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СПЕЦВИПУСК ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

Щиро вітаємо 

всіх викладачів-філологів 

 з їх професійним святом –  

Міжнародним днем філолога! 

Бажаємо натхнення, енергії, оптимізму, бажання 

працювати на цій широкій та цікавій ниві та 

отримувати гідні результати! 

 

 НАШИМ ВИКЛАДАЧАМ-НАСТАВНИКАМ!!! 
 

Тим, хто пізнати добро допоміг, 

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг, 

Тим, хто нам крила дарує щодня, 

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання. 

 

Тим, чия праця важка, непроста, 

Тим, чиє слово добром пророста, 

Тим, хто відкрив нам науки світання 

Наші святкові і щирі вітання! 

 

Ми любимо вас, ми пишаємось вами. 

Ви творите щастя своїми руками. 

І ось чому кожному з нас 

Так хочеться схожими бути на вас! 

 

З повагою, студенти та магістри  факультету 

іноземної філології 
НА ФАКУЛЬТЕТІ 
 

           10 квітня 2009 року на факультеті іноземної 

філології відбувся (в рамках традиційної студентської  

науково-практичної конференції «Молода наука») 

конкурс поетичного перекладу з німецької, 

англійської, французької, іспанської, болгарської 

та польської мов. 

Почесними грамотами були відзначені студенти:  

1.Французська мова:  

Вишкварна М. - 1 місце (2 курс) - «Кращий твір, який 

відтворює в повній мірі зміст, образність та почуття 

оригінального поетичного тексту»; 

Ревуцька Г. - 2 місце (2 курс) - «Адекватне 

відтворення тональності твору». 

2.Іспанська мова:  

Міхно М. - 1 місце (2 курс) - «За яскраве відображення 

специфіки поетичних творів Ф.Г. Лорки, за вміле 

відтворення поетичних образів і відчуття тональності 

оригінального твору; 

Зінкевич Л. - 2 місце (1 курс) - «За творчий підхід до 

перекладу поетичного твору та оригінальну адаптацію 

іспанської поезії до української картини світу»; 

Лавренко Н. - 2 місце (2 курс) - «За оригінальний 

підхід до перекладу поезії Ф.Г. Лорки і творче 

переосмислення яскравих поетичних образів»; 

Широбокова А., Іванова А. - 3 місце (2 курс) - «За 

влучні поетичні знахідки у перекладі поезії 

Ф.Г.Лорки». 

 3.Німецька мова: 

Тупахіна О. - 1 місце (5 курс) - «За найбільш 

адекватний переклад»; 

Говорун К. - 2 місце (2 курс) - «За найбільш 

творчий переклад»; 

Брус А. - 3 місце (1 курс) - «За найбільш сміливий 

переклад». 

 4.Англійська мова: 

Матвієнко Л. (1 курс) - «За творче сприйняття та 

витончене відтворення емоційно-образної складової 

поетичного тексту»; 

Корнелюк Б. (1 курс) - «За майстерність у 

відтворенні системи верифікації та адекватність 

трансляції концептуальної структури поетичного 

тексту»; 

Білоцерковець Н. (1 курс) - «За вміння творчо та 

ефективно співвіднести глибину змісту та 

лаконічність форми поетичного твору при 

перекладі», 

Гаврикова Г. (4 курс) - «За перекладацьку 

сміливість та завзятість»). 

Особлива подяка за участь у конкурсі була 

висловлена  студентам: Слобожан О. (2 курс, ісп.), 

Мельник Ю. (2 курс, ісп.), Кондрашов Є. (1 курс, 

ісп.), Сенченко Я. (1 курс, англ.),  Курган В. (1 

курс, англ.). 
 

Голова Наукового студентського товариства 

факультету іноземної філології  

ТУПАХІНА  ОЛЬГА 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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ЗРАЗКИ НАЙКРАЩИХ СТУДЕНТСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ 

Матвієнко Л. (2338 – 1а (102а) 

 
Една Сент Вінсент Міллей «Sonnet» 

Любовь не все: не хлеб и не питье. 

Не дивный сон, не крыша в непогоду. 

Не сможешь удержаться за нее, 

Утонешь сразу, вниз пойдешь, под воду. 

Больной груди не даст вздохнуть она, 

Не смоет кровь и не срастит разломы. 

Многим и смерть не кажется страшна, 

Коль нет любви, то с головой да в омут. 

А вдруг случится злой судьбы бросок, 

Неся нужды безрадостное бремя, 

Продам твою любовь я за кусок, 

Не в силах вновь поднять с земли колени, 

Иль память о той ночи за еду. 

Но нет, я на такое не пойду. 

 
 

 

Тупахіна Ольга (5 курс, 8.3528-н) 

 
Георг Тракль «Der Gewitterabend» 

О багровый час закатный! 

За окном лишь ветра рвенье, 

Где в сплетеньях винограда 

Свили гнезда привиденья. 

Пыль танцует в мерзких сливах. 

Ветер воет одержимый. 

Как табун коней ретивых 

Тучи молнией гонимы. 

Пруд зеркальный треснул звонко. 

Чаек крик в оконной раме. 

Всадник огненный с пригорка 

Вдруг взметнул над елью пламя 

Сон больных пронизан стоном. 

Синь ночного оперенья 

Вдруг прорвал с раскатом грома 

Дождь серебряным сеченьем. 
 

  Корнелюк Богдан (1 курс, англ.) 

 
Една Сент Вінсент Міллей «Sonnet» 

Любов – не все: не їжа, не напій, 

Не сон і від холодних злив не схов, 

Не щогла тим, хто тоне без надій, 

Спливе, на дно, спливе і тоне знов. 

Любов не робить глибшим повний вдих 

Не вправить кістку, не очистить кров. 

Більш того, смерть перестріває тих, 

Хто самоту коханням не зборов. 

Так може буть, що у хвилину скрути, 

Нужденний, я схилюся від плачу. 

Щоб втрачену упевненість вернути 

Я мир твоїм коханням оплачу. 

За крихти продам ніч і згадку, що люблю. 

Так може буть… Та я так не зроблю. 

 

Білоцерковець Настя (2338 – 1а (102а) 

 
Емілі Дікенсон «I’m nobody! Who are you?” 

 

Я ніхто! А ти хто? 

Теж ніхто? Що ж, 

Тоді двоє нас, але мовчи! 

Бо знаєш, проженуть ураз. 

 

Так нудно бути кимось! 

Мов жаба у багні 

Весь день кричати, що ти хтось 

Захопленій юрбі! 

 

 

Гаврікова Г. (4 курс, 403-а) 

 
Генрі Лонгфелло «A Psalm of Live» 

Что сердце юноши сказало Псалмисту 

Не говори печальных слов, 

Что жизнь – лишь пустота из снов, 

И что спокойная душа – мертва, 

И суть вещей нам сразу не объять. 

Ведь жизнь реальна и серьезна! 

И не могила ее цель; 

Из пыли мы пришли, и в пыль вернемся, 

Душа же будет жить, поверь! 

Нам предначертан путь не радости иль горя, 

А действия – сегодня и всегда; 

Искусство вечно, время быстротечно, 

А наши благородные сердца 

Отважно бьются приглушенным барабаном, 

Играя похоронный марш судьбе. 

Вселенная – как поле боя мировое, 

А наша жизнь – привал в ее бразде. 

Не будем же мы немы и ведомы, 

Героями мы выйдем из борьбы; 

Не верь о Будущем приятным разговорам, 

Предай забвению Прошедшего часы! 

Живи и действуй здесь и в Настоящем, 

С открытым сердцем, с верой впереди. 

Мы, как Великие, прославим свои жизни, 

Оставим след на жизненном пути. 

Его увидит тот, быть может, 

Кто крах и бурю лет перетерпел, 

И он пойдет по зову сердца тоже: 

Трудиться, ждать, и это не предел! 

 
 

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ ПОЕТИЧНОГО  ПЕРЕКЛАДУ 
 (у центрі заст. декана з наукової роботи Галуцьких І.А.) 

 

 

Від активу Наукового студентського товариства ЗНУ вітаємо переможців 

конкурсу студентських перекладів та висловляємо особливу  подяку за 

плідну працю впродовж всього навчального року голові Наукового 

студентського товариства факультету іноземної філології Тупахіній 

Ользі. Бажаємо всім успіху та здійснення заповітних мрій! 

Рада Наукового студентського товариства ЗНУ 

 

Засновник і видавець: 

Наукове студентське товариство 
Запорізького національного університету. 

Розповсюджується безкоштовно. 
Наклад 100 примірників. 

 

Головний редактор і коректор: 

Сириця Світлана 
Виходить двічі на місяць українською 

мовою. 

 

Адреса редакції:  
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 69063. тел. 8(061)764-47-23. 

http://sites.zsu.zp.ua/student_science 
e-mail:sveta.sirica@rambler.ru 
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