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Під таким девізом проходили заходи в 2021 році, присвячені 150-річчю від дня народження 
Лесі Українки, видатної української поетеси, талановитого критика і перекладача. Напередодні 
святкування викладачі та студенти філологічного факультету були активними учасниками чита-
цької конференції «Квітка на долоні вічності» в Кримській республіканській універсальній нау-
ковій бібліотеці імені І.Я. Франка.

«Я В СЕРЦІ МАЮ ТЕ, ЩО НЕ ВМИРАЄ»:
В 2021 РОЦІ ГУМАНІТАРІЇ ПРОВЕЛИ ЗАХОДИ, 

ПРИСВЯЧЕНІ 150-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
На шлях я вийшла ранньою весною
І тихий спів несмілий заспівала,
А хто стрічався на шляху зо мною,
Того я щирим серденьком вітала...
 

Леся Українка

23–24 вересня відбулася XX науково-практична конференція «Творчість Лесі Українки та інших письменників і митців новітньої доби в полікультур-
ному середовищі». Організаторами конференції були кафедра української філології ДБОЗВО РК КІПУ імені Февзі Якубова (завідувач д. філол. наук, до-
цент Н.Ф. Грозян  та кафедра української філології Інституту філології ФДАОЗ ВО «КФУ ім. В. І. Вернадського» (завідувач к. філол.наук М.І. Пелипась). 
З вітальними словами виступив Петренко Олександр Дем’янович – д. філол. н., професор, завідувач кафедри теорії мови, літератури та соціолінгвісти-
ки, директор Інституту філології ФДАОЗ ВО «КФУ ім. В. І. Вернадського» та Апселямова Аліме Ісмаїлівна – к. політ. н., доцент, декан філологічного 
факультету ДБОЗВО РК КІПУ імені Февзі Якубова. 

Доповіді, озвучені на пленарному засіданні, викликали зацікавленість і стали предметом активного обговорення та жвавих дискусій.
До участі у конференції, яка проходила у змішаному форматі, долучились науковці, студенти, аспіранти, вчителі та учні. 
Вчителі шкіл Криму були суголосні в тому, що науково-практична конференція, яка зібрала наукову спільноту – це чудова можливість обмінятися 

думками та поділитися знаннями, тут зав’язуються необхідні професійні зв’язки, напрацьовується безцінний науковий досвід, накреслюється нове 
бачення щодо вирішення проблем, які хвилюють широке коло освітян та науковців, що у підсумку сприяє розвитку вітчизняної науки та формуванню 
системи сучасних знань.

Робота конференції продовжилася в секціях, в круглому столі, де висвітлювалися актуальні проблеми сучасної філологічної, філософської, історич-
ної, педагогічної, наук з метою їх подальшого використання в сучасних комунікативних дискурсах; лінгвістичні, літературознавчі та дидактичні дослід-
ження, пов’язані з постаттю Лесі Українки, що засвідчують невмирущість її творчого феномену, утверджуючи ідеали свободи та гуманізму.

Проведена конференція стала зразком унікального поєднання наукової теорії, творчого підходу та медійного пошуку.
Бібліотека в нашому навчальному закладі теж долучилася до свята та підготувала книжкову виставку «Доторкнімося серцем до Лесі».

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4  ноября в России отмечается День  народного  единства. Пусть в мире будет спокойно, пусть все народы дружат, обо всем договариваются и живут 
припеваючи! От всего сердца желаем каждому терпимости, понимания, доброты и доброжелательности. Это здорово повлияет на качество жизни по 
всему миру! С Днем народного единства!

Ніна Федорівна Грозян, 
доктор філол. наук



Учредитель: ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова

Редактор: Ибрагимова Э. Э.
Дизайн и верстка: Ибрагимова Э. Э.
Цветовая схема: Хлевной В. А.

Адрес редакции: 295015, Республика 
Крым, г. Симферополь, пер. Учебный, 8

Точка зрения авторов публикуемых ма-
териалов может не совпадать с позицией 
редакции. Рукописи и письма не рецензи-
руются и не возвращаются.

«Гармония» № 187 октябрь-ноябрь

Вдохновение

Сострадание есть высочайшая форма человеческого 
существования.

***
Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными 

руками может сделать много добра.
***

Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека: 
стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занима-
ется, никому не нужно.

***
Перестать читать книги — значит перестать мыслить.

Ф.М. Достоевский

КАФЕДРА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ ОРГАНИЗОВАЛА 
ВСТРЕЧУ СО СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА

11 ноября 2021 года во всём мире отмечают двухсотлетний юбилей великого русского писателя Фёдора Достоевского. В ЮНЕСКО весь 2021 год 
посвящён его имени. По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня – один из самых читаемых писателей в мире. Именно благодаря ему русская лите-
ратура в глазах всего мира поднялась на недосягаемую высоту. 

Кафедра русской филологии по инициативе Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина провела лекторий о жизни и творчестве 
классика для обучающихся Романовского колледжа индустрии гостеприимства.

Перипетии судьбы, падения и взлеты Достоевского-творца и Достоевского-человека, правда и мифы о «жестоком таланте» писателя и истории 
создания его «великого пятикнижия» – об этом и не только говорилось на встрече, проходившей в формате диалога со студенческой аудиторией. К 
слову, большинству воспитанников колледжа только предстоит познакомиться с творчеством классика. Остается верить, что это знакомство состоится 
и станет знаковым на всю жизнь.

Екатерина Евгеньевна Машкова, 
к.ф.н, доцент кафедры русской филологии

Дарина Парфенова, 
студентка группы ЖТ-1-20

Студ енты. Они есть в езд е — во всех 
странах, на всех континентах.
Ведь студ ент — это не звание и не 
профессия.
Это состояние челов ека.
И в ероятно, одно из самых замеча-
тельных.

В плену своих же ожиданий,

В плену надежды и мечты

Мы так боимся расставаний,

Упасть боимся с высоты.

Мы упускаем наше счастье,

Пытаясь скрыть внутри себя,

Все беды, горе и ненастья,

Свои эмоции губя.

Скрываем чувства и любовь,

Теряем свой объект симпатий,

Ведь день за днем, мы, вновь и вновь,

Живём в тени своих апатий.

Пора давно уже меняться,

Свое сердечко растопить. 

Найти кого-то и встречаться,

И наконец начать любить.


