
 

 ЛІТЕРАТУРНІ ФЕСТИВАЛІ  

Творчий фестиваль як концертно-мистецький захід – це форма організації 
культурного дозвілля, яка характеризується заздалегідь визначеною конкретною метою 
і створенням умов для ефективного, корисного і цікавого відпочинку.  

 

Великий досвід такої роботи має факультет філології та журналістики Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, де творчі фестивалі 

стали традиційними щорічними заходами.

 

З ініціативи кафедри світової літератури вже понад 25 років студенти перших курсів 



 

проводять „Шекспірівський фестиваль”(автор проекту – кандидат філологічних наук, 
доцент Н. І. Тарасова), який об’єднує різні покоління довкола невмирущої спадщини 
англійського драматурга і демонструє великий інтерес до творчості митця.  

 

З 1990 р. для студентів другого курсу проводиться “Старовинний фестиваль”, який 
презентує цікаву і вражаючуісторію світового літературного процесу періоду ХVІІ–ХVІІІ 
століть. Цей фестиваль – одна з найкращих традицій факультету, започаткована 
завідувачем кафедри світової літератури проф. О. М. Ніколенко. 

 



 

 

4 квітня 2018 року започатковано нову традицію– “Романтичний фестиваль”, який 
провели студенти 3 курсу. Творчими натхненниками цього дійства є завідувач кафедри 

світової літератури, доктор філологічних наук, професор О. М. Ніколенко і старший 
викладач кафедри світової літератури, кандидат філологічних наук І.  В. Фісак. Усі групи, 
маючи вже дворічний досвід участі у творчих фестивалях, виявили оригінальний підхід 

до прочитання обраних творів та їхнього сценічного втілення. Глядачі мали змогу 
поринути в неповторний світ доби Романтизму, насолодитися прекрасною грою акторів-

аматорів, чарівними піснями й романсами та запальними танцями. «Романтичний 
фестиваль» відкрив нові зірки на факультеті філології та журналістики.  

 



 

 

Завдання зазначених фестивалів: популяризація аматорського мистецтва та 
інтерпретація творів, що мають культурно-мистецьку цінність (кожен фестиваль 
поєднав у собі літературу і театр – мистецтво слова та мистецтво гри); всебічний 
розвиток і поширення української мови; залучення до сценічного втілення художніх 
творів мовами оригіналів; формування культури поведінки; створення у колективах 
академічних груп атмосфери дружби, взаєморозуміння, підтримки та формування 
єдиного колективу студентів і викладачів. Крім того, проведення таких фестивалів 
сприяє вирішенню завдань національного виховання, як, наприклад, формування 
гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої 
людини, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, здоровими 
інтелектуально-творчими й духовними якостями. Не можна оминути увагою і завдання 
профорієнтаційного спрямування: творчі фестивалі – це перший крок до формування 
педагогічної майстерності вчителя, але цей крок важливий, адже він веде до 
професійного зростання. Досвід участі в подібних заходах студенти зможуть 
використати в майбутньому у позакласній чи навіть позашкільній роботі з учнями.

 

Креативна атмосфера на факультеті філології та журналістики створюється саме 
такими заходами, завдяки яким студенти мають змогу показати глибокі знання, любов 
до мистецтва і високу культуру.  

  

 



 

 

 

Підсумки проведення “Шекспірівського фестивалю” і “Старовинного фестивалю” у 
2017-2018 р.р. та “Романтичного фестивалю” у 2018 р. також докладно висвітлені на 
сайті Науково-методичного центру якості вивчення англійської мови та зарубіжної 
літератури в рубриці “Новини Центру”:  

http://pnpu.edu.ua/ua/SMCnews.php 
   

 


