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У мальовничій долині Карпатських гір розкинулось древнє 

село – Молодків. Відноситься воно до Надвірнянської територіа-

льної громади Надвірнянського району, через яке проходить до-

рога, що веде до Манявського Скиту. 

Перша згадка про село датується 1474 роком. Про його засну-

вання  і походження назви існує переказ, у якому йдеться про пас-

туха із села Старуня, який в пошуках загублених овець натрапив у 

мальовничій долині між лісів і гір на джерело із солоною водою-

сировицею. Через деякий час він прийшов сюди вже з товаришами 

і почав виварювати сіль. Незабаром біля джерела виросло посе-

лення, в якому проживала переважно молодь. Нову осаду пересе-

ленці зі Старуні назвали Молодьків. Село швидко розросталось те-

риторіально і чисельно. У 1609 році селу Молодьків було надано 

статус містечка. Управляли ним і призначали жупників галицькі 

старости, оскільки населений пункт перебував у складі королівсь-

кого домену.  

У 1618-1620, 1650-х роках великої 

шкоди солеварам завдали татарські 
напади та селянські повстання. Ча-

стину населення ординці вбили, ча-

стину забрали в ясир, дехто захо-

вався і перечекав важкий час у гірсь-

ких колибах.  

 
 

Герб і прапор села 

 (художниця Оксана Козачок-Івасик) 

 

В люстрації галицького старо-

ства 1661 року зазначено, що 

містечко Молодьків або Сло-

бода вже третій рік почало 

наново осаджуватися, «…жод-

ної повинності не дає. Слобожан 

– 60 осіб.  

 
Символічна могила Борцям за волю України 
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У 1783 році австрійською владою на солеваріння запро-

ваджено державну монополію. Молодківський соляний промисел 

перестав давати очікувані прибутки, 

тому солеварні закрили. Незабаром 

населений пункт втратив і статус 

містечка. Проте село Молодків росло і 

розвивалося. У різні роки на його те-

риторії добували нафту, віск, сірку. 

Найдовше тут побутував соляний про-

мисел. 
Греко-католицька церква Різдва Пресвятої Богородиці  
біля якої криниця з соровицею. 

Одна із соляних криниць у центрі села функціонує досі. Мо-

лодківчани і приїжджі набирають 

собі сировицю для господарських 

потреб. Про належний вигляд соля-

ної криниці та прилеглої до неї тери-

торії подбав екс-голова села Василь 

Кисляк, реалізувавши обласний 

проєкт у 2011 році.  

Православна церква  

Різдва Пресвятої Богородиці 

Молодків також був одним із осередків активного громадсь-

кого життя краю. Крім «Просвіти» в селі діяли товариства «Січ», 

«Доріст», «Союз українок». З часом у назві села втратився м’який 

знак і село стали називати Молодків. Громада села під керівницт-

вом сільського старости Степана Івасика, активно працює в напря-

мку відродження та збереження духовних, матеріальних ціннос-

тей, соціально-економічного розвитку. Зокрема, у 2018 році, реалі-

зований обласний проєкт «Єдиний туристичний простір», який дав 

змогу зробити благоустрій у центрі села та окультурити символі-

чну могилу Борцям за волю України. За допомогу у написанні 

проєкту, Уляну Пилип’юк, художнього керівника Будинку куль-

тури, нагороджено грамотою Надвірнянської РДА. 

 Зараз Молодків – село з багатою історією в якому прожи-

вають 2600 жителів. На його території працює школа І-ІІІ ступенів, 
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дві церкви (православна і греко-католицька), декілька  закладів то-

ргівлі, ФАП. 

Будинок культури, зданий в експлуатацію в 1987 році. Його 

побудовано господарським способом за  кошти колгоспу «17 вере-

сня», тодішнього Богородчанського району. Це двоповерхове при-

міщення. На першому поверсі якого розташовані кімнати гуртко-

вої роботи, фойє, кімната урочистих подій, глядацька зала на 300 

місць. На другому – знахо-

диться бібліотека-філіал та 

краєзнавчий музей, завідува-

чка Галина Середюк. Заклад – 

осередок та генератор культур-

них надбань, знаходиться у 

центрі села. Вхід на його под-

вір’я оберігають дерев’яні ску-

льптури молодого і молодої ви-

різьблені з тополь. 

 
Будинок культури 

 Навпроти росте самотній ба-

гатолітній дуб, з любов’ю назва-

ний молодківчанами «вуйко-дуб», 

поряд обладнано нову ігрову пло-

щадку для дітей. 

 
 

400 літній Вуйко-дуб 

З 1988 по 2015 рік директором закладу культури  працювала 

Ганна Степанівна Ковалюк, талановита молодківчанка, гуморис-

тка, лауреатка, дипломантка багатьох конкурсів та фестивалів, яка 

написала і видавала віршований гумор, книгу «Село моє – душі 

моєї скриня». Сьогодні у Будинку культури працює молода  ко-

манда  однодумців: директор – Людмила Василівна Йосипенко, ху-

дожній керівник – Уляна Михайлівна Пилип’юк, також гуморис-

тка, авторка трьох  гумористичних збірок, нагороджена медаллю 

Надвірнянської міської ради «За заслуги перед Надвірнянщиною», 

керівник НА колективу – Назарій Петрович Тимків. 
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Відрадно те, що у всі часи молодківчани славились чіткою 

громадянською позицією, любили рідну землю, дбали про її доб-

робут, опікувалися, шанували талановитих людей і багато уваги 

приділяли розвитку дітей та молоді. Не стоять осторонь вони і за-

раз, у період широ-

комасштабного 

вторгнення російсь-

кої федерації на те-

риторію України. 

Працівники уста-

нови наближають 

перемогу через ма-

сові заходи, при-

щеплюючи любов до 

рідного краю, займа-

ючись волонтер-

ством, збираючи 

кошти, готуючи їжу 

для Збройних Сил 

України. А головне, вони у постійному пошуку нових форм і ме-

тодів роботи. 

 Хороші відгуки та багато переглядів мали започатковані 

ними відеопроєкти: «Знай наших» (про талановитих та знаменитих 

односельців), «Літа молоді, ой де ж я вас догоню» (про автентичні 

пісні села), «Тут Довбуш проходив зі своїм загоном, під дубом 

сідав спочивать» (краєзнавчо-мистецький відеопроєкт). Відзнято 

художньо- документальні фільми про рідне село. Ролі виконували 

учасники драматичного колективу «Народні джерела». Автор сце-

нарію та режисер –постановник Уляна Пилип’юк, оператор Воло-

димир Питлюк. Це фільми: «Молодці–Ківчани» (відеофільм про 

виникнення села), «Джерело, що загоює рани» (про  сірководневе 

джерело та весільний обряд плетіння вінків), «То ніхто не знає, з 

ким доля з’єднає» (про соляне джерело на основі легенди), 

«Молодківська сировиця» – відеосюжет,  який транслювався на те-

леканалі 1+1. 
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З великою любов’ю працівники Будинку культури відно-

сяться до звичаїв, традицій і обрядів села, вважаючи святим 

обов’язком відновити і зберегти все прекрасне, що залишилось в 

пам’яті старожилів. 

То ніхто не знає з ким доля з’єднає 

Джерело, що загоює рани»                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Молодці-Ківчани 

Справжнім дійством для дітей кож-

ного року є свято Миколая. В цей 

день, 19 грудня відвідують хворих, 

малозабезпечених, дарують пода-

рунки. Словами не можливо пере-

дати тих емоцій, які панують у селі 

цього дня. Від старого до малого  

люди виходять на вулиці,  щоб побачити Святого Миколая,  який 

разом з Ангелом та гучними колядниками їдуть на фірі, тоді у селі 

справжня атмосфера свята. 
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У період свят Новорічно-Різдвяного циклу  аматори  сцени  

вітають  своїх односельців колядками та щедрівками, показують 

Вертепні дійства, маланкують.   

Свято Миколая 2021рік 

 

 

 

    

З Вертепом у міській раді   

Без знання історії рідного краю годі  говорити про націона-

льну гідність. Тож недарма працівники  Молодківського Будинку 

культури цій темі приділяють багато уваги. Великою популярні-

стю у населення користується тривалий краєзнавчо-мистецький 

проєкт  «Молодківські кутики». Мета проєкту -  звернути увагу на 

незвичайність та особливість місцевості в якій  живуть,  знайомити 

молодь і дітей з історією рідного краю,  досліджувати і пропагу-

вати кращі надбання українського народу. Такі проєкти дають мо-

жливість стати  частинкою великої історії, допомагають виховати 

людину-патріота, здатну тверезо мислити і віддано боронити свій 

край від нападників, адже  почуття патріотизму  зароджується з 

любові до свого, рідного села чи міста, куточка де пройшло наше 

дитинство. 
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Уляна Пилип’юк, художній керівник БК 

«Молодків – мій рідний край, я тут   

народилась, виросла, проживаю та 

працюю. Для мене – це найкраще мі-

сце на землі, тому всяко стараюсь 

популяризувати  і примножувати 

його культурні надбання, створю-

ючи нові цікаві проєкти.  Як і кожен 

населений пункт, наше село, складається з окремих мікрорайонів, 

які у народі називають кутиками.  Я завжди мріяла дізнатись, скі-

льки ж кутиків у моєму селі? Відповіді не знала, тому сама взялася 

досліджувати це питання. В  часі  карантинних обмежень, пов’яза-

них з поширенням пандемії, збирала матеріали, спілкувалась з ста-

рожилами, мандруючи рідним селом і милуючись краєвидам. Спо-

чатку я це робила сама, а пізніше до цієї ініціативи приєднались 

колеги по роботі - Людмила Йосипенко та Назарій Тимків.  

Із чого розпочинається рідне село? Звичайно з батьківської 

хати, де кожен з нас народився та виріс. І для мене село розпочи-

нається з домівки батьків, яка знаходиться у мальовничому куто-

чку «ЮРЧИЛИ». Саме і з цього куточка я розпочала свій творчий 

проєкт, онлайн-марафон «Молодківські кутики», який стартував 

27 лютого у соцмережах, адже в’їзд у село починається саме з Юр-

чилів» - розповідає Уляна Пилип’юк.     

За дослідженнями ініціаторів 

краєзнавчо-мистецького проєкту 

у селі більше 20  кутиків. Тож ро-

боти чимало, адже розповідати і 

знайомити людей є з чим. Твор-

чих задумів у працівників куль-

тури Молодкова багато.  

Працівники клубного закладу при підготовці проєкту  
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Лишень би був мир та спокій на землі. Чим можуть стараються до-

помогти ЗСУ, щоб наблизити перемогу. Велике пожвавлення в селі 

викликав благодійний захід «Молодківські вечорниці для фронту». 

Руками учасниць фольклорного колективу «Сербиця» наліплено 

близько 5 тисяч вареників та відправлено бійцям ЗСУ. 

Учасниці гурту «Сербиця» ліплять 

вареники для ЗСУ 

 

 

 

 

 

Придумати щось яскраве, таке щоб за-

пам’яталося, привертало увагу глядача 

– таке завдання ставлять перед собою  

працівники клубного закладу. На Вели-

кодні свята вирішили здивувати всіх 

односельців , реалізувавши проєкт «Ве-

ликоднє диво у Молодкові».  А дивом 

виявилася Великодня писанка, яку ви-

готовила адміністративно-господарська група «Надвірнанафтогаз» 

під керівництвом депутата Надвірнянської районної ради Володи-

мира Мандзюка, з ініціативи художнього керівника Уляни Пи-

лип’юк. « Коли писанку привезли до Будинку Культури , то і сама 
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здивувалася,- розповідає директорка закладу Людмила Йосипенко. 

Щоб вона стала окрасою села,  нам  довелось добряче попрацю-

вати. Протягом двох тижнів тривали роботи над розписом  нашої 

красуні. І коли винесли її під відкрите небо, то здивуванню не було 

меж». 

«Нам дуже приємно, що така творча ініціатива змогла 

об’єднати багатьох людей та привернути увагу до села, -каже кері-

вниця проєкту Уляна Пилип’юк, - бо  наш захід з встановлення пи-

санки відвідав міський голова громади Зіновій Андрійович і дуже 

схвально віднісся до нашої праці, адже аналогів у громаді нашій та 

у сусідніх немає, тож молодківчан по-справжньому здивували».  

 

  

 

Депутат міської ради Воло-

димир Мандзюк та Уляна 

Пилип’юк 

 

Багато різних заходів проводи-

лось навколо Великодньої Пи-

санки: співали гаївки, робили 

постановки казок та вистав,  ро-

зказували вірші. Кожен житель 

села фотографувався біля  Писа-

нки.  

Встановлення Великодньої писанки на подвір’ї Будинку Культури 
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  Щорічне храмове свято в Молодкові – це свято родинного 

та духовного єднання,  яке святкують 21 вересня в день Різдва Пре-

святої Богородиці. Прикрасив його,  додав 

яскравих кольорів зініційований  художнім 

керівником, Уляною Пилип’юк  флешмоб 

вишитих та мальованих образів Божої Ма-

тері «Маріє-Мати, о райський цвіте». Приє-

мно зазначити, що свої роботи представили, 

як жінки так і молоді дівчата. 

 

 

Робота вишивальниціОлександри Насадюк. 

 

 

 

Розмаїттям узорів ряснів Молодків у 

День вишиванки.  

 

Тематичний захід для дітей під назвою «А над світом, гля-

ньте, а над світом українська вишивка цвіте» проведене у цьому 

селі. Багатство української вишивки, орнаменти якої були і зали-

шаються оберегом,  представлені у сорочках, скатертинах, руш-

никах. Працівники клубного закладу старались донести учасни-

кам заходу велику значимість вишивки для українського народу, 

познайомити з традиціями, пов’язаними з рушниками.    

 

 

Свято традиційної молодківської кухні. 

Кухарка Юстина Данилюк 
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Кожне село має свою, притаманну тільки йому, кухню. 

Дуже важливо зберегти її, передати наступним поколінням. Адже 

ці прості страви і зараз прикрасять найвишуканіший стіл. Дуже 

мало залишилося людей, які пам’ятають старовинні рецепти та 

вміють  готувати так, як готували наші бабусі і прабабусі. На свято 

місцевої кухні запросили сільську кухарку Юстину Данилюк, яка 

поділилася секретами їх приготування, тут же був накритий стіл, 

де смаколики можна   було покуштувати. Це  коронна молодківська 

страва – підпалені гриби з нелупкою у сировиці,  коржі, саламаху, 

кулешу, пироги, квашені огірки, пляцки, книглі та голубці з тертої 

бульби.   

Для збереження автентичної пісні працівники Будинку ку-

льтури започаткували    творчий проєкт «Літа молодії, ой де ж я вас 

догоню». Його учасницею  стала Катерина Кисляк,  жінка з золо-

тим голосом, що пам’ятає безліч стародав-

ніх співанок, які колись співали ще її мама 

та бабуся.  Щоб зберегти ці пісенні скарби 

та передати їх молодому поколінню співа-

чку записали на відео. Записане зберегли та 

поширювали через  інтернет. З нетерпінням 

глядачі чекали нових пісень  «від тети Ка-

терини». Родзинкою відеозаписів стала пі-

сня «Про Боднарівну».  

Катерина Кисляк під час відеозапису пісень 

У Молодкові обов’язково відзначають усі державні свята. 

Це день Соборності, Конституції, Незалежності  України і т.д. 

Аматорські колективи Будинку культури є бажаними учасниками 

свят, які відбуваються у м. Надвірна. Зокрема, у святкуванні 30-ти 

річчя Незалежності  взяли участь у етно подвір’ї, де кожне село 

презентувало свої цікавинки, народну кухню та виставки.  Презен-

тація молодківчан зібрала біля себе найбільшу кількість людей. 
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На святі представили композицію «Аби-с мене моя, 

мамко, в Молодькову дала..»,  в якій розповіли про 

визначні пам’ятки села, презентували вироблені з 

солі гурманці та тризуб, виплетений з гілок ялиці, 

який символізував ялицю-тризуб, що росте у моло-

дківському лісі. Ознайомили з картиною «Тут Дов-

буш проходив зі своїм загоном», дарували автенти-

чні латканки.  

Приємно зазначити, що на цьому 

заході від міської ради медаллю 

«За заслуги перед Надвірнянщи-

ною» нагородили художнього 

керівника Уляну Пилип’юк. Ко-

лективи та окремі виконавці  

клубного закладу села висту-

пали на головній сцені громади.  

Вагома подія у Молодкові відбу-

лась 17 жовтня 2021 року – відк-

риття пам’ятника Тарасу Григоровичу Шевченку та  дитя-

чого ігрового майданчика, які споруджені на подвір’|ї Буди-

нку культури. 
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Втілити багаторічну мрію своїх од-

носельців, поставити  пам’ятник 

Кобзареві, посприяли добродії-ме-

ценати села Василь Демид, Роман 

Микитюк та Василь Турів. Спонсо-

ром дитячого ігрового майданчика 

став депутат обласної Ради Василь 

Івасик, виходець із села. Багато зу-

силь та праці до реалізації цих проєктів доклали сільський староста 

Степан Івасик, депутати  Володимир Мандзюк, Василь Турів, од-

носельчани, які не шкодували свого часу та сил і приходили на бу-

дівельний майданчик. Усі нагороджені за свою працю почесними 

подяками міської ради. Захід відвідали: міський голова Надвірня-

нської ТГ Зіновій Андрійович,  заступники міського голови Яро-

слав Гундяк та Олег Йосипенко. Чин освячення нових споруд здій-

снили священнослужителі о. Богдан Волочій, о. Микола Дем’ян-

чук, о. Іван Гедзик. У рамках цих святкувань молодківчани відзна-

чили  547-у річницю від часу першої письмової згадки про своє 

село. Працівники культури підготували та провели концерт «Єд-

наймося, люба родино», за участі аматорських колективів Будинку 

культури та учнів ліцею.  
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При клубній установі села Молодків працює 8 гуртків на-

родної аматорської творчості:  НА фольклорно-етнографічний 

гурт «Сербиця», драматичний (дорослий) «Народні джерела», лю-

бительське об’єднання «Мистецька палітра»,  художнього чи-

тання, солістів-вокалістів, вокальний ансамбль «Феєрія», комедій-

ний театр пісні та мініатюр «Соровичники», дитячий драматичний 

«Джерельце». 

 Окрасою мистецьких заходів, які відбуваються на сільській 

і районній сценах є НА фольклорно-етнографічний гурт «Сер-

биця», керівник –Назарій Тимків. Колектив  працює більше два-

дцяти років. У ньому займаються  шістнадцять учасниць. Пісня, що 

згуртувала  «сербичанок» стала для них живою водою, втіхою і ра-

дістю. Вони пишаються тим, що бережуть та відроджують давні 

звичаї, традиції, обряди, свята рідного села. Жодне патріотичне 

свято  не обходиться без їх щирої, задушевної пісні. Полюбляють 

сербичанки і пісні на вірші Т. Шевченка.  

 

 

 

НА фольклорно-етнографічний                         Колядує «Сербиця» 

 гурт «Сербиця»,свято Івана Купала 
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«Сербиця»на святі  

«Не все в середу Петра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сербиця» на святі Матері 

 

 

 

 

 

НА фольклорно-етнографіч-

ний гурт «Сербиця». Шевче-

нківські  

вечорниці 

 

 

 

Найбільша втіха для працівників Будинку культури – пра-

цювати  з дітьми. У дитячому драматичному колективі охочих зай-

матись  багато. Уляна Пилип’юк кожній дитині старається приді-

лити належну увагу. Часто до постановки, беруть написані нею 

твори. Великою подією в культурному житті села стала сценічна 

версія  «Казки про Стрітення», яка транслювалась на Надвірнянсь-

кому телебаченні. Діти люблять виконувати ролі казкових героїв, 

тому казок у репертуарі чимало. Інсценізовані байки з малюнками, 
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патріотичні та традиційні композиції- це те над чим працює  дитя-

чий драматичний колектив «Джерельце» під керівництвом Уляни 

Пилип’юк та Людмили Йосипенко. 

     

 

 

 

 

Казка  «Стрітення»                                                     Казка  «Великодня Писанка» 

 

 «Подарунок Святого Миколая»            «Солом’яний бичок на сучасний лад» 

Цьогоріч святкує свій 10-річний ювілей і наполегливо готу-

ється до отримання звання «Народний» драматичний колектив 

«Народні джерела». У його репертуарі  більше 25 постановок серед 

яких вистави, вертепи, композиції, фільми. За більшість з них, у 

оглядах- конкурсах колектив займав призові місця та нагородже-

ний почесними відзнаками.  
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Театралізована композиція 

 «Тут Довбуш проходив…» 

 

 

 

 

 

«Мене здавна приваблював театр своєю яскравістю  та різноманіт-

ністю, тому всіма силами старалась створити драматичний колек-

тив, прийшовши на роботу у заклад 

культури рідного села. З допомо-

гою колег по роботі та талановитих 

односельців цей творчий задум вті-

лений в життя»,- розповідає керів-

ниця колективу Уляна Пилип’юк. 

«Мати-наймичка» за  Т. Шевченком 

 

Сьогодні цей колектив знаний не тільки у 

рідному селі, але й далеко за його межами. 

Найактивніших уча-

сників запрошують 

на концерти до міста 

Надвірної.  

 Постановка драми-феєрії «Ніч перед Різдвом». 

«Народні джерела» 

Основою колективу є студентська мо-

лодь. Теми постановок, здійснених його 

учасниками, різнопланові. Глядач дове-

дений до сліз, коли дивиться компози-

цію про голодомор,  і сміється до сліз, 

коли дивиться Маланку. 

Молодківська Маланка під назвою «А у нашому селі в кожній хаті Василі» 
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При клубному закладі працює любительське об’єднання 

«Мистецька палітра», яке створене  у 2018 році. Його девізом стали 

слова: «Люби і прославляй свій рідний край».  Головна мета, яку 

поставили перед собою організатори - згуртувати усіх талановитих 

людей села  та донести скарби їхніх творінь до людей. Об’єднання  

розпочало діяльність з творчого проєкту «Власним пером».  

Він допоміг виявити творчих особистостей, які пишуть вірші  та 

прозу, бо  у селі  багато талановитих майстрів слова серед яких є, 

як знані митці так і початківці. В Молодкові народилась і виросла 

відома Прикарпатська поетеса Ковалюк Богдана Михайлівна, ві-

дома як Власта Власенко, вона пише мелодійну поезію та захоп-

люючу  прозу. У її творчому доробку книги «Згарди» та «Афини».  

Також Гандзя Фіглярка, яку в селі знаємо як Ганну Степанівну Ко-

валюк.   У її творчому доробку дві збірки гуморесок «Бербиниці 

фіглів» та «А я так філлюю», а також книга «Село моє – душі моєї 

скриня». В ній зібрані та  описані   звичаї, традиції, обряди села 

Молодків.  Доповнює когорту талановитих людей Уляна Михайлі-

вна Пилип’юк, яка  пише гумор, дитячі байки, прозу. Авторка чо-

тирьох друкованих збірок: «Небилиці коло соровиці», «Теревені на 

сцені», «Сільські будні», «Точені баляндраси», які вийшли у світ 

за підтримки начальника управління культури і туризму Надвірня-

нської міської ради Олександра Зваричука. Лариса Михайлівна Ва-

гилевич пише поезію. Авторка збірки «Лакмус». Іванна Василівна 

Новікова – молода , талановита і перспективна поетеса. Пише по-

езію, твори для дітей та гумор. Галина Іванівна Кисляк  - життєві 

замальовки та поезію. Христина Любомирівна Катрич - поезію. 

    

  У.Пилип’юк                                  Власта Власенко                  Гандзя Фіглярка            
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 Л. Вагилевич                 І. Новікова                   Г. Кисляк                Х. Катрич 

Окрім письменників Молодків багатий і художниками, які 

також люблять та прославляють рідний край. Художниці Катерина 

Кисляк, Людмила Юрчило та Марія Демидюк разом з працівни-

ками культури розмальовували Великодню писанку.  Катерина Ки-

сляк намалювала  картину до проєкту «Тут Довбуш проходив зі 

своїм загоном» та подарувала її для Будинку культури. Оксана Ко-

зачок-Івасик  зробила свій подарунок для жителів  -  намалювала  

герб села і тризуб. У сільській бібліотеці розміщена виставка робіт  

місцевого художника Василя Бенюка. 

 

Марія Демидюк     Катерина Кисляк           Катерина Кисляк.Робота Оксани Івасик 

Започаткований у 2020 році керівником об’єднання іще 

один творчий проєкт «Душа на полотні», у якому презентовані ру-

котворні вироби  молодківських вишивальниць. Участь у проєкті 

брали: Людмила Петрусів, Олександра Насадюк, Люба Вирстюк, 

Світлана Йосипенко, Марія Красілич. 
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Вишивальниця Людмила Петрусів та виставка її робіт у БК

 

      Світлана Йосипенко             Люба Вирстюк                 Марія Красілич 

Із давніх-давен у Молодкові існує традиція виготовляти гу-

рманці до Великоднього кошика. Гурманцями називають стопки 

солі, виварені та виготовлені з молодківської 

сировиці. Тому напередодні Великодніх свят 

працівники культури завітали на майстер-

клас з виготовлення гурманчиків до народної 

майстрині Марії Іванків. 

 Майстриня з виготовлення гурманців Марія Іванків  

До Великодніх свят у соціальних мережах  проведений он-

лайн флешмоб з випеченими пасками. Особливої уваги заслугову-

ють вироби Наталії Головчук. Велика кількість пасок, оздоблених 

прісним тістом та випечених у печі на дровах.  У майстрині велика 

родина, вона кожному готує такий смаколик. Ще  народна майст-

риня разом зі своєю дочкою Олександрою Насадюк випікають ве-

сільні струцні, калачі та короваї.  
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Роботи Наталії Головчук      

 

 

    Роботи Олександри Насадюк 

Великою популярністю серед жителів територіальної гро-

мади користуються творчі проєкти у співпраці з адміністративно-

господарською групою «Надвірнанафтогаз», під керівництвом де-

путата Надвірнянської міської ради Володимира Мандзюка. З іні-

ціативи  художнього керівника Уляни Пилип’юк для клубного за-

кладу виготовлені Великодня писанка, тризуб,  сніговик, які є 

окрасою всіх заходів. 

Виготовлений сніговик і тризуб за 

сприяння депутата Володимира Ман-

дзюка 
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Припав до душі  жителям творчий проєкт  «Знай наших» 

про талановитих та знаменитих людей села. Поширити між 

людьми культурні цінності, закладені природою в талановитих, об-

дарованих людях, познайомити з їх творчими надбаннями – мета 

цього  проєкту. Такі люди примножують культурну спадщину 

села. Привернення уваги до їх творчості – стимулює розвиток їх 

талантів та надихає інших на творчість. У проєкті  брали участь: 

Марія Павлюк – переможниця Всеукраїнського проєкту «Модель 

XL», Люба Мандзюк – вишивальниця, лялькарка, співачка,  Таня 

Юрчило – скрипалька, акторка, солістка, Катерина Кисляк – дя-

чиха православної церкви, о. Іван Гедзик – священик, Назарій Ти-

мків – музикант, актор, співак, Іванна Новікова – поетеса, Наталя 

Мандзюк – співачка, переможниця багатьох конкурсів та фестива-

лів.  

     Гість Наталія Мандзюк                                  Гість Назарій Тимків 

Як і в кожному селі, у Молодкові є свої традиції. Щоб їх 

зберегти проводиться  запис традиційних відеопередач. У різних 

цікавих формах гості розповідають глядачам, як святкували, у що 

вірили їхні предки. Серед записів уже є «В гілках дерев традиції 

народу»  про Зелені свята, «Ой у дівоньки» про традиції Різдва, 
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«Пущені в Молодкові», «У кожній стеблині -  здоров’я людині» 

про лікарські рослини, які  ростуть у селі. 

У гілках дерев традиції народу                          Пущення в Молодкові 

Знають у Надвірнянській громаді  молодіжний вокальний 

ансамбль «Феєрія», створений наприкінці 2019 року керівником 

Назарієм Тимківим. Основним досягненням колективу є запис 

кліпу на щедрівку «Щедрик, щедрик, щедрівочка», який облетів 

усі соціальні мережі протягом Різдвяних свят.   

У конкурсі вокально-хорових колективів, який відбувся у 

місті Надвірна 2021 року юні співаки отримали почесне друге мі-

сце. У репертуарі колективу різножанрові твори.  

Молодіжний вокальний ансамбль «Феєрія» 
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Найталановитіші співаки села відвідують  гурток солістів –

вокалістів, створений художнім керівником Уляною Пилип’юк у 

2018 році. Учасники гуртка досягли певних вершин у виконавській 

майстерності. Так, Наталія Мандзюк, лауреатка та переможниця 

багатьох конкурсів та фестивалів, учасниця вокальної школи Ірини 

Шабан  «Crystal Voice», без її участі не обходиться жоден концерт 

у Будинку культури. Наталю часто за-

прошують співати на обласних та рай-

онних заходах. Має юна виконавиця у 

своєму репертуарі і дві власні пісні, а 

слова до пісні «Рідний край» написані 

Уляною Пилип’юк. 

Солістка Наталія Мандзюк 

Учасники гуртка ставали переможцями оглядів-конкурсів з  вока-

льно-хорового жанру, які проводились у місті Надвірна.  Лідія Ор-

лик – І місце 2019 року, Назарій Тимків – І місце 2019 року, Хрис-

тина Вирстюк – ІІІ місце 2021 року, Таня Більчак – ІІІ місце 2018 

року. 

Зачаровує ніжний і проникливий голос 

Євгенії Марчук. Пісні у її виконанні 

дістають схвальні відгуки на кожному 

святі.  

Солістка Євгенія Марчук.                   

Також свої музичні сувеніри на концертах дарують Кате-

рина Кисляк, Люба Вирстюк, Марія Бабінська, Оксана Федорак, 

Віктор Іванків, Олексійко Кисляк. 

Солістки Лідія 

Орлик,Марія Бабінська                       

Солістка Люба Вирстюк 
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Солістка Христина Вирстюк                                            Оксана Федорак виконує колискові пісні 

 

 

 

Катерина Кисляк 

 виконує жниварські пісні 

 

Новонароджені діти в Мо-

лодкові відразу сміються. Гумор – особливо улюблений жанр для 

усіх молодківчан.   Учасники комедійного театру мініатюр «Соро-

вичники», під керівництвом Уляни Пилип’юк ставали перемож-

цями та лауреатами багатьох фестивалів гумору та сатири. Зокрема 

у 2021 році   Назарій Тимків отримав почесне І –місце у фестивалі 

«Весела копичка», а колектив на цьому ж фестивалі  здобув ІІ-е 

місце. Уляна Пилип’юк отримала І-е місце на Міжнародному фес-

тивалі «Золоті таланти» та ІІІ- місце в обласному фестивалі гумору 

та сатири імені Павла Глазового.  У репертуарі, як  колективу так і 

окремих  учасників є авторські твори керівника на   сучасні актуа-

льні теми, серед яких  про біологічну зброю,  про жінок, які ідуть 

в армію,  про вакцинацію,  про слимаків… Усіх  мініатюр та гумо-

ресок не злічити. Їх можна переглянути у соціальних мережах де 

досить велика кількість переглядів. 
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Гумористична 

сценка «Вакцино-

вані»        

 Інсценізація 

«Про жінок і ар-

мію» 

 

 

  

 

Читці Назар Мандзюк та Христина Катрич 

 

 

 

 

Неодноразово ставали переможцями районного  конкурсу 

читців, присвячених річницям від дня народження Тараса Григо-

ровича Шевченка члени гуртка художнього читання. Вони ведучі і 

учасники всіх масових заходів, які проводяться в громаді.  Нагоро-

джені  грамотами управління культури  і туризму Надвірнянської 

міської ради за зайняті призові місця. Лідія Орлик отримала поче-

сне друге місце у 2019,  Віктор Іванків у 2020 роках. Слід відзна-

чити Назара Мандзюка, Христину Катрич, Таню Юрчило, Марію 

Демидюк. Часто виступають читцями і  ведучими заходів самі пра-

цівники Будинку культури. 
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Роботодавцем для багатьох од-

носельців та благодійником  багатьох  

культурно-мистецьких заходів у рід-

ному селі є  приватний підприємець 

Василь Федорович Турів,  депутат На-

двірнянської міської ради що предста-

вляє інтереси села. Продукція фірми 

«Барви Буд» В.Туріва відома на всю  

Україну,  є однією з найбільших виро-

бників облицювальної цегли та шлако-

блоків у Західному регіоні. Компанія 

«Барви Буд» надає послуги з вико-

нання будівельно-монтажних робіт.  

Спільними зусиллями жителів села при активній підтримці 

меценатів, завдяки діяльності  працівників  Будинку культури   Мо-

лодків стає туристичною меккою. Часто тут зустрічають делегації 

інших держав. Адже у Молодкові  є на що подивитись. Так у серпні 

2021 року до Молодківського Старостинського Округу завітала 

польська делегація із міста Пруднік на чолі з міським головою На-

двірнянської ТГ  Зіновієм Андрійовичем. Працівниками клубного 

закладу був підготовлений та презентований туристичний марш-

рут села. Відвідали поважні гості Братську могилу 200  польських 

легіонерів, які загинули в Галицькій битві  1914 року. Делегація 

зарядилась позитивною енергією від Прадіда-дуба та спробувала 

молодківської сировиці.  Зустріч пройшла у щирій родинні атмос-

фері, за що делегація щиро подякувала культпрацівникам. 
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Польська делегація із міста Пруднік та мер Надвірної Зіновій 

 Андрійович біля соляної криниці. 

 

Матеріально-технічна  база Будинку культури потребує по-

кращення, однак працівники вміло використовують все те, що є в 

даний час, бо впевнені, що головне – це бажання  творити прекра-

сне, примножувати культурні надбання.  

В даний час  у фойє закладу культури знаходиться волон-

терський центр, яким   опікуються директор БК та художній керів-

ник.    За творчу працю, вагомий внесок у примноження культур-

них надбань села, територіальної громади, області працівники Бу-

динку культури та аматорські колективи, майстри неодноразово 

нагороджувалися подяками, грамотами, грошовими преміями від-

ділу культури, молоді та спорту, навчально-методичного центру 

культури і туризму Прикарпаття, управління культури, національ-

ностей та релігій облдержадміністрації. Про добру роботу  закладу 

можна прочитати на сторінках місцевих газет:  «Народна воля», 

«Життя Прикарпаття» та побачити у соціальних мережах.  

Із діда-прадіда у Молодкові виварювали сіль. За словами 

старожилів у роки голоду її навіть вимінювали на хліб. Взялися до 

давнього ремесла і працівники Будинку культури. Наваривши солі 

та розробивши етикетку для неї, працівники  взяли участь у благо-

дійному ярмарку для ЗСУ, організованому « Пластом» у Надвірній 
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Коли з прилавків магазинів почала зникати сіль, саме тоді і збіль-

шився попит  на Молодківську сировицю. Можливо, у вільній, не-

залежній, непереможній Україні  відродиться колишній промисел, 

який забезпечуватиме нашу країну таким необхідним продуктом.   

Живе і процвітає Молодків. З надією дивляться у майбутнє 

його жителі і,  як  увесь український народ, наближають  перемогу 

своїми добрими справами, благодійністю, творчістю. Тож  нехай  

збуваються творчі задуми, задля збагачення національної культури  

та швидшої перемоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відродження солеварного промислу    

Матеріал підготували: 

завідувачка відділу  

культурно-просвітницької роботи 

НМЦКіТП 

Валентина Яковишина 

 та художній керівник 

 Будинку культури с. Молодків 

Уляна Пилип’юк 


