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НАСТУПАЮЩИЕ ПРАЗДНИКИ
Первомай - это светлый и радостный праздник весны и созидательного
труда. Во все времена он неизменно олицетворяет собой солидарность, единство
и сплочённость трудящихся, готовых добросовестно и честно трудиться. Праздник 1 Мая тесно связан с такими незыблемыми человеческими ценностями, как
свобода, равенство и справедливость. Он напоминает нам, что солидарность, трудовые инициативы и общая цель являются крепким фундаментом и основой благополучия общества и государства. Пусть труд каждого из нас будет востребован и
приносит радость! От души желаем вкусного шашлычка и чудесной компании на
праздник, большой удачи и настоящего счастья в жизни, уверенных стремлений и
непременных побед в деятельности, высоких результатов и колоссальных перспектив в любых делах! Пусть жизнь порадует хорошими событиями, принесет море
улыбок, положительных эмоций и впечатлений. Крепчайшего здоровья, искренности в отношениях, везения в работе, хорошего настроения во время путешествий.
Пусть все ваши мечты сбываются!
Пасха, или Св етло е Христово Воскр есение – великий православный праздник, дата ко-

торого ежегодно меняется. Одна из главных традиций
праздника – посещение ночного пасхального богослужения. Служба отличается особой красотой и торжественностью. Священнослужители облачаются в праздничные
белые одеяния. Собираясь в храм на богослужение, поздравьте дорогих вам людей с наступающим праздником.

Скоро Пасха наступает,
Пусть же буд ет полон стол,
Много выпечки желаем,
Чтоб заполнить ею дом!
Счастья тоже вам, б ез меры,
И здоровья всей семь е,
Пусть поможет в жизни в ера,
Быть удаче в каждом дне!

Международный день полёта человека в космос
12 апреля – День космонавтики – исторически важный праздник для всей
ракетно-космической промышленности. Это памятная дата международного
уровня в ознаменование начала космической эры для человечества.
12 апреля всех нас переполняют чувства радости и гордости. Причина
проста: ровно 60 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» первым покорил космическое пространство, это достижение вывело нашу страну в лидеры по освоению космоса. И сегодня эта дата
известна всем как Всемирный день авиации и космонавтики! Наш соотечественник совершил настоящий подвиг, смело шагнув в неизвестность и открыв дорогу к звёздам всем своим последователям. 108 минут полета изменили жизнь всего человечества...
7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая
12 апреля Международным днём полёта человека в космос. Соавторами резолюции стали более чем 60 государств.
Это особенный день – день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Поверьте, еще много новых подвигов и открытий,
которые нас ждут!

«Гармония» № 182 апрель 2021 года

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І СЬОГОДЕННЯ
На базі Кримського інженерно-педагогічного університету імені Февзі Якубова 9–10 березня 2021 р. відбулася XI науково-практична конференція «Тарас Шевченко і сьогодення». Її ініціаторами стали кафедра
української філології Кримського інженерно-педагогічного університету
імені Февзі Якубова (завідувач кафедри Н.Ф. Грозян), кафедра української філології Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського (завідувач кафедри М.І. Пелипась), Бібліотека-філіал № 7 імені
Т.Г. Шевченка (завідувач бібліотеки-філіалу Н.В. Каржавіна). В конференції взяли участь науковці-шевченкознавці Криму, викладачі кримських вишів і загальноосвітніх шкіл, студенти.
З привітальними словами до учасників конференції звернулася
Гордієнко Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності ДБОЗВО РК КІПУ імені
Февзі Якубова.
З науковими доповідями виступили Апселямова Аліме Ісмаїлівна, кандидат
політичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, декан філологічного факультету ДБОЗВО РК КІПУ імені Февзі Якубова (Трансформация этничности в условиях глобализации); Грозян Ніна Федорівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології ДБОЗВО РК КІПУ імені
Февзі Якубова (Влучні вислови в повістях Тараса Шевченка крізь призму афористики); Гуменюк Віктор Іванович, доктор філологічних наук, професор, старший
науковий співробітник Науково-дослідного інституту кримськотатарської філології, історії і культури етносів Криму ДБОЗВО РК КІПУ імені Февзі Якубова (Поезія
Тараса Шевченка в кримськотатарських перекладах); Гуменюк Ольга Миколаївна,
доктор філологічних наук, професор кафедри української філології ДБОЗВО РК
КІПУ імені Февзі Якубова (Фольклористичні дослідження української народної
думи в ХІХ – перших десятиріччях ХХ століття); Деркач Василь Васильович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, Інститут філології
ФДАОЗ ВО «КФУ імені В.І. Вернадського» (Оригінальність трактування світоглядних позицій тараса Шевченка Михайлом Драгомановим у контексті
літературної критики XIX ст.); Каржавіна Наталя Василівна, завідувач Бібліотеки-філіалу № 7 ім. Т.Г. Шевченка (Судьба, подобная легенде//Доля,
подiбна легендi); Літвяк Олеся Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології (Шевченковская тема в творческой судьбе Веры Рич); Мокренцов Денис Сергійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської та української філології з методикою викладання
Гуманітарно-педагогічної академії (філія) ФДАОЗ ВО «КФУ ім. В.І. Вернадського» (Т. Шевченко – шлях нескореності); Оскома Людмила Петрівна,
асистент кафедри української філології Інституту філології ФДАОЗ ВО «Кримський федеральний університет ім. В.І. Вернадського»; заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури, російської мови та літератури МБЗЗ «Середня загальноосвітня школа
№ 43» м. Сімферополя (Вербалізація концепту МАТИ у фразеологічній картині світу Т.Г. Шевченка).
Свою майстерність продемонстрували студенти філологічного факультету Ереджепова Аніфе, Комурджі Медіне, Гутман Дмитро, які виконали
«Заповіт» Тараса Шевченка трьома державними мовами Республіки Крим: російською, українською та кримськотатарською.
Виконання пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» усіма учасниками було гідним завершенням пленарного засідання науково-практичної конференції.
Учасники конференції на пленарному та секційних засіданнях проаналізували творчість Тараса Шевченка в різних аспектах. Багато уваги було
приділено таким основним рисам його творів, як народність, патріотичність. Детально була обговорена методика вивчення творчості Тараса Шевченка
в школі. Успішно був проведений студентський науковий семінар.
Ніна Грозян, к. філол. н., доцент,
завідувач кафедри української філології

Вдохновение
***
На месте меня в твоей жизни прочерк.
Помню тебя всю до ресниц и точек.
В жизнях друг друга мы были проездом,
как пассажиры, не нашедшие места.

Осадок не страшен, но то неприятно,
мир любовью окрашен, приправленный ядом.
Глядя на мир, как через репризу,
стирали альбомы, наброски, эскизы.

Мы долго ждали тот самый автобус,
чтобы до конечной без пересадок.
Однажды географ пропил свой глобус,
а на дне стакана остался осадок.

Стирали мы память, стараясь забыть
о том, кем когда-то хотели бы быть.
Стирали моменты, которые в сердце,
стирали от боли, ведь некуда деться.

Александр Климов,
студент группы АН-20
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