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3 червня в актовому залi Запорiзь-
кого нацiонального технiчного унi-
верситету вiдбувся бал випускникiв,
який урочисто зiбрав випускникiв, їх
батькiв, друзiв та близьких.

Вже традицiйно на початку заходу
перед переповненим залом виступив
наш ректор Сергiй Борисович Бєлiков.
Пiсля його теплих слiв на адресу сту-
дентiв, якi пройшли цей непростий
шлях, прозвучали гiмни України та
«Машинки», ознаменувавши вiдкрит-
тя церемонiї.

На заходi були присутнi поважнi го-
стi: заступник голови Запорiзької обл-
держадмiнiстрацiї Петро Адольфович
Гончарук, перший заступник Запо-
рiзького мiського голови Дмитро Оле-
ксандрович Свiркiн, голова районної
адмiнiстрацiї по Жовтневому району
мiста Запорiжжя Олександр Олексi-
йович Манохiн.

У першу чергу нагороджувалися
студенти, якi активно брали участь
у життi унiверситету та встигали на-
вчатися. Їм було надане горде звання
«Почесний випускник». Оголошував

їх голова профкому студентiв, аспi-
рантiв та докторантiв ЗНТУ Андрiй
Володимирович Iванченко.

Одразу ж за поздоровленнями та по-
дарунками настав час виступiв. Сво-
їм талантом нас порадував спiвак i
композитор Анатолiй Сердюк (до речi,
автор гiмну ЗНТУ), збiрна «Машин-
ки» з аеробiки, вокальна студiя «Вi-
ва», танцюристи Марiя Кабак i Тарас
Клименко, народний театр сучасної
хореографiї «Фенiкс». Ми побачили i
вокальний виступ Оксани Радченко,
лiричнiсть якого вiдтiнили хлопцi з
команди КВК «Запорiзький вектор –
«Машинка» ЗНТУ».

Наступним етапом було нагородже-
ння студентiв, що заслужили черво-
ний диплом. Цього року ми випусти-
ли 155 вiдмiнникiв.

Вiтаємо всiх, хто отримав горде зван-
ня «Випускник ЗНТУ»! Бажаємо вам
усiляких життєвих успiхiв, i нехай
все, що пов’язано зi студентськими
роками, буде добрим спогадом, який
буде приємно згадувати знову i знову!

Олексiй Дiтчук,
ст. гр. М-113

У В А Г А
К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiнальний
технiчний унiверситет оголошує
конкурс на замiщення вакантних

посад:

. доцента кафедри «Олiм-
пiйськi та iгровi види
спорту»

– 1;

. доцента кафедри
«Облiк та аудит»

– 1;

. доцента кафедри «Тео-
рiя та пратика перекла-
ду»

– 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць
вiд дня оголошення конкурсу в газетi.
Документи подаються на iм’я ректора
унiверситету. Заяву перед поданням
необхiдно зареєструвати у вiддiлi дi-
ловодства унiверситету.

Адреса унiверситету: 69063,
м. Запорiжжя, вул. Жуковського, 64

Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет оголошує
конкурс на замiщення вакантної
посади директора вiдокремленого

структурного пiдроздiлу –
Запорiзького гуманiтарного

коледжу.

У конкурсi можуть брати участь
громадяни України, якi вiльно володi-
ють українською мовою, мають вищу
освiту, пiдготовку та стаж роботи у
вищих навчальних закладах вiдповiд-
ного профiлю не менше п’яти рокiв.

Термiн подачi заяв – один мiсяць
вiд дня опублiкування оголошення.

Особи, якi бажають взяти участь у
конкурсi додають до заяви такi доку-
менти: копiю паспорта України; осо-
бистий листок облiку кадрiв, засвiд-
чений за останнiм мiсцем роботи,
з фотографiєю, яка вiдповiдає вiку
претендента; автобiографiю; копiю
диплома про вищу освiту; копiї доку-
ментiв про вченi ступенi та звання;
копiю трудової книжки, засвiдчену
за останнiм мiсцем роботи, яка пiд-
тверджує стаж педагогiчної роботи
у ВНЗ вiдповiдного профiлю не менше
п’яти рокiв.

Документи надсилати на адресу:
69063, м. Запорiжжя, вул. Жуков-
ського, 64, ЗНТУ, секретаревi кон-
курсної комiсiї. Телефон для довiдок:
(061) 76-98-475.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛIМПIАДА ЗI СПЕЦIАЛЬНОСТI

«О Р ГА Н I З А Ц I Я I Р Е Г УЛЮ В А Н Н Я Д О Р ОЖН Ь О Г О
Р У Х У»

Згiдно з наказом МОН №1820
вiд 23.12.2013 «Про проведення Все-
української студентської олiмпiади
2013/2014 навчального року», ЗНТУ
визначено базовим ВНЗ щодо про-
ведення Всеукраїнської студентської
олiмпiади зi спецiальностi «Органiза-
цiя i регулювання дорожнього руху»,
яка вiдбулася 15-18 квiтня 2014 року.

Пiдготовка до проведення олiмпi-
ади кафедрою «Транспортнi техно-
логiї», лабораторiєю доаспiрантської
пiдготовки та роботи з обдарованою
молоддю, типографiєю та iншими
пiдроздiлами унiверситету розпоча-
лася ще в сiчнi 2014 року з розробле-
ння концепцiї проведення олiмпiади,
пiдготовки та обговорення теорети-
чних i практичних завдань, вибору
мiсця проведення практичного туру
олiмпiади, а також розроблення ди-
зайну програми, дипломiв перемож-
цiв, бейджiв учасникiв та членiв жу-
рi олiмпiади.

Попередньо були надiсланi листи-
запрошення до участi в олiмпiадi у
всi ВНЗ України, якi готують спецiа-
лiстiв цього профiлю.

Урочисте вiдкриття Всеукраїн-
ської олiмпiади вiдбулося 16 квiтня
в ауд. 253 головного корпусу ЗНТУ.
Гостей унiверситету, органiзаторiв та
студентiв-учасникiв олiмпiади при-
вiтали проректор з наукової роботи
проф. Внуков Ю.М. i завiдувач кафе-
дри «Транспортнi технологiї» проф.
Бабушкiн Г.Ф. та побажали успiхiв
при вирiшеннi завдань олiмпiади, а
також щоб перемогу здобули най-
сильнiшi.

В олiмпiадi взяли участь коман-
ди з шести ВНЗ України: Нацiональ-
ного унiверситету «Львiвська полi-
технiка», Автомобiльно-дорожнього
iнституту ДВНЗ «Донецький на-
цiональний технiчний унiверситет»,
Львiвського державного унiверсите-
ту безпеки життєдiяльностi, Харкiв-
ського нацiонального автомобiльно-
дорожнього унiверситету, Нацiональ-
ного транспортного унiверситету
(м.Київ) та Запорiзького нацiональ-
ного технiчного унiверситету.

Олiмпiада проходила у два тури: I
тур (теоретичний) – розв’язання кон-
курсних задач, тестування (16 квi-
тня); II тур (практичний) – виїзд на
перехрестя м.Запорiжжя, розроблен-
ня схеми органiзацiї дорожнього ру-
ху (17 квiтня).

18 квiтня вiдбулося урочисте за-
криття олiмпiади, нагородження пе-

реможцiв, призерiв та найкращих у
номiнацiях. За пiдсумками роботи
членiв журi олiмпiади призовi мiсця
розподiлилися таким чином:

I I мiсце – Грицунь Олег Михайло-
вич, студент Нацiонального унiвер-
ситету «Львiвська полiтехнiка»;

I II мiсце – Сотiн Сергiй Валерiйо-
вич, студент Запорiзького нацiо-
нального технiчного унiверситету;

I III мiсце – Шарiна Марiя Вади-
мiвна, студентка Нацiонального
транспортного унiверситету.

Крiм дипломiв переможцiв,
студенти-учасники олiмпiади отри-
мали грамоти.

У командному залiку:

I I мiсце – команда Нацiонального
транспортного унiверситету;

I II мiсце – команда Нацiонального
унiверситету «Львiвська полiтехнi-
ка»;

I III мiсце – команда Львiвського
державного унiверситету безпеки
життєдiяльностi.

У рамках заходу учасники олiм-
пiади, гостi нашого мiста мали змо-
гу вiдвiдати з екскурсiєю ЗАТ «ЗАЗ»
(15 квiтня), Музей технiки Богусла-
єва (17 квiтня), а також насолодити-
ся екскурсiєю iсторичними та запо-
вiтними мiсцями Запорiжжя (18 квi-
тня).

Отже, олiмпiада сприяла не тiльки
подальшому творчому та професiйно-
му зростанню її учасникiв, а й стала
часом ознайомлення зi славетним За-
порiзьким нацiональним технiчним
унiверситетом, мiстом Запорiжжям,
iсторiєю нашого козацького краю та
його традицiями.

Серед найбiльш активних органi-
заторiв, працiвникiв кафедри «Транс-
портнi технологiї», якi доклали не-
абияких зусиль для успiшного про-
ведення олiмпiади на високому рiв-
нi, варто видiлити i висловити подя-
ку доцентам Кузькiну О.Ф. i Турпа-
ку С.М., старшим викладачам Рай-
дi I.М., Трушевському В.Е., Тарасен-
ку О.В. i Грицаю С.В., завiдувачам
лабораторiй Михайленко Н.А. i Кал-
касову С.I.

Щиро вiтаємо
всiх учасникiв Всеукраїнської

студентської олiмпiади
«Органiзацiя i регулювання

дорожнього руху» з перемогами i
бажаємо подальших успiхiв,
творчого натхнення та нових

досягнень!

ПЕРЕМОГИ

СТУДЕНТIВ ФАКУЛЬТЕТУ

РАДIОЕЛЕКТРОНIКИ ТА

ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙ

12-13 березня 2014 р. четверо студен-
тiв нашого унiверситету (Сергiй Ша-
дрiн, група РТ-919; Валентин Галкiн,
група РТ-810; Андрiй Гребiнь, група
РТ-810 i Оксана Сеник, група МТУ-230)
пiд керiвництвом Бєлiкова Дениса Вi-
кторовича, асистента кафедри захисту
iнформацiї, брали участь в очному ту-
рi Пiвденно-Схiдного регiону Мiжнаро-
дної олiмпiади у сферi iнформацiйних
технологiй «IT-Universe 2013/2014». За
пiдсумками участi в цьому етапi олiм-
пiади Сергiй Шадрiн посiв II мiсце.

19-21 березня 2014 р. у Харкiвсько-
му нацiональному унiверситетi радiо-
електронiки було проведено II етап
Всеукраїнської студентської олiмпiади
2013/2014 навчального року з напряму
«Радiоелектроннi апарати».

В цьому етапi взяли участь студенти
групи РТ-110 Микола Швагер, Сергiй
Гарачук i Денис Житник пiд керiвни-
цтвом Малого Олександра Юрiйовича,
доцента кафедри iнформацiйних техно-
логiй електронних засобiв.

Рiшенням журi олiмпiади Микола
Швагер нагороджений Дипломом за II
мiсце на Всеукраїнськiй олiмпiадi з на-
пряму «Радiоелектроннi апарати» спе-
цiальностi «Автоматизованi комплекси
радiоелектронних виробництв».

26-27 березня 2014 р. студенти
унiверситету Андрiй Гальченко (РТ-
710), Андрiй Тверденко (РТ-719) взяли
участь у пiдсумковiй конференцiї Все-
українського конкурсу студентських на-
укових робiт з напряму «Iнформацiйна
безпека», який проводився Нацiональ-
ним унiверситетом «Львiвська полiте-
хнiка».

Андрiй Тверденко виступив у секцiї
«Системи технiчного захисту iнформа-
цiї» з доповiддю на тему «Розробка
оптичного детектора пристроїв прихо-
ваного вiдеоспостереження» (науковий
керiвник – Корольков Роман Юрiйович,
старший викладач кафедри захисту iн-
формацiї) i був нагороджений Грамотою
за кращу реалiзацiю.

Дипломом III ступеня конкурсна ко-
мiсiя нагородила Андрiя Гальченка за
доповiдь на тему «Спосiб iдентифiкацiї
типу нелiнiйностi дефектiв дротових лi-
нiй зв’язку» (науковий керiвник – Гулiн
Олексiй Сергiйович, асистент кафедри
захисту iнформацiї).

Вiтаємо студентiв
та їх керiвникiв

i бажаємо подальших перемог!
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ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТIВ-НАУКОВЦIВ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСI

З «Е Л Е К Т Р О Т Е Х Н I К А ТА Е Л Е К Т Р ОМ Е Х А Н I К А»

24-27 березня 2014 р. у Днiпродзер-
жинському державному технiчному
унiверситетi проходив II етап Все-
українського конкурсу студентських
наукових робiт за напрямом «Електро-
технiка та електромеханiка». Цього
року на конкурс надiйшло близько
230 робiт з 37 ВНЗ України. П’яте-
ро студентiв кафедри «Електропривод
та автоматизацiя промислових устано-
вок» ЗНТУ були запрошенi для захи-
сту їх наукових робiт на пiдсумкову
конференцiю.

Студенти групи Е-319 Володимир
Новомлинський i Олександр Ткачов
пiдготували доповiдь та презентацiю
у секцiї «Математичне моделювання
електротехнiчних комплексiв та си-
стем» на тему «Релейна система керу-
вання кутовою швидкiстю дебаланса,
який обертається навколо рухомої осi»
були вiдзначенi Дипломом III ступеня
(науковi керiвники – доценти кафедри
ЕПА Осадчий Володимир Володими-
рович i Назарова Олена Сергiївна).

Студент групи Е-310 Сергiй Тобол-
кiн виступив у секцiї «Лабораторне
обладнання для дослiдження електро-
технiчних та електромеханiчних си-
стем» з доповiддю i презентацiєю на
тему «Лабораторний стенд для дослi-
дження мiкропроцесорних систем ке-
рування кроковими двигунами» (на-
уковi керiвники – доценти кафедри
ЕПА Осадчий Володимир Володими-
рович i Назарова Олена Сергiївна) –
нагороджений Дипломом III ступеня.

Студент групи Е-311 Володимир
Самков виборов Диплом II ступеня

у секцiї «Електромеханiчнi системи з
електроприводами постiйного та змiн-
ного струму» за доповiдь на тему
«Частотно-регульований асинхронний
електропривод на основi трирiвнево-
го безпосереднього перетворювача ча-
стоти» (науковий керiвник – доцент
кафедри ЕПА Антонов Микола Леонi-
дович).

Дипломом I ступеня журi конкур-
су вiдзначило студента групи Е-311
Олександра Турпака, який пiдготу-
вав презентацiю та доповiдь на тему
«Iмiтацiйна модель системи керуван-
ня курсовою стiйкiстю транспортного
засобу з гусеничними рушiями» у се-
кцiї «Електротехнiчнi системи i ком-
плекси транспортних засобiв» (науко-
вi керiвники – доценти кафедри ЕПА
Осадчий Володимир Володимирович i
Назарова Олена Сергiївна).

Всього за останнi п’ять рокiв кафе-
дра ЕПА пiдготувала 13 студентських
робiт, якi посiли призовi мiсця на Все-
українському конкурсi студентських
наукових робiт за напрямом «Електро-
технiка та електромеханiка», а саме: 6
робiт вибороли Дипломи I ступеня, 3
роботи – Дипломи II ступеня i 4 робо-
ти – Дипломи III ступеня. Серед най-
бiльш активних керiвникiв наукових
робiт-призерiв варто видiлити i висло-
вити подяку доценту Осадчому В.В.,
доценту Назаровiй О.С., доценту Пи-
рожку А.В. i доценту Антонову М.Л.

Щиро вiтаємо студенiв та їх науко-
вих керiвникiв з перемогами i бажає-
мо подальших успiхiв та нових науко-
вих досягнень!

ПЕРЕМОГИ В ОБЛАСНОМУ ЕТАПI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛIМПIАДИ

З ПРОГРАМУВАННЯ АСМ

26 квiтня 2014 року у Запорiзько-
му нацiональному унiверситетi вiд-
бувся I етап Всеукраїнської студент-
ської олiмпiади з програмування ACM
(обласний). I етап олiмпiади одноча-
сно є 1/8 фiналу Мiжнародної сту-
дентської олiмпiади з програмування
ACM.

Спонсорами олiмпiади виступили
такi IT-компанiї, як DataX, Cupid Plc,
Squro.

Загалом в обласному етапi олiмпiа-
ди з програмування взяла участь 31
команда з 6 ВНЗ Запорiзької областi,
у тому числi 10 команд Запорiзького
нацiонального технiчного унiверсите-
ту (5 команд – з кафедри програмних
засобiв i 5 команд – з кафедри ком-
п’ютерних систем i мереж).

I мiсце посiла команда
ZNTU_SetUp у складi: Задорожнього

Євгена Вiталiйовича, студ. гр. КНТ-
411, Безсонова Андрiя Георгiйовича,
студ. гр. КНТ-411, Косаренко Вiкторiї
Геннадiївни, студ. гр. КНТ-411. II мi-
сце посiли команда ZNTU_ByteShift у
складi: Грiшина Микити Вячесла-
вовича, студ. гр. КНТ-412, Шато-
хiна Данила Сергiйовича, студ. гр.
КНТ-412, Блощинської Наталiї Вiкто-
рiвни, студ. гр. КНТ-422, i команда
ZNTU_Kappatalize у складi: Твердо-
хлiба Євгенiя Романовича, студ. гр.
КНТ-213, Мiщенка Максима Євге-
новича, студ. гр. КНТ-413, Коваль-
чук Анжелiки Олегiвни, студ. гр.
ФК-303. III мiсце посiла команда
ZNTU_Pro100Team у складi: Пуляєва
Дениса Вiкторовича, студ. гр. КНТ-
413, Падалкiна Євгенiя Дмитровича,
студ. гр. КНТ-413, Чудновця Андрiя
Миколайовича, студ. гр. КНТ-413.

Лабораторiя доаспiрантської пiдготовки та роботи з обдарованою молоддю

«ТИЖДЕНЬ НАУКИ – 2014»
Кафедра «Маркетинг»

15 квiтня 2014 р. кафедра «Марке-
тинг» органiзувала та провела щорiчну
науково-практичну конференцiю «Ти-
ждень науки-2014». Для кафедри це тра-
дицiйне пiдбиття пiдсумкiв наукової дi-
яльностi викладачiв та студентiв.

У вступнiй промовi керiвник кафедри
«Маркетинг» професор, д.е.н. Лифар В.В.
вiдзначила, що «наукова дiяльнiсть є не-
вiд’ємною частиною навчального проце-
су i сприяє пiдвищенню якостi пiдготов-
ки студентiв».

Цьогорiчний захiд зiбрав майже всiх
студентiв 2-5 курсiв спецiальностi «Мар-
кетинг», що порiвняно з попереднiм ро-
ком свiдчить про зростаючий iнтерес до
наукової дiяльностi з боку студентiв. До
уваги присутнiх було представлено 27
наукових робiт, вiсiм з яких проiлюстро-
вано презентацiями.

Серед представлених доповiдей було
висвiтлено переважно практичнi аспек-
ти рiзних напрямкiв маркетингової дi-
яльностi. Це дає змогу зробити висновок
про широкий кругозiр майбутнiх марке-
тологiв та iнтерес до практичної реалiза-
цiї маркетингової дiяльностi на пiдпри-
ємствах.

Перше мiсце здобула студентка групи
ФЕУ-412 Марiя Парiй. Тема її роботи –
«Соцiальнi мережi як ефективний канал
просування продукцiї та послуг» є дуже
актуальною в умовах сьогодення, коли
стрiмкий розвиток iнтернету привiв до
розширення можливостей маркетингу в
дослiдженнi споживачiв та просуваннi
продукцiї.

Друге мiсце посiла студентка групи
ФЕУ-410 Анастасiя Яблуновська. Вона
презентувала роботу пiд назвою «Колiр
у зовнiшнiй рекламi».

Третє мiсце посiв студент групи ФЕУ-
410 Денис Куц з доповiддю на тему
«Способи i методи просування компанiї
в мережi iнтернет».

Крiм того, було вiдзначено грамотами
роботи студентiв у таких номiнацiях:
I краща презентацiя. Нагороджено сту-

дентку групи ФЕУ-410 Ксенiю Козло-
ву. Тема її доповiдi «Сучасна реклама:
етичний аспект»;

I найбiльш неординарна тема. Нагоро-
джено студентку групи ФЕУ-410 Яну
Калагастову. Тема її доповiдi «Марке-
тинг у сферi послуг шоу-бiзнесу»;

I приз глядацьких симпатiй отримала
студентка групи ФЕУ-412 Дар’я Дер-
жавiна. Тема її доповiдi «Латеральний
маркетинг: сутнiсть, проблеми та пер-
спективи використання».

Нiна Павлiшина,
ст. викладач кафедри маркетингу
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К Р И Л А Т Е С Л О В О ТА РА С А Ш Е В Ч Е Н К А

Український народ протягом своєї
довгої, багатовiкової iсторiї створив ба-
гато скарбiв образного слова, влучнi
приказки, прислiв’я, численнi iдiоми
рiзних типiв.

Крилатi вислови – це золотий фонд
свiтової та нацiональної культури. У па-
м’ятi кожної освiченої людини зберiгає-
ться велика кiлькiсть крилатих висло-
вiв. Вони дають можливiсть яскраво й
стисло висловити думку, охарактери-
зувати ситуацiю, в гарнiй лiтературнiй
формi висловити свої вiдчуття.

Цi образно-метафоричнi вислови
посiдають у поетичному доробку
Т.Г.Шевченка особливе мiсце. Вони
репрезентують красу i глибину його
думки, уявлень, суджень про реальну
дiйснiсть, тому й вiдзначаються в пое-
тичнiй творчостi митця рiзноманiтними
семантико-структурними особливостя-
ми.

До найбiльш вживаних належать
стiйкi звороти суспiльно-полiтичного
змiсту, напр.: Новий i праведний закон;
Раби, пiднiжки, грязь Москви.

Серед зазначених виразiв зафiксова-
нi тематично спiвзвучнi, але рiзнопла-
новi за своїм наповненням конструкцiї.
В їх образнiй формi вiдображено ста-
новище українського народу, свiтогля-
днi позицiї гноблених верств, напр.: За
горами гори, хмарою повит,i Засiянi
горем, кровiю политi; Не називаю її
раєм; Чорнiше чорної землi блукають
люди; Врем’я люте; А братiя мовчить
собi, Витрiщивши очi; А правда наша
п’яна спить; Єй-богу, Овеча натура;
Дурний шию пiдставляє I не знає за
що!

Окрему групу становлять крила-
тi фрази, що стали викриттям по-
лiтики царизму та панiвного кла-
су, бездiяльностi лiберального панства,
напр.:Розпинателi народнi; Злiї люди;
В раї пекло розвели; Княжата недо-
рослi;За шмат гнилої ковбаси; Може,
вдарять Або дулю дати благоволять;
Латану свитину з калiки знiмають;
Кров iз ребер точать; Ви любите на
братовi Шкуру, а не душу!.

У поетичному доробку Т.Г. Шев-
ченка крилатi вислови звучать як
заклик до скасування крiпацтва,
напр.:Громадою обух сталить; Похо-
вайте та вставайте, Кайдани порвiте

i вражою злою кров’ю Волю окропi-
те; Кари ляхам, кари!...вигострить
сокиру; Борiтеся – поборете та iн.

Крилатi вислови соцiально-
полiтичного змiсту не тiльки є за-
собом протесту проти соцiального й
нацiонального придушення, вони уосо-
блюють собою вiру, впевненiсть у собi,
у своїй перемозi, майбутнє, напр.: I на
оновленiй землi врага не буде, супо-
стата; А буде син, i буде мати; Дiла
добрих оновляться; В сiм’ї вольнiй,
новiй; Наша дума, наша пiсня не вмре,
не загине!; Все покаже, тiлько дайте
Себе в руки взяти; Не скує душi жи-
вої i слова живого; Заплакана мати
усмiхнеться.

Досягнення соцiально-полiтичного
ефекту вiдбувається за допомогою кри-
латих висловiв, якi актуалiзовано ви-
являють пошук справжнiх цiнностей,
найглибших iстин, що дали б народо-
вi протистояти гнiту, напр.: За святую
правду-волю Розбойник не стане. . . Не
розiб’є живе серце За свою країну; А
подивися та спитай, Що там твори-
ться у тiм раї!; Новий i праведний
закон; Чи довго ще на сiм свiтi катам
панувати; У нас нема зерна неправди
за собою тощо.

Особливого символiчного звучання в
поезiях митця набули вислови адамовi
дiти; на розпуттях велелюдних; поби-
ти камiнням; напр.: Усi на сiм свiтi
-1 царята i старчата – Адамовi дi-
ти; Тiльки я, мов окаянний, I день, i
нiч плачу На розпуттях велелюдних;
Господнюю святую славу Розтлили. . .

Одним iз найцiннiших набуткiв
Т.Г. Шевченка стали крилатi фрази, якi
мiстять iнформацiю про красу рiдної
землi, її людей. Конструкцiї, позначенi
яскраво вираженим нацiональним вiд-
тiнком, конденсують у собi цiлi образнi
картини, напр.: Село на нашiй Українi
– Неначе писанка село; Лани широко-
полi; На Вкраїнi милiй; Нема на свiтi
України, немає другого Днiпра; Реве та
стогне Днiпр широкий; Садок вишне-
вий коло хати, Хрущi над вишнями
гудуть; Свiте тихий, краю милий.

Для характеристики особистiсного
стану, почуттiв, виявлення власних дiй
митець використовує образно-значущi
вислови, якi є лаконiчними формуван-
нями iдей, уявлень, думок. Вони пере-

дають iмпресiю з усiма вiдтiнками по-
чуттiв i є свiдченням iндивiдуальностi
мови письменника, напр.:Караюсь, му-
чуся. . . але не каюсь!; Думи мої, думи
мої! Квiти мої, дiти!; Неначе цвяшок
в серце вбитий. . . ; I що снилось – го-
ворилось; У нас нема зерна неправди
за собою; Я свою п’ю, а не кров люд-
ськую; У всякого своя доля i свiй шлях
широкий.

Виявляючи красу української мови,
Шевченко створив пiсеннi тексти з улю-
бленою ритмомелодикою, напр.: У не-
дiленьку та ранесенько ще сонечко не
сходило; Якби менi, мамо, намисто;
Утоптала стежечку через яр; Плавай,
плавай, лебедонько, По синьому морю;
I багата, i вродлива я; Якби знала, що
покине, Була б не любила, Якби знала,
що загине, була б не пустила; Зацвiла
в долинi червона калина та iн.

Т.Г. Шевченко збагатив лiтератур-
ну мову цiлою низкою крилатих висло-
вiв, що характеризують, оцiнюють твор-
чiсть видатних українських митцiв: Бу-
деш, батьку, панувати, Поки живуть
люди; Доки сонце з неба сяє; Згадаю
Енея, згадаю родину.

Складником iндивiдуального непо-
вторного стилю Кобзаря є сталi словеснi
формули на виявлення вагомостi, зна-
чущостi науки, а особливо нашого рiд-
ного слова, у життi кожного українця,
напр.: На сторожi коло їх поставлю
слово; Незлим тихим словом; Ну що б,
здавалося, слова. . . ; I чужому научай-
тесь, й свого не цурайтесь; Великих
слiв велика сила; Якби ви вчились так,
як треба, то й мудрiсть би була своя;
Апостол правди i науки тощо.

Таким чином, символiчне осмислен-
ня Шевченком духовного шляху лю-
дини виявляється у словi. Виконуючи
дуже важливу i специфiчну функцiю,
вони дають можливiсть мовцевi стисло
i яскраво висловити думку.

Отже, створення крилатого висло-
ву, який стає вживаним i входить до
скарбницi загальнонацiональної мови,-
це високе мистецтво майстра слова,
складна напружена творча праця мит-
ця, спрямована на пошуки найточнiшо-
го, найкращого втiлення думки у словi.

Оксана Брацун,
ст. викл. кафедри загальної мовної
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