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господарський інститут, 11 
вересня 1957 року.

Молодою дівчиною після 
закінчення Київського держав-
ного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка вона приїхала в рідне 
місто Умань і розпочала свій 
трудовий шлях у нашому 
навчальному закладі. Обда-
рована організаторськими 
здібностями, талантом педа-
гога, умінням працювати з 
молоддю, вона відразу опини-
лася у вирі студентського 
життя. І ось уже понад 
півстоліття ця тендітна жінка 
поспішає на рідну кафедру, до 
своїх колег, до студентів, щоб 
день у день віддавати всю 
повноту своїх знань, свого 
досвіду, своєї душі улюбленій 
справі.

Майя Юхимівна Замахов-
ська, а саме про неї йде мова, 
народилася в Умані в родині 
службовців. Дитина війни, 
вона пережила лихоліття 
Великої Вітчизняної – страх і 
злидні евакуації, голод і холод 
воєнних і повоєнних років.

У далекому Казахстані, де 
в безмежних степах лютий 
вітер гне додолу сивий полин, 

їй часто снилося рідне місто, 
зелене й затишне, куди разом 
із мамою, братом і сестрою 
вона повернулася щойно 
закінчилася війна. Бабусю 
поховали на чужині, батько 
загинув на фронті.

У 1951 році закінчила 
Уманську середню школу № 7 
із золотою медаллю і цього ж 
року стала студенткою філо-
логічного факультету Київсь-
кого державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Одержав-
ши першу вищу освіту і квалі-
фікацію філолога (викладача 
української мови та літера-
тури, логіки і психології), вона 
згодом закінчила також із 
червоним дипломом ще 

їм любов до рідної Батьків-
щини, до її мови, культури і 
традицій.

Дев'ятнадцять років пос-
піль (з 1980 р. по 1999 р.) вона 
очолювала кафедру україн-
ської та іноземних мов, яка 
була серед кращих в універ-
ситеті. У цей час яскраво 
проявилися ділові риси її 
характеру: воля, справедли-
вість, вимогливість, наполег-
ливість, принциповість, умін-
ня працювати з людьми.

Тривалий час Майя Юхи-
мівна була організатором 
культурно-масової роботи в 
університеті: посвята в сту-
денти, урочисті випуски 
спеціалістів, щорічні тради-
ційні зустрічі випускників, 
урочисті збори і мітинги, 
конкурсні концерти художньої 
самодіяльності – усі ці заходи 
відбувалися за її безпосеред-
ньої активної участі.

Майя Юхимівна є одним із 
засновників народного колек-
тиву – ансамблю пісні і танцю 
«Хлібодари», в якому співала 
разом зі своїми колегами і 
студентами понад двадцять 
років.

Поряд із педагогічною 
діяльністю всі роки роботи в 
університеті вона займалася 
редагуванням університет-
ської багатотиражки, спочат-
ку як літературний редактор, 
а з 1997 р. як головний редак-
тор газети «Університетські 
вісті».

Вона є членом редколегій 
численних наукових праць, 
заступником редактора і 
співавтором багатьох видань 
про історію та сьогодення 
університету, його відомих 
співробітників, зокрема: 
«Уманський сільськогоспо-
дарський інститут: до 150-
річчя УСГІ»; «Уманський 
державний аграрний універ-
ситет: до 165-річчя навчаль-
ного закладу»; «Спогади 
ветеранів»; «С. С. Рубин в 

факультет німецької мови 
Київського державного інсти-
туту іноземних мов.

Високопрофесійний викла-
дач, знавець німецької, україн-
ської, російської мов, Майя 
Юхимівна протягом усіх років 
своєї педагогічної діяльності 
успішно навчає і виховує 
студентську молодь.

воспоминаниях современ-
ников»; «Крізь призму часу» 
та ін.

Майя Юхимівна також 
автор багатьох навчально-
методичних посібників із 
німецької мови та наукових 
статей із питань методики 
викладання іноземних мов і 
педагогіки вищої школи.

Її багаторічна плідна 
праця відзначена багатьма 
нагородами. Але найвищою 
нагородою для неї є незапе-
речний авторитет у колективі, 
повага колег і студентів.

Вона багата людина. Її 

Серед її вихованців керів-
ники підприємств, науковці, 
викладачі.

Сьогодні в нашому універ-
ситеті працюють деканами, 
завідувачами кафедр, профе-
сорами і доцентами її колишні 
студенти й аспіранти, яких 
вона навчала не лише німець-
кої мови, а й прищеплювала 

багатство – це улюблений син 
та його родина, віддані рідні 
та близькі, вірні друзі, це її 
життєвий шлях, яким вона 
прямує чесно, самовіддано і 
невтомно.

Тож, дорога Майє Юхимів-
но, нехай ще довгі роки Вам 
світить зірка щастя, добра і 
надії, а супутниками Вашого 
життя будуть здоров'я,  
наснага і благополуччя.

  

Колектив 
кафедри української  

та іноземних мов

ШАНОВНА МАЙЄ ЮХИМІВНО! 
Від усього серця бажаємо, щоб усе, зроблене 

Вами, було непідвладне плину часу і зміні поколінь. 
Хай тепло рідних та близьких надійно захищає Вас від 
життєвих негараздів, а кожен день хай наповнюється 
корисними справами і земними радощами.

Зустрічайте весни ще багато літ, і хай вони прино-
сять Вам натхнення творити добро на користь людям. 
Хай ангели-охоронці відвернуть усі біди, а Господь 
посилає мир – душі, здоров'я – тілу і спокій – дому!

ВІТАЄМО ЗІ СЛАВНИМ ЮВІЛЕЄМ!

Здоров'я міцного на довгі роки, 
Щиро бажаємо Вам  залюбки, 
Хай доля дарує щастя довіку, 
Достатку і миру у домі без ліку. 
Калиною радість у душі хай квітує, 
Сопілка любові хай серце хвилює,  
А роси ранкові безмежно і щиро, 
Щоденно дарують наснагу і силу!

З повагою ректорат 
та профспілковий комітет університету!

Із групою студентів економічного факультету на занятті з німецької мови. 
У центрі – волонтер з Німеччини

З колегами на святкуванні Дня міста Умань
Зустріч через 35 років. Випускники 1976 року плодово-овочевого факультету УСГІ. 

Куратор М.Ю. Замаховська (в центрі)



Бондаренко Тетяні Леонідівні - буфетниці їдальні 
                                                     студентського містечка.
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Пісня…Українська…
Народна…Милозвучна…
Лине віками на Україні.
У народі говорять: «Пісня ні 

в злу, ні в добру годину не 
покидає людину». Вона з нами 
всюди, скільки стоїть цей світ. 
Чи задумувались ви над тим, 
чому не вмирає пісня? А 
безсмертна вона тому, що в ній 
живе сам народ, його мудрість, 
віра і незгасаюче працелюбст-
во, джерельна душевність та 
іскрометний жарт. Під народний 
спів виростали поети, компо-
зитори, філософи, хлібороби...

Мелодійна пісня та запаль-
ний танок сплелися воєдино 25 
років тому, коли із вокального 
чоловічого, жіночого і танцю-
вального ансамблів утворився 
чудовий ансамбль пісні і танцю 
«Хлібодари». 

Його засновниками були 
О.Шиян (декан факультету 
громадських професій, нині 
Центр культури і виховання), 

М.Замаховська (старший 
викладач кафедри української 
та іноземних мов), А. Климюк 
(старший викладач кафедри 
української та іноземних мов), 
Н. Рудюк (старший викладач 
кафедри української та інозем-
них мов), А. Столяренко (дирек-
тор бібліотеки), В. Белік (голов-
ний кухар санаторію-профілак-
торію «Юність»), О. Богданова 
(головний лікар санаторію-про-
філакторію «Юність»), Г. Хом-
чак (медсестра санаторію-
профілакторію «Юність»),         
І. Остапенко (головний бухгал-
тер Уманського СГІ), А. Бутило 
(професор кафедри земле-
робства), Г. Гайдай (голова 
профкому УСГІ, доцент кафед-
ри технології зберігання і пере-
робки зерна), А. Меркушина 
(доцент кафедри біології),       
Ж. Шевченко, О. Недвига 
(професори кафедри захисту і 
карантину рослин), А. Роєнко, 
М. Дяченко, П. Волошенюк 
(доценти кафедри менеджмен-

ту організації), Валентина та 
Володимир Семчаки і багато-
багато інших.

З кожним роком ансамбль 
розвиває свій творчий потен-
ціал. Так, у 1990 році «Хлібода-
ри» стали лауреатами третього 
Всесоюзного фестивалю само-
діяльного мистецтва, далі – 
захист на звання «народний» і в 
липні 1990 року ансамблю було 
присвоєне почесне звання 
«Народний самодіяльний колек-
тив».

Перші успіхи, визнання, 
спочатку в масштабі інституту, 
потім району, області,  а 
всеукраїнське здобули після 
виходу на телеекрани концерт-
ної програми «В Умані в 
«Софіївці». З-поміж учасників 
цієї передачі виділився висо-
кою майстерністю творчий 
колектив тоді ще Уманського 
сільськогосподарського інсти-
туту «Хлібодари» та його со-
лістка Поліна Щербак.

Першим хормейстером 
колективу була Світлана 
В'ячеславівна Калінська,  
балетмейстерами – Вадим 
Васильович Костриця і Марія 
Вадимівна Костриця, концерт-
мейстером – Юрій Дмитрович 
Пономарьов, костюмером – 
Галина Яківна Бруй. Солістами 
ансамблю були Лариса Кісілев-
ська (нині начальник управ-
ління державної казначейської 
служби у Савранському районі 
Одеської області), Зінаїда 
Остапенко (начальник паспорт-
ного столу університету), Бог-
дан Гузар (головний бухгалтер, 
проректор з фінансово-еконо-
мічної роботи, доцент кафедри 
фінансів і кредиту) Василь 
Дядя, Валерій Нестерчук.

У пісні своє покликання 
також знайшли В. Бурбелюк 
(старший викладач кафедри 
тваринництва), К. Сікач (секре-
тар навчального відділу, опера-
тор комп'ютерного набору 
канцелярії), Ю. Нестерчук (док-

гент, виконавець. Під його 
керівництвом успішно розк-
рили свої таланти І. Гаркава 
(викладач кафедри обліку і 
аудиту), М. Щербак, Ю. Жму-
денко (викладачі кафедри 
технології зберігання і пере-
робки плодів і овочів), А. Орел 
(аспірант кафедри садово-пар-
кового господарства), В.Резер-
віна, Л. Піскун, В. Кравець,        
М. Уткін, О. Грицай, Я. Куба,     
О. Безкоровайна, О. Боровіць-
ка, О. Мельник, І. Другак.

Незабутніми сторінками 
історії є гастролі ансамблю в 
Польщі, участь у Всеукраїн-
ському святі "В сім'ї вольній, 
новій", присвяченому рокови-
нам Т.Г. Шевченка, заключному 
концерті обласного фести-
валю народної творчості "Золо-
та осінь" м. Черкаси, презен-
тація університету на сцені 
Міністерства аграрної політики 
та продовольства України, 
участь у ювілейних концертах 
на честь 165-річчя університету 
та 200-річчя парку "Софіївка".

Виступи ансамблю «Хлібо-
дари» проходять з великим 
успіхом. Свідченням того – 
атмосфера і реакція залу, бурх-
ливі оплески, якими нагород-
жують глядачі кожний номер. 
За вагомий внесок у виховання 
молоді, розвиток аматорського 
мистецтва, пропаганду народ-
ної творчості і художньої само-
діяльності колектив нагород-
жено Почесною грамотою 
Міністерства аграрної політики 
України, грамотою Національ-
ної Всеукраїнської Музичної 
Спілки України та численними 
дипломами і подяками, йому 
присвоєно звання лауреата ІV 
Всеукраїнського фестивалю 
аматорських  к олек тив і в  
культурно-освітніх закладів 

тор економічних наук, профе-
сор, декан факультету економі-
ки і підприємництва), Н.Жов-
тобрюх (завідувач гуртожитку 
№ 1), Н. Кравцова (чергова 
санаторію-профілакторію 
«Юність»), В. Невлад (завіду-
вач кафедри агрохімії і ґрунто-
знавства), І. Білан (викладач 
кафедри агрохімії і ґрунто-
знавства), М. Фоменко  (стар-
ший  вик ладач  к афедри  
землеробства), С. Поляков 
(викладач кафедри математики 
і фізики), О. Кононенко (бухгал-
тер університету), Л. Зубова 
(викладач кафедри обліку і 
аудиту), Л. Бондаренко (бібліо-
текар), Л. Румянкова (чергова 
гуртожитку №4), студенти        
Л. Якименко, Г. Бурсак, Т. Мель-
ник, М. Другак, О. Левченко,    
О. Ланчак.

Свою любов до танцю в 
ансамблі «Хлібодари» розкри-
ли Н. Комісаренко (доцент 
кафедри української та інозем-
них мов), Г. Попова (методист 
факультету економіки і підпри-
ємництва), Л. Маналакі (викла-
дач кафедри української та 
іноземних мов), Л. Черни-
шевська (старший лаборант 
кафедри української та інозем-
них мов), М. Гоменюк (викла-
дач кафедри менеджменту 
організацій), В. Видибіда (асис-
тент кафедри обліку і аудиту), 
Д. Соковніна (викладач кафед-
ри маркетингу), С. Тимчук 
(викладач кафедри менедж-
менту ЗЕД), Л. Шубенко та інші.

З роками зростала вико-
навська майстерність колек-
тиву, збагачувався репертуар, 
ширилась його популярність.  
"Хлібодари" – неодноразовий 
учасник і лауреат обласних та 
республіканських фестивалів, 
телевізійних програм. На його 
рахунку сотні концертів, зустрі-
чей, виступів на Уманщині, в 
Черкаській області, в Україні. 
Колектив радо зустрічали у 
сільських клубах, військових 
частинах і на підприємствах.

Тривалий час художнім 
керівником ансамблю був 
відмінник освіти України, 
заслужений працівник куль-
тури України Юрій Дмитрович 
Пономарьов. Він зареко-
мендував себе не тільки як 
висококваліфікований викла-
дач з вокалу, а й як високо-
професійний музикант, дири-

профспілок.
Плине час, і на зміну стар-

шому поколінню приходять юні 
таланти. Хор поповнився тала-
новитою молоддю, постійно 
поновлюється репертуар. Окра-
са ансамблю – його солісти: 
Євгенія Шльончик, Аліна Гуца-
люк, Світлана і Людмила Полі-
щуки, Тетяна Штельмах. Активні 
учасники хору – В. Демчук, К. Го-
рдієнко, С. Проценко, Д. Сплав-
ська, Т. Шкробатюк, Ю. Максим-
чук, Б. Олійник, В. Ісакова,          
І. Лінецька, Геннадій та Євген 
Медзяновські.

З 2005 року балетмейсте-
ром ансамблю працює Наталія 
Іванівна Шаповаленко. Кращи-
ми танцівниками стали П. Ша-
повал, О. Цикалюк, О. Осадча, 
В. Діхтяр, В. Марчук, Ю. Луцен-
ко, М. Сиплива, О. Григораш,     
І. Перепелиця. Завдяки клопіт-
кій роботі костюмера Лариси 
Анатоліївни Сошнікової артис-
ти завжди мають ошатний 
зовнішній вигляд.

Творчий успіх має багато 
складових. Колектив працює 
над новими творами та сценіч-
ною культурою, репетиції при-
носять учасникам позитивні 

емоції, а виступи – безліч нових 
вражень та знайомств. Радіє 
серце, коли в концертній залі 
щастям світяться очі вдячних 
глядачів, тоді розумієш, що 
старання студентів були не 
даремними. У першу чергу це 
заслуга нинішнього художнього 
керівника ансамблю Світлани 
Олександрівни Берднікової – 
талановитого, творчо обдаро-
ваного музиканта та диригента. 
Концертмейстер колективу – 
Олександр Сергійович Берд-
ніков. Молоде подружжя докла-
ло чимало зусиль для того, щоб 
не лише зберегти надбання 
попередників, а й прищепити 
студентам любов до рідного 
краю, національної культури та 
української пісні. Нові форми 
роботи зі студентською молод-
дю, посвята свого життя улюб-
леній професії мають гарний 
результат: ансамбль пісні і 
танцю «Хлібодари» – єдиний 
студентський колектив у Черка-
ській області і один із кращих в 
Україні. Без збоїв працює на 
виступах апаратура озвучу-
вання, якою віртуозно керує 
звукорежисер, майстер своєї 
справи Анатолій Степанович 
Шаповаленко.

Ректорат, профспілковий 
комітет та колектив універси-
тету вітають "Хлібодарів" з 25-
річчям, бажають їм нових твор-
чих злетів і вдячних глядачів, 
прекрасних пісень та успішних 
виступів.

В. КРАВЧЕНКО, 
ветеран ансамблю 

«Хлібодари», викладач кафедри 
овочівництва, редактор газети 

«Університетські вісті» 

В українських костюмах,
У вінках осяйних 
І дорослі, і юні,
Як відлуння весни.

Стали дружно хористи,
І злетіла до хмар,
І свята, і пречиста
Тая пісня, як дар.

І летить понад хмари:
Слава вам, «Хлібодари»!
І летить понад хмари
У «Софіївці» спів!

І дорослі, і юні
В українських костюмах –
У полоні натхнення,
У захопленні слів.

Нишкнуть в залі студенти,
Доктори і доценти,
Зачаровані співом 
Українських пісень.

Хор народний співає
Про весну і кохання,
І летять понад краєм
Їх дзвінкі голоси.

Г. ШЕВЧЕНКО,                     
випускник Уманського СГІ,            

член Національних спілок 
журналістів та письменників 
України, дипломант конкурсу   

«Поезія за мир» (2002), 
нагороджений однойменною медаллю 

в Мілані, лауреат літературно-
мистецької премії імені Сидора 

Воробкевича.

СПІВАЮТЬ «ХЛІБОДАРИ»

Вітання
Вітання

Щирі вітання всім ювілярам, хто святкує
свої дні народження в квітні!

Вихристюк Тетяні Іванівні - черговій гуртожитку №5.

Павленко Зінаїді Трифонівні - фахівцю 1-ї категорії з будів-
                                                   ництва господарської частини.

Замаховській Майї Юхимівні - старшому викладачу кафедри 
                                                    української та іноземних мов.

Чекман Надії Дмитрівні - прибиральниці 
                                             навчально-культурного центру.

Осокіній Ніні Максимівні - завідувачу кафедри технології 
                                             зберігання і переробки зерна.
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