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УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

Наро ди ла ся на Іва но-Франківщині. У Пол таві закінчи-
ла з відзна кою се ред ню шко лу та ук раїнсь ке відді лен-

ня ПДПІ ім. В. Г. Ко ро лен ка, де стріли ся їй та ла но виті пе да-
го ги. «Я на зи ваю їх із гли бо кою по ва гою та тре пе том: 

Оль га Дмитрівна Бон да ревсь ка, Пет ро Кузь мич За гай ко. 
Це фа на ти своєї спра ви, які зуміли ста ти для ме не прик ла-
дом для насліду ван ня й мо гутнім енер ге тич ним сти му лом 
до твор чо го зрос тан ня».

Двад цять років Те тя на Ба ла гу ра пра цю ва ла в НВК № 32 
м. Пол та ви, сто я ла біля джерел спец кур су «Ос но ви пе да-
гогічної майс тер ності». Са ме тут по ча ла відкри ва ти сек ре-
ти вправ ності, то му зна ють її в ба гать ох ку точ ках Ук раїни.

З 2001 р. пра цює в Пол тавсь ко му місь ко му ба га то-
профіль но му ліцеї № 1. Біль ше 160 учнів Те тя ни Іванівни, 
насліду ю чи прик лад улюб ле но го пе да го га, виб ра ли про-
фесію вчи те ля, жур наліста; 84 учні ста ли пе ре мож ця ми 
об лас них олімпіад; се ме ро — все ук раїнсь ких; 17 — пе ре-
мог ли на кон кур сах на у ко вих робіт по лінії МАН.

Учи тель-ме то дист має 59 публікацій, посібни ки; 
у 2009 р. ви да ла збірку по езій для дітей «Ди ви на». 

Те тя на Ба ла гу ра — керівник літстудії «Пе ре вес ло», 
редак тор 32 твор чих збірок учнів ліцею.
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На ро див ся 31 жовт ня 1959 р. в с. Су хо рабівка Ре ше-
тилів сь ко го району Пол тавсь кої області. У 1977 р. 

всту пив до ПДПІ ім. В. Г. Ко ро лен ка, який закін чив із 
відзна кою в 1981 р. за спеціаль ніс тю «Ук раїнсь ка мо ва та 
літе ра ту ра».

— Нав чан ня вва жаю найк ра щим періодом сво го жит-
тя, — го во рить Іван Ци ган. — Вдяч ний нас тав ни кам та 
дру зям за ро ки ве ли ко го ду шев но го підне сен ня. Зі знан-

ня ми, здо бу ти ми в педінсти туті, по чу ва ю ся впев не но 
у своїй про фесійній сфері. 

У сту дентські літа дру ку вав ся в га зе тах «Ком со мо-
лець Пол тав щи ни», «Зо ря Пол тав щи ни». Пе ре мо жець 
об лас но го літе ра тур но го кон кур су «По е тич на вес на-81». 
Вклю че ний до Ан то логії по езії пол тавсь ких літе ра торів 
ХХ століття «Ка ли но ве гро но» (2004). 

З 1981 р. пра цює в ре дакції рай га зе ти «Ре ше тилівсь-
кий віс ник». Прой шов шлях від ко рес пон ден та до ре дак-
то ра (з 2000 р.). Га зе та — лідер се ред райо нок Пол тав щи-
ни за ти ра жем та іншими по каз ни ка ми. «Ре дак тор Іван 
Ци ган, син су хо рабівсь ких кол го сп ників, як ніхто інший 
відчув харак те ри, упо до бан ня, мен талітет своїх зем ляків 
і спов на ре алізу вав їх у дру ко ва но му ви данні», — пи ше 
«Жур наліст Ук раїни». У 2013 р. «Ре ше тилівсь кий вісник» 
виз на ний НСЖУ пе ре мож цем у номінації «Кра ща район-
на (міськ район на) га зе та Ук раїни».

Іван Ци ган — член НСЖУ з 1984 р. На го род же ний 
відзна кою ІІІ ст. Держ ком те ле радіо «За зас лу ги в роз вит-
ку інфор  маційної сфе ри» (2006), Зо ло тою ме дал лю 
ук раїнсь кої жур налісти ки (2009).
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На ро ди ла ся 5 лис то па да 1959 р. в с. Зво нець ке-на-
Дніпрі на Дніпро пет ров щині. З 1977 до 1981 р. нав ча-

ла ся в ПДПІ ім. В. Г. Ко ро лен ка на філо логічно му фа куль-
теті. Зго дом пра цю ва ла вчи те лем ук раїн сь кої мо ви та літе-
ра ту ри, зас туп ни ком ди рек то ра з нав чаль но-ви хов ної робо-

ти в школі № 20 м. Дніпро пет ровсь ка. З 1991 р. — вик ла дач, 
а з 2000 р. — канд. філол. наук, доц. ка фед ри ук раїнсь кої 
літе ра ту ри ДНУ ім. Оле ся Гон ча ра (те ма ди сер тації: 
«Проб ле ма Мит ця в ес те ти ко-ху дожній ево люції Ліни 
Кос тен ко та Ва си ля Сту са»). На ви со ко му на у ко во-ме то-
дич но му рівні про во дить лекції та прак тичні за нят тя, 
літе ра турні чи тання.

Ва лен ти на Петрівна бе ре ак тив ну участь у все ук раїн-
сь ких та міжна род них на у ко вих кон фе ренціях, семіна-
рах, має низку публікації, навчально-методичних посіб-
ників, го тує на у кові кад ри ви щої кваліфікації. З 2005 р. 
бу ла чле ном спеціалізо ва ної вче ної ра ди К.08.051.12, 
з 2008 р. — ви ко ну ва ла обов’яз ки вче но го сек ре та ря.

Бу ла ор ганіза то ром та упо ряд ни ком ау ди торії ім. акад. Оле-
ся Гон ча ра, відо мої в на у ко вих ко лах як осе ре док гон ча роз-
на в ства. Очо лю ва ла профспіл ку фа куль те ту ук раїнсь кої 
фі ло  ло гії та мис те цт воз на в ства ДНУ ім. Оле ся Гон ча ра. Бу ла 
не од но ра зо во на го род же на почес ни ми гра мо та ми, по дя ка ми.
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