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СПЕЦВИПУСК  ФІЛОЛОГІЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ 

Погруддя Шевченка біля 3 навч. корпуса 

� 10 березня 2009 року біля погруддя 

Т.Шевченка студенти філологічного факультету 

провели мітинг з нагоди святкування 195-ої 

річниці з Дня народження великого Кобзаря. З 

вітальним словом до всіх присутніх звернулися 

декан  Хом’як Т.В. та професор, завідувач 

кафедри загального і слов’янського мовознавства 

Чабаненко В.А. Активну участь у проведенні 

заходу взяли студенти 2 курсу філологічного 

факультету: Шевякова Ксенія, Величко Дарія, 

Щєрбіна Юлія, Ведмеденко Олег, Листопад 

Олена та Жеребко Алла. 

Право покладання квітів до пам’ятника 

Шевченку в 1 навч. корпусі та до погруддя 

Кобзаря цього року доручили Мирошниченко 

Марині, Сірій Анастасії, Самуляк  Катерині 

та Самуляк Людмилі. 

 

 

 

 

 
 

 

Вітаємо з ювілеєм 

кандидата філологічних 

наук, завідувача 

кафедри російської 

філології Павленко 

Ірину Яківну! Бажаємо 

нових творчих успіхів, 

нехай найвищі висоти 

Науки завжди 

підкоряються Вам! 

Щастя, здоров’я, миру та злагоди Вам та Вашим 

рідним. 

 Свій День народження нещодавно 

відсвяткували кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української літератури Костецька Любов 

Олександрівна та кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української мови Денисенко Лариса 

Петрівна. Вдячні студенти висловлюють найщиріші 

вітання та побажання здоров'я, щастя та нових 

наукових досягнень! 

З найкращими побажаннями, 

 студенти філологічного факультету 

 

ВІТАЄМО!!! 

 

� Магістра філологічного факультету 

Курносик Анастасію (наук. кер. Костецька Л.О.) та 

студентку 3 курсу Рибалко Інну (наук. кер. 

Ніколаєнко В.М.) з перемогою в Конкурсі 

студентських наукових робіт на здобуття премії імені 

Ковальських у галузі українознавства.   

� Башук Наталію, Рибалко Інну  (наук. кер. 

Ніколаєнко В.М.), Дорофєєву Анну                      

(наук. кер. Горбач Н.В.), Куянцеву Оксану (наук. 

кер. Ніколова О.О.) та Сирицю Світлану (наук. кер. 

Кравченко В.О.) із проходженням до ІІІ туру 

стипендіальної програми «ЗАВТРА.UA» Фонду 

В.Пінчука та гідним представленням університету під 

час очних змагань Програми, що проходили 

впродовж п’яти годин  21 березня 2009 року. 
 

 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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� 17 березня в актовій залі ІІ навчального 

корпусу відбувся вечір, присвячений 195-ій річниці 

з Дня народження Тараса Шевченка.  

Організатори заходу запросили представників усіх 

факультетів, ректорату та виховного відділу на 

музично-драматичну композицію, присвячену цій 

знаменній даті. 

Свято розпочалося виступом кандидата 

філологічних наук, доцента кафедри української 

мови, голови Запорізького осередка «Просвіти» 

Тараса Григоровича Шевченка, який наголосив 

на тому, що найкраще пізнати Кобзаря  можна лише 

через його Слово. 

Авторами сценарію стали магістри 

філологічного факультету Данілкіна Олександра 

та Ніколаєвська Тетяна, які підготували також 

демонстрацію уривків з відомих фільмів про 

життєвий та творчий шлях Т.Шевченка і спеціально 

підібрані тематичні зображення. 

На урочистому заході було продекламовано 

багато поезій Т.Шевченка, зокрема у виконанні  

студентів: Яценко Олени, Башук Наталії, 

Бережного     Мирослава,  Тимофієвої     Ірини, 

 

Паливоди Андрія, Бондаревич Анни, Ванюшанік 

Світлани,  Меркулової Олександри, Дорофєєвої 

Анни, Євсюкової Анастасії, Карапиш Катерини, 

Коваленко Юлії. Свято було сповнене патріотизму, 

віри в незламність національного духу українського 

народу. Подібні заходи ще раз доводять, що Тарас 

Шевченко та його Слово – не забуте! 

Голова НСТ філологічного факультету 

Янчук Аліна 

 

 
� 9 березня 2009 року в музеї І навчального 

корпусу відбулося засідання Круглого столу 

«Український міф про Шевченка», ініціатором 

проведення якого виступило НСТ ЗНУ. У засіданні 

взяли участь студенти 2 курсу (Малкіна Яна, 

Шевякова Ксенія, Іслямова Ольга, Янчук Аліна, 

Біла Надія, Ніц Анастасія, Ливадна Світлана),  

магістр філологічного факультету Протасова Юлія, 

студентка 5 курсу факультету журналістики 

Капчинська Марія. Активну участь в обговоренні 

виступів взяли викладачі факультету          

(Шевченко Т.Г., Стовбур Л.М., Кравченко В.О., 

Бойко Л.П.). Наприкінці активним учасникам заходу 

були вручені грамоти, а також подяка  від імені 

ректора кандидату філологічних наук, доценту 

кафедри української літератури Кравченко В.О. за 

високий рівень підготовки наукових робіт студентів з 

питань  вивчення творчості Т.Шевченка. 

� 5-6 березня 2009 року з нагоди святкування 

Шевченківських днів  на І та ІІ курсах філологічного 

факультету було проведено анкетування. 

Респондентам було запропоновано відповісти на 

питання, що стосувалися життєвого та творчого 

шляху Тараса Шевченка. В результаті опитування  

студенти продемонстрували, що непогано ознайомлені 

з життям і творчістю Кобзаря, мають почуття 

національної гідності та самосвідомості. Для сучасної 

молоді Шевченко залишається батьком свого народу, 

а паплюження його імені кожен сприймає як особисту 

образу. 

Студентка 2 курсу філологічного фак-ту  

Іслямова Ольга 

� 20 лютого НСТ філологічного факультету 

провело Круглий стіл на тему: «Україна: від мови до 

нації», присвячений Міжнародному дню рідної мови. 

Учасники засідання, магістри  філологічного 

факультету Дмитренко Анна, Ніколаєвська Тетяна, 

Ніконорова Ольга, Сириця Світлана, Федчук 

Наталія, голова Ліги молодих політологів Коваленко 

Антон розкрили у своїх доповідях актуальні проблеми 

функціонування сучасної української мови, зокрема 

проблеми історії мови, поширення суржику, вживання 

сленгових виразів, співвідношення понять мова та 

нація. Експертами засідання виступили декан 

філологічного факультету Хом’як Т.В., старший 

викладач кафедри історії і теорії держави юридичного 

факультету Зубко І.В. та провідний фахівець НДС 

ЗНУ, координатор НСТ ЗНУ  Христич І.А. 

 

Особлива подяка за надану інформацію  голові НСТ філологічного факультету Янчук Аліні та студентці 

2 курсу філологічного факультету Іслямовій Ользі 
 

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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