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Інформаційний бюлетень НТСАДМВ ЗНУ 

СПЕЦВИПУСК НТСАДМВ ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Тихомирівські читання 
5 березня 2015 року було проведено міжвузівські наукові читання «Актуальні проблеми компаративістики», 

присвячені річниці з дня народження професора кафедри російської 

філології, доктора філологічних наук Володимира Миколайовича 

Тихомирова, який пішов з життя 29 листопада 2013 року. 

Із за початком нової традиції на філологічному факультеті − 

проведенням Тихомирівських читань − привітали учасників перший 

проректор ЗНУ Олександр Бондар та проректор з наукової роботи 

ЗНУ Геннадій Васильчук. Зазначивши, що 39 років свого життя 

Володимир Миколайович присвятив нашому університету, створивши 

наукову школу «Літературний процес: проблеми типології та 

спадкоємності».  

    Подякувала всім присутнім за активну участь у заході та поділилася спогадами про Володимира Миколайовича 

не лише як науковця, але й світлу, доброзичливу людину, що несла високі гуманістичні цінності та життєву мудрість декан 

філологічного факультету Хом’як Тамара Володимирівна.  

Сфера наукових інтересів професора − історія літератури XIX століття та проблеми компаративістики, що знайшло 

відображення в численних наукових працях. Під час пленарного засідання були заслухані доповіді завідувача кафедри 

російської філології ЗНУ, професора Ірини Павленко, завідувача кафедри української мови ЗНУ, доктор 

філологічних наук Петра Білоусенка, завідувача кафедри англійської філології та зарубіжної літератури КПУ, 

доктора філологічних науктНаталії Торкут, доцента кафедри німецької філології і перекладу ЗНУ, кандидата 

філологічних наук Олександри Ніколової, доктора філологічних наук, професора кафедри української літератури 

ЗНУ Віталія Шевченко, доктора філософії в філологічних науках, доцента кафедри загальної мовної підготовки 

ЗНТУ Галини Онуфрієнко.   
Продовженням наукових читань стала робота у секціях компаративні дослідження в слов’янському, 

зарубіжному  літературознавстві та компаративні дослідження в галузі мовознавства та методики викладу 

філологічних дисциплін. Участь у секційній роботі прийняли 38 науковців ЗНУ, КПУ, ЗНТУ, Запорізького державного 

медичного університету та Лабораторії ренесансних студій.  

 

Студенти ЗНУ провели творчий вечір до Всесвітнього дня поезії 
До Всесвітнього дня поезії, що святкують 21 березня, студенти філологічного факультету Запорізького 

національного університету провели літературний вечір. Захід відбувся в 

Науковій бібліотеці ЗНУ, співробітники якої підготували до свята тематичну 

виставку книжок українських, зарубіжних та запорізьких поетів.  

ЗНУ цей день став чудовою нагодою молодим талантам 

продемонструвати свій творчий доробок, знайти нових друзів, однодумців.  

Участь у літературному заході приймали студенти філологічного 

факультету та факультету журналістики.     Найбільш гучними оплесками 

були винагородженні виступи Катерини Ейхман, Катерини Астіон, Андрія 

Лучишина, Вікторії Матвєєвої, Катерини Шелунцової й Артема Чеверди.   

Продовженням заходу стала поетична вікторина на знання поезії 

відомих авторів. Найкращі знавці класичної поезії отримали  солодку 

винагороду.  

 

Шевченко і сучасність 
Початок березня традиційно відзначився низкою заходів на 

вшанування пам’яті народного поета, геніального митця, письменника, 

художника, суспільного діяча, духовного батька української нації Тараса 

Шевченка. 

Захід, що пройшов у Запорізькому національному університеті 10 

березня під керівництвом заступника декана філологічного факультету з 

виховної роботи Валентини Ніколаєнко мав назву «Шевченко і 

сучасність». За сценарієм першокурсниці Олександри Баркової до 

програми були включені уривки з найвідоміших творів митця, пісні на слова 

відомих українських поетів. Під час музично-літературного вечора 

пролунали власні твори студентів та випускників філологічного факультету.  
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Відкриття заходу почалося з виконання Гімну України, після чого до всіх присутніх звернувся почесний гість 

факультету – проректор з наукової роботи ЗНУ Геннадій Васильчук. Подякувавши всім учасникам заходу і присутнім за 

вшанування пам’яті Кобзаря, підкреслив значущість творчості митця для сьогодення, закликав студентів відкривати для 

себе вся багатогранність творчості Т.Г. Шевченка як письменника, художника, суспільного діяча.  

Декан філологічного факультету, професор Хом’як Тамара Володимирівна  подякувала за всім присутнім і 

висловила сподівання, що кожен зможе відшукати в творчості Тараса Шевченка свої, близькі саме йому рядки, також 

нагадала учасникам заходу про відеомарафон «Шевченко мобілізує», який проходив 9 березня. 10 березня Запорізький 

національний університет розпочав прийом робіт на ІІ всеукраїнський конкурс молодої поезії та авторської пісні 

«Хортицькі дзвони» імені відомої поетеси, випускниці філологічного 

факультету Марини Брацило.  

Ведучими заходу стали Андрій Лучишин, який виконував роль 

Тараса Шевченка й Аліна Чичерова, яка грала нашу сучасницю, що мала 

зрозуміти причини сьогоднішнього важкого стану для України. 

Прекрасним доповненням вечора стали пісні у виконанні Вікторії 

Теодорової, Вероніки Савченко, Анастасії Верченко, Катерини 

Черкун. Хореографічний етюд Ярослави Деревінської як найкраще 

доповнив виступ Катерини Черкун.  

Присутні тепло, з гучними оплесками зустріли декламацію 

уривків із поем «Кавказ», «Сон», «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Анни Шостак і Валентни Грісіної. Особливе 

враження на глядачів справила авторська поезія студенток Аліни Чілій та Олександри Баркової й переможниці І 

Всеукраїнського конкурсу молодої поезії та авторської пісні "Хортицькі дзвони" ім. Марини Брацило Ірини Сажинської. 

Під час фінального виступу студента факультету соціології та управління Едуарда Бойка «Заспіваймо пісню про Україну» 

на сцену вийшли всі учасники заходу. Весь зал піднявшись співав пісню і аплодував учасникам, дякуючи за чудовий вечір.  

 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт за галуззю 
«Слов’янські мови та літератури» 

У 2015 році Запорізький національний університет перейняв естафету від Донецького національного університету 

на проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю «Слов’янські мови і літератури (у 

тому числі російська мова і література)». 26-27 березня відбулася підсумкова науково-практична конференція. 

Організатори заходу − представники професорсько-викладацького складу філологічного факультету − обирали із 24 

заявлених конкурсних робіт 12 найкращих наукових досліджень. Роботи були надіслані із різних куточків України, тому у 

конференції прийняли участь конкурсанти із Києва, Дніпропетровська, Львова, Одеси, Харкова, Бердянська, Запоріжжя та 

інших міст.  

Урочисте відкриття заходу розпочали проректор з наукової роботи, професор Васильчук Геннадій 

Миколайович та Голова галузевої конкурсної комісії, декан філологічного факультету, професор Хом’як Тамара 

Володимирівна привітавши конкурсанток, побажали учасницям творчої наснаги, гарно попрацювати і зауважили, що 

незалежно від результатів конкурсу кожен студент-конкурсант вже є переможцем. 

Крім наукової справи на учасників конкурсу чекала 

розважальна програма: прогулянка студмістечком, музей ЗНУ, 

поїздка на острів Хортиця, похід до музею історії запорозького 

козацтва, історично-культурний комплекс «Запорозька Січ», 

Запорізький краєзнавчий музей. Після конкурсу дівчата подякували за 

теплий прийом і залишили позитивний відгук про місто Запоріжжя і 

Запорізький національний університет.  

Вітаємо наших студентів Полякову Аліну Ігорівну із 

здобуттям диплому ІІ ступеня та Островерху  Ганну  Олексіївну із 

здобуттям диплому ІІІ ступеня.              

                                

Ми оновилися! 
З січня НТСАДМВ філологічного факультету очолює студентка II курсу Щербак Катерина, заст. голови 

НТСАДМВ факультету – студентка II курсу Голуб’ятник Катерина.  

Контакти: +38 (095) 906 43 27 – Щербак Катерина; +38 (097) 020 40 89 – Голуб’ятник Катерина. 

Приєднуйтесь до нас у соц. мережах! http://vk.com/ntsa_philologydep 

 

Матеріали до спецвипуску підготувала Рада НТСАДМВ філологічного факультету 
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