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Анотація. Доповідь присвячена досвіду активної видавничої діяльності Вінницького національного 

технічного університету у царині гуманітарної, публіцистичної та художньої літератури. Починаючи з 2000 
року у видавництві університету чи у співпраці з ним було видано 10 книг відомого українського письменника, 
талановитого гумориста Анатолія Гарматюка. 
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Anatoly Harmatiuk and Vinnytsia National Technical University 
Abstract. The paper reviewed the experience of publishing in Vinnytsia National Technical University of 

humanitarian nonfiction and fiction books. Since 2000, ten books of the famous Ukrainian writer and humorist Anatoly 
Harmatyuk was published in the University publish house or in collaboration with other publisher. 
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З Вінницьким національним технічним університетом у той чи інший спосіб пов'язали свої 

стосунки багато діячів культури і мистецтв Поділля. Тут працювали чи й досі працюють редакторами 
університетського часопису письменники Іван Волошенюк та Петро Гордійчук, викладачами поет 
Михайло Стрельбицький та тележурналіст Леонід Філонов. На прикінці 80-х – початку 90-х років 
минулого століття у ВНТУ проводилися засідання клубу обласного Товариства української мови 
(пізніше Товариство «Просвіта») на чолі з письменником Анатолієм Бортняком та тим же 
Л. Філоновим. В університетському видавництві або за участю його працівників вийшли книжки 
письменників І. Волошенюка, Анатолія Гарматюка, М. Стрельбицького, А. Бортняка, Григора 
Мовчанюка, Анатолія Звірика, Леоніда Пастушенка, Володимира Красіленка (до речі, колиш-
нього декана радіотехнічного факультету), Анатолія Подолинного, відомого мовознавця Болеслава 
Буяльського, архітектора, нині «Заслуженого архітектора України» Володимира Спусканюка, 
фотографа Олександра Гордієвича та ін. 

Широко відомі зв'язки ВНТУ з художниками, тут діє музей Федора Коновалюка, в якому 
виставлені подаровані університету картини відомого художника. На сцені клубу ВНТУ виступали 
чимало првідних музикантів та акторів.  

Починаючи з середини 90-х років минулого сторіччя у Вінницькому національному технічному 
університеті активно здійснюється видавнича діяльність [1, 2].  У видавництві університету,  крім 
навчальної та науково-технічної літератури, видаються публіцистика, історико-краєзнавчі досліджен-
ня та твори провідних літераторів Вінничини [3]. 

Починаючи з 2000 року безпосередньо у видавництві «УНІВЕРСУМ-Вінниця» Вінницького 
національного технічного університету чи у співпраці з ним було видано декілька книжок відомого 
українського письменника, лауреата літературних премій імені Степана Олійника, Микити Годованця 
та Степана Руданського, талановитого гумориста Анатолія Гарматюка.  

Зокрема це книга прозового гумору та сатири «Привіт, сміхолюби!» (УНІВЕРСУМ-Вінниця, 
2000, 88 с.), книга гуморесок, фейлетонів, співомовок, байок та мініатюр «І сміх, і сльози, і неврози» 
(УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000, 64 с.), книга ліричних поезій «Неповторна юності пора»  
(УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000, 64 с.), книга співомовок на теми радянської системи «Нескорений 
сміх. Політична сатира» (О. Власюк, 2003, 76 с.) та  останнє прижиттєве, підготовлене автором, 
видання, куди увійшли відібрані ним самим найкращі твори різних жанрів «Вибрані сміхотвори» – 
Сатира та гумор. Вірші. (О. Власюк, 2006, 414 с.) 
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Працівники видавництва ВНТУ завжди з радістю співпрацювали з Анатолієм Панасовичем, 

заряджаючись його енергією і насолоджуючись його почуттям гумору.  
Після смерті А. Гарматюка творчою спадщиною письменника піклується його дружина Ніна 

Михайлівна Гарматюк. За її участю вийшли у світ книжка ліричних та жартівливих пісень на слова 
А. Гарматюка «Коли душа співає…» (О. Власюк, 2006, 56 с.), книга гумору і сатири «Усміхається 
нове тисячоліття» (О. Власюк, 2007, 154 с.) та збірка ліричної поезії «Любов найбільша – мій 
народ» (О. Власюк, 2008, 150 с.).  

Крім того, Ніна Михайлівна підготувала дві книжки спогадів про Анатолія Гарматюка «Де сила 
й тиск – там опір повсякчас…» (Спогади Стусового кола). (О. Власюк, 2007, 66 с.), та «Миті 
життя гумориста і сатирика Анатолія Гарматюка» (О. Власюк, 2008, 448 с.) 

 

 
    

 
Справжнім літературним подвигом Ніни Михайлівни Гарматюк є підготоване до видання Повне 

зібрання творів Анатолія Гарматюка  у 10 томах, з яких 7 вже вийшли у світ у видавництві ДП 
«Державна картографічна фабрика» (2010–2013 рр.). 
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