
Концерт «Наша слава не поляже!» 

День захисників і захисниць України – особливе свято для нашої 

держави. Уже 7 рік поспіль з метою вшанування мужності та героїзму 

захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових 

традицій і звитяг українського народу відзначається ця урочистість.  У нашій 

академії також сформувалися добрі традиції святкування цієї особливої дати. 

І хоча сьогодення вносить свої корективи щодо умов роботи і спілкування, бо 

маємо зважати на карантинні вимоги, але  концерт-студія «Єднаймося!»  зібрав 

напередодні святкового дня і радісно схвильованих учасників, і 

доброзичливих глядачів.  

Автором сценарію, ідейним натхненником і чудовим організатором 

святкового заходу під назвою «Наша слава не поляже!» була художній 

керівник Студентського клубу ПДАБА, член Спілки театральних діячів 

України Котова Лариса Миколаївна, яка плідно співпрацювала під час 

підготовки урочистостей з доцентом кафедри українознавства, 

документознавства та інформаційної діяльності Богуславською Ларисою 

Георгіївною. Значною підтримкою в достойній підготовці заходу стали 

матеріали, надані завідувачкою музею історії ПДАБА Оленою Гичкою. 

У концерті взяли участь студенти архітектурного, будівельного, 

економічного факультетів, факультету цивільної інженерії та екології, 

факультету інформаційних технологій та механічної інженерії. Уже хорошою 

традицією стало запрошення до виступів школярів. Цього разу до концертної 

програми долучилися учениці Дніпровської дитячої школи мистецтв №4 ім. 

Б.Гмирі Семегран Поліна, Лямченкова Анастасія, Чорна Анастасія, які 

підготувалися до виступу під  керівництвом їхньої викладки Ірини 

Стороженко. 

Ставлення людини до свого краю особливо виразно виявляється в таких 

поняттях, як «Вітчизна», «Батьківщина», Саме про це нагадало поетичне 

звернення, виконане Павлом Ляшенком, студентом гр. М-17,  який був 



ведучим концерту. Захищати можна тільки те, що наповнює серце силою 

любові до своєї землі, що живиться як сучасним, так і традиційним. Традиції 

в житті суспільства і окремої людини відіграють важливу роль, а традиціями, 

що живили і підтримували національну пам’ять протягом століть, було 

вшанування  14 жовтня Пресвятої Богородиці Покрови – захисниці від ворогів. 

Свято Покрови Пресвятої Богородиці було одним з найголовніших свят 

козаків, за що воно отримало другу назву – Козацька Покрова. Тріо 

бандуристок «Купава» Дніпровської дитячої школи мистецтв №4 зворушливо 

виконало пісню «Зацвіла в долині червона калина» (сл. Т.Г.Шевченко муз. 

А.Філіпенко),  створивши щемкий настрій ніжної захопленості красою нашої 

землі. Юні виконавиці майстерно виконали й пісню «Річечка» (сл. і муз. Ірини 

Стороженко). По-справжньому пристрасним словом захопив глядачів виступ 

Олега Стельмашенка, студента гр. ПЦБ -20-2, коли він прочитав  уривок з 

поезії Тараса Шевченка «Послання до Основ’яненка».  

Пісня Тіни Кароль «Україна – це ти» у виконанні  Апанасенко Анастасії, 

студентки гр. АРХ -21-3МН,  та Даценко Валерія, студентки гр. АРХ -21-4П, 

наповнила серця глядачів справжньою радістю і гордим відчуттям 

приналежності до українського буття.  Органічно приєднався до студентських 

виступів з нагоди великого державного свята здобувач вищої освіти з Марокко 

Адам Абад, студент гр.БУД-20-4п, який прочитав поезію  Дмитра Павличка  

«Де найкраще місце на землі».  

День захисників і захисниць України справді став великим об'єднавчим 

святом для всіх українців. Відзначаючи це свято, віддаємо данину пошани  і 

вдячності тим, хто мужньо захищав рідну землю від загарбників у минулому, 

хто захищає нашу неньку Україну сьогодні. Пісня С. Тарабарової  «Повертайся 

живим!» у виконанні  Даценко Валерії, студентки гр. АРХ -21-4П, зворушливо 

нагадала, наскільки трагічно входить у життя людини війна і як важливо мати 

справжні цінності в чистому серці. 



За вікову історію української народності наша земля не один раз 

закликала своїх синів і доньок стати на її захист. Боротьба за незалежність 

України продовжується і зараз. В АТО на Сході України загинуло 559 наших 

земляків–дніпрян. Окремо хотілося відзначити Остапенка Владислава 

Станіславовича, випускника механічного факультету ДІБІ. Воював у складі 

93-ї окремої механізованої бригади. Загинув у бою 16 січня 2015 року в новому 

терміналі Донецького аеропорту. Указом президента України був 

нагороджений орденом «За мужність» III-го ступеня (посмертно), нагрудним 

знаком «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно). Пам’ять про 

загиблих усі присутні вшанували хвилиною мочання, схиливши низько голови 

перед подвигом мужніх захисників і захисниць нашої землі. 

Велична сила материнської любові, незламність віри й затамовані сльози 

болю – такими почуттями наповнена душа кожної неньки, яка завжди потерпає 

душею за сина чи доньку під час воєнних лихоліть. Коли прозвучали рядки 

вірша Любові Геньби «Сину, іде війна» у виконанні  Бібік Анастасії, студентки 

гр. АРХ -20-4П, у багатьох забриніли сльози на очах. Бурхливі аплодисменти 

пролунали, коли Мірзоян Мар’яна, студентка гр.ЗУК-19, чудово виконала 

пісню «Три зорі» (сл. Романа Лубківського, муз.Володимира Якимця).  

Серед  захисників на Сході України  є наші студенти та випускники 

академії, які за покликом серця пішли боронити кордони держави. Це Батаєв 

Євген Олександрович, Тараненко Сергій Валерійович, Плісква Олексій 

Анатолійович, Мінін Кір Вачеславович, Рабіч Вадим Олександрович, Резнік 

Олексій Костянтинович, Лещенко Павло Петрович, Білецький Сергій 

Олександрович, Сочнєв Валерій Валерійович, Ребристий Руслан 

Миколайович, Головатий Іван Іванович, Голобокий Сергій Григорович. Про 

те, наскільки святою є рідна земля для кожного, хто її захищає, нагадала 

студентка гр. МБГ-18 Соколенко Анастасія, продекламувавши вірш 

Невідомської Катерини «Коли закінчиться війна…». 



Захист кордонів і безпеки Української держави від зовнішнього ворога 

завжди наснажувався турботою про майбутнє, про те, щоб високе і чисте небо 

для зростання мала кожна дитина. Наскільки талановитими та натхненними 

можуть бути юні українці, яскраво і вогнисто показали на сцені ще одні гості 

нашої академії, учасники хореографічного колективу «Сонячний» під 

керівництвом Алли Божко. Танець «Зозуля» в їхньому виконанні був таким 

запальним та радісним, що оплески довго лунали в залі. Настрій світлої надії 

на краще підтримало і ліричне виконанні пісні Тіни Кароль «Намалюю тобі 

зорі» у виконанні Апанасенко Анастасії, студентки гр. АРХ -21-3МН.  

Концерт став справжньою святковою подією для Придніпровської 

державної академії будівництва та архітектури, переконливо засвідчивши, що 

наша молодь сповнена справжньою любов’ю до рідної землі і відчуває 

причетність до всього, чим наповнювалася історія України і чим живе сьогодні 

наша держава. 

доцент кафедри УДІД                           

Лариса Богуславська  

 

 

 


