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Проект діє для учнів
10титуту. Для учнів від-
-11 класів загально-
освітніх шкіл м. Полта-
ви та Полтавської об-
ласті.

Провідні викладачі
вишу (доктори та кан-
дидати наук) прово-
дять тематичні лекції
та практичні заняття,
що мають на меті зна-
йомство з соціальними
інститутами в Україні
та світі, основами нау-
кових соціологічних до-
сліджень та порушу-
ють найболючіші про-
блеми людського сус-
пільства.

Заняття для старшо-
класників зі шкіл, що
знаходяться в центра-
льній частині міста,

проходять на базі Інсти-
туту. Для учнів віддале-
них районів міста та
районів області кафед-
ра організує навчання
на базі однієї зі шкіл за
територіальним принци-
пом.

Проект охоплює на-
ступну проблематику:

1. Соціологія або «Чо-
вен на алеях парку».

2. Ми в суспільстві:
особистість, соціальні
статуси та ролі.

3. Культура і суспіль-
ство.

ДЛЯ ТИХ, ХТО БАЖАЄ НАВЧАТИСЯ
В ПОЛТАВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»
На кафедрі соціальної роботи Полтавського інституту економіки і права

починається реалізація проекту «Школа соціолога»

4. Соціальна нерів-
ність: стать, вік, націо-
нальність, стан здоро-
в’я.

5. Сім’я і суспільст-
во.

6. Релігія і суспіль-
ство.

7. Засоби масової ін-
формації і суспільст-
во.

8. Вивчення суспіль-
ства за допомогою ме-
тодів соціологічних до-
сліджень.

Починається набір
груп, куди запрошують-
ся школярі 10-11 класів
загальноосвітніх шкіл
м. Полтави та області.

По закінченні проекту
«Школа соціолога» учні
отримують сертифікат,
який надає переваги
під час вступу до інсти-
туту за спеціальністю
«Соціальна робота».

Телефон для довідок:
0-532-50-99-66 (при-
ймальна інституту).

Навчання - безкош-
товне.

9 лютого 2013 року з ба-
тьками студентів першого
курсу Полтавського юри-
дичного коледжу та юри-
дичного факультету еко-
номіки і права були про-
ведені батьківські збори.

Декан юридичного фа-
культету Р.І. Шаравара по-
рушив загальні питання
організації навчального

процесу, зупинився на ор-
ганізації навчального про-
цесу за кредитно-модуль-
ною системою навчання,
ознайомив батьків із під-
сумками сесійного контро-
лю, шкалою оцінювання
ECTS і вручив кожному з
них виписку про успішність
його дитини.

Р.І. Шаравара та присутні

викладачі відзначили дис-
циплінованість та відмінні
показники навчання сту-
дентів Гришко М., Дрюк О.,
Філоненко Т., Кушніренко
Ю., наголосивши на необ-
хідності контролю процесу
навчання першокурсників
як викладачами, так і бать-
ками.

Викладачі кафедри озна-
йомили батьків із вимога-
ми щодо підручників, ін-

формаційного забезпече-
ння дисциплін, зокрема за
допомогою ПК та інфор-
маційних мереж.

Куратори обговорили з
батьками питання зовніш-
нього вигляду, поведінки в
інституті, студентського
життя, збереження репро-
дуктивного здоров’я, регу-
лярного харчування сту-
дентів тощо.

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ В ІНСТИТУТІ
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Уже вшосте
напередодні
Дня Захисника
Вітчизни до
студентів Пол-
тавського ін-
ституту еконо-
міки і права за-
вітали члени
літературної
студії «Голос
ветерана» -
фронтовики,
«діти війни»,
які мають літе-
ратурний та-
лант. Цьогоріч
вони виступи-
ли не тільки у
студентських
групах юриди-
чного факультету, а й у
юридичному коледжі,
створеному при інсти-
туті.

На зустрічах із молод-
дю було презентовано
дві книги - «В обіймах
слова», вихід якої спів-
пав із 25-річчям студії,
та альманах «Голос ве-
терана» (13-й випуск).

В альманасі зібрано
унікальні спогади лю-
дей, які пройшли конц-
табори Освенцім, Зак-
сенхаузен, Берген-Бе-
льцен, Пелець на Оде-
рі, Флесеенбург. Це -
Михайло Пилипович
Веревкін, який зустрів
День Перемоги в м. Ри-
бниці (Польща), Сергій
Іларіонович Рибалка,
котрий нині очолює По-
лтавську організацію
колишніх в’язнів фаши-
стських концтаборів.

Тут можна ознайоми-
тися з творчістю інва-
лідів Великої Вітчизня-
ної війни Бориса Ковту-
на та Василя Глущен-
ка, а також людей, які
пережили війну на на-
шій полтавській землі,

- Марії Страцтинь, Ва-
лентини Нездойминоги.
Саме тому такими хви-
люючими були вечори у
вузі та коледжі, адже в
обох виданнях війна по-
стала очима очевидців -
правдива, жорстока.
Проте жоден із виступа-
ючих не говорив про
свою зневіру, а навпаки
- говорили про любов до
життя, до полтавського
краю.

У книзі є розділ «Зв’я-
зок поколінь», де пред-
ставлені твори перемо-
жців літературного кон-
курсу «Здіймайся до зір,
наше слово про мир!».
Цей конкурс уже 17 ро-
ків поспіль проходить в
обласному центрі з ви-
явлення талановитої
молоді, яка пише про
Другу світову війну.

Цього року в альма-
насі є новий розділ - «Ін-
формація». Це Лілія Ку-
коленко зробила своєрі-
дний калейдоскоп до
ювілейних і пам’ятних
дат України, який стане
помічником педагогам і
школярам під час прове-

дення різноманітних
виховних заходів.

Збірка ілюстрована
кольоровими знімками,
що дають змогу чита-
чам простежити історію
патріотичного, крає-
знавчого, естетичного
виховання школярів і
студентів Полтавщини,
що вже понад чверть
століття проводить лі-
тературна студія на
чолі з Ніною Гриб. На
фото є й наші студен-
ти.

У книзі «В обіймах
слова» 20 авторів у ві-
ршах, оповіданнях, есе
розповідають про про-
блеми сьогодення, на-
вчають гідності, муж-
ності, толерантності,
що вельми актуально в
наш час.

Запам’яталися студе-
нтам виступи студійців
Людмили Новохатько,
Надії Коркішко, Івана
Дичка і Людмили Ларі-
онової, Валентини Не-
здойминоги, Надії Рад-
ковської та Зінаїди То-
кар, які розповіли про
героїзм українського
народу під час Великої
Вітчизняної війни, зга-
дали про перемоги на-
шого війська (від геть-
мана Богдана Хмель-
ницького до звільнення
Батьківщини від фаши-
стів), про рідну мову.
Іван Дичко ознайомив
присутніх ще й зі свої-
ми перекладами мало-
відомих творів поетів
“срібного” століття.

Насамкінець студен-
ти висловили ветера-
нам свою щиру повагу
і шану до їхнього рат-
ного подвигу та літера-
турного таланту, вручи-
вши їм букети живих
квітів.

Оксана КРАВЧЕНКО,
член Національної
спілки журналістів

України

СЛОВО,
ОБПАЛЕНЕ ВІЙНОЮ

До Дня Захисника Вітчизни
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Найдорожче добро кожно-
го народу - це його мова.
Знання мови, оволодіння
багатством її словникового
запасу, використання під час
спілкування різноманітних
епітетів, порівнянь, прислі-
в’їв, приказок визначає куль-
турний рівень людини. Час-
то кажуть: «Хіба так важли-
во, як я говорю?» Так! Дуже
важливо! «Людина, байдужа
до рідної мови,- це дикун»,-
писав російський письмен-
ник К. Паустовський.

В одних вустах мова ча-
рує, кличе за собою, а в
інших - ріже слух. Усе зале-
жить від того, хто і як володіє
цим унікальним інструмен-
том.

Правильно й чисто говори-
ти може кожен, аби було ба-
жання. Але не всі розуміють
цю істину, тому розмовляють
суржиком, іноді не ро-
зуміючи, про що гово-
рять.

У Міжнародний день
рідної мови студенти
кафедри фізичної реа-
білітації Полтавського
інституту економіки і
права разом із секто-
ром масової роботи
Полтавської обласної
бібліотеки для дітей
імені Панаса Мирного
провели тренінг «Діа-
лог про мову: як ми го-
воримо» для учнів сьо-
мих класів ЗОШ № 23
м. Полтави.

Програма тренінгу
включала рубрики
«Мовологія» та «Моз-
кова атака», де учні
отримали цікаву інфо-
рмацію про правильне
використання украї-
нських відповідників
російських слів і вира-
зів, їхню етимологію та
семантику за книгою
Антоненка-Давидови-
ча «Як ми говоримо».

Учасники тренінгу
переглянули сценку
«Баба Параска і баба

ДІАЛОГ ПРО МОВУ:
ЯК МИ ГОВОРИМО

 Тренінг до Міжнародного дня рідної мови
Палажка на святі рідної мо-
ви» у виконанні студентів
Світлани Мошти (ІІ курс на-
пряму підготовки «Здоров’я
людини») та Анни Науменко
(І курс напряму підготовки
«Філологія») .

У рубриці «Мозкова атака»
бібліотекар Лариса Чижик
провела вікторину «Мова
рідна солов’їна» та огляд
книжкової виставки «Як річка,
з роду і до роду, так мова
з’єднує народи».

На завершення зустрічі
прозвучали пісні та вірші
рідною мовою. І присутні ще
раз зрозуміли, якою мило-
звучною, чарівливою є наша
рідна українська мова.

    А.С. ОРІХОВСЬКА,
асистент кафедри

фізичної реабілітації
та фізичного виховання
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КОНКУРС ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ
«КРАЩА АУДИТОРІЯ»

3 лютого в нашому
інституті економіки і
права та Полтавсько-
му коледжі Університе-
ту «Україна» відбувся
конкурс до Дня закоха-
них «Краща аудито-
рія».

У заході взяли участь
студенти спеціальності
«Правознавство» 1-3
курсу. Вони виявили
свої дизайнерські здіб-
ності, чудово прикраси-
вши аудиторії. Декора-
тивні деталі - плакати
та троянди  зі стрічок -
студенти виготовляли
власноруч.

Призера визначала ко-
місія («Амурська канце-
лярія»), яку очолив  ди-
ректор  коледжу  Шара-
вара Роман Іванович
(бог Гіменей), а також її
члени: декан економіч-
ного факультету Черкас 
Віра Володимирівна, за-
відуючий кафедрою
правознавства Кальян
Олександр Сергійович,
бібліотекар Кравченко
Оксана Володимирівна, 

організатор студент-
ського дозвілля Журає-
ва Катерина.

Переможців нагоро-
дили солодощами та
Грамотами.

Перше місце виборо-
ли студенти коледжу
груп 31ПР/10 та 32ПР/
10, за що отримали
святковий торт. Усі інші
учасники також отри-
мали винагороду - сма-
чні цукерки.

Директор коледжу
Шаравара Р.І. та декан
економічного факуль-
тету Черкас В.В. при-
вітали студентів із на-
ближенням романтич-
ного свята закоханих,
феєричну атмосферу

якого створили вони
самі. Вони  побажали
всім присутнім завжди
бути поряд із тією лю-
диною, якій хотілося б
говорити наймиліші
слова, здійснювати за-
ради неї благородні
вчинки, дарувати їй
найщиріші та найвід-
вертіші почуття.

О. СЕМЕРЕНКО,
студ. спеціальності

«Правознавство»
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«Від усього серця» - так
називається виставка
сердечок-«валентинок»,
яку підготували студенти
кафедри фізич-
ної реабілітації
до Валентиново-
го дня - прекрас-
ного й романти-
чного свята, що
дарує багато по-
зитивних емо-
цій, щирі почуття,
створює атмос-
феру справжньо-
го щастя.

У виготовленні
валентинок узя-
ли участь студен-
ти груп 11ФР,
21ФР, 11ФРз.

Високою май-
стерністю від-
значаються «ва-
лентинки» Нелі
Вакуленко, Сві-
тлани Мошти,
Дарини Коваль,
Тетяни Ілющен-
ко, Людмили
Крагель, Арсена
Феєра, Тетяни
Кіященко.

Сюжетна тема-
тика виробів із

солоного тіста, бісеру, пає-
ток, пір’я і колосків, квітів і
намиста, аплікацій, квіл-
лінгових поробок дуже різ-

номанітна - від гармонії
природи й почуттів - до ус-
відомлення високих люд-
ських цінностей, адже в ко-
жній «валентинці» прихо-
вана „скринька щастя” для
того, хто виготовляв, і для
того, хто одержує дарунок.

„СЕРДЕЧНА” ВИСТАВКА
ДО ДНЯ ЗАКОХАНИХ

Напередодні Валенти-
нового дня в світі реєст-
рується найбільша кіль-
кість поцілунків. «Людсь-
ке, занадто людське…»,-
так писав про поцілунок
філософ Ф. Ніцше.

Саме про природу цьо-
го явища йшла мова на
«Етюдах» про природу
цього психічного процесу,
які провели студенти ка-
федри фізичної реабілі-
тації Полтавського інсти-
туту економіки і права та
сектор масової роботи
Полтавської обласної бі-
бліотеки для дітей ім. Па-

наса Мирного. Участь у
цьому зібранні взяли вихо-
ванці інтернату №2 та ЗОШ
№26 м. Полтави.

Цікавою була програма
дійства: онтогенез та сема-
нтика поцілунків; історія та
класифікація; цікаві факти
про поцілунок у контексті
масмедіа.

Про об’єкт цього дослід-
ження в мистецтві (скуль-
птура поцілунку, живопис,
кіно, музика) розповіла
провідний бібліотекар Ла-
риса Чижик.

Майбутні фізичні реабі-
літологи зі знанням справи

повідомили про користь
поцілунків із близькою лю-
диною, що допомагає зня-
ти біль, підвищити імунітет,
знизити кров’яний тиск і
створити «скарбничку ща-
стя».

У колективному виконан-
ні з юних вуст прозвучало
оповідання «Перший поці-
лунок» із творчим завдан-
ням, у якому кожне слово
починається літерою «П»,
за що переможець заслу-
жено отримав солодку „зо-
лоту” медаль. У рубриці
«Для Вас» поезії Павла Ти-
чини, Ліни Костенко, Васи-
ля Стуса, Сергія Єсеніна
виконали студенти групи
21 ФР Іван Задорожний, Ві-
талій Квачко, Дарина Ко-
валь.

«ЕТЮДИ» ПРО ПРИРОДУ
ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ

З непідробним інтере-
сом учасники заходу спри-
йняли міні-виставу за по-
вістю Анни Масс «Най-
щасливіша» у виконанні
студентів Арсена Феєра
та Світлани Мошти.

Учителька трудового на-
вчання ЗОШ №26 Пили-
пенко Т.В. провела для
дітей майстер-клас «Як
виготовити валентинку-
троянду». Зроблені влас-
норуч квіти діти подарува-
ли улюбленій бібліотеці.

Всі учасники ознайоми-
лись із виставкою літера-

тури, присвяченої Дню
Валентина, та отримали

цукерки «КISS» («Поцілу-
нок»).

О.С. БОНДАРЧУК,
асистент

Такий „сердечний” по-
дарунок зігрітий теплом
долоньок люблячої люди-
ни, заряджений енергією
добра і любові.

Л.Д. БОЙЧЕНКО,
доц. кафедри

фізреабілітації.
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У День Святого Валентина в Пол-
тавському інституті економіки і пра-
ва з паперовим рушником, весіль-

інституту за підтримки Управління
сім‘ї, молоді та спорту Полтавського
міськвиконкому та ПОБО «Вихід Є!».

ВИРУВАЛИ «СТУДЕНТСЬКІ ВЕСІЛЛЯ»
У ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА...

ним маршем і щонайсправжнішими
обітницями «одружили» майже пів-
сотні студентів.

Церемонія, що тільки загальними
рисами нагадувала справжнє весі-
лля, зібрала у холі інституту близь-
ко 200 глядачів.

Цей проект реалізує вже 6-ий рік
поспіль Студентська рада нашого

Створення таких молодіжних сімей
- лише один із етапів проекту. Про-
тягом кількох днів ми проводили се-
мінари з питань шлюбу та сімейних
стосунків у старших класах шкіл №№

9, 22, 24, 36 та Розсошенській
гімназії. На наших семінарах ми
розповідали про здоров’я людей, у
тому числі і репродуктивне. Шко-
лярі були справді зацікавлені цими
темами, тому що в їхньому віці це
є дуже актуальним. Вони охоче
підтримували з нами бесіду та гідно
відстоювали свою думку щодо сти-
лю життя сучасної молодої люди-
ни.

“Зареєструвати” шлюб цього дня
пропонували всім охочим. Зазда-

легідь зареєструвалися 6 пар, а на-
прикінці заходу молодіжних сімей
стало аж 28! Це значно більше, ніж

(Закінчення на с.7)
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ВИРУВАЛИ «СТУДЕНТСЬКІ ВЕСІЛЛЯ»
У ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА...

минулого року, коли «одружитися»
вирішили лише 9 пар.

Першими реєстрували свій шлюб
учні школи № 9:

- Ми зустрічаємося вже півтора
року. Вирішили прийти сюди і роз-
писатися. Вважаємо, що це певний
крок до справжнього шлюбу,- роз-
повіла наречена Марина.

Такої ж думки інша пара - Віталій
та Яна:

- Ми кохаємо одне одного. Це «ве-
сілля» - своєрідна репетиція. По-
дібна обітниця дає змогу усвідоми-
ти глибину наших почуттів. Це щось
нове для нас і цікаве, тому виріши-
ли прийти.

Інші пари утворилися після того,
як співпали їхні номери на серцях

(їх роздавали у першій половині дня
волонтери), частина - за вибором ве-

дучої церемонії. “Од-
ружили”, між іншим,
навіть директора ін-
ституту і всіх деканів.
Таке “свавілля” вик-
ликало у них щирий
подив, але від “шлю-
бних обітниць” вони
не відмовилися і радо
засвідчували союз
обіймами та поцілун-
ками. Не обійшлося і
цього року без «нерів-
ного шлюбу» викла-
дачів зі студентами.

Обітниці, які сього-
дні давали одне од-

ному хлопці та дівчата, були пере-
важно жартівливими. Хлопці обіця-
ли не залишати брудні шкарпетки
в кімнаті, а дівчатам ведуча суворо
наказувала не загодовувати наре-
чених, бо від свинини страждає
серце, а від галушок буває вираз-
ка.

Директор Полтавського інституту
економіки і права Надія Семенівна
Мякушко вважає, що навіть випад-
кові пари, які сьогодні утворилися,-
знак, і в майбутньому між цими
хлопцями і дівчатами може зажев-
ріти справжнє кохання.

Після весільної церемонії моло-
дят частували чаєм та кавою з цу-
керками.

   Дарина ПРОЦАН,
президент студентського

самоврядування.

(Закінчення.
Початок на с.6)



ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор. 828 лютого 2013 р.

ПОЛТАВЩИНА В ЖИТТІ
І ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА

Л Ю Б И  І  З НА Й  С ВІ Й  Р І Д Н И Й  К РА Й

До 200-річчя з дня народження геніального поета,
яке наступного року відзначатиме все людство

Життєві зв’язки Т.Г. Шев-
ченка з Полтавщиною були
тривалі і надзвичайно плід-
ні, адже саме тут Тарас Ше-
вченко написав низку відо-
мих поем і віршів, які стали
основоположними в його по-
етичній творчості,- «Розрита
могила», «Великий льох»,
«Кавказ», «Єретик», «Запо-
віт» («Як умру, то поховай-
те»...) та багато інших.

Шевченко і Полтавщина.
Нелегко знайти приклад тіс-
нішого єднання письменни-
ка і художника з полтавсь-
ким краєм. Місця, відвідані,
змальовані чи описані Шев-
ченком, а також і перекази
та легенди про нього, ство-
рені на Полтавщині під
впливом його перебування,
- все це стало безцінним ку-
льтурним надбанням усього
краю, тим надбанням, яке
своєю духовною цінністю
здатне виховувати благоро-
дні почуття в серцях нових і
нових поколінь.

Місць на Полтавщині, по-
в’язаних із Т.Г. Шевченком,
багато. Можливо, більше,
ніж у будь-якій іншій області,
де бував Шевченко (за ви-
нятком хіба що його батькі-
вщини - Черкащини, в часи
Шевченка - Київщини).

На землю Полтавщини
Тарас Шевченко вперше
ступив у травні 1843 року.
Це сталося в Прилуцькому
повіті. Після відвідання Киє-
ва та Кирилівки Шевченко
наприкінці червня прибув
через Переяслав і Пирятин
до Є.П.Гребінки в Убєжище
(тепер Мар’янівка Гребінкі-
вського району), звідки за
кілька днів Гребінка повіз по-
ета в Мойсівку до Тетяни Гу-
ставівни Волховської на

панський бенкет (тепер Мой-
сівка Драбівського району Че-
ркаської області). Звідси, піс-
ля знайомства поета з багать-
ма знатними родинами пол-
тавських діячів, пролягли до-
роги Шевченка до Ковалівки,
маєтку О.В.Капніста (нині -
Драбівського району), у Яго-
тин до Рєпніних, у Березову
Рудку до Закревських, у Ли-
новицю до Якова де Бальме-
на, в Ісківці до поета і фольк-
лориста О. Афанасьєва-Чуж-
бинського, у Малютинці на
Пирятинщині до Селецьких.

Улітку 1843 року - подорожі
на Запоріжжя та в рідні місця.
А восени він знову на Полтав-
щині: у Яготині, Ісківцях, Ан-
дріївці Гадяцького повіту (те-
пер - Роменського району Су-
мської області), де прожив
другу половину листопада і
працював над «Тризною»; на-
решті - 15-24 грудня - в Бере-
зовій Рудці за портретуван-
ням Платона і Ганни Закре-
вських.

25 грудня 1843 року Шевче-
нко з Яготина прибув у Пиря-
тин, щоб передати матері
В.І.Григоровича листа від
сина.

Така схема Шевченкових
маршрутів літа - осені 1843
року.

Весь липень і серпень Та-
рас Григорович був на Пол-
тавщині, але де саме, в кого,
які місця відвідав - про це мо-
жна лише гадати, а достовір-
них даних немає. У даному
випадку не доводиться нехту-
вати й народними переказа-
ми.

Початок 1844 року Т.Г.Шев-
ченко провів теж на Полтав-
щині, відвідав Яготин, Бере-
зову Рудку, Мойсівку, заїжд-
жав, очевидно, в Малютинці
та Ковалівку (принаймні, відо-
мо, що була домовленість із
О. Капністом про зустріч у се-
редині січня), і лише на почат-
ку лютого Тарас Григорович
виїхав до Москви.

Друга, найтриваліша за ча-
сом, подорож Т.Г.Шевченка

на Полтавщину відбулася в
1845-1846 роках. Вона знач-
но розширила список відвіда-
них ним населених пунктів гу-
бернії.

Маючи село Мар’їнське по-
близу Миргорода за свою ба-
зу (сюди він адресував корес-
понденцію друзів і знайомих),
Тарас Григорович звідси здій-
снив виїзди до Яготина, Пол-
тави, Шедієвого, Устивиці,
Сорочинців тощо.

Влітку та восени 1845 року
він відвідав Хорол, Вишняки,
Лубни, Лукім’є, Веселий По-
діл, Василівку (ймовірно, хо-
рольську), Пирятин, Ісківці,
Линовицю, Переяслав, При-
луки, Густинь, Ромни. Список
цей ще неповний, бо на до-
розі до названих міст і місте-
чок лежали села й хутори, в
яких теж, хоч ненадовго, зу-
пинявся Шевченко.

Незабутнє враження зали-
шила у Шевченка Полтава,
куди поет прибув наприкінці
червня 1845 року разом із
О.А. Лук’яновичем.

Ще раніше образ Полтави
зливався в уяві Шевченка з
образом самого Котляревсь-
кого. У присвяченому йому
вірші немає якихось особли-
вих рис Полтави, якщо не вга-
дувати їх у символічному об-
разі соловейкового гніздечка.
Поза сумнівом, що саме Кот-
ляревський привабив до Пол-
тави молодого Шевченка (ре-
ліквії Полтавської битви його
не зацікавили, про них він на-
віть не згадує). Такий висно-
вок випливає з повісті «Близ-
нецы», де й сам Котляре-в-
ський і його побутове оточен-
ня вимальовуються дуже чі-
тко. Котляревський виступає
у творі як людина і педагог,
дбайливий вихователь мо-
лоді.

Та повість було написано
пізніше, під час заслання, а
тут, у Полтаві, Шевченко роз-
горнув мольберт і намалював
оте «гніздечко на калині», по-
кинуте поетом-соловейком,
про яке писав ще в 1838 році.

Цей малюнок став важли-
вим документом при відбу-
дові 1969 року хати Котля-
ревського (треба тільки за-
уважити, що помиляються
деякі автори, коли катего-
рично твердять, ніби «за ма-
люнком Шевченка відновле-
но будинок І.Котляревсько-
го»; насправді було врахо-
вано й інші - графічні та опи-
сові - матеріали). Велику
цінність має й зображення
Успенського собору, з якого
ховали І.П.Котляревського
(а в 1920 р. - Панаса Мир-
ного).

Під час перебування в По-
лтаві Т. Шеченко намалю-
вав і Хресто-Воздвиженсь-
кий монастир, архітектурну
пам’ятку 18 століття, пов’я-
зану з ім’ям видатного пол-
тавця Мартина Пушкаря.
Якщо піти услід за героєм
повісті «Близнецы» Левиць-
ким, то вступимо у слід са-
мого Шевченка й опинимо-
ся на подвір’ї монастиря.
Споруда, на щастя, вціліла,
вона має велике історичне
значення як свідок козаць-
ких часів (бо є факти зв’яз-
ку монастиря з Запоріж-
жям), а також і Полтавської
битви 1709 р.

Та, на жаль, марно шука-
ти на будь-якій споруді чу-
дового монастирського ан-
самблю меморіальної дош-
ки, де б говорилося, що мо-
настир відвідав, малював і
згадав у повісті «Близнецы»
Т.Г.Шевченко.

Цей об’єкт тривалий час
був занедбаний, але тепер
реставрується, в ньому від-
роджується монастирське
життя.

Нині у Полтаві є вулиця
імені Т.Г.Шевченка, пам’ят-
ник поету (роботи скульпто-
ра І.П. Кавалерідзе, 1926
р.), є невеликий мальовни-
чий і затишний парк ім.Шев-
ченка, що виник за рішен-
ням Полтавського міськви-
конкому в 1963 р. навколо
Дуба Шевченка. Передбача-
лося також встановити від-
повідну меморіальну дошку
та погруддя поета...

Студ.кор.


