Студентська конференція на вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка

9 березня 2017 р. Україна і весь світ святкували 203 річницю від дня народження
видатного українського поета, письменника, художника, філософа, полум’яного борця
за свободу українського народу Тараса Григоровича Шевченка.

Студенти ННІ Історії та філософії вчетверте в стінах нашого університету провели
студентську конференцію на вшанування пам’яті Тараса Григоровича Шевченка, тим
більше, що на тлі святкування Шевченківських днів, всі патріоти України відзначають
100-річчя Української революції 1917 р., яка стала початком відродження незалежності
України, омріяної і оспіваної Тарасом Шевченко.
9 березня 2017 р. в актовій залі університету зібралися не тільки студенти І-ІІІ курсів ННІ
Історії та філософії, а й студенти І курсу ННІ Інституту культури та мистецтв, студенти
факультету іноземної та слов’янської філології, учні 10 класу КУ Сумська Спеціалізована
Школа №25 м. Суми.
Студенти ІІ курсу ННІ Історії та філософії під керівництвом кандидата історичних наук,
доцента кафедри історії України Єпик Лариси Іванівни підготували інформативні виступи
та презентації.
Перша частина заходу була присвячена життєвому та творчому шляху українського генія.
З доповідями виступили студенти ННІ Історії та філософії. Про поетичний доробок
Тараса Шевченка розповіла Діана Школа, художні твори Т.Шевченка проаналізував
Ярослав Ільченко, політичні погляди митця узагальнила Оксана Головач, з доповіддю
про релігійний світогляд поета виступила Дар’я Лисянська.
На конференції прозвучали й твори митця. Студент ІІ курсу ННІ Історії та філософії Єгор
Ювко виконав уривок з поеми «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Пісні на слова
Т.Шевченка «Тополя високая» та «Світає» виконали, а капелла, Богдана Погуляка та
Аліна Бречко, студентки ННІ Історії та філософії.
На конференції прозвучав «Заповіт» іспанською мовою у виконанні студента І курсу
факультету слов’янської та іноземної філології Даниіла Єпика та сербською - у
виконанні студента І курсу ННІ Культури та мистецтв Філіпа Лоліча.
Друга частина конференції традиційно відбулася у формі круглого столу на тему « Тарас
Шевченко – співець української незалежності». Своїми думками ділилися учні 10 класу
КУ Сумська Спеціалізована Школа №25, їх учитель української мови та літератури
Гаврилко Валентина Петрівна, яка наголосила на неосяжності і актуальності творчості
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Т.Г.Шевченка, студенти ННІ Інституту культури та мистецтв, студенти ННІ Історії та
філософії. Зокрема, студентка VI курсу Наталія Петренко відзначила, що вважає Тараса
Григоровича Шевченка своїм вчителем, натхненником та взірцем.
Присутні вшанували пам’ять героїв Революції 1917 р., які віддали свої життя задля
справи незалежності України, виконуючи заповіти Великого Кобзаря.
Організатори конференції висловлюють подяку директору ННІ Культури та мистецтв
Устименко-Косорич О.А., викладачу іспанської мови кафедри теорії та практики
романо-германських мов факультету слов’янської та іноземної філології СумДПУ імені
А.С.Макаренка Павленко Т.Г., директору КУ Сумська Спеціалізована Школа №25 Голуб
Л.В., учителю української мови та літератури КУ Сумська Спеціалізована Школа №25
Гаврилко В.П., студентському самоврядуванню СумДПУ ім. А.С.Макаренка за активну
участь в організації заходу і висловлюють сподівання на майбутню плідну співпрацю.
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