
Автобіографія

Я, Дмитрик Ярослав Володимирович народився в місті Старокостянтинів Хмельницької 
області. Громадянин України. Виріс в родині працівників культури^ вищої ланки (батько- 
головний інспектор обласного управління культури, мати-керівник літ-драмчастини 
облмуздрамтеатру). Освіта вища. У 2001 році закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільське 
училище культури. Здобув кваліфікацію організатора культурно-дозвіллєвої діяльності. У 2008 
році здобув вищу фахову освіту у Київському національному університеті культури і мистецтв 
за спеціальністю «Режисер драматичного театру».

З 2001 по 2012 рік - артист Хмельницького академічного обласного музично-драматичного 
театру ім.Михайла Старицького, де створив більше 30-ти сценічних образів. У 2001 році 
паралельно працював художнім керівником та режисером театру «Кобзар» Хмельницького 
Народного дому «Просвіта». У 2004 році став лавреатом VI Всеукраїнського літературно- 
музичного конкурсу читців поезії Олени Теліги. У 2005 році на запрошення Київського 
Головного управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини, Київського 
академічного театру українського фольклору «Берегиня» та художнього керівника Державного 
концертного агенства «Україна» Василя Вовкуна отримав роль для участі у Всеукраїнському 
турі Різдвяно-Новорічної Містерії «Коляда». З 2007 по 2008 рік - викладач акторської 
майстерності та сценічної мови у Київському Міжнародному ліцеї «Гранд».

Приймає активну участь у підготовці та проведенні культурно-мистецьких акцій: 2005-2012 
рік як режисер і ведучий державних заходів до Днів пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932- 
1933р., створив сценічний образ Головнокомандувача УПА Романа Шухевича під час 
Відкриття Пам’ятного Хреста у с.Гуків Чемеровецького району. Був титульним конферансьє 
міжнародного фестивалю мономистецтв «Відлуння». З 2008 по 2012 рік здійснив чотири 
режисерські постановки у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі 
ім.Михайла Старицького, серед яких психологічна драма «Для домашнього вогнища» Івана 
Франка. В 2012 році під час януковицького владного мракобісся як абсолютний провідник ідей 
Помаранчевої Революції, послідовний борець проти нищення театру -  був незаконно 
звільнений за сфабрикованим прогулом.З тих же причин, одночасно, була звільнена мати- 
керівник літ-драмчастини облмуздрамтеатру імені М.Старицького - Небелюк Наталія 
Ярославівна.

З 2012 по 2015 рік - режисер театру-студії «Живе слово» культурно-просвітницького центру 
імені М.Реріха. У 2013 році працював режисером театральної студії «Лицедій» Хмельницького 
міського ліцею №17, адміністратором Хмельницького міського монотеатру «Кут». З 2017 по 
січень 2018 року - керівник театральної футуристичної групи «Experience», з 2017 по даний час 
- бібліотекар Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва.

Я і члени моєї родини до кримінальної відповідальності не притягались.

14 червня 2018р. Дмитрик Я.В.
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ИИр§Ш Дмитрик 
Ярослав Володимирович

закінчив у 2008 році Київський національний
культури і мистецтв і отримав повну вищу 

освіту за спеціальністю "Театральне мистецтво" та 

здобув кваліфікацію режисера драматичного театру.
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М.М. Поплавський
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2 червня 2008 р.
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Рекомендаційний лист

Цим листом засвідчуємо мистецько-творчу співпрацю між 
Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом (далі -  
ХКТЕІ) та режисером Ярославом Володимировичем Дмитриком, яка триває з 
2013 року і до сьогодні. Ярослав Володимирович -  сучасний, креативний 
митець, здатний продукувати і втілювати сучасні ідеї, підходи, технології 
театрального мистецтва. Його роботи позначені неординарністю та 
відповідають сучасним трендам театрального мистецтва.

Як позаштатний консультант творчих об’єднань ХКТЕІ, 
Ярослав Дмитрик долучився до реалізації проекту «Від мистецтва -  до освіти 
і науки»; безпосередньо здійснював режисуру заходів в рамках роботи студії 
історичних реконструкцій ХКТЕІ «Хмельниччина мистецько-історична» 
(діяльність останньої за підсумками 2017 року була визнана Міністерством 
молоді і спорту України однією зі ста кращих практик роботи з молоддю на 
загальнодержавному рівні та внесена у «Каталог кращих практик молодіжної 
роботи 2017 року»).

Повноцінні вистави та міні-п’єси, створені за безпосереднього 
керівництва Ярослава Дмитрика неодноразово здобували перемоги на 
престижних мистецьких конкурсах, зокрема -  Всеукраїнському конкурсі 
аматорського мистецтва «Студентські перлини -  тобі, Україно» (2013 р.) 
(театральна постановка за твором Л. Костенко «Маруся Чурай» -  Еран-прі 
конкурсу), героїчна вистава за твором Т. Шевченка «Гайдамаки» здобула 
відзнаку міського конкурсу студентського мистецтва, організованого 
Управлінням молоді і спорту Хмельницької міської ради (2015 р.); відзначена 
подякою НАДПСУ ім. Б. Хмельницького (2015 р.). У березні 2018 року 
режисером спільно з аматорським театром ХКТЕІ створено і презентовано 
міні-виставу «Служіння Жінці-Україні».

Режисурі Ярослава Володимировича Дмитрика притаманний глибокий 
психологізм, тонке відчуття художнього слова, авторська стилістика, 
поєднання класичних засад театрального мистецтва та усвідомлення 
культурної канви XXI століття, запитів глядача.

Вважаємо, що яскравий режисерський талант
Ярослава Володимировича Дмитрика, його менеджерські здібності, здатність



консолідувати, організовувати, досягати високих результатів у роботі з 
молодіжними аматорськими театрами, відчуття глядача, здатність 
продукувати нові ідеї, а також особистісні якості -  патріотизм, порядність, 
чесність, принциповість, вірність професії, безкорисливість є ґрунтовною 
підставою, аби претендувати на посаду директора Хмельницького обласного 
академічного театру імені Михайла Старицького.
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Вікторія Церклевич



МОТИВАЦІИНИИ лист

«О, музо Мельпомешк правди мати!
Дай нам тобі достойно послужити,

Народний дух з занепаду -  підняти. 
Гасителів його посоромити»

ГІантеле йл юн Кул іш

Театр, про який я мрію, має бути модерним і глибоко національним! Не 

інакше! Відроджувати із забуття мистецтво геніальних Михайла Старицького 

га Леся Курбаса. В театрі повинна бути присутня художня розкішність, 

висока мовна культура. Отож, найголовніше: репертуар (його Величність) - і 

найякісніший, найсоціальніший, найгостріший! Найбільшим ворогом 

поступу нації до вершин є провінційний примітивізм. Як досягти вершин? Це 

гіерш за все - державна підтримка, із тотальним залученням меценатів. Це 

вистави -  як іменний високоякісний мистецький продукт, що 

репрезентуватиме мецената із залученням найкращих режисерів, 

сценографів, акторів. Це реклама - не розцяцьковане наявне оформлення, бо 

це еклектика і вакханалія несмаку! А має бути мінімалізм, естетика і модерн. 

Як досягти? Це панування духовних цінностей.

Потрібно ясно усвідомити і сказати: «Геть, міняйлс, з храму! (як у Ьіблії, 

по-божому!)». І від цього рухатись: з прекрасними мистецькими скарбами 

рідного і світового минулого до прекрасного майбутнього із серцем 

романтика і волею капрала! Театр - це не лазівка для нероб і бездар! Критерій 

мій: лише добра праця на славу рідного краю! Мій стиль і тон •- культура, а 

театр - її діамантовий перевізник крізь віки!

Я.Дмитрик



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ 
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

01601, Київ-30, вул. Володимирська, 54 Телефони 235 09 81, 239 65 47

На№ ___________________________

Рекомендаційний лист

Майже випадково я свого часу познайомився із актором Хмельницького 
облмуздрамтеатру ім. Михайла Старицького Ярославом Дмитриком під час 
проведення VI-го Всеукраїнського літературно-музичного конкурсу на краще 
виконання творів Олени Теліги «Щоб далі йти дорогою одною».

Виступив Ярослав Дмитрик чудово, читання ним віршів поетки-патріотки 
викликало щире захоплення журі конкурсу. З тих пір я цікавився творчою 
долею цього молодого, обдарованого митця, ініціативного, модерно мислячого, 
про що свідчили його режисерські постановки на сцені театру імені Михайла 
Старицького. Серед них особливим успіхом користувалася постановка драми 
Івана Франка «Для домашнього вогнища».

Ярослав Дмитрик, по суті, став лідером аматорського театрального руху 
на Хмельниччині, виявився успішним театральним організатором -  він створив 
чотири театральні студії, ефективно працював у монотеатрі «Кут»...

Вважаю, Ярослав Дмитрик заслуговує на те, щоб надати йому можливість 
для реалізації творчих і організаторських здібностей на посаді директора 
Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла 
Старицького.

Академік-секретар 
Відділення ЛММ НАН України 
директор Інституту літератури 
ім. Т.Г. Шевченка НАН України 

академік НАН України


