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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

СПЕЦВИПУСК НТСА ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

ДМИТРО ПАВЛИЧКО У ЗНУ! 

20 листопада до стін Запорізького національного 

університету завітав український поет, перекладач, 

літературний критик Дмитро Павличко, вірші якого всі 

знають ще зі школи.  

Свій виступ Дмитро Васильович почав із розповіді 

про свій минулий візит до Запоріжжя, який відбувся аж 25 

років тому!  

Цього разу приїзд Дмитра Павличка приурочений до 

ювілейного концерту Анатолія Сердюка, який створив 

музику до вірша поета «Вставай, Україно!». Також Дмитро 

Васильович написав вірш «Пісня про Хортицю», уривок з якого 

продекламував та передав його Анатолію Сердюку для створення нової 

пісні. 

Після невеличкого виступу всі присутні мали змогу поставити 

поету запитання. Відповідаючи на них, поет висловив свою точку зору з 

приводу підписання Україною асоціації з ЄС, розповів, чому тема 

голодомору неактуальна у сучасній літературі, чому сучасні українці 

мають роздвоєння мовної особистості на україномовну та російськомовну 

і запропонував методи боротьби з цією проблемою. Також Дмитро 

Васильович розповідав про своє ставлення до сучасної української 

літератури, свої плани на майбутнє і навіть продекламував свого 

улюбленого вірша з циклу «Рубаї»: 

Мені нагадують людські 

серця 

Крихке й тоненьке серце 

олівця - 

Зламати легко, застругати важче, 

Списати неможливо до кінця. 

 

Студентам поет побажав самовдосконалюватись, вчити 

мови та читати книжки. Дмитро Павличко розповідав історії з 

життя та багато жартував. На запитання, хто із рідних перейняв 

його талант, він відповів: «Дружина, адже вона має талант терпіти мене поруч усе життя». 

В кінці зустрічі аспірант філологічного факультету Микола Білик у подарунок від студентів 

виконав пісню «Два кольори» на вірш Дмитра Васильовича. Поет у відповідь подарував бібліотеці 

університету 10 томів своїх творів.  

 

Оголошення! 
Шановні студенти філологічного факультету! Ви можете залишити свій слід в історії! 

На філологічному факультеті проводиться конкурс на найкращий гімн та емблему філфаку. 

Свої творіння ви можете залишати у групі http://vk.com/event61568974, де й буде проводитись 

голосування. Натхнення! 

http://vk.com/event61568974
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«ЄРОФЄЄВСЬКІ ЧИТАННЯ» 
13 листопада до 75-річниці від дня народження 

російського письменника Венедикта Васильовича Єрофєєва у 

приміщенні Музею ЗНУ студентами було проведено круглий 

стіл за поемою «Москва-Пєтушки».  

«Я – це білі плями на географічних картах,» - писав 

Єрофєєв. Саме ці білі плями та найвідоміші твори автора 

досліджували учасники круглого столу.  

Зі вступним словом виступила доц. Світлана Юріївна 

Дітькова, яка розповіла учасникам про непересічну особистість 

письменника та своєрідність його творчості.  

Магістрантка філологічного факультету Ксенія Шерстякова і студент магістратури 

факультету іноземної філології Ярослав Руденко 

виголосили свої доповіді, підготовлені на основі 

їхніх дипломних робіт, присвячених творчості 

Венедикта Єрофєєва. 

Студентка 5 курсу Діана Рамазанова 

продекламувала уривки із поеми, чим наочно 

продемонструвавши своєрідність цього твору. 

Виступи доповідачів викликали жваву 

дискусію, у якій взяли активну участь усі присутні 

на засіданні круглого столу. А це свідчить про те, 

що, попри свій невеличкий обсяг (поема налічує 

близько 70 сторінок), текст містить велику кількість важливих запитань, деякі з яких залишаються 

без відповіді і на сьогодні. 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ» 

Філологічний факультет Запорізького 

національного університету провів І Всеукраїнську 

науково-практичну інтернет-конференцію для 

молодих учених "Актуальні проблеми слов'янської 

філології", яка відбулася 19-20 листопада 2013 року. 

Формат конференції передбачав відкриту дискусію. 

Робота відбувалася у чотирьох тематичних секціях: 1. Актуальні проблеми сучасного 

слов'янського літературознавства; 2. Слов’янський фольклор: засоби фіксації та інтерпретації. 

Актуальні проблеми фольклористики; 3. Актуальні проблеми сучасного слов'янського мовознавства; 

4. Проблеми перекладу. Специфіка перекладу зі споріднених мов. 

Хоча конференція була заявлена як Всеукраїнська, участь у ній взяли також представники 

російських та білоруських університетів.  

Це перший досвід проведення такого заходу на факультеті, і його можна вважати успішним. За 

результатами конференції планується випуск електронного збірника матеріалів. 
 

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

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

Матеріали до спецвипуску підготувала Голова НТСА філологічного факультету 

Полякова Аліна 
 

Засновник і видавець: 
Наукове товариство студентів та 

аспірантів 
Запорізького національного університету 
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