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У статті висвітлюється виховна та культурно-просвітницька 

діяльність бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яка сприяє міжкультурному 

спілкуванню молодіжного середовища університету, які є носіями різних 

культур. 

 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова інтернаціональний ВНЗ, у якому навчається 

понад дві тисячі іноземних громадян з 56 країн Європи, Азії, Африки, СНД. 

Турбота про гармонійний і всебічний розвиток студентської молоді об’єднує 

зусилля університету та бібліотеки. Для того, щоб роки навчання, проведені у 

Вінниці, залишились у пам’яті назавжди, щоб слава про медичний університет 

поширювалась світом, бібліотека спрямовує свої зусилля на різнобічну турботу 

про студентів: від забезпечення навчального та наукового процесу до залучення 

молоді до культурно-просвітницьких заходів.  

У стінах бібліотеки 21 лютого панувала особлива атмосфера. Справжнє 

свято створили творчі працівники бібліотеки, організувавши літературно-

мистецький вечір «Ти наше диво калинове, кохана українська мово!». Любов до 

рідного слова, його глибинної мудрості, неповторної краси об'єднала  

талановиту студентську молодь. Щирі привітання, найкращі побажання, чудові 

пісні різними мовами зігрівали душі у зимовий день та заряджали енергією, 

позитивом і святковим настроєм. 

 В бібліотеці ВНМУ це свято стало традиційним з часу його 

проголошення. З року в рік змінювалися форми проведення цього заходу – від 

конкурсу читців до літературно-мистецьких вечорів, але незмінною традицією 

залишалося запрошення гостей: студентів педагогічного коледжу, аграрного 

університету та іноземних студентів, які навчаються у стінах нашого 

університету.  

Надовго запам’яталося декламування „Заповіту” Тараса Шевченка 

учасниками Шевченківських читань 2014 року різними мовами світу 

(азербайджанською мовою читала студентка Гюлане Мусаєва, мовою  

есперанто – студент Василь Луцик, «Садок вишневий коло хати» українською 

мовою читав Мажд Самер, студент із Ізраілю, польською – Андрій Загоруйко).  

Працівники відділу літератури іноземними мовами залучали вітчизняних 

та іноземних студентів до відеопривітання з Міжнародним жіночим днем. Із 

різних куточків світу звучали  гарні слова для чарівних жінок українською, 

російською, французькою та англійською мовами.  



Наразі святковий вечір розпочали декламуванням поезії Ліни Костенко 

«Мова солов’їна», який надзвичайно проникливо прочитала бібліотекар І 

категорії відділу літератури іноземними мовами Алла Бзовська.   

Іноземні студенти зворушливо виконували пісні рідних країн. Не вперше 

на святковий захід завітав ансамбль «Веселка» із керівником Наталією Білою, 

яка зуміла об’єднати у співочий колектив студентів із різних країн. На 

цьогорічному святі композицією українських народних пісень «Уклоняюсь 

піснею» вони запалили вогники в очах та посмішки на обличчях присутніх, а 

також вразили глядачів красивим виконанням низки українських народних 

пісень, серед яких «Ой дівчино шумить гай», «Ой, на горі два дубки», 

«Розпрягайте, хлопці, коні» та ін. 

Мова кожного народу віками живе поряд з піснею. Студентка із Шрі-

Ланки Перера Аєша на мові сінхала нестримним потоком чарівної пісні 

передала  власні почуття і палку любов до своєї вітчизни. 

Зворушливою сторінкою свята стало декламування вірша Василя 

Симоненка «Ти знаєш, що ти – людина?». Повагу до українського слова 

продемонстрував студент із Ізраїлю Тамімі Мажд Самер та довів, що 

українську мову можна вивчити та полюбити, прикипіти душею, навіть якщо 

вона не рідна. До того ж цей студент надзвичайно артистично, емоційно та 

чуттєво співає українські народні пісні.  

Серед учасників нашого свята були ті, хто прагне поширювати художнє 

слово в поєднанні з музикою. Вібрацією струни торкнувся сердець присутніх у 

залі  студент з Фінляндії Сімес Юкка.  

Красою поетичного слова ми зачаровуємося, читаючи ліричні твори 

українських поетів. Серед учасників нашого свята були і ті, хто пробує свої 

сили в поезії, але якщо в минулі роки це були студенти творчого об’єднання 

«Літературна вежа», що діє при бібліотеці, то сьогодні – це сестри Дсілва 

Кетрін та Дсілва Каролін із Індії, які зворушливо та душевно прочитали власні 

вірші. І хай вони не будуть поетами, але прагнення долучитися до таїни 

творення, до світу художнього слова, пізнати секрети поетичної творчості 

заслуговують на повагу. 

Вперше у стінах бібліотеки цьогоріч ми мали можливість почути 

звучання близької нам слов’янської мови, а саме білоруської: студент Василь 

Мошківський та бібліотекар Лілія Лізановська прочитали вірші про важливість 

мови у житті кожної людини. 

Ніжністю та силою водночас вразив виступ студентки університету Дарії 

Опанащук, яка трепетно та чуйно торкнулася сердець присутніх у залі 

мелодійною, природною та вишуканою українською піснею. 

На завершення вечора у виконанні учасників заходу прозвучала кавер-

версія на відомий музичний хіт про силу рідної мови, яка єднає народи. 



Усім присутнім припали до душі поетичні, пісенні та музичні композицї у 

виконанні студентів ВНМУ. Університетська молодь довела, що із повагою 

ставиться до рідної мови, прагне досконало її вивчати, бо вона – невід’ємна 

частка України, її голос та душа. Разом з тим усі учасники заходу виразили 

глибоку пошану до інших мов. Але саме українська мова стала мовою єднання 

учасників заходу та великої університетської родини.  

Бібліотека в свою чергу продовжує створювати умови для творчого 

самовираження кожного студента та дбає про збереження його унікальності і 

розкриття власних потенційних здібностей. Працівники відділу літератури 

іноземними мовами сприяють відзначенню в кінці навчального року найкращих 

та найактивніших студентів та у святковій атмосфері вручають диплом “Best 

Library User”.  

Важливим аспектом налагодження контакту з іноземними студентами є 

знання іноземної мови, а тому працівники відділу опановують та відкривають 

спеціальні програми для поглибленого вивчення мови, проводять курси для 

працівників бібліотеки з метою вдосконалення знань у царині англомовної 

лінгвістики. 

Таким чином, бібліотека спрямовує свою діяльність на виховання у 

молоді високих моральних цінностей, любові та поваги до мови, книги, рідного 

краю задля збереження традицій рідного народу. 

 


