
«ШЕВЧЕНКІВСЬКУ ВЕСНУ» ЗУСТРІЛИ У ВИШИВАНКАХ 
 
Чернігівському державному 
технологічному університеті 
традиційно розпочалася 
«Шевченківська весна». Цього-
річ шевченківські дні 
присвячені 199-й річниці від 
дня народження 
славнозвісного Кобзаря. З 
нагоди свята у понеділок, 4 
березня, у навчальному 
закладі відбулася низка 
заходів, у яких узяли участь як 
студенти, так і викладачі. 

«Шевченківську весну» 
хлопці та дівчата вишу 
зустріли у вишиванках, як і 
годиться справжнім 

українцям. Кажуть, що на цю подію вони чекали з нетерпінням. 
Хтось брав вишиванку у знайомих, у когось з'явилася нагода 
поповнити вбранням свій гардероб, а декому національний одяг 
дістався у спадок від бабусь і дідусів. 
ніціатором акції «Одягни вишиванку» виступили самі студенти. Нині 

для молоді є чимало цікавих заходів, концертів, але не так багато з них 
присвячено національній тематиці, вшануванню пам'яті визначних 
українців. От і вирішили хлопці та дівчата, котрі шанують і люблять свій 
рідний край, свою Батьківщину та її традиції, влаштувати собі свято. 

— Дев'ятого березня виповнюється 199 років від дня народження 
Тараса Григоровича Шевченка. Ми поважаємо цього видатного поета, 
національного пророка, і щороку вшановуємо його пам'ять низкою 
заходів. Цьогоріч вони триватимуть протягом двох тижнів. Уже стало 
доброю традицією зустрічати «Шевченківську весну» у вишиванках. 
Частина національного одягу у нас була у студентському клубі, ми 
роздали його бажаючим. Решта молоді має своє українське вбрання. 
Зокрема, надзвичайно приємно бачити, що вишиванки вдягли й наші 
викладачі, — ділиться враженнями голова студентської ради Наталія 
Завгородня. 

Досить жваво й весело зустріли свою першу «Шевченківську весну» 
першокурсники. Вони і поезію Шевченка читали напам'ять, і вишиванки 
вдягли. Хоча самі хлопці та дівчата зізнаються, що в повсякденному 
житті українське вбрання одягають дуже рідко. Зазвичай лише на 
великі державні свята — День Незалежності, День Соборності України, 
День Конституції. Молодь зізнається, що хотіла б бачити у вишиванках 
якомога більше українців. Аби наші люди звертали увагу не на тих, хто 
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вдягнений у національний одяг, а на українців, які його не носять. От і 
пропагують своїм прикладом українську культуру. Хоча спілкуються 
студенти переважно українською мовою. Принаймні у стінах рідної 
альма-матер та в колі своїх друзів. 

—Ми залюбки беремо участь у «Шевченківській весні». В 
університет ішли з піднесеним настроєм. Уже встигли 
пофотографуватися одне з одним, поділитися своїми враженнями. 
Коли зодягаєш вишиванку, відчуваєш гордість, що ти українка. 
Хочеться, аби було якомога більше заходів, де б ушановували наші 
традиції та звичаї. Багато хто цікавиться: чи не холодно нам у 
тонесеньких вишиваночках. Зовсім ні. Навпаки, якось навіть тепло, — 
говорять студентки першого курсу факультету менеджменту та 
підприємництва Владислава Федоренко й Вікторія Бурова. 
Акція «Одягни вишиванку» ніби повертає нас до витоків українських 
традицій, робить ближчими одне до одного, до України. Як на мене, 
вишиванки символізують, перш за все, єдність нашого народу. Декому 
цей чудовий одяг дістався від бабусь і дідусів. Одягаючи вишиванки, 
ми торкаємося історії свого роду, коріння своїх пращурів, — кажуть 
Владислава Федоренко та її одногрупниця Катерина Косарєва. — 
Сьогодні ми вшановуємо пам'ять видатного Кобзаря українського 
народу. Ми маємо пишатися людиною, яка боролася за 
справедливість і волю України палким поетичним словом. Кожна 
українська родина повинна мати у себе вдома «Кобзар». І не просто 
читати його твори, а прислухатися до мудрих настанов українського 
генія. 

 нагоди відзначення шевченківських днів у бібліотеці технологічного 
університету було організовано тематичну виставку «Його пісня, 
його дума повік не загине». А також виставку творчих робіт 

студентів і співробітників університету «З Україною в серці», на якій 
можна було побачити вишиті нитками та бісером картини, ікони, 
весільні рушники, скатертини, квіти — з бісеру та ковані з заліза, 
картини, виконані технікою «холодний батик» та «квілінг». 

За словами директора наукової бібліотеки Ліни Та-таренко, ідея 
створення виставкової галереї імені В. К. Багіна з'явилася понад 
десять років тому. її засновник — кандидат технічних наук, старший 
викладач кафедри фізики, художник-любитель Вадим Багін. Саме він 
був ініціатором першої виставки своїх картин та полотен художників 
об'єднання «Деснянська палітра». Відтоді у бібліотеці альма-матер 
постійно діють різні експозиції робіт як майстрів пензля, прикладного 
мистецтва, так і фотографів. Восени й навесні відбуваються щорічні 
традиційні виставки. У жовтні студенти мають змогу побачити 
фотографії своїх однокурсників та викладачів. А в березні увазі молоді 
представлено виставку прикладного мистецтва. 

У фойє університету вражала виставка фотографій студентів та 
викладачів «Я — українець. Моя країна — Україна». На світлинах 
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відзняті мальовничі краєвиди, архітектурні пам'ятки нашої країни. 
Студенти тільки те й робили, що вгадували мальовничі куточки, 
ділилися спогадами від цікавих подорожей Україною та 
фотографувалися біля експозиції, аби потім було що розповісти. 

— На «Шевченківську весну» я одягла вишиту сукню, яку носила ще 
моя бабуся. Вбрання вишите червоними і чорними кольорами. 
Червоний — то любов та єднання, а чорний — журба і смуток, які 
трапляються вжитті кожної людини. Шевченківські дні — це чудова 
нагода вдягнути таку красу. Цьогоріч ми відзначаємо 199-ту річницю 
від дня народження Тараса Шевченка. Він був геніальною людиною, 
одним із небагатьох українців, творчість якого й понині передається з 
покоління в покоління. З його поетичних рядків можна почерпнути 
чимало цікавого і корисного. Згадаєш «Садок вишневий коло хати, 
хрущі над вишнями гудуть...» — і в спогадах постає дитинство, 
бабусині запашні пиріжки. Мимоволі хочеться притулитися до теплої 
печі, скуштувати домашніх вишень, соковитих червоних яблук, — каже 
студентка третього курсу механіко-технологіч-ного факультету Юліанія 
Бурменко (на фото). 

 нагоди «Шевченківської весни» в університеті також відбулася 
зустріч студентів з кобзарем-лірником, народним артистом України, 
лауреатом Національної премії імені Т. Г. Шевченка Василем 

Нечепою. Хлопці та дівчата слухали пісні у його виконанні на слова 
Шевченка та розповідь про поета. 

— Чернігівський державний технологічний університет — це 
поліпрофільний вуз. Тому ми намагаємося відзначати всі визначні 
українські свята. Ми ж — українці, живемо в Україні, любимо її, 
поважаємо, шануємо її традиції та звичаї. Цьогоріч протягом двох 
тижнів проводитимемо різні заходи, присвячені не лише Тарасу Шев-
ченку — основоположнику сучасної української літератури та мови, а й 
українському слову. Будуть шевченківські слухання, студенти глибоко 
ознайомляться з творчістю Кобзаря, маловідомими фактами його 
життя. Для молоді організовуватимуться лекції, слухання, фотоколажі. 
Запрошуватимемо на зустріч зі студентами наших видатних земляків. 
В університеті відбуватиметься ціла низка подій, пов'язаних не лише з 
творчістю Кобзаря, а взагалі — зі встановленням української 
державності. Ми намагаємося робити все для того, аби наші студенти 
були не лише гарними спеціалістами, а й цікавими багатогранними 
особистостями, — говорить ректор Чернігівського технологічного 
університету Сергій Шкарлет. 

До речі, цьогоріч, за словами проректора з науково-педагогічної та 
виховної роботи Олега Новомлинця, на обласному етапі Міжнародного 
конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика призові місця 
посіли студенти саме їхнього навчального закладу. Перше місце — 
Володимир Степаненко з механіко-технологічного факультету, друге 
— Валерій Ворошко з факультету електронних та інформаційних 
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технологій, а третє — Тетяна Гарбуз з економічного факультету. 
— Наші студенти не відстають від ритму життя, а університет є 

культурно-просвітницьким центром Чернігівщини. Саме тому ми 
прагнемо брати активну участь у громадському житті нашого 
суспільства та всіх його аспектах, — каже Олег Новомлинець. 

Того дня в навчальному закладі також стартував перший конкурс 
літераторів Чернігівського державного технологічного університету, 
присвячений 199-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. За 
його підсумками буде визначено переможців у номінаціях «Проза» та 
«Поезія». А 9 березня студенти вшановуватимуть пам'ять видатного 
поета, беручи участь у міських заходах — урочистій ході та покладанні 
квітів до пам'ятника Великому Кобзареві. 
Валентина НАУМЕНКО 
 
 
 


