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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
СПЕЦВИПУСК НТСА ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

НАШІ ГОСТІ! 
3 грудня до Запорізького національного університету 

завітали відомий поет і прозаїк, один із найпопулярніших 

сучасних вітчизняних письменників Павло Вольвач і 

письменник, видавець, громадський і політичний діяч 

Володимир Шовкошитний. Під час зустрічі із викладачами та 

студентами філологічного факультету і факультету 

журналістики митці презентували свої романи: «Хрещатик-

Плаза» Павла Вольвача і «Білий кречет» Володимира 

Шовкошитного. 

Павло Вольвач, звертаючись до зали, зазначив: «Мені 

приємно вже вкотре приїздити до Запорізького національного 

університету, приємно не лише тому, що я маю право сказати, що отримав у цих стінах вищу освіту. 

Насправді, цей університет посідає особливе місце у моєму житті, він мав великий вплив на мою долю. Я з 

глибокою вдячністю і любов’ю ставлюся до своїх колишніх викладачів, багато з яких зараз присутні у цій 

аудиторії. Мені приємно спілкуватися зі своїми молодими земляками. Найбільший здобуток нашої держави за 

роки незалежності – це те, що в нас виросла така чудова молодь. Мене справді цікавить ваша думка про мій 

роман, сподіваюся, що десь через рік ми зустрінемося знову і 

зможемо подискутувати з приводу нього». 

Видавництво Володимира Шовкошитного «Український 

пріоритет» було третім, до якого звернувся Павло Іванович зі 

своїм другим романом. Два попередні відмовилися друкувати 

«Хрещатик-Плаза», в основу якого лягли враження автора від 

роботи на радіостанції «Свобода» і в якому, за визначенням 

самого Павла Вольвача, йдеться «про життя». Причина відмови 

полягає в тому, що в книзі майстерно описано багато цілком 

пізнаваних відомих особистостей і ситуацій. Книга завершується 

описом Помаранчевої революції і відкритим фіналом. Її головний 

герой, хоч і наділений певними автобіографічними рисами, не є 

тотожним самому автору, на чому наголошує Павло Іванович. 

Сам Володимир Шовкошитний зазначає, що завданням видавництва «Український пріоритет» вважає 

видання «сутнісної», справді якісної літератури, яка матиме вплив на 

нашу культуру. Саме до таких творів Володимир Федорович 

беззастережно відносить і новий роман Вольвача. «Це – зовсім інший 

стиль, інша мова, ніж у знаменитій «Клясі», - підкреслює він. – У 

першому романі Павла Вольвача мова шершава, як і саме життя його 

героїв – трударів з індустріального міста. «Хрещатик-Плаза» зовсім 

інший роман, але відчувається, що писав запорожець, той самий 

виходець із запорізького краю, що створив свого часу «Клясу». 

Крім того, під час зустрічі зі студентами відбулася презентація 

книг інших авторів, виданих «Українським пріоритетом», зокрема – 

останнього, зібраного до купи вже після смерті автора, роману Олеся 

Ульяненка, а також книги Василя Стуса, Анатолія Дімарова, Надії Степули тощо. 

Володимир Шовкошитний, так само, як і Павло Вольвач, не вперше відвідує Запорізький національний 

університет і запевняє, що із задоволенням побуває тут знову. 

Насамкінець зустрічі декан філологічного факультету Тамара Хом’як зробила обом митцям 

пам’ятні подарунки на згадку про наш університет і привітала Павла Івановича із 50-річним ювілеєм, який він 

нещодавно відсвяткував. 
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ВЕЧІР ПАМ’ТІ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА 
4 грудня на філологічному факультеті Запорізького 

національного університету відбувся творчий вечір, присвячений 

235-річчю з дня народження українського прозаїка, драматурга, 

журналіста, літературного критика та культурно-громадського діяча 

Григорія Квітки-Основ’яненка. 

Творчий вечір підготували студенти 2 курсу філологічного 

факультету під керівництвом кандидата філологічних наук, 

доцента кафедри української літератури Валентини Кравченко. 

На захід завітали викладачі та студенти-філологи ЗНУ. 

На початку заходу Валентина Кравченко привітала всіх 

присутніх та ознайомила їх з деяким фактами з життя та творчості 

відомого письменника. Так, вона зазначила, що Григорій Квітка-Основ’яненко став основоположником 

художньої прози та жанру соціально-побутової комедії в класичній українській літературі. 

Ведуча заходу Карина Сухоіваненко продовжила творчий вечір, розповівши присутнім про життєвий 

та творчий шлях видатного українського митця. 

Зі своїми доповідями про значення творчості письменника та його місце в розвитку національної 

літератури виступили студенти Валерія Полуботко, Карина Шум, Катерина Логвиненко, Ольга 

Домбровська, Анна Турик і Катерина Балацька. 

Також учасники творчого вечору прослухали музичний твір, написаний Григорієм Федоровичем, 

переглянули презентацію та відеофільм про невідомі факти з життя прозаїка. 

             Закінчився захід переглядом уривку із вистави за п’єсою Григорія Квітки-Основ’яненка «Сватання на 

Гончарівці» у виконанні трупи Рівненського академічного українського музично-драматичного театру. 

ВЕЧІР ПАМ’ТІ Б. ГРІНЧЕНКА 

11 грудня викладачі та студенти філологічного факультету 

Запорізького національного університету підготували та провели відкриту 

лекцію, присвячену 150-річчю з дня народження Бориса Грінченка. 

             Із вітальним словом до присутніх звернулася декан філологічного 

факультету Тамара Хом’як. Вона зазначила, що цього року 9 грудня 

відомому письменникові виповнилося б 150 років, тому сьогоднішнє свято 

організоване саме на вшанування цієї дати. 

             Модератором заходу виступила студентка філологічного 

факультету Оксана Качура. На початку заходу вона запропонувала учасникам засідання переглянути 

відеопрезентацію про життєвий та творчий шлях Бориса Дмитровича. Він був письменником, педагогом, 

літературознавцем, істориком, публіцистом, громадсько-культурним діячем, редактором низки українських 

періодичних видань, одним із засновників Української радикальної партії. Борис Гринченко обстоював 

поширення української мови в школі та в установах, був автором фундаментальних етнографічних, 

мовознавчих, літературознавчих та педагогічних праць, історичних нарисів, перших підручників з української 

мови та літератури, «Рідного слова» — книжки для читання в школі, укладачем чотиритомного тлумачного 

«Словаря української мови», одним із організаторів і керівників товариства «Просвіта». 

Свої роботи, в яких були досліджені маловідомі та цікаві факти з життя та творчості Бориса Грінченка, 

представили студентки факультету: Анжеліка Калюжна, Галина Пишна, Віра Расихіна, Юлія Пфайфер, 

Катерина Рула, Оксана Сулій, Аліна Алєксєєнко, Олена Севериненко та Юлія Корнієць. 

 
При підготовці спецвипуску використані матеріали з офіційного сайту ЗНУ - http://www.znu.edu.ua/ 

Відповідальна - голова НТСА Полякова Аліна. 

 

Засновник і видавець: 

Наукове товариство студентів 

та аспірантів 

Запорізького національного 

університету 

Розповсюджується безкоштовно 

Редактор: 

Голова НТСА ЗНУ 

Кучерук Валентина 

Коректор: студентка 

філологічного факультету Юлія 

Письменна 

Виходить двічі на місяць 

українською мовою 

Наклад 150 примірників  

Адреса редакції: 

69063 м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського 66, 4 навч. корп.,  

каб. 314;  

(061) 289-41-07; 

http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/ 

e-mail: v.t.kucheruk@ukr.net 

 

http://www.znu.edu.ua/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fsites.znu.edu.ua%2Fstud-sci-soc%2F;href=1

