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ДАНИЙ ВИПУСК ГАЗЕТИ ПРИУРОЧЕНИЙ ДО 84-ої річниці ХДАК

1929 З Днем народження, Академіє! 2013
ДУХОВНА АТМОСФЕРА АКАДЕМІЇ, 

в якій сторіччя залишили свій слід
...Харківська державна академія 

культури... Мало хто знає, що саме 
велична історична споруда голов-
ного корпусу академії подарувала 
назву спуску, по якому щоденно 
проходять тисячі харків'ян, що її 
історія охоплює майже три сто-
ліття і що саме тут колись викладав 
видатний український просвіти-
тель, філософ і письменник кінця 
XVIII століття Григорій Савич Ско-
ворода. Отже, як усе починалося, 
який шлях становлення та розвитку 
пройшла наша академія?

Як сповідує історія, у 1722 році 
у місті Бєлгороді єпископ Єпифа-
ній Тихорський створив духовну 
школу для майбутньої еліти сус-
пільства  – політиків, державних і 
військових діячів, священиків тощо. 
За ініціативи князя М. Голицина цей 
навчальний заклад у 1726  році був 
переведений до Харкова. Саме так 
і розпочалася історія Харківського 
духовного колегіуму, який на той 
час був першим вищим навчальним 
закладом на Слобожанщині і який 
створив усі умови для відкриття в 
нашому місті в 1805 році Універси-
тету. Серед навчальних дисциплін, 
які викладалися в колегіумі, були 
богослов'я, філософія, поетика, 
риторика, церковнослов'янська, 
давньогрецька, латинська, сучасна 
російська, німецька та французька 
мови, історія, географія, матема-
тика, фізика тощо.

У 1729 році при духовній семінарії 
була організована початкова школа 
для дітей-сиріт (переважно свя-
щеннослужителів), так звана бурса, 
місце розташування якої спочатку 

називали Семі-
нарською горою, 
площею, вули-
цею, Бурсацькою 
площею, про-
вулком, а зго-
дом Бурсацьким 
узвозом, де в 
будинку під №  4 
через 200 років 
і розпочала своє 
життя Академія 
культури... 

О ф і ц і й н о ю 
датою створення 
Харківської дер-
жавної академії 
культури вва-
жається 10 вересня 1929 року, коли 
Раднарком України на своєму засі-
данні прийняв рішення про реор-
ганізацію факультету політосвіти 
Харківського інституту народної 
освіти в окремий Інститут політос-
віти. З 1939 р. він називався Хар-
ківський державний бібліотечний 
інститут, в 1964  р. був реорганізо-
ваний у Харківський державний 
інститут культури і лише в 1998 
році став Харківською державною 
академією культури.

З плином часу наш вищий 
навчальний заклад еволюціонував 
та розвивався. Створювалися нові 
факультети: документознавства та 
інформаційної діяльності, бібліоте-
кознавства та інформатики, куль-
турології, музичного мистецтва, 
хореографічного мистецтва, теа-
трального мистецтва та кіно-, теле-
мистецства, Центр бесперервної 
освіти, Центр міжнародної освіти  

і співробітництва. Прикметно, що 
тенденція відкриття нових спеці-
альностей і факультетів в академії 
збереглась і до сьогодні. Сучасне 
життя вимагає нових фахівців, тож 
цього навчального року вперше 
здійснювався набір студентів на 
новоутворений факультет управ-
ління та бізнесу (колишній факуль-
тет менеджменту).

Ми, студенти і викладачі, пиша-
ємося своєю Alma mater, її особли-
вою духовною атмосферою, в якій 
сторіччя залишили свій слід.

Цього року Академія культури 
святкує свій 84-й рік народження. 
Тож вітаємо увесь творчий колек-
тив із цими святковими осінніми 
днями і бажаємо успіхів, добра, 
наукових і творчих досягнень, 
гідних викладача, науковця, сту-
дента, співробітника Академії!
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ЗВІТУЄ КАФЕДРА РЕЖИСУРИ

ВІДЛУННЯ ТЕАТРАЛЬНИХ СПОГАДІВ 
студентського театру “АКАДЕМІЯ”

Студентський естрадний театр «Академія» 
Харківської державної академії культури побу-
вав цього літа на фестивалі «Земля. Театр. Діти» 
у сонячній Євпаторії. Участь у цьому щоріч-
ному святі дитинства, сповненого казкової 
атмосфери, вже стала доброю традицією для 
артистів театру та його художнього керівника, 
завідувача кафедри режисури, кандидата мис-
тецтвознавства, професора, заслуженого діяча 
мистецтв України, Члена національної спілки 
театральних діячів України Сергія Івановича 
ГОРДЄЄВА.

Тож своїми враженнями від яскравого і непо-
вторного фестивалю діляться його учасники: 

Сергій Іванович ГОРДЄЄВ, член експертного 
журі фестивалю:

– Для мене цьогорічний XVIII Міжнародний 
фестиваль «Земля. Театр. Діти», як, до речі, і всі 
попередні, – це місце, де можна поговорити про 
найголовніше – про дитячу творчість. І можна 
говорити так відверто, як, мабуть, ніде більше.

Протягом цілого тижня учасники могли поди-
витися найрізноманітніші вистави, які є для гля-
дачів способом пізнання самих себе, а через самих 
себе і – навколишнього життя. Пізнати – значить 
відчути деяке емоційне потрясіння, здивуватися. 
Таким потрясінням для мене і для тих, хто бачив 
виставу «Оскар і рожева дама», стала доля деся-
тирічного хлопчика, який у найбільш трагічний 
момент свого життя проявив неймовірну муж-
ність, дав «юним» глядачам урок високого духо-
вного і морального рівня. 

Звичайно, фестиваль «Земля. Театр. Діти» 
дозволяє глибоко поринути в театральний світ, 
побачити розвиток виразних засобів не тільки 
«дорослого» театру, але і дитячої театральної 
творчості. При цьому необхідно знати і точно визна-
чити тенденції, які віддзеркалюють сучасний теа-
тральний процес. Добре, що в рамках фестивалю 
відбулися майстер-класи педагогів театральних 

вишів, «Золотого ключика» і найбільш видатних 
театральних педагогів. 

Фестивалі такого рівня дають можливість поба-
чити, в якому напрямку відбувається підготовка 

дітей - майбутніх акторів. Досвід про-
фесійних діалогів щодо сценічної твор-
чості дає можливість засновникам 
колективів у своїй практиці йти в ногу 
з часом. Добре, що на євпаторійському 
фестивалі, як ні на якому іншому, дуже 
багато цікавих «синтетичних» вистав, 
де поєднується творча музика і хоре-
ографія. З упевненістю можу сказати, 
що участь у фестивалі такого рівня – це 
шлях на професійну сцену.

Діана СОКОЛ, студентка 3  курсу 
ф-ту ТМ, гр. 1М

– Фестиваль розпочався яскравим 
шоу господарів та творчими «змаган-
нями» учасників театральних колекти-
вів: «парадом візитівок», які проходили 
на казковому березі моря міста Євпа-
торія. Учасниками фестивалю стали не 
лише молодіжні театри України, але й 
театри Росії, Естонії, Литви… 
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Театр «Акаде-
мія» ХДАК цього 
року представив 
у програмі фести-
валю національно-
колоритну виставу 
«У  неділю рано зілля 
копала…» за моти-
вами одноіменної 
повісті О.  Кобилян-
ської. Ця яскрава 
постановка була вико-
нана студентами-
режисерами під керів-
ництвом завідувача 
кафедри режисури, 
заслуженого діяча 
України С. І. Гордєєва 
та викладача курсу 
В. О. Бугайової. Підго-
товка вистави тривала 
майже рік, на пошуки 
яскравого сценічного 
рішення було витрачено неймо-
вірні зусилля. Кожен учасник як 
режисер свого епізоду, як сцена-
рист, актор, освітлювач, бутафор-
декоратор провів велику роботу, 
спрямовану на створення ціліс-
ності вистави та втілення образу, 
розкриття метафоричності та сти-
лістичних особливостей автора.

Пошуки постановників були 
пов’язані також із сценографічним 
рішенням, в якому органічно поєд-
налися  елементи психологічного 
та умовного театру. Сама вистава 
увібрала щирі переживання героїв 
«по Станіславському» та мета-
форизм сценічного середовища, 
що йде від театральної традиції, 
пов’язаної з «методом перетво-
рення» Леся Курбаса. 

ЗВІТУЄ КАФЕДРА РЕЖИСУРИ
Вистава, неочіку-

вано для творців, 
вийшла дуже коло-
ритною за формою, 
змістом та різно-
манітними актор-
ськими роботами, 
а також яскравою 
с ц е н о г р а ф і є ю , 
м е л о д и ч н і с т ю 
гуцульського діа-
лекту, насиченою 
ф о л ь к л о р н и м и 
мотивами музич-
ного оформлення, 
в основі якого 
покладено західно-
українські пісні та 
мелодії.

Як виявилося, 
зусилля, витра-
чені майбутніми 
режисерами та їх 

наставниками, не були марними: 
радою експертів, у складі якої були 
майстри театру та досвідчені теа-
тральні педагоги, студентський 
театр «Академія» був відзначе-
ний високим званням лауреата 
за професійність та збереження і 
розвиток національних традицій 
засобами театрального мистецтва. 
Тому можна гордовито сказати, 
що наш студентський театр «Ака-
демія», який уже не вперше бере 
участь у фестивалі «Земля. Театр. 
Діти», і на цей раз знову переконав 
учасників та гостей фестивалю у 
серйозному ставленні до театраль-
ної справи. Побажаємо «Академі-
кам» творчого натхнення, подаль-
ших успіхів та цікавих нових 
проектів! 
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ЗВІТУЄ ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

ПОДОРОЖ У СВІТ ТУР  ЗМУ
(До Дня кафедри туристичного бізнесу)

За вікном холодна осінь, а в Академії культури – 
тепле і затишне свято. Та ще й доволі незвичне 
свято, адже святкується воно тут уперше.

27 вересня наймолодша з кафедр – кафедра турис-
тичного бізнесу – запросила всіх бажаючих у диво-
вижну подорож – подорож у світ туризму.

День кафедри святкується 27 вересня невипад-
ково, адже саме в цей день увесь світ відзначає 
Міжнародний день туризму, який було засновано 
Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної 
організації у 1979 році в іспанському місті Торре-
молінос (Torremolinos). Свято відзначається в біль-
шості країн світу ось уже більше 30 років. В укра-
їнському ж офіційному календарі День туризму 
з'явився в 1998 році, згідно з Указом Президента 
України від 21 вересня. З появою ж в Академії кафе-
дри туристичного бізнесу цей день став справжнім 
святом і для нас – майбутніх працівників туристич-
ної сфери. 

Тож 27 вересня… 16.00… Велика актова зала ака-
демії… Святковий настрій… Усміхнені обличчя… 
Зі сцени лунають теплі вітання від ректора Хар-
ківської державної академії культури, професора 
Василя Миколайовича Шейка, декана факультету 
управління та бізнесу, професора Віктора Юрійовича 
Степанова та завідувача кафедри туристичного біз-
несу Сергія Івановича Лимана. У вітальній частині 
неодноразово було відзначено, що День туризму є 
святом усіх, хто любить мандрувати й отримувати 
від цього враження, і, звичайно ж, День туризму – 
це свято тих, хто безпосередньо зайнятий у сфері 
туристичного бізнесу: співробітників туристичних 
компаній, музейних працівників, керівників і пер-
соналу готельних комплексів – усіх, хто професійно 
забезпечує комфортний і безпечний відпочинок.

Радо вітали всіх присутніх у залі й студенти кафе-
дри естрадного співу – Ольга Полякова, Катерина 
Шерскова, Юлія Лобойко, Софія Сухорукова, Артур 
Сошин – під керівництвом Людмили Володимирівни 
Кудрич. 

Студенти напрямку «Туризм» також дивували 
глядачів своїми талантами. Так, дівчата першого 
курсу Ольга Снегіренко, Альона Тридуб і Олена Поно-
маренко шокували глядацький зал своїм епатажним 
шоу-номером «Judas». На святковій сцені свою непе-
ревершену майстерність грі на гітарі демонстрували 
студенти другого курсу Володимир Кошель та Роман 
Колосар.

Закінчилося ж свято урочистою клятвою сту-
дентів-першокурсників, які пообіцяли: «Берегти 
честь туриста, як свою честь; вічно служити справі 
туризму; приваблювати в ряди туристів лише кращих 

із кращих».
Студенти другого курсу вирішити «посвя-

тити» новачків у туристи, вручивши їм іменні 
сертифікати, що підтверджують право носити 
горде звання «ТУРИСТ» як у стінах академії, так 
і за її межами.

Судячи з відгуків глядачів, свято пройшло 
дуже легко і вдало, не дивлячись на те, що орга-
нізацією і проведенням займались аматори. 

За словами декана факультету управління та 
бізнесу професора Віктора Юрійовича Степа-
нова, наступного року святу буде надано статус 
загальноакадемічного. 

Тож хочемо побажати всім туристам нових 
відкриттів, цікавих маршрутів і повний рюкзак 
щастя. І нехай компас долі завжди вказує на бла-
гополуччя і успіх. 

Анастасія Буряк та Яна Бойко, 
ІІ курс ф-ту управління та бізнесу

И



5 Бурсацький узвіз, №1 (23), жовтень, 2013

А ЩО СКАЖЕТЕ ВИ?

КНИГА – мій друг і порадник, 
або 

ЩО Я ЧИТАЮ НА СЬОГОДНІ? 
На сучасному етапі розвитку 

суспільства загальнопоширеною 
є думка, що книга втрачає свою 
пріоритетну позицію в духовному 
житті людини, зокрема в житті 
молоді. До того ж часто можна 
почути, що «читати на сьогодні 
не модно», що «на зміну книжці 
прийшли інші технології інтелек-
туального розвитку особистості, 
зокрема, – Інтернет, де можна 
скачати будь-яку інформацію для 
навчання, або телебачення, що дає 
чудову можливість переглянути 
екранізацію тієї чи іншої художньої 
книжки»… Аби спростувати поді-
бні думки щодо байдужого став-
лення молоді до книги, редакційна 
колегія «Бурсацького узвозу» провела 
своє журналістське розслідування на 
всіх факультетах із приводу того, 
як часто студенти академії чита-
ють, що вони читають на сьогодні 
або що прочитали останнім часом. 
І вийшло дуже цікаво. 

Вадим Ронський, ІІ курс, 
ф-т ММ:

– Уже півроку я захоплююсь твор-
чістю російського постмодерніста 
Віктора Пєлєвіна, автора таких 
романів, як: «Оман Ра», «Чапаєв та 
порожнеча», «Generation P».

Лілія Маврешко, ІІІ курс, 
ф-т КТМ:

– Нещодавно я потоваришувала з 
такими книгами, як: «451° за Фарен-
гейтом» Р.  Бредбері та «Джен Ейр» 
Ш. Бронте. Скажу чесно, я щаслива 
мати таких друзів. Ті емоції, які 
вони мені подарували, незабутні!

Наталя Тюріна, І курс, ФБІ:
– Я захоплююсь українським літе-

ратурним процесом. Нещодавно 
купила собі книгу «Найкращі драми 
української літератури». Остання 
п’єса, яку прочитала, – це «Не суди-
лось» М. Старицького.

Владлена Дмитренко, ІІІ курс, 
ф-т КТМ:

– Я цікавлюся здебільшого про-
фесійною літературою. Остання 
книжка, яка потрапила до моїх 
рук,  – «111 байок для журналіста». 
Вона надала мені багато цікавих 

фактів із історії журналістики, що 
побудовані на конкретних життє-
вих ситуаціях.

Валерія Талашко, IV курс, ф-т 
культурології:

– Останньою книгою, що потра-
пила у сферу моїх інтересів, була 
автобіографічна повість мандрів-
ника ХХ століття Тура Хейердала 
«Подорож на Кон-Тікі». Ця книжка 
занурила мене у світи інших наро-
дів і країн та задовольнила мою 
читацьку цікавість.

Крістіна Невідома, IV курс, ф-т 
культурології:

– За останні три місяці я повністю 
присвятила себе творчості 
Мілана Кундери, зокрема осмис-
лила такі твори, як: «Неведенье», 
«Невыносимая легкость бытия», 
«Неспешность»… На сьогодні мене 
цікавить Фрідріх Ніцше – «Так гово-
рил Заратустра». У майбутньому 
ж на мене вже чекає Джек Керуак 
(«Бродяги Дхармы») та Набоков 
(«Машенька»).

Вікторія Коломієць, ІІ курс, ф-т 
управління та бізнесу:

– Кожна нова книжка для мене  – 
таємниця, це знайомство з ціка-
вими героями, що на час прочи-
тання можуть стати моїми друзями. 
Книга, яку я прочитала остан-
ньою, була «Соляріс» С. Лема. Вона 

настільки цікава, що відірватися 
від неї було важко. Ні разу за час 
читання не хотілося зробити паузу.

Юлія Пуляєва, IV курс, ф-т 
культурології:

– Останнім часом я прочитала 
дуже багато літератури, пов’язаної 
з історією козацтва та політичною 
культурою України ХVI – XVII ст. 
Також за вересень прочитала драму 
І. Франка «Украдене щастя», повість 
О.  Кобилянської «Людина». Наразі 
почала читати роботу В.  Нічика 
«Гуманістичні і реформаційні ідеї 
на Україні».

Ярослав Пасюра, ІІ курс, 
ф-т ММ:

– За останні декілька місяців я 
прочитав багато різних за жан-
ром книжок. Серед них була збірка 
японської лірики «Чотири пори 
року», що сповнена багатим сим-
волізмом. Так, наприклад, опадаючі 
пелюстки сливи можна потракту-
вати і як втрачене кохання, і як сим-
вол приходу старості, і як почуття 
суму. Також я прочитав книжку 
«Сумі-е», в якій розповідається про 
особливості японського живопису, 
що подібно до японської поезії несе 
у собі великі ідеї через малий зміст. 
Серед прочитаних книг був і роман 
Р.  Бредбері «451° за Фаренгейтом», 
який розкриває тему впливу масо-
вої культури на свідомість людини. 
Найбільше запам’яталася фраза з 
роману: «Є злочин гірший, ніж спа-
лювати книги… Це не читати їх».

Отже, як показало опитування, 
переважна більшість студентів 
ХДАК не просто читає, а зачиту-
ється художньою, чи-то науковою, 
професійною літературою… Книга 
для наших студентів – це безмеж-
ний світ думок, почуттів, нових 
відкриттів, це – «ковток живої води 
або свіжого повітря, яке хочеться 
вдихнути повними легенями». 
На  жаль, формат нашої газети не 
дає можливості вмістити в одному 
номері всі відповіді студентів щодо 
їх оригінальних читацьких смаків. 
Тому продовження статті «Книга – 
мій друг і порадник…» читайте 
в наступному номері газети.

Опитування проводила 
І. А. Куриленко
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СТУДРАДА ІНФОРМУЄ

30 вересня відбулася перша в цьому навчаль-
ному році конференція студентів ХДАК, на 
якій були присутні майже всі представники 
студради від кожного факультету. Голова сту-
дради Олексій СЕМЕННІКОВ звітував про 
виконану минулорічну роботу. Найбільше 
було приділено уваги культмасовій роботі: це 
і минулорічне відкриття волейбольної секції, 
що далося не так просто, і організація захо-
дів, які проходять як у стінах академії («Битва 
факультетів», «КВК», наукові конференції, 
благодійні заходи та інші), так і за її межами. 

Присутніх хвилювали також проблеми гур-
тожитків: крім проведення і належної роботи 
Інтернет, особливо жваво обговорювалася 
споконвічна проблема «блокових хатніх улю-
бленців», яких регулярно приходить провід-
увати дезінспектор. Іншим, не менш акту-
альним, питанням виявилося нововведення 
законодавства України, а саме – заборони 
куріння в громадських місцях, адже торкну-
лося воно не тільки територій, прилеглих до навчальних 
закладів, а й гуртожитків. 

На зборах студради була присутня і проректор з 
навчально-педагогічної та виховної роботи академії Алла 
Олександрівна РИЖАНОВА, яка також підтримала роз-
мову щодо дотримання правил внутрішнього розпорядку 
в гуртожитках. 

Останнім часом піднімається тема працевлаштування 
студентів після отримання дипломів, тому студрада обго-
ворювала плани і по відтворенню системи профорієнтації 
майбутніх випускників та налагодження взаємодії сту-
дентського управління з системою молодіжної політики.

Висока явка представників студради від кожного факуль-
тету була обумовлена ще однією причиною. Відомо, що 
основною цінністю і рушійною силою будь-якого робочого 
колективу є кадри. Тому головним завданням для першого 
засідання студради в 2013 році стало обрання п’ятьох її 
представників у вчену раду ХДАК. Зазвичай, на такі посади 

обирають зацікавлених особистостей із активною життє-
вою позицією, які б бажали і могли брати участь у діяль-
ності академії. Такими людьми виявилися і були обрані 
одностайно:

– Семенніков Олексій (ТМ, 4 курс);
– Вороніна Регіна (ФБІ, 4 курс);
– Піхуля Тарас (ММ, 4 курс);
– Опришко Ігор, (староста гуртожитку №1, ФК, 4 курс);
– Мащенко Іванна (староста гуртожитку №2, ТМ, 

3 курс).
Також було обрано відкритим голосуванням заступ-

ника голови СТУДРАДИ, ним стала Вороніна Регіна.
Підбиваючи підсумки засідання, було відзначено 

зростаючий вплив студентської ради за минулий рік: 
її структура за цей період стала більш узгодженою і 
збалансованою.

Дмитро Ічетовкін, 3 курс ФБІ

СТУДЕНТСЬКА РАДА ХДАК: 
минулий рік і плани на майбутнє

МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ

Академія - виш моєї мрії
Був 1990 рік… Юна дівчинка стояла на порозі нового життя. 

Іще вчора відлунали звуки випускного свята, і тепер життя від-
кривало нові шляхи. Ким бути в житті?... За плечима є освіта 
музичної школи, і тому вступ до Академії культури став жит-
тєво важливим, принциповим. 

Величезна будівля на Бурсацькому узвозі радо розпростерла 
перед дівчиною свої двері. Почався час консультацій, час під-
готовки до екзаменів… Але… дівчисько розгубилась, злякалась 
і … не прийшла на перший іспит. Батьки дівчинку заспокоїли і 
не сварили. Доля теж її не покинула: дівчина з успіхом склала 
екзамени до Харківського училища культури і нині працює в 
музичній школі, має гарних учнів.

…Але я собі і нині ставлю питання: чому… тоді… не була 
рішуча і впевнена?

Минуло 22 роки і тепер я – студентка 2 курсу вишу моєї мрії. 
Я – студентка Академії культури. Перемогою над собою я пиша-
юся! Упевнена – від долі не втечеш.

Вікторія Бараненко, 2 курс, 
заочна ф/н, “Соціальна педагогіка”



7 Бурсацький узвіз, №1 (23), жовтень, 2013

МОЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - МІЙ ВИБІР

І через багато років із гордістю говоритиму:
“ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ – МОЄ ПОКЛИКАННЯ”

Коли навчаєшся на факультеті доку-
ментознавства та інформаційної діяль-
ності, то починаєш розуміти, наскільки 
важливою та відповідальною справою 
є робота з документами. А також усві-
домлюєш, що не кожен може впоратися 
з нею гідним чином, адже документоз-
навець – це покликання.

Щодня у світі на матеріальних носіях 
фіксують терабайти інформації. Під-
писуються нові договори, видаються 
посвідчення, відправляються листи, 
заповнюються сотні бланків – доку-
менти тісно вплелися в наше існування. 
Починаючи з самого народження вони 
супроводжують нас на кожному життє-
вому етапі, принаймні, у цивілізованому 
суспільстві. І кому, як не спеціалісту 
в сфері документознавства, по силам 
розібратися з цим нагромадженням  
паперів та електронних документів?

Я вважаю документознавство та 
інформаційну діяльність досить акту-
альною спеціальністю. Професіоналам 

із даної області будуть раді в багатьох 
організаціях. На сьогодні не знайдеш 
підприємства чи установи, яка може 
функціонувати без документації. 
Саме це привабило мене при виборі 
майбутньої спеціальності.  

Документознавець, на мою думку, 
мусить мати необхідний для сучас-
ного суспільства комплекс умінь 
та навичок роботи з документами. 
Варто розвивати в собі терпіння, аку-
ратність, адже подібна діяльність не 
терпить помилок. Думаю, мені це по 
силам.

Я цілком задоволена моїм вибором 
та старанно працюватиму для осво-
єння науки документознавства. Спо-
діваюся на те, що зможу внести свій 
вклад в її розвиток. І через багато 
років із гордістю говоритиму: «Доку-
ментознавець – моє покликання».

Альона Єріна, 2 курс, ф-т ДІД

Как мы стали культурологами
Сейчас мне 20 лет, я учусь на 

4  курсе факультета культурологии 
заочного отделения. Пару лет назад, 
после школы я не совсем осознанно 
поступила в ХГАК. Практически 
вся наша группа мечтала о других 
вузах, других специальностях, но 
попали сюда. Мы были не совсем 
довольны поворотом судьбы: никто 
не понимал на кого учимся, кто из 
нас выростит и как в одной аудито-
рии могло собраться столько совер-
шенно рызных людей. Мало кто 
шел на контакт, все разбились на 
маленькие кучки, мы не нравились 
друг другу. Предметы, которые нам 
преподавали, казалось, не имели 
смысла. Нам, амбициозным перво-
курсникам, совсем не нужна была 
история Рима и Греции (так казалось 
первое время!). Казалось до тех пор, 
пока мы не нашли себе настоящих 
друзей в лице преподавателей, книг 
и любимых героев. Именно в этот момент Академия культуры окрасилась для меня совсем в другие цвета. Мы все 
начали меняться, при этом оставаясь собой. Кто-то нашел свое в философии Августина, кто-то – Сократа, Платона, 
Джордано Бруно, Кузанского… И сейчас, спустя четыре года, мы выросли, выросли в своих глазах. Да, возможно, 
кому-то покажется трудно быть культурологом, человеком, который вряд ли когда-нибудь увидит объявление: 
«На работу требуется культуролог». Но у мыслящего человека всегда есть цель, свой план действий, к которому 
нас научили идти.

Сейчас я иду к своей цели. За это я благодарна Академии культуры и всем преподавателям, которые вкладывают 
в нас свою душу, кусочек себя. Не каждому повезло встретить на своем пути таких ЛЮДЕЙ, людей с большой 
буквы, как нам, студентам факультета культурологии. Спасибо Вам за то, какие мы сейчас.

Моим одногруппникам отдельное спасибо, на первом курсе нам было тяжело вместе, а теперь тяжело без Вас. 
Вы классные очень! Надеюсь, частичка нас всегда будет вместе, а 43 аудитория – всегда нашей комнатой в стенах 
большого дома под названием Академия культуры. 

Карина Палчей, 4 курс,  ф-т культурологии
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МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ

У стіни АКАДЕМІЇ 
мене привела мрія

Як і в усіх школярів, у мене була дитяча мрія. Кожного ранку, див-
лячись телевізор, хотіла потрапити на екран та розповідати всій країні 
про події, які хвилюють глядачів. Мрія мрією, але треба вирішувати, що 
з цим робити. І я почала думати про те, чи справді обрати мені таке 
життя.

З дитинства я займалася і танцями, і співом, але зрозуміла, що хочу 
чогось нового. За останні два роки я почала придивлятися до того, як 
працюють ведучі та журналісти. Мені справді захотілося заглянути за 
лаштунки цієї професії.

З цієї миті я вирішила для себе, що треба готуватися до вступних 
екзаменів. Це був дуже кропіткий, але пізнавальний процес.

І ось усе... Усе позаду... Випробування ми пройшли, і на нас чекає сту-
дентське життя, нові знайомства та цікаві предмети. І ніякої матема-
тики! Але головне, що це – майбутня професія мого життя.

Саме мрія привела мене в стіни академії. Я хочу стати справжнім спе-
ціалістом, розвиватися далі як особистість та побачити й почути багато 
нового, а також стати більш самостійною та готовою до будь-яких 
випробувань. 

Ольга Петреєва,
1 курс, ф-т КТМ, 1-ТР

Мій шлях до Академії культури
Я вважаю, що мій шлях до ХДАК почався зі свідо-

мого дитинства. Так, це може здатися смішним і без-
глуздим: як дитина в шість років може чітко сказати, 
до якого вишу вона хоче вступити? Насамперед маю 
на увазі, що ще в такому малому віці я вирішив, ким 
саме хочу стати в майбутньому: я обрав для себе таку 
цікаву професію, як репортер. У моїй родині були 
представники цієї професії та взагалі представники 
такої неймовірної галузі, як телебачення. Мій дідусь 
був оператором, бабуся працює звукорежисером, 
а батько в мене репортер, тому ще змалку, коли всі 
мої друзі більшість вільного часу проводили, гуля-
ючи у дворі та парках, я, сидячи в телевізійній сту-
дії, дивився, як створюють телебачення. Мабуть, це 
і можна вважати відправною точкою мого шляху до 
ХДАК.

Будучи вже учнем одинадцятого класу та ставши 
перед важким вибором майбутньої професії і вищого 

навчального закладу, я без вагань знав, що моя май-
бутня професія – репортер, а ось з вибором вишу вини-
кли певні вагання. Мені дуже хотілось, щоб мій уні-
верситет, інститут або академія надали мені найкращі 
знання в цій галузі. Вибір у мене був невеликий, але це 
не полегшувало ситуації, як могло здатися на перший 
погляд. Дізнавшись, що в ХНУ імені В.Каразіна жур-
налістику опановують на факультеті філології, зрозу-
мів, що це не те, що мені потрібно. Батько запропону-
вав мені подати документи до ХДАК, я погодився, бо 
багато чув про цей виш. Незважаючи на те, що підго-
товка до творчих іспитів була неймовірно важкою, вона 
не пройшла даремно. Уже на іспитах я потоваришував 
із багатьма іншими абітурієнтами. Кожен із них був і 
є творчою та цікавою особистістю. Саме після того, як 
ми всі поспілкувалися та склали іспити, мої сподівання 
вступити саме до цього навчального закладу перепо-
внювали мене. І ось настав той день… Дізнавшись про 
те, що я зарахований до ХДАК, мене переповнювали 
емоції, особливо коли я побачив на сайті, що всі ті, з 
ким я потоваришував під час іспиту, теж стали студен-
тами академії.

На мою думку, у нас вийшла дуже дружна група, в якій 
усі мають рівні права та всі дуже творчі особистості.

І от зараз я сиджу на другій у своєму житті парі, пишу 
твір на тему «Мій шлях до ХДАК», радію тому, що зараз 
перебуваю тут, та сподіваюсь, що мій шлях до ХДАК 
закінчиться тоді, коли я стану магістром або спеціаліс-
том, коли стану справжнім РЕПОРТЕРОМ. 

Андрій Брук, ф-т КТМ, 1-ТР
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МИ ПРО ЦЕ ЗНАЄМО

Супербібліотекарі академії на 
Національному ярмарку бібліотечних інновацій
У сучасному інформаційному 

суспільстві важливо втримати свої 
знання на тому рівні, що відповідає 
потребам соціуму. Це передусім сто-
сується бібліотечної справи. Саме 
розвиток цього напрямку діяльності 
є пріоритетним для інформацій-
ної інфраструктури як ключового 
елементу. Одним із засобів впрова-
дження нових напрямів роботи є 
проведення таких захо-
дів, як Національний 
ярмарок бібліотечних 
інновацій, що цього року 
проводився втретє в сті-
нах НСК «Олімпійський». 
Цей захід проходив під 
девізом: «Сучасна бібліо-
тека: рухаємось уперед!». 
Упродовж 2 днів (24-
25  вересня) можна було 
долучитися до створення 
нової моделі роботи 
сучасного українського 
бібліотекаря. 

Організатором цього 
заходу виступила про-
грама «Бібліоміст», що 
вже декілька років із 
впевненістю вносить 
нові цікаві ідеї та інно-
ваційні напрями роботи 
в спільну справу. Саме 
за сприяння цієї програми відбу-
ваються такі заходи, де можна не 
тільки дізнатися щось нове, а й поді-
литися власним досвідом, поспілку-
ватися з колегами і отримати заряд 
гарного настрою на довгий час. За 
підтримки програми «Бібліоміст» 
багато бібліотек України отримало 
не тільки технічну підтримку своєї 
бібліотеки (комп’ютери, сканери, 
Інтернет), а також допомогу своїм 
співробітникам щодо вдоскона-
лення їх професійних умінь для 
покращання роботи. 

Ці два дні проходили в режимі 
нон-стоп: відкриття ярмарку, 
виступи організаторів та партнерів, 
діячів культури та ЗМІ, а також про-
ведення конкурсів та тренінгів. За 
цей час неможливо не перейнятися 
духом особистої відповідальності за 
майбутнє своєї професії, бажанням 
вдосконалюватись і рости як про-
фесіонал, бо саме на бібліотекарів 
покладено багато обов’язків. У рам-
ках Ярмарку можна було заслухати 
думки про майбутнє нашої професії 

не тільки вітчизняних фахівців, а 
також представників Латвії (Улдіс 
Павулс, Сандра Озоліна), Литви 
(Кестутіс Юшкевічіус), Польщі 
(Яцек Круліковський), США (Матей 
Новак, директор програми «Бібліо-
міст» і Джефрі Пайєтт, Посол США 
в Україні), які наголошували саме на 
впровадженні нового в бібліотечну 
справу. 

Особливу увагу слід звернути на 
проведення тренінгів для учасни-
ків Ярмарку. Оскільки учасників 
було дуже багато (приблизно 500 
чоловік з усіх областей України), то 
відвідати можливо було тільки два 
тренінги. Мені пощастило побувати 
на тренінгу «Вхідний маркетинг» 
та «Зв’язки зі ЗМІ для бібліотеки». 
Перший тренінг проводив Воло-
димир Гребьонкін (м.Рівне), який 
розповів нам про можливості Інтер-
нету та соціальних мереж для при-
вертання уваги до своєї бібліотеки. 
Саме завдяки цьому тренінгу можна 
було поділитися власним досвідом 
(якщо такий мається) і виголосити 
свої ідеї щодо проблематики роботи 
та заохочення читачів. Другий тре-
нінг проводила Людмила Гуменюк 
(Цент медіареформ), яка розповіла 
нам про тенденції сучасних ЗМІ та 
їх можливості  привернути увагу 
саме до роботи певної бібліотеки, а 
також структуру правильного напи-
сання прес-релізу майбутніх заходів 
бібліотеки. 

Заключним етапом Ярмарку було 
підбиття підсумків конкурсів, що 
проходили впродовж року та під час 
заходу, а також нагородження пере-
можців. Велику дозу позитивних 
емоцій викликав фінал конкурсу 
«Супербібліотекар», де учасники 
проявили себе не тільки знавцями 
своєї справи, а також показали свої 
творчі таланти, свої інноваційні 

послуги у вигляді 
кумедних сценок. 
Творчий та креатив-
ний доробок бібліотек 
України можна було 
побачити під час мара-
фону інноваційних 
бібліотечних ідей та 
конкурсу «Бібліофест» 
на кращий відеоролик 
про бібліотеку. Саме 
під час нагородження 
можна було побачити 
всю феєрію нових 
ідей для бібліотеки та 
підтвердження тому, 
що бібліотека  – не 
банальна книгозбірня, 
як досі вважають деякі 
люди, і бібліотекар – це 
не обов’язково жінка в 
довгій спідниці з вели-
кими окулярами, а 

це креативна й творча людина, яка 
може з гордістю носити ім’я бібліо-
текаря, сучасного бібліотекаря.

Завдяки участі в подібних заходах 
можна з упевненістю стверджувати, 
що бібліотечна справа еволюціо-
нує, не залишається на місце, а йде 
впевненими кроками вперед. Саме 
робота програми «Бібліоміст» дає 
змогу молодим спеціалістам бібліо-
течної справи проявити свій твор-
чий потенціал, а також отримати 
новітні ідеї для кращого функціо-
нування бібліотеки як скарбниці 
знання. Відтак уже можна не боя-
тися вголос сказати, що Я – БІБЛІО-
ТЕКАР, бо саме за нами, молодими 
та творчими людьми, подальший 
розвиток нашої професії, і в цьому 
нам допомагають саме такі заходи, і 
участь у них проявляє нас з різних 
сторін.

Регіна Вороніна, ФБІ, 4 курс
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ІМЕНИННИКИ

День народження Учителя

13 вересня своє 61-ліття відсвяткувала 
висококваліфікований спеціаліст біблі-
ографічної справи, викладач і просто 
прекрасна людина – ТОДОРОВА Євге-
нія Миколаївна. За 2 роки знайомства 
з цим викладачем зрозуміла одне – такої 
життєрадісної та розумної людини я ще 
не зустрічала! Кожна лекція чи семінар 
не тільки пізнавальні для студентів, а 
й цікаві, «несухі», а особиста розмова 
завжди супроводжується доброзичли-
вим поглядом, усміхненим обличчям та 
слушною порадою Євгенії Миколаївни. 
До цього викладача з впевненістю можна 
звернутися за допомогою як в навчанні, 
так і в особистій справі, і у відповідь від 
неї не отримаєш відмови.

Євгенія Миколаївна вже багато років 
працює на кафедрі бібліографознав-
ства та інформаційно-бібліографічної 
діяльності, є кандидатом наук, доцен-
том. Серед напрямів її наукових дослі-
джень – бібліотечна освіта, національна бібліографія 
України, історія української бібліографії, сучасні про-
блеми бібліографознавства. Відповідно вона читає такі 
дисципліни, як: “Бібліографічна евристика”, “Бібліо-
графознавство”, “Бібліотечне краєзнавство”, “Історія 
української бібліографії”, “Організація і технологія 
бібліографічної діяльності”, “Сучасні проблеми бібліо-
графознавства”. За роки роботи на ниві бібліографоз-
навства Євгенія Миколаївна проявила себе як грамот-
ний спеціаліст своєї справи, дисциплінована людина та 
прекрасний педагог. На її адресу можна почути тільки 
теплі та привітні слова від її колег, а також безмежні 
слова вдячності від іі учнів (колишніх та теперішніх 
студентів). Ось деякі з них:

Олена Миколаївна Кулікова, колега:
– Євгенія Миколаївна — цікава людина й особистість, 

професіонал своєї справи. Вона пунктуальна, щира, 
лояльна. Саме ці якості є гідним зразком для насліду-
вання, однак найбільше мені в ній імпонує мудрість і 
любов до своєї справи. Я рада, що ми – колеги.

Олена Кудленко, студентка 2 курсу ФБІ:
– З найкращими побажаннями вітаємо Євгенію 

Миколаївну зі святом! Бажаємо творчих звершень та 
успішної науковою роботи, і надалі бути такою жит-
тєрадісною людиною, яка не знає, що таке сум і дарує 
тільки позитивні емоції всім оточуючим! З Днем наро-
дження Вас, Євгеніє Миколаївно!!!

Регіна Вороніна, 4 курс ФБІ

НАШІ ГОСТІ

Наш гість – відомий вчений ЕПШТЕЙН
19 вересня Харківську державну академію культуру відвідав відомий філолог, філософ та культуролог, про-

фесор теорії культури і російської літератури Університету Еморі (м. Атланта, Сполучені Штати Америки) та 
Даремського університету (Великобританія), засновник та керівник Центру гуманітарних інновацій (м. Дарем, 
Великобританія), автор понад 20 книг і 600 статей та есе 
Михайло ЕПШТЕЙН. 

У рамках візиту у великій актовій залі професор прочи-
тав для викладачів, наукових співробітників, докторантів, 
аспірантів і студентів академії відкриту лекцію на тему: 
«Релігія після атеїзму: нові можливості теології». Зна-
чну увагу під час лекції було приділено висвітленню ряду 
питань: які нові можливості на сучасному етапі відкрива-
ються перед теологією? як релігійна картина світу вбирає в 
себе відкриття сучасної науки і чому технічний прогрес не 
спростовує, а закріплює аргумент буття Бога? 

Також у рамках візиту М. Н. Епштейн презентував свою 
нову книгу – «Релігія після атеїзму: нові можливості теоло-
гії», над якою він працював близько 30 років. Ця книжка, 
за словами професора, стане цікавою для тих читачів, які 
цікавляться сучасними напрямками релігійної думки в її 
взаємозв’язку з наукою та світською культурою.
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ЗНАЙ НАШИХ

ВІТАЄМО з перемогою ЛАУРЕАТА 
Всеукраїнського конкурсу професійних читців!

НАШІ ВІТАННЯ

Нещодавно в Ялті відбулася 
урочиста церемонія нагоро-
дження переможців ХVІІ Всеу-
країнського конкурсу професій-
них читців імені Лесі Українки. 
За підсумками двох турів кон-
курсу членами журі були визна-
чені переможці.

Так, володарем Гран-прі стала 
студентка ІІІ курсу акторського 
відділення факультету культури і 
мистецтв Львівського національ-
ного університету ім.  І.  Франка 
Марія Проскурняк. Перша пре-
мія була присуджена Анаста-
сії Логвін, студентці IV курсу 
акторського відділення Київ-
ського національного універси-
тету театру, кіно і телебачення 
ім. І. К. Карпенка-Карого. 

Другу ж премію виборов Олек-
сій СЕМЕННІКОВ, студент 
IV  курсу факультету театраль-
ного мистецтва нашої академії. 

Третя премія присуджена сту-
денту ІІІ курсу акторського 
відділення Дніпропетровського 
театрально-художнього коледжу 
Євгенію Гаркуші.

У конкурсі брали участь 15 чит-
ців, які змагалися у двох турах. 
У першому конкурсанти вико-
нували твори Лесі Українки, у 
другому – українську класичну 
та сучасну поезію та прозу. Чит-
ців оцінювало професійне журі, 
до складу якого ввійшли про-
відні фахівці в галузі україн-
ського театрального мистецтва, 
видатні майстри художнього 
слова, викладачі сценічної мови 
культурно-мистецьких вишів, а 
також представники Національ-
ної спілки театральних діячів 
України. Голова журі – народна 
артистка України, заступник 
голови НСТД України Раїса 
Недашківська.

Тож іще раз вітаємо Олексія 
Семеннікова з гідною перемогою 
і бажаємо подальших творчих 
злетів на професійній ниві!

Студенти академії – волонтери 
на «ПЕЧЕНІЗЬКОМУ ПОЛІ – 2013»

14 вересня 2013 року на березі 
Печенізького водосховища відбувся 
ХІІ етнофестиваль «Печенізьке 
поле».

Серед учасників заходу в ролі 
волонтерів були і студенти нашої 
академії (факультет управління та 
бізнесу, напрям - «Туризм»  - Сер-
гій Катасонов (ІІ к.) і Дар’я Ткачова 
(І  к.). Своїми враженнями ділиться 
Сергій КАТАСОНОВ:

– У цьому році для гостей печенізь-
кої землі вперше за всю історію фес-
тивалю був організований турис-
тично-інформаційний центр. Я як 
волонтер надавав гостям усю необ-
хідну інформацію про етнофести-
валь, про історію Печенізького поля, 
а також проводив для всіх бажаючих 
екскурсії по різноманітним святко-
вим інтерактивним майданчикам, 
серед яких: «Традиції Слобожан-
щини», «Місто майстрів», «Суве-
нірна лавка», «Етнокараоке», «Земля 
смачної каші», «Народні усмішки», 
«Повітряні перехрестя» та ін.

Цікавою подією фестивалю, як 
на мене, стало встановлення сві-

тового рекорду з виготовлення 
каші торговою фірмою «Терра». 
2200  літрів вівсяної каші з верш-
ками та ягодами варили у 3-тонному 
казані та пригощали всіх гостей 
свята. Цей рекорд було зафіксовано 
представниками книги рекордів 
Гіннеса.

У цілому, свято вийшло на славу! 
Разом з гостями я зміг зануритися 
в атмосферу побуту українського 
козацтва, ознайомився з цікавими 
предметами народної творчості, 
отримав задоволення від етнокара-
оке з Ігорем Кондратюком та кон-
курсу гумору «Шельменко вітає», 
ведучими якого були відомий 
народний артист України Богдан 
Бенюк та відома телеведуча й спі-
вачка Ольга Цибульська. 

Спасибі всім організаторам заходу, 
а також  керівництву нашої академії 
та факультету, що запросили взяти 
участь у цьому святковому дійстві!

P.  S. На ім’я ректора акаде-
мії В.  М.  Шейка надійшов лист 
від директора Департаменту 
культури і туризму Харківської 

обласної державної адміністрації 
Т. П. Кузнєцова, в якому висловлю-
ється щира подяка Сергію Катасо-
нову та Дар’ї Ткачовій за сумлінну 
волонтерську роботу в рамках 
«Печенізького поля-2013».
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ВІД РЕДАКЦІЇ. Шановні читачі! З огляду на те, що наша академія завжди була, є і буде багата на таланти, 
зокрема поетичні, вважаємо за доцільне існування рубрики «Поетична творчість», в якій кожен бажаючий може 

дебютувати зі своїми віршами, дати їм дорогу у світ. Тож запрошуємо всіх до співпраці в поповненні 
нашої загальноакадемічної літературної скарбнички! Якщо у вас є цікаві матеріали, не кладіть їх у шухляду, 

покажіть членам редакційної колегії і вразьте всіх красою і влучністю слова! 
А зараз вашій увазі пропонуються ті поетичні твори, які вже надійшли до редакції.

Обман
Троянди, ті в’януть, бачу, 
безмовно пройде час шалений.
Напевно, я вже не пробачу,
своєї скутості рентгени. 
Не озираюсь і не плачу,
відкрию думкою вікно,
монету кину на удачу -
не допоможе все одно.
Вогнем я намалюю,
водою потім все зітру, 
я не живу, я лиш ревную,
ілюзію мою он ту.
Пройде час - усе минеться, 
подих вітру, як дурман, 
червона нитка перерветься,
«так, так це був лиш обман». 
може й моє серце забуде й зітхне…

***
Достав ушедшей давности портрет 
Из груды фотокарточек измятых, 
Я задаю вопрос сквозь столько лет: 
Скажи, мой друг, за что любил меня ты? 
Ведь я была не королевой красоты, 
Не топ-моделью с глянцевых обложек, 
Но лишь меня ты выбрал из толпы – 
Одну меня ты выбрал, но за что же? 
Ушедшей юности смотрю 
  с печалью в след, 
Она ушла,  в былое дверь закрыла, 
И понимаю, расстояние в столько лет 
Преодолеть с тобою мы не в силах… 
Сейчас в стихах моих звучит лишь боль, 
Ну а тогда – мотив любви и счастья… 
Да, знаю, я была совсем другой: 
Не плакала по мелочам так часто, 
Была тогда наивней и добрей, 
И всем казалась искренней и милой, 
Была счастливой, не считая дней… 
Но время все во мне переменило. 
Не знаю, кем я для тебя была: 
Сестрой, подругой, 
  просто лишь знакомой, 
Но вот теперь, поверь, я поняла, 
Что, может быть, все было по-другому… 
Хотя возможно было все не так, -  
Мне разума вдруг строгий скажет голос, - 
Тебе не друг он, он тебе не враг, 
А просто дней минувших смутный образ. 
Ты создала его из памяти и снов 

Лев ЗУБЕНКО, студент 2 курсу ф-ту культурології

Анна СКРИННІКОВА, студентка 2 курсу ф-ту культурології
Навздогін

Тиша водить хороводи, 
у пітьмі пірнають зорі,
та шуршати уже не буде, 
все покинуть оті люди. 
Пролунав прощальний марш,
та зірвались з губ останні,
ті, що знають всі ці тайни, 
слова, та тільки марні. 
Почуття бліді та драні.
І пройшовши ту дорогу, 
не отримавши підмогу, 
озирнувся побілів, 
і побігши навздогін, 
промайнули хмари й дім,
став на роздоріжжі. 
Так високо те все бачу,
не заплачу та й не пробачу… 

Лишь для того, что бы сказать: я верю, 
Что некогда угасшую любовь 
Мне возместит минувшая потеря. 
Что б на мгновение вновь закрыть глаза, 
Все эти годы пережить сначала, 
И все утраченное вновь вернуть назад, 
Сказать все то, что раньше не сказала… 
Мне все ровно, будь для меня кем был, 
Перед тобою не закрою двери, 
Ты нужен мне, как птице пара крыл, 
Что бы мечтать, надеется и верить.

***
 Я не дам тебе меня забыть - 
Не старайся, не надейся даже 
Коль желаешь – можешь разлюбить 
Телефон стереть мой… Что же дальше. 
Ведь любви огонь еще не стих – 
Даже если я прохожей, 
Знаю, что не сможешь ты пройти, 
Памяти своей не растревожив. 
Можешь даже письма мои сжечь 
И отречься от былого счастья – 
Только мимо мест счастливых встреч 
Ты пройти спокойно уж не властен! 
Даже в тех местах, гуляя с ней, 
Будешь мысленно просить 
  тебя покинуть 
Все воспоминания тех дней 
Про твою вторую половину!
Исчезло, не оставив и следа…


