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Актуальна тема

Події

Юні дніпродзержинки — не тільки найчарів-
ніші та найпривабливіші, а ще розумні, кміт-
ливі і талановиті. В цьому могли переконатися 
ті, хто побував на конкурсі «А-нумо, дівчата», 
який днями проходив в актовій залі нашого 
університету. Це свято веселощів, гармонії та 
краси проводилося цього року у Дніпродзер-
жинську вже увосьме під егідою департаменту 
міської ради з питань сім’ї і молоді. У цьому році 
участь у конкурсу взяли 7 студенток з різних на-
вчальних закладів міста. У кожної конкурсантки 
були свої вболівальники,так що охочих підтри-
мати дівчат було чимало. І група підтримки про-
тягом всього конкурсу не залишала свою юну 
красуню поза увагою. Допомагаючи не втратити 
бойового настрою і впевненості в собі. 

- Я впевнений, що кожна з вас гідна пере-
моги. І, користуючись нагодою, хочу побажати 
вам всім весняного настрою, добра і радощів, 
нових творчих досягнень, — з такими словами 
до дівчат звернувся міський голова Андрій Бі-
лоусов.

Ректор ДДТУ Олек-
сандр Миколайович Ко-
робочка, у свою чергу, по-
бажав дівчатам всебічного 
розвитку, творчих здобут-
ків, щастя, краси. 

Свої таланти, характер, 
впевненість дівчата демон-
стрували у кількох  кон-
курсах. 

Перший конкурс — 
презентація учасниць, в 
якому дівчата, розповіда-
ючи про себе, демонстру-
вали саморобні відеоро-
лики або фото.

Сподобався всім кон-
курс «Маю талант», в яко-

му співали, танцювали, читали вірші. А сту-
дентка ДДТУ Ольга Губська здивувала глядачів 
виконанням скоромовки.

Не обійшлося і без змагань на жіночу логіку. 
У конкурсі «Моя професія — найкраща» учас-
ниці рекламували свої спеціальності і свої на-
вчальні заклади. Марина Чепурко з економіч-
ного коледжу про свою професію товарознавця 
співала. На думку майбутнього музиканта Те-
тяни Перевязко саме музика допоможе подола-
ти алкоголь і наркотики. 

Українська дівчина — елегантна і водночас 
досить розкута, має чудове почуття міри і гар-
ний смак. Такий образ нашої сучасниці було 
створено у конкурсі «Дівчина від кутюр». 

Ну а тепер назвемо імена переможниць. Пер-
шою стала Тетяна Перевязко, друге місце посіла 
Анна Ярова, а третє місце у Оксани Шаповал. 

М. Безцінна, керівник гуртка  
лабораторії студентської творчості  

та дозвілля

7 квітня ми святкуватимемо велике христи-
янське свято — Благовіщення. Кожен, хто чи-
тав Біблію, знає його історію. Шістнадцятиріч-
на дівчинка Марія, народжена в стародавньому 
Назареті, виховувалася в одному з храмів Єру-
салиму. Марія мала славу покірної і смиренної 
молодої дівчини, котра шанувала Господа. За 
батьківську настанову, після закінчення строку 
послуху, Марія була заручена 
з таким же, як і вона, богобо-
язливим чоловіком Йосипом.

Незабаром Архангел Гав-
риїл з’явився перед очі Марії і 
сповістив її про диво — вона 
благословенна стати матір’ю 
Божого Сина. Незважаючи на 
страх і велике збентеження 
(Марія була чиста і невинна), 
дівчина взяла на себе велику 
долю матері Месії.

З’явився Ангел Господній 
і перед Йосипом, заспокоїв-
ши бідного чоловіка. Ангел 
повідав Йосипу, що дитина 
під серцем Марії — від Духа 
Святого. Він народиться для 
найбільшої місії — врятува-
ти людей від гріхів їх. Відки-
нувши останні страхи, Йосип 
прийняв дружину. Марія на-
родила Сина Божого, і назва-
ли Його Ісусом.

У цей день не можна працювати. Раніше в се-
лах Благовіщення вважалося днем повного спо-
кою і волі. Подейкували, що в цей день навіть 
грішників у пеклі залишають у спокої. На Бла-
говіщення не можна було їхати на заробітки. 
Під вечір вся родина влаштовувалася зручніше 
і вела довгі бесіди про прийдешній рік — яким 
буде посів і урожай, яка буде погода та інше.

В деяких селах влаштовували справжнє свя-
то весни — розпалювали багаття, через які мо-
лодь стрибала, співали пісні, випікали фігурки 
весняних птахів. Існувала цікава традиція — 

звільняти птахів. Виносили клітки з живими 
птахами, а дівчата йшли викуповувати перна-
тих, даючи їм волю. Пізніше влаштовувалися 
пташині базари.

Їжу на Благовіщення можна було готувати 
тільки зовсім нескладну, що не вимагає ні ви-
трат часу, ні сил.

Не тільки люди, а й звірі, і птахи в цей день 
повинні відпочивати. Існує 
легенда, що зозуля не послу-
халася заборони і насмілила-
ся в день Благовіщення вити 
гніздо. Ось і поплатилася за 
це тим, що з тих пір не може 
створити сім’ю, і змушена під-
кидати свої яйця у чужі гнізда.

Також в цей день багато 
проводили обрядів з вигнання 
злих сил. Наприклад, обкурю-
вали пахощами зимовий одяг. 
А вмивалися у цей день тільки 
талою водою.

Існує безліч найрізнома-
нітніших та цікавих прикмет, 
пов’язаних із святом. Слід, од-
нак, пам’ятати про те, що всі 
прикмети йдуть з язичництва 
і не мають нічого спільного з 
православ’ям.

Не можна в цей день на-
дягати новий одяг, адже тоді 

вона відразу порветься або швидко зноситься.
Якщо дівчина буде розчісувати волосся на 

Благовіщення — залишиться незаміжньою.
Якщо стоїть яскрава сонячна погода — літо 

буде спекотним, можлива загроза пожеж; якщо 
гроза — літо буде теплим; якщо похмуро — хо-
рошого врожаю можна не чекати.

Починаючи з ранньої християнської Церкви 
подія Благовіщення розглядалася як перший акт 
виконання Богом Своїх обітниць про Христа.

За матеріалами електронних видань 
підготувала І. Орєхова

Про танго, герундій і неологізми,  
або конференція молодих вчених

16—17 березня кафедрою перекладу (зав. кафедрою доцент З. Ю. Воро-
нова) проведено ІХ Всеукраїнську науково-методичну конференцію сту-
дентів, аспірантів та молодих вчених «Мова і світ: сучасні тенденції викла-
дання іноземних мов у вищій школі».

З доповіддю «Особливості комунікації в соціокультурі аргентинського 
танго» виступила кандидат філологічних наук, доцент М. В. Романюха.

У роботі конференції взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені 
з різних міст України. Особливої уваги заслуговують виступи Н. Гулієнко 
«Неологізми в сучасній англійській науково-технічній літературі», А. Мель-
ник «Лексико-граматичні особливості заголовків англомовної преси та їх-
ній переклад українською мовою», С. Гасанової «Функціональні особливос-
ті герундія в англомовному реченні та його переклад».

Сподіваємося, що наукові результати і матеріали досліджень конферен-
ції будуть корисними всім учасникам цього цікавого заходу.

А. М. Найда, доцент кафедри перекладу 

І звучали вірші
21 березня у читальній залі бібліотеки ДДТУ відбувся цікавий захід — 

поетичні читання та презентація третього випуску поетичної збірки «Ліра 
Прометея». Ця подія була присвячена Всесвітньому дню поезії. Була також 
розгорнута книжкова виставка «Чудовий світ поезії». Представлені на ній 
поетичні збірки по-
знайомили учасни-
ків з ліричними со-
нетами В. Шекспіра.  
Ф. Петрарки, віршами 
М. Цвєтаєвої, А. Ах-
матової, В. Симонен-
ка, В. Стуса, Л. Кос-
тенко, що вражають 
своєю романтичною 
схвильованістю та 
щедрістю почуттів, 
тонкою проникливою 
лірикою. 

Поетичні читання 
відкрила завідувачка 
бібліотеки А. М. Орло-
ва. У заході взяли 
участь викладачі та 
студенти університе-
ту: доцент кафедри 
економіки та органі-
зації виробництва В. І. Роєнко, доцент кафедри фізики конденсованого ста-
ну С. В. Губарєв, редактор і укладач поетичної збірки А. В. Бандико, студен-
ти Катерина Саранча (ОА-14-1д), Василь Галаганов (ФК-14-1д), бібліотекар 
С. І. Вовк.

Редактор поетичного збірника Анна Вадимівна Бандико презентувала  
вірші викладачів, студентів та співробітників університету і наголосила, що 
присутність серед авторів збірки і шановних ветеранів, талановитої молоді 
переконливо свідчить про нерозривний зв’язок поколінь і вселяє впевне-
ність, що найкращі традиції нашого народу будуть збережені і примножені 
в майбутньому.

А. М. Орлова, директор бібліотеки

Інформструмок

Книги, які завжди будуть читати
415 років тому був написаний твір, який, без перебільшення змінив об-

личчя світу. Йдеться про «Гамлета». Скільки б ми не перечитували цю шек-
спірівську трагедію, кожного разу співчуватимемо йому, будемо захоплю-
ватися його розумом і вперто шукати відповідь на питання, у чому полягає 
трагедія його долі. 

Кожний читач знайде в творі щось своє, близьке його серцю й розуму.  
Та на першому місці завжди буде головне — боротьба добра і зла, призна-
чення людини на землі. Здається, що перед тобою своєрідні терези, на оби-
дві чаші яких Шекспір упродовж всієї розповіді кладе чесноти на вади.

Згадаймо знамените «To be or not to be?»
Чи бути, чи не бути — ось питання. 
Що благородніше? Коритись долі 
І біль від гострих стріл її терпіти, 
А чи, зіткнувшись з морем лиха, 
Покласти край йому? Заснути, вмерти — 
І все.

Мудрим старшим другом ще з дитинства увійшов Гамлет у наше життя, 
давши гідну відповідь на споконвічне питання про життєвий вибір. Століт-
тями вчив Шекспір своїх читачів гідності, честі й премудростям самопіз-
нання, розповівши трагічну історію про датського принца на тлі складних 
філософських і моральних проблем. І я переконана, що нові покоління так 
само, як минулі й сьогоднішнє, будуть по-новому, вже з власних позицій, 
перечитувати трагедію, відкриваючи для себе існування зла в житті і визна-
чаючи власне ставлення до нього.

І. Гольтер

Благовіщення — свято надії

свято краси і гармонії

Хочу поділитися
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«Вогонь Прометея»

Незабутнє

Давайте жартувати!
1 квітня — День сміху.  

У міжнародному календарі він 
з’явився здавна — ще з XVI—
XVII століть і був Днем жартів 
і розіграшів. Не будемо загли-
блюватися в історичні корені 
цього особливого дня, але ска-
жемо: хороший жарт — справж-
ній і потужний інструмент 
радості. Жарт здатний викли-
кати абсолютно щирі і справж-
ні почуття і емоції, про які, на 
жаль ми можемо забувати в 

повсякденній метушні, але завдяки яким ми отримуємо 
унікальну розрядку і потім справжнє відчуття спокою й 
умиротворення. День сміху святкується зараз у всьому 
світі. У США його називають «святом серця, а не держа-
ви». У німців здавна існує звичай посилати кого-небудь, 
найчастіше дитину, за тим, чого не можна принести. Цей 
жарт називається in den Aprill schicken — «посилати ко-
го-небудь у квітень» (обманювати). У чехів і словаків теж 
існує вираз: Poslati koho z Aprilem. Цей же звичай відомий 
також у Польщі та Литві під назвою Primaprilis. Є підстави 
вважати, що прийшов цей звичай до Європи від римлян 
разом з самою назвою місяця — «апріль» і що він був час-
тиною якогось таємничого язичницького звичаю під час 
святкування. Так давайте сміятися, щоб ЖИТИ!

Перша конституція
5 квітня – незабутній день. Адже 5 квітня 1710 року на 

зборах козацтва біля містечка Тягина на правому березі річ-
ки Дністер була прийнята перша українська конституція.

Повна назва цього документа — «Договір та Встанов-
лення прав і вольностей Війська Запорозького та всього 
вільного народу Малоросійського між Ясновельможним 
гетьманом Пилипом Орликом та між Генеральною стар-
шиною, полковниками, а також названим Військом Запо-
розьким, що за давнім звичаєм і за військовими прави-
лами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і 
скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою».

Пилип Орлик був близьким до гетьмана генеральним 
писарем, котрого після смерті гетьмана Івана Мазепи було 
обрано на раді старшин його наступником. Конституція 
Пилипа Орлика — скорочена назва документу, що визна-
чав права і обов’язки обраного гетьмана. 

Без театру світ був би нецікавим
27 березня ми відзначили Міжнародний день театру. 

Він був заснований у Відні на IX конгресі Міжнародного 
інституту театру при ЮНЕСКО. Згадка про перший теа-
тральний досвід датується 2500 роком до нашої ери. Пер-
ша театральна гра відбулася в Єгипті. У давній Греції театр 
став формуватися як мистецтво, встановлювалися чіткі 
визначення трагедії і комедії, а також інших театральних 
форм. В Україні театральне мистецтво бере початок з гли-
бокої давнини. Починаючи із ХІ століття відомі театраль-
ні вистави слов’янських скоморохів. В епоху Київської 

Русі елементи театру були в церковних обрядах. Про це 
свідчать фрески Софійського собору в Києві (ХІ століття). 
Перші зразки драми прилюдно виголошувалися учнями 
київських Братської та Лаврської шкіл (XVI—XVII сто-
ліття). Важливими осередками розвитку релігійної дра-
ми у цей час вважалася також Львівська братська школа 
та Острозька академія. У XVII—XVIII столітті широкого 
розмаху набули вертепи — мандрівні театри маріонеток, 
які виконували різдвяні драми та соціально-побутові ін-
термедії. А у 1795 році був відкритий перший в Україні 
стаціонарний театр у Львові, в колишньому костелі єзуї-
тів. В Наддніпрянщині, де перші театральні трупи наро-
дилися також у XVIII столітті, процес відкриття стаціо-
нарних театральних споруд просувався повільніше. Так, у 
Києві перший стаціонарний театр з’явився у 1806 році, в 
Одесі — в 1809, в Полтаві — в 1810.

Театр завжди мав виключно важливе етичне і художнє 
значення, форму-
вав  естетичний 
смак. Саме тому 
М і ж н а р о д н и й 
день театру — не 
лише професій-
не свято майстрів 
сцени, це свято 
мільйонів вдяч-
них глядачів та 
ша н у в а льників 
високого мистецтва.

Підготувала Я. Радько, студкор

Навколо нас

Вважати недійсним
*Загублений студентський квиток НР № 10632984, виданий ст.гр.
ФБЕ-13-1д факультету електроніки та комп’ютерної техніки Саю 
Олександру Валерійовичу;
*Загублений студентський квиток НР № 10903588, виданий  
ст.гр.ПБТ-15-1д хіміко-технологічного факультету Гедзуну Євгенію 
Олександровичу;
*Загублену залікову книжку № 12364, видану ст.гр.АГ-12-1д механіч-
ного факультету Чередніченку Олександру Михайловичу;
*Загублену залікову книжку № 14379, видану ст. гр. АГ-14-1д механіч-
ного факультету Донюшу Артему В’ячеславовичу;
*Загублену залікову книжку № 15294, видану ст. гр. МБ-15-1ду меха-
нічного факультету Ковалю Олександру Дмитровичу;
*Загублену залікову книжку № 15299, видану ст. гр. МБ-15-1ду меха-
нічного факультету Тарасенку Євгенію Ігоревичу.

Українські Січові Стрільці, УСС (усуси) — єдина 
українська національна військова формація в скла-
ді австро-угорської армії, сформована з добровольців, 
які відгукнулися на заклик Головної Української Ради  
6 серпня 1914 і стояли під проводом Української Бойової 
Управи (УБУ). 3 вересня 1914 легіон Українських Січових 
Стрільців прийняв присягу на вірність Австро-Угорщи-
ни, а через кілька годин — присягу на вірність України: 
«Я, УСС, присягаю українським князям, гетьманам, Запо-
різькій Січі, могил і всієї України, що буду вірно служити 
Рідному краю, захищати його перед воро-
гом, воювати за честь української зброї 
до останньої краплі крові. Допоможіть 
мені, Господи Боже та Архангел Михаїл. 
Амінь».

Зібрані з ініціативи українських діячів Галичини  
18 березня 1913 р. збори проголосили створення україн-
ського військового товариства «Січові стрільці».

Головним отаманом «Січових стрільців» було обрано 
доктора Володимира Старосольського, його заступником 
— осавулом Дмитра Катамая. У перші місяці після зборів 
стрілецькі товариства швидко поширилися по усій Гали-
чині. Найперше вони утворилися в Бориславі. За корот-
кий час було організовано стрілецькі чоти, сотні, курені, 
фахові офіцерські школи, близько 50 товариств «Січових 
стрільців». Для підготовки січовиків було організовано 
постійнодіючі курси теоретичного і практичного військо-
вого вишколу, якими керували старшини запасу австрій-
ської армії М. Волошин та С. Рудницький. Основні занят-
тя проводилися з польової та бойової служби, стрільби, 
технічних основ зброї. 

6 серпня 1914 р. у львівській газеті «Діло» з’явилося 
звернення Головної Української Ради «до всього україн-
ського народу», в якому проголошувалась необхідність 
утворювати полки українських добровольців під назвою 
Українські Січові стрільці (УСС). На заклик Головної 
Української Ради відгукнулося 28 000 добровольців, але на 
збірку УСС у Стрию наприкінці серпня — на початку ве-
ресня 1914 зійшлося тільки 10 000, бо деякі повіти Галичи-
ни були вже захоплені російською армією. З них австрій-
ська влада вибрала тільки 2500 стрільців (на це вплинули 
й перешкоди з боку поляків), яких поділено на 10 сотен по 
250 стрільців, що згодом вирушили на вистрій до Закар-
патської України. Першими їх командирами були спочат-
ку отаман Теодор Рожанковський (6—18 серпня 1914 р.), 
після нього поручник Михайло Галущинський (18 серпня 
1914 — 21 січня 1915 рр.). Перший курінь УСС очолив під-
старшина Дмитро Вітовський. Видатними старшинами 
«усусів» були М. Варан, Г. Коссак, Я. Струхманчук, Т. Ро-
жанковський.

Протягом 1914—1916 років поступово формувалася 
структура Легіону УСС за австрійською моделлю. Вже 
в вересні 1914 року Легіон налічував 2500 осіб. Осеред-
ком добровольців спочатку був Львів, а трохи згодом — 
Стрий. Усіх легіонерів було поділено на два батальйони  
(за національною термінологією — курені) та один на-
півбатальйон (напівкурінь). Спочатку курені ділилися на 
сотні по 220 осіб. До складу сотні входили 4 чоти (взво-
ди). Чота складалася з 4 роїв. А один рій налічував 10—15 
стрільців. Зазвичай, сотня в бойових умовах нараховувала 
100—150 вояків, 2 ремісника, писаря та його помічника.

Військові звання в Українському Легіоні також вико-
ристалися згідно з національно-історичною термінологі-

єю: очолював курінь отаман (відповідав майору), а на всі 
посади нижче курінного призначались добровольці на 
власний розсуд: командира сотні називали хорунжий або 
ж сотник (капітан, пізніше — лейтенант). Командування 
легіоном здійснював полковник або ж підполковник ав-
стрійської армії. Часто — українець за походженням.

Загальна чисельність Легіону ніколи не перевищувала 
2000 осіб. Австрійський уряд дозволяв записуватися до 
лав УСС лише добровольцям з ландштурму, тобто тих, 
хто за віком вже не підходив до служби в регулярному 

війську або за якихось обставин на військову службу не 
потрапив. Тим не менш, до Легіону часто вступали юна-
ки с місцевостей, окупованих австрійською армією, а та-
кож інтерновані в таборах Вольфсберг і Феліціентель. Тож 
до початку 1917 року, в стрілецьких лавах відслужили 
близько 7 тисяч вояків. Із них було вбито в боях 350 осіб,  
1200 поранено і ще 1500 потрапили до російського полону.

На фронті, у вересні 1914 року, 1-й курінь легіону був 
приєднаний до групи генерала Гофмана. Згодом групу 
було перейменовано на XXV армійський корпус. Пер-
шим батальйоном було укріплено 129-у піхотну бригаду 
55-ї піхотної дивізії, а другим — 131-у бригаду 8-й кава-
лерійської дивізії генерала Лемана. В березні 1915 року 
Легіон отримує більш правильну військову організацію за 
австрійським зразком: 2 окремих батальйони по 4 роти в 
кожному. У вересні, після знайомства усусів з ерцгерцогом 
Карлом, з них утворюється 1-й Полк Українських Січових 
Стрільців, якому за чисельністю до полку австрійського 
ландверу не вистачає лише одного батальйону. У 1916 році 

командний склад Легіону отримує звання офіцерів і унтер-
офіцерів регулярної армії. 

Протягом 1914 — першої пол. 1915 p. легіон брав 
участь у бойових діях проти російських військ у Карпатах. 
Особливо запеклими були бої за гору Маківку (29.IV — 
2.V.1915), де Українські січові стрільці вкрили себе невми-
рущою славою, але зазнали значних втрат: 42 вбитими,  
76 пораненими, 35 потрапило до полону. 

1916 р. січових стрільців було переведено під Бережани, 
де вони окопалися на горі Лисоня. У серпневих, а також 

вересневих боях за Лисоню полк УСС 
втратив з 44 старшин — 28 і близько  
1 тис. рядових убитими, пораненими і 
полоненими. На 30 вересня 1916 р. в його 

складі нараховувалося лише 9 старшин і 444 стрільців. 
Згодом полк було переформовано на курінь і командуван-
ня над ним перебрав полковник Франц Кікаль. На фронті 
під Кирлибабою була відокремлена Гуцульська сотня УСС 
під командуванням поручника Омеляна Левицького.

Удруге відчутних втрат УСС зазнали на початку липня 
1917 р. в бою під Конюхами, під час т. зв. офензиви Керен-
ського, коли в полон потрапив майже весь легіон. Від по-
лону врятувалося близько 400 старшин і стрільців. З них, 
із Гуцульської сотні та підкріплень із Коша УСС сформо-
вано новий курінь УСС, який здійснив похід до р. Збруча. 
Останнім бойовим завданням легіону Українських Січо-
вих Стрільців оборона Західноукраїнської Народної Рес-
публіки, утворене 13 листопада 1918 року, від польських 
загарбників. Легіон Українських Січових Стрільців під час 
цієї війни з поляками обороняв Львів, а також брав участь 
ще в декількох боях. Але в січні 1919 року була проведе-
на реорганізація Української Галицької Армії, утвореної в 
листопаді 1918 року. У ході цієї реорганізації легіон Укра-
їнських Січових Стрільців розформували, а самих Січо-
вих Стрільців розкидали по різних бригадам Української 
Галицької Армії.

Українські січові стрільці стали зародком національної 
армії, своєю боротьбою стрільці здобули чимало відзна-
чень і похвал, викликали пошану й симпатії союзників, 
змусили рахуватись із собою навіть ворогів. Так, російське 
командування, характеризуючи УСС у секретній директи-
ві, наголошувало, що це «відбірні війська, які називають 
себе українцями і мріють про відновлення самостійної 
України».

С. Зборець, кандидат  
історичних наук, доцент

Перша українська військова частина


