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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
СПЕЦВИПУСК НТСА ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

БРЮСОВСЬКІ ЧИТАННЯ 
9 грудня в стінах філологічного залу бібліотеки ЗНУ відбулися 

Брюсовські читання. На філологічному факультеті та кафедрі російської 

філології вже стало доброю традицією проводити подібні заходи, присвячені 

творчості відомих письменників та поетів. 

Участь у заході взяли координатор – доцент кафедри російської 

філології Оксана Валентинівна Темна – та студенти-філологи. Під час 

культурно-просвітницької зустрічі відбулися читання віршів Валерія Брюсова, 

обговорення доповідей та дискусія з приводу його постаті у російській 

літературі. 

Письменник, критик, редактор журналу «Весы» Валерій Брюсов 

проголосив себе «вождем» 

символізму. Власні судження і думки 

з приводу того, чи був насправді 

символістом у звичайному розумінні 

сам Брюсов, висловлювали російські філологи. Не можна не 

погодитися з тим, що на творчість письменника вплинула поезія 

французьких символістів  Поля Верлена, Артюра Рембо та інших. 

Але вона була певним чином переосмислена у його поезії, на чому й 

наголошували доповідачі, зокрема Інна Багаєва («В.Брюсов і 

символізм»). У його творчості помітні також риси акмеїзму та 

імпресіонізму. Великий вплив на творчість поета мала поезія            

А. Фета, про що йшла мова у доповіді Катерини Шелунцової.  

Студенти не лишили поза увагою також любовну лірику В. Брюсова та колізії кохання, представлені у 

романі «Огненный Ангел». Про розвиток стосунків та протиріччя у поглядах таких значних постатей, як 

Валерій Брюсов та Марина Цвєтаєва, розповіла Наталія Смьордова. 

Літературні читання є неформальним заходом, під час якого відбувається вільне спілкування 

представників старших та молодших курсів філологічного факультету. 

Подібні заходи мають не лише просвітницький характер, але й сприяють формуванню власної думки та 

певного погляду майбутніх фахівців. Співробітники Наукової бібліотеки ЗНУ підготували спеціалізовану 

виставку, тож усі охочі мали можливість докладніше ознайомитися з творами автора та науковими 

матеріалами про його творчість. 

 

ПОТЕРОМАНІЯ У ЗНУ 
У п’ятницю 13 жовтня на філологічному факультеті пройшов круглий 

стіл, присвячений епопеї Дж. К. Роулінг «Гарі Потер». 

             Це одна з найбільш популярних на сьогоднішній день серій книг, яка, до 

того ж, отримала комерційний успіх в усьому світі та визнана багатьма критиками. 

Тому студенти-літературознавці не могли не звернути на неї увагу.  

Студенти разом з викладачами кафедри 

російської філології доц. Дітьковою С.Ю. та 

проф. Павленко І.Я. обговорювали питання чому «Гарі Потер» здобув 

таку популярність, на яку аудиторію він розрахований, чому ця книжка 

викликала таку хвилю пародій, який вплив мала екранізація та ін.  

      Всі активно долучались до обговорення, адже кожен читав «Гарі 

Потера», і майже кожен не один раз. Також обговорили інші книжки       

Дж. Роулінг і деякі пародії на «Гарі Потера», у тому числі російську версію 

Д. Ємця «Таня Гротер».  
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ВЕЧІР ПАМ’ТІ М.ХВИЛЬОВОГО 

На вшанування пам’яті митця студенти 4 курсу 

філологічного факультету під керівництвом доцента кафедри 

української літератури Оксани Проценко провели вечір пам’яті 

письменника «Останній твір Миколи Хвильового». На захід 

запросили не лише однокурсників, а й викладачів філологічного 

факультету, а також студентів 2 курсу.  

Автори сценарію - Олена Заболотня й Юлія 

Панасенкова - поставили собі за мету не лише провести цікавий 

захід, але й розкрити перед глядачами складну та багатогранну 

особистість письменника, спонукати їх до співчуття Миколі 

Хвильовому, який за трагічних обставин пішов із життя у той 

момент, коли, за власним його визначенням, «яблуні його уяви 

лише розцвітали». 

Ведучі вечора - Катерина Даньшина та Дар’я 

Скомароха - нагадали присутнім на заході про обставини, за яких 

13 травня 1933 року загинув Микола Хвильовий. Костянтин 

Конотопець зіграв роль митця в його останній трагічний день і 

процитував прощальну записку письменника. Учасники вечора 

підібрали також цитати відомих письменників: Максима Рильського, Петра Панча, Івана 

Микитенка та інших, у яких йшлося про талановиту й трагічну 

особистість Миколи Хвильового. 

Також студенти підготували інсценізації найдраматичніших 

моментів відомих творів Миколи Хвильового: новел «Я 

(Романтика)», «Редактор Карк», «Мати» й недописаного роману 

«Полювання на вальдшнепів». 

Присутні в аудиторії гучними оплесками нагородили драматичні 

виступи Катерини Бурцевої, Інни Чумак, Вікторії Матвєєвої, 

Дар’ї Шмиглі, Олени Васильченко, Марини Литвинчук, Альони 

Маслюк, Марини Гребенюк, Тетяни Гапоненко, Наталі Турнаєвої та Вікторії Копійкиної. 

Дар’я Шмигля й Марина Литвинчук також виступили із підготовленою до заходу хореографічною 

композицією. Анастасія Чернуцька виконала під гітару власну пісню на слова вірша Миколи Хвильового 

«Моя золота береза», а Юлія Панасенкова прочитала власні поетичні рядки, присвячені митцю. Завершився 

захід хвилиною мовчання на честь письменника.  

Глядачі висловили щире захоплення мистецькими виступами четвертокурсників і подякували їм за 

цікавий захід. 

 

Корисна інформація: стенд НТСА філологічного факультету знаходиться біля деканату і оновлюється 

кожного тижня. Наша група у соц.мережах - http://vk.com/ntsa_philologydep. 

 

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

Відповідальна - голова НТСА Полякова Аліна. 
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