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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

                                СПЕЦВИПУСК НТСА ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО 

11 березня в стінах Запорізького національного університету провели 

святковий концерт «Є в Шевченка народження дата, дати смерті в Шевченка 

нема», присвячений 200-річчю від Дня народження геніального українського поета і 

митця. Його організували й провели викладачі та студенти 

філологічного факультету, співробітники Центру культури та 

учасники його творчих студій. Голова оргкомітету факультету 

– заступник декана з виховної роботи Валентина Ніколаєнко. 

Зі вступним словом до глядачів звернулися перший 

проректор ЗНУ Олександр Бондар і декан філологічного 

факультету Тамара Хом’як. Вони висловили свої думки щодо 

ролі Кобзаря в історії та сьогоденні.  

Тамара Володимирівна зазначила, що «у кожному віці Шевченко сприймається 

по-різному. Це спонукає знов і знов перечитувати його твори, знаходячи у них все 

більше глибини та мудрості». 

Ведучі вечора - Анастасія Шмигля та Андрій Д’яченко - зазначили, що з 

перших кроків поетичної творчості славетний український поет бачив себе у числі 

кобзарів, які будять людську свідомість, оспівують героїчну 

історію народу, збуджуючи у кожній людині почуття власної гідності та 

прагнення до волі. Недарма свою першу збірку Тарас Шевченко назвав 

«Кобзарем». Сьогодні у ній черпають натхнення сучасні поети, співаки 

та суспільні діячі.  

Протягом майже двох годин зі сцени лунали вірші Шевченка і 

про Шевченка, пісні на слова його творів, народні та сучасні музичні 

композиції. Так, пісню на слова поета «Реве та стогне Дніпр широкий» у 

сучасній обробці виконала студентка Тетяна Діденко, а Микола 

Білик заспівав власну пісню, присвячену пам’яті борців-сучасників - 

«небесної сотні». Пісні за творами Кобзаря представили також Вікторія Теодорова, Анастасія Верченко, 

Оленксій Ворожеєв; уривки з поезій та вірші про Шевченка, сценічні діалоги Шевченка з сучасниками 

читали Тимур Керімов, Ольга Донцова, Анастасія Берковська, Катерина Вініченко, Альона Матійчук, 

Юлія Корнієць, Катерина Рибак та інші.  

Біля входу до актової зали на гостей свята також чекала спеціалізована книжкова виставка, присвячена 

життю і творчості великого Кобзаря, яку підготували співробітники Наукової бібліотеки ЗНУ. 

 

НАШІ ГОСТІ 

 

13 березня на філологічному факультеті відбулася зустріч з із молодим 

письменником-прозаїком Богданом Коломійчуком. Він презентував свої книги – роман 

«Людвисар. Ігри вельмож» та збірку оповідань «Таємниця Єви», а також спілкувався зі 

студентами та викладачами філологічного факультету. 

 

 

 

ВІТАЄМО 

студентку 4 курсу Полякову Аліну, яка посіла III місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт 

з напрямку «Російська мова та література»! 
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«БЕЗ ПОЕЗІЇ І ЖИТТЯ – НЕ ЖИТТЯ…» 

Всесвітній день поезії був заснований на 30-й сесії генеральної асамблеї ЮНЕСКО, що 

відбулася у Парижі в 1999 році. Основною метою свята є 

заохочення мовного розмаїття та підтримка мов, які зникають, за 

допомогою поезії.  

Для студентів філологічного факультету ЗНУ традицією 

вже стало проводити цей захід в стінах бібліотеки. У п’ятницю 

після пар вони зібралися, щоб поділитися своєю творчістю. Всі 

вони різні, тому й вірші у всіх були різні: хтось читав 

громадянську лірику, хтось любовну, хтось філософську. Не 

обійшлося і без кумедних віршів, які не дали слухачам засумувати.  

«День поезії» зібрав близько більше 20 учасників і слухачів, 

серед яких були як аспіранти філологічного факультету, так і 

першокурсники. Своєю поезію ділилися: Аліна Чілій, Людмила 

Єгорова, Тетяна Діденко, Олена Пасєвін, Тім Хофман, Вікторія 

Матвєєва, Діана Рамазанова, Анна Карчевська, Альона Рибалко 
та ін.  

Сподіваємось наступного року нас стане ще більше, адже поезія 

- це те, що навряд чи колись вийде із моди.  

 

 

ЛІТЕРАТУРА ЖАХУ ТА ЇЇ КОРОЛЬ 

14 березня в Музеї ЗНУ відбувся вечір, присвячений творчості 

американського письменника С. Кінга, котрий здобув свою популярності 

після виходу роману «Кері» у 1974 році. Організатором заходу стала студентка 

4 курсу Шелунцова Катерина. Участь в дискусії взяли викладачі кафедри 

російської філології, студенти філологічного факультету, коледжу ЗНУ та 

студентка іноземної філології.  

Підняли питання масової літератури та жанру horror, студентка Ірина 

Разумович розповіла про Едгара По та його вклад в цей жанр. Учасники 

провели паралелі між Е. По і С.Кінгом. Шелунцова Катерина підняла питання 

місця С.Кінга в сучасному літературознавстві та ступені вивченості творчості 

письменника.  

Учасники 

дискусії дійшли висновку, що феномен 

С. Кінга має вивчатись і отримати свої 

оцінку в літературознавстві.   

 
 

 

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 
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