В Університеті «Україна» пройшов Франко-фест
12 грудня 2016 року
На ушанування 160-річчя з Дня народження Івана Франка в Університеті «Україна»
пройшов творчий фестиваль «Франко-фест». Лейтмотивом фестивалю стали слова поета: «Я
для геніїв грядущих поле дикеє орав».
До організації заходу долучилися:
• Кучерявий І.Т. – перший проректор;
• Коротєєва А.В. ‒ проректор з навчально-виховної роботи;
• Колесникова Н.П. – директор бібліотеки;
• Донська Л.Б. – начальник навчально-методичного центру
організації наскрізного навчання;
• Головченко Н.І. – директору Імідж-центру;
• Гаврилюк Н.В. – директор Центру художньої творчості;
• Коломієць О.В. – завідувач кафедри української мови та
літератури;
• Бадрак Б.М. – завідувач кафедри журналістики;
• Білоусова Н.В. – завідувач кафедри менеджменту туризму;
• Дударець В.М. – завідувач кафедри дизайну;
• Сидоренко В.А. – начальник відділу виховної роботи.
У листопаді 2016 року в рамках фестивалю було проведено
декілька творчих акцій, а саме:
1. Участь у зборі коштів для виготовлення повнофігурного
пам’ятника Іванові Франку, який буде встановлено в м.
Києві (куратори Віталій Сидоренко, Оксана Белаш).
2. Конкурс-дослідження:
«Вишиванка у моїй родині»
(оганізатор Лілія Донська).
3. Конкурс на краще виразне читання творів Івана Франка
(відповідальна Олена Коломієць).
4. Конкурси малюнка, флористики і фітодизайну «Україна ‒ у
моєму серці» (організатор Володимир Дударець).
5. Конкурс есеїв і публікацій із франкознавства та
фотовиставка «Мій Франко» (відповідальна Богдана Бадрак).
6. Конкурс творчих робіт «Іван Франко в музейному просторі України» (куратор Наталя
Білоусова).
Першого грудня в університеті відбувся підсумковий захід
за участю почесних гостей: онука Івана Франка – Роланда
Франка, акторки Державного Центру театрального мистецтва ім.
Леся Курбаса Галини Стефанової, народної артистки України
Світлани Мирводи, Ігоря Куруса, директора-розпорядника
Міжнародного фонду Івана Франка.
Спершу до учасників зібрання звернувся Іван Кучерявий,
перший проректор Університету «Україна».
– Шановні гості, студентство, науково-педагогічна
спільното Університету «Україна»! Я сьогодні надзвичайно
щасливий і маю честь вітати всіх учасників творчого фестивалю
від імені Петра Михайловича Таланчука – Президента
Університету «Україна», академіка, першого Міністра освіти незалежної країни, який приділяє
велику увагу розвитку науки та становленню української державності, з нагоди від 160-річчя з Дня
народження Івана Франка. Хочу висловити свої найщиріші побажання здоров’я і добробуту онуку
славного каменяра Роланду Тарасовичу Франку – гостю нашого університету. А також почесним
гостям фестивалю: Галині Стефановій, Світлані Мирводі, Ігорю Курусу, які вшанували своєю
присутністю наш захід. Хотів би також нагадати, що Іван Франко – це неперевершена особистість,
один із титанів українського руху, визначна постать вітчизняної та світової культури, поет, прозаїк,

драматург, публіцист, талановитий учений. Його творчий доробок міг скласти 100 томів. За
експертними оцінками фахівців, літературознавців нині видано 50 томів, що становить половину
його творчості, тобто попереду ще велика праця. І естафету
вивчення творчої спадщини повинне підтримати і продовжити
наше славне студентство.
Вступне слово про Івана Франка продовжила модератор
заходу Ніна Колеснікова, директор бібліотеки Університету
«Україна».
– Він жив і горів, як свічка у темряві, він для нас є
справжнім прикладом мужності і працелюбства, мудрості і
правдивості, благородства і любові до свого народу і майбутніх
поколінь. Франко ‒ український геній, який подав у космос дуже
багато ідей. Він наш український Леонардо Да Вінчі. Наш
фестиваль озвучений музикою Миколи Лисенка, який був у
дружніх стосунках із Іваном Франком.
Будучи доволі молодим, Франко приїздить у бібліотеку колегіума у Києві, де знайомиться з
Ольгою Хоружинською. У поета і Ольги зароджуються дружні стосунки і симпатія, які з роками
переросли у глибокі почуття.
Далі прозвучав фрагмент вистави «Подружжя» за
листами О. Хоружинської та І. Франка. Листи читали: Роланд
Франко – громадсько-культурний діяч, популяризатор творчості
І. Франка, онук І. Франка і Галина Стефанова – акторка
Державного Центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса.
Майстерне виконання пані Галиною жіночої партії в цьому дуеті,
чарівні деталі і подробиці життя подружжя, що проступили з
їхніх листів, викликали особливу увагу аудиторії.
По завершенню своєрідного перформансу акторам вручили
квіти і подарунки, панові Роланду, зокрема, університетські
майстри подарували пирога, випеченого за рецептом родини
Франків.
Також відбулася презентація книжкової виставки «Сторінками творчості Івана Франка» за
участю заступника директора бібліотеки Університету «Україна»
Наталії Панасюк.
Поетичну сторінку відкрили Олександр Ліщенко, студент 7
курсу спеціальності «Українська мова та література» та Юлія
Пунько, студентка 1 курсу спеціальності «Туризм».
Музичну частину свята розпочала народна артистка України
Світлана Мирвода. Потім із піснею «Червона калина» на вірші І.
Франка, муз. Б.Ю. Янівського виступив студентський вокальний
ансамбль «Веремія» Центру художньої творчості Університету
«Україна» (керівник Наталя Гаврилюк).
У рамках творчого заходу було представлено тематичні
виставки:
• Книжково-ілюстративна експозиція «Твоїм будущим душу я
тривожу»;
• Виставка флористики та фітодизайну «Україна – у моєму
серці»;
• Виставка творчих робіт переможців:
• Конкурсу «Іван Франко в музейному просторі
України»;
• Конкурсу «Вишиванка в моїй родині»;
• Конкурсу есе.
Президент студентського самоврядування Оксана Белаш
прозвітувала про збір коштів на повнофігурний пам’ятник Іванові Франку.

Ігор Курус, директор-розпорядник Міжнародного фонду Івана Франка, подякував студентам за
підтримку і повідомив про те, що питання, яким буде
пам’ятник Франкові у Києві і де буде його встановлено, ще
дискутується. Проте вже можна сподіватися, що зносити через
це бюст поета перед Національним академічним
драматичним театром ім. Івана Франка не будуть, а,
навпаки, збільшуватимуть кількість пам’ятників цьому
видатному українцеві. Також пан Ігор відзначив, що приємно
відчувати, що сучасна молодь з пошаною ставиться до
величних персон минулого.
‒ Ми хочемо, щоб пам'ятник стояв на перехресті вулиці
Володимирської і бульвару Шевченка ‒ між пам'ятниками Т.
Шевченку та М. Грушевському. Це місце, де розташовані НАН
України, наукові установи, КНУ імені Т.Г. Шевченка. Якщо
говорити про Франка як про вченого, то це місце найкраще. І
ми будемо наполягати, щоб встановили повноформатний пам'ятник Франка. Більше того, ми
знайшли гіпсову скульптуру Франка – в закритому приміщенні в Києві. Ми готові викупити її, щоб
створити пам'ятник поетові за цим зразком.
На завершення свята було відзначено переможців конкурсів Франко-Фесту в Університеті
«Україна»:
1. Конкурс флористики та фітодизайну «Україна – у моєму
серці»:
І місце – Кучер Дмиро, 4 курс, спеціальність «Дизайн»;
ІІ місце – Цуруль Оксана, 4 курс, спеціальність «Дизайн»;
ІІІ місце – Вашко Жанна, 4 курс, спеціальність «Дизайн».
2. Конкурс «Іван Франко в музейному просторі України»:
І місце – Мурга Сергій, 1 курс, спеціальність «Туризм»;
ІІ місце – Василишин Євгенія, 5 курс, спеціальність
«Туризм».
3. Конкурс есе:
І місце – Мосійчук Вікторія, 3 курс, спеціальність
«Видавнича справа та редагування»;
ІІ місце – Столяр Тетяна, 1 курс, спеціальність «Журналістика»;
ІІІ місце – Слободянюк Ярослава, 1 курс, спеціальність «Журналістика».
4. Конкурс «Вишиванка в моїй родині»:
І місце – Нагорна Аліна, студенка Інституту економіки та менеджменту;
ІІ місце – Йожиков Артем, студент Коледжу «Освіта»;
ІІІ місце – Виклюк Вікторія, студентка Інституту економіки та менеджменту;
ІІІ місце – Петько Інна, студентка Коледжу «Освіта».
5. Конкурс на краще виразне читання творів Івана
Франка:
І місце – Пунько Юлія, 1 курс, спеціальність «Туризм»;
ІІ місце – Ковтун Марія, 1 курс, спеціальність «Туризм»;
ІІІ місце – Степанова Ольга, 3 курс, спеціальність
«Психологія».
6. Конкурс фоторобіт «Мій Франко»:
І місце – Кайдалова Анна, 2 курс, спеціальність
«Журналістика»;
ІІ місце – Марчук Юлія, 2 курс, спеціальність
«Журналістика»;
ІІІ місце – Бузенко Зореслав, 2 курс, спеціальність
«Журналістика».
7. Декоративно-прикладна виставка студентських робіт «Україна моя квітуча»:
І місце – Куропятник Анна, 3 курс, спеціальність «Облік і аудит»;

ІІ місце – Кардашова Лілія, 1 курс, Коледж «Освіта», спеціальність «Туризм».
8. За активну участь у фестивалі «Франко-фест»:
I. Смаль Оксана, 3 курс, спеціальність
харчування».

«Технологія

Викладачам і працівникам університету було вручено
подяки і цінні подарунки:
1. За конкурс творчих робіт «Іван Франко в музейному
просторі України»:
Доценку Анатолію Івановичу, доктору географічних наук,
професору, кафедра менеджменту туризму.
2. За конкурс флористики і фітодизайну «Україна – у моєму
серці»
Шугаєвій Ірині Михайлівні, асистенту кафедри дизайну.
3. За конкурс есе
Нестеренко Юлії Вікторівні, доценту кафедри журналістики.
4. За фотовиставку «Мій Франко»
Жовніренко Мар’яні Павлівні, викладачеві кафедри
журналістики.
5. За конкурс «Краще виразне читання творів І.Франка»
Луценко Лідії Іванівні, старшому викладачеві кафедри
української мови, літератури та східних мов;
Гордієнко Аллі Миколаївні, асистенту кафедри української
мови, літератури та східних мов.
6. За активну участь у фестивалі:
Бублик Галині Аврамівні, кандидату технічних наук, доценту
кафедри технології харчування;
Оліферчук Оксані Григорівні, асистенту кафедри технології харчування;
Могилівській Тамарі Олександрівні, головному фахівцю бібліотеки університету.
Враженнями від свята поділилися його учасники.
Аня Мосорук, студентка 1 курсу Інституту філології та
масових комунікацій, спеціальність «Журналістика»:
– Незабутній день. Багато цікавих та захопливих подій і
людей. Атмосфера затягувала своєю таємничістю та
загадковістю, адже саме сьогодні ми познайомилися з онуком
Івана Франка, який розповів декілька цікавих фактів з життя
письменника, допоміг зрозуміти його родинну історію.
Сніжана Васіна, студентка 1 курсу Інституту філології та
масових комунікацій, спеціальність «Журналістика»:
– Цей Франко-фест мені запам’ятається надовго, бо не
кожного дня побачиш онука Франка наживо. Із танцями і
співами, пирогами за рецептом родини Франків, які підготували наші студенти, ми неначе опинилися
в епосі Франка.
Анна МУРАШКО,
студентський Медіа-центр Університету «Україна»

