Василь Панасюк: «Мистецтво єднає людей»

У стінах Волинського державного училища культури і мистецтв
імені І. Ф. Стравінського здобуває знання і вдосконалює свою майстерність
талановита молодь Волині. Гордість училища — його випускники, багатьом
із яких вдалося досягнути чималих результатів на всеукраїнських
і міжнародних змаганнях, вибороти перші місця та гран-прі у престижних
конкурсах. Директор училища, заслужений працівник культури України
Василь Григорович Панасюк із особливою теплотою та щирістю розповідає
про студентів цього освітнього закладу, адже їхні успіхи, здобутки та
концертні виступи є для нього головним стимулом і натхненням до праці.
— Василю Григоровичу, ось уже чотирнадцять років Ви
очолюєте Волинське державне училище культури і мистецтв імені
І. Ф. Стравінського. Які здобутки закладу відзначите?
— Кожна установа, як і держава в цілому, багата своїми людьми, які
славлять місце, де вони живуть і працюють. Викладачі училища і
студенти — його найвища цінність. Наші педагоги — це високопрофесійні
освічені люди. Вони роблять усе для того, аби студенти досягли
визначальних успіхів у обраній справі. У галереї знаменитостей нашого
закладу — заслужені діячі культури та мистецтв, народні артисти України.
Це наша гордість. На сьогодні маємо дуже багато чудових колективів.
Зокрема, на народному відділі — капела бандуристів, яка є однією із
кращих творчих одиниць не тільки у нас в училищі, а й в державі. Один із
найкращих, найпотужніших колективів — духовий оркестр. На
всеукраїнських, міжнародних конкурсах наші студенти завжди займають
перші місця. Як можна не тішитися з того!
— Які перемоги стали найбільш значимими?
— Таких — дуже багато, наші студенти ще до закінчення навчання
стають лауреатами й переможцями конкурсів. Для прикладу, минулого
року на міжнародному конкурсі в Польщі ми здобули гран-прі, і це при
тому, що учасниками були колективи з Росії, Білорусі, Німеччини, Ізраїлю,
Словаччини, Чехії, Польщі та інші. При такій конкуренції це справді
визначне досягнення. Також наш випускник, віртуозний баяніст, зайняв
перше місце на конкурсі в Санкт-Петербурзі. До 80 відсотків студентів, які
закінчують Волинське училище культури і мистецтв, вступають до вищих
навчальних закладів, де демонструють високий рівень знань. Я горджуся
талантами нашого закладу, які сьогодні славлять Україну навіть і за її
межами.
— Відомо, що Ваші випускники сьогодні — ще й чудові
актори.
— Так, був період, коли у Волинському обласному музичнодраматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка була потреба в молодих артистах.

Задля цього ми відкрили в училищі акторське відділення. І сьогодні понад
половина акторського складу театру — наші випускники.
— За що Ви любите свою роботу?
— За результат. Коли наші діти виходять на сцену, разом із
викладачами творять музику, це змушує затамовувати подих, дивуватися
майстерності та професіоналізму молодих артистів. Вони часто викликають
овації залу. Музика творить диво, мистецтво єднає людей, очищує душу і
кожного робить кращим, світлішим.
— Ви відвідуєте концерти Ваших студентів?
— Я обов’язково мушу бути з ними. Тим більше, за присутності
директора вони намагаються максимально проявити себе, прагнуть, аби
їхню творчість помітили й оцінили.
— Яким є колектив училища культури і мистецтв?
— У нас — майже триста викладачів. І це при тому, що студентів —
трохи більше п’ятиста. Специфіка нашої роботи вимагає участі багатьох
викладачів у розвитку кожного студента. Крім того, постійно проводяться
індивідуальні заняття.
— Ви задоволені Вашими сьогоднішніми студентами?
— Звичайно, адже всі вони хочуть вчитися, самовіддано працюють
над собою. Мій робочий день часто починається із сьомої ранку, а наші
студенти в цей час уже займаються. І до 23-ї години заняття не вщухають.
— В училищі культури панує особлива атмосфера.
— Атмосфера тут завжди одна: звучить музика.
Візитка
Василь Григорович Панасюк
Директор Волинського державного училища культури і мистецтв
імені І. Ф. Стравінського.
Працював у Рожищенській, Ківерцівській музичних школах
викладачем — диригентом-хормейстером. 12 років — на посаді директора
нинішнього Палацу культури міста Луцька. За час роботи розвинув
і створив знані в Україні та світі творчі колективи. Із 1998 року працює
директором Волинського державного училища культури і мистецтв
імені І.Ф. Стравінського.
Одружений, має трьох синів.
БЛІЦ-ПИТАННЯ
Улюблений вислів, життєве кредо
Залежить від настрою. Усе в житті під одне кредо не підлаштуєш.
Улюблена робота — це…
Те, чим живеш. До чого щоранку з радістю повертаєшся.

Як Ви відпочиваєте?
Зловив себе на тому, що не вмію відпочивати. Щороку буваю в
Севастополі, але довше десяти днів провести без роботи не можу. Лежати
на березі — не для мене.
Що найбільше цінуєте в людях?
Порядність, чесність у роботі, відданість своїй справі. Люблю, коли люди
творять щось прекрасне, добре, вміють бути самими собою.
Ви строгий керівник?
Керівник повинен бути вимогливим, чесним і порядним. Тоді в колективі
пануватиме злагода.
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