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7 листопада 2016 року Бучанську Українську гімназію відвідав заступник директора
Науково-дослідного інституту українознавства Арсен Леонідович Зінченко.
П’ятикласники з нетерпінням чекали зустрічі із відомим письменником і науковцем,
підготували для декламації поезію автора «Дорога у вирій». У ході зустрічі Арсен
Леонідович прочитав учням свої поетичні твори, зацікавлював авторськими загадками.
Діти із задоволенням ділилися думками про те, яку професію вони хочуть обрати у
майбутньому, якою вони хочуть бачити Україну, чи можуть модні гаджети замінити
книги, людське спілкування, красу природи. Допитливу малечу цікавило багато питань:
від «Чому саме лелеки стали символом Батьківщини?» до цілком наукових, наприклад,
«Чому автор колишнє місто Дніпропетровськ називає Січеславом?». Діти вважають, що
ця назва більше б пасувала новій назві міста. Зустріч тривала понад годину у формі
невимушеного спілкування навколо дитячої тематики авторських поезій, яка скеровувала
й до серйозних роздумів.

Наступна зустріч із учнями 10–11 класів гімназії також була різноплановою і насиченою.
Арсен Леонідович розпочав розмову із старшокласниками із одвічних цінностей – собору
людських душ, «Собору» Олеся Гончара та його художнього образу – вершини
козацького бароко, унікальної пам’ятки архітектури відомого майстра Якима Погребняка
– Троїцького собору в Новоселиці (сучасному Новомосковську). Письменник презентував
учням книгу «Храми Якима Погребняка», ознайомив молодь із особливостями дерев’яної
храмової архітектури України, а також із методами історичного дослідження. Учнів
зацікавило питання про неповторність побудови храмів саме Якима Погребняка. Арсен
Зінченко наголосив, що українські Храми – це основа духовності народу, його естетичний
та інтелектуальний потенціал. Зруйнування храмів неминуче приведе до знищення
духовного підґрунтя нації. Як пише Ліна Костенко у поезії «Цавет танем!»,

…Згоріли їхні храми. Мужчини їхні вбиті.
Втонули їхні дзвони у озері Севан.
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О, як їм далі жити? На тім кровопролитті
не місяць в небі сходить – турецький ятаган…

Великий інтерес у молоді викликала і громадсько-політична діяльність науковця.
Зокрема, випускник гімназії Володимир Цюприк цікавився: «Ви були народним депутатом
України 1-го скликання, коли приймалися вирішальні для України рішення, розкажіть, як
це було?».

Наприкінці зустрічі Арсен Зінченко подарував свої праці з історії України та збірку
оповідань «Цвіт півонії» шкільній бібліотеці та побажав старшокласникам духовного
зростання, успіхів у самовизначенні.

Після зустрічі з учнями Арсен Леонідович поспілкувався з учителями гімназії.
Обговорювались основні тенденції історичної освіти, а також перспективи співпраці у
галузі науково-пошукової роботи. Зокрема, вчений запропонував для дослідження тему
про дерев’яні храми у Національному музеї народної архітектури та побуту України в с.
Пирогово.

Колектив Бучанської Української гімназії щиро вдячний Арсену Леонідовичу за відкриття
перед учнями світу історичної науки та художньої творчості.
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