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студентку ІІІ курсу
соціально-гуманітарного факультету

спеціальності «Журналістика»,
з обранням її делегатом

від  Полтавської області до складу
КОЛЕГІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ

СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ!
Ректорат

Студентська соціальна служба
Студентська рада

Вітаємо
Анастасію Красовську,

На фото: Анастасія Красовська під час презентації Інституту економіки і права на виставці «Освіта - 2009»,
яка проходила 24 березня минулого року у приміщенні міського будинку культури.

Немає нічого кращого в
божественній природі, як
осяяне щастям лице люди-
ни, - писав класик...

Як приємно чути дитячий
сміх, котрий символізує без-
турботність і радість дитин-
ства! Але багато дітей по-
збавлені його.

На 2010 рік в Полтаві за-
реєстровано близько 365
випадків захворювання на
рак. Від цієї цифри здригну-
ли серця багатьох небайду-
жих людей нашого міста. І
для того, щоб подарувати
життя цим діткам, було ор-
ганізовано благодійний ве-
чір - щорічний студентський
бал, який відбувся 25 січня
2010 року в міському буди-
нку культури. Бал прово-
диться з ініціативи студент-
ства Полтави та за підтрим-

ки відділу у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту міськради.

Ця надзвичайна подія при-
вернула увагу багатьох студе-
нтів нашого міста. Та й не ди-
вно, адже молоді, котра зви-
кла до нічних клубів та дис-
котек, незвично зануритися в
чарівну атмосферу давнини.
Бал проводиться вже третій
рік поспіль і всі кошти, отри-
мані за рахунок благодійних
внесків за квиткиа, а також
пожертви ректорів вишів і де-
путатів міської ради, пере-
дані на рахунок лікарень.

Минулого року було зібрано
15 тисяч гривень, які витра-
тили на обладнання для ди-
тячої лікарні. Цього року було
зібрано близько 10 тисяч гри-
вень, які підуть на лікування
онкохворих діток.

На балу активних студентів

було нагороджено Почесними
Грамотами відділу у справах
сім’ї, молоді та спорту. Наго-
роджував начальник цього від-
ділу І.М. Кислов. Також бага-
тьох було нагороджено Гра-
мотами міського голови.

Інститут економіки і права
не був осторонь цих подій.
Наші студенти, котрі допома-
гали в організазації балу, та-
кож були нагороджені. Се-
ред них - голова студентської
ради Жураєва Катерина, де-
путати студради Камкіна
Юлія, Шелякін В’ячеслав, Ру-
дяга Аліна, Марченко Дмит-
ро, Тураєв Тімур, Красовська
Анастасія, Звягольська Іри-
на, Бабіч Оксана.

Студенти нашого інституту
вже другий рік поспіль беруть
участь в організації балу і вва-
жають це за честь.

Розважали студентів кіль-
ка чудових танцювальних ко-
лективів, серед яких були,
зокрема, «Міленіум», «Діа-
мант», «Мастер Дане», «Авіа
Дане», «Альянс».

На святі були також пред-
ставлені вокальні таланти,
зокрема Данило Ревека, під
чиї пісні молодь, об’єднав-
шись парами, виконувала
романтичні, повільні танці.

Не обійшлося й без смач-
них моментів - студентів міс-
та пригощали солодощами,
фруктами та шампанським.

Студентський бал - це
грандіозна благодійна ак-
ція, котра спрямована на те,
щоб дарувати дітям усміш-
ки, а особливо - бажане
здоров’я. Як говорить сту-
дентський мер Дмитро  Ко-
зицький: «Благодійність по-
винна бути в кожному пред-
ставнику студентства. Спо-
діваємось, що благодійних
заходів за участі студради
міста буде все більше й бі-
льше. Дякую всім, хто має
відношення до організації
цього чудового балу!».

Альона КОЗУБ,
студентка 1 курсу

спеціальності
«Журналістика».

ПОДАРУЙ ЖИТТЯ
Студенти нашого інституту взяли активну участь

у підготовці  і проведенні благодійної акції,
кошти від якої  передано на лікування онкохворих дітей



СТУДЕНТСЬКИЙ
ВІСНИК

Полтавського
інституту

економіки і права
вищого

навчального закладу
«Відкритий

міжнародний
університет

розвитку людини
«Україна»

Голова
редакційної ради
Л.М.МУЧНИК

Редакційна
рада:

С.М. ГЛОБА,
В.М. ГУБАРЬ,
Т.В. ГУБАРЬ,

В.М. ДОРОШЕНКО
Анастасія

КРАСОВСЬКА,
Н.Г. МАРЧЕНКО,

В.А. СУХОРУЧКО,
В.В. ЧЕРКАС,
Н.О. ШАМОТА.

Шеф-редактор
С.М. ГЛОБА

Редактор
Анастасія

КРАСОВСЬКА

Редактор-консультант
В.І. МАРТУСЬ

Засновник і видавець:
Полтавський інститут еко-
номіки і права вищого на-
вчального закладу «Відкри-
тий міжнародний універси-
тет розвитку людини «Ук-
раїна».

Газета виходить щоміся-
ця. Розповсюджується без-
коштовно

За достовірність фактів,
викладених у публікаціях
газети, відповідальність,
згідно з законодавством,
несуть їх автори.
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БОУЛІНГ: НАШІ ДІВЧАТА
ВИБОРОЛИ ТРЕТЄ МІСЦЕ
СЕРЕД СТУДЕНТІВ ВИ ЩИ Х

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
м.  ПОЛТАВИ

3 березня 2010 року
в приміщенні ТРЦ «Ек-
ватор» відбувся турнір
із боулінгу серед сту-
дентів навчальних за-
кладів м. Полтави.

Турнір відкрив місь-
кий голова Андрій Мат-
ковський.

Наш вуз традиційно

взяв участь у цьому за-
ході, де представляли
команди в чо-ловічому
та жіночому турнірах.
Наші студенти також
були активно залучені
до проведення турніру.
Достойно представляли
себе дівчата Харкова
Марина, студентка 4 ку-

рсу спеціальності «Пе-
реклад», Звягольська
Ірина, студентка 2 кур-
су спеціальності «Пра-
вознавство», та
Бабич Оксана, студе-
нтка 2 курсу спеціаль-
ності «Фінанси та кре-
дит», які вибороли ІІІ
місце та отримали  срі-
бну медаль турніру.

Так тримати, дівчата!

Наталія ШАМОТА,
керівник

студентської
соціальної служби

На фото: Наші переможниці (сидять, справа наліво) Харкова Марина, Бабич
Оксана,  Звягольська Ірина.

ЗУСТРІЧ ІЗ ПОЕТЕСОЮ
ГАЛИНОЮ ВОВЧЕНКО

Напередодні свята 8
Березня в бібліотеці
нашого інституту відбу-
лася зустріч студентів
із відомою поетесою та
фотохудожником Гали-
ною Вовченко. Галина

Вовченко розгорнула ви-
ставку своїх фотохудож-
ніх робіт та прочитала
ліричні вірші, які зачару-
вали присутніх щирістю,
свіжістю та ніжністю по-
чуттів.

Галина Вовченко по-
дарувала студентам
свою збірку «Молюся
на любов».

Студенти щиро подя-
кували Галині Ввченко
за чудову зустріч.

Студ. кор.
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«Война для народов -
это слезы и кровь, это вдо-
вы и беспризорные, это
раскиданное гнездо, поги-
бшая молодость и оскор-
бленная старость»,- гово-
рил  И. Эренбург.

1 сентября 1939 г. фаши-
стская Германия напала
на Польшу, что положило
начало Второй мировой
войне. Фашисты, завое-
вав страны Европы, подо-
шли к границам Советско-
го Союза. Великая Отече-
ственная война началась
22 июня 1941 г. и принес-
ла советским людям мно-
го горя и страданий за
долгие 4 года вооружен-
ного противостояния. Мил-
лионы людей прошли че-
рез эту кровопролитную
борьбу, миллионы жизней
были сломаны, миллионы
покалечены, миллионы по-
гибли. Такова была цена за
нашу сегодняшнюю мир-
ную жизнь и безмятежное
небо над головой.

Нынешнее поколение о
Великой Отечественной
войне знает из уроков ис-
тории, художественных
фильмов, посвященных
этой тематике, и из расс-
казов участников боевых
действий.

Нет такой семьи, кото-
рую бы не затронула та
страшная война, которая
бы не пострадала от нее.
Наша семья - не исключе-
ние. К сожалению, мы не
владеем полной информа-
цией о событиях тех дней,
есть лишь воспоминания
моих родственников и не-
сколько документов.

О войне мне мно-
го рассказывал мой
дед. Дедушка рас-
сказывал о своём
отце Митрофане
Емельяновиче Жи-
ле, который родил-
ся и жил в г. Ахтыр-
ка на Украине, был
водителем-авто-
слесарем. В Крас-
ную Армию его при-
звали 24 марта 1941
г. Дома у него оста-
лась беременная

жена - моя прабабушка.
Письма домой он писал ре-
дко. В одном из них он про-
сил жену назвать сына Вла-
димиром. Прабабушка вы-
полнила его просьбу. К со-
жалению, все письма сго-
рели вместе с домом во
время войны. Последнее
известие было получено о
нем из литовского города
Вербалис. Прабабушке
пришло извещение, о том,
что муж ее пропал без вес-
ти в апреле 1943 г. По сло-
вам единственного выжив-
шего очевидца, Митрофан
Емельянович Жила был ра-
сстрелян литовскими наци-
оналистами. Всех людей из
его батальона отвели в ба-
ню и выдали новое белое
нательное бельё. А ночью
их всех расстреляли - в те-
мноте хорошо было видно
белый цвет. Прабабушка в
23 года осталась молодой
вдовой с маленьким сыном
на руках. Мой дедушка ни-
когда не видел своего отца.
Почти 2 года они жили на
территории, оккупирован-
ной немцами. По окончании
войны они получали мате-
риальную помощь от госу-
дарства, но никакие день-
ги никогда не смогут заме-
нить родного человека.

Моя бабушка рассказы-
вала мне про своего отца
Ивана Ефимовича Бирюка,
который принимал участие
в Великой Отечественной
войне. Он воевал танкис-
том на Курской дуге, был
ранен. После выздоровле-
ния его направили на Лени-
нградский фронт возить
продовольствие и снаряды

в блокадный Ленинград
«дорогой жизни», через Ла-
дожское озеро, до тех пор,
пока советские войска не
прорвали блокаду. Все это
время в родной Ахтырке на
Украине его ждала невеста
- моя прабабушка. Во вре-
мя войны, после освобож-
дения города, она работа-
ла швеёй при военном гос-
питале. После окончания
войны, когда прадедушка
вернулся, они поженились.

В нашем доме есть фото-
графия - единственный до-
кумент со времен Великой
Отечественной войны, оста-
льные сгорели в августе
1943 г., во время боёв за
освобождение Ахтырки. С
пожелтевшей фотографии
на нас и сегодня смотрят
молодые карие добрые гла-
за кудрявого красивого 20-
летнего лейтенанта, моего
ровесника...

Это еще один мой праде-
душка - Пётр Яковлевич
Жмурко. На обратной сто-
роне видно еле заметные
буквы, написанные 67 лет
назад: «Фотографировался
в г. Ростове-на-Дону  10.10.
1943 г. На память родной
сестричке Ирочке от брата
Пети в суровые годы Оте-
чественной войны с немец-
кими оккупантами. Ирочка!
Вспоминайте и не забывай-
те, а я тоже вас не забуду.
Действующая Красная ар-
мия. От 7 ноября 1943 г. -
26-той годовщины Великой
Октябрьской революции».

Пётр Жмурко пошел на
фронт добровольцем. Слу-
жил военным фельдшером
на передовой в составе ар-
тиллерийского дивизиона,
помогал многим солдатам
на поле боя, при операци-
ях в полевых госпиталях.
Дедушка Петя сам был не-
сколько раз ранен, но каж-
дый раз возвращался на
передовую. 9 мая 1945 г.
Пётр Жмурко встретил в
Праге в звании старшего
лейтенанта медицинской
службы. За боевые заслу-
ги он был награжден орде-
ном Красной Звезды, дву-
мя орденами Отечествен-

ной войны, орденом Бог-
дана Хмельницкого, мно-
гими медалями. После
войны он вернулся в г. Ах-
тырку, где служил в мест-
ной милиции.

В результате жесточай-
шей в истории человече-
ства войны каждая семья,
в том числе и наша, и ка-
ждый оставшийся в жи-
вых понесли утраты, но
выдержали испытания и
укрепили веру в победу
добра, закалили свой дух
и сделали необходимые
выводы. Мои прародите-
ли, как и весь советский
народ, боролись за мир и
свободу для своих детей
и внуков. Многие наши
освободители не верну-
лись домой. Сегодня ве-
тераны со слезами на гла-
зах вспоминают годы вой-
ны и тот долгожданный
День Победы. Мы обяза-
ны нашим сегодняшним
днём и мы благодарны им
за их бессмертные подви-
ги во имя светлого мирно-
го будущего.

Я убедилась в правиль-
ности слов, сказанных Га-
рри Гордоном, о том, что
«Война - далеко не олице-
творение славы, это - орга-
низованное убийство, гра-
беж и жестокость, тяжесть
которых реже всего пада-
ет на воюющих; большею
же частью страдают от
нее женщины, дети, ста-
рики».

Мы должны помнить об
этой страшной войне, что-
бы не допустить повторе-
ния новой масштабной
войны, чтобы помнить, что
всякая война несет не ра-
дость и богатство, а лишь
боль и слезы близких лю-
дей, смерть, разрушение
и моральное растление
человеческих душ. Я на-
деюсь, что после стольких
войн человечество научи-
тся ценить мир и будет
стремиться его сохранить
во имя всех погибших в
жестоких войнах, ради на-
шего счастья и благополу-
чия.

Анита СЕМИНА,
студетка 1 курса

специальности
«Перевод».

Великая Отечественная война
в истории нашей семьи
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23 лютого наш інститут
брав участь у турнірі з міні-
футболу, присвяченому дню
захисників Вітчизни.

По регламенту змагань,
котрі проходили у спортив-
ному залі Полтавського на-
ціонального педагогічного
університету ім. В.Г.Короле-
нка, 6 команд, які брали
участь, розділили на дві під-
групи, по три команди в ко-
жній.

Команди грали між собою
по два тайми тривалістю у
10 хвилин та мали право на
1 тайм-аут тривалістю в 1
хвилину у кожному з таймів.

До нашої групи увыйшли
Полтавський національний
технічний університет ім.
Ю.В. Кондратюка (перемо-
жець IХ Універсіади Полта-
вщини з міні-футболу серед
ВНЗ III-IV рівнів акредитації),
та Полтавський університет
споживчої кооперації Укра-
їни (бронзовий призер), а в
другій групі змагалися гос-
подарі майданчика ПНПУ
ім. В.Г.Короленка, Полтав-
ська державна аграрна ака-
демія та Українська медич-
на стоматологічна акаде-
мія. Команди, які вибороли
1-ші місця у групах, повинні
були грати у фіналі за пер-
ше та друге місце на турнірі,
а ті, що зайняли 2-гі місця,
відповідно за третє та чет-
верте.

Після урочистої промови
видатного у минулому фут-
боліста «Ворскли», а нині
начальник відділу у справах
сім’ї, молоді та спорту І.М.
Кислова, та підняття жовто-
блакитного прапора під гімн
України почалася перша
гра. Переможець IХ універ-
сіади команда Полтавсько-
го національного технічно-
го університету ім. Ю.В.Кон-
дратюка грала проти рідно-
го нам Інституту економіки і
права. Гра пройшла у рівній
боротьбі. Команди обміню-
валися гострими момента-
ми та голами. Та, на жаль,
на останніх секундах матчу,
коли рахунок був рівним -
3:3, прикрий рикошет зрад-
ницьки поміняв траєкторію
польоту м’яча і приніс важ-
ку перемогу нашому супер-

нику 4:3.
У наступній грі нам потрі-

бно було переграти  Полта-
вський університет спожив-
чої кооперації, і це нам май-
же вдалося. За 5 хвилин до
фінального свистка (до речі,
почесним арбітром змагань
був кращий гравець «Ворс-
кли» у минулому, І.Шарій)
рахунок був 2:1 на нашу ко-
ристь, але дальній удар то-
чнісінько в кут воріт не за-
лишив шансів нашому голкі-
перу. Як наша збірна коман-
да інституту з міні-футболу
не намагалася забити пере-
можний третій гол, рахунок
гри так і залишився нічий-
ним - 2:2.

На жаль, із 1 очком у ак-
тиві наші хлопці залишили
змагання. А ось якби не ри-
кошет  на останніх секундах
першої гри, то у трьох ко-
манд нашої групи була б од-
накова кількість набраних
очок (по два, з урахуванням
нічиєї 1:1 між ПУСКУ та
ПНТУ) і наша команда за-
вдяки найбільшій кількості
забитих м’ячів боролася б у
фіналі за перше місце. Але
не завжди здійснюється те,
чого бажаєш.

Висловлюємо величезну
подяку студентам, які захи-
щали честь нашого інститу-
ту на футбольному майдан-
чику Полтавського націона-
льного педагогічного універ-
ситету. Це Токарь С., Чорний
В. (забив 1 гол), Бистриць-
кий С., Бондарчук О. та Сіу-
каєв Є., які також відзначи-
лися по одному разу у воро-
тах суперників, Вінокуров В.,
Лівер О., Задоя Д. забив
найбільше - два голи, та во-
ротар нашої команди Кова-
ленко В. Також висловлює-
мо подяку О.В.Сипало, який
представляв інтереси нашої
команди на цьому турнірі.

З кожними новими зма-
ганнями наша команда
прогресує та показує з кож-
ним разом усе кращі резу-
льтати. Бажаємо, щоб на-
ступного разу нашим спорт-
сменам не зміг завадити ні-
який рикошет.

Володимир КОВАЛЕНКО,
студент 3 курсу

спеціальності
«Журналістика»

ФУТБОЛ У ДЕНЬ
ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ

А ти віриш у кохання?
Напевно, немає такої людини, яка б не задумува-

лась над тим, що таке кохання. Майже у кожній книзі
чи фільмі є романтичний сюжет, а нині, з настанням
весни, здається, що навкруги суцільне свято. Та в
наш час слова «Я тебе кохаю» втрачають вкладене у
них істинне значеня, бо люди говорять їх так часто,
як привітання чи подяку. Але, можливо, є інші дум-
ки? Послухаємо...

- Коли в мене немає почуттів, то я не можу
освідчитися у коханні, бо для мене це не про-
сто слова. Це - як відкрити свою душу і впу-
стити когось.

Аліна, 19 років.

- Вважаю, що потрібно міняти стереоти-
пи, бо більшість говорить, що хлопці по-
стійно зраджують і брешуть своїм дівча-
там. Та це не так. Ось я вірю у кохання і не
думаю, що ці почуття зникнуть.

Олександр, 17 років.

- Кохання - це вигадка для малечі. Звичай-
но, між людьми існує якась симпатія чи ду-
ховний зв’язок, але ці почуття ніяк не “окри-
ляють” і не приносять задоволення.

Олена, 18 років.

- Настоящая любовь не поддается дета-
льному описанию. Ее можно понять, лишь
испытав на себе. Тот, кто никогда не лю-
бил, не сможет себе это представить, ско-
лько не рассказывай. Это - когда двое лю-
дей испытывают сильные чувства, кото-
рые прочно связывают их. Настоящее счас-
тье в том, чтобы любить и быть люби-
мим.

Сергей, 20 лет.

- ...Боюсь говорити: «Я тебе кохаю». Зав-
жди присутня якась невпевненість у почут-
тях, але щиро радію за тих, хто, на відміну
від мене, сміливий. Сподіваюсь, що знайду
свою половинку.

Марина, 17 років.

- Надо верить в любовь, иначе нет ни ма-
лейшего смысла начинать какие бы то ни
било отношения. Люди обычно боятся, что
им придется страдать. Но с этим риском
стоит смириться - любовь стоит того!.

Кирилл, 18 лет.

То ж вірити у кохання, чи ні - особиста справа кож-
ного, але, як бачимо, навіть у наш час є романтики,
які прикрашають наш світ неповторними та чудовими
почуттями. Звичайно, існують і песимісти, але чи до-
бре жити, вірячи у байдужість оточуючих?

Кохання існує. Його треба тільки знайти!
Інеса ПРОТАЩИК,

студентка спеціальності
«Журналістика».
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П’ЯТДЕСЯТ СТУДЕНТСЬКИХ ПАР
ЕКЗОТИЧНО ОДРУЖИЛИСЯ...

Не так давно в на-
шому інституті від-
шуміла незвичайна
акція з інтригуючою
назвою «Студент-
ське весілля»...

Таку акцію вперше
провели минулого року.
Вона полягає в тому,
щоб зіграти весілля сту-
дентів «не по-справж-
ньому». Будь-який сту-

дент може прийти в ін-
ститут, показати студе-
нтський квиток, взяти
номерок і... почекати,
доки такий же номер не
випаде комусь із студе-
нтів протилежної статі. А
коли два номери збігли-
ся - пара бере шлюб.

Ведучий читає імпро-
візовану клятву вірності
і під вигуки «Гірко!» мо-

жна поцілувати свою
другу студентську поло-
винку. Та й весілля мож-
на вибрати собі до сма-
ку! В інституті відразу
три види весіль - гавай-
ське, індійське і, звичай-

но ж, українське.
Веселий та життєра-

дісний захід зібрав у
холі інституту багато
студентів, що бажали
подивитися на це ім-
провізоване дійство і,
зрозуміло, відсвятку-
вати своє власне сту-
дентське весілля.

Відвідав захід і нача-
льник управління у
справах сім’ї, молоді і
спорту міста Ігор Кис-
лов. Він привітав сту-
дентів із Днем закоха-
них:

- Я вітаю студентів і
всіх закоханих із цим
святом. Хочу побажа-
ти всім величезної і
взаємної любові. Не-
хай у цей день серця
закоханих з’єднуються
і довго-довго разом
ідуть по життю!..

Колишній капітан фу-
тбольної команди «Во-
рскла» Ігор Кислов за-
значив, що і сам пере-

Фоторепортаж із «Студентського весілля»

(Закінчення на с.7-8)
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10 березня, у день пам’яті Та-
раса Шевченка, о 12.00 біля па-
м’ятника Великому Кобзарю в
Полтаві відбулися заходи з вша-
нування та громадська панахи-
да, яку відправив єпископ харків-
ський і полтавський УАПЦ Афа-
насій. Цим самим громадськість
області продовжує 75-денну ак-
цію покладання квітів до пам’ят-
ника Тарасу Шевченку, яку роз-
почато 9 березня. Нагадаємо, що
за ініціативи Асоціації «Грома-

Шевченківські дні
на Полтавщині

дянське суспільство» грома-
дські організації Полтавської
області вирішили провести 75-
денну акцію «Квіти пророку - з
любов’ю у серці».

У рамках заходу до пам’ят-
ника Великому Кобзарю з 9 бе-
резня по 22 травня щоденно о
12.00 будуть покладатися кві-
ти. Акція приурочена до 150-річ-
чя виходу першого повного зі-
брання Кобзаря.

«Новини Полтавщини»

Життєві зв’язки Т.Г. Шевченка з Полтав-
щиною були тривалі і надзвичайно плідні,
адже саме тут Тарас Шевченко написав
низку відомих поем і віршів, які стали ос-
новоположними в його поетичній творчо-
сті,- «Розрита могила», «Великий льох»,
«Кавказ», «Єретик», «Заповіт» («Як умру,
то поховайте»...) та багато інших.

Шевченко і Полтавщина. Нелегко знай-
ти приклад тіснішого єднання письменни-
ка і художника з полтавським краєм. Місця,
відвідані, змальовані чи описані Шевчен-
ком, а також і перекази та легенди про ньо-
го, створені на Полтавщині під впливом
його перебування, - все це стало безцінним
культурним надбанням усього краю, тим
надбанням, яке своєю духовною цінністю
здатне виховувати благородні почуття в
серцях нових і нових поколінь.

Місць на Полтавщині, пов’язаних із Т.Г.
Шевченком, багато. Можливо, більше, ніж
у будь-якій іншій області, де бував Шев-
ченко (за винятком хіба що його батьків-
щини - Черкащини, в часи Шевченка - Киї-
вщини).

На землю Полтавщини Тарас Шевченко
вперше ступив у травні 1843 року. Це ста-
лося в Прилуцькому повіті. Після відвідан-
ня Києва та Кирилівки Шевченко наприкінці
червня прибув через Переяслав і Пиря-
тин до Є.П.Гребінки в Убєжище (тепер Ма-
р’янівка Гребінківського району), звідки за
кілька днів Гребінка повіз поета в Мойсі-
вку до Тетяни Густавівни Волховської на
панський бенкет (тепе Мойсівка Драбівсь-
кого району Черкаської області). Звідси
після знайомства поета з багатьма знат-
ними родинами полтавських діячів, про-
лягли дороги Шевченка до Ковалівки, має-
тку О.В.Капніста (нині - Драбівського рай-
ону), у Яготин до Рєпніних, у Березову Ру-
дку до Закревських, у Линовицю до Якова
де Бальмена, в Ісківці до поета і фолькло-
риста О. Афанасьєва-Чужбинського, у Ма-
лютинці на Пирятинщині до Селецьких.

Улітку 1843 року - подорожі на Запоріж-
жя та в рідні місця. А восени він знову на
Полтавщині: у Яготині, Ісківцях, Андріївці
Гадяцького повіту (тепер - Роменського
району Сумської області), де прожив дру-

гу половину листопада і працював над
«Тризною»; нарешті - 15-24 грудня - в Бере-
зовій Рудці за портретуванням Платона і
Ганни Закревських. 25 грудня 1843 року
Шевченко з Яготина прибув у Пирятин, щоб
передати матері В.І.Григоровича листа від
сина.

Така схема Шевченкових маршрутів літа
- осені 1843 року. Весь липень і серпень
Тарас Григорович був на Полтавщині, але
де саме, в кого, які місця відвідав - про це
можна лише гадати, а достовірних даних
немає. У даному випадку не доводиться
нехтувати й народними переказами.

Початок 1844 року Т.Г.Шевченко провів
теж на Полтавщині, відвідав Яготин, Бере-
зову Рудку, Мойсівку, заїжджав, очевидно,
в Малютинці та Ковалівку (принаймні, відо-
мо, що була домовленість із О.Капністом
про зустріч у середині січня), і лише на по-
чатку лютого Тарас Григорович виїхав до
Москви.

Друга, найтриваліша за часом, подорож
Т.Г.Шевченка на Полтавщину відбулася в
1845-1846 роках. Вона значно розширила
список відвіданих ним населених пунктів
губернії.

Маючи село Мар’їнське поблизу Миргоро-
да за свою базу (сюди він адресував ко-
респонденцію друзів і знайомих), Тарас Гри-
горович звідси здійснив виїзди до Яготина,
Полтави, Шедієвого, Устивиці, Сорочинців
тощо. Влітку та восени 1845 року він від-
відав Хорол, Вишняки, Лубни, Лукім’є, Ве-
селий Поділ, Василівку (ймовірно, хорольсь-
ку), Пирятин, Ісківці, Линовицю, Переяслав,
Прилуки, Густинь, Ромни. Список цей ще не-
повний, бо на дорозі до названих міст і місте-
чок лежали села й хутори, в яких теж, хоч
ненадовго, зупинявся Шевченко.

Незабутнє враження залишила у Шевче-
нка Полтава, куди поет прибув наприкінці
червня 1845 року разом із О.А. Лук’янови-
чем. Ще раніше образ Полтави зливався в
уяві Шевченка з образом самого Котля-
ревського. У присвяченому йому вірші не-
має якихось особливих рис Полтави, якщо
не вгадувати їх у символічному образі со-
ловейкового гніздечка. Поза сумнівом, що
саме Котляревський привабив до Полтави

молодого Шевченка (реліквії Полтавської
битви його не зацікавили, про них він на-
віть не згадує). Такий висновок випливає
з повісті «Близнгецы», де й сам Котляре-
вський і його побутове оточення вима-
льовуються дуже чітко. Котляревський
виступає у творі як людина і педагог, дбай-
ливий вихователь молоді.

Та повість було написано пізніше, під час
заслання, а тут, у Полтаві, Шевченко роз-
горнув мольберт і намалював оте «гніз-
дечко на калині», покинуте поетом-соло-
вейком, про яке писав ще в 1838 році. Цей
малюнок став важливим документом при
відбудові 1969 року хати Котляревського
(треба тільки зауважити, що помиляють-
ся деякі автори, коли категорично твер-
дять, ніби «за малюнком Шевченка віднов-
лено будинок І.Котляревського»; насправді
було враховано й інші - графічні та описо-
ві - матеріали). Велику цінність має й зоб-
раження Успенського собору, з якого хо-
вали І.П.Котляревського (а в 1920 р. - Па-
наса Мирного).

Під час перебування Полтаві Т. Шечен-
ко намалював і Хресто-Воздвиженський
монастир, архітектурну пам’ятку 18 столі-
ття, пов’язану з ім’ям видатного полтав-
ця Мартина Пушкаря. Якщо піти услід за
героєм повісті «Близнецы» Левицьким, то
вступимо у слід самого Шевченка й опи-
нимося на подвір’ї монастиря. Споруда, на
щастя, вціліла, вона має велике історич-
не значення як свідок козацьких часів (бо
є факти зв’язку монастиря з Запоріжжям),
а також і Полтавської битви 1709 р. Та, на
жаль, марно шукати на будь-якій споруді
чудового монастирського ансамблю ме-
моріальної дошки, де б говорилося, що мо-
настир відвідав, малював і згадав у по-
вісті «Близнецы» Т.Г.Шевченко. Цей об’єкт
тривалий час був занедбаний, але тепер
реставрується, в ньому відроджується
монастирське життя.

Нині у Полтаві є вулиця імені Т.Г.Шев-
ченка, пам’ятник поету (роботи скульпто-
ра І.П. Кавалерідзе, 1926 р.), є невеликий
мальовничий і затишний парк ім.Шевчен-
ка, що виник за рішенням Полтавського
міськвиконкому в 1963 р. навколо Дуба
Шевченка. Передбачалося також встано-
вити відповідну меморіальну дошку та по-
груддя поета.

В. ІВАНОВ.

ПОЛТАВЩИНА В ЖИТТІ
І ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА
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З гострим щемом у серці про них
писав  Павло Тичина:

На Аскольдовій Могилі
Поховали їх -
Тридцять мучнів-українців,
Славних, молодих...
На Аскольдовій Могилі
Український цвіт!
По кривавій по дорозі
Нам іти у світ.
На кого посміла знятись
Зрадника рука?
Квітне сонце, грає вітер
І Дніпро-ріка...
На кого завзявся Каїн?
Боже, покарай!
Понад все вони любили
Свій коханий край.
Вмерли в Новім Заповіті

З славою святих
На Аскольдовій Могилі
Поховали їх.

Бій під Крутами відбувся 16 (29) сі-
чня 1918 року на залізницній станції
поблизу селища Крути, за 130 км на
північний-схід від Києва. Він тривав
5 годин. 300 студентів захищали під-
ступи до Києва від кількатисячної бі-
льшовицької армії Михайла Муравйо-
ва.

У свідомості багатьох українців бій
набув особливого значення завдяки
героїзму української молоді. Хоча бій
відбувся 92 роки тому, ми все ж таки
пам ятаємо цей день, і по всій Укра-
їні пройшли траурні урочистості.

Студентська рада спільно з управ-
лінням у справах сім’ї, молоді і спор-

ту та студенти міста організували
Пам’ятну Ходу в честь загиблих сту-
дентів. Допомогли в проведенні за-
ходу студенти Інституту зв’язку, котрі
несли траурні вінки та квіти. Урочи-
ста процесія зібралася на вулиці
Жовтневій та відправилася до пам’я-
тника Загиблим Козакам.

Біля меморіалу зібралися студе-
нти вишів нашого міста, депутати мі-
ської ради і представники Церкви,
котрі відправили панахиду по заги-
блих захисниках України.

В той день похмурою була пого-
да, та це й не дивно, адже щороку
29 січня, на знак жалоби за юними
героями Крут, іде сніг...

Альона КОЗУБ,
студентка 1 курсу

спеціальності
«Журналістика».

Пам’яті героїв Крут

П’ЯТДЕСЯТ СТУДЕНТСЬКИХ ПАР
ЕКЗОТИЧНО ОДРУЖИЛИСЯ...

йнявся духом цього
свята:

- Я довго грав як фу-
тболіст за кордоном, а

там день Святого Вале-
нтина дуже давно свят-
кують. Це свято весело-
щів, завзяття. Його свя-
ткують усі. Люди похи-
лого віку діляться досві-

дом і молодим радять,
як правильно жити в
сім’ї.

Тільки сказав це Ігор
Кислов, як тут же і сам
потрапив під вінець. Йо-
го імпровізованою наре-
ченою стала студентка
Полтавського інституту
економіки і права Анас-
тасія Красовська. За
словами Насті, це вже її
третє подібне весілля, а
Ігор Кислов став най-
більш солідним її чоло-
віком.

- У нас було гавайсь-
ке весілля. Я сама його
обрала. Раніше доводи-
лося брати участь тіль-
ки в українському ве-

сіллі, а тепер ось захо-
тілося екзотичного, га-
вайського. Тим більше
з такою людиною, як
Ігор Кислов. У нас ве-
сілля пройшло за взає-
мною згодою,- розпові-
дає дівчина.

Крім ролі нареченої,
Анастасія Красовська
на цьому заході вико-
нувала організаторські
функції. А тому Настя
розповіла, що сьогодні-
шня акція поєднала се-
рця не менше 50 імпро-
візованих пар.

- Приблизно 50 пар
сьогодні одружилося.

(Закінчення на с.8)

(Продовження.
Початок на с.6)
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У житті мами Роми, Те-
тяни Олександрівни, він
був найдорожчою люди-
ною. Вона втратила чоло-
віка п’ять років тому. Пе-
реживши цю страшну по-
дію, в її дім увірвалося но-
ве горе...

Можна погодитися, а
можна не погодитися зі
словами Шота Руставелі,
що людина, яка не шукає
друзів, є ворогом сама
собі. Дивлячись на своїх
однолітків, я помічала, що
в одних із них справжня,
як мені здається, дружба,
а в інших - тільки прияте-
лювання. Тому, в кого є
друг, я по-доброму зазд-
рю, а того, хто завойовує

дружбу, плазуючи перед
однолітками, жалію.

Так сталося, що в 2009
році я втратила друга і од-
нокласника.

У його родинному архіві
зібрано багато фотознімків,
що зафіксували їхнє сімей-
не щастя. Ось мама веде
свого синочка в перший
клас... І так зібрані фото про
кожен рік Роми в школі.
Останню сторінку займає
фото Романа, де він круж-
ляє у вальсі з коханою дів-
чиною. Ніхто не міг навіть
у страшному сні уявити, що
цей здоровий, красивий
юнак, який так любив жит-
тя, будував плани на май-
бутнє, через жахливу випа-

дковість, не встигне їх здій-
снити.

Сталося це 11 грудня
2009 року близько третьої
години дня на автотрасі
Полтава - Олександрія, на
території Полтавського ра-
йону, в результаті зіткнення
двох  автомобілів обірвало-
ся життя трьох людей, се-
ред яких загинув і мій од-
нокласник, друг Роман Ку-
зьменко.

Про Романа в моїй пам’яті
будуть жити лише спогади!
Прекрасні спогади, які вмі-
щують і період спільного
перебування в дитячому
садочку, і той час триваліс-
тю в 11 років, протягом яко-
го ми з ним сиділи за одні-
єю партою...

І це, на жаль, не єдина
втрата в моєму житті. 24
вересня 2009 року я втра-

тила вірного друга Воло-
димира Довбню, який та-
кож трагічно загинув в ав-
токатастрофі. Тепер зали-
шається лише згадувати
людину, яка над усе лю-
била життя, в якій я бачи-
ла підтримку в потрібну
мить.

Саме нині, втративши їх,
відчуваю себе одинокою,
не маю взаєморозуміння
і підтримки вірних друзів.
Воістину, без вірного дру-
га - велика туга.

Але життя триває, і я
впевнена, що в моєму жи-
тті з’явиться людина, якій
я зможу сказати: «Друг -
це другий Я».

І все ж Рому й Володю
забути ніколи не зможу.

Вікторія КАШТАНОВА,
студентка

спеціальності
«Журналістика».

 СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ
МОЇХ ЮНИХ ДРУЗІВ

П’ЯТДЕСЯТ СТУДЕНТСЬКИХ ПАР
ЕКЗОТИЧНО ОДРУЖИЛИСЯ...

Були і студенти з інших
вузів. Видали заміж ми
і викладача вузу Лари-
су Скомаровську. Хоті-
ли і проректора одру-
жити, але він кудись
зник,- підбила підсумок
акції Настя.

Весело, смішно, ціка-
во - всі ці слова мають
пряме відношення до

«Студентського весіл-
ля», весілля, яке наби-
рає масштабів серед
вузів Полтави і має чу-
дові шанси стати своє-
рідною студентською
традицією напередодні
дня Святого Валентина.

Сергій ДЗЕХ,
студент 4 курсу

спеціальності
«Журналістика».

(Закінчення.
Початок на с.6-7)


