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Літературна збірка творчих робіт студентів 
«ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ» 

   містить творчі роботи студентів 1-2 курсів  
з навчальних дисциплін  

«Культурологія»,  
«Історія української культури»,  

«Етика та естетика», «Релігієзнавство».  
 

Філософські роздуми, глибокі почуття,  
естетичні оцінки та особисті переконання студентів 

яскраво представляють їх  оригінальне мислення, 
індивідуальні смаки та естетичні орієнтири.  

А головне – свідчать, що кожен автор  
цікава особистість, яка прагне досягти в своєму житті 

краси, гармонії та любові, створити  
свій власний світ за законами добра та справедливості.  

 
Побажаємо нашим молодим авторам і надалі розвивати 

свої літературні здібності та продовжувати створювати, 
реалізовувати і втілювати в життя цікаві проекти 

розвитку нашого суспільства  
і особистості в цілому!  

 
                                                                               Редколегія     
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Україна – душа народу 
Хоч розіп’ята на хресті історії,  

але свята.  

Адже не вмирає воля та  

наша душа.  

Пречиста блакить –  

наче матінка-земля.  

Золото сонця, немов  

серцевина життя.  

На цій Богом даній землі 

Небо дає нам силу, буття.  

 Українці, встаньмо з колін!  

 З вами встану і я!  

                                            Адже немає кращого неба,  

                                            ніж небо святої Землі.  

                                             Це наша прекрасна країна,  

                                            що квітне в серцях навесні!    
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Циплякова  Ніна Володимирівна  

 

 

Місто моє 

Місто моє ,  я закохана в тебе, 

в раню росу  і красу твоїх снів. 

Місто моє, ти натхнення для мене, 

Сила і радість  моїх  почуттів. 

*** 

Я зачарована  в парки і сквери, 

Вабить мене краса тихих алей. 

Місто моє , ти життя  є для мене, 

ти є любов і краса моїх мрій. 

*** 

Ранок весняного дня золотиться. 

Мов зачароване  місто стає. 

Місто моє  так буя,  так іскриться, 

В праці до  щастя  початок дає. 

*** 

А вже надвечір, як сонце заходить, 

Місто моє поринає у сни 

всіх тих садів, парків і скверів, 

що прикрашають,  немов килими. 

*** 

Місто моє, ти найкраще  у світі! 

Я так пишаюсь, що тут я живу! 

Місто моє -  вся краса розмаїття - 

Щастя й наснагу  в тобі я беру. 

 

Місто моє,  ти любов’ю зігріте, 

Ти є натхнення і муза душі. 

Сквери й сади ароматом повиті… 

Нікополь в серці моїм назавжди!.. 
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МОНСТР  

Ложь и злость бывают разные, 

но хозяин их есть   - ЧЕЛОВЕК! 

И когда с души злость вырывается, 

Вместе с ложью  гадкое творит. 

Значит, человек  не соглашается, 

Значит, все не так, как он велит . 

Злость и ложь  -  советчики недобрые. 

Мудрость и любовь -  вот это да! 

Но душа сама не выбирает, 

Помогают ум и голова. 

Быть добрее всем душа желает, 

помогать, любить всех и всегда. 

Но  когда в душе злость зарождается, 

ум кричит,  что все идет не так. 

Вот тогда злость с ложью и венчаются, 

гадкие при  том творя дела. 

И союз сей монстром называется. 

Только ЧЕЛОВЕК   решает сам, 

Быть коварней, жестче, - сомневается, 

Может, все простить и быть добрей. 

Не душой,  не головой решается. 

Лишь под силу сердцу  ребус сей. 

Но извечно есть вопрос,  проблема, 

Как полезным быть всем и всегда. 

И  дана проблема человеку 
Для  души и сердца ,  и ума!
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РЕЧЕНЬКА 

К реченьке  строптивой ручеек пристал, 

он своѐ здесь счастье  в  реченьке   искал. 

Речка горделиво, волны вверх подняв, 

 ручейку сказала: «Ты не для меня.  

Мне нужны пороги, бурная волна, 

только с водопадом быть хочу всегда. 

Ты же мелкий,  хлипкий,  и не мне чета. 

Я не буду вместе с тобой никогда. 

Поищи  другую, ту,  что помелей. 

Может,  и признаешь ты еѐ своей». 

Ручеек  с обидой  вверх  всплеснул волной, 

повернул  он  русло  со своей водой. 

Реченька ослабла, больше нет воды. 

И  понятно стало, что померкли дни. 

Больше ей уж тучкой в небо не взлетать, 

волны подымая, в радуге блистать. 

Только было поздно - высохла она, 

гордою насмешкой  погубив себя. 

Никогда не надо  злым,  жестоким быть, 

Что бы можно было  где воды   испить. 

 
НАДЕЖДА 

Вечер. Дождик барабанит, 

Будто просится он в дом. 

Свет горит, лучина тает, 

Кошка дремлет под столом. 

На душе тепло,  спокойно. 

Только мысли все о том : 

«Где ты милый? Где  живешь ты? 

И скажи мне, где твой дом?» 

Ты  в горах   живешь высоких? 

На просторе,  у полей? 

Иль у озера Байкала 

Или может у морей? 

Я хочу тебя увидеть. 

Счастье ты  или беда? 

Мне любить иль ненавидеть, 

кто  ты будешь для меня? 

Милый мой,  родной, любимый, 

отзовись, приди  ко мне. 

Только ветер в дождь осенний 

Вновь унес  надежды  все. 
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Зимний вечер 

Старая изба. Огонь потрескивает в печке. 

Сижу я дома у окна, смотрю во двор и на крылечко. 

А снег кружится  и кружится  и,  тихо под ноги ложась, 

Как будто  хочет все засыпать  и постараться для тебя. 

Такая тихая природа, как будто замерла она. 

Огонь отсвечивает с печки и так уютно и тепло, 

Как будто все вокруг покрыто пушистым  белым серебром. 

Деревья  все,  как будто в сказке,  в снегу стоят,  как на посту, 

Покрыты инеем пушистым, блестят,  играя на  свету. 

И ты сидишь,  любуясь этой красой природы  из окна, 

И кажется, что нет прекрасней,  чем эта зимняя  пора. 

 

 

ЗИМОВІ  ЧАРИ 
Зима приходе, снігом сипле, 

Так старанно все заметає. 

Дерева, кущики, ялинки 

від злих морозів  прикриває. 

Щоб їм спалось взимку тепло, 

Щоб Дід мороз не дошкуляв, 

щоб до весни вони зігріті 

сил набирались для життя. 

Щоб звір від холоду  ховався, 

від злих морозів рятувався, 

знаходячи в кущах тепло. 

Щоб в взимку затишно було 

і звірам,  і пташкам й деревам. 

Зима старанно  укриває  

і снігу сипле,  мов з мішка. 
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«Православний храм в м. Дніпропетровську»  
 

Нещодавно я з родиною побувала в одному з 

найдавніших православних храмів Феодосійського 

Карантину – храмі імені Пресвятої Богородиці Іверської. 

Ця церква була споруджена у XIV столітті. За свою довгу 

історію Іверський храм кілька разів змінював свою назву. 

Назву ікони Божої Матері Іверської він отримав в 1858 р. 

Іверський храм прикрашають древні зображення лику 

господнього і Спасителя в оточенні 12 апостолів. Знаходиться храм у 

Дніпропетровську в Сосновому бору. На території храму є Парк ангелів, де 

повсюди розташовані скульптури ангелів і «Ноїв ковчег», у якому живуть різні 

тварини, наприклад, мавпи, папуги, борсуки і бурундуки.  

Напередодні свята Нового року і Різдва Христового територія храму була 

прикрашена вогниками і новорічними ялинками. Відчуття, які ти отримуєш 

побачивши усю цю красу, неможливо описати словами. Це щось неймовірне.  

Мені дуже сподобалася атмосфера, яка   панує в цьому храмі. Якось дуже 

легко і тепло, незважаючи що на вулиці зима. Тиша храму заспокоює так , що 

просто неможливо знову не повернутися до цього місця. Якщо хоч раз відвідаєш 

це місце і побачиш з якою душею і любов’ю люди доглядають за територією 

храму, то тобі захочеться повернутися сюди ще не один раз.  

Вогники свічок біля алтаря, зображення святих, запах воску і ладану та 

маленька ікона Іверської Божої Матері у долонях моєї донечки – запам’ятається 

та залишить приємний і незабутній слід у моєму серці.                

 
Старикова Анна,  

1 курс заочного відділення  
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Міні-твір на тему: 
«Що необхідно зробити в м. Нікополі для  

розвитку міської громади?»  
Сьогодні м. Нікополь стоїть на 

зламі існування своєї культури. І я 

поясню, чому саме. У зв’язку із 

розвитком ринкової економіки і 

глобалізаційних процесів в нашому 

місті спостерігаються тенденції до 

розповсюдження майже на кожному 

кроці торговельно-розважальних 

закладів. Але наше місто потребує не тільки гарних 

торговельно-розважальних закладів. Щоб духовно і 

культурно не деградувати сьогодні в умовах інформаційного 

суспільства нам необхідна реконструкція музею та будинку культури.  

Нашому місту також необхідна картинна галерея, де люди могли б 

насолоджуватися картинами сучасних митців нашого міста. Якщо ці заклади 

сьогодні будуть функціонувати в нашому місті, люди зможуть вибрати, де їм 

краще провести час вихідними днями і тим самим духовно збагатитися і 

дізнатися ще більше про талановитих людей нашого міста, про нашу історію і 

культуру. Нажаль,  у нас такої можливості немає! Дуже шкода!        
 

Золотухін Дмитро,  
                                                    студент 1 курсу 
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Міні-твір на тему: 
«Телепрограма українського телебачення, 

яка мене зацікавила» 
На сучасному українському телебаченні мене 

найбільше зацікавила телепередача «Найрозумніший». 

«Найрозумніший» (рос. – «Самый умный») – це 

українсько-російська талепередача, одна з версій 

британського телепроекту «Britain’s Brainiest Kid». 

Ведучею цієї телепрограми є Тіна Канделакі. Ця телепередача проходить у 3 

тури. В першому турі 12-м гравцям задається 18 питань з чотирма варіантами 

відповіді, з яких один вірний. Задача – дати найбільшу кількість правильних 

відповідей. Якщо неможливо виявити шістьох кращих гравців, задаються 

додаткові питання.  

У другий тур проходять 6 гравців з найбільшою кількістю балів, отриманих 

в першому турі. Попередньо проводиться конкурс «дешифровщик» - це завдання, 

у якому гравцям пропонується відгадати слово, зашифроване за допомогою 

літеро-цифрового коду, де кожна літера замінена відповідною цифрою по системі 

Т9. Чим раніше гравець упорався із завданням, тим раніше він буде відповідати 

на запитання і тим краще буде його ситуація при виборі категорії для гри. 

Кожний із шістьох гравців повинен вибрати тему, на яку він буде відповідати. 

Усього таких тем 12. Якшо тема відіграна гравцем, інші гравці вибрати її більше 

не можуть. За хвилину гравець повинен дати максимальну кількість відповідей. 

За правильну відповідь нараховується 1 очко. У фінал проходить троє гравців, 

що набрали найбільшу кількість балів.  

Троє гравців визначили свої «спеціальні теми» до гри і знайшли та вивчили 

якомога більше інформації на цю тему. «Дешифровщик» визначає порядок 

проходження гравців у третьому турі. Після цього питання за  спеціальними 

темами гравців і по темі «загальні питання» у хаотичному порядку 

розташовуються на полі з 36 клітинок. На короткий час гравцям відкривається 

все поле, щоб вони запам’ятали свої та чужі гнізда, потім поле знову 

закривається. Клітинки відкриваються по черзі гравцям. При відповіді на 

запитання по загальній темі гравець одержує 1 бал, зі спеціальної теми – 2 бали, 

на запитання з теми суперника – 3 бали. Усього задається 9 питань кожному 

гравцю. 

Гравець із максимальною кількістю балів виграє. Гра може бути завершена 

достроково, якщо лідера навіть теоретично ніхто немає шансів обійти. Якщо 

після 9 кіл питань лідер не визначився, питання продовжують задаватися.  

Таким чином, ця передача має повчальний і пізнавальний характер! На жаль 

таких телепередач в наш час стає все менше. 

 

 Золотухін Дмитро,  
                                                    студент 1 курсу 
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Міні-твір на тему: 
 «Українська газета, яку я з цікавістю читаю» 

Взагалі, я не дуже люблю читати газети. Наша родина передплачувала лише 

«Комсомольську правду». То ж з 

українських газет мені хотілося б читати 

щось динамічне, молодіжне і 

україномовне. Тому розкручена газета 

«КоЗа» («Комсомольское знамя») відпала 

і  я став передплачувати «Молодь 

України», а трохи згодом – вкрай 

сенсаційну на  ті часи «Літературну 

Україну» та ілюстративний 

великоформатний тижневик «Україна». 

 «Молодь України» висвітлювала 

цікаві для мене проблеми, хоч рівень 

радянської кондовості та інерції в Україні був помітно сильнішим за Москву.  

 
Золотухін Дмитро,  

                                                    студент 1 курсу 
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Міні-твір на тему: 

«Що необхідно зробити в м. Нікополі  
для розвитку української культури  

міської громади?» 
      Діти наші 

народилися та зростають на 

багатющій історичною 

славою землі – це спадщина. 

Діди та прадіди залишили їм 

цей скарб. Вони – нащадки, 

які повинні його отримати. Ми проклали та надалі будемо 

прокладати інформаційний шлях та відновлювати 

зруйноване. Багато людей зі всього світу мають бажання 

побачити землю, яка виховувала волелюбних, не 

скорених чужій волі людей, які зростали за порогами 

Дніпра і звалися запорозькими козаками. Побачити й саме місто, яке носить 

красиве ім’я Перемоги! Часу обмаль – треба готуватися до зустрічі гостей! І це,  

правда, піднімає дух. Вони бачать своє майбутнє, краще майбутнє і готуються до 

нього. Озираючись назад, розмірковуємо: скільки вже зроблено! А скільки ще 

можливо зробити….  

Для розвитку культури міста вкладаються 

гроші: бюджет міста та пожертви спонсорів. Це 

тисячі гривень. Багато це, чи мало? Як 

подивитися. Бібліотеки міста комп’ютеризуються, 

працюють дитячі та підліткові гуртки та групи 

мистецтв. Влаштовуються концерти, різноманітні 

розважальні заходи для дорослих та дітей. 

Процвітають галузі обслуговування: кафе та 

ресторани. Працює в літній час парк атракціонів 

для дітей, по всьому місту будуються дитячі майданчики і по можливості 

реконструюються спортивні заклади нашого міста. Звичайно, сьогодні вже 

багато робиться для розвитку нашого міста. Але цього все одно мало. Ми 

продовжуємо стояти на місці. Культура є, а люди безкультурні. Хто до чого 

тягнеться. Сьогодні нам необхідно починати творити культуру з самих себе.  

 
Воєводіна Ганна,  

студентка 1 курсу  
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Міні-твір на тему: 
«Український художній фільм, який мене вразив»  

Багато років тому я вперше подивилася фільм «За двома зайцями». Мені він 

дуже сподобався через  комедійний  сюжет  і вставки  мюзиклу, а ще через те, що 

там велику роль грає характерність розмовного жанру сюжетної лінії. Одним 

словом «комедія по-українськи».  

Трохи хроніки: «За двома зайцями» - художній комедійний фільм, 

поставлений за однойменною п’єсою Михайла Старицького. Фільм був знятий 

українською мовою на кіностудії ім. О. Довженка,  спочатку отримав другу 

категорію і планувався для показу тільки на території Української РСР. Пізніше, 

коли фільм завоював величезну популярність, він був частково переозвучений  

цими ж акторами на російську мову, і був запущений у всесоюзний прокат. 

Оригінальна звукова доріжка українською мовою не збереглася. На жаль.  

Також нагадаю сюжет: Свирид Петрович Голохвастов (якого зіграв Олег 

Борисов) тримав у місті власну цирульню і славився великим модником і 

вертопрахом. Одного разу, програвшись в карти, він вирішив поправити свої 

справи вигідним одруженням. Якраз він дізнався про те, що за свою дочку Сірко 

дає десять тисяч посагу. Судовий пристав за борги опечатав його цирульню, а 

сам Свирид Петрович пішов займати грошей до лихваря, адже для афери з 

одруженням знову потрібні гроші….  

Гуляючи зі своїм другом на Володимирській гірці, він побачив дівчину Галю 

(яку зіграла Наталія Наум) і закохався в неї. Однак він змушений йти і вести 

Проню Прокопівну (яку зіграла Маргарита Криницина) в ілюзіон (сінематограф). 

Друзям же він хвалиться, що одружується на Проні тільки через гроші, а сам 

заводить роман з красунею на стороні.  

Повертаючись з ілюзіону,  він, випадково зустрівши Галю, перегороджує їй 

шлях і намагається поцілувати. У цей момент їх застає мати Галі  Секлета (яку 

зіграла Нонна Копержинська). Секлета змушує Свирида Петровича присягнути 

на церкву, що він одружиться на Галі.  

Мене дуже вразив цей фільм! Він позитивний та, в якомусь роді, 

повчальний. Дуже добрий. Актори були підібрані дуже ретельно і повною мірою 

змогли передати характер своїх героїв. Я не можу уявити когось іншого в ролі 

Голохвастого чи Проні Прокопівни!  

Фільм був знятий за однойменною п’єсою Михайла Старицького, який 

народився в Україні. Тому, я вважаю, що він чудово використав український 

менталітет у своїй дивовижній п’єсі. Я з великим задоволення дивлюся цей фільм 

кожного разу.  

 
Воєводіна Ганна,  

студентка 1 курсу  
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Міні-твір на тему: 
«Твір художньої української літератури, який мене 

схвилював» 
Серед жіночих імен Наталок, Оксанок, Марічок чи не найбільше, а тому їх 

вважають найпоширенішими в Україні. Мабуть, через те, що дівчата з цими 

іменами були особливими. Поширенню імені Наталка сприяла і п’єса Івана 

Петровича Котляревського «Наталка Полтавка».  

Я впевнена, що всі, хто читав п’єсу І. П. Котляревського, не залишилися 

байдужими до образу Наталки – дівчини чесної, рішучої, вірної, красивої, 

працьовитої. Став крилатим і вислів Возного з цієї п’єси: «Золото – не дівка!». 

Чим же полонив  цей образ і вся п’єса І. П. Котляревського читачів уже не одного 

покоління українців? У чому популярність п’єси і сьогодні?  

На мою думку, насамперед п’єса полонить читача та глядача добротою, 

щирістю, великодушністю героїв твору. І тим, що перемагають у п’єсі правда, 

щирі почуття, а несправедливість відступає. Нам завжди хочеться, щоб було так. 

І звичайно – велика сила кохання. Світ споконвіку тримався на любові, і в будь-

який час будуть важливими і найціннішими такі почуття, як доброта, душевність, 

повага й кохання. Образи Наталки й Петра, створені І. П. Котляревським, - це 

символи вірності в коханні й боротьбі за нього.  

Коли я читала вперше п’єсу Котляревського, вона дуже сподобалася мені 

тим, що в ній є багато пісень і танців. Письменник відтворив національний 

колорит, вивів такі характери персонажів, які справляють неповторне враження. 

У п’єсі звучить 22 пісні, деякі з них народні, деякі написав сам письменник, але 

за стільки років вони вже також стали народними, бо запали в душу і  дуже 

полюбилися українському народові. Цікаво те, що майже кожен із персонажів 

має свій пісенний портрет. Пісні роблять п’єсу не схожою на інші – і в цьому 

висвітлюється головна особливість цього твору І. П. Котляревського.  

Вражає в п’єсі і мова. Зачинатель нової української літератури І. П. 

Котляревський, який одним із перших почав писати живою народною мовою, 

зумів зачарувати ліричною пісенністю, лексичним багатством. П’єса була 

написана 1819 р., але і сьогодні вона зрозуміла кожному, хто її читає.  

Отже, я думаю, що саме завдяки пісенності, мовному й національному 

колориту, неповторному й величному образу Наталки Полтавки п’єса Івана 

Котляревського не залишає байдужим читачів. Майже двісті років живе в серцях 

кожного українця улюблена в народі героїня Наталка Полтавка. Причина 

безсмертя цього образу в тому, що в ній письменник блискуче втілив народний 

ідеал українського жінки, її моральну красу.            
 

Воєводіна Ганна,  
студентка 1 курсу  
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Міні-твір на тему: 
«Значна культурна подія в Україні,  

яка привернула мою увагу»  
Значною подією в культурному житті України стало проведення І 

фестивалю «Червона рута», який відбив зацікавленість значної частини 

української молоді в процесах відродження і самобутнього розвитку української 

популярної музики.  

Безумовно, протягом другої половини ХХ ст. українська культура 

розвивалася в складних умовах, її поступ мав здебільшого суперечливий 

характер. Незважаючи на це, здобутки українських митців в галузі літератури, 

образотворчого мистецтва, досягнення вчених є вагомими і оригінальними. 

Культура, як і в усі часи, крокує своєю впевненою ходою і їй не страшні ані 

репресії, ані тоталітаризм, ані заборони. Національна культура живе у серці 

кожного українця, а отже вона безсмертна. В сучасному культурному житті 

України можна відзначити обнадійливі позитивні тенденції, які віддзеркалюють 

процес національного відродження українського народу.  

 
Воєводіна Ганна,  

студентка 1 курсу  
 

  

Міні-твір на тему: 
«Телепрограма українського телебачення, 

яка мене зацікавила» 
 Ще, коли я була маленька, мене зацікавила телепрограма 

«Крок до зірок». Це Всеукраїнський телевізійний дитячий 

конкурс, який готується спільно з Міжнародним благодійним 

фондом «Обдаровані діти України». Президентом, 

генеральним продюсером і ведучим конкурсу є ректор 

Київського національного університету культури і мистецтв 

Михайло Поплавський. До складу журі входять відомі 

українські митці Олександр Злотник, Іван Попович, Ніна Матвієнко, Анатолій 

Матвійчук, Віктор Шпортько, Валерія Вірська, Інеш, Ірина Білик, Ані Лорак, 

Наталія Валевська, Віктор Павлік, Аніко Рехвіашвілі та інші.  

Чому зацікавила? Тому що  я це тільки в дорослому віці зрозуміла. На цьому 

конкурсі присутній високий професійний рівень викладачів-артистів, які 

допомагають маляткам зробити свій перший крок у шоу-бізнесі. Основні 

принципи «Кроку до зірок»:  

- високий професійний рівень;  

- безкоштовна участь в конкурсі будь-якої дитини;  

- проведення конкурсу на головній сцені країни –  в Національному палаці 

«Україна»;  
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- трансляція на Першому національному каналі українського телебачення.  

Всі ці принципи давали і дають маленьким (не за розміром, а за віком) 

талантам показати себе вперше. Багато хто з цих дітей далі зв’язали своє життя з 

творчістю.  

Ця програма зібрала юні таланти з усіх куточків України. Для обдарованих 

дітей – це прекрасна нагода здійснити перші кроки на професійній сцені і 

побачити себе на центральному Всеукраїнському каналі телебачення.  

«Крок до зірок» Вже набув міжнародного визнання, а його учасники здобули 

перші та другі премії на дитячих конкурсах і фестивалях в Америці, Фінляндії, 

Польщі, Італії, Болгарії. За роки свого існування на Першому національному 

каналі «Крок до зірок» здобув нагороди у конкурсі засобів масової інформації 

«Золоте перо» і в мистецькій акції «Місто дітей», а сам засновник творчого 

змагання Михайло Поплавський отримав диплом на фестивалі «Шлягер року».  

 

Воєводіна Ганна,  
студентка 1 курсу  
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Міні-твір на тему: 
«Що необхідно зробити в м. Нікополі  
для розвитку української культури 

міської громади?» 
Нікополь – місто обласного підпорядкування, центр 

Нікопольського району Дніпропетровської області, який 

розташований у південно-східній частині області на 

правому березі Каховського водосховища.  

У 2000 році Нікополь посів  І місце у 

Дніпропетровській області в огляді-конкурсі на кращу 

організацію фізкультурно-оздоровчої роботи, яка 

базується на двох стадіонах, трьох спортклубах, п’яти 

спортивних школах та яхт-клубі. Найбільш розвинутими видами спорту у місті є 

легка атлетика, футбол, волейбол, вітряний  спорт, дзюдо і самбо.  

Для культурних потреб мешканців міста працюють Краєзнавчий музей, 13 

бібліотек, 3 Палаци культури, Палац урочистих 

подій, 6 клубів, 2 школи мистецтв (в тому числі 1 

приватна), кінотеатр. У місті діє духовий 

оркестр, народний фольклорний ансамбль 

«Микитин Ріг», народний ансамбль танцю 

«Радість», український народний музично-

драматичний театр, естрадний театр танцю 

«Богема». У Нікополі взято на державний облік і 

під охорону 68 пам’яток, в тому числі історії й 

культури – 44, монументального мистецтва – 3, архітектури й містобудування 

місцевого значення – 20. Церква Різдва Богородиці на  Сулицькому (1812 – 1820 

рр.) по вул. Войкова, 68 охороняється державою як пам’ятка національного 

значення.  

Як бачимо культурне життя м. Нікополя має непогану 

картину, але ми не можемо зупинятися на досягнутому. 

Для розвитку культурного життя в м. Нікополі нам 

необхідно відкрити картинну галерею, ще один музей і 

реконструювати старі парки нашого міста, а ті,  які вже 

функціонують, підтримувати у належному порядку для 

того, щоб кожна родина нашого міста змогла гарно 

відпочити і провести свій вільний час в цих парках. У 

нашому місті живе і займається творчістю багато 

талановитих дітей, але для того, щоб ці діти могли 

розвивати свій талант, необхідно створити для них 

сприятливі умови. Можливо   буде доцільним створити ще 

більше будинків творчості та гуртків, і , можливо, навіть не тільки для дітей, а й 

для дорослих. Але створення цих гуртків не повинне закінчитися лише на етапі 

відкриття. Необхідно слідкувати за функціонуванням і розвитком цих будинків 
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творчості  і вже при першій необхідності надавати підтримку цим закладам. Ми 

повинні пам’ятати, що ці талановиті діти – майбутнє не тільки нашого міста, а  і 

нашої держави – України.  

 Бойко Юлія,  
студентка 1 курсу  

 

Міні-твір на тему: 
«Моє рідне село, де я народилася» 

Я народилася в селі Покровському 

Нікопольського району. Це дуже гарне село, в 

якому є дитсадок, школа, 10 торгових 

магазинів, Сільська рада, аптека, лікарня та 

клуб, де часто проходять вечори, концерти, 

дискотеки, а також розвивається художня 

самодіяльність, в якій талановиті діти нашого 

села проявляють свої таланти та здібності.  

У нашому селі живуть дуже працьовиті 

люди, які з ранньої весни до пізньої осені 

важко працюють, вирощують гарні врожаї овочів і фруктів, а потім везуть до 

міста, щоб ними  забезпечити городян .  

Наше село знаходиться біля Каховського водосховища. Я живу в 100 метрах  

від води, тому влітку я часто ходжу сюди купатися і засмагати. А якщо 

поглянути з балкону на цю гладь води, можна побачити,  які чудові краєвиди 

природи оточують нас і як неподалік відпочивають діти в піонерських таборах.  

Це дуже хороше, гарне і чисте село. Кожна родина дбає про свої оселі і 

двори, тому тут чисто і гарно. Сільський голова М. Хнюкало і районна 

Держадміністрація дбають про дитячий садок і школу. Задля нормального 

функціонування і освоєння дітьми новинок сучасної техніки вони подарували 

нові комп’ютери та музикальний центр дітям. На  знак подяки наші талановиті 

діти готують чудові концерти. Так,  в цьому році, наприклад, у нашій школі 

відбувся просто неймовірний випускний вечір одинацятикласників, який 

відбувся в нашому клубі. Випускники подарували чудові концертні номери і 

наповнили увесь зал сонячними посмішками своїх батьків і вчителів, а потім 

відбувся святковий феєрверк.  

Хоча зараз я навчаюся в м. Нікополі, але я все одно люблю своє село і 

кожного разу з нетерпінням і радістю чекаю той день, коли я знову зможу 

поїхати туди, де на мене чекають рідні.  

Бойко Юлія,  
студентка 1 курсу  
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Міні-твір на тему: 
«Телепрограма українського телебачення, яка мене 

зацікавила»  
Я дуже люблю завжди знаходитися у курсі всих подій, які відбуваються в 

нашому місті, країні і за її межами. Тому я дуже полюбляю дивитися 

інформаційну програму «Подробиці» на Інтері. Мені вона подобається тим, що 

висвітлює цікаві та актуальні події нашого життя, сьогодення, а також події з 

інших країн світу. Наприклад: В. Янукович назначив Олександра Попова 

головою КГГА; депутати Кримського парламенту вибрали новий склад Ради 

міністрів; ЮНЕСКО відмічає свої 65 років; в регіонах України пройшли акції 

протестів проти Податкового кодексу; Україна отримає новий транш кредиту від 

МВФ; у дитячому садку м. Херсона вибухнув кисневий балон; українські 

пам’ятники архітектури залишаться під захистом ЮНЕСКО; 85 років назад в 

ефір вийшла перша в Україні радіопрограма.  

Як бачимо, що програма «Подробиці» висвітлює все те, чим живе країна і 

світ  і розповідає людям найважливіші події, які необхідно знати.  

Бойко Юлія,  
студентка 1 курсу  

                                                           

Міні-твір на тему: 
«Значна культурна подія в Україні,  

яка привернула мою увагу» 
9 грудня 2010 року в приміщенні Національної спілки письменників України 

відбулося нагородження першого лауреата літературно-мистецької премії 

Богдана Хмельницького, прозаїка-«афганця», нашого земляка, Ігоря Моісєєнка та 

представлення його роману «Сектор обстрілу – «Аісти», який і було визнано 

кращим твором на військову тематику. Другим лауреатом стала киянка, 

заслужений працівник культури Зоя Ружин. Їй присуджено премію за «Збірник 

речитативів для військових».  

Премія присуджувалася вперше. Почесні відзнаки вручав заступник 

Міністра оборони України Борис Андресюк. Вітаючи лауреатів,  він зазначив, що 

міністерство оборони надзвичайно зацікавлене у співпраці з митцями у напрямку 

ідеологічного виховання молоді і підтримав пропозицію видавництва «Криниця» 

і Національної спілки письменників щодо проведення творчих зустрічей 

лауреатів у військових частинах України. Наприкінці творчого вечора Борис 

Павлович додав: «Такі твори мають бути в кожній бібліотеці української армії», і 

доручив своїм помічникам підготувати до розгляду питання замовлення 

додаткового накладу лауреатського видання «Сектор обстрілу – «Аісти» 

(Криниця, 2010).  

Надзвичайно зворушливою була зустріч лауреата з колишніми спів- 

службовцями з 66-ї мотострілкової  бригади, з якими проходив строкову службу 

сержант Ігор Моісєєнко. Але справжньою несподіванкою стало прибуття на цей 
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захід колишнього комбрига частини, в якій  служив Ігор, полковника Миколи 

Томашова. Вітаючи свого солдата з престижною відзнакою, полковник зазначив, 

що надзвичайно важливо те, що написав цей лауреатський твір саме сержант: «В 

генерала вийшли б чергові мемуари про славетну нашу 66-ту бригаду. А це 

художній твір, цінність котрого,  як витвору літературного мистецтва людської 

душі, набагато більша».  

У лауреатське видання роману «Сектор обстрілу – «Аісти», яке до події 

підготувало відоме,  як духовна скарбниця України київське видавництво 

«Криниця», включено також поетичну збірку І. Моісєєнка «Відлуння 

Гіндукушу», деякі статті та відкрите звернення «Шлях із Армагедону» із 

пропозиціями конкретних кроків до порятунку людства від екологічної та 

цивілізаційних катастроф, у  яких воно опинилося через власну бездуховність.  

Про дивовижну історію появи цього видання розповіла головний редактор 

видавництва «Криниця», відома українська письменниця і поетеса Тетяна 

Майданович: «Враховуючи, що історично іноземні автори не зможуть достовірно 

написати на тему війни в Афганістані, настільки вражаючий та унікальний роман 

має особливе значення і для світової літератури…».  

Поет, прозаїк та кінодраматург Ігор Олексійович Моісєєнко (10.07.1962) 

народився в м. Кривий Ріг. Строкову службу проходив в Афганістані 

(Джеллалабад), у батальйоні загиблого поета-героя «Аіста» (О. І. Стовби). 

Критики  відзначають стилістичну подібність віршів «Аіста» та Моісєєнка. 

Результатом такого духовного зв’язку двох літераторів став надзвичайно 

захоплюючий і вражаючий своїм трагізмом роман «Сектор обстрілу – «Аісти». 

Динамічна сюжетна інтрига у поєднанні з шокуючим фіналом настільки вражає 

свідомість, що автора порівнюють за силою показу війни з Е.-М. Ремарком. У 

перекладі на російську мову роман видано у 2007 році видавництвом «Ексмо» (м. 

Москва). У творі автор настільки гармонійно висвітлив неповторну самобутність 

української душі, наділеної поетичним Даром, що навіть на видавничому ринку 

сусідньої країни не наважилися його правити. Разом з тим російські 

книговидавці, репрезентуючи цю книгу, називають її шедевром сучасної 

військової прози. Читачі у своїх відгуках пишуть, що після прочитання твору 

плачуть і відмовляються від зброї. 

Однойменний кіносценарій, створений І. Моісєєнком, кіностудія ім. О. 

Довженка, визнала кращим за все, що було створено для екрану про війну в 

Афганістані 1979 – 1989 років. Одразу після відзнаки І. Моісєєнка літературно-

мистецькою премією ім. Б. Хмельницького прийшло повідомлення із 

Держкомтелерадіо про те, що цей твір став лауреатом і державної програми 

підтримки соціально-значущих видань «Українська книга – 2010». За цією 

програмою роман потрапить до бібліотек і навчальних закладів України.  

Бойко Юлія,  
студентка 1 курсу  
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Міні-твір на тему: 
«Українська газета, яку я з цікавістю читаю» 

Мені подобаються українські газети, а особливо «Зоря» та «Вісті 

Придніпров’я» - це обласні газети. Я і моя родина дуже часто і з радістю читаємо 

ці газети. Більш того,  ми постійно підписуємося на різноманітні обласні газети, в 

яких ми завжди можемо прочитати новини нашого Придніпров’я, області, 

маленьких сіл і міст.  

З газети «Вісті Придніпров’я» 

завжди можна дізнатися багато цікавого 

про життя нашого регіону, про його 

економічний та політичний розвиток. На 

сторінках газети завжди висвітлюють 

імена талановитих дітей Придніпров’я, а 

також культурне життя регіону і країни в 

цілому.  

Також в цій газеті завжди 

висвітлюють новини про результати 

роботи Губернатора Дніпропетровської 

області Олександра Вілкула, який 

постійно знаходиться серед молоді, намагається вирішувати проблеми студентів 

області. Не забуває губернатор і про молоді сім’ї. Для їхнього добробуту під 

керівництвом Олександра Вілкула будуються нові житлові будинки для молодих 

сімей області.  Не залишає без уваги і старше покоління. Це наші ветерани та 

пенсіонери, які сьогодні потребують уваги та допомоги. У  газеті приділяється 

велика увага висвітленню новин щодо підтримки колишніх фронтовиків, 

відкриттю пам’ятників та проведенню мітингів у регіоні. 

Газета «Вісті Придніпров’я» - це газета, в якій завжди можна знайти цікаві 

новини, рубрики, факти та оголошення, в ній завжди можна знайти сторінку 

гумору, а також ексклюзивні факти з життя зірок і ще багато-багато корисного і 

цікавого. Тому я полюбляю цю газету і часто її читаю з задоволенням.        

Бойко Юлія,  
студентка 1 курсу  
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Міні-твір на тему: 
«Що необхідно зробити в м. Нікополі  
для розвитку української культури 

міської громади?» 
Культура є одним з найважливіших вимірів життя 

держави і суспільства.  

Вона формує національну свідомість, забезпечує 

спадковість поколінь, формує морально-етичні і 

естетичні ідеали, що становлять своєрідність 

національного вигляду кожного народу. Культура – це 

ланцюг норм і засад, сукупність традицій і цінностей; 

вона поєднує людей, стабілізує ситуацію, вказує на 

вихід із скрутного становища, визначає напрямок розвитку.   Розвиток 

кінематографу, театру, музею, художніх галерей – це є інструмент формування 

позитивної культурної атмосфери в суспільстві і становлення елітарної, тобто 

високої культури. 

Розвиваючи себе сьогодні, ми народ України, більш за все думаємо і 

піклуємося про економіку своєї держави, але забуваємо, що в основі нашого 

життя повинна бути культура. Тільки спираючись на неї,  можна формувати всі 

сторони нашого життя. Без неї не можна ні спілкуватися один з одним, ні 

працювати, ні любити. А розвивається тільки те суспільство, яке це розуміє, хто 

цінує культуру і розвиває її.  

Звичайно,  сказати, що в нашому місті культура і мистецтво не розвивається 

буде неправильно. Адже у нашому місті функціонують: Палац культури 

«Електрометалург» та Міський будинок культури, дві школи мистецтв, один 

музей, культурно-розважальний центр «Еліт-клуб», кінотеатр, сучасний 

виставковий зал. Вагомий внесок в розбудови освіти міста зробили  заклади 

освіти, серед яких почесне місце з 1994 року посіда. Нікопольська філія ПВНЗ 

«Європейський університет».  У  Нікополі є багато культурних діячів, 

художників, поетів, які прагнуть вдосконалювати культуру нашого міста. У місті 

діє духовий оркестр, народний фольклорний ансамбль «Микитин Ріг», народний 

ансамбль танцю «Радість», український народний музично-драматичний театр, 

естрадний театр танцю «Богема».  

Я вважаю, що цього достатньо для 

нашого маленького, але гарного міста!  

       Нікополь – це місто, яке одне з 

небагатьох залишається одним із «зелених 

міст України». А якщо ми почнемо щось 

робити в ньому, наприклад,  будувати нові 

будинки творчості або житлові будинки, або 

торгівельно-розважальні центри, значить 

будуть руйнуватися наші зелені насадження 

або застарілі культурні пам’ятки. У розвитку 
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інфраструктури  нашого невеличкого за територією та кількістю мешканців міста 

необхідно враховувати ці  проблеми і запобігати їм.  

Нам необхідно берегти і 

реконструювати  те,  що в нас є. Єдине 

чого хочеться в нашому місті для 

відпочинку – це відновлення і підтримка 

у належному стані усіх старих фонтанів і 

особливо наших парків. Наприклад парк 

«Перемоги», він дуже великий і гарний, 

треба лише допомогти йому стати 

кращим. А він може стати кращим не 

лише завдяки якимось великим 

капіталовкладенням, а й завдяки 

відношенню людей, які відпочивають у 

ньому. 

 Тому давай починати з себе, і наше місто обов’язково стане кращим.         

Пєшеханова Ганна,  
студентка 1 курсу 

 

Міні-твір на тему: 
«Український художній фільм, який мене вразив»  

У 10-му класі ми усією школою ходили дивитися фільм про Тараса Бульбу. 

Мене цей фільм дуже вразив, хоча спочатку я вважала, що мені буде не цікаво 

його дивитися. Розвиваючи тему боротьби за незалежність в «Тарасі Бульбі», 

автор фільму малює картини з життя українського народу, розкриває міцні і 

рушійні сили історичного розвитку в один з найбільш напружених і трагічних 

моментів його історії. Для мене образ Тараса Бульби овіяний романтикою 

народнопоетичних легенд, але разом з тим характер його показаний як наслідок 

історичних і соціальних обставин. Але в цьому фільмі відображається не тільки 

історія наших славних козаків і їх боротьба за незалежність. У ньому яскраво 

відображаються і сімейні відносини людей, які жили в ті нелегкі часи, і 

заборонене кохання, і людське відношення до правил, звичаїв, обрядів, релігії і 

моральної поведінки людей.  

Цей фільм носить повчальний характер і надовго залишиться у пам’яті 

кожного, хто хоча б раз його подивиться. Особисто мені він дуже сподобався. 

Після перегляду я залишилася задоволена,  і він мене змусив задуматися над 

дуже важливими питання й зробити певні висновки.  

Пєшеханова Ганна,  
студентка 1 курсу 
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Міні-твір на тему: 

«Телепрограма українського телебачення, яка мене 
зацікавила»  

 
Особисто я не дивлюся телепрограми по телебаченню. Те, що мене цікавить, 

я намагаюся знайти в Інтернеті  або цікавлюся у дорослих та знайомих про 

різноманітні події, які сьогодні відбуваються у нашій країні, а також за 

кордоном.  

 

     Пєшеханова Ганна,  
студентка 1 курсу 

 

Міні-твір на тему: 
«Твір художньої української літератури, який мене 

схвилював» 
Образу матері в художній літературі 

присвячено багато задушевних, гарних і 

вдячних поетичних рядків. Чудовим теплом 

безмірної любові огортає душу кожної людини 

спомин, думка про матір її. Від неї віє ніжністю 

і затишком. Матінка… Відразу виникають такі 

рідні й такі близькі спогади про дитинство, про 

добрі руки матері, її колискову пісню. Нам дано 

навіки в серці нести образ матері. Усе 

найдорожче, найсвятіше в нашому житті 

пов’язане з мамою. Образ матері живе у серці 

кожного порядного українця, бо цей образ – один з найсвятіших, 

найулюбленіших образів у нашій літературі. Недаремно називають ту землю на 

якій ми народилися, нашу Батьківщину – матінкою. Її, на думку В. Симоненка у 

вірші «Лебеді материнства», не можна вибирати:  
Можна вибрать друга і по духу брата, 
Та не можна рідну матір вибирати.  
… Можна все на світі вибрати, сину,  

Вибрати не можна тільки Батьківщину.  

Яка ж вона, материнська доля? Щаслива і 

нещасна, весела і сумна. Щастя матері – 

народити дитину, бачити, як вона зростає, 

усміхається, як робить перші кроки в житті. 

Сум і тривога матері – коли її син чи донька 



 - 25 - 

виходять на самостійну життєву дорогу. Яка небезпека та труднощі 

підстерігають їх, куди веде та дорога?  

Одним  з найулюбленішим моїх віршів про матір є зворушливий до болю 

вірш Б. Олійника «Пісня про матір», який наголошує на тому, що все добре - від 

матері. Бо саме «вона прибрала планету», а головне – «навчила дітей, як на світі 

по совісті жити». 

Мати – це хранителька сімейного вогнища, традицій і звичаїв, мови. Поки 

діти біля неї, поки не забувають її і навідуються – доти вона щаслива і радісна. 

Але дуже часто на матерів чекає журба. Так, як наприклад, у героїні вірша А. 

Малишка «Вчителька». Страшна війна забрала в неї синів, але ця мужня мати 

знайшла в собі сили жити далі і тамувати горе і біль роботою, а головне знайшла 

сили ростити і виховувати нову юнь.  

Тема матері, материнства – невичерпна. 

Як і сила материнської любові. Матір 

возвеличують у своїх творах А. Малишко, Л. 

Костенко, В. Сосюра, П. Грабовський і багато 

інших. Ось одна з таких безсмертних матерів:  
Посіяла людям літа свої літечка житом, 

Прибрала планету, послала стежкам споришу, 
Навчила дітей, як на світі по совісті жити, 
Зітхнула полегко – і тихо пішла за межу. 

Жодну людину, і мене в тому числі, ніколи не залишать байдужими такі 

вірші. Тому бережіть найцінніше, що є у вашому житті – бережіть своїх мам.    

     Пєшеханова Ганна,  
студентка 1 курсу 
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Міні-твір на тему: 

«Що необхідно зробити в м. Нікополі  
для розвитку української культури  

міської громади?» 
На мою думку, культура не лише пристосовує людину 

до природного та соціального середовища, сприяє її 

соціалізації. Вона виступає ще фактором саморозвитку 

людства. Кожного конкретного індивіда або людську 

спільність правомірно розглядати як продукт власної 

культурної творчості.  

Сучасне суспільство – анонімне, уніфіковано-

індустріальне, універсально подібне. Воно існує у містах, у 

нескінченій урбаністичній дійсності, яка, як правило, на 

превеликий жаль, відтісняє культурні традиції далеко на 

другий план.  

Розробка програми розвитку української 

культури в місті Нікополі зумовлена 

необхідністю удосконалення галузі культури 

міста, спрямування її на розвиток культурних 

традицій міста, збереження історичних 

цінностей, забезпечення доступності закладів 

культури для всіх верств населення, створення 

максимально сприятливих умов для творчого 

росту особистості, розкриття її здібностей, 

задоволення духовних і естетичних потреб, 

відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та 

обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і 

розваг, культурного обслуговування населення, сприяння доступу глядачів до 

перегляду національної кінематографічної спадщини. Вона має визначити 

перспективи галузі культури міста, направлена на збереження від занепаду й 

забезпечення збереження існуючої мережі закладів культури і мистецтва. 

Сьогодні вкрай необхідно визначити 

складові системи закладів культури та 

мистецтва усіх систем та відомств та знайти 

їх місце найефективнішої участі у 

духовному життя Нікополя. Необхідно 

окреслити основні напрямки подальшого 

вдосконалення форм і методів проведення 

заходів, присвячених державним і місцевим 

святам, також стратегію збереження та 

укріплення позицій Нікополя як культурного центра Дніпровського краю на 

Україні і перетворення його в справжній культурний центр.  
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Головна мета: реалізація єдиної політики в сфері організації концертів, 

театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої 

особистості, подальший розвиток традиційної української культури, традиційних 

культур народів та етносів, що населяють м. Нікополь, підтримку народної та 

високопрофесійної творчості, обдарованих дітей.  

Звичайно, треба максимально враховувати суспільні потреби мешканців 

міста Нікополя щодо рівня культури, сучасні світові тенденції глобалізації, 

розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі культури 

новацій.  

Культура Нікополя – цілісна система відтворення творчого, 

інтелектуального, духовного потенціалу громадян міста. Розвиток культури міста 

спрямований на відродження і розвиток української національної культури, 

забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких 

процесів, професійної та аматорської творчості, реалізацію прав громадян на 

доступ до культурних цінностей, створення матеріальних і фінансових умов 

розвитку культури.  

Надання послуг населенню у сфері 

культури та мистецтва, в основному, 

здійснюється мережею державних закладів 

культури, що складалися у попередній період 

розвитку галузі.  

Наочний приклад для молодого покоління 

у питанні розвитку української культурної 

традиції в місті Нікополі подає наказний 

отаман організації «Нікопольська Січ» 

Микола Гречаний, який також співає в 

ансамблі «Микитин Ріг». Цей завзятий Українець з великої літери пропагує те 

краще, чим багата наша країна: любов до рідної 

мови, пісні, літератури, культури загалом. 

Творчі вечори Миколи Гречаного збирають 

однодумців у тихому, майже сімейному колі, 

даючи людині головне: всеохоплююче відчуття 

єдності з власним народом, гордість за Україну.  

Я гадаю, що кожен із нас повинен брати 

приклад з Миколи Степановича і робити усе 

можливе для розвитку української культури 

міської громади рідного і квітучого міста.  

 

Бутенко Ірина,  
студентка 2 курсу  
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Міні-твір на тему: 
«Діяч культури або мистецтва в Україні, який мене 

зацікавив» 
Останнім часом я зі зростаючою цікавістю почала 

звертати увагу на творчість видатного українського 

режисера Олександра Петровича Довженка.  

Довженко до кінця залишався вірним своїм поглядам. 

Про це свідчить те, що вже за рік до своєї смерті, в умовах 

повної монополії московського соцреалізму, він у рецензії 

на Всесоюзну мистецьку виставку в Москві відважно 

повторив ваплітянські тези своєї молодості, які ствердили 

убогі результати чвертьстолітньої диктатури соцреалізму. 

Він висміяв псевдоаристократичну бутафорію розкоші 

нового панівного класу партбюрократів, відображувану в 

картинах – «з безліччю повторюваних портретів, пишних 

сяючих люстер, червоних доріжок, позолочених лож, парадних форм». 

Відзначаючи «недолугість» картин, Довженко вимагав реабілітації заборонених 

мистецьких стилів, бо «мистецтво не може 

розвиватися за приписними еталонами» (О. 

Довженко «Мистецтво живопису і сучасність», 

«Літературна газета» за 21 червня 1966 р.). Між 

іншим, світова преса віднотувала з подивом цю 

сміливу статтю Довженка. Але справжній внесок в 

українське відродження 20-х років Довженко 

зробив своїми фільмами «Звенигора», «Арсенал», 

«Земля», поява яких створила українське 

кіномистецтво. 1926 – 1927 року він зробив на Одеській кінофабриці ВУФКУ 

свої перші учнівські фільми – комедію «Ягідка кохання» та пригодницьку 

«Сумку дипкур’єра». Це була лише підготовка. Саме поява в 1928 році на 

екранах України «Звенигори» стало сенсацією. Фантастично-символічний і 

реальний план дій, химерно переплітаючись навколо наскрізного героя – шукача 

скарбу діда Невмирущого, що живе вже друге 

тисячоліття, - створювали почуття єдності біографії 

України, її окремого надзвичайного історичного шляху. 

Тут уперше виявилось оте чисто довженківське почуття 

вічної краси природи та його козацьке трактування смерті 

як складника й оновлювача життя.  

Через «Зачаровану Десну» українська література в 

УРСР пережила своєрідне диво воскресіння духу і 

розмаху 1920-х років. Але російські «спасителі» 

Довженка і тут не проґавили: вони не дозволили видати 

спершу на Україні кінопоеми Довженка, які всі (за 
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винятком одного «Мічуріна») були написані українською мовою і потім 

перекладені автором на російську, а видали їх спершу в російському перекладі і в 

перекладі на англійську з перекладу російського.  

О.П. Довженка, його мистецтво, його долю не можна зрозуміти без 

врахування того, що він виріс у атмосфері державного і культурного 

відродження України 1917 – 1919 і 1920 – 1930 років. Його шедеври могли 

з’явитися тільки в атмосфері таких неперевершених  шедеврів Тичини, Куліша, 

Хвильового, Курбаса, Рильського, Бажана, Яновського та інших творців 

«Розстріляного відродження», що підносили українську культуру до сучасного їм 

рівня передових культур світу. І зрозуміло, що Довженків талант потрапив разом 

із їхніми талантами під поліційні удари Москви 1930 – 1934 років. Усі вони 

разом відвернули своїми мистецькими подвигами культурну смерть України, що 

її заготовила комуністична реставрація російського імперіалізму.  

Бутенко Ірина,   
студентка 2 курсу  

 

Міні-твір на тему: 
«Твір художньої української літератури, який мене 

схвилював» 
Таким твором для мене є драма-феєрія «Лісова пісня» 

української поетеси Лесі Українки.  

До написання цього твору Леся Українка, можна сказати, 

готувалася все життя. У неї вона вклала «цвіт душі» і вилила 

зі свого серця «те, що не вмирає». Це не звичайна драма, це 

не тільки драма-поема, а драма-пісня, ніжна як голос сопілки, 

пісня волинського замріяного лісу, зворушлива, глибока, 

мудра. «Лісова пісня» вражає мене красою мрії, глибиною 

думки, музикою мови. Вона відкриває перед нами чари 

Полісся у шумах і тінях лісових, у веселкових барвах квітів, у зітханні вітру, 

гомоні весняної ночі, у буйних, «безупинного руху 

жагучих» силах природи. Це пісня пісень не лише Лесі 

Українки, а й усієї української драматургії. Жагуча й 

пристрасна пісня про велику  любов і жорстоку зраду.  

Місце дії поеми – густий предковічний ліс на 

Волині. Сюди напровесні прийшов до лісу юнак 

Лукаш і заграв на сопілці. Полилася дивна мелодія, 

краща від пісні весни – «весна ще так ніколи не 

співала». Музика Лукаша розбудила від зимового сну 

Мавку, викликала в ній нові, незнанні поривання. У 

музиці юнака лісовій дівчині розкрилася безмежна 

краса людської душі, радість життя і творчості. Саме в 

цю весняну пору зароджується кохання Мавки й 

Лукаша.  
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Глибоке й самовіддане кохання до Лукаша – найкращий світ її душі. Мавка 

перша запитує: «Чи гарна я тобі?»,захоплюється, що люди як голуби, паруються 

«навік». Заради коханого вона залишає ліс і йде між люди.  
Ти сам для мене світ, миліший, кращий, 

ніж той, що досі знала я, а й той 
покращав,відколи ми поєднались.  

Мавка робить усе, щоб полегшати долю Лукаша: працює в його 

господарстві, прагне підтримати його музичний дар, розкрити очі на хитру 

Килину, врятувати від буденного життя, заснованого на розрахунку. Трагедія 

героїні твору в тому, що вона не змогла перебороти власницькі почуття Лукаша, 

уберегти нев’янучим цвіт його таланту.  

Лукаш любить Мавку, але не має сили протистояти власницьким 

інстинктам, які розпалювала мати, не виявляє достатньої сміливості, щоб 

захистити свою кохану від несправедливих докорів матері, щоб не піддатися на 

залицяння Килини, з якою одружується без любові, з розрахунку. Отже, зраджує 

своє кохання.  

Кохання ж Мавки – світле, щире й чисте, що приносить велике щастя. Мавка 

не знає каяття, фальші. Її кохання не сумісне з жодним розрахунком, 

компромісом. Відштовхнута Лукашем, лісова красуня має почуття власної 

гордості, тому й не стоїть йому на дорозі. Зате її кохання досягло такої глибини, 

що вона стало вічним, безсмертним.  

За зраду Лукаш був покараний: Лісовик перетворив зрадливого коханця 

своєї дочки на вовкулаку. Але любов Мавки, що палала, як вічний вогонь, знову 

повернула Лукаша до життя, вона знайшла «те слово чарівне, що й озвірілих в 

люди повертає». А Мавка ж, заклята Килиною, перетворюється на вербу. І все в 

образі загубленої долі з’являється перед Лукашем, вказує йому на вербову 

сопілку, як на останній шанс спокутування вини. Вона заспокоює Лукаша, бо хоч 

він і «збавив її тіла», та душу дав:  
«О, не журися за тіло!  

Ясним, вогнем засвітилось воно,  
чистим,палючим, як добре вино, 
вільними іскрами вгору злетіло. 

Легкий, пухкий попілець 
ляже, вернувшись, в рідну землицю, -  

стане початком тоді мій кінець.  
Будуть приходити люди, 

вбогі й багаті, веселі й сумні, 
радощі й тугу нестимуть мені, 
їм промовляти душа моя буде.  

Я обізвуся до них  
шелестом тихим вербової гілки,  
голосом ніжним тонкої сопілки,  
смутними росами з вітів моїх.  

Я їм тоді проспіваю  
все,що колись ти для мене співав,  
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ще як напровесні туту вигравав,  
мрії збираючи в гаю… 

Грай же, коханий, благаю!»  

Мавка – це символ вірного кохання, поезії, символ прекрасної мрії. Це 

перемога над неправдою, добра над злом, величного над  низьким, мізерним, 

краси над потворним, волі над неволею. 

На мою думку, «Лісова пісня» - прекрасна казка про любов і зраду. Вона 

приваблює людей глибоким філософським змістом, закликом до гармонії буття, 

до миру з власною душею.          
 

Бутенко Ірина,  
студентка 2 курсу  

 
Міні-твір на тему: 

«Українська газета, яку я з цікавістю читаю» 
Про чудову природу України, про її красу писали майже всі українські 

письменники та поети. «Садок вишневий коло хати» - це яскраво поетичний 

образ, за допомогою якого Т. Г. Шевченко 

оспівує красу українського села. Ліси 

Гуцульщини в Коцюбинського та Франка, 

степ та морське узбережжя в Панаса 

Мирного – усе це українська природа. Але не 

тільки з літератури я дізнаюся про красу 

рідної землі. Я бачу її насамперед із власних 

спостережень та з сучасних періодичних 

видань.  

Моєю улюбленою газетою є газета 

«Високий замок». Останнім часом в ній 

публікуються дуже цікаві статті про визначні 

місця України, про відомих і заслужених співвітчизників. Мені дуже до вподоби 

рубрика «Фотосторінка», де можна милуватися яскравими краєвидами нашої 

Вітчизни. Любов  до рідної природи – це те, з чого починається любов до 

Батьківщини.  

Бутенко Ірина,  
студентка 2 курсу  

 
 
 
 
 



 - 32 - 

Міні-твір на тему: 
«Український художній фільм, який мене вразив»  

Українське кіномистецтво завжди привертало мою увагу. Наразі хотілося б 

згадати про фільм «Далекий постріл», прем’єрний показ якого відбувся в травні 

2005 року. Тему протиріччя бійців Червоної Армії і вояків ОУН-УПА по-своєму 

дослідив вінницький режисер, він же сценарист, він же продюсер Валерій 

Шалига. Ця стрічка п’ята на рахунку митця.  

Ідейне протистояння бійців Радянської Армії і вояків ОУН-УПА… Ця тема 

постійно існувала в житті українців, але раніше вона замовчувалася, однобоко 

подавалася істориками, не висвітлювалася у художніх творах.  

За сюжетом фільму у німецький полон потрапляють капітан Радянської 

Армії Краснощок і вояк УПА Блискавка – двоє молодих патріотів України, 

кожний з яких твердо переконаний у правоті своєї ідеї. Вони непримиренні, хоча 

в них так багато спільного… Про що вони говорять і сперечаються? Як згадують 

коханих дівчат? Як тікають із катівень гестапо? І, врешті-решт, за ким 

залишається останній постріл? Обидва бачать свій шлях правдивим, бо «обидва 

за Україну воюють». Та згодом стає зрозуміло, де справді цінують свободу, де 

справді воюють за Україну, де справді є друзі, які одне за одних не пошкодують 

життя, щоб звільнитися з полону. А з того як закінчилися їхні життя, теж можна 

зробити висновки.  

Про це дізнаємося, подивившись картину. Думаю, неабияке задоволення  

отримали саме вінницькі глядачі, впізнаючи в кадрах старовинні куточки рідного 

міста над Бугом і знайомі обличчя вінничан.  

Одного з головних героїв цієї картини Блискавку талановито зіграв молодий 

актор Максим Какаркін, а образ капітана Краснощока втілив у життя актор 

Олександр Редько.  

Герої фільму, побудованого на реальних фактах, -  молоді українці, які 

свідомо йшли до лав УПА (Української повстанської армії). Автори фільму не 

ставили перед собою мету показати лише героїку тих часів. Динамічний 

емоційно загострений сюжет, романтичні відносини, чудова операторська 

робота, оригінальна музика, органічний акторський ансамбль – усі ці компоненти 

збалансовані напрочуд гармонійно, а тому дають серйозні підстави сподіватися, 

що фільм «Далекий постріл» користуватиметься успіхом у глядача.  

Я гадаю, що «білі плями» в трагічній історії України зникають, і рано чи 

пізно ми повинні простити одне одному гріхи своїх прадідів. Головне, щоб 

більше ніколи українці не воювали між собою і не стріляли один в одного.  

Бутенко Ірина,  
студентка 2 курсу  
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Міні-твір на тему: 
«Телепрограма українського телебачення, яка мене 

зацікавила»  
Українське телебачення нині рясніє різноманітністю розважальних і не 

тільки розважальних  програм. Воно й не дивно, адже воно розвивається вслід за 

бурхливими змінами в житті суспільства. Проте, звичайно, хотілося б, щоб 

телепрограма викликала не лише зорові та слухові реакції, а ще й торкалася до 

більш  глибинного, чуттєвого.  

Особисто для мене цікавими є розповіді та інтерв’ю людей, які стали 

успішними, людей, які чимало досягли в житті. Однією з таких телепередач, які я 

дивлюся залюбки, є проект українського телеканалу «ІНТЕР» «Позаочі».  

Найвідоміші люди постають перед глядачами з невідомого боку – згадують 

свої забуті емоції та вчинки, заново переживають злети та падіння, бачать себе 

очима колишніх однокласників, суперників, сусідів, коханих….  

Гості програми – люди дуже відомі. Тільки для нас вони недоступні і далекі 

зірки, а для когось – доньки і сини, бабусі і дідусі, перше кохання або друзі 

дитинства. Журналісти програми проникають у найбільш віддалені куточки 

минулого героя програми, знайомляться з його близькими і рідними і дізнаються, 

що ті говорять про зірку «за очі».  

Ці щирі, невигадані і інколи дуже несподівані розповіді, змонтовані як 

маленькі документальні фільми, які гість вперше почує у студії, на очах у всієї 

країни, де на нього чекає відверта розмова з ведучою програми  Юлією 

Литвиненко.  

Ведуча програми влаштовує для своїх героїв, які відомі на всю Україну і 

навіть світ, несподівану зустріч з їх минулим, проводить своєрідний сеанс 

психоаналізу і зіштовхує гостей з фрагментами їх біографії, навіть такими, які 

вони, можливо, хотіли б викреслити зі своєї пам’яті… 

Я гадаю, що телепередачі такого змісту і спрямування викликають в людині, 

а особливо це важливо для молоді, бажання жити на повну, вірити у власні сили, 

йти до своєї мети і досягти успіху в житті. Звичайно, стати «зіркою» доведеться 

не кожному, але і для лікаря, і для вчителя, і для електрика важливим є те, що в 

нього в серці – а там повинна бути віра в найкраще.  

Бутенко Ірина,  
студентка 2 курсу  
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Міні-твір на тему: 
«Що необхідно зробити в м. Нікополі  
для розвитку української культури  

міської громади?» 
На мою думку, для розвитку культури в місті 

Нікополі потрібно частіше проводити культурні заходи, 

фестивалі, які допомагатимуть громадянам пізнавати 

свою культуру та ще більше розвивати її. Для того, щоб 

люди пам’ятали свою історію та своїх пращурів, знали 

на якій унікальній землі вони живуть, необхідно 

допомагати в роботі Нікопольського 

краєзнавчого музею і зацікавити людей в його 

відвідуванні. Можливо, це вдасться зробити за 

рахунок проведення рекламних акцій в школах і 

вищих навчальних закладах 

нашого міста і району. 

Підтримка творчих 

колективів, фінансування їх 

участі в культурних програмах  та здобуття ними почесних 

місць дасть змогу нашому місту закріпити свій статус у ролі 

землі, де народжуються талановиті люди.  

Але для того, щоб наше місто культурно розвивалося, 

необхідно, щоб кожен громадянин почав сам працювати над 

розвитком своєї культури, поведінки, бо із такої малої дії починається розвиток 

всього суспільства і культури.  

Мажара Оксана,  
студентка 2 курсу   

 

Міні-твір на тему: 
«Телепрограма українського телебачення, яка мене 

зацікавила»  
Кожного року в нашій країні проходить вручення премії «Людина року», яка 

постійно транслюється на українському телебаченні. Для нас це грандіозна подія. 

Я завжди з великим задоволення дивлюся трансляцію вручення цієї премії. 

Церемонія нагородження переможців цієї премії завжди проходить за підтримки 

«Пінчук-центру» та журналу «Viva». Ця премія присвячена людям, які не 

байдужі до чужого лиха, які завжди прийдуть на допомогу у нелегких ситуаціях, 

які готові пожертвувати своїм життям заради порятунку малих дітей. Такі 

маленькі і зовсім не героїчні, на їх думку справи та подвиги, частіше за все 

роблять вже дорослі люди, але завдяки цій премії ми бачимо, що в нашій країні є 

маленькі герої, які в свої 8, 9, 10 або 12 років готові врятувати 4-річну дитину, 
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яка тоне у річці, або винести з палаючого будинку 3-річну дівчинку. На мою 

думку, це герої нашого часу, це герої нашої країни. Такими людьми треба 

пишатися та брати з них приклад. Щороку цю премію вручають відомі люди 

нашої країни, вони до глибини свого серця проникаються  кожною почутою 

історією на цьому проекті і намагаються допомогти тим людям, які під час 

порятунку іншої людини зашкодили своєму здоров’ю, допомагають здійснювати 

мрії цих героїчних людей.  

Я дуже задоволена, що в нашій країні існує така премія,  і що українське 

телебачення завжди транслює церемонію нагородження. Тому що  країна і люди, 

які живуть в цій країні,  повинні знати своїх героїв в обличчя!!! Я бажаю 

українському телебаченню транслювати побільше таких телепередач, які дають 

змогу замислитися людям над своїм життям і пишатися землею, на якій вони 

народилися, пишатися своєю країною і людьми, які живуть в цій країні.  

      Мажара Оксана,  
студентка 2 курсу  
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Олімпіада 

з навчальної дисципліни  
«Етика та естетика»  

студента 2 курсу  
Чорного Олександра  

 
1. Як відбувалося формування предмету етики? 

Як взаємодіють духовна культура та 
мистецтво? Чому філософія та мистецтво 
були джерелами зародження і розвитку 
предмета естетики?    

Етика як наука виникла і розвивалася у межах 

філософії і розглядається як практична філософія, або моральна філософія. Вона 

базується на двох засадах: фактах реального морального життя (вчинках 

індивідів і діяльності соціальних груп) та філософському світогляді. Світогляд не 

може бути нейтральним, він завжди ціннісно-орієнтований. Тому можна 

стверджувати, що скільки історичних типів світогляду, філософських напрямів, 

стільки й етичних шкіл, систем.  

Духовна культура та мистецтво дуже тісно пов’язані. Художня культура 

охоплює результати творчої діяльності (пам’ятки культури – матеріальної та 

духовної) та саму живу діяльність людей. Мистецтво становить стержень 

духовної культури, є колективною пам’яттю людства, яка здійснює зв'язок 

поколінь, різних народів, різних культур.  

Термін «естетика» увійшов до науки в середині XVIII ст. Вперше його 

застосував німецький філософ А. Баумгартен для позначення нового розділу у 

філософії. А. Баумгартен увів у філософію розділ «Теорія чуттєвого сприйняття» 

і запропонував його назвати терміном «естетика». Він міцно укорінився у 

філософській термінології, і вже з XVIII ст. естетику почали розуміти як науку, 

що вивчає лише «філософію прекрасного», або філософію мистецтва. Одним з 

головних питань в обсязі вивчення естетики є питання про мистецтво. Естетика 

досліджує загальні закономірності розвитку мистецтва. Вона вивчає і власне 

процес художньої творчості, її суб’єкти, об’єкти та засоби творення, процес 

художнього сприймання мистецтва та ін..  

Естетика – філософська наука, вона народилася в надрах філософії, вийшла з 

неї і зберегла міцні зв’язки з нею. Якщо філософія розкриває найбільш загальні 
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закони природи, суспільного розвитку та мислення, то естетика вивчає найбільш 

загальні закони розвитку мистецтва та різноманіття естетичного відношення 

людини до світу.    

Естетика – теорія мистецтва. Вона виступає методологією мистецтвознавчих 

наук: історія мистецтва, теорії мистецтва, художньої критики.  

2. Охарактеризуйте західну етичну думку ХХ ст. Яка з етичних теорій 
ХХ ст. мала вплив на Ваші морально-етичні погляди і переконання? 
Чому?  

Західна етична думка полягає в тому, що проблеми морального буття 

людини завжди викликали пильний інтерес з боку найвидатніших мислителів. 

Розвивалася культура і одночасно розвивалася її етична самосвідомість. Жоден 

великий філософ минулого не оминув увагою питання моральності, аналізуючи 

не тільки дійсне, а й розмірковуючи про належне. Це свідчить про їх 

надзвичайну важливість для долі сучасних та майбутніх поколінь.  

На мої морально-етичні погляди і переконання мала вплив така етична 

теорія,  як психоаналіз. Її представником є німецько-американський філософ Е. 

Фромм. Гуманістична етика Е. Фромма вважає, що цінності, судження, в тому 

числі, й етичні, можуть бути створені лише на основі розуму, для чого людина 

повинна пізнати саму себе, свою природу, властивості та типи людського 

характеру. Любов, творчість, відповідальність – ось дійсно моральна позиція 

людини в цьому світі, якщо вона прагне зберегти світ для себе й для 

майбутніх поколінь.  

3. Розкажіть про категорії етики, які допомагають Вам орієнтуватися 
у світі людських відносин з позиції гуманізму.  

Категорії етики (добро і зло, сенс життя і щастя, обов’язок і совість, 

моральний вибір і відповідальність, любов  тощо). Я вважаю, що людина 

повинна знайти і розкрити для себе  всі основні категорії етики. Категорії етики 

допомагають людині  розуміти її місце в світі та регулювати свої дії, вчинки. 

Добро, дружба, любов допомагають людині  зберегти теплі взаємовідносини з 

іншими людьми, в будь-який момент отримати підтримку з боку  рідних, 

близьких, оточуючих людей,  створити «гармонію» міжособистісних стосунків,  

зберегти та доповнити душевне та сердешне тепло кожної людини. Сенс життя 

допоможе людині усвідомити «життєві закони», за якими стоїть відповідальність 

кожної людини за свої особисті вчинки. Совість допоможе людині бути чесним 

перед оточуючим населенням. Справедливість поставить всіх людей «на свої 

місця» та зробить рівними перед законом кожного з них.  

Обов’язок – це моральні зобов’язання (їх сукупність) людини перед 

суспільством. Щастя це – орієнтація на розум, істину і доброзичливість, 

прагнення завжди залишатися людиною, зберігати свою внутрішню гідність, а 

найголовніше – це турбота про свою душу. Коли людина щаслива, то вона 

забуває про те, що таке журба, страхи, страждання, людина створює собі 

гармонійний стан душі й,  створивши його,  людині стає легше жити. А для того, 

щоб було легше жити,  людина повинна все робити з відповідальністю, з гарними 

намірами, «нести обов’язок» перед суспільством, поважати людей,  робити інших 
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людей щасливими,  робити добрі вчинки, любити і вірити в Бога, любити своїх 

рідних і близьких людей, залишати в пам’яті більше яскравих, позитивних 

моментів свого життя, ніж поганих та негативних. Треба вміти цінувати те, що 

тобі дало та подарувало життя. І вставши одного ранку, років так в 60,  

зрозуміти, що твоє життя прожите не даремно. ЦІНУЙТЕ СВОЄ ЖИТТЯ – 

ВОНО ПРЕКРАСНЕ!!!  

4. Назвіть та охарактеризуйте категорії естетики, які впливають на 
виховання Вашого естетичного смаку і почуттів. Наведіть приклад з 
творів мистецтва. 

Я вважаю, що людину можна порівняти з океаном, коли вона спокійна – все 

навкруги для неї гарне, чудове; коли людині неспокійно на душі, на серці – все 

навкруги, іноді, починає їй набридати; дні для неї стають сірими, не цікавими. 

Вона починає ворушити минуле, сподіваючись виправити свої помилки й 

отримати для себе хоча б не великий «шматочок» щастя, який допоможе їй 

боротися з життєвими перешкодами.  

Категорії естетики (піднесене та низьке, трагічне та комічне, прекрасне та 

потворне тощо) допомагають людині зрозуміти, який є світ насправді. Ці 

категорії «готують» людину до навколишнього світу; навчають людину, як себе 

треба вести в даній ситуації; допомагають людині побачити всі плюси та мінуси 

її життя. На мою думку, людина, яка не знає світу, хоча б на 50 %, не зможе 

«міцно встояти на ногах», коли життя поставить перед нею багато перешкод. В 

цьому житті людина повинна бути готова до всього. На виховання мого 

естетичного смаку і почуттів  впливає кожна категорія естетики. В кожному дні, 

тижні, місяці, році життя ставить переді мною багато завдань, які необхідно 

вирішувати тільки мені. «Завдання про навчання в  університеті», «завдання 

вибору», «завдання побудови свого особистого життя»… Багато завдань в житті 

кожної людини, головне в виконанні цих завдань – це результат (те, що я 

отримаю після виконання цього завдання), який повинен якимось чином 

полегшити моє життя. Виконуючи «життєві завдання»,  я повинен не забувати 

про навколишній світ, про людей, які оточують мене,  про любов, красу, добро, 

про природу, яка виховує нас і дарує нам багато яскравих моментів життя; про 

те, що «все, що я зробив»,  несе за собою відповідальність. 

Я вважаю, що навіть тоді, коли на душі неспокійно, ми повинні стримувати 

себе і робити те, що буде приємно та необхідно іншим людям. Ти не повинен 

«заплющувати очі» на цей світ і жити своїм життям. Ти повинен нести людям 

радість і добро. Ти повинен поважати людей та цінувати їхню «внутрішню 

красу». Ти повинен проливати сльози не від горя, а від щастя. І щоб не сталося – 

ТИ ПОВИНЕН ЖИТИ З ЛЮБОВ’Ю ДО ЦЬОГО ЧУДОВОГО СВІТУ!!!  

 
 
 
 
 



 - 39 - 

 
 

5. Твір-роздум  
«Моральна свобода і моральна відповідальність особи  

в моєму житті»  
У кожної людини є моральна свобода. Моральна свобода – можливість 

морального самовизначення. У кожної людини є моральний вибір – усвідомлене 

віддання переваги людиною тому чи іншому варіантові поведінки відповідно до 

особистих чи суспільних моральних настанов, що базуються на певних 

цінностях. Людина підпорядкована фізичним та соціальним законам того 

конкретного суспільства, в якому вона живе, його правилам та нормам, 

стереотипам поведінки, традиціям і ритуалам, враховуючи економічну 

необхідність. «Усвідомлена необхідність» розкриває істинний сенс знаходження 

людиною свободи дії – свободи реалізовувати свої наміри, досягати власної 

мети, використовуючи відповідні та необхідні засоби та методи. Вільний вибір 

людина може здійснити тоді, коли у неї є орієнтири – цінності, ідеали. Зробивши 

щось «погане»,  людина  відчуває біль і  моральну відповідальність, її починає 

мучити  совість за скоєнні вчинки. Моральна відповідальність означає, що 

людина бере на себе обов’язки і готова вільно їх виконувати у міру своїх сил і 

можливостей. Я вважаю, що кожна людина повинна відповідати за свої вчинки, 

дії перед суспільством, спільнотою, а також перед собою. Відповідальність 

необхідно  нести за свої моральні погляди, ціннісні орієнтири, настанови, за 

правильне розуміння обов’язку, за зміст своїх дій. У моєму житті є моральна 

свобода та моральна відповідальність. Я намагаюся жити за людськими 

законами, де всі дії та вчинки базуються на моральних категоріях , таких як  

чесність, справедливість, повага кожної людини, взаєморозуміння один одного.  

Я хочу, щоб всі люди робили більше добрих вчинків, ніж поганих; була 

любов до природи, до рідних людей; люди відчували підтримку один одного в 

складні хвилини їхнього життя … і щоб все, що робиться на цьому світі,  було 

від щирого серця, щоб все робилося від душі. Я дотримуюся цих законів та норм 

і вважаю, що в мене (не завжди, звичайно)  виходить дарувати людям гарний 

настрій;  любити як природу, так і всіх людей, що мене оточують; підтримувати 

людей в різних життєвих ситуаціях; поважати людей за їх внутрішній світ…, але 

все це я робив, роблю та буду робити, не заради похвали, а безкорисно.  

Я буду намагатися прожити своє життя не даремно, а на 

користь людям, які мене оточують, та на користь 

оточуючому світу.  
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Презентуйте власний проект «Моральний розвиток і удосконалення 
сучасної особистості» . 

Ми живемо в такий час, де присутня деградація особистості. Люди 

відстоюють і захищають  не ті цінності життя, які б удосконалювали їх 

внутрішній світ.  

Наркоманія, алкоголізм, куріння – ці суспільні проблеми на «слуху», але не 

кожний хоче позбутися їх, когось влаштовує проведення багатьох днів свого 

життя марно.  

На мою думку, в нашому житті повинні бути 

такі цінності як ЛЮБОВ, ДРУЖБА, ПОВАГА ДО 

РІДНИХ, БЛИЗЬКИХ, ОТОЧУЮЧИХ; 

ПІДТРИМКА ОДИН ОДНОГО; БЕРЕЖНЕ 

СТАВЛЕННЯ  ДО ПРИРОДИ; ВЕДЕННЯ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ та багато інших, 

які б змогли встановити гармонію серед людських 

взаємовідносин та виховати справжню Людину з 

великої літери!  

Ми повинні вірити в Бога, адже саме вищі 

сили дають нам повірити в свої власні сили, 

допомагають нам рухатися вперед (не 

дивлячись на незгоди)… вони допомагають 

нам жити!  

Я вважаю, що Людину потрібно 

виховувати з самого народження «правильно»! 

Дитині потрібно відкривати всі людські 

цінності змалку. І тоді я впевнений, що ця 

людина буде гарною, вихованою, культурною, 

відповідальною, і саме такій Людині ніколи «не прийде до голови» зробити щось 

погане іншій людині або природі!  

                                                               Чорний Олександр, 

                                                               студент 2 курсу    

 
Власний проект «Моральний розвиток  
і удосконалення сучасної особистості» 

На жаль,  ми живемо вже в такому віці, коли  

людину вже змінити або вдосконалити неможливо. Для 

цього потрібні великі зусилля і  бажання змінити ту  

сторону , яку ми хочемо покращити. Також я вважаю, 

що потрібна віра в Бога, 

бо слабка людина без 

віри в Бога не зможе 

перебороти і 

вдосконалити себе. 
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Також необхідно, щоб людина мала велику силу волі позбавити себе страждання 

і шкідливих звичок, розвивати в собі любов до спорту, родини, життя, природи. 

Без цих основних моментів змінювати або вдосконалювати людину немає сенсу, 

бо якщо вона самостійно не зможе зробити маленькі рішучі кроки, то що можна 

вже говорити про великі значні кроки до власного вдосконалення.  

Ільчук Богдан,  
студент 2 курсу   

 

Особисте розуміння естетичного ідеалу в 
техніці і мистецтві  

 Мені подобаються абстрактні картини незалежно від 

техніки їх написання, бо, насамперед, вони передають 

повноту людської душі людини, котра писала цю картину.  

Також мені  подобається спостерігати за видозміною 

картин того ж художника,  розкриваючи непомітно для 

себе істинне обличчя творця, ідеї викладу бажаного  саме 

в такому стилі мистецтва. Картини ось  яких художників 

мені подобаються! А. Матісс для втілення свого задуму 

обирав яскраві, чисті кольори, поєднуючи їх у несподіваних сполуках, 

зображував предмети не у тих кольорах, в яких вони існують насправді, сміливо 

деформував людське тіло, використовував площинне зображення. Картини М. 

Шагала,  С.  Ларіонова  теж допомагають мені розкрити естетичний ідеал в 

мистецтві. Суть цих картин полягала у створенні провінційних містечок та 

їхнього побуту, вони були наче навмисне стилізовані під дитячий малюнок. 

Макарова Катерина,  
студентка 2 курсу   

 

Міні-твір 
«Естетична оцінка геніального твору мистецтва,  

який мені сподобався» 
Пам’ятник Лаурі Пшездецькій, проект якого розробив відомий скульптор В. 

П. Бродський (врятований музейними працівниками від знищення у 1938 р. і 

привезений з м. Чорний Острів) викликає захоплення численних туристів. 

Наявність цієї скульптури принесло місту Кам’янцю славу і за межами України.  

Геніальний витвір мистецтва, надгробна скульптура прекрасної подолянки 

Лаури Пшездецької і зараз знаходиться у каплиці Непорочного Зачаття Пресвятої 

Богородиці Діви Марії в Кафедральному костьолі Св. апостолів Петра та Павла.  

Це витвір мистецтва світового рівня. Професор Петербурзської академії 

мистецтв В. П. Бродський виготовляв скульптуру у Римі 2 роки. Пам’ятник 

вирізувався з білого карарського мармуру. Використовуючи різні методи 

шліфування, скульптор добився ілюзії реальності зображеного, фактура кожного 

матеріалу передана з натуралістичною точністю. На античному ложі ніби спить 
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красуня, і лише янгол біля її ніг  з опущеним додолу смолоскипом є свідченням її 

згаслого життя. Напис на мармуровому звиткові на польській мові каже: «Лаура 

– дівчина, згасла у розквіті сил, прекрасний образ її у найкращому світі».               
Золотухін Дмитро,  

                                                    студент 1 курсу 

 
 

ПОНЯТТЯ  ЕТИКИ  В  БІЗНЕСІ     

НЕОБХІДНІСТЬ СТИМУЛЮВАННЯ 

ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

Нинішні вітчизняні менеджери і підприємці 

працюють у суспільстві, де бізнесова активність є новим 

явищем і не має чітких стандартів. Закони часто 

суперечать один одному і навіть забороняються деякі 

види діяльності, які вважаються законними та етичними у 

більшості країн.  

Є чимало важливих факторів, які стимулюють 

формування етичної поведінки. Можливо, перший з них 

полягає в тому, що етика високого рівня – це запорука 

успішного бізнесу, наприклад коли покупці та продавці 

прагнуть чесних ділових стосунків. В економічних системах з розвиненою 

конкуренцією цей аспект може переважати всі інші міркування.  

Сьогоднішнє суспільство має переконливі причини 

всебічно заохочувати етичну поведінку, яка спонукає 

до економічної активності, зростання конкуренції та 

ефективності виробництва. Як наслідок, буде зростати 

швидкість руху товарів та послуг, які в результаті 

стають доступними завдяки нижчим цінам на них і 

вищій якості.  

Проте, лише економічні мотивації самі по собі не 

можуть привести етичну поведінку підприємця до 

норми. Мотив довгострокового прибутку не завжди 

переважає миттєвий корумпований вплив. Часто люди 

не зацікавлені в довгострокових перспективах, для реалізації яких потрібна 

наполеглива праця і бездоганна репутація, а дехто може навіть просто 

спокуситися неетичними можливостями чи укласти угоду із сумнівними 

діловими партнерами. Ось чому потрібні такі закони, які б встановлювали б чіткі 

критерії правильної поведінки, дали б змогу 

покласти край порушенням за допомогою 

системи покарань – суворих та справедливих.  
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Проте слід зазначити, що навіть наявність фактора свідомості може 

виявитися недостатньою, щоб стимулювати етичну поведінку, оскільки у сфері 

економіки підприємець, на жаль, не завжди має можливість правильного і 

своєчасного вибору між добром і злом, справедливим чи ні.   

 

                                                Усик Тетяна, 
                                                студентка 2 курсу 
 
ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 
Етика бізнесу є складовою етики ділових відносин. Ці відносини охоплюють 

не тільки виробничу, організаційну, правову сфери, бо навіть дуже близькі люди 

(рідні, друзі, кохані) час від часу є їх суб'єктами. 

Етика бізнесу — складова етики 

ділових відносин, яка досліджує 

особливості функціонування і 

розвитку моралі у сфері 

підприємницької, комерційної 

діяльності і формулює для цієї сфери 

відповідні рекомендації. 

Підприємницька етика, як і будь-

яка інша, спирається на властиву їй 

систему цінностей. Західні дослідники бізнес-етики  вважають, що базовими в 

цій системі є доброчесність, сумлінність (intergrity), обов’язкове виконання 

обіцянок (promise-keeping), надійність (fidelity), порядність (fairness), публічна 

підзвітність (accounttability). Велику соціо-моральну значущість мають такі 

цінності етики підприємницького бізнесу, як турбота про інших, шанування 

інших, соціальна відповідальність. Саме ці цінності утворюють ядро етичних 

кодексів всесвітньовідомих підприємницьких корпорацій США, Великобританії, 

Німеччини, Японії, України, Росії, Ізраїлю. Однією із найвиразніших цінностей в 

підприємницькій етиці є соціальна відповідальність. Вона відбиває добровільну 

чи змушену залежність суб’єкта підприємництва від зовнішніх, насамперед 

соціальних, умов. 

До можливих проблем в етиці бізнесу відносяться:  

- боязнь розкриття – ця проблема пов’язана з тим, наскільки далеко 

бізнесмен зайшов у своїй правдивості;  

- сутичка інтересів – конфлікт інтересів виникає, коли особисті інтереси 

вступають у протиріччя  з інтересами організації, з якою людина, як очікується, 

повинна бути лояльною.  

- політична діяльність – цілі, що стоять за політичною діяльністю 

бізнесмена, є етичним питанням. Наскільки етично добиватися через правлячі 

кола отримання фінансових пільг для своєї фірми, вирішувати через 

депутатський корпус збільшення субсидій при зменшенні податкових 

відрахувань.  

- людські взаємостосунки – етичні дилеми може спричинити необхідність 

ставитись до людини не тільки як до робочої сили.  
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- обман організації – чи можна пробачити крадіжку своєму робітнику? Чи 

гарно телефонувати з особистих питань у робочий час? Чи етично зробити 

декілька копій з посібника доньці на копіювальній машині фірми? Керівник 

схильні до більш критичного осудження оцінки подібних дій, ні ж суспільство в 

цілому.  

Відповідальність за ділову етику починається з вищого керівництва. Як 

керівники вищі посадові особи повинні нести відповідальність за дії своїх 

працівників і за їх етичну поведінку. Управління етичною поведінкою не вимагає 

від кожного керівника бути Сократом, це просто означає здійснювати 

планування, організацію, контроль відповідно до чинних постулатів бізнес-

етики.  

Практика роботи організацій у будь-якій країні показує, що жоден бізнес не 

в змозі існувати тривалий час, якщо він побудований на порушеннях кодексу 

етичної поведінки і не шанує існуючі норми та цінності.  

Усик Тетяна,  
студентка 2 курсу  

 
Власний кодекс честі фахівця  

(напряму, за яким Ви навчаєтесь - менеджер) 
1) Руководитель не должен быть «погонщиком», а 

руководитель ведет за собой; погонщик полагается на свою 

власть, а руководитель на содействие и помощь тех, кого он 

ведет; погонщик заставляет жить своих подчиненных в мире 

слухов, догадок, интриг, а руководитель держит всех в курсе 

дела, привлекает к решению различных проблем. 

2) Руководитель должен верить в свое дело, быть смелым, 

целеустремленным, решительным и уметь показать эти 

качества подчиненным.  

3) Руководитель должен знать науку менеджмента.  

4) Руководитель должен научиться ценить время подчиненных. 

5) Руководитель должен быть строгим и требовательным, но строгость и 

требовательность никогда не должны переходить в придирчивость и жестокость. 

6) Руководитель должен уметь критиковать и воспринимать критику.  

7) Руководитель должен быть приветливым и тактичным.  

8) Руководитель должен обладать чувством юмора (способствует 

производительности труда).  

9) Руководитель должен уметь говорить и слушать.     

10) Руководитель должен уметь молчать (формула Эйнштейна х + у = успех; 

где х – умение работать, а у – умение молчать).  

11) Руководитель должен знать своих подчиненных; особенно это важно в 

больших коллективах, где всегда есть опасность, что человек может 

«потеряться», быть незамеченным, быть невостребованным. 

                                                      Бойко Юлія, студентка 1 курсу                        
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Власний кодекс честі фахівця  

(напряму, за яким Ви навчаєтесь - менеджер) 
1) Никогда не бросай товарища в нужде, 

опасности или беде.  

2) Никогда не нарушай верности, которую 

однажды обещал хранить. 

3) Никогда не бросай группу, которую 

обязан поддерживать.  

4) Никогда не приуменьшай себя, свою 

силу или возможности.  

5) Никогда не нуждайся в похвале, 

одобрении или сочувствии. 

6) Никогда не иди на компромисс с собственной совестью.  

 

7) Не давай и не принимай обещания, если сам не желаешь этого.  

8) Твоя целостность и честность по отношению к самому себе важнее, чем 

твое дело.  

9) Никогда не сожалей о вчерашнем. Жизнь находится в тебе сегодня, и ты 

сам создаешь свое завтра.  

10) Не бойся нанести другому вред ради правого дела.  

11) Не стремись понравиться или вызвать восхищение.  

12) Будь своим собственным советчиком, думай сам и выбирай свои 

собственные решения.  

13) Будь верен своим собственным целям.  

14) Верь в успех, свои силы и Бога, а главное не предавай его и не нарушай 

святые заповеди.        

   Ільчук Богдан,  
студент 2 курсу   
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Власний кодекс честі фахівця  
(напряму, за яким Ви навчаєтесь - менеджер) 

1. Ділові якості: здоровий глузд, швидке міркування, твердість характеру у 

виконанні всіх справ. Кожна порядна людина  може виробити ці якості 

непохитною рішучістю і силою волі.  

2. Люб'язність і ввічливість. Часто трапляється вислуховувати незаслужені 

зухвалості; надзвичайно важливо не втратити самовладання і поставитися до 

подібних випадковостей з повним тактом і холоднокровністю.  

3. Дотримуйтесь такту і  ввічливості. Якщо ви будете дуже розсипатися в 

люб'язностях перед своїми покупцями, то вони можуть прийняти це за образу і 

глузування; цим ви тільки відштовхне їх від себе.  

4. Спостерігайте за порядком у всіх, навіть найменших, ваших справах. 

Призначте всякої речі своє місце, щоб при першій необхідності ви могли знайти 

її без будь-яких  труднощів  і без витрати часу. Це надзвичайно важлива умова 

для кожної ділової людини. Не лягайте спати, поки всі ваші речі не приведені в 

порядок. Дорожіть копійкою, як дорожите рублем.  

5. Будьте систематичні  і регулярні. Ніяка справа у вас 

не може йти правильно і успішно, якщо ви не володієте 

стійким характером і не маєте твердих правил. 

Регулярності  ви повинні дотримуватися не тільки у ваших 

справах, але і в домашніх обставинах.  

6. Працюйте самі. Не покладайтеся на своїх 

помічників. Те, що ви можете зробити самі, не давайте 

робити іншим. Якщо необхідно щось робити іншим, то, 

принаймні, спостерігайте за ними.  

7. Тримайте завжди дане слово. Краще не обіцяйте, 

якщо не впевнені в тому, що ви в змозі виконати обіцяне, але раз давши слово, ви 

повинні його пам'ятати і свято виконувати.  

8. Публікації. Якщо хочете робити великі справи, не шкодуйте грошей на 

часті публікації про них у самих розповсюджених газетах.  

9. Не женіться за справою, що обіцяють великі бариші, але зв'язаних з 

ризиком. Краще займайтеся такими предметами, які дають хоч малу, але вірну 

користь.  

10. Не витрачайте весь ваш капітал на одну справу, особливо при початку.  

11. Зосередження сил - одне з головних умов успіху. Займайтеся тільки 

однією справою, всебічно вивчайте його вигідні і погані сторони і не кидайте 

його, поки не переконаєтеся в неможливості його успіху. Але якщо є найменший 

шанс на успіх, не відступайте, тому що постійне і завзяте переслідування однієї 

мети неодмінно увінчається успіхом.  

12. Ставтеся до своєї справи з повним запалом, чим би ви не займалися. 

Працюйте, коли трапиться потреба: рано і пізно, вчасно і не вчасно, одним 

словом, не пропускайте жодного випадку, який би міг хоч і повільно служити 

успіхам ваших занять. Часто трапляється бачити, що інший виконує свою справу 
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ретельно і ґрунтовно, наживає великі гроші, а його сусід, який займається тією ж 

справою, все своє життя залишається бідняком, тому що він неохоче або без 

належної уваги виконує свій обов'язок. "Учень, що йде в школу з-під палиці, 

ніколи нічому не навчиться."  

13. Будьте суворо розбірливі у виборі помічників у вашій справі. Наймайте 

таких службовців, які безбідно можуть існувати на призначену вами платню. 

Сімейний на маленькому жалуванні існувати не може, він мимоволі зробиться 

нечесним і буде зайнятий турботами про свої інтереси.  

14. Купець, який дорожить своєю честю, не повинен наймати прикажчика, 

конторника або іншого службовця, що займався коли-небудь у його знайомого, 

тільки в тому випадку, коли знайомий його попросить.  

15. Говоріть ясно і точно з вашими покупцями.  

16. Ніколи не нудьгуйте.  

17. Дотримуйтесь тверезості  і витриманості. Не входьте у подробиці чужих 

справ, не розпитуйте про них ні прямо, ні побічно, інакше вшанують за 

настирливу людину.  

 18. Тримайтеся спокійно і холоднокровно в 

суперечках про справи як із покупцями, так і з 

продавцями. Який  би не був жвавий ваш спір, 

ніколи не гарячіться і не жестикулюйте, не 

подавайте приводу стороннім підслуховувати вашу 

розмову і судити за виразом вашого обличчя і по 

жестикуляції, про що ви говорите.  

19. Записуйте все і ніколи не тримайте в пам'яті того, що може бути 

записано зараз.  

20. Будь-яка успішна  справа заснована на довірі, тому ви повинні всіма 

силами намагатися здобути собі повну довіру тих, з ким вам доводиться мати 

справу. Цього ви можете досягти різними шляхами, а головне - чесністю і 

сумлінністю.  

21. Дотримуйтесь економії  у ваших особистих витратах. Краще живіть 

нижче ваших коштів, ніж вище. 

Макарова Катерина,  
студентка 2 курсу   
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***** 

За своє життя, я мало ходив до церкви, але 

перший раз я туди потрапив, коли мені було десь 5 

років. Мій перший візит до церкви здійснився 

завдяки моїй покійній бабусі. Перший раз я був 

присутній на службі, де святі отці читали молитви. 

Цей ритуал справив на мене велике і приємне 

враження.  

Мені сподобалося ходити до церкви, яка 

навчала мене жити правильно, по законам Божим. Завдяки цьому я ріс, як 

незвичайний підліток, я мало потрапляв у неприємні ситуації і ріс щасливо.  

Церковна обрядність має великий вплив на моє життя, саме моє ім’я 

«Богдан» говорить про це, бо воно означає «Богом даний». Я вдячний своїм 

рідним за те, що вони дали мені таке ім’я, адже тепер по життю воно є для мене 

певним оберегом.  

Кожного року на Пасху у Великдень , поки я був маленький, я і моя родина 

ходили до церкви освячувати паски і крашанки. Ритуал їх освячення завжди 

привертав мою увагу,  і я з нетерпінням і великою цікавістю чекав цього свята 

кожного року. Також мої рідні дуже часто ходять до церкви і ставлять свічки за   

здоров’я ближніх. 

 Після свят я мало відвідував церкву, але все змінилося після того,  як мені 

подарували хрестик, який згодом я освятив у церкві у колі моїх рідних. Після 

цього я завжди почуваю себе сповненим сил, здоровою та впевненою в собі 

людиною. Але одного разу я був змушений зняти хрестик, через футбольні 

змагання, де я отримав серйозну травму. Але після інтенсивного курсу лікування 

мені не ставало краще. І я знову одягнув свій хрестик і вже через 2 дні я почував 

себе набагато краще.  

Як бачите, церковна обрядність має великий вплив на життя моєї родини і на 

моє життя також. Коли нам погано, ми завжди звертаємося до Бога, щоб він 

допоміг нам розібратися в собі,  дав нам сили зробити усе правильно і прожити 

своє життя достойно. Я часто проходжу повз церкву, яка розташована недалеко 

від мого дому, але дуже рідко заходжу в неї. Це тому, що через наші щоденні 

буденні турботи ми забуваємо про найголовніше.  

Церковна обрядність дуже корисна і необхідна в нашому житті, я в цьому 

вже переконався. Саме вона допомагає нам не загубитися в цьому світі, і 
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особисто для мене, церква – це те місце, де я по-справжньому відпочиваю і 

набираюся сил. Головне -  завжди нести віру і любов до Бога в своєму серці, в 

своїй душі.                  
   Ільчук Богдан, студент 2 курсу   

 

***** 

Моя сім’я до церкви ходить не дуже часто: по 

великим православним святам, на хрещення малечі з 

нашої родини. Але і бувають випадки, коли ми 

ходимо помолитися за наших рідних, за їх здоров’я, 

або помолитися за душі вже померлих рідних. Хоча 

моя сім’я і не часто ходить до церкви, але ми живемо 

за Законами Божими, притримуємося і поважаємо 

церковні обряди, кожний з нашої родини 

похрещений і в кожного є вдома ікона.  

Моя родина вірить в Бога, але кожний по-різному. На головне свято всіх 

християн – Великдень – ми обов’язково всією родиною ходимо до церкви і 

святимо воду, Пасху і крашанки.  

Церква є мабуть не дуже важливою для кожної сім’ї, але рано чи пізно ми 

відчуваємо її великий і значний вплив на нас і розуміємо, що церква є однією із 

складових нашого життя.  

     Пєшеханова Анна,  
студентка 1 курсу 

 
****** 

У наш час все більше людей хоче потрапити 

до церкви по зову серця, так як вони розуміють, 

що гроші порівняно з душею нічого не варті. Як 

впливає обрядовість на сучасну пересічну сім’ю 

в Україні? Я не можу конкретно відповісти на це 

запитання, тому що віра -  це особисте для 

кожної сім’ї.  

Я хоч і вірю в Бога, але я не ходжу до 

церкви, тому що у мене не має на це часу. І 

взагалі, я вважаю, що Храм Божий може існувати і в душі кожної людини і не 

обов’язково кудись ходити. Якщо ти віриш в Бога і живеш за його законами, то 

можна вірити в нього і в пустелі. Я вважаю, що віра в моєму житті – це  сенс 

існування. Якщо ти віриш, то ти дієш, а якщо ні, то ти стоїш на тому самому 

місці.        

Золотухін Дмитро,  
                                                    студент 1 курсу 
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***** 

В Україні є багато сімей, які вірують в Бога, 

дотримуються усіх таїнств. Є такі сім’ї, котрі вірують 

в Бога, але не дотримуються всіх таїнств, постів та 

обрядів. Кожен вірить «по-своєму», тобто людина 

може вірити в Бога, але не кожна знає усі правила і всі 

Закони Божі.  

Що стосується мене, то я віруюча. Я ходжу до 

церкви, але, на жаль, останнім часом я буваю там 

дуже рідко. Але я намагаюся ходити до церкви хоча б 

раз на місяць. І до того ж я ходила і ходжу туди не 

тому, що мене змушують це 

робити. Я відвідую церкву з 

власного бажання. Взагалі мені 

подобається знаходитися в храмі, мені стає так спокійно… Я 

не можу передати цього почуття на папері, це почуття 

просто неможливо передати словами, але я хочу відмітити, 

що це прекрасне відчуття.  

Іноді буває такий настрій, що чогось душа бажає і ти не 

знаєш чого. У цей момент я намагаюся сходити до церкви. 

Мене це заспокоює і допомагає знайти правильне рішення, 

або відповіді на мої запитання. Майже завжди я ходжу до храму сама і 

намагаюся туди ходити сама, бо я вважаю, що церква це не місце для балачок і 

розваг. А церква – це те місце, де твоя душа відпочиває, знаходить спокій і 

відпочинок від навколишнього середовища, яке зараз так засмічене брудними 

словами, діями і навіть думками.  

Хочу зауважити, що раніше я ходити в церкву боялася. Мене завжди лякали 

церковні співи та служба, але тепер я ходжу туди з радістю і великим 

задоволенням. І всім бажаю цього, бажаю, щоб кожен, хто приходить до церкви, 

знайшов душевний спокій і відповіді на ті запитання, які Вас хвилюють!  

Александрова Наталія,  
студентка 2 курсу 

           
***** 

Значення релігії як духовного феномена є 

невід’ємною умовою становлення кожної людини 

як особистості. Релігія формує в людині духовну 

культуру, її світоглядні орієнтири, духовні 

інтереси і моральні цінності.  

Для кожної людини віра в «Вищі Сили» є 

необхідною, тому що коли людина вірить в щось, 

в когось, то перед нею стоїть головна мета – 



 - 51 - 

слідувати його законам і лише тоді людина зможе наблизитися до правильного  

життя, до душевного спокою. Коли людина вірить в щось «Вище, в Святе, то 

вона має можливість «поспілкуватися» з Ним і обрати правильне рішення; вона 

має можливість попрохати її або його про допомогу; навіть «йти по життю» з 

«Вищими силами», людині буде набагато легше, краще, ніж самостійно 

«боротися» з життєвими проблемами.  

І цей дух «світлий і радісний», дух «відкритості і спілкування», що лише зі 

сторінок Біблії, близький і рідний душевному  світові більшості з нас. Він 

приваблює до себе кожного, в кого пробудилася душа до пізнання абсолютного 

джерела буття.  

Тому слід поважати те, що тобі дав Бог. 

Найголовніше для людини – прожити це 

життя так, щоб стати не тільки вихованим, 

освіченим, а ще й справжнім другом для 

кожної людини; передати все добре та гарне 

своїм дітям, щоб і вони змогли дарувати 

тепло, щастя і радість іншим людям. Слід 

завжди поважати і слідувати законам 

Господнім і звичаям. І тільки тоді людина 

буде жити в злагоді та спокої, коли вона 

зробить все, що хотів від нас Бог. Любіть всіх 

людей, живіть в мирі, в спокої і все це добро обов’язково повернеться в Ваш дім!              

Чорний Олександр,  
студент 2 курсу  
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