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історичного факультету
Є події, які з плином часу 

залишаються просто історич-
ними датами, а є такі, що дов-
го кровоточать і не підлягають 
забуттю. Серед них – роки 
німецької окупації та звільнен-
ня від ворогів. Сімдесят років 
тому, у березневі дні 1944 р., 
жадану перемогу вибороли 
мешканці нашого краю, а 10 
березня було звільнено місто 
Умань. І скільки б часу не від-
даляло нас від тих подій, сум 
і гордість переповнюють за 
бойову звитягу визволителів.

1 серпня 1941 року важкий 
кований чобіт загарбника сту-
пив на землю Уманщини. На 
955 днів (більше, як 2,5 роки) 
місто Умань поглинув морок 
ворожої окупації. У місті було 
організовано обласний комі-
саріат (гебітскомісаріат), яко-
му підпорядковувалися інші 
райони: Христинівський, Таль-
нівський, Маньківський, Ба-
банський, Ладижинський. Уся 
громадська влада в області 
(гебіті) належала гебітскомі-
сару Петерсену. В окуповано-
му місті німці розмістили свої 
адміністративні установи, ге-
стапо, польову жандармерію 
тощо.

Чорною сторінкою періо-
ду окупації Умані було масо-
ве винищення єврейського 
населення. Територія міста, 
окреслена вулицями Схід-
ною, Челюскінців, Островсь-
кого, Радянською – була 
перетворена в гетто. Болю-
чою раною в історії Умані є 
трагедія Сухого Яру, у якому 
щосуботи упродовж періо-
ду окупації німецькі нацисти 
розстрілювали євреїв.

Невимовним болем до-
тепер позначені розповіді 
наших земляків про приму-
сове вивезення до Німеччи-
ни. Як невільників-рабів під 
посиленим конвоєм відправ-
ляли молодь з Умані на з.-д. 
станцію «Христинівка», а вже 
звідти – в Мюнхен, Дрезден, 
Берлін та інші населені пун-
кти Німеччини. Скільки зла-
маних доль, зруйнованих 
сімей, приниження та страху 
було в тому «переселенні».

Болючою раною для міста 
було його пограбування та 
руйнування. Загарбники спа-
лили в місті 479 житлових 
будинків, зруйнували 5 кор-
пусів с/г інституту, більшість 
шкіл і медичних закладів, 
будинки пошти, телеграфу і 
телефонної станції, знищили 
міську бібліотеку, пограбували 
краєзнавчий музей і чудовий 
сад-оранжерею в парку «Со-
фіївка». Зруйновані були про-
мислові підприємства міста, 
перетворено на руїни кому-
нальне господарство та ін.

У період окупації місто 
Умань було опорною базою 
німецьких військ, тут концен-
трувалися великі сили воро-
га, в основному 8-ї німецької 
армії. За наказом німецького 
командування Умань була 
зарахована до категорії  

ВІДЛУННЯМ КОБЗАРЕВИХ СТРУН 
БРИНЯТЬ ЧЕРКАСИ, КАНІВ, УМАНЬ…

«СОБОР НА КРОВІ», АБО  ПЕРЛИНИ 
ДУХОВНОСТІ, СХОВАНІ В НАМУЛІ

СІМДЕСЯТА ВЕСНА 
ПО ВИЗВОЛЕННЮ УМАНІ

Студенти відкривають для себе щоразу нового Шевченка, бо він — невичерпний

Я не боюсь тюрми і ката —
Вони для мене не страшні.
Страшніш тюрма у рідній

 хаті,
Неволя в рідній стороні

      Олександр Кониський

Д.І. БАЛДИНЮК,
канд. пед. наук, доцент, 

проректор з науково-педа-
гогічної роботи 

Такими поетичними сло-
вами розпочалися цими дня-
ми в Уманському державному 
педагогічному університеті 
урочистості, присвячені юві-
лею Кобзаря. Цікаво, що, 
готуючись до цієї події, сту-
денти та викладачі провели 
велику дослідницьку роботу,  
знайшли свідчення людей, які 
спілкувалися з Тарасом. Саме 
тому його геніальний образ 
постав перед глядачами те-
атралізованого дійства не в 
монументальній позолоті, а 
близьким сучасником, зі свої-
ми слабкостями та проблема-
ми, з великим прагненням до 
свободи. 

Особливо відчутний Та-
расовий дух у серці Шевчен-
кового краю, на канівській 
землі. Канівський гуманітар-
ний інститут та коледж куль-
тури і мистецтв, які разом з 
Уманським ДПУ становлять 
цілісний освітньо-культурний 
комплекс, покликаний вихо-
вувати мистецьку еліту регіо-
ну, давно розгорнули широку 
роботу для гідного пошану-

вання пам’яті великого земляка. 
Очевидно, не варто перелічува-
ти всі проведені заходи, але не 
можна не відзначити, що кожен 
із них студенти й викладачі го-
тували з любов’ю, сповна від-
даючи свої таланти та юні по-
ривання. Серед яскравих акцій, 
здійснених молоддю, велике 
схвалення у жителів міста і ра-
йону дістали літературно-мис-
тецькі, зокрема, конкурс на кра-
щого читця поезії  Т.Г.Шевченка, 
літературний брейн-ринг «Ми 
любимо твори Т.Шевченка», 
конкурси документального кіно, 
сценаріїв, виставка живописних 
робіт студентів. Активно допов-
нив культурно-просвітницькі за-
ходи науковою та видавничою 
складовою Канівський гумані-
тарний інститут. Це виявилося 
зокрема, в активній участі в 
Міжнародному науковому кон-
гресі «Свою Україну любіть», 
що відбувся на базі Київського 
національного університету іме-
ні Тараса Шевченка за участі 
Міністерства культури Украї-
ни, Міністерства освіти і науки 
України, Національного музею 
Тараса Шевченка, Інституту лі-
тератури ім. Т.Г.Шевченка НАН 
України, багатьох вишів України 
та зарубіжжя. Творчий підхід до 

відзначення ювілею Кобзаря 
виявився і в організації студент-
ського конкурсу на кращий ін-
терактивний веб-проект «Шев-
ченко-online», студентських 
фотоконкурсів «Пам’ятники Та-
расові Шевченку», «Рідні місця 
поета» та організації пересувної 
та Інтернет-виставки кращих 
фотографій.

 Активізація соціокультур-
ного життя регіону спонукала 
колектив закладу і до наукових 
здобутків. Приміром, директор 
інституту Володимир Тихомир 
захистив кандидатську дис-
ертацію на тему: «Історичні 
погляди Т.Г.Шевченка на ко-
зацтво та їх трансформація в 
соціокультурному середовищі 
середини ХІХ століття», в якій 
розкрито нові погляди на наці-
ональну визвольну боротьбу 
українського народу. Студентка 
факультету української філоло-
гії Ілона Височанська виборола 
право представляти універси-
тет на всеукраїнському етапі 
ІV Міжнародного мовно-літера-
турного конкурсу імені Тараса 
Шевченка, а торік переможцем 
цього авторитетного конкурсу 
стала студентка Марія Краєва.

— Особливо важливо, — 
наголосила ректор універси-

тету Наталія Побірченко, щоб 
майбутні педагоги глибоко 
прониклися Шевченковим ду-
хом і словом. Саме для цьо-
го організували серію науко-
во-методичних семінарів для 
студентів-випускників різних 
факультетів, зокрема, за тема-
ми: «Створи в душі учнівській 
відлуння струн Кобзаревих»; 
«Творчість Т.ГШевченка очами 
сучасності» тощо. Багатьма 
відкриттями порадували учас-
ники круглого столу «Мандру-
ючи невідомими сторінками 
творчості Тараса Шевченка», 
організованого студентським 
науковим товариством універ-
ситету.

Науковці кафедри україн-
ської літератури та україноз-
навства, які представляли уні-
верситет на VIIІ Міжнародному 
конгресі україністів «Тарас Шев-
ченко і світова україністика: іс-
торичні інтерпретації та сучасні 
рецепції», здивували учасників 
форуму, який  проходив у на-
укових, освітніх та культурних 
закладах столиці, своїм неоди-
нарним баченням проблем, гли-
биною їх розробки. 

Продовження теми — 
на 2-й та 4-й сторінках

Почну з розкриття се-
кретів… Чи відомо читачеві, 
скільки води-літ мусить  про-
нести потік Лети-ріки, аби мож-
на було минуле переписати в 
історію? Тепер відомо — 5 ро-
ків. Не маючи журналістського 
фаху чи цілісної завершеної 
історичної освіти, свідомо 
уникаючи політичних екскур-
сів-пасток, складно писати про 
події, в орбіту яких втягнуте не 
лише українство, але й увесь  
модерний світ. 

Тому прикладаю максимум 
зусиль, щоб бути максимально 
об’єктивною і не розливатися 
пером  про передумови та пе-
ребіг останніх чотирьох місяців 
майданного життя, не беруся 
прогнозувати наслідки означе-
ного. Із контексту глобального 
подальша мова локалізувати-
меться  на  цінностях пам’яті:  
чи колективної,  чи особистіс-
ної, але все ж такої, яка змушує 
мислити, не застигати у рутині 
байдужості та ізоляції у час до-
корінних змін, найперше влас-
них, внутрішніх.

Споконвічною і  логіч-
ною є лепта студентства, 
виражена у залученні його 
до суспільного активу, про-
явлена у формах опору 
чи підтримки громадських 
рушіїв. Студентство істо-
ричного факультету, буду-
чи єдиним зі спудеями усіх 
альма-матер України, за-
свідчуючи свою причетність 
до подій нещодавнього пе-
ребігу, влаштувало вечір- 
реквієм вшанування пам’яті 
Героїв Небесної сотні.

Хочу зробити акцент: 
цю статтю присвячено не 
хизуванню чи «галочній 
звітності «+1» проведений 

захід», а є своєрідною спону-
кою  для тих, хто ще не усві-
домив того, що гинуть люди, 
що майдан — це не купка 
радикально налаштованих 
ультрасів, а вибух гніву на-
родного, хвиля якого рано чи 
пізно докотиться до порогу 
свідомості кожного.

Ось вам пожива для розду-
мів: останні сантиметри і обрив 
нитки долі студента Устима Го-
лоднюка.

БАТЬКО 
ВТРАТИВ СИНА...

Міцно збитий чоловік ро-
ків п’ятдесяти з восковоблідим 
обличчям-маскою і червоними, 
зупиненими в одній точці очима, 
сидів на колінах біля тіла, покри-
того закривавленим простирад-
лом, не в силах його відкрити.

На ньому була зимова мілі-
цейська куртка темно-синього 
кольору, без погонів, з хутряним 
коміром. Його коротко стрижене 
волосся ще не було зворушене 
сивиною.

Нарешті він підняв край 
простирадла, відразу впізнав 
сина, і знову закрив його об-
личчя. Потім повернув голову в 
бік, де лежали ще одинадцять 
тіл, також прикритих закривав-
леними простирадлами. На 
деяких з них, на рівні облич, 
лежали папірці, на яких щось на-

писано червоним фломастером. 
Серед усього цього червоного 
на білому було одна велика пля-
ма — військова каска, пофарбо-
вана в блакитний ООНівський 
колір. Вона вся була у крові. 

УСТИМ ГОЛОДНЮК: 19-ти 
років від роду, студент з містеч-
ка Збаража Тернопільської об-
ласті, повинен був зустрітися з 
неньом об 11 ранку на Жовтне-
вій вулиці. Про це вони домо-
вилися о 9 ранку.

Устим був захисником 
Майдану з листопада. Домо-
вилися з батьком, що той від-
везе його додому перепочити. 
Дві наступні години до зустрі-
чі з батьком Устим не дожив. 
«Я йому сказав: «Ти обережні-
ше там, не висовуйся, нам до-
дому їхати», сказав Голоднюк. 
«Він засміявся і відповів: «Тату, 
не хвилюйся! У мене є чарівна 
ООНівська каска, і зі мною ні-
чого не станеться». Ось такі ос-
танні слова я від нього почув ».

Небесних сотенців хоро-
нила вся вкраїна. Їхні труни як 
сиволи непростої естафети та 
подальших випробовувань на-
шого народу переходили з рук 
у руки. Пісенний супровід «Ой 
пливе кача по Тисині» їхньої 
останньої мандрівки обпікав 
слух.  

Невимовно боляче дивити-
ся на фотографії розстріляних 

і закатованих — світлі, інтелі-
гентні обличчя. Деякі ще просто 
діти — наївні, романтичні. «Екс-
тремісти» виявилися художни-
ками, мистецтвознавцями, ре-
дакторами, журналістами... Але, 
щонайперше, синами, батьками, 
нареченими. 

Корінь дерева їхнього жит-
тя немилосердно пущений під 
укіс. На вимощеному бруківкою 
смертному ложі підведеться 
лише паросток калини.

Нам  же залишалося тільки 
згадувати: присвячувати вірші, 
намагатися говорити про ЦЕ, 
не шукаючи пафосних слів, 
подумки шукати абстракцій 
від тягаря думок, який ставав 
безумовним рефлексом на все 
почуте.

Після важкого гніту тиші 
присмеркової аудиторії ми 
вирушили до монумента 
«пост-Леніна», нині місця вша-
нування полеглих дітей Украї-
ни. Не йшли, пливли, мов яка 
утаємничена процесія. Балач-
ка була нечастою.

Прибувши до місця при-
значення, нарешті прикра-
сили похололі гноти свіч 
вогненними пелюстками. 
Після стали півколом, вила-
штувалися, готові до здійс-
нення чогось дуже важли-
вого, сакрального. Маю 
припущення, що то був ге-
нетичний імпульс, адже що, 
як не пам’ять, єднає людей 
у подібних випадках?  Давній 
предок стояв коло жертовно-
го вогню з-під  ватри, ми три-
мали цю стихію між долонь 
і відчували її десь на рівні 
серця. Вуста попередника 
екстазно творили   релігійні 
заспіви, ми ж злучалися у 
ритмі «Ще не вмерла Укра-
їна…», певні того, що поки 
на її сторожі будуть янголи 
Небесної сотні, допоки її на 
землі оберігатимуть люди із 
собором у серці та крицею 
духу, наша нація буде нез-
нищенною. Українець стане 
синонімом безсмертя… Яке, 
однак, поки затабуйоване під 
намулом наших хибних ек-
зистенцій.

«міста-фортеці» і готувалася 
до стійкої оборони. Довгий 
час велися інженерні  роботи, 
будинки пристосовувалися 
під вогневі точки. На дзвіни-
цях та горищах установлюва-
лися кулемети і спостережні 
пункти, а в дворах на вузьких 
вулицях і в тупиках розміщу-
валися засади автоматників.

Та плани німецького ко-
мандування були зірвані 
безмірним ратним подвигом 
вільнолюбивого народу. У ре-
зультаті Корсунь-Шевченківсь-
кої бойової операції розпочато 
звільнення Правобережної 
України від окупантів. У насту-
пальному пориві війська 2-ї і 
5-ї танкових армій та 52-ї за-
гальновійськової армії ввечері 
9 березня 1944 року наблизи-
лися до Умані. На підступах до 
Умані розв’язалися жорстокі 
бої: 881-й самохідно-арти-
лерійський полк 3-го танкового 
корпусу звільняв передмістя 
Нова Умань. А першими до 
центру міста вийшла танкова 
рота 8-го окремого гвардійсь-
кого танкового полку резерву 
головнокомандування. Це ста-
лося о 19-й годині 9 березня. 
Рота, якою командував гвардії 
лейтенант В.І. Мельников, за-
йняла позицію в районі вул. 
Жовтневої – Ленінської Іскри 
і таким чином перекрила від-
ступ ворога до залізничного 
вокзалу. Не зважаючи на ша-
лені зусилля німців, свою пози-
цію рота Мельникова утриму-
вала аж до повного оволодіння 
містом 2-ю танковою армією. О 
1-й годині 30 хвилин 10 берез-
ня 2-га танкова армія повністю 
оволоділа містом Умань, і її ча-
стини вийшли: 16-й танковий 
корпус – на південно-східну, 
11-а окрема гвардійська танко-
ва бригада – на західні околиці.

Героїзм і відвагу, муж-
ність і безстрашність в боях 
за визволення нашого міста 
проявили танкісти 50-ї, 51-ї і 
11-ї танкових бригад. Перши-
ми на вулиці міста ввірвалися 
танки підрозділів, якими ко-
мандували старші лейтенан-
ти Є.К. Тищик, М.Д. Саначев, 
молодші лейтенанти К.А. 
Смирнов та Я.П. Теличенко. 
Сотні бійців у єдиному потуж-
ному пориві визволили від 
окупантів Умань. Мужність 
учасників звільнення Умані 
була пошанована верховним 
військовим керівництвом. За 
проявлений у боях героїзм 
26 бійців були удостоєні ви-
сокої нагороди: їм присвоєно 
звання Героя Радянського 
Союзу. Двадцяти військовим 
частинам і з'єднанням було 
присвоєно почесне наймену-
вання «Уманських». А Москва 
салютувала переможцям 24 
залпами із 224 гармат.

Звільнення Умані було 
спільною перемогою регуляр-
них військових частин, парти-
занських та підпільних груп. 
Це був закономірний резуль-
тат збройної боротьби армії та 
нескореності людського духу 
наших земляків. Подвиг наро-
ду безсмертний і пам'ять про 
нього житиме вічно. 

О. КВАСНЕВСЬКА,
студентка ІІІ курсу 

історичного факультету
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Шевченкіана
В. А. КОВАЛЬ, 

доктор пед. наук, про-
фесор, декан факультету 

української філології
3 березня 2014 року в 

актовій залі УДПУ  відбув-
ся  концерт з нагоди свят-
кування 200-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка. 
Звуки бандури, слово Коб-
заря єднало присутніх з 
Каневом, Черкасами, усією 
Україною. Тарас Григоро-
вич Шевченко асоціюєть-
ся для українців із волею, 
прагненням до кращої долі. 
Не випадково ж перший 
ведучий закликає бандуру: 
«Грай, що вільна Україна, 
тільки долю дай». Другий, 
підхопивши Шевченкові  
настанови, запевняє: «Тож 
самі козацьку долю викуєм 
собі». Сили в серця при-
сутні зі сцени благали у 
святого Спаса. 

Ведучі (учасники май-
стер-класу «Театр Слова» 
— студенти факультету 
української філології Віта-
лій Слободяник та Юлія 
Сорока) наголошували на 
невичерпності, неосяжності, 
феноменальності, істинності 
Шевченка, оскільки за кож-
ним його словом стоїть доля 
рідної України. 

Особливе емоційне на-
пруження в залі створив на-
родний хор «Кобзар», яким 
керує Заслужений працівник 
культури України Василь Се-
менчук, під час блискучого  
виконання твору Т.Г.Шевчен-
ка «Думи мої…».

Показовим, як для нашого 
часу, було ставлення пись-
менника до праці, навчання. 
Автори ввели у текст слова 
Івана Сошенка про те, що Та-
рас був постійно одягнений у 
забруднений фарбою халат, 
«але ж, по-перше, до Літньо-
го саду він прибігав одразу ж 
після роботи, а, по-друге, він 
дійсно не мав на той час при-
стойного одягу…»

Сценаристам вдалося 
представити глядачам  по-
становку «Їхали козаки» у 

виконанні народного ан-
самблю танцю «Яворина» 
(керівник — Сергій Куцен-
ко) мовби через сприйняття 
спраглого усього українсько-
го Т.Г.Шевченка. «Але ніхто 
і ніколи не зможе вибити з 
Тарасового серця дух укра-
їнства. Йому снитиметься 
батьківщина, він маритиме 
Україною, і, сидячи в одному 
із наймодніших салонів Пе-
тербурга за вишуканою пор-
целяновою філіжанкою кави, 
плакатиме від туги за виш-
невими садками, глибоко-
водним Дніпром, протяжною 
піснею та запальним моло-
децьким танцем…». Учас-
ники ансамблю, запальні, 
стрункі, усміхнені, красиві, 
викликали захоплення у всіх 
присутніх і гордість за них, за 
нас, таких талановитих.

У концерті зроблено ак-
цент на щирості Т.Г.Шевчен-
ка, який мало турбувався 
про те, як збоку виглядав, 
писав про те, що лежало на 
душі. 

Студентський театр до 
200-річчя з дня народження 
Кобзаря підготував поста-

новку вистави «Назар Сто-
доля»; присутні переглянули 
фільм-фрагмент із неї. При-
сутні ще раз мали нагоду 
переконатися, що українці 
— емоційна, сердечна нація, 
яка понад усе цінує любов.

Народний фольклор-
ний аматорський колектив 
«Софія» (керівник — заслу-
жений працівник культури 
Василь Семенчук) виконав 
твори «По діброві вітер віє» 
та «Нема мого Петруся». 
Шевченко любив народні піс-
ні, на весіллі в Мар’їнському 
він усе просив дружок і бояр, 
щоб співали, танцювали, він 
і сам від них не відставав.

Портрет Т.Г.Шевченка, 
обрамлений вишиваними 
рушниками, був на сцені, та 
ведучі прагнули показати 
його очима сучасників Коб-
заря. Так, Карл Брюллов, 
який дуже тонко «читав» 
людські обличчя, сказав, 
уперше побачивши Тараса: 
«Подобається мені його фі-
зіономія — не лакейська». 
Знайомих Шевченка прива-
блювали його очі, які іноді 
сяяли незвичним сяйвом — 

сяйвом спогадів, туги, що 
були так схожі на промені 
вечірньої зорі в далекій 
Україні. Хореографічний ко-
лектив «Візаві» (керівник — 
Людмила Андрощук) вико-
нав композицію «Зоре моя 
вечірняя…», яка і очі при-
сутніх засвітила особливим 
сяйвом сприйняття краси. 

Діткливо до сліз звучали 
з-за кадру слова Шевченка із 
листа до брата Микити із про-
ханням, щоб він написав не  
по-московському, а по-нашо-
му. «Нехай же я хоч через 
папір почую рідне слово, не-
хай хоч раз поплачу весели-
ми сльозами, бо мені тут так 
стало скушно, що я всяку ніч 
тільки й бачу во сні, що тебе, 
Керелівку, та рідню… Воно, 
бач, і так, і не так, а все-таки 
лучше, коли получиш, про-
читаєш хоч одно слово рід-
не»…

Автори, щоб відтворити 
трагізм долі Шевченка вико-
ристали рядки Ліни Костенко 
«Нічого, якось жив і якось не 
вмирав». «Кайдани, шалені-
ючи бряжчали, але не стих-
ла пісня Кобзаря». Народний 

аматорський колектив «Тріо 
Гонта» (керівник — заслуже-
ний працівник культури Укра-
їни Валентин Купчик) виконав 
пісню «Соловейку малень-
кий…»

Із власними творами про 
Великого Кобзаря (іронічни-
ми, пафосними, філософ-
ськими) виступили Сніжана 
Шутко, Анастасія Кравець, 
Віктор Заленський, Катери-
на Ткачук — учасники літе-
ратурного об’єднання імені 
Миколи Бажана, яке очолює 
Марина Павленко. 

Вразили присутніх ху-
дожнім декламуванням по-
езії Великого Кобзаря Діана 
Подреза («Холодний Яр»), 
Лариса Сауляк («І мертвим, 
і живим…»).

 Пророчим закликом лу-
нають сьогодні слова Шев-
ченка: «Обніміться, брати 
мої, молю вас, благаю…». Як 
керівництво до дії сьогодні 
маємо сприймати настанову 
Кобзаря «Учітеся, брати мої, 
думайте, читайте…», яка 
особливо актуальна для сту-
дентства, майбутніх педаго-
гів, адже вони — еліта нації і 

мають витворювати щасливе 
і духовно здорове майбутнє 
України. Народний хор «Коб-
зар» виконав пісню «Учітеся, 
брати мої…». А другий гімн 
України «Реве та стогне Дніпр 
широкий» присутні слухали, 
стоячи.

Ректор УДПУ Наталія 
Побірченко подякувала всім 
учасникам, сценаристам за 
патріотичне дійство. Ната-
лія Семенівна наголосила, 
що, доторкнувшись до не-
вмирущої творчості Тараса 
Шевченка, ми проймаємося 
патріотизмом, сприймаємо 
як дороговказ заклик Кобза-
ря до єднання. Це особливо 
важливо зараз, коли миру по-
требує земля українська і весь 
народ, що на ній проживає. 
«Хай живе рідна Україна!» Ці 
заключні слова ректора пото-
нули у аплодисментах.

У проведенні концерту 
були задіяні кращі творчі ко-
лективи університету.

Присутні розходилися із 
піднесеним настроєм і поба-
жаннями, щоб Господь да-
рував силу, міць і благодать 
Святого Духа на многія літа.

200-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРИСВЯЧЕНО

І ПЛИВУТЬ СЛОВА НА ХВИЛІ 
ДУМИ КОБЗАРЕВОЇ…

Про творчість видатного українського поета в контексті діяльності 
науково-дослідної лабораторії «Театр слова»

Книжкова
полиця

Н. А. ЦИМБАЛ,
 кандидат філологіч них 
наук, завідувач кафедри 

практичного мовознавства
Вийшла друком моногра-

фія С. А. Січкар «Мовотвор-
чість Тараса Шевченка в 
аспекті кодифікації сучасних 
норм української мови», при-
свячена актуальній науковій 
темі аналізу лексичного скла-
ду Шевченківської мови з по-
гляду його кодифікованості/
не кодифікованості за сучас-
ними мовними нормами.

Cам Т.Г.Шевченко, по 
суті започаткував (свідомо 
й несвідомо) ці норми, а його 
творчість згодом стає їх на-
дійним зразком. І проте, цілий 
ряд мовних одиниць, уживаних 
поетом, там і залишаються 
позанормативними з огляду 
на сучасну українську мов-
но-літературну стихію.

Мова Кобзаря є справді 
неоціненним фактичним ма-
теріалом для глибокого і все-
бічного вивчення історії укра-
їнської літературної мови, її 
фонетики, розвитку словни-
кового складу, морфологічної і 
синтаксичної будови, стильо-
вої системи. Щодо останньої 
автор роботи, досліджуючи її 
досконало й досить вірогідно 
за авторитетними лексико-
логічними джерелами, нава-
жується констатувати, що 
принаймні у загальних рисах 
можна реконструювати цю 
систему такою, якою вона 
була у другій половині ХІХ 
століття.

Важливим результа-
том, засвідченим у мо-
нографії, є те, що на 
прикладі мовотворчості од-
ного автора скрупульозно  
простежується відкритість 
лексико-семантичної систе-
ми літературної мови для дії 
двох протилежних процесів, 
— з одного боку, кількісного її 
поповнення і збагачення якіс-
ного складу, а з другого, — ви-
ходу певних мовних одиниць 
за межі літературномовної 
системи. 

І. М. СНІГУР,
старший викладач 

кафедри
української літерату-

ри та українознавства,
керівник май-

стер-класу «Театр 
Слова»

В Уманському держав-
ному педагогічному універ-
ситеті  імені  Павла Тичи- 
ни приділяється серйоз-
на увага вихованню рито-
ричної культури студентів, 
яка охоплює духовно-мо-
ральну культуру, культуру  
мовленнєву, комунікатив-
ну (риторичну етику) та 
сценічну (виконавську) 
культуру. Красномовство 
завжди вважалося склад-
ником професіоналізму 
вчителя, бо ж вимагало від 
педагога вміння володіти 
самостійним аналітичним 
мисленням, високою ети-
кою у спілкуванні, мати Бо-
жий дар — харизматичну 
якість подобатися учням, 
надихати їх, вести за со-
бою не силою наказу чи 
влади, а силою аргумен-
тів, переконання.

З 2000 року в універ-
ситеті діє майстер-клас 
«Театр Слова», створе-
ний за ініціативою за-
відувача кафедри укра-
їнської літератури та 
українознавства, канди-
дата педагогічних наук, 
професора Н.П.Сива-
чук. Нещодавно на ос-
нові майстер-класу бу- 
ло створено одноймен-
ну науково-дослідну ла- 
бораторію, яку очолила 
Наталія Петрівна.

Наразі у навчальній 
аудиторії «Театр Слова» 
проходять заняття з ви-
разного читання, основ 
красномовства, педагогіч-
ної та академічної рито-
рики. Метою дисциплін є 
навчити студентів чітко і 

ясно висловлювати влас-
ну думку, будувати пере-
конливу аргументацію, 
вільно виступати перед 
аудиторією і емоційно 
впливати на слухачів, во-
лодіти гнучким, рухливим 
голосом, дикцією, підко-
рювати голос конкретним 
мовленнєвим цілям, мати 
чітко сформовані спеці-
альні знання, уміння і на-
вички, які визначають рі-
вень риторичної культури 
особистості вчителя.

Розв’язуючи основні 
завдання з формуван-
ня риторичної культури 
студентів, ми свідомо 
передбачаємо можли-
вість продовження, по-
глиблення цього про-
цесу в позанавчальний 
час через майстер-клас 
«Театр Слова», де од-
нією з форм навчання 
є індивідуальна робо-
та. Крім того, учасники 
майстер-класу беруть 
участь у створенні і ре-
алізації сценаріїв літе-
ратурних вечорів, свят; 
виступають у ролі ве-
дучих і декламаторів на 
концертах, фестивалях, 
творчих змаганнях (так, 
наприклад, в обласному 
конкурсі читців-декла-
маторів, присвяченому 
195-ій річниці від дня 
народження Т.Г.Шев-
ченка (Черкаси, 2009 
р.) студентки факуль-
тету української філо-
логії, учасниці  «Театру 

Слова» Чухрій Алла і 
Чумак Наталія здобу-
ли відповідно 2-е і 3-є 
призові місця; у 2010 
році в такому ж конкурсі 
почесне 3-є місце посі-
ла Михайлюк Вікторія); 
здійснюють науково-до-
слідницьку роботу, спря-
мовану на підготовку до 
риторичної діяльності…

Хорошою традицією 
стало святкування так 
званих Шевченківських 
днів (перша декада бе-
резня). Щороку в межах 
діяльності науково-до-
слідної лабораторії «Те-
атр Слова» проводиться 
конкурс читців-деклама-
торів поезії Великого Коб-
заря, учасниками якого є 
учні 9-11 класів загаль-
ноосвітніх шкіл Умань та 
Уманського району, та 
студенти І-ІІ курсів місце-
вих вишів. Не став винят-
ком і цей — ювілейний! 
— рік, але нині конкурс 
отримав вищий статус: з 
нагоди відзначення 200-
ої річниці від дня народ-
ження поета він піднявся 
із регіонального до всеу-
країнського рівня. 

Діяльність «Театру 
Слова» давно вийшла 
за стіни рідного універ-
ситету. Досить ефектив-
ною для його очільників 
та учасників стала тісна 
співпраця з Уманським 
міським та районним 
відділами освіти. Так, 
наприклад, І.М.Снігур 

уже майже сім років є 
постійним членом журі 
конкурсу читців-декла-
маторів серед учнів 3-4 
класів загальноосвітніх 
шкіл Умані, який органі-
зовує і проводить відділ 
освіти Уманської міської 
ради. А минулого року 
на базі районного Цен-
тру дитячої та юнацької 
творчості проходив ана-
логічний конкурс «І лине 
Шевченкове слово…», 
ініціаторами проведення 
якого були співробітники 
відділу освіти Уманської 
районної державної ад-
міністрації. Окрім інших, 
виступи учасників оціню-
вали й співробітники на-
уково-дослідної лабора-
торії «Театр Слова», які 
були членами журі.

Цього року творча 
група викладачів кафед- 
ри української літератури  
та українознавства (канд. 
пед. наук, доцент, заступ-
ник директора Інституту 
філології та суспільствоз-
навства І.Г.Терешко, 
канд. пед. наук, доцент, 
член Національної спіл-
ки письменників України 
М.С.Павленко, керівник 
творчої студії «Театр 
Слова») разом із учас-
никами майстер-класу 
(ведучими дійства — 
студентами факульте-
ту української філології 
В.Слободяником, Ю.Со-
рокою, декламаторкою 
Д.Подрезою та ін.) і твор-

чими колективами нашо-
го університету, за під-
тримки його керівництва 
та керівництва Інститу-
ту філології та суспіль-
ствознавства, провели 
літературно-мистецьке 
свято «Через століття, 
як зоря, сяє слово Кобза-
ря…».

Учасники творчої студії 
(В.Слободяник, Ю.Соро-
ка, Н.Юдченко, Д.Подре-
за, Н.Цибульська) взяли 
участь у зйомках своєрід-
ного фільму-конкурсу чит-
ців-декламаторів поезії 
Тараса Шевченка…

Загалом із усього  
вищесказаного можемо 
виокремити щонаймен-
ше два важливі положен- 
ня. По-перше, людина 
інтелігентна, освічена, 
культурна, а особливо — 
майбутній вчитель-філо-
лог, повинна розвивати 
правильне, досконале 
мовлення. По-друге, до-
сягнути майстерності в 
цій галузі можна лише 
в тому випадку, якщо 
працювати над собою: 
поповнювати знання, 
розширювати світогляд, 
активно спілкуватися з 
іншими людьми, пере-
ймаючи не лише кращі 
зразки мовленнєвої по-
ведінки, але й постій-
но духовно збагачуючи 
себе, зокрема й кращими 
набутками українського 
поетичного слова…

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
І МОВНІ НОРМИ
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О. В. КРАВЧЕНКО,
канд. пед . наук,

 доцент, декан ф-ту 
соціальної та психологіч-

ної освіти
Багато років Міжнарод-

ний дитячий центр «Ар-
тек» є школою педагогічної 
майстерності для студентів 
педагогічних вищих на-
вчальних закладів України 
та країн СНД. Саме з ініці-
ативи його керівництва та 
Міжнародної благодійної 
організації «Освіта без кор-
донів» уже впродовж трьох 
років організовується Між-
народний конкурс-семінар 
студентських педагогічних 
загонів та шкіл з підготовки 
вожатих. Цей захід прово-
диться з метою поліпшен-
ня практичної підготовки 
студентів вишів до педа-
гогічної діяльності в якості 
організаторів дитячого від-
починку. 

Цього року стати учасни-
ком конкурсу-семінару «Ар-
тек-2014» випала нагода і 
нашому ВНЗ, а саме студен-
там та викладачам факуль-
тету соціальної та психоло-
гічної освіти. 

Починаючи з 27 лютого 
по 3 березня активісти ФСПО 
(студенти Вадим Ігнатов, Ан-

дрій Козлов, Тетяна Музика, 
Олена Поліщук, Максим Ре-
бро, викладач кафедри соці-
альної педагогіки, соціальної 
роботи та історії педагогіки  
Лілія Гребінь, координатор 
студентської соціально-пси-
хологічної служби Ольга 
Підгорна) підкорювали крим-
ський край, демонструючи 
свій рівень педагогічної май-
стерності.

Слід зазначити, що учас-
никами цьогорічного кон-
курсу стали представники 
вишів із усієї України (Оде-
са, Житомир, Балта, Дні-
пропетровськ і т. д.) та одна 
команда із Російської Феде-
рації (Смоленськ). Загалом 
за першість у змаганнях бо-
ролося 14 команд.

У рамках фестивалю 
команди-учасниці демон-
стрували: творчу презен-
тацію «Вітаємо, Артек! Це 
— Ми!» («візитна картка»), 
ігрові конкурси (проведення 
різноманітних розвивальних 
ігор в окремих ситуаціях та 
майстер-класи), захист про-
грам клубних форм роботи, 
конкурс MС та ведучих ди-
тячих танцювальних про-
грам, конкурс талантів во-
жатих. Передбаченими були 
також і спортивні змагання. 

За умовами конкурсу один 
загін міг брати участь лише 
в одному із вище перерахо-
ваних етапів програми (за 
бажанням).  Наша команда 
була відзначена на кожному 
із етапів. Особливо сподоба-
лися майстер-класи Ольги 
Підгорної та виступ команди 
КВН «Каркаде».

Діяльність учасників оці-
нювали члени експертної 
групи — висококваліфікова-
ні педагоги і психологи МДЦ 
«Артек».

Програмою конкурсу-се-
мінару також було передба-
чено: обмін досвідом роботи 
студентських педагогічних 
загонів, майстер-класи пе-
дагогів-практиків; включен-
ня учасників в діяльність, 
яка сприяє виявленню та 
формуванню необхідних 
професійних якостей пе-
дагога-організатора, оз-
найомлення з умовами 
проходження педагогічної 
практики в МДЦ «Артек» і 
педагогічними програмами 
дитячих таборів МДЦ «Ар-
тек»; проведення цікавих 
квестів.

Довгі години підготовки 
наших студентів та їх керів-
ників були недаремними.  
За результатами загального 

оцінювання конкурсу-семі-
нару загін уманської коман-
ди отримав почесне перше 
місце, за що його члени 
були нагородженні кубком 
першості, медалями та сер-
тифікатом.

Окремо по конкурсах:
I місце — за проходжен-

ня квесту;
I місце — за проведення 

програми клубної форми ро-
боти;

I місце — за конкурс MС 
та ведучих дитячих танцю-
вальних програм (Вадим 
Ігнатов та Ольга Підгорна);

I і II місця — за спортивні 
змагання;

II місце — демонстру-
вання вожацьких талантів 
(«Каркаде»);

III місце – «візитка» та 
ігротека.

Також варто зазначити, 
що Максим Ребро та Ольга 
Підгорна стали одними із 
переможців конкурсу «Об-
личчя фестивалю».

Керівництво «Артеку» 
осібно відзначило те, з якою 
наполегливістю та натхнен-
ням йшли наші учасники до 
перемоги. УДПУ вперше де-
монстрував свої таланти у 
цьому конкурсі, але це вже 
стовідсотково, що  не в ос-
таннє. На нас чекатимуть 
знову! 

15 лютого в Україні 
відзначався День 

вшанування учасників бо-
йових дій на території інших 
держав і 25-та річниця ви-
ведення військ колишнього 
СРСР з Республіки Афганіс-
тан. 

Ця подія особливо акту-
альна для студентів, оскіль-
ки багатьох з них торкнуло-
ся жахіття війни.«Не можуть 
матері забути загиблих та 
покалічених синів, а дружи-
ни та діти — своїх чоловіків і 
батьків. Ми маємо знати про 
страшні події афганської 
війни і пам’ятати, що серед 
нас живуть люди, які в 20-30 
років стали свідками, учас-
никами воєнних подій», — 
зазначила заступник студ-

декана студентка 4 курсу 
Марія  Волощук.

Війна залишила свій 
слід і на землях Уманщини: 
8 наших земляків не по-
вернулись до рідних домі-
вок, з них 5 жителів району 
— Володимир Гребенюк з 
с. Громи, Іван Цвітоха з с. 
Кочубіївка, Олексій Хміль 
з с. Коржова Слобідка, Ми-
кола Руденко з с. Доброво-
ди, Володимир Майко з с. 
Паланка.Сьогодні в районі 
проживає 119 учасників тієї 
війни, яких об’єднує відда-
ність Батьківщині, бажання 
до взаємопідтримки.

За участю Уманської 
міськрайонної спілки вете-
ранів Афганістану 17 лютого 
на технолого-педагогічному 
факультеті проводився вечір 
пам’яті, присвячений річниці 
виведення військ з Афга-

ністану. Під час проведення 
заходу студенти та викла-
дачі факультету вшанували 
хвилиною мовчання воїнів, 
які загинули та померли від 
поранень, і в пам’ять про 
них заступник декана з ви-
ховної роботи Галина Журба  
та студдекан Марія Марці-
новська запалили свічки. А 
на великому екрані демон-
струвались фотографії та 
прізвища загиблих у боях 
уманчан. 

На зустріч зі студентами 
факультету були запрошені 
ветерани-афганці: коман-
дир 682-го мотострілецького 
полку, полковник у відставці 
Петро Суман, командир роз-
відроти Андрій Певцов, які 
поділилися спогадами про 
військову операцію у Пандж-
шерській ущелині, що 1984 
року стала найбільш крива-

вою за всю 10-ти річну війну. 
У виконанні студента 4 

курсу Євгена Любінецького 
пролунала пісня «Пам’ять», 
а на екрані демонструва-
лись уривки із хроніки аф-
ганської війни, документаль-
них та художніх фільмів.

Для студентів 1 та 2 
курсів студрада влашту-
вала перегляд худож-
нього фільму «9 рота»  
Федора Бондарчука з по-
дальшим його обговоренням.

Також студенти та ви-
кладачі УДПУ взяли участь 
у мітингу-реквіємі, який від-
бувся біля пам’ятного зна-
ку воїнам-афганцям в місті 
Умань. Живі квіти лягли до 
підніжжя пам’ятника та вша-
новано пам'ять про загиблих 
у Афганістані хвилиною 
мовчання.

Л.М. АНДРОЩУК, 
канд. пед. наук, доцент, 

завідувач кафедри 
хореографії та худож-

ньої культури, керівник 
проекту «Хореографія 

проти наркотиків та 
алкоголізму» 

Танцювальний про-
ект «Право на життя» го-
тують студенти 4 курсу 
мистецько-педагогічно-
го факультету напряму 
підготовки «Хореогра-
фія».

Як керівник проекту  
та керівник народного 
аматорського ансамб-
лю сучасного танцю 
«Візаві» можу ствер-
джувати, що ставити 
танцювальний спекта-
кль — це титанічна пра-
ця. Поставлено чима-
ло: «Собор Паризької 
Богоматері», «Тополя», 
«Майстер і Маргарита», 
«Яблуко розбрату»… 
Загалом більше десяти 
композицій. 

Тему для танцюваль-
ного проекту на четвер-
тому курсі було обрано в 
тривалій дискусії. Серед 
кількох запропонованих  
обрали тему «Хореогра-
фія проти наркотиків та 
алкоголізму».

Чи багато ми зна-
ємо про людей, яким 
ставимо тавро «асо-
ціальний»? Наркома-
ни, алкоголіки, в’язні. 
Суспільна думка сто-
совно таких людей оче-
видна. Ми намагаємося 
уникати спілкування з 
«проблемним» прошар-
ком суспільства. Наше 
уявлення про них – це  
сплав спогадів з пожов-
клих газетних вирізок, 
публікацій в Інтернеті 
та художніх фільмів.

Нікому невідомо, ку-
ди веде стежина нашої 
долі за наступним по-
воротом. Усі наші пер-
сонажі стали нарко- та 
алкозалежними в 17-19 
років. Пора максима-
лізму, першого кохан-
ня, самоствердження 
та розчарувань. Сер-
йозний наркотик лише 
раз — і ти «на гачку» на 
багато років…

Причина залежності 
дещо спільна: пустота, 
яку просто необхідно чи-
мось заповнити. Цю пу-
стоту створюють сімейні 
непорозуміння, критика 
та несприйняття сус-
пільством, надумані 
стереотипи та фальшиві 
цінності.

Обравши тему про-
екту, ми вирішили вико-
ристати для постановки 
історії реальних людей. 

Не кожен погодить-
ся відкрито розповісти 
історію свого життя. 
Таких людей ми знайш-
ли в одному з реабілі-
таційних центрів, де 
проживають люди, які 
намагаються розпочати 
своє життя з нової сто-
рінки, без наркотиків та 
алкоголю.

Першу нашу героїню 
вивела на вулицю обра-
за на матір. Оманливе 
перше кохання, спроба 
схуднути з допомогою 
наркотиків. А далі — 
наркотична залежність 
протягом шістнадцяти 

років, неодноразове 
ув’язнення…

Друга жінка втрати-
ла немовля, не змогла 
пережити горя, почала 
зловживати алкоголем  
і спровокувала низку не-
гативних подій у своєму 
ще зовсім молодому  
житті.

Третя героїня нашої 
історії майже не гово-
рить, їй складно руха-
тись після двох інсуль-
тів, причиною яких став 
сильний наркотик. Вона 
мріяла про сімейний за-
тишок, дітей, та замість 
обручки отримала від 
свого чоловіка-наркома-
на згубну залежність…

Наступна жінка — 
мати трьох дітей, яка 
стала залежною від ал-
коголю через знущання 
чоловіка…

Історія п’ятої жінки 
унікальна. Вона зустрі-
ла своє велике кохання. 
Молода пара мала улю-
блену роботу, квартиру, 
двох дітей… Та молод-
ший син став наркома-
ном, програв квартиру в 
карти. Та це ще не було 
найстрашнішою подією. 
Фізичні та моральні зну-
щання змусили немоло-
ду хвору жінку поневіря-
тися…

Сподіваємось, що до-
стойно розкажемо тан-
цем історії непростого 
життя, які довірили нам 
ці люди. Вони заслуго-
вують на повагу. Пере-
бороти залежність, яка 
стала хворобою — це 
перемогти самого себе. 
І це — найбільша пере-
мога!

Одна з героїнь на-
шої постановки сказала: 
«Якщо Вашу виставу по-
бачить одна молода лю-
дина і не стане наркоза-
лежною — це важливо,  
а якщо п’ять — це вели-
ка перемога!»

Кожна людина, на-
віть та, яка опинилася 
на «самому дні» через 
наркотичну та алкоголь-
ну залежність, має ПРА-
ВО НА ЖИТТЯ.

Це найскладніший 
проект з усіх, які ми ро-
били. Потрібні кошти на 
костюми, декорації, ві-
деозйомки, світло та ін. 
Потрібні чималі інтелек-
туальні, творчі, фізичні 
сили…

Прем’єру запланова-
но на кінець квітня. За 
матеріалами докумен-
тальних кадрів та відео-
матеріалів проекту буде 
створено фільм «Пра-
во на життя». Режисер 
фільму —  Владис-
лав Чабанюк, керівник 
аматорської кіностудії 
«Мальва», яка відзняла 
більше 20-ти фільмів 
та роботи якої були пе-
реможцями 12-ти Всеу-
країнських та Відкритих 
кінофестивалів аматор-
ського кіно.

Велика вдячність 
за підтримку проек-
ту «Право на життя» 
доктору педагогічних 
наук, професору, рек-
тору Уманського дер-
жавного педагогічно-
го університету імені 
Павла Тичини Наталії 
Семенівні Побірченко. 

«ПРАВО 
НА ЖИТТЯ»:

ПРОТИ 
НАРКОТИКІВ 

ТА АЛКОГОЛІЗМУ

ПАМ’ЯТІ ЗЕМЛЯКІВ-АФГАНЦІВ

Знай наших

ПОВЕРНУЛИСЯ З ПЕРЕМОГОЮ

Виховуємо патріотів

ГРИГОРІЙ ДЕНИСИК — 
ПОЧЕСНИЙ ПРОФЕСОР 

УДПУ

ХРОНІКА СПОРТИВНОГО ЖИТТЯ

С. І. ТКАЧУК,
 доктор пед. наук, 

професор, декан техноло-
го-педагогічного ф-ту

Р. А. ЯКИМЧУК,
канд. пед. наук, доцент, 

декан природничо-геогра-
фічного ф-ту;

О. В. БРАСЛАВСЬКА, 
доктор пед. наук, 

професор, завкафедри 
географії 

 та методики навчання  
Під час проведення уро-

чистої Академії УДПУ Де-
нисику Григорію Івановичу 
(1949 р. н.) – доктору гео-
графічних наук (1999), про-
фесору, Академіку Академії 
наук вищої освіти України, 
Відміннику освіти України 
було присвоєно звання «По-
чесний професор Умансько-
го державного педагогічного 
університету імені Павла 
Тичини». 

З  Уманським держав-
ним педагогічним універси-
тетом імені Павла Тичини 
Григорій Іванович Денисик 
активно співробітничає з 
2005 року. Був одним з ініці-
аторів підписання угоди про 
співпрацю між УДПУ та Ві-
нницьким державним педа-
гогічним університетом імені 
Михайла Коцюбинського. 
Проявив себе у різних на-
прямах зазначеної в угоді 
співпраці. Григорій Івано-
вич — засновник і керівник 
першої (і поки що єдиної 
в Україні) наукової школи 
з антропогенного ланд-
шафтознавства. Досліджен- 
ня антропогенних ланд-
шафтів вихованцями цієї 
школи, і, зокрема, виклада-
чами кафедри географії та 
методики її навчання УДПУ  
передбачало:

- проведення широко-
масштабних польових дослі-
джень антропогенних ланд-
шафтів упродовж 2003-2013 
років, що дало можливість 
значно поглибити, а в окре-
мих випадках і розробити нові 
методи і методики їх пізнання, 
зібрати й систематизувати 
накопичені матеріали для по-
дальшого опрацювання;

- підготовку й захист 
шістнадцяти кандидат-
ських дисертацій, присвя-
чених окремим класам або 
підкласам антропогенних 
ландшафтів (селитебним, 
промисловим, дорожнім, 
водним тощо). У перспек-
тиві будуть охоплені всі 
антропогенні ландшафти 
Поділля. При цьому зна-
чна увага приділяється й 
дослідженням натураль-
них ландшафтів, особливо 
в історико-географічному 
аспекті. Під керівництвом 
Г.І.Денисика захистили 
дисертації О.І. Ситник, 
І.В.Кравцова, О.Д. Лаврик, 
І.П.Козинська.

Г.В. БЕЗВЕРХНЯ, 
канд. наук з фізичного 

виховання та спорту, до-
цент, декан ф-ту фізично-

го виховання 
З 31 листопада по 8 грудня 

2013 року в Турції (м. Анталія) 
проходив чемпіонат світу з кік-
боксингу, у якому брали участь 
2000 спортсменів з 65 країн 
світу. У категорії 63 кг (фул-кон-
такт) змагалися 28, серед них –
студент УДПУ Савенко Артем, 
який провів три поєдинки: в 
першому з бразильцем, де от-
римав  перемогу; в другому – з 
казахом, де також здобув  пе-
ремогу; в третьому, півфіналь-
ному поєдинку,   з рахунком 2:1 
поступився киргизу і в підсумку 
змагань зайняв V-місце. 

 З 8 по 10 листопада в УСЗ 
«Дружба» в Москві відбувся ко-
мандний Кубок європейських 
націй з вільної та греко-рим-
ської боротьби. У російську 
столицю з’їхалися кращі ко-
манди Європи, які в очних по-
єдинках визначили переможців 
престижного Кубка європей-
ських націй. До складу чолові-
чої команди України ввійшов 
студент факультету фізичного 
виховання нашого університе-
ту – Василь Шуптар. У важких 
поєдинках своєї вагової катего-
рії (60 кг) із спортсменами Росії, 
Вірменії, Турції Василь виграв, 
принісши збірній України вели-
ку кількість очок, що й допомо-
гло команді зайняти ІІІ призове 
місце.

13 лютого в спортивному 
залі УДПУ відбулися змагання 
з фізичної підготовки юнаків з 
нагоди Дня захисника Вітчизни. 
Участь в змаганнях взяли 150 
юнаків 1995-1996 р.н. із загаль-
ноосвітніх шкіл та навчальних 
закладів нашого міста. У осо-
бистому заліку наші студен-
ти завоювали призові місця: 
підтягування – І місце Мудрак 
Іван, ІІ місце Лучик Юрій, ІІІ міс-
це Макарчук Ярослав, стибки в 
довжину з місця – І місце Лучик 

Юрій, ІІІ місце Білей Євгеній, 
піднімання в сід за 1 хвилину – 
ІІІ місце Макарчук Ярослав. За 
підсумком змагань, наші сту-
денти завоювали І загальноко-
мандне місце серед навчаль-
них закладів міста Умань.

З 18 по 20 лютого 2014 року 
в  Харкові відбувся Міжнародний 
турнір з вільної боротьби пам’яті 
Ованеса Саакяна, участь в яко-
му взяло близько 150 спортсме-
нів у 8 вагових категоріях з Ві-
рменії, Грузії, Росії, Молдови та 
України. Честь збірної  команди 
України  представляв студент 
факультету фізичного вихован-
ня нашого університету Шуптар 
Василь, серед 20 учасників у ва-
говій  категорії 61 кілограм  Ва-
силь став кращим, завоювавши 
І місце.

З 17 по 23 лютого 2014 року 
в м. Трускавець три студентки 
УДПУ: Хименюк Марина, Цур-
кан Анастасія та Кіндратенко 
Крістіна брали участь в чемпі-
онаті України з боксу серед ді-
вчат-юніорок, дівчат-молоді та 
жінок. Змагання були відбірко-
вими до чемпіонату Світу, який 
проходитиме в кінці весни в 
Болгарії. Участь в чемпіонаті 
взяли  найкращі боксери Укра-
їни. Черкаську область при-
ставляли 7 боксерів різного 
віку, троє з них – студентки на-
шого університету. За підсум-
ками змагань: 9 місце у ваговій 
категорії 64 кг посіла студент-
ка  факультету соціальної та 
психологічної освіти  Цуркан 
Анастасія, 5 місце  у ваговій 
категорії 60 кг посіла студент-
ка природничо-географічного 
факультету  і виконала норма-
тив в кандидати майстра спор-
ту  України Хименюк Марина. 
Призеркою чемпіонату України 
серед дівчат-молоді, посівши 
3-місце у ваговій категорії 75 
кг, стала студентка факультету 
початкової освіти  Кіндратенко 
Крістіна, яка також виконала 
норматив кандидата в майс-
три спорту України. 
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Черкаської обласної ради.

Творчість учасників університетського 
літературного об’єднання імені Миколи Бажана

Ольга ВОЄДИЛО,
випускниця

  
Він бачить те, що я байдужа,
Що я думками хтозна-де,
І що душа моя недужа
Скарбів з глибин вже не діжде.

З полиці дивиться суворо
І навіть оком не змигне:
«Розквітне Україна — скоро?
Коли ПОЧУЄТЕ мене???»

Катерина ТКАЧУК,
студентка 

  
Летим. Дивлюся, аж світає…

Тарас Шевченко
Лечу, дивлюся, аж світає…
Шаленим поспіхом,
Дивним посміхом
Летить душа моя,
Летить над хмарами,
Летить над шляхом
Божевільним птахом.
Летить-розганяється
І — не кається!

  
Минулих днів творець!
Для тисяч і сьогодні ти — 
взірець!
Тобі ми пишемо присвяти,
Аби до тебе ближче стати.

А що, коли у відсвіті твоєї 
слави
Помітяться і НАШІ справи?
Хтось скаже: «Катериною її 
назвали!»
А хтось: «Вона про тебе теж 
писала!»

Василь ДЕНИСЮК,
кандидат філологічник наук, 

доцент

«СОН» ХХІ СТОЛІТТЯ
(Уривок)

Знову буря в Україні.
Чому тут радіти?
Вже не слухають нікого
Її власні діти.
Я ж стояв спокійно, тихо
На Канівських горах,
Поки звідти не побачив,
Як сунеться горе,
Як відбувся здвиг народу
Раз, а потім вдруге,
Потекла кров із Майдану:
Діти ж недолугі,
Українці на папері,
А в душі — гидота,
Роздали усім по кулі,
Бо то, бач, голота,
Чернь, раби, народ без права
На право і слово,
«Язика» ніхто не знає,
Бо у них є мова.
Ще й про мене в Інтернеті
Пишуть таке в блогах:
Я, мовляв, писав «по-русски»
Свої монологи.
І Буквар, і Кобзар тичуть,
Повісті російські.
«Видано у Петербурзі».
Яке ж українське?
Аж струснуло. Вже не стерпів
Такої наруги,
З постаменту зійшов, тихо
Помандрував лугом.
Нене, нене, що побачив:
Руїни, руїни.
А між ними височіють
Замки України.
Невже, думаю, вернулась
Країна в минуле?

Наталія ЗАРУДНЯК,
викладач 

  
Хтось надривно декларує 

любов до Тараса,
Хтось у школах відкриває 

Шевченківські класи.
Керівництво — з «Кобзарем»,

 вчать Шевченка діти…
…Біля пам’ятника в будень… 
Один букет квітів!..
Або — й жодного немає 

(як в якому краї)!..
«…Коли помру на чужині, 

то чи хто згадає?...»

Анастасія КРАВЕЦЬ, 
студентка

ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ
Пером торкаюсь 

відгуку століть,
Де слово віковічністю дозріло.
Пережило безодню лихоліть,
Незламністю 

у серце стукотіло!

Знедоленість, кріпацтво, 
біль життя.

Сакральне небо 
в березневім цвіті.

Тарасе, ти ведеш у майбуття,
Плекаючи надії в «Заповіті»!

Ольга ПАВЛЕНКО, 
вчителька, 

член Національної спілки 
письменників України

  
Знов принесені в жертви 

кияни і Київ.
Половину Вкраїни принесено 

в жертву.
Де колись виростали 

орлята Києві,
Там кийками орудує «Беркут».

Із надійної схованки нас охоче
Українець-снайпер бере 

на мушку.
Заховавши під маску 

блудливі очі,
Убивають Майдан 

українці-тітушки.

Під прицілом — 
вірмен, білорус, чи поляк,

Чи вкраїнець — найкращі, 
не одноденки!

«Унічтожіть!» — 
чужинську виконує волю

Українець-міністр 
на прізвище «…енко».

 
Щоб найвищі звести 

од Європи мури,
Щоб права лише злодій 

в законі мав.
Щоб чиновник здирав 

по чотири шкури,
Щоб «защітнік» в погонах 

нас мордував.

Щоб упир жирував і вчора, 
й сьогодні —

Ах, яка ж бо солодка 
кров молода!

…На сторожі сумління — 
Небесна сотня.

Пам’ятаймо.
                  Пильнуймо.

                                       Стоїть           
Майдан. 

Віктор ЗАЛЕНСЬКИЙ,
школяр

  
От цікаво, коли б сьогодні
та Шевченко прийшов 

до школи, —
що б отримував? 

«Двійки?» «Десятки?»
Поведінку мав би зразкову?

Ох, чогось інтуїція 
промовляє трагічно,

що Шевченко для нашого часу —
 непедагогічний!..

Шмат листка (де це видано?), 
олівця огризок…

Щедрий хлопчик, 
він вчителю…

всипав порцію різок!..

                    
Мені тринадцятий минало

Т. Г. Шевченко

Мені тринадцятий 
надходить.

Я б пас ягнят (беру за свідків!!!):
коли б за це поцілувала
Катруся, Кет — моя сусідка!..

  
«Реве та стогне Дніпр широкий»,
в селі ставок плаче, 
бо у ньому жабенята
тепер лише скачуть,
та й їм води по коліна.
«Підприємцям» — свято:
знесли греблю, згребли рибу.
Став — в оренду взято!..

  
Всі Шевченка вчимо напам’ять,
та осмислити — хто бажає?
Й на тім світі Великий Кобзар
гіркі сльози втирає.

  
Твір  «Шевченко 

у нашому житті»
— Петрику,  у тебе 

одне речення своє,
а друге — Оленчине. 

Оцінку як ділити?
— Не знаю, 

Раїсо Василівно, 
але ж зважте, що сам 

Тарас Григорович радив 
навчатися чужого, 
  не цураючись 
           свого!..

Олександра 
ДЕНИСЮК, 

учениця 11 класу 
Уманського НВК 

«Загальноосвітня 
школа-інтернат 

І-ІІ ступенів 
ім. Ю. О. Гагаріна-

педагогічний ліцей»
Кілька останньорічних 

відзначень Шевченкових 
роковин на тлі відомих 
державотворчих процесів 
промовисто свідчать про 
нагальну потребу повер-
нення слова і духу Поета 
і в суспільну, і в культур-
ну свідомість, бо по-осо-
бливому увиразнюють те, 
що належить сьогодні до 
найгостріших проблем на-
ції: духовну деградацію, 
культурну відсутність чи 
й узагалі притомність, що 

оголює найболючіше —
вироджування в Україні 
України.

Три роки тому газета 
«День» писала: «В Украї-
ні культ святкування Шев-
ченка — абсолютно фор-
мальний. Шевченко, на 
жаль, мертвий для наших 
сучасників, його не про-
читують, його меседжі до 
сучасних українців не до-
стукують. І оці дні — 9 та 
10 березня – показують, 
що Шевченко у нас – не 
в головах, а на п’єдеста-
лах. І він не говорить з 
сучасниками своїми тек-
стами».

Сприймати боляче, 
але й заперечити ніяк, 
бо з прикрістю усві-
домлюєш, що широ-
кий загал знає Тараса 

Шевченка лише за по-
верховим вивченням у 
школі, яке у свідомості 
випускників загальноос-
вітніх навчальних закла-
дів відклалося так: «На 
уроках чула заштам-
повані фрази про Шев-
ченка-генія, духовного 
провідника. Але чому 
він геній? Ні на це, ні 
на жодне інше питання 
аргументованої відпові-
ді не отримала»; «Таке 
враження, що у школі 
читають не літературу, 
а статистику. 

Прикро, бо цим у біль-
шості випадків все і за-
вершується»; «Як можна 
було вчити Шевченка всю 
чверть, щоб про нього, 
крім «Заповіту», нічого 
не пам’ятати?»; «Прикро 

визнавати, але особисто 
для мене Шевченко досі 
не відкрився. Можливо, 
тому, що в школі його тво-
ри вивчалися кастрова-
но-однобоко»; «Спосте-
рігаючи за відзначенням 
роковин з дня народжен-
ня поета (а з року в рік 
вони все бідніші духов-
но), ловиш себе на дум-
ці, що скоро ми опустимо 
Шевченка до того рівня, 
на якому перебуваємо 
самі».

Зацитовані думки — 
фрагменти учнівських 
роздумів на тему «Який 
образ Тараса Шевченка 
склався у Вас після ви-
вчення його творчості у 
школі». За рівнем поін-
формованості, філологіч-
ної і загальної культури ми 

належимо до молодіжної 
еліти. Урахуймо, що нам, 
майбутнім студентам, від-
крити таїну Шевченково-
го світу допомагають на 
факультативних заняттях 
і викладачі Уманського 
державного педагогічного 
університету. А що ж тоді 
говорити про середньо-
статистичного Шевченко-
вого читача? 

Отож, аби Шевчен-
кові думи наснажили 
знекровлений націо-
нальний організм жи-
вотворящою і «добро-
зиждущою» силою, 
Україна потребує нової 
школи та української 
державницької ідеї, а 
значить — і відповідно-
го рівня популяризації 
Кобзаря. За відсутності 

морального авторите-
ту народ укотре мусить 
прислухатися до про-
рочого слова Тараса 
Шевченка, який у най-
чорніші для України 
часи взяв на себе весь 
тягар відповідальності 
за її соціальне і націо-
нальне визволення та 
збереження на віки. 

Тому задля єдиної 
соборної України, вслід 
за Пантелеймоном Кулі-
шем, маємо проголоси-
ти: «З’явися, батьку, та 
згромадь навкруги себе 
сліпих, глухих і без’язи-
ких», бо головним ви-
кликом доби є потреба 
національної і вселюд-
ської єдності заради 
торжества людського в 
людині.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ


