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Іноземці обирають ХДАК
Міжнародна освіта сьогодні 

набуває все більшої популяр-
ності. В Україні 2017-2018 
навчального року здобувають 
вищу освіту понад 66 тисяч 
іноземців, і майже 20 тисяч 
навчаються в харківських 
вишах. Іноземні студенти є і 
в нашій академії. Проблемами 
цих студентів опікується спе-
ціальний підрозділ ХДАК – 
Центр міжнародної освіти і 
співробітництва. Сьогодні в 
Центрі працюють: завідувач, 
кандидат педагогічних наук, 
доцент Олена Миколаївна 
Білик, завідувач підготовчого 
відділення Ганна Олексан-
дрівна Козлова та інспектор  
Валерія Сергіївна Сіра. Спіл-
куючись із ними, ми дізналися 
багато цікавих подробиць із 
життя іноземних студентів 
у нашій академії. Сьогодні в 
ХДАК навчається 70 інозем-
них громадян, які приїхали 
з Китаю, Королівства Марокко, Туркменистану, 
Азербайджану, Турецької Республіки, Сирії та Гру-
зії, 26 із них — слухачі підготовчого відділення, 
16 навчаються в аспірантурі, а решта — студенти 
базових факультетів. 

У 2017-2018 навчальному році на підготовчому 
відділенні працює 2 групи іноземців. Перша – мис-
тецького спрямування, де навчаються здебільшого 
громадяни КНР. Вони вивчають українську та росій-
ську мови, історію України, українську та зару-
біжну літературу та теорію музики — тобто готу-
ються до вступу за мистецькими спеціальностями. 
Друга група – медико-біологічного спрямування, 
де навчаються громадяни Королівства Марокко та 
Турецької Республіки, які вивчають українську та 
російську мови, біологію, хімію, фізику, матема-
тику та країнознавство. В аспірантурі ХДАК про-
блеми сучасного музичного мистецтва досліджу-
ють студенти з КНР. Актуальні питання сфери 
соціальних комунікацій вивчають громадяни Сирії. 
Іноземці навчаються на факультетах музичного, 
хореографічного, кіно-, телемистецтва, управління 
і бізнесу та соціальних комунікацій.

Завжди цікаво дізнатися, чим живуть і про що 
мріють наші іноземні колеги. Саме тому ми виру-
шили на зустріч із ними, щоб запитати, як вони 
потрапили до нашого вишу, наскільки цікаво їм 
навчатися, чи знайшли вони в Україні друзів. 

Ось про що розповіли нам іноземні студенти 
ХДАК.  

Студенти з Марокко вважають, що отримувати 
освіту в Україні зручно, бо  дешево навчатися, неве-

ликі витрати на проживання 
та харчування. Крім того, 
їм дуже подобається, що в 
Харкові вже багато земля-
ків, які порекомендували їм 
приїхати в Україну для здо-
буття освіти.  

Турецькі студенти вва-
жають, що обрали ХДАК 
не лише через можливість 
отримати якісну професійну 
підготовку, але і тому, що 
академія дуже зручно розта-
шована. Корпуси та гурто-
житки розміщені близько до 
станцій метро. Також вони 
зазначили, що в академії 
навчаються найкрасивіші 
дівчата Харкова. І взагалі, 
їм дуже подобається життя і 
навчання в Україні. 

Китайські студенти також 
поділилися своїм вражен-
ням про Україну. Найбільше 
їм подобається гарна погода, 
доброзичливі люди та дуже 

смачна їжа (серед фаворитів – хліб і вареники). 
Також китайські студенти відзначили, що музичні 
дисципліни вони опановують не тільки в ауди-
торіях, а й  відвідуючи концерти, вистави, опери. 
Також їм дуже подобаються розваги, що пропону-
ються в Харкові: ковзанки, фітнес-клуби, спортивні 
зали.

Отже, студенти-іноземці ХДАК ведуть цікаве, 
насичене подіями життя. Вони відвідують різно-
манітні заходи: фестивалі, виставки, презентації, 
майстер-класи, концерти. А також самі знайом-
лять українських студентів із традиціями, куль-
турою рідних країн, пропонуючи майстер-класи, 
виставки, презентації, вечори. Так, наприклад, 
27 квітня пройшов уже ІІІ Фестиваль українсько-
китайського мистецтва «Діалог культур», який став 
доброю традицією в нашій академії. На мою думку, 
це дуже важливий захід, оскільки нам потрібно 
більше спілкуватися з нашими іноземними коле-
гами, обмінюватися думками, брати участь у про-
ектах та й просто спілкуватися в дружньому колі. 
Це допоможе не тільки знайти нових друзів, але 
й розширити світогляд, зануритися в атмосферу 
іншої культури, здійснити віртуальну мандрівку до 
загадкового Китаю, дивовижної Туреччини, неві-
домого Королівства Марокко. Від щирого серця 
бажаю іноземним студентам академії професійних 
досягнень, творчих успіхів, нових друзів, цікавих 
мандрівок, нехай Харківська державна академія 
культури назавжди залишися у Ваших серцях.

                                         Юлія Данилова, 4 курс ФСК 
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ЮВІЛЕЇ

ЮВІЛЕЙ ВИДАТНОГО 
ПЕДАГОГА – РЕЖИСЕРА– ТЕАТРОЗНАВЦЯ

ВІТАЄМО !
 
ВІД РЕДАКЦІЇ. Нещодавно Сергій Іванович ГОР-

ДЄЄВ, завідувач кафедри режисури ХДАК, відсвятку-
вав свій ювілей. Йому виповнилося 70 років, із яких 
півстоліття він віддав театральному мистецтву, та 
чотири десятиліття – театральній педагогіці. Список 
його досягнень і нагород численний: кандидат мисте-
цтвознавства, доцент, професор, заслужений діяч мис-
тецтв України, член правління харківського міжоблас-
ного відділення Національної спілки театральних діячів 
України, лауреат міжнародних театральних фестива-
лів і творчих премій, художній керівник театру «Ака-
демія». За словами колег та учнів, Сергій Іванович 
– людина порядна й надійна, досвідчений керівник і 
режисер-практик, обдарований театрознавець й авто-
ритетний педагог, вдумливий дослідник української 
театральної культури й відомий на Харківщині поста-
новник масових свят, урочистих концертів, театралі-
зованих програм, організатор та учасник мистецьких 
акцій і фестивалів, зокрема щорічних загальноміських 
заходів, ініційованих обласним управлінням освіти та 
науки: «Вища школа Харківщини – кращі імена», «Сло-
божанське родинне свято», «Масляна» та інші. Сергій 
Іванович був також ініціатором проведення багатьох 
міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, 
«круглих столів», вечорів пам’яті на честь видатних дія-
чів української сцени: «Лесь Курбас і світова театральна 
культура», «Валентина Чистякова – актриса школи Кур-
баса», «Лесь Курбас – людина театру» тощо.

За роки своєї творчої та педагогічної діяльності Сер-
гій Іванович виховав декілька десятків поколінь учнів 
– висококваліфікованих спеціалістів, людей культури, 
– які реалізували себе на творчій ниві і як режисери 
масових свят, і як режисери на радіо та телебаченні, і 
як досвідчені викладачі-колеги в мистецьких навчаль-
них закладах України, Росії, зарубіжжя, зокрема чимало 
«гордєєвців» працюють на кафедрі режисури нашої ака-
демії – заслужений діяч мистецтв України О. О. Наста-
ченко, доктор культурології, професор А. А. Кікоть, кан-
дидати мистецтвознавства В. О. Бугайова, Р. Г. Набоков, 
лауреати міжнародних театральних фестивалів і кон-
курсів М. В. Островська, О. Ю. Лачко, І. А. Сікалов, В. 
В. Медведєва, К.О. Настаченко та інші. 

За вагомий особистий внесок у розвиток і популяри-
зацію українського національного театрального мисте-
цтва, багаторічну сумлінну працю, високий професіона-
лізм, активну громадську діяльність і з нагоди 70-річчя 
від дня народження Сергій Іванович був нагороджений 
численними почесними грамотами, дипломам й, подя-
ками, зокрема від голови Харківської обласної державної 
адміністрації Ю.О.Світличної; директора Департаменту 
науки і освіти Харківської обласної державної адміні-
страції Л.Г.Карпової; ректора Харківської державної 
академії культури В.М.Шейка; голови правління Хар-
ківського міжобласного відділення Національної спілки 
театральних діячів України, заслуженого артиста Укра-
їни І.А.Арнаутова; ректора Київського національного 
університету культури і мистецтв М.М.Поплавського та 
інших.

На адресу ювіляра надійшло чимало вітальних листів 
зі словами подяки та численними побажаннями, зокрема 

колектив обласного меморіального музею-садиби Леся 
Курбаса (Тернопільська область) зичить Сергію Івано-
вичу «міцного здоров’я, великого щастя, молодечої енер-
гії, творчої наснаги, нових пошуків, творчих досягнень, 
багато любові від рідних та друзів, поваги від студен-
тів і море позитивних емоцій від життя», а Неллі Корні-
єнко – доктор мистецтвознавства, академік Національ-
ної академії мистецтв України, директор Центру Леся 
Курбаса (Київ) – побажала Сергію Івановичу як «ентузі-
асту курбасівського Театру, досліднику і шанувальнику 
прекрасної актриси Валентини Чистякової, вихователю 
поколінь людей Культури, людині чеснот порядності і 
надійності та й просто доброму другу впродовж деся-
тиліть, – продовжувати вірно служити Театру-всесвіту 
благородства і виховувати «Розумних арлекінів»!» Наді-
слав своє вітальне слово в поетичній формі й завідувач 
кафедри театрального мистецтва Тернопільського наці-
онального педагогічного університету ім.В.Гнатюка, 
народний артист України, професор В’ячеслав Хім’як:

Є ювілеї досить різні, 
Та є одна з найкращих дат,
Вітають щиро всі колеги.

У день, коли Вам – 70!
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,

Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,

Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумувати,

Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим ювілейне свято,

Здоров’я Вам, любові і добра!
Хай цей день Вам зморшок не прибавить,

Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод позбавить,

Добра і щастя в дім Вам принесе!
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Й слова подяки линуть звідусіль!

Редакційна колегія «Бурсацького узвозу» також щиро-
сердно вітає шановного Сергія Івановича з ювілеєм і 
бажає подальших успіхів, нових досягнень і творчого 
натхнення на користь театрального мистецтва й теа-
тральної педагогіки зокрема.
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ЕТАПИ ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ЮВІЛЯРА
Перші кроки 

на режисерсько-театральній ниві
Свій творчий шлях Сергій Іванович розпочав у Ярос-

лавському театральному училищі. Як студент він опа-
новував не тільки фахові навчальні дисципліни, а й не 
пропускав жодної прем’єри кращих театрів Росії, що 
приїздили до міста, а також постійно відвідував вистави 
Ярославського академічного театру ім. Ф.Г.Волкова. 
С.І.Гордєєва завжди можна було побачити й на репети-
ціях цього театру, особливо коли постановником вистав 
був його кумир — видатний російський режисер, народ-
ний артист СРСР Ф.Є.Шишигін. Уроки цього неповтор-
ного за своєю творчою індивідуальністю митця віді-
грали значну роль у формуванні художніх принципів й 
естетичних смаків Сергія Івановича. 

У 1967 році після закінчення Ярославського теа-
трального училища, здобувши акторську освіту в пер-
шокласних педагогів (В.І.Цвєткова й В.О.Давидова), 
С.І.Гордєєв приїжджає до Харкова й вступає на режи-
серський факультет Харківського інституту мистецтв 
у клас яскравого педагога, заслуженого діяча мистецтв 
Росії, професора О.Б.Скібневського. Одночасно він роз-
починає свою трудову діяльність як артист розмовного 
жанру в Харківській обласній філармонії, а згодом — у 
режисерсько-постановчих групах з організації й прове-
дення масових театралізованих свят і видовищ.

Доленосне знайомство
С.І.Гоордєєв є одним із тих, хто безпосередньо спіл-

кувався з народною артисткою України Валентиною 
Миколаївною Чистяковой – дружиною всесвітньовідо-
мого режисера Леся Курбаса. Це доленосне знайомство 
сталося ще в студентські роки. «Вона, – як згадує Сер-
гій Іванович, –  звернула увагу на мою сценічну мову, 
добре поставлену в театральному училищі. Валентина 
Миколаївна поцікавилася, звідки я приїхав, хто був моїм 
педагогом. Я назвав Всеволода Івановича Цвєткова, 
якого вона добре знала. На знак особливої прихильності 
Валентина Миколаївна запропонувала мені брати книги 
з бібліотеки Курбаса. Вона вважала, що майбутнім 
режисерам обов’язково потрібно вивчати Фрейда, Евре-
їнова, Мейерхольда й багатьох інших філософів і діячів 
театру. Дізнавшись, що я цікавлюся поезією, Чистякова 
також познайомила мене з творчістю поетів Срібної 
доби. Наша дружба тривала до кінця її життєвого шляху. 
У 1982 році я опублікував у журналі «Театр» великий 
нарис про Валентину Чистякову. Згодом вийшла при-
свячена їй монографія, а в 2005 році я успішно захистив 
кандидатську дисертацію «Творчість народної артистки 
України Валентини Чистяковой як явище в українській 
театральній культурі ХХ століття»». 

Подальше професійне становлення
Якщо під час навчання в училищі Сергію Івановичу 

пощастило пізнати на практиці школу психологічного 
театру переживання від своїх мудрих наставників, то в 
інституті він близько познайомився з майстрами укра-
їнського театру, зокрема з вихованцями курбасівської 
школи, він усвідомив можливості й багатство метафо-
ричного театру перевтілення. 

Після закінчення вишу С.І.Гордєєв почав активно 
займатися акторською та режисерською діяльністю в 
Харківському театрі юного глядача, також продовжував 
брати участь як режисер-постановник в організації та 
проведенні масових театралізованих видовищ, концерт-
них програм, різноманітних тематичних заходів. 

У 1976 році на запрошення професора, доктора мис-
тецтвознавства В. Айзенштадта С.І.Гордєєв став викла-
дати спеціальні дисципліни на кафедрі режисури Хар-
ківського державного інституту культури. З того часу всі 
основні етапи його творчої біографії пов’язані з плід-
ною педагогічною діяльністю на кафедрі режисури, яку 
він очолював упродовж 1987–1990 років і продовжує 
очолювати з 1996 року й до сьогодні. Саме під багато-
річним керівництвом Сергія Івановича кафедра режи-
сури стала однією з провідних у нашому навчальному 
закладі. Вона вписала яскраві  сторінки в історію нашої 
Альма матер, а її випускники відомі як в Україні, так і 
далеко за межами.

Усе творче й педагогічне життя Сергія Івановича спря-
моване на глибоке дослідження класичної театральної 
школи. Він як висококваліфікований фахівець й Учи-
тель з великої літери завжди знаходить нові способи 
інтелектуального збагачення учнів, дарує їм частку 
своєї режисерської душі, надихає до невтомної плідної 
праці на театральній ниві. 

Сергій Іванович не тільки виховує творчу молодь, 
а й водночас значну увагу приділяє удосконаленню 
своєї професійної майстерності, науково-дослідниць-
кій і науково-методичній роботі. Він створює ґрунтовні 
навчальні комплекси й програми за дисциплінами режи-
серського циклу, пише численні наукові статті, які дру-
кують у періодичних виданнях («Театр», «Кіно. Театр», 
«Студії мистецтвознавчі»), готує змістовні доповіді, з 
якими виступає на міжнародних і всеукраїнських кон-
ференціях тощо.

Плани на майбутнє
«Озираючись назад, я прагну вперед», – зізнається Сер-

гій Іванович. – А попереду ще багато планів: хочеться 
опублікувати архівні матеріали, присвячені фестивалю 
«Березіль-93», хочеться узагальнити 40-річний досвід 
свого педагогічного стажу й видати підручник, корис-
ний для майбутніх театральних педагогів. Мрію про 
театральний фестиваль, в якому б взяли участь найтала-
новитіші режисери, актори, студенти театральних шкіл 
з України й країн Західної Європи. Сподіваюся, що всі 
задуми здійсняться, тому що поряд зі мною на кафедрі 
працює плеяда сподвижників із числа моїх же кращих 
учнів. Для мене важливим є відчуття затребуваності 
й усвідомлення, що моя праця корисна людям, заради 
яких живу й працюю. В історії українського театру ще 
багато нерозкритих таїн!»

Матеріали підготувала І.А.Куриленко, 
доцент кафедри мистецтвознавства, 

літературознавства та мовознавства ХДАК 
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із загадковим незнайомцем
Це була щаслива випадкова 

зустріч… Філологічні читання 
в рідному Каразінському (цього 
разу – присвячені 100-річчю від 
дня народження Олеся Гончара). 
Теплий обмін науковими думками з 
колегами – моїми вчорашніми Вчи-
телями. І… «закулісний» діалог 
із загадковим незнайомцем, який 
проявив активну зацікавленість 
і небайдужість до моєї скромної 
доповіді. Як виявилося, мій добро-
окий усміхнений співрозмовник – 
Віктор Полянецький (харківський 
прозаїк, член Національної спілки 
письменників України, журналіст). 
І мені як філологу одразу стало 
соромно, що не знаю «всіх своїх» в 
обличчя. До того ж була настільки 
заінтригована новим знайомством, 
що одразу вирішила поцікавитися 
художнім словом Віктора Анато-
лійовича, що з перших акордів так 
і заструмило легкою, чарівною 
скрипковою мелодією серця. 

Зацікавили мене й деякі біогра-
фічні факти автора вишуканої поетичної прози. Як вия-
вилося, він закінчив не тільки Харківський державний 
університет (на сьогодні – Національний університет 
ім. В.Н.Каразіна), а й Харківський державний інститут 
культури (на сьогодні – Академія культури). Ці два виші 
відіграли знакову роль і в моєму особистому житті. Один 
– душевно виховав мене, дав світлу дорогу в науковий 
світ, інший – щиросердно розкрив переді мною двері 
й дав максимально самореалізуватися на педагогічній 
і журналістській нивах. Так, будучи головним редак-
тором нашої загальноакадемічної газети «Бурсацький 
узвіз», я не можу обійти увагою цей доленосний збіг 
обставин і звертаюся до мого нового знайомого, Віктора 
Полянецького (з яким передусім ріднять заклади наших 
філологічних мрій), із проханням бути героєм рубрики 
«Успішний випускник».

– Вікторе Анатолійовичу, яке місце посідає у 
Вашому житті ХДІК і які спогади про нашу Альма 
матер (і в цілому про студентські роки) відлунюють 
у Вашому серці крізь призму минулих десятиліть?

–  До ХДІКу, як тоді гордо називали наш інсти-
тут, я вступив у 1978 році. Перед цим, щоправда, з від-
знакою закінчив режисерське відділення Олександрій-
ського культурно-освітнього училища (Кіровоградська 
область), працював директором сільського Будинку 
культури, режисером театрального колективу, згодом – 
актором у Кіровоградському обласному театрі ляльок. 
Проте, бажаючи мати вищу освіту, подав документи до 
Інституту культури. Щоб стати студентом, мені потрібно 
було скласти на «відмінно» тільки один іспит (що, на 
щастя, і вдалося). Починати знову вивчати майстерність 
актора та режисера не хотілося, тому обрав групу орга-
нізаторів-методистів культурно-освітньої роботи й не 
шкодую. 

Лекції, семінари, практика… літом – робота в сту-
дентських загонах. Дуже швидко пролетіла навчальна 

пора. Коли отримували 
дипломи, тодішній ректор 
А.Л.Оприщенко казав, що 
студентські роки (з радощами 
та хвилюваннями) будуть для 
нас найкращими в житті. Але 
це усвідомлення прийшло 
лише згодом. 

Окрім лекційно-семінар-
ських занять, усі ми відвід-
ували різні секції. Я, напри-
клад, почав відвідувати 
харківський письменницький 
клуб, зазнайомився з видат-
ними літераторами; на сту-
дійних засіданнях показував 
свої твори, написані під час 
лекцій. Незабутніми залиши-
лися заняття в літературній 
студії в улюбленого педагога, 
поета Марка Івановича Бого-
словського (на жаль, нині 
покійного). Саме він прище-
пив мені любов до творчості. 

Також у студентські роки 
активно займався науковою 

діяльністю, був неодноразовим лауреатом конкурсів 
щодо виконання науково-дослідних робіт. 

Уже на 2 курсі інституту в дніпропетровському видав-
ництві «Промінь» вийшла з друку моя перша книжка-
путівник «Музей «спартаківців» у Красногірці». Це 
була для мене та моїх друзів велика радість. Натхненни-
ком у цій справі був доцент нашого інституту (нині теж 
покійний) Микола Тимофійович Дяченко. Мої наукові 
розвідки мали перерости в кандидатську дисертацію, 
але після передчасної смерті викладача, цій мрії здій-
снитися не судилося.

– Кого ще зі своїх учителів Ви пам’ятаєте і з 
вдячністю згадуєте?

– Завжди з вдячністю згадую професора Георгія Йоси-
повича Чернявського, який читав нам новітню історію 
та історію культури, доцента Олександра Олексійовича 
Шимона – викладача історії кіно, Бориса Мусійовича 
Циміринова – викладача педагогіки, Любов Василівну 
Онучину – викладача теорії культури. Своєму профе-
сійному становленню завдячую також іншим виклада-
чам: завідувачу кафедри культурно-освітньої роботи 
Петру Митрофановичу Курячому, Миколі Пилиповичу 
Шевченку, Валентину Георгійовичу Грицаненку, Юрію 
Миколайовичу Нагорному, Валентині Петрівні Камиш-
ніковій, Валерію Павловичу Крестьянову, Івану Федо-
ровичу Плотніченку… Взагалі виш славився своїм 
професорсько-викладацьким складом на всю Україну, 
що й визначало високий рівень підготовки майбутніх 
спеціалістів.

– Ви були працюючим студентом?
– Так, у нас була можливість професійного зрос-

тання під час навчання на стаціонарі. Керівники 
культурних закладів буквально «полювали» на нас, 
старшокурсників, 

(Продовження на стор. 5 )
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щоб запропонувати роботу в позаурочний час. Біль-

шість студентів мали добрий приробіток, керуючи 
хорами, ансамблями, духовими оркестрами… Знаю 
одну зіркову знаменитість, котра грала на валторні в 
цирку. Я особисто керував ляльковим театром у Палаці 
школярів. У 1980 році за успішне навчання мене було 
нагороджено путівкою на Олімпіаду–80! Побувати біля 
Олімпійського вогню – це була велика честь!

– Чи зустрічаєтеся на сьогодні зі своїми одно-
групниками і як часто?

– Спочатку зустрічалися в нашому інституті через 
п’ять років, потім – через три, а зараз щороку з нетер-
пінням чекаємо на зустріч, бо ми – колишні студенти – 
як одна сім’я, хоча й живемо в різних містах і в різних 
країнах. Щоправда, деякі випускники не захотіли зали-
шати стіни своєї Альма матер. З мого курсу в інституті 
до сьогодні працюють Любов Григорівна Тишевська 
(заступник декана факультету культурології) та Тетяна 
Олександрівна Логінова (завідувач кафедри телерепор-
терської майстерності факультету кіно-, телемистецтва). 

– Якими досягненнями Ви пишаєтеся на 
сьогодні?

– Після того, як відпрацював у музеї історії Півден-
ної залізниці (за направленням від Інституту культури), 
мене запросили на роботу в обласне управління кіно-
фікації – працював директором кінотеатру «Парк», 
перевиконував плани, отримував дипломи та грамоти. 
Довелося працювати й редактором радіо на заводі 
«Комунар». Це була справжня літературно-режисерська 
практика: сценарії передач, запис розповідей, підбір 
музики… Згодом тодішні партійні керівники запросили 
до Київського райкому партії організовувати керівни-
цтво установами культури. Під моєю опікою були Хар-
ківська філармонія, Театр ляльок, Театр ім.О.Пушкіна, 
клуби та будинки культури, Спілка письменників, редак-
ція журналу «Прапор», численні видавництва тощо. До 
речі, тоді я ще навчався на вечірньому відділенні Хар-
ківського державного університету (на сьогодні – ХНУ 
ім. В.Н.Каразіна). Хоча навчанням це по-справжньому 
назвати й не можна було, адже більшість дисциплін, які 
викладалися в Інституті культури збігалися за годинами 
й мені їх просто перезараховували. Я лише «діставав» 
викладачів універу питаннями, бо більше хотів знати про 
літературу та літературну творчість, хоча самі рецепти 
«літературної кухні» вони теж не могли повідати. 

Одслуживши строк на партійній роботі, мене забрали 
письменники очолювати та створювати Харківський 
літературний музей. За цей час писав багато літератур-
них розвідок до газет і журналів – захопила література 
та журналістика. Саме тут, у музейній тиші, народжува-
лися майбутні новели й оповідання. Невдовзі мене при-
йняли до Національної спілки письменників та Спілки 
журналістів України.

Згодом керівництво Південної залізниці запросило 
знову повернутися на рідне підприємство, але тепер уже 
на інші посади: спочатку був керівником прес-центру, 
а потім став головним редактором газети «Південна 
магістраль». 

За цей час видав біля двох десятків книг прози та 
художньої документалістики, зокрема збірки «З буднів 
складається життя» (1997), «На благо» (1998), «Доки 
серце болить» (2002), «За другим каменем» (2003), «На 
гостинах» (2006), «З чистої води» (2007), «Третім часом» 
(2008), «Калина вызрела» (2003, у перекладі росій-
ською), «Бацьку сутракай» («Батька зустрічай» (2005), 
у перекладі білоруською), «Memoria inimii» («Спомин 
серця» (2012), у перекладі румунською) та інші.

Також на сьогодні є лауреатом всеукраїнських і між-
народних літературних премій, нагороджений Золотою 
медаллю української журналістики. 

– Що для Вас є успіх, і чи вважаєте себе успіш-
ним випускником Інституту культури? 

– На мою думку, людина може тільки тоді досягнути 
успіху, коли обере правильний життєвий шлях (як би це 
й банально не звучало). Сам я родом із віддаленого села 
на Кіровоградщині, але життєва дорога привела мене до 
колиски Слобожанщини – Харківщини, зокрема до Хар-
ківського державного інституту культури, який допоміг 
у становленні мого особистого й професійного життя. 
Тут створилася моя сім’я, народилася донька (вона теж 
філолог, літературознавець); тут посилилася любов до 
творчості, що ніс у собі змалку; звідси відкрилася світла 
дорога у вишуканий світ «сродної праці» – редактора, 
журналіста, письменника… Хіба це не успіх?!

–  У нашій Академії є чимало студентів, які 
мають справжній дар слова, але відмовляються реа-
лізувати себе на письменницькій ниві, аргументу-
ючи, що «цим на життя не заробиш». Вас ніколи не 
розчаровувала обрана професія письменника? І щоб 
ви побажали тим творчим особистостям, які закохані 
у слово, але стоять на професійному роздоріжжі? 

– Я ніколи не розчаровувався, що вибрав таку життєву 
дорогу, бо саме творчість мені до душі. Від роботи пере-
дусім треба отримувати задоволення, хоча без матері-
ального забезпечення також не проживеш, особливо 
зараз. Але коли ти – хороший спеціаліст, то тобі нео-
дмінно будуть пропозиції, скажімо, в написанні сцена-
ріїв, проведенні свят, зйомок… Адже в інституті навча-
ються тільки творчі люди. Так, мої колеги працюють 
у різних культурних установах. Серед них – видатні 
артисти, музиканти, хореографи, режисери… Напри-
клад, я навчався на одному факультеті з Ніною Супру-
ненко – заслуженим діячем мистецтв України й відо-
мою поетесою, яка тривалий час керувала театральним 
колективом у Палаці студентів й очолювала обласне 
управління культури.

– Невдовзі вступна кампанія–2018. Чимало абіту-
рієнтів стоять перед складним вибором: бути чи не 
бути студентом того чи іншого вишу. Ви свого часу 
зробили важливий життєвий вибір на користь Інсти-
туту культури. У чому ж, на Вашу думку, переваги 
нашої Альма матер від інших навчальних закладів? 

– Унікальніть нашого вишу в тому, що  саме тут є 
де розвинутися  таланту молодої людини на творчому 
шляху та реалізуватися затим у нашому швидкоплин-
ному житті.

P.S. Із усього сказаного й почутого під час розмови з 
Віктором Анатолійовичем Полянецьким, роблю певні 
висновки: він як інтелектуальна, високоосвічена й літе-
ратурно обдарована людина дійсно є успішним випус-
кником нашої Альма матер, який плідно реалізував 
себе на професійній ниві. Письменник для нього – це 
не просто професія, це невід’ємна частина його «Я», це 
поетичний стан його душі, що спонукає до постійної 
невтомної творчості. Тож побажаємо Великому майстру 
малої прози витонченого пера, нових цікавих тем і обра-
зів, і в цілому – подальших успіхів, досягнень і творчого 
натхнення.

Із харківським письменником 
В. А. Полянецьким розмовляла І.А. Куриленко, 

доцент кафедри мистецтвознавства, 
літературознавства та мовознавства ХДАК
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ВІДЛУННЯ СПОГАДІВ

Незабутня зустріч 
із харківськими літераторами

Уперше переступаю поріг Хар-
ківської обласної організації Наці-
ональної спілки письменників 
України. Серед поважного твор-
чого товариства, безмежно зако-
ханого в мистецтво слова, очима 
відшукую Віктора Полянецького, 
який, власне, і запросив мене в 
гості на Чернишевську 59. Сьо-
годні тут – засідання президії, 
на якому планується розглянути 
питання про прийом до Спілки 
нових літераторів. 

Моїй філологічно-викладаць-
кій цікавості немає меж. Із нетер-
пінням очікую на відкриття (для 
себе і своїх студентів) нових імен, 
якими рясніє наш харківський 
край. Емоційно-напружений стан і 
внутрішні хвилювання винуватців 
офіційно-творчої зустрічі переда-
ються й мені, бо відчуваю свою 
професійну непідготовленість: 
бракує під рукою журналістських 
реквізитів (ручки, записничка, 
диктофона, фотоапарата). Утім 
лунке урочисте «розпочинаймо!» 
членів президії налаштовує на 
святково-робочий лад.

Тож слово за словом – і посту-
пово вимальовується багатови-
мірний світ жіночого поетичного 
письма, з усією його неповтор-
ністю, добротою, щирістю, душев-
ністю. Ольга Кузнєцова (Харків), 
Ольга Садкова (Ізюм), Галина 
Таран (Красноград), Ніна Лебе-
денко (Дергачі), Анжела Рафаї-
лова (Харків), Юлія Ткачова (Нова 
Водолага) – ось той список жінок-
«добровольців», які сумлінно взя-
лися орати слобожанську письме-
ницьку ниву і щоденно викохувати 
на ній свою витончену пісню душі. 
Кожне творче обличчя – унікальне 
і неповторне, зі своєю вразливою 
життєвою історією. 

Справжня берегиня домашнього 
вогнища, мама сімох дітей Ольга 
Кузнєцова пише вірші – бо самі 
пишуться. Легким дотиком пера 
вона, «літературна донька» Ліни 
Костенко, шляхетно змальовала 
нам глибокий поетичний світ своїх 
тонких і вишуканих почуттів. 

Поетичний доробок Ольги Сад-
кової – це материнська пісня, 
що лине від щирої української 
душі: добра, ніжна, мудра, дбай-
лива, милосердна. Вона приголу-
бить своїм променистим словом 
і жінку-подругу, і дитину, і навіть 
воїна-солдата, якого не забуває як 
волонтер відвідати й підтримати в 

зоні АТО.
Поетична мелодія Галини Таран 

лагідно торкнулася струн тон-
кої людської душі. Вона надзви-
чайно легка, проста, зрозуміла, 
щира, навіть склалося враження, 
що ці акорди-слова були і є моїми, 
рідними.

Ніна Лебеденко пише вірші з 
дитинства. Поезія – це домівка її 
душі:  ліричної, глибокодумної, 
серйозної і одночасно жартівливої, 
грайливої. Відчувається, що вона 
(як флорист та фітодизайнер за 
фахом) не стільки пише поезію, як 
малює її, подає своїм словом-пен-
злем цілу пейзажну картину перед 
нашими читацькими очима. 

Духовним одкровенням, делі-
катною сповіддю зраненого жіно-
чого серця, поетичним оголеним 
нервом став виступ Анжели Рафа-
їлової – філолога за фахом й інте-
лігента в душі. Російськомовне 
перо, філігранно відшліфоване, аж 
ніяк не заважає назвати її справ-
жнім патріотом, люблячою донь-
кою неньки-України, яка в тривож-
ний, «межовий», революційний 
для країни час не подалася услід 
за чоловіком-поетом у чужі санкт-
петербурзькі краї.

Радіти за будь-яких складних 
життєвих обставин і щиросердно 
дякувати за все Богу – таке пое-
тичне кредо Юлії Ткачової. Мов на 
янгольських крилах своїх дівочих 
пісень-молитв, легко-легко зле-
тіла вона лебідкою над грішним 
житейським морем, наближаючись 
до кожного з нас тихим, але таким 
переконливим «ехо»: «Я вірю в 
Бога! Він є і буде у моїй душі!»

Ось такі наші «нові» слобожан-
ські поети (чи точніше – поетки) – 
сьогодення і майбутнє нашої нації! 
Переконана, що кожен із них зможе 
гідно реалізувати себе на письмен-
ницькій ниві й обов’язково знайде 
свого вдячного читача! 

…Із гарним весняним настроєм 
прямую додому. І в такт дзвінко-
лунному пташиному співу нашіп-
тую: тепер мені є про що розказати 
своїм творчим студентам-літерато-
рам, які, можливо, вже завтра теж 
будуть претендувати на почесне 
звання члена Національної Спілки 
письменників України! 

І.А. Куриленко, доцент 
кафедри мистецтвознавства, 

літературознавства та мовоз-
навства ХДАК
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СТУДЕНТСЬКІ ОБРІЇ

Учитися ніколи не пізно

Свято кольорів по-індійськи
ДОЗВІЛЛЯ

19 травня, у свій вихідний день, я завітав до парку Горького, де 
відбувалося індійське свято холі – свято фарб, радості, доброти 
та любові. Основна його мета – створення дружніх зв’язків між 
українськими та індійським студентами, які навчаються в нашому 
місті. 

Це був один із найяскравіших вихідних у моєму житті. Море 
сміху, веселощів, приємних сюрпризів і цікавих конкурсів. Усюди 
лунали індійська музику й пісні, проводилися майстер-класи з 
індійського танцю, показувалися театралізовані індійські міні-
вистави, демонструвалися красиві національні костюми.

Основною ж подією на фестивалі було обсипання й розмальо-
вування один одного фарбами в зелений, синій, червоний, жовтий 
та інші кольори. Мої індійські друзі запевнили, що чим більше 
фарби на мені буде до кінця святкового дня, тим щасливішим буде 
весь рік. Тож, як ви розумієте, пофарбованим у цей день я був з 
голови до ніг.

У такій веселій компанії час збігав непомітно. На годиннику 
була 20.00. Незабутнім фінальним акордом фестивалю став фейер-
верк із фарб. І тут уже пофарбованим було навіть повітря. Я дуже 
щасливий, що мені вдалося побувати на цьому яскраво-веселому 
індійському святі кольорів. 

Богдан Клик, 
студент 2 курсу ф-ту музичного мистецтва

У далекому 2002 році я закінчила 
11 класів ліцею мистецтв та вступила 
на філологічний факультет ХНУ ім. 
В.Н.Каразіна. Омріяна професія 
журналіста, нові друзі, знайомства та 
цікаві предмети… Здавалося, чого б 
іще хотіти?

Два роки плідної праці зробили з 
мене наполегливу студентку, корес-
пондента та журналіста університет-
ської газети. Але мріям не судилося 
здійснитися…

Тяжка операція та довгий реабілі-
таційний процес не дозволили продо-
вжити навчання. Йшли роки, а я так і 
не стала відомим журналістом…

2005 рік став для мене перелом-
ним у житті: я знайшла роботу, не 
зважаючи на те, що не мала закінче-
ної вищої освіти, вийшла заміж, моє 
життя, нарешті, налагодилося.

Зараз мені 32 роки, я щаслива мати 
й дружина, виховую синочка. Працюю в Облас-
ній бібліотеці для дітей, в Центрі соціокультурної 
діяльності. Моя робота дарує мені справжню насо-
лоду, оскільки вона пов’язана з дітками з особли-
вими потребами. Саме вони та їхні щирі дитячі 
погляди надихають мене і додають сил та наснаги, 
не дозволяючи зупинятися на досягненому. 

Цього року я вже закінчую Харківську державну 
академію культури, яка стала для мене школою 
професійного зростання та особистісного розви-
тку. Саме тут, в стінах своєї alma mater, я зрозу-

міла сенс багатьох речей. Ква-
ліфіковані викладачі не тільки 
навчили мене бути асом своєї 
справи, а й відкрили свої серця. 
Найприємнішим для мене є 
те, що кожен викладач від-
дає нам, студентам-заочникам, 
свою душу. В академії затишна 
атмосфера: ці легендарні істо-
ричні стіни багато чого бачили 
на своєму віку. Я почуваю себе 
не дорослою жінкою, а дійсно 
молодою студенткою-першо-
курсницею. Я щаслива від того, 
що моя доля склалася саме так. 
І нехай я не стала відомим жур-
налістом, мене не показують по 
телебаченню і я не ведуча яко-
їсь модної програми, але я щас-
лива людина, людина, яка зна-
йшла себе в цьому безмежному 
інформаційному суспільстві.

Сьогодні я хотіла б побажати кожному, хто ще 
не знайшов себе, не панікувати й не опускати 
руки. Пам’ятайте, мрії мають здатність збуватися! 
Нехай не зараз, не сьогодні, але всьому свій час. 
І колись Ви обов’язково прокинетеся щасливою 
людиною, людиною, яка наполегливо йшла до 
своєї мрії і досягла своєї мети.

Юлія Музика, 
студентка IV курсу (з/в, ф-т соц.комунікацій) 
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КОНКУРСИ, ФЕСТИВАЛІ

«БІЛІ КОНВАЛІЇ» (не) для 
«вишколеної мавпи»

ТЕАТРАЛИ В СТОЛИЦІ

Щороку з приходом весни роз-
квітають прекрасні білі конвалії 
як символ чистоти, ніжності, під-
несеного натхнення. Може, саме 
тому так назвали конкурс читців, 
який традиційно проводить кафе-
дра майстерності актора факуль-
тету театрального мистецтва 
Харківської державної академії 
культури. Конкурс щороку «від-
криває» нові імена, як серед сту-
дентів академії, так і серед творчої 
молоді, яка ще тільки збирається 
«зацвісти», іншими словами – 
пов’язати своє життя із професією 
актора. 

Цього року конкурс «Білі конва-
лії» був присвячений визначному 
діячеві театрального мистецтва, 
реформатору сцени — Лесю Кур-
басу, з нагоди 130-річчя від дня 
його народження та 100-річчя 
«Молодого театру». Конкурс про-
ходив уже вчетверте і, коли мені, студентці 2-го курсу, 
запропонували взяти у ньому участь, я не міркувала ні 
секунди! 

За порадою мого педагога зі сценічної мови Вален-
тини Федорівни Лушнікової, ми вибрали уривок із 
казки Олексія Толстого «Золотий ключик, або при-
годи Буратіно» і разом із моїм одногрупником Дми-
тром Якимовим, почали плідно працювати. Наголоси, 
паузи, швидкість мовлення, темпоритм, передача 
образів, взаємодія із партнером, синхронність рухів 
під час читання та ще купа різних важливих профе-
сійних навичок, котрими треба вміло керувати під час 
виступу. Як усе це утримати в голові, запам’ятати й 
зафіксувати? Як довести всі отримані знання та нави-
чки до досконалості? Як досягти такого рівня майстер-

ності, щоб у процесі читання вже не 
замислюватися над технікою вико-
нання, а отримувати задоволення 
від самого процесу? Відповіді на всі 
ці питання ми отримали від Вален-
тини Федорівни, яка знов і знов 
просила нас повторювати, робила 
зауваження та вкладала всю душу 
та всі свої професійні поради в нас! 

І ось — ми на сцені! На наших 
головах — казкові ковпаки, в очах 
— вогонь, у журі — шановні педа-
гоги, а в залі — студенти різних 
курсів... Яке це щастя відчувати 
поруч розумного й розуміючого 
тебе з півпогляду партнера. Як при-
ємно бачити непідробний інтерес 
і живу реакцію глядачів, чути сміх 
і бачити спрямовані на тебе очі! І 
як тут не згадати слова Леся Кур-
баса: «Створити те, чого немає в 
дійсності, кинути людям фантазію, 
ідеальне, неіснуюче, але прекрасне 

— тільки в цьому може бути різниця актора від добре 
вишколеної мавпи. Для цього треба розбудити фанта-
зію, виростити їй крила і навчитися літати». 

Валентина Федорівна зуміла розбудити в нас фан-
тазію, навчила «купатися» в тому, що ми робимо на 
сцені, за що ми їй дуже вдячні! Звісно, нам іще нале-
жить вчитися і вчитися, напрацьовувати досвід, але 
той факт, що, на думку членів журі та за реакцією залу, 
наш дует отримав приз глядацьких симпатій, говорить 
про те, що ми були яскравими, запам’яталися і прине-
сли глядачам задоволення своїм виступом. А чи не це 
головна мета актора? Якщо він, звичайно, актор, а не 
«добре вишколена мавпа». 

Єлизавета Орел,
студентка 2 курсу факультету ТМ 

Не часто театральний факультет, на відміну від хореогра-
фічного, їде з виступами за територію Харкова, та ще й про-
водить майстер-класи. Але знайшлася людина, яка не про-
сто працює на факультет у межах міста, а й робить так, щоб 
поставити його за приклад студентам столичного театраль-
ного вишу. Так 2 травня студенти, учасники театральної 
лабораторії «ЕКМАТЕДОС» ( під керівництвом І.О.Бориса), 
виступили на малій сцені Національного академічного дра-
матичного театру ім. І. Франка (м.Київ) та показали уривки  з 
п’єс «Король Лір», «Гамлет», «Матінка Кураж та її діти».

 Студенти працювали не за традиційною системою Станіс-
лавського, а за школами Гордона Крега, Михайла Чехова, Бер-
тольта Брехта, які, як правило, не використовуються в межах 
України. І.О.Борис перший серед українців, хто розшифрував 
алгоритми роботи в даних школах та дав ці знання на своїх 
парах із майстерності актора. Школи відображають у собі не 
просто плоский натуралізм, а дійсність через екзистенцію, 
символізм або гіперболу. Завдяки такому підходу до роботи 
глядачі бачать перед собою магічний світ зі справжньою дум-
кою, направленою не на розваги, а на філософію людини у 
всесвіті. 

На майстер-класі були присутні студенти та педагоги Київ-
ського національного університету театру, кіно і телебачення 
ім. І.К. Карпенка-Карого, столичні драматурги, поети, хорео-
графи, співаки та актори. Вони оцінили роботу студентів як 

інтелектуальну та безцінну. Відеозапис обіцяли показати всім 
зацікавленим київським акторам, які не змогли бути присут-
німи на малій сцені театру саме в цей день. 

Маємо надію, що завдяки зусиллям Ігоря Олександровича 
Бориса студенти театрального факультету зможуть ще раз 
побувати не тільки в столиці, а й зможуть вибратися за межі 
держави: прославляти Харківську державну академію куль-
туру в Європі, Америці  та у всьому світі. Ми того варті!

Ростислав  Голуб 
студент 2 курсу факультету ТМ 
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ПРЕМ’ЄРИ

В учебном театре ХГАК – ПРЕМЬЕРА!!!
Уже прошел практически 

месяц со дня  премьеры 
нашего курсового спектакля 
«По ту сторону свободы» (инс-
ценировка по литературным 
произведениям О. Шахо-
вой и Л.Югорской), который 
оставил значительный след 
в жизни всех, кто принимал 
непосредственное участие 
в его рождении. Спектакль 
появился на свет благодаря 
режиссерам второго курса 
Анне Скрипник, Диане Кон-
гтхавонг, Алине Рубленко и 
Ангелине Николаенко.

Рассказ и повесть, по 
которым писалась инсце-
нировка, нам предложили 
наши преподаватели Викто-
рия Александровна Бугайова 
и Игорь Андреевич Сика-
лов. А уже потом режиссеры-
трудяжки начали сложный 
путь к созданию спекта-
кля, предложив в нем уча-
ствовать своим однокурсни-
кам, которые сыграли роли 
основных его персонажей.

Постановка и актерская 
игра в данной работе помо-
гли каждому из нас преоб-
рести необходимый сцени-
ческий опыт. Это был год 
ежедневных репетиций, изу-
чения иконографического материала, познание 
своей роли: ведь не так-то просто стать «зечкой», 
отсидевшей в тюрьме приличный срок. Каждая из 
актрис пыталась сочинить «роман жизни», то есть 
нафантазировать в своем воображении жизнь, про-
житую  своей героиней.

Почему она такой стала? Как она дошла до такой 
жизни? И что же ее ждет в будущем, когда она 
выйдет из колонии? 

На генеральных репетициях спектакля с нами 
был Сергей Иванович Гордеев. Он проводил с нами 
репетиции с утра до поздней ночи. Было интересно 
видеть его реакцию и слышать профессиональ-
ное мнение по поводу нашей работы. Интересно 
было наблюдать за Мастером, когда он выходил на 
сцену, проигрывая роль вместо девочек, тем самым 
показывая, как лучше сыграть в той или иной сцене 
будущего спектакля.

Что же касается меня, то я играла маленькую 
эпизодическую роль двадцатисемилетней Марины 
Васильевой. Мою героиню «подставили», и уже 4 
года она отбывала срок в местах лишения свободы. 
В своей камере она была старшей. Все ходили по 
струночке, потому что боялись ее. За четыре года 
жизни среди воров, убийц и она очень изменилась. 

В тюрьме ее все называли Рина (это сокращенно от 
Марина). По ходу развития событий в тюремной 
жизни она начинала осознавать всю трагичность 
своей судьбы, но было уже поздно, оставалось 
только дождаться окончания срока, а до выхода на 
свободу было еще несколько лет.

В день премьеры мы сыграли спектакль два раза, 
так как в небольшом зале учебного театра для всех 
преподавателей и студентов не хватило мест. И на 
первом, и на втором показе было очень много зри-
телей. Спектакль был принят очень тепло, вызвал 
бурю эмоций, у некоторых присутсвующих на гла-
зах после его просмотра были слезы от пережитых 
драматических событий. Значит нам, постановоч-
ной группе, актерам и нашим преподавателям, уда-
лось выполнить главную задачу театра: не оставить 
зрителя равнодушным, заставить его задуматься 
о тех острых проблемах, которые существуют в 
нашем современном обществе.

Татьяна Бабич, студентка
2 курса,гр. 1-М, ф-т театрального искусства
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

ЗНАЙОМСТВО 
З ВИШИВАНКОВОЮ 

ТРАДИЦІЄЮ
Щороку, в кожен третій четвер травня в Україні від-

значають День вишиванки – міжнародне свято, покли-
кане зберегти та популяризувати традиції носіння наці-
онального одягу в повсякденному житті. Цього дня 
українців закликають доповнити звичний гардероб 
вишиванкою або будь-яким елементом традиційного 
костюму.

Цікаво, що ідея запровадження Дня вишиванки 
виникла 2006 року в студентському середовищі: вихо-
ванка Чернівецького національного університету імені 
Ю.Федьковича Леся Воронюк запропонувала всій уні-
верситетській спільноті на один день змінити звичний 
одяг на вишиванку та влаштувати тематичні заходи. 
Згодом подібні акції почали проходити також в інших 
регіонах України та світу. Наразі до святкування Дня 
вишиванки долучилися понад 60 країн світу. Свято 
супроводжується маршами, ярмарками, мистецькими 
та просвітницькими акціями, що покликані познайо-
мити з традиціями вишивки та українського національ-
ного костюму.

Із нагоди Дня вишиванки в Харківській держав-
ній академії культури також відбулася акція «Одягни 
вишиванку до ХДАК». Чимало студентів, виклада-
чів та співробітників прийшли цього весняного дня у 
вишитих сорочках, аби долучитися до святкувань усієї 
України. 

 17 травня Академія просто барвила вишиванками 
білого та чорного кольорів із різноманітними орна-
ментами. Людей у національному одязі можна було 
зустріти й на лекціях, і в бібліотеці, і в академічному 
скверику. На перервах усі з задоволенням робили фото 
напам’ять. Основна мета акції, як зазначають і викла-
дачі, і студенти, – це збереження українських ціннос-
тей, вираження своєї національної та громадянської 
позиції, сприяння культурній освіченості та збага-
ченню духовної свідомості кожного громадянина.

Активно долучилися до Всесвітнього дня вишиванки 
й іноземні студенти та слухачі підготовчого відділення 
ХДАК: вони змогли дізнатися про різні орнаменти 
й способи вишивання, залюбки приміряли етнічний 
український одяг. Також відвідали міні-фестиваль сло-
божанських ремесел, який проходив у Покровському 
сквері в рамках X Міжнародного туристичного форуму. 

Гості заходу на кілька годин перенеслися в Харків 
кінця XVII – початку XVIII століття. Знайомство із тра-
диційними слобожанськими ремеслами – гончарством, 
різьбленням по дереву, вишивкою, розписом глиняних 
виробів – супроводжувалося українськими піснями у 
виконанні відомих харківських колективів. Кожен охо-
чий міг спробувати одне з ремесел під керівництвом 
майстрів. 

Слухачі підготовчого відділення для іноземних гро-
мадян ХДАК взяли участь у майстер-класі з розпису 
глиняних тарілочок, де майстриня Марина Юхта роз-
казала про традиції розпису, пояснила значення різ-
них елементів орнаменту, поділилася професійними 
таємницями. Слухачі із великим задоволенням влас-
норуч створили маленькі вироби української народної 
культури. 

Ольга Піскунова, 
викладач ЦМОіС ХДАК
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СТУДЕНТСЬКІ ХОБІ

МИ ПРО ЦЕ ЗНАЄМО

Як танцюють 
менеджери

Секрети успіху від 
відомої телеведучої
Навесні в Харкові відбулася творча зустріч із Ольгою Фрей-

мут, яку не пропустили студенти нашої академії спеціаль-
ності «Журналістика». Телезірка поділилася з молодшими 
колегами, як стати ведучою свого життя, та дала важливі жит-
тєві настанови, якими керується сама. Так, журналістка реко-
мендує:  1) мати мету, бо, якщо ви не маєте власної мети – 
тоді працюєте на  досягнення чужої; 2) коли вам говорять НІ, 
відповідайте ТАК (не бійтеся слова «НІ», сприймайте його, 
як виклик: проблеми повинні збуджувати, мотивувати до дії); 
3) усе завжди обирати маєте Ви  самі: кого кохати, з ким това-
ришувати, чим займатися по життю та в якій країні жити; 4)
поповнювати свій словниковий запас, підбирати правильні 

слова й завжди бути ввічливими, адже від мови багато чого 
залежить: мова – наш паспорт. 

АннаКошелєва, 
студентка 2 курсу ф-ту культурології

Продовжуючи тематику незвичайних хобі студентів 
Академії культури, пропоную поглянути на звичайного 
хлопчину – Андрія Гапоненка. Будніми днями це такий 
собі худорлявий парубок зростом під два метри, але на 
вихідних він перетворюється на канонічного лицаря, 
одягненого в обладунки, з двометровим мечем у руках. 
Не вистачає лише білого коня, але він нашому воїну і 
не потрібен. Хобі Андрія – студента ІІ курсу спеціаль-
ності «Менеджмент» – історичне фехтування. Тож пого-
воримо з ним про це.

– Андрію, що саме надихнуло тебе займатися цим 
видом спорту і як довго ти в ньому?

– Фехтую я відносно нещодавно, лише два роки, а 
почав це робити завдяки моєму дядькові Віталію. Ось 
хто насправді ветеран історичного фехтування: він у 
спорті 17 років! Дядько часто розповідав про своє захо-
плення, показував відео, запрошував на турніри, на 
одному з яких я й зрозумів, що хочу бути по ту сторону 
огорожі. Окрім того, я давно захоплююсь фентезі та 
середньовічною тематикою.

– Чи важко було починати?
– Одягнув обладунки, взяв у руки меч (чи що поважче) 

– та й пішов. А якщо серйозно, то  перша перепона, з 
якою зіткнеться майбутній фехтувальник, – ціна на спо-
рядження. Наприклад, один шолом коштує близько двох 
тисяч гривень, а бригантина (це такий собі обладунок із 
пластин) коштує вже десять тисяч гривень.

– Зважаючи на ціни, захоплення це точно не сту-
дентське! Андрію, звідки в тебе такі гроші?

– Нічого кримінального. Користуюся я старенькими 
обладунками, які дав мені дядько Віталій. Вони, зви-
чайно, не такі блискучі, як нові, але не менш міцні й 
надійні.

– Що дається тобі найважче під час поєдинку?
– Поки що найважчим для мене є обрання тактики 

бою. Інколи не знаєш – відступити тобі, чи спробувати 
нанести опоненту удар. Або, коли стоїш на турнірі проти 
найвправнішого фехтувальника Харкова й не знаєш – 
тікати тобі, чи все ж таки …тікати.

– То ти вже навіть береш участь у турнірах? Чи 
вдалося посісти якесь призове місце?

– Поки що ні, це були мої перші змагання, але у своє 
виправдання можу сказати, що тримався я добре. Навіть 
виграв три з п’яти поєдинків.

– І наостанок – творче запитання. У літературі 

часто порівнюють фехтування з танцем. Чи заслуго-
вує таке порівняння на життя?

– Складне запитання. Якщо порівнювати фехтування, 
наприклад, із моїм шкільним вальсом, то, звичайно, від-
повідь – «так»: багато гарних хлопців там «полягло»…

P.S. І Андрій, поблискуючи віддзеркаленням сонця на 
обладунках, зник за обрієм.

Сергій Бойко,
студент 2 курсу ф-ту культурології 
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СПОРТ

Марафонці Академії культури
Біг стає популярним, а тренд на здо-

ровий спосіб життя та хорошу фізичну 
форму активно входить у наше повсяк-
денне життя. Так, 29 квітня в Харкові 
відбувся один із найбільших спортив-
них заходів – V Міжнародний марафон, 
в якому взяли участь представники 22 
країн світу, зокрема з Німеччини, Кенії, 
Китаю, США та ін. 11 тисяч професій-
них спортсменів, аматорів і початківців 
пробігли дистанцію на 4,2; 10 та 42 км. 
Звичайно ж, спортивні студенти Ака-
демії культури та викладачі кафедри 
фізичної культури й здоров’я теж при-
єдналися до цієї наймасштабнішої події. 
Детальніше про спортивне свято нашого 
міста розповідають студенти 2 курсу 
спеціальності «Соціальна та культурна 
журналістика»:

Владміра Кузьменко:
– Я вперше брала участь у подібному 

заході. Бігати не любила ніколи, але 
після марафону мої спортивні уподо-
бання змінилися. Тепер я щоранку встаю 
на пробіжку – і раджу це усім, адже біг 
– це спосіб підтримувати фізичну форму 
та здоров’я, це гарантований позитив-
ний настрій на весь день і врешті – від-
чуття перемоги над собою. Наступного 
року бажаю всім небайдужим до спорту 
приєднатися до чергового забігу на між-
народному марафоні. Спробувати варто! 

Ганна Кошелєва: 
– Несподівано для самої себе я нава-

жилася пробігти 4,2 кілометри. Зда-
ється, це коротка дистанція, але якщо 
зважити, що половину дороги довелося бігти вгору, 
то не дивно, що з’явилися і втома, і біль у м’язах, і 
відчуття страху, що можу бути останньою. Утім, на 
мій подив, я фінішувала за 22 хвилини. Звичайно, 
моментами хотілося зупинитися та зійти з дистан-
ції, але активна підтримка волонтерів і вболіваль-
ників піднімала «бойовий дух». Запальні танці, 
вибухова музика, тематичні «кричали» та яскраві 
прапорці – усе це не просто підбадьорювало нас, 
марафонців, а й допомагало бігти вперед, незва-
жаючи на спеку й втому. Не передати словами всіх 
емоцій, які були на фініші. Для себе вирішила, що 
наступного року обов’язково побіжу марафон, але 
вже не 4,2, а 10 кілометрів.

Марина Сметана:
– Цього року, на жаль, не вийшло пробігти дис-

танцію, але академія дала можливість бути волон-
тером і стати частиною великої та дружньої 
команди, підтримати всіх учасників, зокрема сту-
дентів нашого вишу. Цьогорічний марафон надих-
нув мене активно займатися спортом: уже почала 
тренування та наступного разу обов’язково здій-
сню свою давню мрію – пробігти 42 кілометри.
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