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Декада української писемності 

Початок останнього місяця осені подарував не лише емоції від захоплення барвами листя, а й щирим духом людей, 

яких об’єднало те, без чого існування в суспільстві неможливе, те, чим можна ощасливити, те, завдяки чому освідчуються 

в коханні, що є в кожного народу – його мова. 

Тиждень української мови та писемності минув  під гаслом «Вона –

 навіки Божий дар!», у рамках якого були проведені найрізноманітніші 

заходи, серед яких: моніторинг студентів «Мовна ситуація в 

університеті: шляхи гармонізації», презентація  нововідкритих пам’яток 

української мови («Євсевієве Євангеліє», «Скотарське Євангеліє»), 

засідання круглого столу («Історія становлення і функціонування 

української мови у сфері діловодства», «Типологія пуристичних виявів у 

сучасній українській мові»), навчальна студентська конференція 

«Просвітницькі і наукові товариства в Україні ХІХ – І пол. ХХ століття», 

«Вплив старослов'янської на розвиток української та російської 

літературних мов», круглий стіл на тему: «Мовна політика в Україні: 

здобутки і втрати (1989-2012)» та ряд інших.  

Чи не найбільше пощастило студентам філологічного факультету. 

Адже для них українська мова є не лише рідною мовою, але й 

професійним майбутнім, бо саме вони навчатимуть дітей цій чудовій мові. Тому невипадково, що саме на цьому 

факультеті початок осені запам’ятався калейдоскопом заходів, присвячених вшануванню рідної мови. Таку можливість їм 

надали викладачі-філологи. Ними були проведені найрізноманітніші та найцікавіші заходи: 

конкурси творчих студентських робіт («Кращий лінгвістичний твір до Свята рідної мови»,  

творча робота на тему «Чия мова, того й держава», «Життя таке коротке, поспішайте творити 

добро»),  конкурс на кращого декламатора творів українських письменників, 

лінгвістичний турнір, історико-мовознавча олімпіада, конкурсний фронтальний 

диктант, конкурс стіннівок, мовознавча вікторина «Українська мова: погляд крізь віки».  

       Кожен небайдужий мав змогу відвідати тематичну виставку новинок  філології та праць 

викладачів філологічного факультету та науково-практичний семінар на тему: «Способи 

розв’язання мовних проблем».  

       Останній день тижня української мови почався з музичної перерви, де всі присутні не 

лише могли насолодитися співом студентів, але й показати свою любов до мови, об’єднавшись 

у коло з іншими людьми, і разом зачитати вірш українській мові. Цього ж дня була проведена 

акція «Калинова сопілка», студентки у вишиванках роздавали листівки із закликом говорити 

рідною мовою. 

        Коли всі конкурси та конференції були позаду, студенти та викладачі зібралися на  літературно-музичній 

композиції, на якій було підбито підсумки, вручено нагороди переможця, на завершення -  прозвучали українські пісні, 

були поставлені театральні постановки. У залі панувала любов та щирість. 

     Цей тиждень приніс неймовірні емоції організаторам та учасникам заходів.  

Студенти щиро вдячні викладачам за креативний підхід у розробці конкурсних завдань,  різноманітності заходів, 

можливості реалізувати свій творчий потенціал.  
Наша гордість! 

         У I турі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика перемогла студентка ІІІ курсу 

Письменна Юлія. На І етапі Міжнародного конкурсу ім. Тараса Шевченка найкращими 

визнано роботи студенток ІІІ курсу Рибак Катерини та Ворони Валентини. На 

наступному етапі честь ЗНУ захищатиме Рибак Катерина. Переможцем конкурсу 

наукових робіт з українознавства стала студентка IV курсу Бабич Дар’я (наук. кер.: доц. 

каф. української літератури Горбач Н.В.). Почесне звання «Студент-науковець року» 

завоювала студентка V курсу Гринь Юлія (наук. кер.: проф., зав. каф. російської мови та 

літератури Павленко І.Я.).  
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Конференція «Література й історія» 

           18-19 жовтня на базі філологічного факультету Запорізького 

національного університету пройшла Всеукраїнська наукова конференція 

«Література й історія». Співорганізаторами конференції виступили: 

Глухівський національний педагогічний  університет ім. О. Довженка, 

Запорізький класичний приватний університет, Криворізький педагогічний 

інститут державного вищого навчального закладу «Криворізький 

національний університет», Луганський національний університет 

ім. Т. Шевченка. 

           У роботі конференції взяли участь 139 науковців з різних регіонів України, а також науковець з Польщі. Запорізькі 

науковці представляли філологічний факультет і факультет журналістики Запорізького національного університету, 

Запорізький державний медичний університет, Запорізький національний технічний університет, Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти, а також Запорізький факультет Київського національного університету 

культури і мистецтва. 

           Пленарне засідання відкрила вітальним словом декан філологічного факультету Т.В. Хом’як, яка наголосила на 

традиційності конференції для факультету. Після пленарного засідання, на якому виступили визначні науковці, 

професори О.А. Галич, А.В. Козлов, А.М. Поповський, І.Я. Павленко, В.Ф. Шевченко, а також письменниця, 

проф. Р.П. Іванченко, розпочалися секційні засідання. Робота конференції була представлена у 6 секціях: «Концепція 

історії в національних літературах: порівняльний аналіз», «Жанрово-стильова специфіка історичної поезії та 

прози: літературознавчий аспект», «Жанрово-стильова специфіка історичної 

поезії та прози: мовознавчий аспект», «Інтерпретація козацтва в українській 

і світовій літературах», «Альтернативне моделювання історії в художній 

літературі», «Методика викладання історичних творів». Поряд з серйозними 

вченими виступили молодці науковці, серед яких були й аспіранти нашого 

факультету – Світлана Доброскок, Анна Дмитренко, Ганна Скуртул, Оксана 

Куянцева та ін., а також магістрант Валентин Бережний та студентка 5 курсу 

Юлія Гринь. Студентські доповіді буди підготовлені у співавторстві з науковим 

керівником проф. І.Я. Павленко.  

            За результатами конференції планується вихід наукового збірника «Вісник 

ЗНУ. Філологічні науки». 

Стипендіальна програма «Завтра.UА» 
             23 жовтня на базі Запорізького національного університету відбувся перший етап конкурсу Стипендіальної 

програми Фонду Віктора Пінчука «ЗАВТРА.UA» – публічний захист наукових робіт. Цього року в конкурсі взяли участь 

30 студентів ЗНУ, серед них четверо – з філологічного факультету. Студентка 3 курсу Катерина Шелунцова та студенти 

4 курсу Артем Головачов і Ксенія Шерстякова представили наукові роботи, написані під керівництвом к.пед.н., 

доц. кафедри російської філології С.Ю. Дітькової. Науковим керівником п’ятикурсниці, стипендіатки 2012 року Юлії 

Гринь виступила д.філол.н., проф., зав. кафедри російської філології І.Я. Павленко. Наші студенти продемонстрували 

високий рівень наукової підготовки та були допущені до участі у наступному етапі, результати якого будуть відомі у 

лютому 2013 року. Остаточно ж переможців буде визначено у квітні-травні 2013 року. 

            Студенти філологічного факультету вже вп’яте беруть участь у цій програмі, у попередні 4 роки факультет не 

обходився без переможців. Бажаємо цьогорічним учасникам успіху та сподіваємося, що вони продовжать традицію 

перемог, яка вже склалася на факультеті. 

Ми оновилися!Ми оновилися!Ми оновилися!Ми оновилися!    
            З вересня 2012 року НТСА очолює студентка III курсу філологічного факультету Полякова Аліна, заступниця 

голови НТСА – студентка IV курсу Рамазанова Діана. Також до складу Наукового товариства входять: Безпалько 

Катерина, Міхєєнко Алла, Островерха Анна, Шаруда Ольга, Дворна Ганна, Мосаєва Інна, Гринь Юлія, Кваша 

Людмила. 
Контакти: (096) 456 10 67 – Аліна;  (068) 450 42 42 – Діана. 

Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах! 

http://vk.com/ntsa_philologydep 

 

Матеріали до спецвипуску підготувала голова НТСА філологічного факультету 

Полякова Аліна. 
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