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Осінь цього року для студентів 

філологічного факультету видалася багатою на 

події: проведення Всеукраїнської наукової 
конференції «Література й історія»; участь у 

конкурсі осінніх композицій «Барви          

осені-2008», де наші представники посіли І 

місце в номінації «Найнезвичайніша 

композиція»; зустріч з телеведучим, 

редактором журналу «Український тиждень» 

Ю.Макаровим; «Посвята в першокурсники», 

організована магістрами факультету; 

проведення Всеукраїнської наукової 
конференції «Ґендерні дослідження у 

філологічних науках»; зустріч голови 

обласної державної адміністрації з 

обдарованою молоддю тощо. Беручи участь в 

подібних заходах, студенти нашого факультету 

ще раз доводять, що філологи – надзвичайно 

талановиті, розумні і всебічно розвинені 

особистості.  

 

Новини філологічного факультету 

 

�   Студенти факультету взяли участь у 

Всеукраїнському історико-літературному 

конкурсі «Моя Батьківщина очима дітей 

різних етносів України». Диплом ІІ ступеня за 

підписом міністра освіти і науки України 

Вакарчука І.О. в номінації «Література» 

отримала студентка Щєрбакова Тетяна. 

�    7 листопада студенти факультету мали 

чудову змогу поспілкуватися з перекладачкою з 

Росії Марінічєвою О.В. у рамках проведення 

майстер-класу міжнародного рівня з питань 

українсько-російського перекладознавства 

сучасної літератури. Шановна гостя 

спростувала поширену думку з приводу 

масовості, «неелітарності» сучасної української 

прози, зокрема творів М.Матіос, О.Забужко, 

С.Жадана, Є.Кононенко. 

� Вчена рада ЗНУ за поданням ради 

філологічного факультету присвоїла звання 

«Почесного відмінника Запорізького 

національного університету» магістрам:  

 Дмитренко А.В., Сириці С.О., Куянцевій О.О. 

� 9 жовтня 2008 року на факультеті 

відбулася Всеукраїнська наукова конференція 

«Література й історія», організована 

викладачами кафедри української літератури. 

Вітальне слово виголосили ректор Запорізького 

національного університету Тимченко С.М., 

декан філологічного факультету Хомʼяк Т.В. На 

пленарному засіданні виступили професор, 

лауреат Національної премії України 

ім.Т.Шевченка, заслужений діяч мистецтв 

Іванченко Р.П. (Київ) з доповіддю «Історія і 

література без міфів»; професор Козлов А.В. 

(Кривий Ріг), який приділив увагу типам 

мислення, мовлення характерників; професор 

Горболіс Л.М. (Суми), яка подала результати 

своїх досліджень стосовно інтерпретації концепту 

води у драмі О.Олеся «Над Дніпром». Слід 

віддати належне вмілій організації дозвілля 

учасників конференції, які мали змогу відвідати 

Музей історії запорізького козацтва, історико-

культурний комплекс «Запорізька Січ», кінний 

театр «Запорізькі козаки» та книжковий ярмарок 

«Хортицькі джерела». Сподіваємося, що 

проведення подібних конференцій на факультеті 

залишатиметься доброю традицією! 

� 5 листопада відбувся публічний 

захист робіт, представлених на конкурс 

Стипендіальної програми «Завтра.UA» ВБО 

«Фонду Віктора Пінчука - соціальна ініціатива». 

За рішенням комісії до ІІ етапу програми 

пройшли всі роботи від нашого факультету: 

Башук Н.А. (4 курс, гр.3515-1) «Феномен 

садизму як засіб психопаталогічного підходу у 

змалюванні голодомору 1932-1933 рр. у романі 

Л.Кононовича «Тема для медитації»;         

Рибалко І.М. (3 курс, гр. 63516-1) «Національна 

картина світу в поетичному доробку 

В.Герасимʼюка»; Дорофєєва А.В. (4 курс,          

гр. 3515-1) «Художнє осмислення мотиву сну у 

збірці Є.Гуцала «Сльози Божої Матері»;          

Куянцева О.О. (6 курс, гр. 8-3528-1р.) 

«Типологія інфернальних персонажів у творах 

М.Лермонтова»;   Сириця С.О.   ( 6 курс,     

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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гр. 8-3518-1) «Образна когерентність творів 

Р.Федоріва». Показовим є той факт, що 

представництво саме нашого факультету на 

конкурсі було найвищим.  

� Подано кандидатури від нашого 

факультету на конкурс «Студент року». В 

номінації студент-науковець – Башук Н., 

студент-артист – Дмитренко А., Стефутіна В., 

студент-спортсмен – Василенко А, в номінації 

«Найкраща староста» - Куянцева О. 

� 10 листопада магістрами була 

організована презентація «Літературознавчої 

енциклопедії» за редакцією Коваліва Ю.І. для 

студентів І курсу. Було висвітлено проблему 

історії лексикографії в Україні, подано 

біографічні відомості про укладача 

енциклопедії, особливості його творчої 

лабораторії.  

� 31 жовтня 2008 року на факультеті 

відбулася публічна лекція  доктора 

філологічних наук, професора П.І.Білоусенка, 

на тему: «Питання походження української 
мови: здобутки, домисли, фальсифікації», яка 

стала також урочистим відкриттям 

традиційного свята української мови й 

писемності, в рамках якого проведено цілий ряд 

заходів: 

� Тематичний цикл міні-лекцій та бесід 

(«Мовна ситуація в Україні»; «Розвиток 

писемності в Україні»; «Історія становлення 

української мови» тощо); 

� Диспути («Політичні спекуляції щодо 

мовного питання в Україні»); 

� Презентації (Книги «Співець 

Запорізького краю» (до 75-річчя П.Ребра); 

«Устань у сварзі» В.Осипчука-Сковороди; 

посібника «Українська лексикографія другої 

половини ХХ – початку ХХІ століття»         

Н.О Зубець; посібника «Історія української 

літератури першої половини ХІХ століття» 

В.О.Кравченко, О.Р.Єременко); 

� Олімпіада з історії української 

літературної мови,  переможцями якої стали  

студенти  філологічного факультету: 

Бондаревич А.,     Карпенко О., Горяна О.,  

Клименко Ю. 

� І (відбіркового) тур Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. П.Яцика. До 

участі були залучені студенти різних 

спеціальностей (загальна кількість – 657 

учасників). Переможцями стали: І місце –  

Іванова А. (економічний факультет), ІІ місце – 

Мацуєв Д. (біологічний факультет), ІІІ місце – 

Лисенко К. (факультет фізичного виховання). На 

філологічному факультеті перемогу отримали:  

І місце – Юдіна М., ІІ місце – Клименко Ю., ІІІ 
місце –   Черняєва М. 

� Конкурс творчих студентських робіт: 

«Українська мова, нація і національна свідомість 

на зламі століть», «Образ української мови в моїй 

уяві». 

� Конкурс на кращий переклад російською 

мовою уривку з українського літературного 

твору, в ході якого відзначено роботи студентів 

юридичного факультету Кривої Г., Бабаніної Г., 

Рибалко Н. 

            Студентами й викладачами підготовано 

святкові стіннівки, працівниками бібліотеки 

організовано тематичну виставку наукових праць. 

            В цілому, треба відзначити плідну роботу 

викладачів кафедри української мови, загального 

і слов’янського мовознавства, українознавства, 

української літератури, російської мови, які вміло 

організували Декаду української писемності й 

мови в Запорізькому національному університеті, 

залучивши студентів різних факультетів. 

� 5-6 листопада 2008 року на 

філологічному факультеті відбулася 

Всеукраїнська наукова конференція «Ґендерні 
дослідження у філологічних науках», 

організована кафедрою російської філології. 

Робота конференції велася в наступних секціях: 

ґендерні студії в літературознавстві; ґендерний 

дискурс сучасник ЗМК; ґендер: мова, культура, 

комунікації, фольклор; проблема жіночої 

емансипації в творчості російських та 

українських письменниць ХІХ-ХХ століть; 

«чоловіче» та «жіноче» в художньому світі твору. 

Особлива подяка за надану інформацію: декану філологічного факультету Хом’як Т.В, заступнику 

декана з виховної роботи Ніколаєнко В.М., доценту кафедри української літератури Кравченко В.О., 

доценту кафедри української мови Кучеренко Л.І., координатору НСТ ЗНУ Христич І.А. 

 
Засновник і видавець: 

Наукове студентське товариство 
Запорізького національного університету. 

Розповсюджується безкоштовно. 
Наклад 100 примірників. 
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