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Шевченківські дні в університеті

Щороку ми згадуг- 
мо Великого Кобзаря, 
бо серед іих виїнач- 
них діячів, чиї серия, 
помисли, талант були 
спрямовані на служін
ня народові, чия душа 
буда сповнена високої 
любові до батьківщи
ни, Шевченко по праву 
іайма« почесне місце.

Безсмертне ім’я ве
ликого українсько
го поета і художника 

Т. Г. Шевченка відоме 
скрізь як ім'я людини, 
що віддала своє жит
ія боротьбі за свободу 
українського народу.

У тісному єднанні з 
російськими револю
ційними демократами

чудові зразки поезії, які 
могутньо зазвучали над 
свішм як гнівне зви
нувачення царизмові, 
як пристрасний заклик 
до активної боротьби 
за крашу долю. Натх
ненні поеіичні твори 
Тараса Шевченка -  не
оціненний скарб світо
вої літератури -  стали 
надбанням широких
народних мас.

В нашому універ
ситеті щороку 
проводяться ряд 
заходів. присвя
чених вшануван
ню пам'яті Ве
ликого Кобзаря.

Так 10 березня ка
федра у країно ша-

жар свого серця. 
Свосю творчістю 

Т. Г. Шевченко відкрив 
нову епоху в українсь
кій літературі. створив

Шевченко вів 
боротьбу проти 
царизму і кріпо- 
сниціва. він був 
безсірашннм. не- 
вгомннм співцем 
ваті, полум'яним 
патріотом своєї 
бат ь к і в ш и н и .  
служив наро
дові, віддав йому 
свою геніаль
ну творчість.

вства та літературний 
клуб «Майстер слова» 
провели біля пам'ятни
ка Шевченку мітинг в 
якому взяли участь як

Також студенти
університету прове

ли конкурс стінгазет, 
який було організо
вано кафедрою украї
нознавства, що Іри
на в з 10 по 13 березня.

12 березня прохо
див брейн-рині «Мн- 
діїи твої. Україно!». 

Закінчилась гнжнева 
програма шевченківсь-

Тож дякує
мо усім, хто пода
рував нам незабут
ню екскурсію у пое 

пічний свії Кобзаря.

Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ 

фото Віктора Пашина

викладачі, так і студен
ти нашого університе
ту. Вони читали вірші 
Тараса Григоровича, 
а також і власні шо
ри. присвячені Йому.

Піл час заходу учас
никами мітингу були 
покладені квіти до по
стаменту Шевчен
ка, що знаходиться на 
подвір’ї університету.

кіми читаннями «І лине 
над землею Шевченкове 
святее слово», в якому 
взяли участь студенти 
- Антон Хітров. Ана- 
стасія Рогач. Анастасія 
Глибіна, Ольга Щеве- 
льова. Дана Млаленова. 
Зсра Ібрагімова, Олек
сандр Чудан, Ольга Іва- 
сюк. Вікторія Орлова, 
Максим Випирайло. З

уст учасників 
звучали різні 
за змістом і на
правленістю по
езії ТПШевчен- 
ка. що не змоглн 
залишити бай
дужим жодного 
слухача. Наша 
молодь іше раз 
довела, що вона 
і н т е л е к т у а л ь 
но та естетич
но розвинена, 

і талановита.


