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Одна з визначальних ознак рівня наукової роботи, 
що здійснюється вищим закладом освіти, –  наявність на-
укових традицій. Кременецький гуманітарно-педагогічний 
інститут імені Тараса Шевченка такі традиції має. Це, 

по-перше, комплексне вивчення історії вищої школи в 
регіоні, і, по-друге, – дослідження динаміки інновацій у 
системі вищої освіти. Упродовж останніх років проведено 
три масштабних наукових форуми за першою тематикою 
(дві перших пройшли в 2007 і 2010 роках), і нещодавно 
відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 
”Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи освіти 
і науки“. Оргкомітет конференції, 
підготовленої нашим ВНЗ спільно з 
Київським національним університетом 
ім.Тараса Шевченка, очолювали ректор 
інституту, професор А.М.Ломакович, про-
ректор КНУ ім.Тараса Шевченка, про-
фесор С.А.Вижва, та завідувач кафедри 
педагогіки КНУ ім.Тараса Шевченка, про-
фесор О.В.Плахотнік.

Учасниками цього поважного науко-
вого зібрання стали 150 науково-освітніх 
установ із 34 країн світу. Матеріали своїх 
наукових досліджень представили 283 
науковці,  з них 122 – зарубіжні. До про-
грами конференції увійшли 247 науково-
дослідних тем, з яких 138 належать 
українським дослідникам (9 – науковцям 
нашого інституту), а 109 – аналітикам з 
інших країн. 

На адресу конференції надійшли 
вітання Президента Спілки ректорів 
ВНЗ України, Героя України, рек-
тора КНУ ім.Тараса Шевченка, 
академіка Л.В.Губерського, ректоратів 
Ленінградського ДУ ім.О.С.Пушкіна, 
Алтайського ДУ (Барнаул, Росія), 
Узбецького НУ (Ташкент), Могильовсь-
кого ДУ ім.А.А.Кулєшова (Білорусь), 
Жетисуського ДУ (Казахстан), Західно-
Мічіганського Університету (США), Дансь-
кого педагогічного університету (Копенга-
ген), Університету Ланкастера (Лондон), 
Інституту дослідження ісламізму (Лон-
дон), Міністерства освіти Таджикистану, Шведської на-
ціональної комісії ЮНЕСКО;  лауреата Нобелівської премії, 
академіка РАН Ж.І.Алфьорова, а також окремих науково-
освітніх установ України.

Пленарне засідання, що відкрилося вступним сло-
вом співголови Оргкомітету, ректора інституту, професо-
ра А.М.Ломаковича, вів старший науковий співробітник 
НДЦ Військового інституту КНУ ім.Тараса Шевченка О,О.
Безносюк. Тут прозвучали доповіді доктора педагогічних 
наук, професора КНУ ім.Тараса Шевченка О.В.Плахотнік 
”Сучасні стратегії розвитку науково-інноваційної діяльності 
КНУ імені Тараса Шевченка“; професора Університету 
Маннхайма (Німеччина), Президента Міжнародної 
науково-оcвітньої асоціації  L’Assocsatson 1901 ”SEPIKE“ 
(Німеччина – Франція) Міхаеля Шефера ”Німецька мо-
дель управління якістю освіти“; доктора історичних наук, 
доцента Університету в Кельце Яна Кохановського (Поль-
ща) Єви Кулі ”На шляху до єдності Європейської системи 
вищої школи. Елементи Болонського процесу, сприяння 
мобільності студентів“; доктора педагогічних наук, профе-
сора Національного університету оборони України (Київ) 
Валерія Маслова ”Сучасні тенденції вищої військової 
освіти“; доктора наук, професора Софійського технічного 
університету (Болгарія) Красиміра Спірова ”Професійні 
компетенції як можливість переходу від горизонтального 
до вертикально організованого процесу навчання“; канди-

дата педагогічних наук, доцента Жетисуського ДУ ім.Іліяса 
Жансугурова (Талдикоркан, Казахстан) Г.Н.Жолтаєвої 
”Формування професійної готовності фахівців вищої школи 
в умовах реформування освіти в Республіці Казахстан“; кан-

дидата педагогічних 
наук, завідувача ка-
федри педагогіки 
Брестського ДУ 
і м . О . С . П у ш к і н а 
(Білорусь) Т.О.Ко--
вальчук ”Інноваційні 
моделі розвит-
ку професійної 
к о м п е т е н т н о с т і 
педагогів в умо-
вах корпоративної 
освіти“; док-

тора фізико-математичних наук, ректора Джізакського 
педагогічного інституту (Узбекистан), професора 
О.М.Дусматова ”Практика реалізації інноваційних 
технологій у ВНЗ“; доктора історичних наук, професора 
Поморської академії (Слупськ, Польща) Романа Тома-
шевського ”Дві стратегії імплементації Болонського проце-
су (на прикладі Польщі та Німеччини)“; проректора Вищої 

школи імені Павла Влодковіца Анджея Галковського ”Вищі 
школи у Федеративній Республіці Німеччина на рубежі ХХ 
– ХХІ століть: нарис правил функціонування“.

Із заключним словом на пленарному засіданні ви-
ступила співголова Оргкомітету конференції, доктор 
педагогічних наук, професор КНУ ім.Тараса Шевченка 
О.В.Плахотнік.

У форматі секційних засідань науковці аналізували 
методологічні засади й актуальні проблеми вищої освіти, 
зокрема, модернізацію вищої освіти в контексті Болонсь-
кого процесу через впровадження сучасних інтерактивних 
та інформаційних технологій, здійснення інноваційних 
підходів до навчально-виховного процесу у вищій школі, 
вдосконалення моніторингу у вищій освіті та застосування 
прогресивних методів управління вищими навчальними за-
кладами, а також використання вітчизняного і зарубіжного 
досвіду підготовки фахівців у ВНЗ тощо. 

Вирішуючи методологічні та концептуальні пробле-
ми вищої освіти, науковці акцентували увагу на перевагах і 
ризиках запровадження компетентнісного й особистісного 
підходів у вищій освіті (Є.Г.Бєлякова, Тюменський ДУ, 
Росія; Н.М.Бібік, Інститут педагогіки НАПН України; 
У.К.Толіпов, Узбецький ДІ культури і мистецтв; Казімір 
Янковський,Університет природничих і гуманітарних наук, 
Седлєц, Польща; А.Б.Возняк і Н.З.Дуднік, Дрогобиць-
кий ДУ ім.Івана Франка; Г.Г.Цвєткова, Донбаський ДПУ; 

А.А.Костенко й А.М.Палієнко, Черкаський НУ ім.Богдана 
Хмельницького), на методологічних підходах до відбору та 
структурування змісту освіти і форм науково-педагогічної 
роботи (О.О.Ківа, НДІ розвитку професійної освіти, Москва; 
Л.І.Білик, Черкаський ДТУ; А.А.Булатбаєва, АПН Казах-
стану; О.О.Єрмолаєва, НДІ педагогіки Академії управління 
освітою, Рига; В.К.Делібалтова, Софійський університет 
св.Климента Охридського, Болгарія; Н.М.Суховєєва 
та О.Л.Кононко, Ніжинський ДУ ім.Миколи Гоголя), на 
соціально-педагогічних і психологічних аспектах підготовки 
фахівців у вищій школі (О.О.Безносюк, О.В.Плахотнік, 
О.Ф.Приліпко, КНУ ім.Тараса Шевченка; І.В.Зайцева, НУД-
ПСУ, Ірпінь; І.О.Шишова, ДПУ ім.Володимира Винниченка, 
Кіровоград).

Проблеми модернізації вищої освіти в контексті Бо-
лонського процесу вивчалися в розрізі сучасних стратегій 
розвитку інноваційної діяльності ВНЗ (С.А.Вижва, 
В.В.Вишнівський, П.В.Бірюков, Д.О.Рибалко, В.В.Балабін, 
КНУ ім.Тараса Шевченка; Н.Б.Аужанова, Жетисуський 
ДУ, Казахстан; В.В.Лелеко, Черкаський НУ ім.Богдана 
Хмельницького; О.І.Федоров, Уральський ДУ фізичної 
культури, Челябінськ, Росія) та імплементації конкретних 
методологічних інновацій у науково-педагогічний про-
цес (Н.Г.Калашник, Малопольська вища школа, Польша; 

І.В.Пампуха, В.Л.Уліч, КНУ ім.Тараса Шев-
ченка; Мажена Пенковська, Університет Яна 
Кохановського, Польща; Л.М.Максимук, 
Брестський ДУ ім.О.С.Пушкіна, Білорусь; 
Л.Б.Басюк, Криворізький НУ; Н.Б.Дубова, 
Вінницький ДТУ).

Увагу значної частини учасників 
конференції привернули особливості впро-
вадження інтерактивних та інформаційних 
технологій у дидактику вищої школи. 
Загальнотеоретичні питання застосуван-
ня сучасних технологій навчання у ВНЗ 
висвітлювали С.С.Вітвицька (Житомирсь-
кий ДУ ім.Івана Франка), В.В.Зубарєв (КНУ 
ім. Тараса Шевченка), М.М.Чепіль (Дрого-
бицький  ДПУ ім.Івана Франка), Н.Ю.Дуднік 
(Криворізький НУ), О.О.Гетьман 
(Дніпропетровська ДФА), В.В.Голінко, 
О.Г.Заруба (НА СБУ, Київ), Г.І.Земляна, 
М.К.Крапко (НАУ, Київ), Г.В.Марченко 
(ДДПУ, Донецьк), М.М.Цой (НДІ 
педагогіки, Ташкент), О.О.Дубник (Дрого-
бицький ДУ ім.Івана Франка), М.Н.Ібодова 
(ДПІ , Навої, Узбекистан), а на конкрет-
них питаннях інноваційної педагогічної 
практики зосередились М.С.Вашуленко 
(Інститут педагогіки НАПН України), 
І.О.Ольховий, О.О.Ленков (КНУ ім.Тараса 
Шевченка), І.В.Шостак, І.В.Груздо (НАУ 
ім.М.Жуковського, Харків), О.І.Вовк 
(Черкаський НУ ім.Богдана Хмельниць-
кого), І.М.Карімов (Кокандський ДПІ, 
Узбекистан), В.С.Костко (Брестський ДУ 
ім.О.С.Пушкіна), І.І.Осадченко (Уманський 

ДПУ ім.Павла Тичини), С.В.Мантуленко, В.В.Шинкаренко 
(Криворізький НУ). Згадану проблематику розробляли і 
наші науковці: доктор педагогічних наук В.Є.Бенера запро-
понувала дослідження  ”Інтеграція педагогічної інноватики 
й історично апробованого досвіду в авторській концепції 

самостійної роботи студентів“, а кандидати історичних 
наук, доценти кафедри української мови та літератури 
О.В.Пасічник, І М.Комінярська анлізували тему ”Типологія 
уроків літератури у школі як методична проблема та шляхи 
її розв’язання“. 

(Закінчення на 2 стор.)

Валентина БЕНЕРА
доктор педагогічних наук
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(Початок  на стор.1)

У самостійну проблематику були об’єднані питання, що стосувалися інноваційних 
підходів до організації та вдосконалення виховного процесу у вищій школі. Концептуальні 

основи виховної роботи у системі вищої освіти 
розробляли Ш.Т.Халілова (ІПКПК, Узбекистан), 
О.І.Янкович, Г.М.Груць (Тернопільський НПУ 
ім.Володимира Гнатюка), О.Й.Якуш (Брестсь-
кий ДУ ім.О.С.Пушкіна), Ю . О . М е л ь н и к о в а 
(Алтайська педагогічна академія, Барнаул, 
Росія), О.Є.Чепіль (Дрого- бицький ДПУ ім.Івана 
Франка), С.В.Ставреєва (Університет ”Гоце 
Делчев“, Македонія), Ю.І.Сич (Ізмаїльський 
ДГУ), Л.О.Комарова, О , В . А б р а м я н , 
Ю.В.Коваль (КНУ ім.Тараса Шевченка), 
О.Ю.Приходько (НАУ, Київ). 

Конкретні форми та методи виховної 
роботи зі студентською молоддю характеризували 
Д.Каменова (Міжнародний коледж, Албена, 
Болгарія), Г.М.Сагач, В . Г . З л а т н і к о в , 
О.С.Дем’янюк (КНУ ім.Тараса Шев-
ченка), Р.В.Лопатич (Криворізький НУ), 
А.В.Жураєв (Ташкентсь- кий ДПУ, Узбе-
кистан), Н.Є.Колесник (Житомирський ДУ 
ім.Івана Франка).Над про- блемами виховної 
роботи у ВНЗ працюва- ли й науковці на-
шого інституту М.С.Курач ( ” В и к о р и с т а н н я 
етнодизайну у процесі трудової підготовки 
молоді“), І.А.Онищук (”Музична ді-
яльність як засіб само- вираження зростаючої особистості“), 
Н.В.Приймас (”Мистецтво художнього слова як джерело формування  і розвитку особистості“), 
Р.Я.Яковишин (”Соціальна робота як система професійної доброчинної діяльності соціального 

працівника“) та О.М.Лукач (”Моральний розвиток особистості юнацько-
го віку“).

В и р і ш у в а л и 
науковці й таку важ-
ливу проблему, як 
моніторинг у вищій 
освіті, де насамперед 
спрямовувалися на 
висвітлення практики 
реалізації інноваційних 
технологій у навчально-
виховному і науково-

педагогічному процесах ВНЗ (Г.У.Кодиров, 
Узбезький ДІ мистецтва та культури; 
О.О.Безносюк, КНУ ім.Тараса Шевченка; 
І.В.Ващенко, НУ оборони України, Київ; Юлія Менецька, Вища школа ім.Павла Влодковіца, 
Польща; Л.О.Савченко, Криворізький НУ; М.С.Строчук, Е.М.Кравченя, Брестський ДУ 
ім..О.С.Пушкіна; Н.Є.Тимошенко, Т.Л.Лях, Київський ПУ ім.Бориса Грінченка). Моніторинг 
рівня та якості науково-педагогічної і навчальної роботи в розрізі фахових дисциплін харак-
теризували К.Ю.Савченко, О.Є.Мархева (Криворізький НУ), А.К.Солодка (Миколаївський 
ДУ ім.Василя Сухомлинського), Н.О.Опришко (Тернопільський НЕУ), О.В.Нітенко (НАВС 

України, Київ).
Застосування інноваційних підходів 

до проблеми управління вищими закладами 
освіти однозначно визнається одним із ефек-
тивних шляхів оптимального структурування 
науково-освітнього простору та забезпечен-
ня якісної підготовки висококваліфікованих 
фахівців, здатних успішно конкурувати на су-
часному ринку професійних послуг. Загальні 
проблеми управління ВНЗ аналізували 
О.В.Головньова (Башкирський ДУ, Росія), 
К.Т.Атанасов (Софійський ТУ, Болгарія), 

І.В.Данилюк (КНУ ім.Тараса Шевченка), Ш.К.Мардонов, Р.Х.Джураєв (Узбецький НДІ 
педагогіки), М.Т.Кантурєєв (Же- тисуський ДУ, Казахстан), 
О.М.Новіков (Інститут теорії та методики педагогіки, Мо-
сква), Г.Ревалде (Ризький ТУ, Латвія), К.Спіров, Р.Йорданов 
(Софійський ТУ, Болгарія), Б.А.Дусматов (Ташкентський 
ДУ). Сучасні підходи до організації наукової роботи висвітлювали 
С.В.Лінков, Г.Б.Жиров, С.В.Гахович, О.В.Плахотнік (КНУ ім.Тараса 
Шевченка), О.В.Мірошниченко (Ізмаїльський ДГУ), 
Т.О.Ковальчук (Брестський ДУ ім.О.С.Пушкіна), Х.Ф.Рашидов 
(ІПКПК, Ташкент), а до організації навчально-виховного процесу 
– Тамара Захарчук, Єдвард Ярмох (Університет природничих і 
гуманітарних наук, Польща), Моніка Зумарова (Університет Гра-
дец Кралове, Чехія), В.Ю.Лісовий (Вінницький НТУ), Ю.А.Щербяк 
(Тернопільський НЕУ).

Вивчаючи вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки фахівців у ВНЗ, науковці 
аналізували науково-педагогічні процеси в освітньому просторі Англії (Чарльз Кларк, 
Університет Ланкастера, Лондон; О.Й.Демченко, Тернопільський НПУ ім.Володимира Гнатюка; 
Н.В.Лєвшина, ДДПУ, До-
нецьк; О.П.Токменко, 
КНУ ім.Тараса Шевчен-
ка), США (К.В.Новіко-
ва, Макіївський ЕГІ; 
Л.А.Доуни, Гуніла 
Холм, Річард Зінсер, 
Західно-Міч іганський 
Університет, США; 
А . М . Р о с т р и г і н а , 
К і р о в о г р а д с ь к и й 
ДПУ ім. Володи-
мира Винниченка), 
Росії (С.О.Безносюк, 
М.С.Жуковський, Ал-
тайський ДГУ, Бар-
наул; В.М.Скворцов, 
Л е н і н г р а д с ь к и й 
ДУ ім. О.С.Пушкіна), 
Білорусі (В.О.Степанова, 

Брестський ДУ ім..О.С.Пушкіна), Німеччини (Міхаель Шефер, 
Університет Маннхайма, Німеччина; І.Н.Сирай, КНУ ім.Тараса Шевчен-
ка; В.Я.Ломакович, Тернопільський НПУ ім.Володимира Гнатюка), Данії 
(Бернард Холланд, Еко- школа, Копенгаген), 
Албанії (Мірела Тейз, Маньоль Ксаферрі, 
Університет Олексан- дра Маїссі, Тірана), 
Литви (Наталія Май- жекене, Університет 
Вітаутаса Великого, Каунас), Нідерландів 
(Ерік Вандейк, Еко- школа, Нідерланди), 
Норвегії  (Хельге Бьєрнстад, Інститут 
Лісу, Норвегія), Франції ( О . В . Г о н ч а р е н к о , 
Х а р к і в с ь к и й НУ ім.Василя 
Каразіна), Польщі ( Н . Б . С а м о й л е н к о , 

Севастопольський ГУ; Ярослав Турлуковсь- кий, Варшавський 
Університет), Латвії (Анна Лідума, Ризь- ка вища школа 
педагогіки), Словаччини (Аманіс Акімяк, Като- лицький Університет), 

Вірменії (С.Х.Піпоян, НЦПО, Єреван), Ка-
захстану (Ж.Ж.Канагатов, Л.К.Еркинбаєва, 
А.К.Кенжебеков, Ш.М.Мухтарова, 
М.А.Джемітов, Г.Н.Жолтаєва, Жетисуський 
ДУ), Узбекистану (Г.І.Мухамедов, Узбецький 
НУ, Ташкент), Таджикистану (Н.С.Саїдов, МО 
Таджикистану, Душанбе). 

Специфіку науково-педагогічної робо-
ти у вищих закладах освіти європейського та 
євро-азійського освітніх просторів визначали 
Є.С.Андасбаєв, І.Ж. Єсенгабилов (Жетисусь-
кий ДУ, Казахстан), О.О.Павленко (Академія 
митної служби України, Дніпропетровськ), 

О.Т.Логвиненко (Дрогобицький ДПУ ім.Івана Франка), Т.Є.Кристопчук 
(Рівненський ІППО), Н.М.Мась, Н.А.Сторожук, Л.О.Ряба (КНУ ім.Тараса Шевченка), 
О . Д . К р а є в с ь к а 
(Вінницький НАУ), 
О.І.Петрук (МПА ЄАС, 
Санкт-Петербург).

Національний 
досвід науково-
педагогічної роботи 
пропагували наковці 
різних ВНЗ України, 
в тому числі, асистент 
кафедри педагогіки 
вищої школи нашого 
інституту О.В.Швець, 
яка запропонува-
ла тему ”Сучасні 
технології самостійної 
роботи у професійній підготовці соціальних педагогів“. В окрему проблемну групу були 
об’єднані питання неперервної освіти в концепціях і практиці модернізації освіти та здійснення 
освітніх реформ суб’єктами європейського та світового науково-освітнього простору. 

За матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції опубліковано Збірник 
наукових праць (у двох випусках).

Фото Петра ДАНИЛЮКА та  Аннии КОЗАЧОК

Успішно захистив дисертаційне 
дослідження на здобуття наукового ступе-
ня кандидата наук з фізичного виховання 
та спорту

БАНАХ
Володимир Ігорович

Валентина БЕНЕРА
доктор педагогічних наук

Атестаційна колегія Міністерства 
освіти і науки України присвоїла вчене 
звання доцента

кандидату біологічних наук
Оксані Костянтинівні ГАЛАГАН

Акредитаційна комісія України затвердила рішення експертних рад 
щодо ліцензування Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного 
інституту імені Тараса Шевченка з підготовки спеціалістів спеціальності 
7.01010601 Соціальна педагогіка, збільшення ліцензованого обсягу 
підготовки бакалаврів напряму 6.020303 Філологія (Українська мова і 
література), а також акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
”молодший спеціаліст“ спеціальності 5.01020101 Фізичне вихован-
ня й освітньо-кваліфікаційним рівнем ”бакалавр“ напряму підготовки 
6.010106 Соціальна педагогіка.

Ректорат інституту вітає науково-педагогічний та студентсь-
кий колективи з принципово важливим успіхом і висловлює вдячність 
кожному, хто доклав максимум творчих зусиль для його забезпечення.

УСПІХ  УСІХ  І  КОЖНОГОВІТАЄМО!

ТРЕТЯ  МІЖНАРОДНА:  ПРОДОВЖЕННЯ  ДИТСКУРСУ



Фото Петра ДАНИЛЮКА

Багатотисячна армія 
випускників нашого інституту 
збагатилася новим поповненням: 
цьогоріч диплом державного 
взірця про вищу освіту отримали 
925 випускників денної та заочної 
форм навчання. Серед таких важ-
ливих для кожної молодої людини 
документів – 419 дипломів бака-
лавра та 506 дипломів спеціаліста. 
Крім цього, 15 магістрантів стали 
власниками дипломів магістра з му-
зичного мистецтва, технологічної 
освіти та біології.

В загальному, до лав 
українського вчительства до-
лучаються 97 наших вчителів 
біології, 113 вчителів технологій, 
103 – музичного мистецтва, 85 
– образотворчого мистецтва, 

     ІСПИТ
Екзамени державні… 
З тривогою і смутком
Ми двері закриваємо 
Сюди в останній раз.
Усе тепер позаду: 
Тривоги, хвилювання,
Та головний екзамен –
Попереду у нас.
Спасибі, строгі судді, 
Що інколи прощали 
Нечувані закони 
І правила не ті,
Щоб з вдячністю у серці 
Цей іспит пам’ятали
Перед черговим стартом
В дорослому житті.

142 – фізичного виховання, 112 
– іноземної мови, а також 247 
педагогів дошкільних навчальних 
закладів. 45 молодих фахівців ма-
ють дипломи з відзнакою.

Випускники успішно 
фінішували на першій дистанції 
життєвого марафону – дистанції 
навчальній, і вже через ко-
роткий час вони стартують у 
найвідповідальнішому етапі – 
етапі професійної діяльності. А за 
ними йдуть їх наступники: старшо-
курсники виходять на фінішну пря-
му, а ті, хто стане першокурсника-
ми, вийдуть на старт навчальної 
дистанції свого життєвого мара-
фону.

Успіхів їм, життєвого і твор-
чого довголіття!

ФІНІШ  перед  СТАРТОМ

ЗАМОК № 9-1431 липня 2013 р.

Ліна ВЕРЕСЕНЬ

3



ЗАМОК№ 9-14 31  ЛИПНЯ 2013 р.

4

За рішенням вченої ради природничо-
технологічного факультету опубліковано 
збірник матеріалів міжкафедрального семі-
нару ”Здоров’я людини та способи його 
збереження“. Збірник рецензували доктор 
біологічних наук, професор М.М.Ільєнко 
та кандидат біологічних наук, професор 
В.В.Чижик. 

Видання відкривається статтею 
інформаційно-статистичної спрямованості 
”Стан здоров’я населення Кременецького 
горбогірного району“ (асистент кафедри мето-
дики викладання біології та екології О.В.Галан) 
і містить матеріали загальнотеоретичного та 
конкретно спеціального характеру. Професор 
В.І.Чопик і доцент О.К.Галаган розкривають 
”Складові активного довголіття людини“, аси-
стент О.В.Тригуба – тему ”Екологічно чиста 
продукція як основа збереження здоров’я 
населення“. Їх думки розвивають кандидат 
біологічних наук В.П.Заболотна (”Біологічне 
землеробство – основа продовольчої без-
пеки України“), кандидат педагогічних наук 
Т.Є.Бондаренко (”Застосування інтерактивних 
технологій як ефективного засобу формування 
здорового способу життя учнівської молоді“), 
асистент О.В.Гурська (”Аромотерапія як засіб 
збереження та зміцнення здоров’я люди-
ни“), магістрант М.В.Бойчук (”Дія лазерного 

Навчально-методичний посібник 
І.П.Гринчук та О.А.Горбач ”Фортепіанна 
мініатюра українських композиторів (друга 
половина ХХ – початок ХХІ століть)“ отри-
мав відповідний Гриф Міністерства освіти і 
науки України. Видання рецензували відомі 
фахівці-музикознавці: доктор педагогічних 
наук, професор Вінницького ДПУ ім.Михайла 
Коцюбинського Б.А.Брилін, доктор мистецт-
вознавства, професор Прикарпатського 
НУ ім.Василя Стефаника М.В.Черепанин, 
доктор мистецтвознавства, професор 
Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатю-
ка О.С.Смоляк.

Посібник укладено  відповідно до 
програми навчальної дисципліни ”Основний 
музичний інструмент (фортепіано)“ для під-
готовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня ”бакалавр“ за напрямом ”Музичне ми-
стецтво“. Упорядники проаналізували сучасні 

Побачив світ третій випуск збірника 
наукових праць ”Кременецькі компаративні 
студії“, до якого увійшли 45 наукових статей 47 
фахівців іноземної філології із вищих закладів 
освіти України, Росії, Польщі та Литви. 

До складу редакційної колегії збірника, 
яку очолює завідувач кафедри іноземної 
філології, кандидат 
філологічних наук, до-
цент Д.Ч.Чик, входять 
професор А.Р.Волков, 
доценти О.В.Пасічник, 
І.С.Коханська, Н.Г.Во-
ронцова, а в редакційній 
раді представлені науковці 
НУ ”Києво-Могилянська 
академія“, Московського 
ДУ ім.М.В.Ломоносова, 
Литовського інституту 
літератури та фолькло-
ру, Тернопільського НПУ 
ім.Володимира Гнатю-
ка, Дрогобицького ДПУ ім.Івана Франка, 
Дніпропетровського НУ ім.Олеся Гончара та 
інших.

Збірник друкується згідно з рішенням 
вченої ради факультету іноземних мов. 

У розділі ”Актуальні проблеми су-
часного порівняльного літературознавства“ 
представлені результати аналітичних 
досліджень науково-педагогічних працівників 

Науковий часопис Харківського НПУ 
ім.Г.С.Сковороди  у серії ”Історія та географія“ 
опублікував результати аналітичних 
досліджень науково-педагогічних працівників 
кафедри суспільних дисциплін, які вивчають 
соціально-історичні процеси на Волині. В 
розділі ”Суспільно-політична історія України“ 
доцент І.Б.Скакальська  помістила статтю 
”Вплив національної еліти на політичне життя 
Волинського воєводства в 20 – 30-х роках ХХ 
ст.“, в якій доводить, що українська еліта була 
єдиним рушієм національно-визвольного 
руху в краї, творцем національної ідеології, 
організатором політичних партій і громадсь-
ких об’єднань, акумулятором і захисником 
національної культури в умовах польської 
окупації міжвоєнного періоду ХХ століття. 
Автор наголошує на необхідності вивчення й 
узагальнення досвіду українських політичних 
партій, активна діяльність яких виступала 
важливим чинником консолідації українців та 
формування їх національної свідомості.

Наукова розвідка доцента О.Г.Солов’я 
”Краєзнавчі дослідження про Волинь та про-
паганда туризму на сторінках часопису ”Наша 
Батьківщина“ (1937 – 39 рр.)“ знайшла своє 
місце у розділі ”Історіографія та джерелоз-
навство“. Наш дослідник стверджує, що за-

снування згаданого журналу дало змогу роз-
вивати таку ділянку науки, як краєзнавство, 
і мало важливе значення для національного 
виховання українців на окупованих зем-
лях. На сторінках ”Нашої Батьківщини“ 
історія Волині посідала чільне місце завдяки 
тому, що фундатори журналу публікували 
статті, нотатки, рецензії та інші матеріали 
краєзнавчого характеру, де аналізувалися 
найважливіші віхи в історії волинян від давни-
ни до сучасності.

Кандидат історичних наук 
Г.Я.Сеньківська в розділі ”Історія та 
сучасність краєзнавчого руху“ представляє 
наукове дослідження ”Роль шкільних музеїв 
Тернопільщини у відродженні краєзнавчого 
руху“. У статті наголошується, що залу-
чення молоді до вивчення історичної ми-
нувшини, її пропаганди та популяризації є 
об’єктивної соціальною потребою. В цьому 
процесі важливу роль відіграє використан-
ня зібраних у музеях навчальних закладів 
пам’яток духовної та матеріальної культури 
українського народу. Більше того, шкільні 
музеї комплектуються, а їхні композиції ство-
рюються з освітньою, навчально-виховною 
та виховною метою, і їх діяльність виступає 
складовою краєзнавчого руху в регіоні.

Видавництво ”Місіонер“ опублікувало 
”Англо-український словник нової лексики 
і фразеології англійської мови сфери ме-

дицини та охорони 
здоров’я“, канди-
дата філологічних 
наук, професора 
кафедри англій-
ської філології 
А . В . Я н к о в а . 
Книгу, яка має 
відповідний Гриф 
Міністерства освіти 
і науки України, 
рецензували док-
тор філологічних 

наук, професор 
Запорізького національного університету 
Ю.А.Зацний, доктор філологічних наук, 
професор Львівського національного 
університету ім.Івана Франка І.А.Бехта, док-
тор медичних наук, професор Кременець-
кого гуманітарно-педагогічного інституту 

Збірник наукових праць Військового 
інституту КНУ ім.Тараса Шевченка в 41 – 42 
випусках містить статті науково-педагогічних 
працівників нашого інституту. Випуски 
відкриваються програмними публікаціями 
проректора з наукової роботи КНУ, про-
фесора С.А.Вижви, завідувача кафедри 

педагогіки КНУ, професора О.В.Плахотнік 
і ректора нашого інституту, професора 
А.М.Ломаковича.

У статті київських фахівців ”Сучасні 
стратегії розвитку науково-інноваційної 
діяльності Київського національного 
університету ім.Тараса Шевченка“ на-
голошується, що модернізація національної 
системи освіти відіграє значну роль у перебу-
довних процесах, які відбуваються в Україні та 
відзначаються масштабністю і радикальністю 
змін. Безсумнівною є важливість ство-
рення дослідницьких університетів як 
сучасної форми інтеграції освіти і науки, 
що підтверджується науково-інноваційною 
діяльністю КНУ ім.Тараса Шевченка, яка 
сприяє підвищенню авторитету української 
науково-освітньої сфери у світовому науково-
академічному просторі.

Наукове дослідження професора 
А.М.Ломаковича ”Актуальні проблеми роз-
витку вищої освіти: тенденції і перспективи“ 
розкриває ці проблеми з акцентом на прогноз 
перспектив їх вирішення, визначає принципові 
позиції нової парадигми освіти, спрямованої 

на підготовку компетентісного фахівця, кон-
курентоспроможного на ринку праці, аналізує 
ідеї інтернаціоналізації вищої педагогічної 
освіти аж до розвитку транснаціональної 
освіти, аргументує необхідність розвитку 
освітнього середовища сучасного ВНЗ через 
наукові дослідження.

Проректор з наукової роботи, доктор 
педагогічних наук В.Є.Бенера представляє 
статтю ”Інтеграція педагогічної інноватики та 
історично апробованого досвіду в авторській 
концепції самостійної  роботи студентів“, де 
актуалізовано персоніфіковані ідеї теоре-
тичного обґрунтування самостійної роботи 
студентів та її інтеграції у процесі професійної 
підготовки у триєдину систему: навчальної 
діяльності, науково-дослідної діяльності та 
практичної підготовки. 

Публікацією ”Психофізіологічні 
особливості навчального процесу у вищому 
навчальному закладі“ завідувач кафедри ме-
тодики викладання біології та екології, док-
тор медичних наук, професор В.М.Василюк 
(у співавторстві з В.В.Василюком і 
Л.В.Василюком) обґрунтовує думку, що 
такі особливості включають в себе дві сфе-
ри: педагогічне спілкування та спілкування 
викладача зі студентами, на що впливає 
соціально-психологічний клімат у суспільстві, 
у ВНЗ, в академгрупі, а також обумовлюється 
можливостями самореалізації, особливо-
стями особистісного і міжнаціонального 
взаєморозуміння тощо.

Кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри німецької мови В.Я.Ломакович 
представляє дослідження ”Професійна 
підготовка студентів університету до 
діяльності в галузі екологічної освіти 
молоді Німеччини“, в якому аналізує зв’язок 
”університет – студент – школа – учень“, 
характеризує систему підготовки студентів 
до практичної діяльності в школах, висвітлює 
досвід позашкільної екологічної освіти. 

Збірник належить до переліку науко-
вих фахових видань України.

випромінювання на організм людини“) і сту-
дентка Ю.Р.Левчук (”Оцінка стану здоров’я 
школярів“).

Конкретний професійно спрямований 
зміст носять наукові статті доктора медичних 
наук, професора В.М.Василюка (”Основні 
види профілактики туберкульозу у дорослих і 
дітей“), кандидата сільськогосподарських наук 
Г.М.Ліснічук (”Лікувальні властивості плодових 
і овочевих культур“), кандидата біологічних 
наук О.І.Дух (”Лікувально-профілактичні 
властивості продуктів птахівництва“), 
асистентів А.С.Іванюк (”Пряно-ароматичні 
рослини та їх дія на організм людини“) та 
А.М.Гури (”Цілющі властивості прополісу“), 
кандидата біологічних наук Н.І.Цицюри 
(”Лікувальні властивості деревних рослин або 
дерева-цілителі“), а також кандидата хімічних 
наук Д.О.Польового  і кандидата біологічних 
наук Н.Г.Зіньковської (”Застосування методу 
ДНК-комет для оцінки ушкоджень ДНК, ви-
кликаних різними агентами навколишнього 
середовища“).

Збірник становить предметний інтерес 
для науковців, педагогічних працівників, 
магістрантів, студентів і всіх, кого турбують 
проблеми збереження здоров’я людини, 
екологічності продуктів харчування та без-
пеки функціонування організму людини.

ім.Тараса Шевченка В.М.Василюк.
Словник містить нові слова та 

словосполучення англійської мови як 
термінологічного, так і нетермінологічного 
характеру. Джерелами укладання словни-
ка слугували лексикографічні та періодичні 
видання. У словникових статтях наводяться 
українські відповідники інновацій. Словнику 
передує інформація про способи утворення 
нових лексичних одиниць, які стосуються 
медицини й охорони здоров’я, що сприяє до-
сягненню основної мети видання – виявлен-
ня та тлумачення нової лексики і фразеології 
англійської мови у медичній сфері.

А.В.Янков – автор більше 50 науко-
вих публікацій, у тому числі двох посібників 
з латинської та англійської мов для студентів 
вищих медичних навчальних закладів, перший 
з яких тричі перевидавався у переробленому 
та доповненому форматі. У співавторстві з 
професором Ю.А.Зацним ним опубліковано 
два англо-українських словники неологізмів 
нинішнього століття.

нашого інституту. О.В.Пасічник і В.А.Якимович 
характеризують ”Імагологічний дискурс рома-
ну Марії Матіос ”Солодка Даруся“ та повісті 
Діни Рубіної ”Камера наезжает“. Д.Ч.Чик 
розкриває тему ”Архетипний образ блудного 
сина у романах В.Наріжного та В.Теккерея: 
компаративний аспект“. Дослідження 

І.С.Коханської ”Фразеологізми в оригіналі та 
в перекладі: інтерпретаційна стратегія“ знайш-
ло своє місце в розділі ”Компаративний підхід 
у перекладознавстві“, а стаття Т.С.Семегин 
”Історія порівняльного вивчення устрою різних 
мов“ – в розділі ”Сучасна компаративна 
лінгвістика: проблеми і перспективи“. Окрім 
цього, збірник містить тематичну підбірку ста-
тей ”Ріхард Вагнер і світова література“.

засади фортепіанної підготовки вчителів му-
зичного мистецтва, розробили рекомендації 
щодо виконання запропонованих музичних 
творів, а також висвітлили методичні аспекти 
їх використання у процесі шкільної практики.

У посібнику представлено тво-
ри українських композиторів згаданого 
періоду, що збагачують зміст навчально-
виконавського репертуару, сприяють 
формуванню виконавської культури та 
стильо-слухового досвіду. Серед цих 
творів – фортепіанні мініатюри О.Білаша, 
Ф.Надененка, В.Філіпенка, В.Квасневського 
та інших, фортепіанні цикли М.Вериківського 
”Волинські акварелі“ та Б.Фільц ”Київський 
триптих“. 

Посібник містить короткі відомості про 
життєтворчість композиторів, твори яких ре-
комендуються до навчально-виконавського 
репертуару. 

МОНОГРАФІЇ, ПОСІБНИКИ, СТАТТІ: 
ДО  ПРОБЛЕМИ   ВИЩОЇ  ОСВІТИ В  ЦАРИНІ  РЕГІОНАЛЬНОЇ  ІСТОРІЇ

ДЛЯ  ФАХІВЦІВ   МУЗИЧНОГО  МИСТЕЦТВА

ОБ'ЄКТ  ДОСЛІДЖЕННЯ  -  ЗДОРОВ'Я  ЛЮДИНИ

СЛОВНИК  З  НОВОЇ  ЛЕКСИКИ  І  ФРАЗЕОЛОГІЇ 

«КОМПАРАТИВНІ  СТУДІЇ»:  ВИПУСК  ТРЕТІЙ



практичні рекомендації щодо проведення за-
нять, роз’яснені права та обов’язки студентів 
і керівників практики, подано зразки оформ-
лення необхідної документації. Висвітлені 

критерії оцінки ро-
боти практикантів, 
наводиться перелік 
рекомендованої лі-
тератури, викори-
стання якої допоможе 
студентам у підготовці 
до проведення 
уроків, в організації 
спортивно-масової, 
позакласної і 
виховної роботи з уч-
нями загальноосвітніх 
навчальних закладів.

Автори про-
грами зазначають, що сучасній школі потрібен 
учитель, який знаходиться у стані постійного 
пошуку нових форм організації навчального 
процесу, спортивно-масової та оздоровчої 
роботи.
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Викладачі педагогічного коледжу на-
шого інституту К.Г.Єрусалимець та І.О.Олійник 
підготували важливий навчаль-но-методичний 
документ – ”Педагогічна практика. Програ-
ма для вищих навчальних закладів. Освітньо-
кваліфікаційний рівень ”Молодший спеціаліст“ 
спеціальності ”Фізичне виховання“, який 
отримав Гриф Міністерства освіти і науки 
України. Рецензували програму доктор наук 
з фізичного виховання і спорту, проректор 
з наукової роботи Східноєвропейського НУ 
ім.Лесі Українки, професор А.В.Цьось, декан 
факультету здоров’я, фізичної культури і спор-
ту Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету ім. академіка Степана Дем’янчука, 
професор Л.А.Завацька і проректор з наукової 
роботи нашого інституту, доктор педагогічних 
наук В.Є.Бенера.

Програма розкриває мету і завдання 
педагогічної та переддипломної педагогічної 
практики студентів спеціальності ”Фізичне ви-
ховання“, зміст, форми та методи організації 
діяльності студентів-практикантів, шляхи 
розвитку фізичних якостей учнів. Розроблені 

Стаття кандидата педагогічних наук, 
доцента О.П.Макаренко ”Твори Дмитра Он-
ковича для дітей“ опублікована в науково-
методичному журналі ”Дивослово“. Наш автор 
аналізує дитячі твори українського поета Дми-
тра Онковича та визначає чинники їх впливу 
на маленького читача. У 
статті наголошується, що 
поетичні збірки дитячого 
автора підтверджують його 
небуденний талант, а самі 
вірші наповнюють душу 
як дорослого, так і дитини 
любов’ю до рідної землі, 
рідного слова, до великої 
і малої батьківщини. 
Згадується істина, що лише 
той письменник досягає 
вершин творчості, чиє 
художнє слово доходить 
до серця й розуму людини, а особливо дити-
ни. Дмитро Онкович був саме таким майстром 
літературного цеху. Його твори мають великий 
вплив на формування дитячої особистості, бо 
в них використовується ціла низка художніх 

У Видавничому центрі інституту по-
бачили світ два перші випуски ”Наукового 
вісника“  (серія ”Педагогіка“) Кременець-
кого ОГПІ ім.Тараса Шевченка, де подано 
науковий доробок відомих українських і 

зарубіжних вчених, а також наших науковців 
із проблем сучасної педагогіки, навчання та 
виховання дітей і молоді в умовах реалізації 
новітніх освітніх програм, особистісно-
професійної позиції педагога у новій 
парадигмі виховання.

Очолює редакційну колегію ”Вісника“ 
доктор педагогічних наук, член-кореспон-
дент НАПН України, професор А.С.Нісімчук. 
Його заступник – доктор педагогічних наук 
В.Є.Бенера. ”Вісник“ складається із семи 
розділів: ”Загальна педагогіка та історія 
педагогіки“, ”Вища освіта“, ”Професійна 
підготовка вчителя початкової школи“, 
”Лінгводидактика“, ”Теорія виховання“, ”За 
рубежем“ і ”Вивчаємо досвід“.

”Наукові записки“ Національного 
університету ”Острозька академія“ в серії 
”Культурологія“ (випуск 12) публікують 
наукові статті наших фахівців. Канди-
дат філологічних наук, старший ви-
кладач кафедри української мови та 
літератури І.М.Комінярська розробляє тему 
”Україноцентричні пошуки національної 
ідентичності в трилогії Уласа Самчука 
”OST“. Проблема аналізується за допомо-
гою концепту національної свідомості, що 
виявляється в характері головного героя ро-
ману Івана Мороза. Автор статті наголошує, 
що поняття ”національна свідомість“ – одне 
з найбільш дискусійних питань сучасного 
вітчизняного літературного і філософського 
дискурсів. Улас Самчук стверджує: 
українська людина постійно намагалася 
змінитись від жорстокого руйнівного впливу 
тоталітарних систем через збереження ро-
дини, своєї моральної та релігійної сутності, 
а основою такого супротиву виступає 
вірність національному простору, зв’язок із 
рідною землею. Так забезпечується само-
збереження людини для здійснення нею 
своєї національної місії.

Кандидат філологічних наук 
О.В.Пасічник досліджує ”Топос Кременця в 
епістолярній спадщині Юліуша Словацько-
го“. Зображуючи малу батьківщину польсь-
кого поета, автор статті виходить з того, що, 

Перший випуск ”Вісника“ 
розпочинається статтею доктора 
педагогічних наук В.Є.Бенери ”Ретродосвід 
підготовки наукових кадрів у вищих закла-
дах освіти: друга половина ХІХ – початок ХХ 
століття“, в якій аргументовано доводиться 
необхідність упровадження вітчизняного 
історико-педагогічного досвіду підготовки 
наукових кадрів у практику діяльності сучас-
ного вищого навчального закладу. 

Серед 72 авторів статей обох 
випусків – 11 науковців із зарубіжних 
наукових та освітніх установ Польщі, 
Білорусі, Узбекистану, Болгарії, Росії та 
Казахстану. Вітчизняну науку представляє 
61 науковець, серед яких – 9 науково-
педагогічних працівників нашого інституту. 
Зокрема, М.С.Курач презентує тему ”Ви-
користання етнодизайну у процесі тру-
дової підготовки молоді“, І.М.Комінярська 
та О.В.Пасічник – ”Типологія уроків 
літератури у школі як методична пробле-
ма та шляхи її розв’язання“, І.А.Онищук 
–  ”Музична діяльність як засіб самовира-
ження“, Н.В.Приймас – ”Мистецтво худож-
нього слова як джерело формування та 
розвитку особистості“, О.В.Лукач – ”Мо-
ральний розвиток особистості юнацького 
віку“, О.В.Швець – ”Сучасні технології 
самостійної роботи у професійній 
підготовці соціальних педагогів“, а 
Р.Я.Яковишин – ”Соціальна робота як си-
стема доброчинної професійної діяльності 
соціального педагога“.

постійно сумуючи за Кременцем, у своїх 
листах до матері поет душевно вболіває за 
рідне місто та його околиці. Листи польсь-
кого майстра слова до матері українською 
мовою переклала кременчанка Маргарита 
Гецевич. Крізь призму ставлення Юліуша 
Словацького до рідного міста розкривається 
концепт ”малої батьківщини“ як необхідної 
складової національного патріотизму.

Тему ”Національна ідентичність 
художнього світу Дж.Джойса та 
В.Підмогильного“ розкриває асистент ка-
федри англійської філології  Олена Сафіюк. 
Методом порівняльного зіставлення розгля-
даються шляхи відображення національної 
”заклопотаності“ у творчості ірландського й 
українського письменників. Наголошується, 
що національна природа людини закла-
дена в ній від народження, а тому про-
цес національної та етнічної ідентифікації 
проходить паралельно й у взаємозв’язку 
з іншими життєвими процесами люди-
ни. Особливої уваги заслуговує один з 
висновків автора: національний образ світу 
найточніше розкривається через національ-
ну ідентифікацію в опорі на бінарну опозицію 
”своє“ та ”чуже“. В цьому аспекті народи, 
що перебували під утиском чужих культур, 
виявляють національну ”заклопотаність“, 
яка корениться в опозиції ”свого“ й ”чужо-
го“ національних просторів.

Автор монографії ”Просвітницька ді-
яльність і педагогічні погляди Уласа Самчука“, 
кандидат педагогічних наук Наталія Приймас 
– родом із села Тилявки, що на Шумшині, яке 
стало родинним гніздом сім’ї Самчуків і звідки 
майбутній класик української прози розпочав 
свій шлях у широкий світ з його незвіданими 
життєвими і творчими горизонта-
ми. Навчалася вона у Тилявській 
загальноосвітній школі, сюди ж 
повернулася вчителювати після 
закінчення Тернопільського НПУ 
ім.Володимира Гнатюка, тут  стала 
членом Товариства пам’яті Ула-
са Самчука ”Волинь“, де активно 
працювала у сфері популяризації 
творчості письменника-краянина. 
Педагогічний фах і знання творів 
прозаїка визначили зміст її 
творчого інтересу як науковця: 
виховні аспекти творчості видат-
ного українського культурно-
освітнього та громадсько-
політичного діяча, письменника Уласа 
Самчука. 

Науковий інтерес опредметнився 
монографією, в якій аналізується становлен-
ня У.Самчука як просвітителя, громадсько-
го діяча, з’ясовуються умови й особливості 
формування його світогляду, а літературна 
спадщина розглядається в контексті 
історико-педагогічної проблематики та у 
взаємозв’язку національного виховання і 
мети життєдіяльності, патріотичного вихован-
ня та розвитку національної свідомості. Ав-
тор монографії дослідила вплив української 
етнопедагогіки на творчість письменни-
ка, довела актуальність його ідей у царині 
християнсько-гуманістичного й естетично-
го виховання, для формування та розвитку 
особистості й духовності нації, чим  показа-
ла роль і місце спадщини Уласа Самчука у 

засобів як реалістичного, так і неоромантично-
го характеру. У поетичному світі митця наявні 
основні українські національні символи: хата, 
город, село, елементи українського довкілля 
(рослинний і тваринний світ), батько-мати, 
рідне слово. 

Словотворчість поета 
характеризується влучними вира-
зами, окресленими метафорами, 
епітетами та порівняннями, доступ-
ними для сприйняття і розуміння 
маленькими читачами. ”Вітер стріху 
куйовдив“, ”Окраєць хліба, мов го-
робчик“, ”Ластівки крилами стріху 
лоскочуть“, ”Каченята у неба їсти 
просять“, ”Дощ листю долоні вимив“ 
та їм подібні словотвори – характерні 
моменти творчої думки поета. Саме 
завдяки їм дитяча поезія Дмитра Он-
ковича, залишаючись пізнавальною і 

повчальною, стає ліричною та романтичною, а 
все, сказане в його віршах, западає в душу ди-
тини раз і назавжди та формує в розумі і серці 
маленького читача найсокровенніше – лю-
бов до батька-матері, до Неньки-України.

навчально-виховному процесі сучасної школи. 
Згадані акценти дослідницької роботи 

науковця визначили структуру її монографії. 
Висвітлюючи становлення світогляду та роз-
криваючи основні компоненти просвітницької 
діяльності письменника, автор стверджує, 
що першоджерелами його патріотизму, 

духовності, національної 
свідомості були родин-
на атмосфера та традиції 
рідного народу – носія 
національної культури. 
Просвітницька діяльність 
У.Самчука розгортається 
у період, коли національні 
сили намагалися подолати 
великопольські впливи в 
культурно-освітній сфері. 
Питання освіти, навчання й 
виховання у творчості пись-
менника вирішуються через 
призму становлення і розвит-
ку особистості, її самоствер-

дження і самовираження, гармонії свободи та 
відповідальності. Для автора ”Волині“ риси 
ідеальної української особистості – це вміння 
протистояти злу, вирішувати найскладніші 
проблеми, боротися за свою гідність, за право 
жити на своїй землі. Такі погляди співзвучні 
сучасному принципу європеїзму у вихованні. 
Конкретні шляхи і засоби формування 
українця як європейця Самчук бачить у наступ-
ному: рідна мова, національна історія, народні 
символи і звичаї, національна культура, шану-
вання рідної природи, родинних і релігійних 
традицій. 

Звідси: центральною тематичною 
спрямованістю творчості Уласа Самчука, 
а отже, і його педагогічних і культурно-
просвітницьких поглядів є національне 
самоусвідомлення особистості, пробудження 
національної свідомості народу.

До тривожного висновку про те, що 
воєнні дії не припиняються й у мирний час, 
а набувають скритих (латентних) форм, при-
ходимо після ознайомлення зі статтею кан-
дидата історичних наук, доцента О.Г.Солов’я 
”Воєнні формування та диверсійні групи на 
Волині в період поділу українських земель 
між Польщею та більшовицькою Росією у 
міжвоєнний період  (1918 – 39 рр.)“. Стат-
тя опублікована у збірнику наукових праць 
”Воєнна історія України. Волинь та Полісся“, 
до якого включені матеріали однойменної 
Всеукраїнської наукової воєнно-історичної 
конференції, що проходила під егідою 
Міністерства оборони України і була 
підготовлена науковцями Національного 
військово-історичного музею України (Київ) 
і Національного університету водного госпо-
дарства та природокористування (Рівне). 

У дослідженні наголошується, що в 
умовах перебування Волині під владою чу-
жоземних режимів національні сили праг-

нули об’єднати українські землі в єдиній 
соборній державі. Для досягнення цієї мети 
вони використовували різні форми і засоби 
боротьби. Спроби політичних режимів, які 
панували в краї, впливати на національний 
рух волинян загострювали протистояння 
і приводили до значних жертв. Історична 
ситуація визначалася тим, що після Першої 
світової війни, революції та громадянської 
війни Волинь опинилася в зоні активного 
воєнно-політичного протиборства. 

Автор статті робить висновок, 
що діяльність військових формувань, 
диверсійних і терористичних груп на Волині 
у міжвоєнні роки ХХ століття була наслідком 
поразки національно-визвольних змагань 
та антиукраїнської політики радянського і 
польського режимів. А в таких умовах си-
ловий фактор у протистоянні тоталітаризму 
сприймався як єдино можливий для захи-
сту національних інтересів і відродження 
соборної незалежної держави.

ВИСОКА  ПОЕЗІЯ   ДЛЯ  МАЛЕНЬКОГО  ЧИТАЧА
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

ЗВІСТКА  ПРО  НОВИЙ  «ВІСНИК»

НАЦІОНАЛЬНА  ІДЕНТИЧНІСТЬ  У  ХУДОЖНЬОМУ  АСПЕКТІ

ДЛЯ  ПРАКТИЧНОЇ  ПІДГОТОВКИ

ВІЙНА    У  МИРНІ  ДНІ

УЛАС  САМЧУК   ЯК  ПРОСВІТНИК  І  ПЕДАГОГ
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Всеукраїнська науково-практична конференція ”Медико-
біологічні та педагогічні основи фізичного виховання і спорту“ бу-
ла підготовлена науковцями Східноєвропейського національного 

університету ім.Лесі 
Українки та Креме-
нецького гуманітарно-
педагогічного інституту 
ім.Тараса Шевченка. В 
організаційному комітеті, 
який очолювали ректо-
ри згаданих ВНЗ, про-
фесори І.Я.Коцан та 
А.М.Ломакович, працюва-
ли проректори з наукової 
роботи – доктор наук з 
фізичного виховання і 
спорту А.В.Цьось і док-
тор педагогічних наук 
В.Є.Бенера, провідні 

науковці профільних кафедр С.П.Козіброцький, В.М.Василюк, 
В.Г.Папуша, О.М.Довгань, О.О,Бережанський, В.А.Голуб та інші. 

На пленарному засіданні прозвучали доповіді відомих 
фахівців із вищих закладів освіти та наукових 
установ України. Своєрідним ядром наукового 
дискурсу став виступ проректора з науково-
педагогічної освіти Східноєвропейського НУ 
ім.Лесі Українки, професора Анатолія Цьося 
”Фізичний компонент якості життя студентів“. 
Розгорнули тематику конференції доповіді док-
тора педагогічних наук, професора Одеської 
національної морської академії Івана Ган-
чара ”Моніторинг результатів досягнень 
найсильніших команд плавців-призерів на ХХVІ 
– ХХХ Олімпійських іграх із 1996 по 2012 рр. 
(ІІІ етап)“; доктора біологічних наук, професора 
Східноукраїнського національного університету 
ім.В.Даля Валентина Ляпіна ”Медико-біологічні 
основи проблем фізичного виховання і спор-
ту“; кандидата біологічних наук, професора 
Луцького інституту Міжнародного університету розвитку 
людини ”Україна“ Віктора Чижика ”Особливості фізичного 
стану різних контингентів дітей і підлітків“; кандидата ме-
дичних наук, доцента Запорізького державного медично-
го університету Світлани Малахової ”Гендерні відмінності 
та схожість деяких показників функціонального стану 
висококваліфікованих спортсменів циклічних видів спорту“; 
кандидата педагогічних наук, професора Міжнародного 
економіко-гуманітарного університету ім. академіка 
С.Дем’янчука Лідії Завацької ”Процес становлення і роз-
витку бойових мистецтв як вимога сучасності“; наукового 
співробітника НДІ Національного університету фізичного 
виховання і спорту України (Київ) Олени Талатинник 
”Порівняльна характеристика функціональних змін серцево-
го м’яза висококваліфікованого спортсмена“.

До програми шести секційних засідань 143 науковці із 
вищих закладів освіти всіх регіонів України запропонували 92 
наукових повідомлення, в яких тематика науково-практичної 
конференції деталізувалася в теоретично та методологічно 
обґрунтованих і виокремлених аспектах і напрямах. 

На секційних засіданнях фахівці аналізували ”Історич-
ні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної 
культури“, ”Професійну підготовку фахівців фізичної куль-

тури та спорту“, ”Педагогічні технології навчання фізичної 
культури“, теми ”Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення“, ”Лікувальна фізична культура, спор-
тивна медицина й фізична реабілітація“, ”Олімпійський і 
професійний спорт“. 

Активно працювали у тематичних секціях науковці 
Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка Петро Ла-
дика, Андрій Огнистий, Віктор і Галина Шандригось, які 
характеризували форми та методи підготовки фахівців 
фізичної культури і спорту, зокрема вчителів фізичного ви-
ховання для загальноосвітніх шкіл. Специфічні фахові пи-
тання висвітлювали представники Міжнародного економіко-
гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука 
(м.Рівне) Анатолій Гірак, Жанна Сотник, Олег Федорович. 
Науково-педагогічні працівники Дніпродзержинського 
ДТУ Олена Шишкіна та Ігор Бейгул запропонували для 
обговорення методики поєднання різних видів фітнесу в 
учбово-тренувальному процесі зі студентською молод-
дю, а доцент Хмельницького НУ Анатолій Ребрина – шля-
хи формування у студентів пізнавального ставлення до 
професійно-спрямованого фізичного виховання. Науковець 
Луцького інституту Міжнародного університету розвитку 

людини ”Україна“ Юліана Андрійчук обґрунтувала експери-
ментальну методику секційних занять з окремих видів спор-
ту, спрямовану на оптимізацію фізичного стану школярів, 
а доцент Східноукраїнського НУ ім.В.Даля Володимир 
Прокопович – сучасні тенденції в розвитку ігрових видів 
спорту у контексті застосування конкретних тренувальних 
методик. Наталія Давибіда, доцент Тернопільського ДМУ 
ім.І.Я.Горбачевського, аналізувала динаміку фізіологічних 
змін живого організму при інтенсивних фізичних наванта-
женнях. Цікаві та перспективні форми і методи ефективного 
вирішення завдань організації фізичного виховання, роз-
витку спорту, їх позитивного впливу на духовне і фізичне 
здоров’я людини висвітлювались у наукових повідомленнях, 
запропонованих до програми секційних засідань науковцями 
вищих закладів освіти Києва, Львова, Запоріжжя, Житоми-
ра, Чернівець, Миколаєва, Чернігова, Севастополя, Острога, 
Харкова й інших міст України.

Сказали своє слово й фахівці нашого інституту: саме 
у форматі секційної роботи мали змогу озвучити результати 
власних наукових досліджень Ярослав Кравчук (”Методика 
диференційованого підходу до навчання фізичної культури 
учнів початкової школи“), Микола Божик (”Професійно-
прикладна фізична підготовка як ефективна умова формуван-

ня готовності майбутніх вчителів до професійної діяльності“), 
Ганна Леськів-Бондарчук (”Підготовка майбутніх фахівців 
з фізичної культури та спорту до фізкультурно-оздоровчої 
роботи з людьми зрілого віку“), Василь Довгаль (”Науко-
ве обґрунтування експериментальної методики занять для 
школярів-підлітків із затримкою психічного розвитку“), Тетя-
на Кучер (”Зміни рівня фізичного здоров’я студентів залежно 
від переважання типу автономної нервової системи“), Любов 
Левандовська (”Основи та критерії оптимального нормування 
рухової активності школярів старших класів“), Ірина Олійник 
і Катерина Єрусалимець (”Формування культури дозвілля 
студентської молоді), Віктор Слюсарчук і Олександр Гур-
ковський (”Особливості функціональних показників дітей 
різних соматипів у період між 8 і 10 роками“), Олександр 
Ястремський, Андрій Нападій і Сергій Сиротюк (”Рівень 
показників фізичного стану хлопців 12 – 13 років наприкінці 
та на початку навчального року“).

Оргкомітет конференції передав бібліотеці 
гуманітарно-педагогічного інституту подарунок від 
Національного олімпійського комітету України – бібліотечку 
енциклопедичної літератури з історії та теорії олімпійського 
спорту й олімпійського руху в світі та в Україні. Серед пере-
даних бібліотечному фонду інституту видань – розмовник 
спеціалізованої спортивної лексики у 3 ч. ”Олімпійці роз-
мовляють англійською“, буклет-довідник ”Олімпійська 
академія України (1991 – 2011)“ , ”Звіти по діяльність НОК 
України“, ”Ігри, що підкорили світ“ (автори – Сергій Бубка  
і Марія Булатова), навчальний посібник ”Олімпійська освіта. 
Теорія і практика“ (автор – В.М.Єрмолова), ”Енциклопедія 
олімпійського спорту в запитаннях і відпловідях“, монографія 
”Олімпійський спорт“ у 2 томах (С.Бубка, М.Булатова, 
В.Платонова), ”Олімпійський у серцях вогонь. Історія виник-
нення і становлення НОК України. Документальні нариси“ 
(автор – Володимир Кулик) та інші. 

Окрім цього, факультет фізичного виховання інституту 
отримав комплект ілюстративного матеріалу для оформлен-
ня навчального кабінету ”Олімпійський спорт“.

Матеріали конференції склали зміст Збірника на-
укових праць Східноєвропейського НУ ім.Лесі Українки, 
який є науковим фаховим виданням України, де можуть 
публікуватися результати дисертаційних досліджень на 

здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук за 
напрямами ”Фізичне виховання і спорт“ та ”Педагогічні 
науки“. 

На базі кафедри культурології та 
філософії Національного університету 
”Острозька академія“ відбулася VІ Міжнародна 
наукова конференція ”Культура в горизонті 
сталих і плинних ідентичностей“. Фахівці 
провідних ВНЗ та наукових установ України, 
Польщі, Грузії, Росії, Румунії вивчали сучасні 
стратегії та проблеми ідентичності в Україні 
та інших країнах у контексті діалогу куль-
тур, аналізували модерні та постмодерні 
дослідження ідентичності, а також пробле-
ми політичної ідентичності та ідентичності 
національних й етнічних меншин в сучасних 
багатокультурних суспільствах, виявляли 
глибокий інтерес до феномену релігійної 
ідентичності, до проблеми співвідношення 
ідентичності та культурної традиції і навіть 
звернулися до аналізу  ідентичності ”Чужого“ 
та ”чужих“ ідентичностей в Європі. 

Майже 200 фахівців з вищих закладів 
освіти й науково-дослідницьких установ усіх ре-
гіонів України, а також близько 30 науковців із 
Варшавського університету, Університету Марії 
Склодовської-Кюрі в Любліні, Університету 
Адама Міцкевича в Познані, Університету 
Яна Кохановського в Кельцах, Університету 
Миколая Коперника в Торуні, Вармінсько-
Мазурського Університету в Ольштині, Ягел-
лонського Університету в Кракові та престав-
ники науково-освітніх установ Грузії, Росії та 
Румунії працювали в семи тематичних секціях.

Предметом обговорення стали такі 

актуальні проблеми постмодерної науки, як 
вплив віртуальної реальності на соціокультурну 
ідентичність, полівалентність самоідентифікації 
у добу глобалізації, плюралізація, або анігіляція 
ідентичності в сучасному полікультурному 
просторі, самоідентичність особистості у 
контексті постнекласичних досліджень, місце і 
роль ідентичності та комунікацій у діалозі куль-
тур, ідентичність як біфуркаційний  вектор роз-
витку сучасного соціуму, загроза реконструкції 
ідентичності та формування стратегій кон-
струювання ідентичності особистості в добу 
симулякрів тощо.

У секції ”Проблеми ідентичності в 
Україні“ працювали двоє наших науковців: про-
блему ”Спротив у міжпросторі: топоси імперії 
та колонії у прозі українських письменників 
першої половини ХІХ ст.“  аналізував кан-
дидат філологічних наук, доцент Д.Ч.Чик, 
а з доповіддю ”Україноцентричні пошуки 
національної ідентичності в трилогії Уласа Сам-
чука ”OST“ виступила кандидат філологічних 
наук І.М.Комінярсська. Члени секції ”Модерні 
та постмодерні пошуки ідентичності“  познайо-
милися з дослідженням асистента кафедри 
англійської філології  О.В.Сафіюк ”Національна 
ідентичність художнього світу Дж.Джойса та 
В.Підмогильного“. Кандидат філологічних 
наук, доцент О.В.Пасічник розкрила тему ”То-
пос Кременця в епістолярній спадщині Юліуша 
Словацького“ на засіданні секції ”Проблеми 
ідентичності та культурна традиція“.

Уже сам склад оргкомітету й учасників 
Всеукраїнської наукової військово-
теоретичної конференції ”Воєнна історія 
України. Волинь і Полісся“, що проходила 
на базі Національного університету водно-
го господарства та природокористування 
(м.Рівне), говорив про унікальну науково-
практичну цінність такого наукового форуму. 
У конференції брали участь 178 провідних 
фахівців воєнної історії зі 103 наукових та 
освітніх установ України і зарубіжжя, серед 
яких – 14 докторів наук, професорів і 63 
кандидати наук, доценти. До оргкомітету 
входили помічник Міністра оборони України 
Антон Соколов, начальник Національного 
військо-історичного музею України 
Віктор Карпов, директор Національного 
історико-меморіального заповідника ”Поле 
Берестецької битви“ Леонід Гарбуз, ди-
ректор Державного історико-культурного 
заповідника м.Дубна Леонід Кічатий та інші.

На пленарному засіданні науковці 
з вищих закладів освіти України та інших 
країн аналізували проблеми національної 
воєнної історії з часів княжої держави до 
наших днів. Конкретизувалася пробле-
матика конференції в роботі тематичних 
секцій ”Волинь та Полісся з найдавніших 
часів до кінця ХVІІ століття “, ”Волинь та 
Полісся у період з початку ХVІІІ до почат-
ку ХХ ст., в період Першої світової війни і 
національно-визвольних змагань 1917 – 

1921 рр.“, ”Воєнна історія Волині та Полісся 
напередодні та під час Великої Вітчизняної 
війни“. В останній секції з доповіддю ”Воєнні 
формування та диверсійні групи на Волині в 
період поділу українських земель між Поль-
щею та більшовицькою Росією у міжвоєнний 
період (1918 – 1939 рр.)“ виступив кандидат 
історичних наук, доцент кафедри суспільних 

дисциплін Олександр Соловей.
Учасники конференції здійснили 

екскурсії до Національного історико-
меморіального заповідника ”Поле Бе-
рестецької битви“ (с.Пляшева, Рівненщина) 
та до Державного історико-культурного 
заповідника м.Дубна, де ознайомилися 
з елементами експозицій і відповідними 
матеріалами, що належать до джерельної 
бази воєнної історії України.

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ПРАКТИКУМИ:
БІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА, СПОРТ:  КОНТЕКСТ  СИНЕРГЕТИКИ

СТОРІНКАМИ  ВОЄННОЇ  ІСТОРІЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ  В  КУЛЬТУРОПРОСТОРІ



кому районах“, а директор Кременецького ботанічного саду 
Р.С.Іваницький розповів про ”Ботанічні сади та їх роль у форму-
вання екологічної культури школярів“. Від імені педагогів ЗОШ 
з темою ”Вплив природоохоронних акцій та дослідницької ро-
боти на формування особистості школяра“ виступила вчитель-

методист Кремнецької ЗОШ № 2 Л.Т.Тимчук. Творчий учнівський 
колектив ”Блискавка“ Кременецької ЗОШ № 4 – володар Гран-
прі Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти 
– показав програму ”Земля – наш спільний дім“.

Показово, що на текстовому полі еколого-виховної 
проблематики зустрілися не лише науковці різних рівнів та 
профілів, а й теоретики і практики, організатори і виконавці, пе-
дагоги й учні – громадяни держави різних груп і статусів. 
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До реалізації програми Всеукраїнського педагогічного 
практикуму ”Світ творчості“, який проходить під егідою 
Міністерства освіти і науки та Міністерства екології та при-
родних ресурсів України, в тематичному аспекті ”Особистісно-
орієнтовані освітні технології в роботі позашкільних закладів 
еколого-натуралістичного напрямку“ були залучені науково-

педагогічні працівники природничо-технологічного факуль-
тету нашого інституту у співпраці з фахівцями Кременець-
кого ботанічного саду та Національного природного парку 
”Кременецькі гори“.

Заходи, передбачені програмою практикуму, про-
водилися в м.Тернополі, Збаразькому, Кременецькому та 
Зборівському районах. У них брали участь представники 
відповідних структур Тернопільської обласної, Збаразької, 

Кременецької та Зборівської районних рад і адміністрацій, 
науковці Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка і 
Тернопільського обласного ІППО, Тернопільського обласного 
та районних еколого-натуралістичних центрів учнівської моло-
ді, педагоги загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-
виховних закладів.

Виконання ”кременецької“ частини програми 
Всеукраїнського практикуму, в основному, здійснювалося на 
базі природничо-технологічного факультету нашого інституту 
організаційно-методичними зусиллями фахівців природничого 
профілю і набуло формату ”круглого столу“ за темою ”Роль 
державних природоохоронних організацій у формування 
екологічної культури особистості“. У засіданні ”круглого столу“ 
брав участь директор Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді МОН України, доктор педагогічних 
наук, професор В.В.Вербицький, який у програмі практикуму 
презентував тему ”Модернізація змісту позашкільної освіти на 
засадах компетентісного підходу“.

З доповіддю ”Природоохоронна робота в Кременець-
кому обласному гуманітарно-педагогічному інституті ім.Тараса 
Шевченка“ виступила декан природничо-технологічного фа-
культету, кандидат біологічних наук О.І.Дух. Інформацію 
”Освітня галузь Кременеччини: сучасний стан і перспективи“ 
учасникам ”круглого столу“ надала в.о.начальника відділу 
освіти Кременецької РДА І.С.Гусєва. Директор Національного 
парку ”Кременецькі гори“ М.О.Штогрин розкрив ”Роль 
Національного природного парку ”Кременецькі гори“ у роз-
витку екологічної освіти і туризму в Кременецькому та Шумсь-

Одна з визначальних ознак сучасного глобалізованого 
світу – всеохопний взаємозв’язок і взаємозалежність явищ 
і процесів, планетарних і локальних проблем та шляхів їх 
вирішення. І всі вони так чи інакше, прямо чи опосередко-

вано стосуються або впливають на складники нинішньої 
цивілізації. Однак у цьому мультиверсумі проблем є така гру-
па, що кардинально визнає місце у світі не просто всіх, а всіх 
і кожного, і не опосередковано, а завжди і у всьому безпосе-
редньо. Це проблеми психологічні, незаперечна універсальна 
значимість яких обумовлена парадигмою інтерсуб’єктивізму 
чи міжсуб’єктною комунікацією, що домінує в сучасному пла-
нетарному світогляді як відповідь на глобалізаційні виклики 
та ризики. Якщо висловитись образно: порушивши і навіть 
зруйнувавши природну гармонію світу, людина намагається 
врятуватися в течію до себе самої, комунікацією із собі 
подібними. Цей, на думку людини, рятівний простір нале-
жить до компетенції психології, від теоретичних і практичних 
можливостей якої визначальною мірою залежить, чи не буде 
екологія людської душі зруйнована так само, як екологія 
людського довкілля.

Тому не можуть залишитися поза увагою тематич-
на спрямованість і методологічне оформлення заходів, 
здійснених кафедрою психології (завідувач – кандидат 
психологічних наук, доцент М.Б.Боднар) протягом кафе-
дрального тижня. Серйозність намірів наших фахівців-
психологів підтвердило засідання кафедри, що проходило 
у форматі ”круглого столу“ за темою ”Актуальні проблеми 

сучасної психології“. Важливим елементом тижня кафедри 
стали відкриті заняття, на яких викладачі продемонстрували 
високий науково-методичний рівень реалізації навчально-
виховних завдань у царині конкретних навчальних дисциплін. 
Відкрите лекційне заняття з психології провів кандидат 
педагогічних наук В.М.Мартинюк. А відкриті семінарські за-
няття показали кандидат психологічних наук Т.О.Долга (з 
”Етики і психології сімейного життя“) й асистенти В.П.Назарук 
(з ”Основ психогігієни“) та М.В.Голота (з ”Основ соціалізації 
особистості“).

Характерною особливістю тижня кафедри психології 
стало поєднання творчих зусиль науковців кафедри і 
студентів старших курсів педагогічного факультету. Зокре-
ма, учасники науково-методичного семінару ”Психологічні 
аспекти проблеми ”емоційного вигорання“ педагога“ поряд з 
доповідями доктора біологічних наук, професора М.М.Ільєнка 
(”Стресова реакція організму як психофізіологічна осно-
ва емоційного вигорання“) і кандидата педагогічних наук 
В.М.Мартинюка (”Психологічна саморегуляція педагога“) 
познайомилися з науковими розвідками студентів-науковців. 
Вікторія Копчак (31-ДП, науковий керівник Н.Б.Бабій) роз-
кривала ”Теоретичні аспекти проблеми ”емоційного виго-
рання“ фахівця педагогічного профілю“, а Ольга Гоцюк 
(41-СП, науковий керівник Т.О.Долга) – ”Фактори впливу 
”емоційного вигорання“. ”Проблема ”емоційного вигоран-
ня“: порівняльне дослідження вчителів шкіл і викладачів 
ВНЗ“ цікавила Олену Силку (31-СП, науковий керівник 
Н.М.Савелюк), а про ”Дослідження рівня професійного ви-
горання вчителів“ розповідала Тетяна Ковальчук (51-ДПК, 
науковий керівник В.П.Назарук).

Змістовною була практична частина тижня кафедри, 
в якій, окрім наших викладачів та студентів, брали участь 
педагоги ЗОШ і ДНЗ м.Кременця, а також науковці з інших 
вищих закладів освіти. Психологічний тренінг для студентів 
”Пізнай самого себе“ провела асистент С.С.Гусаківська; вона 
ж підготувала для всіх учасників тижня психологічний тренінг 
з елементами гештальту і психодрами. Досвід практичних 
психологів місцевих освітніх закладів представила педагог 
Кременецької ЗОШ №4 Н.В.Герасимович, провівши тренінг 
методом арт- і казкотерапії ”Дивовижна сила мистецтва“.

Без перебільшення, неоціненне теоретичне і практич-
не значення для наших фахівців, студентів, вчителів ЗОШ і 

вихователів ДНЗ мала зустріч із професійними тренерами-
психотерапевтами з вищих закладів освіти м.Рівного. Профе-
сор кафедри психології Рівненського інституту Міжнародного 
університету розвитку людини ”Україна“ В.В.Назаревич за-
пропонувала ворк-шоп ”Використання малюнків для швид-
кого самовідновлення“, а кандидат психологічних наук, до-
цент кафедри психології Рівненського ДГУ О.Г.Ставицька 
– майстер-клас ”Створення персональних терапевтичних 
казок“.

У рамках тижня кафедри відбулося засідання сту-
дентського наукового гуртка з проблем психології. Юні 
науковці досліджували ”емоційне вигорання“ фахівця 
(Олена Силка, 31-СП), роботу з дітьми-”аутистами“ (Тетяна 
Дідук, 31-СП), віртуальне спілкування (Ольга Гоцюк, 41-СП) 
– під науковим керівництвом Н.М.Савелюк; роль позитивних 
емоцій (Софія Гуляк, 41-СП, науковий керівник Т.О.Долга), 
роль рідної мови у розвитку і формуванні особистості 
(Віта Шульжук, 31-ДП, науковий керівник Н.Б.Бабій), роль 
пам’яті у засвоєнні знань (Олена Покотило, 41-ДП, науковий 

керівник М.В.Голота), а також психічне здоров’я студентської 
молоді (Аліна Гикава, 31-СП) та адаптацію першокурсників 
до умов ВНЗ (Ольга Стус, 11-Н), роботами яких керувала 
В.П.Назарук).

На завершення наголосимо на основному позитиві тиж-
ня кафедри психології: поєднання творчих зусиль науковців 
кафедри, фахівців з інших ВНЗ, педагогів-практиків ЗОШ 
і ДНЗ, студентів профільного факультету. Досвід вартий 
наслідування…

Науково-педагогічний і студентський колективи долу-
чилися до реалізації українсько-польського проекту, що діє 
в рамках Всеукраїнського фестивалю книги ”Джура-фест – 
2013“. На творчу зустріч, організовану ректоратом інституту 
(проректор з виховної роботи М.В.Сиротюк) і студентським 
активом (голова студпрофкому Андрій Заблоцький, голо-
ва студпарламенту Сергій Колісецький) спільно зі Спілкою 
польських письменників з м.Вроцлава (голова Спілки Ан-
джей Бартинський), прибули члени Національної спілки 
письменників України Олександр Гордон і Марія Людкевич, 
поет-бард Олесь Дяк, а також польські письменники Ан-
джей Новак і Казимір Бурнат. У процесі активного творчого 
діалогу між майстрами слова і представниками педагогічної 
спільноти вималювалися загальні портрети української і 
польської літератур, насамперед їх поетичного сектора, що 
конкретизувалося виступами авторів і підтвердилося пре-
зентованим бібліотеці інституту їх книгами з автографами. 

Польський поет Казимір Бурнат подарував нашим 
любителям поетичного слова свою збірку з оригінальною 
назвою ”Піднебіння небес“, а його колега по літературному 

цеху Анджей Бартинський – збірку з інтригуючим заго-
ловком ”Повернися, бо черешні…“. Знаходить спільну (не 
лише творчу, а й формальну) мову з польським авторами 
львівський письменник Олександр Гордон, який свої збірки 

”Вибрані SMS“ та ”Кохання у Львові“ написав українською, 
польською й італійською мовами. Він же, як головний ре-
дактор, познайомив присутніх з першим номером альманаху 

найсучасніших літературно-мистецьких текстів і перекладів 
”Форма (р) т“у.

Науковий співробітник Інституту українознавства 
ім.І.Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук Пе-
тро Шкраб’юк передав бібліотеці інституту свою поетичну 
книгу ”Співзвучність“. Лауреат літературних премій ім.Лесі 
Українки та ім.Павла Тичини, відома українська поетеса 
Марія Людкевич презентувала майбутнім педагогам збірки 
”Спитати б янгола“ та ”Пізнаємо місто рідне“. Поет, ком-
позитор і виконавець, автор 14 поетичних збірок, трьох 
пісенних компакт-дисків і двох музичних фільмів, лауреат 
багатьох музичних конкурсів і фестивалів Олесь Дяк попо-
внив бібліотеку навчального закладу своїми книгами ”Політ 
водопаду“ і ”Шипшинова моя душа“. 

Знайшлося місце і для сучасних інформаційних 
технологій: електронній бібліотеці інституту передали 
мультимедійний компакт-диск ”Галицький золотослів“ 
– вибрані твори останніх років 42 галицьких поетів і 
прозаїків.

ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРОБЛЕМИ

ЛІТЕРАТУРНИЙ   ПРАКТИКУМ

ЕКОЛОГІЧНА  КУЛЬТУРА  ОСОБИСТОСТІ

ПРОБЛЕМИ,  ЩО  СТОСУЮТЬСЯ  ВСІХ
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У Видавничому центрі інституту побачив світ дев’ятий 
випуск ”Студентського наукового вісника“. Збірник сту-
дентських наукових робіт опублікований згідно з рішенням 
вченої ради інституту і містить наукові статті за матеріалами 
доповідей, виголошених на щорічній студентській конференції 
та рекомендованих до друку керівниками тематичних секцій 
і редакційною колегією видання. У 18 розділах ”Вісника“ 
поміщено 131 статтю 138 юних науковців.

Збірник відкривається розділом ”Суспільно-історичні 
вектори компетенції майбутнього педагога“, в якому 
Іван Прокіпчук (керівник 
І.Б.Скакальська) досліджує 
релігійну біографістику 
міжвоєнної Волині, Аліна Ги-
кава (керівник В.П.Мазурок) 
– суспільно-політичні про-
цеси на Волині на завершаль-
ному етапі Другої світової 
війни; Юлія Мудра й Ірина 
Шевчук (керівник В.Є.Ткачук) 
аналізують правові основи 
гендерної політики та політики 
держави у сфері освіти, а 
Євгенія Синюта (керівник 
А.Л.Багнюк) характеризує лю-
дину полікультурного просто-
ру у контексті толерантності. 

У розділі ”Педагогічна спадщина видатних поста-
тей у сучасному освітньому просторі“ студенти-дослідники 
Ольга Тищук, Віталія Томчук, Ольга Вєтрова, Наталія Редь-
ко, Любов Пастернак, Мар’яна Горошко, Надія Мартинюк 
(керівники Н.В.Приймас, Т.В.Захарчук, О.М.Доманюк, 
О.В.Швець) висвітлюють різні аспекти педагогічної 
творчості В.О.Сухомлинського, Й.Т.Песталоцці, Ф.Фребеля, 
К.Д.Ушинського.

Група студентів-науковців обрала об’єктом дослідження 
”Історичні витоки становлення освітніх процесів в Україні“, 
де особлива увага приділяється розвитку освіти в Галицько-
Волинському регіоні (Сергій Легкун, Оксана Максимчук, 
Дмитро Новосад, Ганна Луцик; керівники І.П.Гринчук, 
Р.Я.Яковишин, Л.М.Кравець), а також становленню інституту 
опікунства в Україні (Олена Силка; керівник Р.Я.Яковишин).

Розділ ”Дослідники Кременеччини у наукових 
вимірах сьогодення“ містить дослідження творчої діяльності 
Г.І.Чернихівського (Ірина Шевчук, керівник А.Л.Багнюк) та 
О.А.Неприцького-Грановського (Марія Маліновська, керівник 
О.І.Дух). 

Аналізуючи ”Соціально-педагогічні аспекти станов-
лення особистості вчителя“, студенти звертаються до загаль-
нотеоретичних питань (Володимир Артемчук, Анна Крижна, 
Юлія Губар, Наталія Михалевич, Ірина Біленька; керівники 
Л.М.Кравець, Т.В.Захарчук, Н.В.Приймас), до проблем 
методології (Юлія Шестерняк, Тетяна Ковальчук, Ольга Го-
цюк, Іван Прокіпчук; керівники О.П.Макаренко, В.П.Назарук, 
Л.М.Кравець) і до питань педагогічної конкретики (Наталія Бер-
надська, Анатолій Гусаківський, Ольга Макаренко; керівники 
В.М.Мартинюк, Л.М.Кравець).

”Психологічні чинники особистісного зростання в су-
часному соціумі“ вивчаються в аспекті трьох освітніх рівнів: 
дошкільного навчального закладу (Тетяна Дідук, Мар’яна 
Бойчук; керівники Н.М.Савелюк, Н.Б.Бабій), загальноосвітньої 
школи (Ірина Тарнавська, керівник В.М.Мартинюк) та ви-
щого закладу освіти (Олена Силка, Аліна Гикава; керівники 
Н.М.Савелюк, В.П.Назарук).

Особливої уваги заслуговують студентські наукові 
розвідки за темою ”Сучасні освітні технології: проблеми та 
перспективи впровадження“. Катерина Мишко, Ольга Сімора, 
Юлія Левчук, Оксана Косік, Романна Шкарлупа (керівники 
Л.М.Кравець, І.А.Білосевич, О.А.Фурман, Н.М.Савелюк, 
С.С.Гусаківська) досліджують особливості застосування 
інформаційних технологій на заняттях із фахових дисциплін, 
а їх колеги Христина Стецюк, Аліна Гикава,Марія Козак, Оле-
ся Огороднік,Людмила Волинець (керівники В.П.Назарук, 

Л.М.Кравець, І.А.Онищук, О.І.Бочелюк, Ю.В.Тимош) віддали 
перевагу нетрадиційним методикам і технологіям (арт-терапії, 
сенд-плею, тренінгу, проективним методикам).

Конкретні ”Психолого-педагогічні аспекти дошкільної 
освіти“ знайшли своє відображення у роботах Катерини 
Хом’як (розвиток творчого потенціалу дошкільників), Наталії 
Кисіль (наступність дошкільної та початкової освіти), Мар’яни 
Бойчук (формування етнічних уявлень дошкільників), Віти 
Шульжук (рідна мова в ДНЗ), Тетяни Смакоуз (роль батьків у 
вихованні дітей), Олени Штуки (значення розвиваючих ігор), 
Марії Кожарко (педагогічне партнерство ДНЗ і сім’ї), Анни Ко-
зачок (фізичне виховання дітей у сім’ї), Марії Градової (роль 
музики у розвитку мовлення дошкільників). Їх дослідженнями 
керували І.А.Онищук, В.В.Павелко, Н.Б.Бабій,О.М.Доманюк, 
О.В.Швець, С.С.Гусаківська.

”Актуальні проблеми початкової освіти“ зацікавили 
Олену Шупу та Галину Самойліч, які під керівництвом 
А.І.Шинкаренко розробляли питання музичного виховання 
учнів молодших класів, а Наталія Щур характеризувала фор-
мування компетентностей у молодших школярів (керівник 
В.В.Павелко).

Проблематику ”Професійне становлення майбутньо-
го вчителя технологій“ аналізують студенти природничо-
технологічного факультету, з яких Дмитро Клак і Дмитро Кашу-
ба висвітлюють загальнотеоретичні питання, а Ганна Пастернак, 
Лариса Вакуліч і Віктор Білосевич – методику гурткової робо-
ти та занять із трудового навчання. Їх дослідженнями керували 
С.Б.Шабага, І.В.Цісарук, М.С.Курач, І.А.Білосевич, І.В.Швець.

Студенти факультету ”Іноземна філологія“ спрямували-
ся на тему ”Компетенції майбутнього вчителя іноземних мов“. 
Лінгвістичну проблематику досліджують Оксана Максимен-
ко, Леся Заслуцька, Тетяна Благовірна, Ірина Радисюк, Оль-
га Микуляк, Катерина Мєхонова, Крістіна Шульгачик, Надія 
Сиротин (керівники М.Ф.Шмир, Т.С.Семегин, І.С.Коханська, 
О.А.Марунько), а літературознавчі питання висвітлюють Олена 
Карповець, Іван Прокіпчук, Вікторія Кухарук, Володимир Ар-
темчук, Олександр Лісайчук, Ольга Вальчук, Марія Міньковська 
(керівники Д.Ч.Чик, Т.С.Семегин, О.І.Чик, О.В.Пасічник, 
Р.О.Дубровський).

”Літературна спадщина Волині: науковий дискурс“ – 
назва розділу, де публікуються студентські наукові статті з 
проблем літературного процесу у нашому краї. Увага юних 

науковців привернута до творчості Уласа Самчука (Мар’яна 
Горошко, Наталія Марчук, Ірина Шевчук, Ліна Киричук, Лілія 
Трачук), Юліуша Словацького (Ольга Макаренко), Галини Гор-
дасевич (Вікторія Кравчук, Ілона Бендасюк, Іванна Ляшук), а 
також до сучасного літературного середовища м.Кременця 
(Лілія Сапожник). Їх роботами керували І.М.Комінярська, 
О.В.Пасічник, Р.О.Дубровський.

У розділі ”Історико-природничі дослідження: 
регіональний аспект“ студенти-біологи публікують статті про 
фауну і флору Південної Волині, зокрема, про фітобіоту й 
екологічну мережу Кременецького горбогір’я (Галина Пав-
люк, Наталія Юрчак, Марія Урманець, Віктор Точинський, 
Руслана Набухотна, Олена Шкіндер, Тетяна Друзюк, Лілія 
Пастушенко; керівники В.І.Чопик, Н.І.Цицюра, М.М.Ільєнко, 
О.В.Галан, О.В.Гурська, А.М.Гура), а Марія Бойчук (керівник 
В.Є.Бенера) висвітлює діяльність відомих природознавців 

Кременеччини ХІХ століття. Значна частина їх колег пише про 
”Експериментальні дослідження з біології“. Наталія Кузьмич, 
Юлія Коретчук, Тетяна Бісюк, Вікторія Бабич та Юлія Лев-
чук характеризують дослідження в царині здоров’я людини 
(керівники М.М.Ільєнко, О.І.Дух, О.В.Тригуба), Андрій Што-
гун, Альона Ватажук, Надія Ковальська, Віта Гришко, Зоряна 
Ковальчук, Олена Плескач, Інна Бесарабчук – онтогенетичні 
закономірності розвитку та біологічну активність видів рос-
лин нашої ґрунтово-кліматичної зони (керівники Г.М.Ліснічук, 
О.В.Тригуба, О.В.Гурська).

”Актуальні проблеми фізичної культури і спорту“ – те-
матичний напрям статей, опублікованих студентами факуль-

тету фізичного виховання. Загальнотеоретичні питання роз-
робляють Юлія Мудра, Інна Стельмащук, Інна Нукало, Ганна 
Ляшик (керівники О.М.Довгань, О.О.Ястремський, І.О.Олійник, 
К.Г.Єрусалимець). Основний лейтмотив їхніх публікацій – 
формування у молоді ціннісного ставлення до здорового спо-
собу життя засобами фізичної культури та спорту. Питання 
методики фізичного виховання та організації тренувальних 
занять з окремих видів спорту висвітлюють Галина Кедрич, 
Ярослав Кононюк, Мирослав Бондарук (керівники В.А.Голуб, 
В.В.Слюсарчук, Я.І.Кравчук).

”Професійна компетентність учителя музики“ та 
”Етнографічні витоки музичного мистецтва“ склали зміст ста-
тей, опублікованих у Віснику майбутніми вчителями музики. 

Про естетичний вплив музичного мистецтва та мето-
дику музично-ритмічного виховання дітей і молоді пи-
шуть Ольга Метелюк, Ольга Поліщук, Яна Лащівська, 
Олена Добрянська, Сергій Шегера (керівники 
М.В.Черепанин, А.І.Шинкаренко, Т.В.Потапчук, 
О.М.Лукач, А.М.Афанасенко). Історію музичного ми-
стецтва висвітлюють Ганна Олексієвець, Аліна Луцен-
ко, Анастасія Плескач, Олена Іванюк, Ольга Презлята-
Афтаназів (керівники О.М.Цибульська, О.Г.Легкун, 
О.А.Горбач, Т.П.Медецька), а його етнографічні витоки 
характеризують Оксана Василенко, Анастасія Німець, 
Івнна Рудь, Анастасія Григорчук, Катерина Байрах, 
Діана Максимчук (керівники О.С.Смоляк, В.Є.Бенера, 
В.І.Сабран). Важлива ознака згаданих публікацій 
– широке використання етнографічного матеріалу, 
зібраного студентами мистецького факультету в рам-

ках діяльності лабораторії музичного фольклору.
Завтрашні вчителі образотворчого мистецтва 

публікують матеріали за тематикою ”Історія та розвиток обра-
зотворчого мистецтва на Волині“. Окремі сторінки мистецької 
історії нашого краю відкривають Юлія Пристаж, Юлія Савчук, 
Микола Ключук, Тетяна Починок (керівники О.Г.Панфілова, 
Б.О.Тивонюк, Ю.Я.Янчук), а Ольга Літвінчук і Вікторія Шарго-
родська віддали перевагу питанням методики образотворчого 
мистецтва (керівники Д.В.Синенький, К.В.Поднєжна).

В загальному, зміст і рівень наукових розвідок, запро-
понованих студентам різних факультетів у ”Студентському 
науковому віснику“ (випуск 9), засвідчили різноплановість 
і водночас тематичну стабільність їх наукового інтересу, 
продемонстрували наявність первинних навиків науково-
дослідницької роботи.

Валентина КАЩУК

Оригінальну в науково-теоретичному та важливу у 
методико-практичному плані тему дисертаційного дослідження 
обрав асистент кафедри медико-біологічних основ фізичного 
виховання В.І.Банах. Під науковим керівництвом завідувача 
кафедри інформатики та кінезіології Львівського державного 
університету фізичної культури, доктора технічних наук, про-
фесора І.П.Заневського він розробив проблему ”Удоскона-
лення техніки відштовхування у стрибках на лижах з трампліна 
на етапі спеціалізованої базової підготовки“. Успішний за-
хист такої важливої  для зимового олімпійського виду спорту 
дисертаційної теми на здобуття наукового ступеня кандидата 
наук з фізичного виховання та спорту відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Львівського ДУ фізичної культури. 
Нашому науковцю опонували завідувач кафедри теорії та ме-
тодики фізичного виховання Житомирського держуніверситету 
ім.Івана Франка, доктор наук з фізичного виховання і спор-
ту, професор Р.Ф.Ахметов і доцент Тернопільського НПУ 
ім.Володимира Гнатюка, кандидат наук з фізичного вихо-
вання та спорту Н.М.Грабик. Актуальність дисертаційного 
дослідження обумовлена тим, що в теорії та методиці стрибків 

на лижах із трампліна виникла проблема невідповідності рівня 
розробки науково-методичних засад формування техніки 
відштовхування сучасним потребам теорії та практики спорту на 

етапі спеціалізованої базової підготовки. У роботі описується 
технологія вимірювань і аналізується техніка відштовхування 
на основі опрацювання зображень і визначення параметрів 
кінематики тіла лижника, розкриваються взаємозв’язки довжи-
ни стрибка та параметрів техніки відштовхування, пропонується 
програма вдосконалення техніки відштовхування із застосуван-
ням спеціальних вправ, що враховують моделі відштовхування 
та передбачають зміну співвідношення обсягу компонентів 
технічної підготовки, застосування якої дозволяє істотно 
поліпшити спортивний результат. 

Результати досліджень упроваджено у навчально-
тренувальний процес лижників-стрибунів Кременецької та 
Ворохтинської СДЮСШОР, Верховинської та Надвірнянської 
ДЮСШ зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства, 
а також у викладання дисципліни ”Теорія і методика обраного 
виду спорту“ Львівського ДУ фізичної культури. Більше того, 
згадані результати наукових досліджень можуть бути викори-
станими при підготовці юнацької збірної команди України та 
тренуваннях стрибунів на лижах з трампліна до змагань різного 
рівня, в тому числі, й міжнародного.
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Доктору медичних наук, професору Василюку Василю 
Миколайовичу цьогоріч виповнюється 75 років від дня народ-
ження, з яких – 52 роки лікарської практики (терапевт, гастро-

ентеролог), в тому числі, 45 років 
викладацької роботи. 

В.М.Василюк народився 
25 серпня 1938 р. в с. Новосілка 
Заліщицького р-ну Тернопільскої 
області  в селянській родині. 
Батьки для нього залишились на 
все життя взірцем працелюбності, 
справедливості, високого 
сумління. Дитинство припало на 
трагічні роки. 9-річному хлопцеві 
довелося бути живим свідком 
Голодомору 1947 р. Тяжки-
ми, одночасно і цікавими були 
шкільні роки. У 1953р. закінчив 
семирічну школу в своєму селі, а 

середню – в 1955 р. в с. Касперівці 
(за 11 кілометрів від рідного дому). Ходив до середньої шко-
ли пішки (в  неділю туди, а в суботу назад, і в дощ, і в сніг, і 
в морози), бо транспорту тоді не було. Один раз на тиждень 
пошту із с.Касперівці в Новосілку достав-
ляли  кіньми. Заняття в школі були дуже 
цікавими. Понад усе він любив уроки з 
української мови та літератури, російської 
та німецької мов, зокрема, твори Т. Г. 
Шевченка, І. Я. Франка, Л. Українки, О. 
С. Пушкіна, О.С. Грибоєдова, Володими-
ра Сосюри, Максима Рильського, Павла 
Тичини та інших. Особливо захоплювався 
хімією, фізикою, географією. У16 років 
Василь уже працював поруч із дорослими: 
орав, сіяв, косив, збирав уражай. 

1955 р. поступив на І курс 
лікувального факультету Чернівецького 
державного медичного інституту. В 1958 
р. майбутній академік НАМНУ і АМН 
СРСР, професор, директор Інституту морфології Львівського 
НМУ Д.Д.Зербіно як асистент кафедри патологічної анатомії 
Чернівецького медичного інституту вів практичні заняття у 
студента III курсу Василя Василюка. Вчитель привив любов 
не тільки до клінічної та експериментальної  терапії, але і 
до клінічної патології, що й допомогло в майбутньому захи-
стити кандидатську дисертацію, в якій виконано фрагменти 
морфологічних прижиттєвих досліджень слизової оболонки 
шлунка, дванадцятипалої кишки при різних захворюваннях 
травного тракту.

З великим інтересом Василюк В. М. слухав лекції з 
фармакології, що проводив професор Г.Т.Пісько, який був 
на той час і куратором цієї групи, а в 1982 – 1990 роках – 
науковим консультантом докторської дисертації. Особливий 
інтерес викликали лекції професора О.І.Самсон, професора 
В.А.Трігера, професора Н.Б.Щупака й інших професорів і 
доцентів. 1961р. після закінчення лікувального факультету 
Чернівецького ДМІ (диплом лікаря-лікувальника)  направле-
ний головним лікарем дільничої лікарні Борщівського району 
Тернопільської області і за сумісництвом терапевтом. Особли-
вий позитив перших 3 років: не допущено жодної лікарської 
діагностичної чи тактичної помилок. Упродовж цих років на 
посаді головного лікаря дільничної лікарні набув досвіду та 
вміння спілкуватися з людьми, хворими, колегами по роботі, 
адміністрацією.

В 1958 році за комсомольською путівкою студент III кур-
су ЧДМІ приймав участь в збиранні врожаю в Павлодарській 
області Казахстану. Отримав Похвальну грамоту ЦК ВЛСМ Ка-
закстану. 1966-го як головний лікар приймав участь в роботі  
студентського будівельного загону і одночасно працював на 

посаді терапевта в ЦРЛ смт Демидівка Кустанайської області 
(Казахстан).

За успіхи у роботі будівельного загону студентів ЧДМІ 
і Чернівецького НУ (не було травм, захворювань та високі 
виробничі показники) лікар Василюк В. М. нагороджений 
медаллю «За освоєння цілинних і перелогових земель» 
(1966 р.).

З 1964 р. наказом Тернопільського обласного відділу 
охорони здоров’я Василюк В. М. з посади головного лікаря 
дільничної лікарні переведено на посаду лікаря-ординатора 
Тернопільського  обласного госпіталю інвалідів Великої 
Вітчизняної війни в м. Заліщики, де працював до 1965 р.

В 1965 р. у Харківському інституті підвищення кваліфікації 
лікарів Василюк В. М. слухав лекції з кардіології майбутньо-
го академіка НАМН України Л.Т.Малої. За рекомендацією 

Тернопільського облздороввідділу та Харківського інституту 
удосконалення лікарів був рекомендований  в аспірантуру з 
терапії. Після вступних іспитів в аспірантуру на кафедру про-
педевтики внутрішніх хвороб ЧДМІ з 1965 р. зарахований в 
клінічну ординатуру цієї ж кафедри. За час навчання (1965 
– 1967) в клінічній ординатурі досконало вивчив методи 
діагностики та способи лікування захворювань органів трав-
лення, серцево-судинної системи та системи крові.

1969 р. на вченій раді при Чернівецькому медичному 
інституті Василь Василюк захистив дисертацію на здобут-
тя вченого ступеня кандидата медичних наук («Активність 
деяких цитоплазматичних ферментів (холінестерази, 
моноамінооксидази, гістамінази) у хворих з виразковою хво-
робою та хронічним гастритом») і отримав диплом кандидата 
медичних наук.

В 1967 р. після завершення навчання в клінічній 
ординатурі працював асистентом в ЧДМІ на кафедрі пропе-
девтики внутрішніх хвороб. Народився син, дружина навча-
лась в Чернівецькому  національному університеті на біофаку. 
Сімейні обставини змусили повернутися в м.Заліщики,   де 
проживали батьки дружини. Лікар Василюк В. М. згодився 
на посаду дільничного лікаря ЦРЛ м. Заліщики, одночас-
но за сумісництвом – завідувача кабінету функціональної 

діагностики, працював терапевтом 
в районній МСЕК.

З 1968 р. був прийня-
тий на посаду асистента ка-
федри факультетської терапії 
лікувального факультету Киргизь-
кого ДМІ (м. Фрунзе). Завідувачем 
кафедри був на той час член-
кореспондент АМН СРСР, про-
фесор, доктор медичних наук 
Міррахімов С.М. Але асистент 
В.Василюк завжди випробовував-
ся на зрілість, самостійність, щоб 
приймати важливі рішення. Одно-
часно в Республіканській клінічній 
лікарні м.Бішпек за сумісництвом 

працював черговим лікарем, консультував хворих Республіки 
Киргизії, в т. ч. і в санавіації.

З вересня по грудень 1968 року асистент Василюк 
В. М. проходив курси підвищення кваліфікації на кафедрі 
факультетської терапії Новосибірського ДМІ (завідувачем 
кафедри і ректором на той час був академік АМН СРСР, про-
фесор В.І.Казначєєв). У вільний від навчання час асистент Ва-

силюк В. М. працював лікарем швидкої медичної допомоги. За 
сумлінну працю, клінічний досвід був призначений головним 
лікарем підстанції швидкої медичної допомоги «Затулінка» 
м.Новосибірська.

В 1975 р. в НМУ ім.О.О.Богомольця на курсах під-
вищення кваліфікації навчався в доцента, а згодом академіка 
НАМН України Л.А.Пирога (гастроентерологія, нефрологія, 
педагогіка, психологія, генетика).

В 1970 – 1986 рр. на кафедрі оперативної хірургії та 
топографічної анатомії проводив морфологічні дослідження 
слизової оболонки шлунка (біоптати були отримані і під час 
ЕФГДС й зондом Вуда) у  хворих на пептичну виразку шлунка 
та дванадцятипалої кишки (до і після хірургічних втручань) та 
при різних захворюваннях травного тракту. Це були  фрагмен-
ти майбутньої дисертації на здобуття вченого звання доктора 
медичних наук.

З 1982 по 1896 роки під час відпусток під керівництвом 
видатного вченого, члена-кореспондента АМН, заслуже-
ного діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, 
керівника Науково-дослідного медико-токсикологічного цен-
тру Г.Т.Піська виконував фрагменти докторської дисертації з 
вивчення впливу етонію на процес загоєння експерименталь-
них ушкоджень шлунка на білих щурах та морських свинках.

До 1989 року В. Василюк працював асистентом кафе-
дри пропедевтики внутрішніх хвороб ТДМІ. 3 1989 р. був пере-
ведений на посаду асистента  кафедри госпітальної терапії, на 
якій читав лекції і проводив практичні заняття із різних розділів 
внутрішньої медицини, клінічної фармакології, професійних 
захворювань, військово-польової терапії. Одночасно більше 
10 років вів практичні заняття і читав лекції із терапев-
тичних дисциплін в Медичному коледжі (пізніше Інститут 
медсестринства). З 1983 до 2003 року керував інтернами-
терапевтами в Рівненській обласній, міській об’єднаній 
лікарні, станції швидкої медичної допомоги, а також в 
Костопільській, Здолбунівській, Клеванській ЦРЛ. Окрім 
лекцій, проводив і практичні заняття, консультував хворих 

у різних відділах II міської комунальної лікарні. У 2005 році 
В.М.Василюк переведений на кафедру внутрішньої медици-
ни №1 Тернопільського ДМУ, де консультував хворих міста 
й області як гастроентеролог. Там працював до 2013 року і 
лікарем-терапевтом вищої атестаційної категорії з терапії. У 

1970 році вперше переступив поріг ТДМУ, і вже 43 роки його 
життя нерозривно пов’язане із цим ВНЗ, саме тут фахово зро-
став молодий спеціаліст: асистент, доцент, доктор медичних 
наук, професор.

В. М. Василюк – автор більше 180 друкованих робіт, в 
тому числі, 2 навчальних посібників, 7 патентів на винаходи, 3 
авторських свідоцтв, 6 раціоналізаторських пропозицій. Під 
керівництвом наукового консультанта докторської дисертації 
ним створена Тимчасова фармацевтична стаття на «Етоній» 
(таблетки) – нова лікарська форма за новими призначенням. 
Створений технічний і технологічний регламенти на промисло-
ве виробництво таблеток етонію. Для доклінічних і клінічних 
випробувань I і II фаз таблетки нароблялись на Тернопільській 
фармфабриці, а також фабриках «Львівфарм» та «Дарнфарм» 
(Київ).

З 2009 р.  по  2011 р.  за сумісництвом в Університеті 
«Україна» В.М.Василюк викладав загальну, вікову, педагогічну, 
соціальну, онтопсихологію, психологію професійної діяльно-
сті, вікову фізіологію.

За 43 роки праці в Тернопільському медичному 
університеті за громадську роботу отримав подяки із записом 
в трудову книжку, медаль «Ветеран праці».

У 2012 р. за конкурсом обраний на посаду завідувача 
кафедри методики викладання біології та екології  Креме-
нецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту 
імені Тараса Шевченка та членом вченої ради даного ВНЗ. 
Читає лекції з фізіології людини і тварин, вікової фізіології,  
основ медичних знань та охорони здоров’я, долікарської 
медичної допомоги, а також керує студентськими науковими 
роботами.

В. М. Василюк – відомий клініцист: через його чуй-
не серце за 52 роки пройшло чимало пацієнтів, багато з них 
зобов’язані йому не лише своїм здоров’ям, але і життям. Його 
клінічні обходи, консультативні прийоми та консультації в 
складних клінічних ситуаціях (в тому числі і санавіації) – це 
школа лікарської, педагогічної майстерності, людяності і 
тактовності. Лекції і практичні заняття викладача В. Васи-
люка відзначаються новизною, власним багатим клінічним 
досвідом. Студенти поважають його за вимогливість, 
справедливість, чуйність, турботу, розуміння складних 
молодіжних   проблем.

Поруч із науково-педагогічною та лікувальною 
діяльністю В. М. Василюк приділяє велику увагу громадській 
роботі, приймає участь у засіданнях обласного лікарського то-
вариства терапевтів.

У 1961 році Василь Миколайович одружився з Оленою 
Олександрівною, з якою живуть 52 роки і виховали чудових 
дітей та онуків. Професор Василюк гордиться, що очолює цілу 
династію лікарів: дружина – медсестра, біолог (до речі, в ми-

нулому –  студентка Кременецького педагогічного інституту); 
син Віктор – кандидат медичних наук, ендоскопіст вищої 
лікарської категорії, терапевт, рентгенолог, експерименталь-
ний гастроентеролог; дочка Надія – лікар-педіатр та провізор; 
онук Леонід – хірург; онук Ярослав – юрист; зять – тера-
певт, невістка по сину – педіатр, невістка по внуку – лікар-
косметолог. Та особливі надії покладає професор на свого 
правнука Олексійка... 

Щиро вітаємо нашого ювіляра із досягненням високої 
життєвої вершини, бажаємо всіх тілесних і духовних благ, 
з яких складається щастя людини, і буяння творчих сил для 
щедрих врожаїв на ниві служіння людям.       

     ЮВІЛЕЙНЕ ЛІТО  ПРОФЕСОРА ВАСИЛЮКА



димир Лозинський. Медалі чемпіоні України та 
посвідчення кандидатів у майстри спорту з футбо-
лу отримали: Тарас Новосад, Юрій Ганець, Дмитро 
Андрієшин, Михайло Соколян, Владислав Сороць-
кий, Святослав Лев-
ков, Віталій Груша, 
Вадим Годлевський, 
Михайло Вітерук, 
Олександр Апан-
чук, Вадим Щирба, 
Микола Бидисюк, 
Костянтин Пікуль, 
Богдан Слоневсь-
кий, Захар Гац, Ро-
ман Клак, Віталій 
Богданов, Павло 
Данилюк.

За успішну 
підготовку команди 

нагороджено ректора інституту, про-
фесора Афанасія Ломаковича і голов-
ного тренера команди Анатолія Ан-
тонюка. Троє футболістів запрошені 
до національної студентської збірної 
команди України, яка братиме участь 

у ХХVІІ Всесвітній студентській 
Універсіаді (м.Казань, Росія).

Переможців Всеукраїнського 
студентського футбольного 
чемпіонату вітали та вручали пам’ятні 

нагороди і призи на-
чальник управління з 
фізичної культури та 
спорту Тернопільської 
обласної федерації 
футболу О.Д.Мамус, 
голова Кременецької 
райдержадміністра-
ції Ю.Р.Фецович, 
міський голова 
О.А.Ковальчук, голова 
Кременецької районної 
федерації футболу 
В.О.Карташов.

З вітальними 
словами до присутніх 
звернувся ректор 
інституту, професор 
Афанасій Ломакович. 
Урочисту програму 
підготували та забез-
печили її реалізацію 
проректор з виховної 

роботи нашого інституту 
М.В.Сиротюк, декан факультету 
фізичного виховання О.О.Бережанський, режисер В.В.Скоропляс, 
працівники інституту та коледжу А.П.Благій, Н.А.Ткач, М.І.Швед, 
С.М.Томашевський.

Успіхів нашим чемпіонам, бо попереду – нові турніри і 
чемпіонати! 
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Завершився ХІІ Чемпіонат України з футболу 
серед вищих навчальних закладів, що проходив під 

егідою Всеукраїнської 
футбольної асоціації 
студентів. Вперше 
в історії розвитку 
футболу на Волині 
чемпіонство виборола 
місцева команда – фут-
больна дружина нашо-
го ВНЗ ”Буревісник“ 
(тренер Анатолій Ан-
тонюк, капітан Тарас 
Новосад). Перебуваю-
чи після першого кола 
на третій сходинці 
турнірної таблиці, наші 
футболісти зуміли 
обійти своїх іменитих 
суперників із Тернопільського 
НПУ ім.Володимира Гнатюка (ФК 
”Тернопіль-Педуніверситет“) та 
Чернівецького НУ ім. Юрія Федь-
ковича (ФК ”Університет“) і забез-

печити собі золоті медалі за тур до 
закінчення Чемпіонату. Врахувавши 
досвід першого кола, коли були 
втрачені важливі очки у зустрічах з 
аутсайдерами змагань, ”Буревісник“ 
не лише компенсував втрати, а й за-
страхував себе від несподіванок на 
фініші. 

Наша ко-
манда набрала 
23 очка, маючи 
різницю м’ячів 22 
– 13; в її активі – 
7 перемог, 2 нічиї 
і 3 поразки, з яких 
перші дві припада-
ють на перше коло, 
а третя – на за-
вершення змагань, 
коли доля медалей 
вже була виріше-
на. Футболісти 
інституту до своєї 
золотої верши-
ни йшли наполе-
гливо і впевнено. 
Наполеглив ість 
полягає в тому, 
що найближчим 
переслідувачам 
і найсильнішим 
суперникам – тер-
нополянам і чернівчанам – вони не 
залишили жодного шансу на успіх: 
до вирішення долі Чемпіонату дося-

гали потрібного результату зустрічей із ними як на своєму, так і на 
їхньому полі. Впевненість була продемонстрована у другому колі: 

наша команда не зазнала жодної поразки до забезпечення собі 
першого місця. Всі гравці ”Буревісника“ заслуговують високої по-

хвали, виокремлювати когось із них просто немає потреби: кожен 
зробив максимальний особистий внесок у сходження інститутської 
спортивної дружини на студентський футбольний Олімп України. 

однак необхідно зробити одне цікаве зауваження: кращий го-
леадор команди Роман Клак (друге місце серед бомбардирів 

Чемпіонату) продемонстрував справжній спортивний бійцівський 
характер і волю до перемоги: більшу частину своїх голів він забив у 
ворота головних суперників, часто вирішуючи долю матчу, а отже 
– і чемпіонських медалей. 

Відбулося святкове дійство з нагоди нагородження фут-
больної команди  ”Буревісник“ – Чемпіона України серед команд 
вищих навчальних закладів. Нагороди – Почесний Кубок, золоті 

медалі, грамоти і дипломи – вручали президент Всеукраїнської 
футбольної асоціації студентів, заслужений тренер України Олег 
Первушкін, і головний тренер національної студентської збірної 
команди України з футболу, заслужений тренер України Воло-

«БУРЕВІСНИК»  –  ЧЕМПІОН УКРАЇНИ
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Студент вищого навчального закладу готується стати 
не лише висококваліфікованим знавцем своєї справи, а й по-
вноправним громадянином своєї держави. Якщо першу якість 
молода людина здобуває на теоретичних і практичних занят-
тях, то другу – участю у громадській роботі, у самоврядних 
студентських структурах. 

Органи студентського самоврядування сприяють 
гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у 
нього навичок майбутнього організатора, керівника. У своїй 

діяльності органи студентського самоврядування керують-
ся законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і нау-
ки та відповідного центрального органу виконавчої влади, 
в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний за-
клад, статутом цього навчального закладу. 

Студентське самоврядування, згідно з Положенням, 
– це об’єднання студентської громади, спрямоване на ефек-
тивне виконання завдань, передбачених чинним законодав-
ством, рішеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України й інших органів управління. 

В загальному, діяльність органів студентського само-
врядування нашого інституту спрямована на забезпечення і 
захист прав та  інтересів  студентів; сприяння їх навчальній,  
науковій   та  творчій   діяльності; на створення відповідних 
умов для проживання в гуртожитку і відпочинку; організацію 
діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів 
за інтересами; забезпечення інформаційної, правової, 
психологічної та іншої допомоги студентам. 

До компетенції самоврядних студентських структур 
інституту належить організація співпраці зі студентами інших 
вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями; 
участь у вирішенні питань студентського обміну між вищи-
ми навчальними закладами в Україні та за кордоном. Важ-
ливими важелями впливу студентського самоврядування на 
поліпшення умов навчання та побуту студентів є участь студ-
парламенту і профкому у розподілі стипендіального фонду, 
сприянні працевлаштуванню випускників; у координації робо-
ти з викладачами, наставниками академічних груп студентів,  
кафедрами та деканатами факультетів.

Згідно з Положенням про студентське самовряду-
вання в інституті діють студентський парламент інституту (у 
кількості 14 осіб); студентська рада факультетів; студентська 
рада гуртожитків (у кількості 9 осіб). 

Студентський парламент – виконавчий орган сту-
дентського самоврядування інституту, який створюється 
представницьким органом студентського самоврядування 
для здійснення виконавчих функцій і повноважень студентсь-
кого самоврядування у межах, визначених законодавством 
України та Положенням про студентське самоврядування.

Студентська рада факультетів повинна надавати без-
посередню допомогу студентам у вирішенні проблем, захисті 
прав та інтересів студентів на факультеті, співпрацювати 
та взаємодіяти з деканатом. Організація та проведення 
культурно-масових заходів на факультеті, зацікавлення 
суспільно корисними проектами, проведення вечорів, тема-
тичних вечірок для студентів факультету, організація  виступів 

команди КВК, донесення інформації від студентських рад 
факультетів до студентів, забезпечення зв'язків студентської 
ради з громадськістю та реалізація рекламних проектів – 
основні завдання студентської ради факультетів.

Вищим виконавчим органом студентського само-
врядування гуртожитку є студентська рада гуртожитку, яка 
створюється у кожному гуртожитку для залучення його 
мешканців до проведення заходів, спрямованих на поліпшення 
житлових та санітарно-побутових умов, дотримання правил 

внутрішнього розпорядку, проведення культурно-
масової, спортивної роботи, організації відпочинку, 
пропаганди здорового способу життя.

Діяльність згаданих органів студентського са-
моврядування в інституті має бути взаємозв’язаною та 
послідовною і лише за таких умов стане ефективною. 

У 2013 – 2014 навчальному році працював но-
вий склад студентського профспілкового комітету, 
очолюваного Андрієм Заблоцьким (41-СП). Заступник 
голови – Галина Кедрич (51-Ф), секретар – Василина 
Мартиняк (31-Мк). Обов’язки членів комітету строго 
розподілені: спортивно-масовий сектор – Вадим 
Щирба (32-Ф), Олексій Хоміцький (42-Б); навчальний 
сектор – Лариса Вакуліч (41-ТО), Надія Ковальська 
(31-Б); науковий сектор – Сергій Колісецький (31-

Т О ) , Олеся Клизуб (41-А); виховний сектор – Наталія Щур 
(32-ДПК), Олеся Житинська (41-Дк); культурно-масовий сек-
тор – Сергій Росоловський (31-М), Ольга Фіщук (41-ДП); ху-
дожня самодіяльність – Ігор Кружілка (31-Н), Роман Кравець 
(33-ТО).

До складу ради студентського парламенту (голова 
– Сергій Колісецький (31-ТО), заступник – Мирослав Бон-
дарук (31-Ф), секретар – Анна Крижна (11-СП)) входили 12 
студентів: Дарія Бондар (41-Мк), Софія Горобець (11-Мк),   
Марія Баглик (11-Ф), Тетяна Починок (41-Р),   Соломія Трутень 
(33-ТО), Андрій Євдокімов (32-Ф), Денис Касьянчук (41-Н), 
Наталія Бартух (21-А), Софія Доїзжак (11-Н), Марія Градова 
(32-ДПК),          Ольга Ковальчук (31-ТО), Юлія Яцко (21-Б). 

Окрему групу становлять студдекани: педагогічний фа-

культет – Аліна Гикава (31-СП); природничо-технологічний 
– Юлія Іванчук (42-Б); мистецький факультет – Анжела Ро-
зумець (31-Р); факультет іноземних мов – Назар Пастушок 
(11-А); педагогічний коледж – Павло Гуменюк (31-ТОк).  

Варто зауважити, що студентський парламент на чолі 
з Сергієм Колісецьким намагається осягнути різні ділянки 
роботи зі студентською молоддю інституту, і в ньому, що 
важливо, окреслюються контури співпраці парламенту зі сту-
дентським профспілковим комітетом. 

Як зазначалось вище, одним із завдань органів сту-
дентського самоврядування  є сприяння навчальній, науковій 
та творчій діяльності студентів, серед яких найпомітніша ро-
бота прослідковується у творчій сфері. Навчальна та наукова 
сфери студентської життєдіяльності вимагають пильнішої 
уваги студентського парламенту та профкому. 

Потребує активізації робота органів студентського са-
моврядування у сфері сприяння співпраці зі студентами інших 

вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями, з пи-
тань працевлаштування студентів та зв’язків з випускниками.

Члени студентського парламенту здійснюють рейди-
перевірки санітарного стану кімнат студентів, які прожива-
ють у гуртожитках. До цієї роботи має активніше долучитися 
студентська рада гуртожитків. 

З метою визначення ефективності діяльності органів 
студентського самоврядування в інституті було проведене ан-
кетування студентів щодо оцінки ними діяльності студентсь-
кого парламенту та студентської профспілкової організації. В 
опитуванні прийняло участь 200 студентів різних факультетів. 
Їх відповіді дають змогу оцінити діяльність самоврядних 
структур у конкретних показниках.

Зокрема, про існування студпарламенту знають 
92% опитаних, а про студентський профком – 86%. 
Своїх представників у цих студентських структурах зна-
ють 7 студентів із 10. Лише половина студентів задоволена 
діяльністю своїх виборних органів; ще 40% – задоволені 
частково. 

За допомогою до студентського парламенту звер-
талися 11% студентів, до студентського профкому – 16%. 
Лише третина студентів вирішують питання функціонування 
гуртожитків у студентській профспілці. 

Важливо, що персональну оцінку роботи активістів 
студентської профспілки дали всі опитувані і лише 5 з них ви-
ставили ”незадовільно“. І ще один показник, який стимулює 
до аналітичних роздумів щодо організації роботи самовряд-
них студентських структур інституту в майбутньому: 62% 
студентів бажають і надалі співпрацювати із профспілковим 
комітетом, а 46% – із студпарламентом. 

Це не може не насторожувати, бо за такої статистики 
поза сферою впливу студентського активу залишаються над-
то багато студентів.

Однак маємо певні підстави і для оптимістичних 
висновків. Студентський парламент намагається втілювати у 
студентське життя нові ідеї, проекти, організовує конкурси, 
вечори, проводить змагання тощо, намагається об’єднати 
студентів навколо спільних  інтересів та пропозицій. 

Активісти самоврядних структур вдало 
поєднують свою роботу з навчальним процесом 
та студентською науковою роботою. 

Помітні конкретні результати спільної 
роботи інститутських органів студентського 
самоврядування. Члени студентського парла-
менту спільно зі представниками студентського 
профспілкового комітету допомогли в організації 
проведення анкетування «Викладач очима 
студентів». 

Окрім цього, проводяться композиційні ви-
ставки квітів, товариський турнір з міні-футболу 
між науково-педагогічними працівниками та сту-
дентами закладу.

З ініціативи студентського парламенту та 
студентської профспілки були проведені фото-

конкурс «Світ крізь об’єктив», конкурси на кращу стінгазету 
до Новорічних свят «Свято наближається», на кращу зимо-
ву фотографію «Сніжна любов» (зібрані кошти  передані на 
лікування студентки 51-А групи Король Людмили), брейн-
ринг «Зимовий кубок» серед команд факультетів, а також 
акції «Живи з надією» (для потреб дітей з обмеженими мож-
ливостями); та «Острів душі» (збір гуманітарної допомоги  
для вихованців Бережанської виправної колонії). 

Працює студентський волонтерський загін з питань 
милосердя та допомоги нужденним.

Такі результати вселяють надію на підвищення 
ефективності діяльності органів студентського самовряду-
вання інституту, на зміцнення їх продуктивної співпраці між 
собою, з ректоратом, деканатами в інтересах студентства 
та нашої спільної справи – якісної підготовки фахівців для 
системи національної освіти і виховання свідомих громадян 
України.

У рамках відзначення Дня Європи в Україні студентсь-
ким активом інституту проведено благодійний ярмарок, го-
ловною метою якого стало залучення студентів до вивчен-

ня культурних надбань європейських народів і збір коштів 
для благодійних цілей за допомогою різноманітних форм 
ярмаркової діяльності. Творчі групи факультетів презенту-

вали культуру (мову, одяг, різні види мистецтва, кулінарію, 
звичаї тощо) європейських країн, водночас залучаючи 
відвідувачів ярмарку до різних форм благодійництва. 

Ярмаркова група педагогічного факультету, 
підготовлена асистентом кафедри теорії і методики 
дошкільної освіти С.С.Гусаківською, у складі Аліни Гикавої, 
Юлії Губар, Христини Рудюк, Ірини Аврамишин, донес-
ла до учасників ярмарку особливості духовної культури , 
обрядово-побутових традицій України. Майбутні вчителі 
музики, очолювані асистентом кафедри гри на музичних 
інструментах і хореографії О.Й.Дедю та її помічником, сту-
денткою Марією Ніколайчук, зосередились на пропаганді 
музичного мистецтва Польщі. Студенти спеціальності 
”Біологія“ Юлія Іванчук та Олексій Хоміцький  разом зі 
своїми колегами і під керівництвом декана О.І.Дух пред-
ставили розмаїття матеріальної та духовної культури 
Болгарії. Завтрашні вчителі образотворчого мистецтва 
цілком обґрунтовано обрали своїм об’єктом Італію, багату 
пам’ятками живопису, скульптури, архітектури. Юні митці, 
організовані п’ятикурсницею Ольгою Літвінчук, спільно з 
творчим квартетом викладачів у складі О.Г.Панфілової, 
Д.В.Синенького, Ю.Я.Янчук, Б.О.Тивонюк не лише успішно 

реалізували свій художній задум, а й представили на огляд 
відвідувачів підготовлену ними картину – дружній шарж 
”Волинські Афіни“, де відобразили значну частину науково-

педагогічних працівників інституту в образах діячів Античної 
епохи.

Кошти, залучені в день ярмарку, передано на 
благодійні цілі.

Сторінку підготувала редактор відділу студентської молоді Валентина КАЩУК
Фото Петра ДАНИЛЮКА

СТУДЕНТСЬКЕ  САМОВРЯДУВАННЯ  –  ШКОЛА  ГРОМАДЯНСЬКОСТІ

БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК



Л  І  Т  Н  І  Й

Вітаємо!
Ви зуміли  за нелегких десять літ 
Для історії лишить вагомий слід:
Відродити славу Кременця для світу,
До нових висот підняти тут освіту
Й увінчати власних літ ходу врочисту
Як почесний громадянин цього міста.

Рішенням 28-ої сесії Кременецької міської ради шо-
стого скликання на підставі Положення про звання ”Почес-
ний громадянин міста Кременець“ і з урахуванням пропозиції 
постійно діючої депутатської комісії з соціально-культурних 
питань за високий професіоналізм і багаторічну сумлінну 
працю в системі вищої освіти ректору Кременецького облас-
ного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шев-
ченка, заслуженому працівнику народної освіти України, 
почесному академіку Академії вищої школи України, про-
фесору Афанасію Миколайовичу Ломаковичу присвоєно 
звання ”Почесний громадянин міста Кременець“.

Цим самим визнано його особистий внесок у повер-
нення нашому місту освітянської честі та слави й особливі за-
слуги у відновленні традицій вищої школи на Півдні Волині.

                   

ПОЧЕСНЕ  ЗВАННЯ
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Ф О Т О В Е Р Н І С А Ж

Цікавим мистецьким вернісажем курсових робіт 
відзвітували майбутні вчителі образотворчого мистецтва – 
випускники педагогічного коледжу. Необхідно відмітити, 
що представлені роботи характеризуються неоднорідністю 
видів і жанрів образотворчого мистецтва, хоч і відмічені 
специфічною тематичною гамою. 

Яскраве народне різнобарв’я петриківського розпису 
запропонували  Наталія Комар та автор замітки; батік (роз-
пис по тканині, декоративні архітектурні пейзажі) припав до 
душі Марії Баланді, Зоряні Резнік, Ілоні Тукало; дивовиж-
ним розписом по склу місцевих пейзажів, тобто вітражем,  
приємно подивували Валентина Скорська, Іван Струк, Іванна 
Тригуба. 

Не залишилися поза увагою й любителі акварельного 
пейзажу: він був представлений роботами Наталії Карпюк, 
Анатолія Німця й Івана Гуцола. Як продовження пейзажу, 
тільки у відмінному від попередніх різновидів образотвор-
чого мистецтва, постає гобелен Софії Бешлей. На завершен-
ня організатори виставки пропонують відвідувачам ще дві 
оригінальні роботи – вишиванки-натюрморти Алли Шевчук 
і Сніжани Вальчишин.

Радує, що серед тематичного вибору робіт традиційно 
переважають кременецькі сюжети, тобто наші юні митці 
мають невичерпне джерело творчого натхнення для нових 
робіт.

Організаторами вернісажу та безпосередніми 
керівниками курсових робіт були викладачі   образотвор-
чого мистецтва педагогічного коледжу О.П.Качаловська і 
Т.Н.Нікіфорчук.

Тетяна КЛИМ’ЮК, власкор ”Замку“

ЗАМОК № 9-1431 липня 2013 р.
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”БРОНЗОВІ“ СТРУНИ НАШИХ 
БАНДУРИСТОК

В Актовому залі Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
відбувся ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс кобзарсько-
го мистецтва ”Срібні струни“ імені З.Штокалка. 

Серед учасників свята з Києва, Рівного, Івано-
Франківська, Тернополя, Луцька показували своє музич-
не мистецтво і тріо бандуристок нашого інституту у складі 
Антоніни Корнійчук (32-М), Надії  Грибінчик і Світлани Па-
стух з 21-М групи. У їх виконанні прозвучали ”Український 
танець“ О.Герасименко та пісня ”Зацвіла в долині“ Б.Фільц 
на вірші Т.Шевченка в аранжуванні О.Вальчук.

Конкурсне журі очолював професор Київського 
національного університету культури і мистецтв, голова 
Національної спілки кобзарів України Володимир Єсипок. 
У складі журі – доцент кафедри народних інструментів 
Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка, 
заслужений діяч мистецтв України, композитор Оксана Ге-
расименко; бандурист, педагог, громадський та культур-

ний діяч української діаспори (Англія) Мирослав Постолан; 
завідувач кафедри інструментального виконавства Інституту 
мистецтв  ТНПУ ім.Володимира Гнатюка, доцент Ольга Ла-
заревська. До речі, журі гідно оцінило не лише виступи на-
шого колективу, а й прекрасні костюми виконавців. 

Тріо бандуристок нагороджено дипломом   Лауреата 
ІІІ ступеня, а керівника колективу – викладача кафедри гри 
на народних інструментах  та хореографії Ольгу Вальчук – 
Грамотою за активну участь у підготовці конкурсантів.

УСПІХ У КОМП’ЮТЕРНИХ 
”ПЕРЕГОНАХ“

На базі Технічного коледжу Тернопільського 
національного технічного університету ім.Івана Пулюя прой-
шов ІІ етап VІІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики  та 
комп’ютерної техніки, що зібрав 14 учасників з ВНЗ І – ІІ 
рівнів акредитації Тернопільської області. 

Представником педагогічного коледжу Кременець-
кого гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шев-
ченка був студент 21-ТОк групи Дмитро Клак. 

Завдання олімпіади традиційно складалися із двох 
блоків: теоретичний блок – тестові завдання на комп’ютері 
з теорії інформатики і будови комп’ютера, та практична ча-

стина, де учасники виконували завдання з трьох програм: 
Word, Excel i Access.

Набравши у теоретичному блоці 60 % балів та успішно 
впоравшись із практичним блоком, Дмитро посів у підсумку 
ІІІ місце. 

Різносторонні здібності хлопця проявилися ще під 
час навчання у Катеринівській ЗОШ Кременецького району: 
захоплюється фізикою, математикою, футболом та музикою 
(грає на гітарі). Учасник районних та обласних конкурсів з 
малювання і трудового навчання. 

Готував до олімпіади нашого студента викладач 
інформатики педагогічного коледжу  І.М.Галаган. Вітаємо 
дипломанта і керівника з успіхом і чекаємо перемог у чер-
гових змаганнях.

ПЕРЕМОГА В КОНКУРСІ ПРОГРАМ
Завершився обласний конкурс на кращу програму 

виховної роботи на період літнього оздоровлення і відпочин-
ку школярів ”Виховник-2013“ серед студентської молоді. 
Кращою визнана конкурсна програма літнього табору 
відпочинку ”Калинонька“, підготовлена творчим колективом 
нашого інституту. Під керівництвом кандидата педагогічних 
наук, доцента кафедри педагогіки вищої школи С.М.Корні-
єнко  працюва-
ли студентка IV 
курсу мистець-
кого факуль-
тету Анастасія 
Плескач та її 
однокурсниця 
з факультету 
фізичного вихо-
вання Світлана 
Захарчук. 

Розробле-
на ними програма 
враховує специфіку організації виховної роботи у літніх оздо-
ровчих таборах у порівнянні з виховним процесом у школі. На-
самперед  передбачена тимчасова ”відірваність“ дітей від сім’ї; 
враховано різний соціальний досвід та умови життя школярів 
міської та сільської місцевості (при створенні варіативних 
програм виховної роботи та забезпеченні індивідуального 
підходу до кожного учасника оздоровчих і культурно-
масових заходів). Особливий акцент наші автори програм 
зробили на використанні виховних можливостей дитячого 
колективу літнього табору відпочинку, зокрема, на активізації 
міжособистісного спілкування, на формуванні доброзичливої 
моральної атмосфери через особисту участь кожного у вихов-
них заходах культурно-мистецького, спортивного та трудово-
го характеру. 

Враховуючи постійне прагнення дітей шкільного віку до 
самостійності та з метою стимулювання розвитку їх ініціативи 
й активності творці програми звели до мінімуму регламентації 
та обмеження, що могли б негативно впливати на творчу 
самодіяльність кожного школяра зокрема та дитячого колек-
тиву в цілому. В реалізації програми виховної роботи беруть 
участь не лише професійні педагоги (науково-педагогічні і 
педагогічні працівники, студенти педагогічних ВНЗ), а й пред-
ставники інтелігенції, трудових колективів різних установ. Про-
грама не залишає поза увагою умови природного середовища 
та соціального оточення, в яких здійснюється життєдіяльність 
літнього табору відпочинку, а також заходи зі збереження 
здоров’я і життя дітей та вихователів. Важливою її особливістю  
є спрямованість на забезпечення оптимального режиму роботи 
педагогічного і дитячого колективів у їх тісній взаємодії заради 
створення у таборі життєрадісної атмосфери та забезпечення 
повноцінного відпочинку і всестороннього розвитку дітей.

ПЕРЕМОЖНА ”МІСТЕРІЯ ТАНЦЮ“
У Київському університеті імені Бориса Грінченка 

проходив VІІ Міжнародний хореографічний фестиваль-
конкурс ”Містерія танцю“, приурочений Дню Європи в 
Україні. Він відбувся за сприяння благодійного фонду ”По-
ступ ХХІ“, ”Фонду сприяння розвитку мистецтв“ та фундації 
”Нова освіта“. Голова організаційного комітету конкурсу  – 
Анатолій Толстоухов.

У фестивалі брали участь 64 танцювальні колективи з 
Польщі, Білорусі, Азербайджану, Росії та України. 

Кременецький гуманітарно-педагогічний інститут 
представив художній народний ансамбль танцю ”Горлиця“ 
(керівник Андрій Медецький). Хореографічний дует цього 
колективу Євген Найчук та Ірина Поліщук стали дипломанта-
ми І ступеня у віковій категорії 19 – 23 роки. Вони запропо-
нували польський народний танець ”Куявяк з обереком“ та 
український народний танець ”Горлиця“.

Переможці брали участь в Гала-концерті на Майдані 
Незалежності.

ЛАУРЕАТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ

На базі Херсонського музичного училища пройшов 
VII Всеукраїнський конкурс солістів-вокалістів імені Оксани 
Петрусенко. Цього року участь у заході взяли 85 вокалістів 
з усіх регіонів України, а також з Білорусі, Росії, Азербайд-
жану, Грузії та Китаю.  

У складі конкурсного журі – видатні майстри 
українського оперного мистецтва, члени творчих спілок 
України: Валентина Арканова – голова журі, народна ар-
тистка України, професор Харківського університету ми-
стецтв ім.І.Котляревського; Анатолій Дуда – народний 
артист України, професор Одеської музичної академії 
ім.А.Нежданової; Олесь Харченко – народний артист 
України, лауреат Національної премії України ім.Т.Шевченка; 
Олег Цигилик – заслужений діяч мистецтв України, про-
фесор Львівської музичної академії ім.М.Лисенка; Петро 
Лабатий – заслужений артист України, доцент Донецької 
музичної академії ім.С.Прокоф’єва; В’ячеслав Гребенюк – 
секретар журі, заслужений працівник культури України.

Конкурс проходив  у два тури, а виконавців розподілено 
на три категорії за рівнем музичної освіти. Педагогічний ко-
ледж Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту 
ім.Тараса Шевченка представив студент 31-Мк групи Бо-
рис Мидлик. У першому турі, де боролися 34 учасники, він 
запропонував італійську арію А.Кальдара ”Come raggio 
di sol“ і пісню В.Верменича на слова М.Сингаївського 
”Чорнобривці“. У другому турі, де лишилося 23 учасники, 
Борис виконав арію Петра з опери М.Лисенка ”Наталка Пол-
тавка“ та українську народну пісню ”Там, де ятрань круто 
в’ється“ в обробці Н.Шульмана. Ці твори принесли успіх 
нашому солісту: за підсумками журі, студент педагогічного 
коледжу, котрий виступав поряд зі студентами музичних 
училищ та інших середніх мистецьких навчальних закладів, 
посів ”бронзовий“ п’єдестал й отримав відповідний Диплом 
лауреата конкурсу ІІІ ступеня.

Керувала підготовкою Бориса до конкурсу ви-
кладач постановки голосу педагогічного коледжу Неллі 
Галішевська. Бажаємо юному вокалісту досягати щораз ви-
щих мистецьких вершин!

КОНКУРС ЮНИХ 
ХУДОЖНИКІВ

На базі мистецького факультету інституту відбувся 
конкурс на кращу роботу з образотворчого мистецт-
ва ім..І.Ф.Хворостецького серед художньо обдарованих 
випускників 9 та 11 класів ЗОШ, ліцеїв, гімназій, мистець-
ких шкіл регіону, які виявили бажання навчатися у нашому 
навчальному закладі за спеціальністю ”Образотворче ми-
стецтво“. За умовами конкурсу, його переможці та призери 
нагороджуються дипломами та матимуть переважне право 
на зарахування до інституту за інших рівних умов. Журі 
конкурсу очолювала кандидат мистецтвознавства, доцент 
кафедри образотворчого мистецтва та методики його ви-
кладання О.Г.Панфілова.

Серед випускників-одинадцятикласників найкраще 
виконала творчу роботу Ольга Гуцуляк з Кременецької ЗОШ-
інтернату. Другою була Лідія Голуб із загальноосвітньої шко-
ли с.Великі Вікнини Збаразького району. Третє місце посіла 
Катерина Присяжнюк – майбутня випускниця Лідихівської 
ЗОШ (Кременеччина). 

Випускники-дев’ятикласники змагалися у номінаціях 
живопису та рисунку. В номінації ”Живопис“ першість вибо-
рола Анна Мойсей (ЗОШ с.Кімната Кременецького району), 
а друге і третє місця поділили між собою однокласниці з 
Кременецької ЗОШ-інтернату відповідно Надія Кондратюк 
і Юлія Стецюк.

Номінація ”Рисунок“ принесла перемогу Інні Бас із 
Дунаївської ЗОШ, що на Кременеччині, друге місце – за 
Юлією Фариною (Кременецька ЗОШ № 3), а третє – в Ольги 
Богути (ЗОШ с.Будки Кременецького району).

Учасники конкурсу отримали змогу не лише про-
демонструвати свої художні здібності, а й переконалися у 
правильності свого фахового вибору, ознайомились із на-
вчальним закладом, навчально-творчою базою його митець-
кого факультету, де вони осягатимуть ази образотворчого 
мистецтва.

Сторінку підготувала редактор відділу студентської молоді Валентина КАЩУК

КОНКУРСИ, КОНКУРСИ, КОНКУРСИ...



Розпочинаємо нову рубрику ”Наші діти – наша 
гордість“

Незаперечний факт, що для батьків їхні діти – 
найкращі. Та коли дитина досягає певних успіхів, то при-
родно, що батьки хочуть поділитися своєю радістю з 
колегами, друзями. Саме для цього й існує наша газета, 
де ми періодично будемо подавати цікаві відомості про 
наших дітей.

Подружжя С.П. та Н.В. Юрчуки (завідувач Видавничо-
го центру інституту і секретар кафедри теорії та методики 
дошкільної освіти) щиро гордяться своєю донькою Вікторією 
– п’ятикласницею Кременецької ЗОШ № 2: крім того, що ця 
десятирічна красуня вчиться на ”відмінно“, її танцювальні 
успіхи просто вражають. 

Ще в 2009 році, на початку занять у Центрі танцюваль-
ного мистецтва ”Imperia Dance“, дівчинка заявила про себе 
перемогою у конкурсі, що проходив у Тернополі: танець 
”Диско“ (соло, вікова категорія до 7 років) приніс їй зван-
ня лауреата І премії і велике бажання не здавати позицій. 
Кількість нагород зростала з неймовірною швидкістю і до-
сягла 26 дипломів, серед яких сім – за перше місце в сольних 
виступах і дуетом зі своєю незмінною напарницею Софійкою 
Палій.  

Попри танцювальні заняття, Вікторія відвідувала гурт-
ки бісероплетіння та кулінарії у Центрі дитячої творчості, хоча 
у майбутньому бачить себе керівником танцювальної групи. 
А завдячує своїми перемогами тренерам Н.Б.Залюбовській, 
О.Ю.Фурик та І.А.Кравчук (всі троє – наші випускники!), ла-
боранту кафедри технологічної освіти Л.Фурсик, яка готує 
дивовижні костюми для виступів, та своїй мамі, котра працює 
над макіяжем конкурсанток.

Серед сучасних танців, які підкорила дівчинка, – дис-
ко, хіп-хоп, джаз-фанк. Колективні перемоги танцювальної 
групи увінчані відповідними Кубками. А географія виступів 
розширюється від Кременця і Тернополя до Львова, Івано-
Франківська і далі. Саме ім’я танцюристки вимагає високих 
результатів, тому бажаємо нових перемог тобі, Вікторіє!

ТЕНДІТНА ПІДКОРЮВАЧКА ТАНЦЮ

Павло Назарук – 12-річний кремен-
чанин, семикласник Кременецької ЗОШ-
інтернату – з молодшого шкільного віку 
захоплюється різними видами спорту: регбі, 
бейсболом та іншими. Бажання займати-
ся мистецтвом східної боротьби виникло 
у нього і в батьків спонтанно, коли про-
читали рекламне оголошення про набір 
школярів у групу Фудокан карате-до (сен-
сей, тобто керівник групи, – випускник 
нашого інституту В.В.Сребродольський). 
Змагання проводяться двічі на рік на район-
ному, обласному та всеукраїнському рівнях. 
Займається хлопець з великим ентузіазмом 
і, що важливо, – без будь-якої шкоди для 
навчання, бо оцінки в нього – лише ”добре“ 
та ”відмінно“. 

Найперша перемога прийшла у 
2009 році. Це була ІІ відкрита першість 
та Чемпіонат Костопільського району з 
окінавського Годзю-рю карате-до, де юний 
Павлик посів перше місце. І за неповних 
п’ять років на його рахунку налічується 19 
медалей. Він став володарем ”зеленого 
пояса“ (після білого, жовтого, оранжевого 
та червоного). Зелений – колір росту, він 
дається тому, у кого навички і дух починають 
розцвітати і приносити плоди. 

Мама – асистент кафедри психології 
нашого інституту В.П.Назарук – радіє 
успіхам свого сина, хоча жартома жаліється, 
що він інколи втомлює її специфічною спор-
тивною термінологією.

До речі, команда юних борців, до якої 
входить і Павло Назарук, – володар Кубка 
Кременецького району з Фудокан карате-
до, а отже, спорт допомагає і в колективній 
боротьбі, і формує дружні стосунки між чле-
нами команди, і приносить велику спільну 
радість дітям, тренеру та батькам. 

ВОЛОДАР ”ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА“

Ровесник Павла Назарука і коле-
га по команді Юрій Харчук навчається у 
Кременцькій ЗОШ № 2. Цікавиться історією 
України, любить дивитися історичні фільми. 
У вільний час залюбки допомагає бабусі 
та дідусеві по господарству. Ще у початко-
вих класах потайки від батьків записався 
до секції  санного спорту. Проте основним 
захопленням з самого раннього віку для 
нього є східні  види боротьби, якими почав 
систематично займатися з третього класу. 
А сьогодні – володіє ”червоним поясом“ і 
прагне до самовдосконалення. 

Відкрита першість Рівненської 
області з Фудокан карате-до серед дітей та 
юнаків (куміте особисте, вікова категорія 10 
– 11 років) принесла Юрію друге місце і сти-
мулювала до нових успіхів. Згодом було ІІ 
місце у Кубку та Першості Львівської області 
з Шотокан карате-до за версією SKIF.

Не забарилася і найвища перемога 
– І місце у командних змаганнях з куміте у 
віковій категорії 12 – 13 років. 

Зі слів мами (асистента кафе-
дри суспільних дисциплін М.В.Левенець) 
дізнаємося, що заняття спортом формують 
вольові риси характеру, організовують і 
дисциплінують дітей, в чому велика заслу-
га Віталія Сребродольського. У його групі 
лишаються найстійкіші, яким підкоряються 
спортивні вершини.

СПОРТ І ХАРАКТЕР

НАШІ  ДІТИ  –   НАША  ГОРДІСТЬ
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Повноцінне входження української літератури у 
світовий літературний процес неодмінно передбачає пере-
осмислення художніх явищ попередніх епох з точки зору 
естетичної вартості творчості як тих письменників, доробок 
яких свого часу був включений у літературний канон, так і 
тих, чий творчий голос із об’єктивних чи суб’єктивних при-
чин загубився між десятків потужніших голосів й таким чи-

ном опинився на маргінесі. 
Діяльність Галини Горда-
севич у цьому контексті 
є особливо цікавою, 
оскільки відображає ба-
гато внутрілітературних 
та довколалітературних 
процесів, що так чи інакше 
впливали на творчість 
письменників у радянські 
та пострадянські часи. Тим 
не менше, комплексно її 
життя і творчість висвітлені 
лише у книзі Валентини 
та Гаврила Чернихівських 
«Галина Гордасевич: життя 
і творчість» (2010). 

Г. Гордасевич дебю-
тувала як поетеса збіркою 

«Веселки на тротуарах», виданою у 1966 році в Києві у 
видавництві «Радянський письменник». Проте у вузьких 
колах НКВД із її творчістю знайомі ще з 1952 року, коли 
зовсім юну дівчину вперше заарештували й вилучили що-
денник та вірші, які згодом стали основою кримінальної 
справи, порушеної проти неї за ст.54-10 КК УРСР «складан-
ня націоналістичних віршів та антирадянська агітація серед              
студентів» та вироку – 10 
років ув’язнення, з яких вона 
відсиділа два із половиною 
роки до свого звільнення 23 
грудня 1954 року. Сьогодні, 
звісно, страшно уже й уявити, 
що у тюрму можна було по-
трапити за рядки на кшталт: 
«Зазеленіла рута в полі, а я, 
всміхаючись, іду назустріч 
невідомій долі».

Потяг до поезії Г. Гор-
дасевич перейняла від матері 
Олени (дівоче прізвище Хом-
чук), яка друкувала свої вірші 
під псевдонімом Олена Воли-
нянка у рівненському журналі 
«Волинь» та львівському 
часописі «Жіноча доля», а 
також у журналі «Україна» 
(США).

Вірші ж самої Галини 
Гордасевич друкувалися ще 
до ув’язнення у костопільській 
та рівненській газетах у 1951 
році. До виходу першої збірки 
її поетичні твори були опубліковані в «Радянській Донеччині», 
«Радянській Україні» та «Літературній Україні».

У 1968-му році у видавництві «Донбас» був знятий із 
друку вже підписаний рукопис нової збірки поетеси – во-
чевидь, за націоналістичні нотки у поезіях. Через три роки 
ситуація повторилася уже в київському видавництві «Мо-
лодь». Таким чином, у 60-і роки вдалося «проскочити» повз 
пильне око цензури тільки одній збірці колишньої засудженої 
за написання націоналістичних віршів. Однак уже вона стала 
помітним явищем літературного життя. Як зазначає Надія Ро-
манюк, «був вдалий творчий дебют: перша поетична збірка 
Гордасевич «Веселки на тротуарах» стала одним із кращих 
українських видань за підсумками 1966 року. 

Таким чином, ув’язнення, де її, слабку жінку із про-
блемами із попереком, змушували носити на плечах 50-
кілограмові мішки з цементом, не змогло побороти її 
внутрішню потребу писати. Безперечно, важко бути митцем 
в умовах якщо не заблокованої, то, принаймні, лімітованої, 
цензурованої і скрупульозно дозованої культури. На-
родившись у Кременці на Західній Україні, вона не була 
своєю в Острозі й Костополі (хоча б тому, що чи  не всі з 
її оточення слухняно збирали про неї – попівську доньку – 
інформацію для МДБ!), не стала рідною на Донеччині (тому 
що «бандерівка»), у Києві (адже її тричі не приймали до 
Спілки письменників України, адже відбувала покарання за 
«антирадянську діяльність»). Хоча, разом з тим, їй завжди 
щастило знаходити людей, близьких по духу, про що буде 
сказано трохи згодом. А поки… обстановка – політична, 
соціальна, культурна…

 Після ХХ з’їзду КПРС у 1956 році і постанови ЦККПРС 
«Про подолання культу особи і його наслідків» розпочав-
ся процес десталінізації із частковою лібералізацією та 
демократизацією багатьох сфер суспільного життя. Того ж 
року відбулися антикомуністичні виступи в Угорщині, а зго-
дом – у Польщі та Східній Німеччині. 

У культурний простір України «відлига» поверну-
ла імена частини митців «розстріляного відродження», 
з’являлися також переклади із західноєвропейських 
літератур. На творчому літературному горизонті засвічуються 

імена молодих поетів Василя Симоненка, Івана Драча, Мико-
ли Вінграновського, Ліни Костенко, Ірини Жиленко, прозаїків 
Володимира Дрозда, Валерія Шевчука та інших, доробок 
яких ніяк не «вписувався» в соцреалістичний канон. Ця риса 
притаманна і для картин Алли Горської, Віктора Зарецького, 
Панаса Заливахи, фільмів Сергія Параджанова. Творчість зга-
даних митців була своєрідною опозицією «заміні 
національного й естетичного на соціальне». Вона 
підтримувалася старшим поколінням, представ-
никами якого зокрема були Борис Антоненко-
Давидович, Максим Рильський, Микола Лукаш, 
Андрій Малишко, Григорій Кочур. У цей час видає 
свою першу збірку Василь Симоненко. «Група 
юристів» на чолі із  Левком Лук’яненком закликала 
до боротьби за громадянські й національні права 
аж до виходу України із Радянського Союзу. Усі ці 
події соціального й культурного життя не могли не 
вплинути на формування творчої індивідуальності 
Галини Гордасевич, особливо зважаючи на те, 
наскільки близько вона була з багатьма із згада-
них дисидентів. 

Так, іще в 1963 році, відвідуючи літературне 
об’єднання «Обрій» при газеті «Комсомолец Дон-
басса», що в Донецьку, вона познайомилася із Йо-
сипом Курлаком, Василем Стусом, Василем Захарченком, 
Володимиром Міщенком, Леонідом Талалаєм, Анатолієм Гар-
матюком. У 1965 році відбулося її знайомство із художника-
ми Григорієм Синицею, Аллою Горською, Віктором Зарець-
ким. Надія Світлична стала її хорошою подругою, яка згодом 
у Києві познайомила її із Олесем Сергієнком, Оксаною Меш-
ко, В’ячеславом Чорноволом, Іваном Світличним, Євгеном 
Сверстюком, Іваном Дзюбою. Галина Гордасевич була до-
бре знайомою із публікацією останнього «Інтернаціоналізм 

чи русифікація», в якій, зокрема, мовиться: «От і 
подумалося: в так званому цивілізованому світі, 
на який наче ж молимося, навіть громадянства не 
дадуть без знання мови, а в нас державою керува-
ти можна. І прийматимеш закони про долю мови, 
якої не знаєш і не хочеш знати, яка тобі кісткою в 
горлі <…>. І те, чого не встигли доконати царсь-
кий урядник, московський піп і більшовицький 
комісар, – докінчать рідні шаромижники «обще-
русскости», компрачікоси «комуністичної» ідеї 
та коновали «лібералізму». Не хочеться 
більше говорити про українську мову. Пе-
чаль. Стидоба. І часто безнадія». Далека 
і не характерна для України зразка 2012 
року ситуація? Відповідь на це запитан-
ня (маю підозру, негативна) водночас є 
відповіддю на інше питання: чи потрібно 
нам насправді повертати із забуття імена 
таких письменників, як Галина Гордасевич. 
Чи, може, їм місце у «літературній коморі» 
(дозволю собі нахабство скористатися но-
вотвором Г. Клочека) разом із тими, хто не 
гребував «літературними паровозиками», 
щоб залишитися на притупленому цензу-
рою вістрі літератури принаймні одну мить 
– один місяць, рік? Нічого подібного у Га-

лини Гордасевич не було. І хто знає, чи це завдяки 
творчій та загальнолюдській самоповазі, чи завдяки 
«бандерівському характерові».

Внутрішня потреба творчої самореалізації, 
не затиснутої в тісні лещата єдиноправильного ху-
дожнього методу, бажання боротися із ситуацією, в 
якій «українську літературу було маргіналізовано та зведе-
но в ранг провінційної в контексті радянської літератури, 
спільність доль, на яких у той чи інший період позначила-
ся «опіка» спецорганів – ось далеко не вичерпний перелік 
рис, що єднають Галину Гордасевич і таких відомих 
«шістдесятників», як Іван Світличний, Іван Дзюба, Леонід 
Талалай та інші. Початок її творчого шляху в літературу 
знаходився на тому відрізку історії українського письмен-
ства, коли «деяка розгальмованість культурного життя в 
кінці 50-х та на початку 60-з років, поява елементів творчої 

свободи, пошуки нової мистецької мови були справедли-
во розцінені як прелюдія до ширшої суспільної розкутості, 
власне, як співучасть у «розхитування човна» – у наростанні 
вільнодумства, в тому числі й у самій партії, принаймні в її 
інтелектуальній частині».

Але ж як реакція на цей розвиток вільнодумства й по-
силення національного начала у культурі загалом і літературі 
зокрема відбулися широко розрекламовані зустрічі Ми-
кити Хрущова із творчою інтелігенцією, на яких він засу-
див і рішуче розкритикував «відступи від соціалістичного 
реалізму» та прояви формалізму й абстракціоналізму». 

Фактично усвідомивши, що 
широкі культурні кола, відчувши 
подих лібералізації «відлиги», 
почали виходити «з-під контро-
лю, влада намагалася «направи-
ти» інтелігенцію у потрібне рус-
ло, повернути її у «своєрідний 
простір, що замкнувся під 
подвійним тиском: реакційної 
влади й інертності думки та 
консервативності відчуттів». Але 
ці заходи були запізнілими й ма-
лоефективними, оскільки криза 
тоталітаризму, певне, хоча й ко-
роткочасне та часткове, духовне 
розкріпачення породили низку 
митців із критичним осмисленням 
дійсності. Саме вона й «переми-

лося» у збірки «Атомні прелюди» Миколи Вінграновського, 
«Тиша і грім» Василя Симоненка, «Соняшник» Івана Драча, 
«Люблю сині зорі» Володимира Дрозда, «Люди серед лю-
дей» Євгена Гуцала. Їх об’єднує інтелектуалізм, змістово-
формений пошук нових засобів естетичного впливу на чита-
ча. Аналізуючи ситуацію, в якій опинилася, здавалося б, не 
така чисельна когорта шістдесятників, та її визначальні риси, 
Євген Сверстюк постулює:

Серед ознак шістдесятників я б поставив на перше 
місце юний ідеалізм, який просвітлює, підносить і єднає. Під 
цим індикатором раптом звужується аморфне коло людей 
60-х років і фіксується образ:

Такий був час: кругом – шакали,
У колі – жменька нас жива, 
А ми феноменів шукали 
І спотикались об слова.
Другою ознакою, отже, я б назвав шукання правди і 

чесної позиції. В самому шуканні вже є неприйняття й опір 
<…>

Як третю ознаку я б виділив неприйняття, опір , про-
тистояння офіційній літературі і всьому апаратові будівничих 
казарми.

Загальна картина стара, як світ: беззахисність і 
невлаштованість, переслідування владою та легіоном слуг… 

До ряду перелічених книг мала б долучитися і поетич-
на збірка Галини Гордасевич «Мажорна гама», видання якої 
було заплановане у 1965 році. Однак згадані вище зібрання 
яскравих зразків інтелектуальної незашореної поезії видані 
1962 року, коли хоча й відбувалися хрущовські «розмови» з 
літераторами, проте дух свободи й духовного розкріпачення, 
навіяний ХХ з’їздом, іще не зазнав відвертого переслідування. 
Але уже в 1964 році, коли був знятий Микита Хрущов, «на-
гляд» над непокірною інтелігенцією було посилено. Вже 2 
листопада 1964 року в Україні ЦККПУ доручив секретарю з 
питань ідеології Андрієві Скабі підготувати пропозиції щодо 
посилення «ідеалогічно-виховної роботи» в середовищі 
творчої інтелігенції. 1 грудня 1964 року він такі пропозиції по-
дав. У них гостро критикувалася молода інтелігенція, моло-
дим закидалися «формалізм» і «національна обмеженість». 
Зважаючи на останнє звинувачення  й на статтю, за якою Га-
лина Гордасевич відбувала ув’язнення (дарма, що судимість 
була знята Верховним Судом), заборона друку її збірки 
й кваліфікація її як чергової спроби «розповсюдження 
націоналістичних віршів і антирадянської агітації» вигляда-
ють цілком закономірно. 

Взагалі, поетесі було важко видаватися через ті пе-
решкоди, які спеціально створювалися «бандерівці». Як 
зазначає Ірина Ярошевич, «час, в який довелося жити і пра-
цювати Галині Гордасевич, був досить строкатим і невизна-
ченим для творчих планів. З самого початку поетеса обирає 
своїм життєвим кредом «бути проти радянської влади», яке 
спричинило категоричну резолюцію партійної цензури: «Не 
пропускать!». І таки не пропускали».

Роман ДУБРОВСЬКИЙ
ГАЛИНА ГОРДАСЕВИЧ: 
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Її поетичну творчість (власне, як і прозову) можна 
поділити на 2 періоди: «донецький» та «львівський». Якщо по-
чаток другого із них хронологічно майже співпадає із прого-
лошенням Акту про державний суверенітет України та здобут-
тя незалежності, триває до смерті поетеси і характеризується 
духовною зрілістю, визначеністю громадянської позиції та 
життєвих орієнтирів, то перший представлений двома па-
ралельними творчими струменями. Один із них складають 
«шухлядні» вірші, які просто не могли бути не написаними 
жінкою із загостреним відчуттям справедливості у час, коли 
саме поняття цієї справедливості підмінювалося на поняття 
«ідеологічної правильності» й служінню доволі розмитим 
ідеалам інтернаціоналізму. Вони не були й об’єктивно не мог-
ли бути надрукованими, зважаючи на обставини політичної 
реальності. Наведемо приклад такої поезії, аби читач мав 
можливість зробити самостійні висновки:

А я, неначе крамолу,
В душі несу,
Що площу звали Красною
Не за красу.
Лиш дурень повірить відразу,
Що тут початок землі.
... Крик передсмертний Разіна
Було чути в Кремлі.
Хай на доноси майстер
Точить перо,
Та звали Москву матір'ю
Не за добро…
Не стану критись з думками –
Вони ж не нові:
Стоїть вона, білокамінна,
На сльозах та крові.
Було над Москвою димно,
Та блискучі ж слова!
Прославилася Ходинкою
Красуня Москва.
А може, про це не будемо,
Замнем до пори!
Займатися словоблуддям
Усі ми майстри.
І це 1967 рік!!!
Другий струмінь складають поезії з подібним ідейним 

началом на імпліцитному рівні, однак формально стилізовані 
під типові зразки, написані у відповідності до всіх канонів 
соцреалістичного дискурсу. Дмитро Дроздовський у книзі 
«Код майбутнього» зазначає: «Подібна формула могла ви-
никнути не просто в тоталітарній державі, а й до того ж – у 
багатонаціонально-тоталітарній державі, що подвійними 
ланцюгами сковувала думку і творчу енергію. В той же час 
вона привчала досвідчений і витончений розум до лукавства, 
вчила підігравати абсурдним правилам гри із певною про-
стодушною наївністю симулювати соцреалістичний зміст і 
національну форму».

Іван Дзюба у статті «За высокое мастерство» (1953), 
аналізуючи літературну ситуацію початку 50-х років на 
Донбасі, справедливо підкреслив, що у віршах поетів краю 
цього періоду абсолютно немає глибини змісту, а є лише 
«дотримання правил версифікації». У другій половині 50-х 
років із початком «відлиги» ситуація дещо змінюється. 
Так, творчість таких поетів, як Л.Колеснікова, Г.Кривда, 
В.Соколов, М.Чернявський набуває рис гуманізації та 
інтимізації. У першій половині 60-х років на літературному 
горизонті краю з’являються нові імена, серед яких В.Стус, 
М.Руденко, Л.Талалай, Г. Гордасевич. Вони подають поезії 
філософського звучання, роблять її інтелектуально наси-
ченою і водночас глибокою та ніжною. Однак якщо із роз-
гортанням науково-технічного прогресу, що набув ознак 
технічної революції, розвитком ракетобудування, польотом 
людини у космос, той же Микола Руденко відійшов до когор-
ти «фізиків», його художнє письмо набуло ознак космізму 
й містицизму, то  Галина Гордасевич залишилася у числі 
«ліриків», не втративши при цьому інтелектуалізму як однієї 
із домінантних рис нової хвилі поезії 60-х років.

Характерною рисою покоління поетів періоду  

«відлиги» стало новаторство як на змістовому, так і на фор-
мальному рівні організації поетичного тексту. Це було зу-
мовлене певним духовним розкріпаченням самих літераторів 
і «соціальним замовленням», попитом на високохудожню 
незаідеологізовану літературу. Фактично літературний про-
цес початку 50-х років ХХ століття був підконтрольний владі 
та продиктованим нею ідеологічним директивам і становив 
«замовлення» нею змісту і форм художніх творів. На по-
чатку 60-х років із послабленням цього тиску уже можна 
говорити про певну угоду між читачем як замовником та 
письменником як творцем літературної продукції. Слуш-
но зауважує Едвард Касперський: «Там, де літературність 
літератури є наслідком конвенції, тобто угоди письменників 
з письменниками та письменників із читачами, там її може 
заступити пропозиція іншої угоди, сконструйованої згідно з 
іншими, ніж раніше, принципами». Такою альтернативною 
угодою стала творчість, зокрема й поезія шістдесятників із її 
філософічністю, гуманізмом, естетикою, інтелектуальністю. 
Усі  ці риси характерні для ранньої поетичної творчості Га-
лини Гордасевич, зокрема збірки «Мажорна гама», видан-
ня якої було заплановане на 1965 рік. Її поетика, на думку 
Юлії Москвич, «дала підстави вважати поетесу зачинателем 
філософського напряму в місцевій ліриці 2-ї половини ХХ 
століття».

Власне цей філософізм і залишається провіденційною 
рисою як Гордасевич-поетеси, так і Гордасевич-прозаїка, 
Гордасевич-критика – зрештою, Гордасевич-людини. А 
ще – глибокий ліризм і жіночність. Так, Юлія Кушнерюк 
зазначає: «У повісті «Ноїв ковчег» Г. Гордасевич наявний 
індивідуальний авторський варіант моделі національного 
буття, трансформований крізь специфічне жіноче бачення 
світу».

Саме «жіноче бачення світу» письменниці так чи інакше 
підкреслюється у дисертаційних дослідженнях Тетяни Качан, 
Ірини Роздольної, Олени Скнаріної, Софії Філоненко.

Будучи максимально чесним перед собою самими, ска-
жемо про те, що, можливо, перші книги Г. Гордасевич, такі, 
як збірки віршів «Веселки на тротуарах» (1966), повістей та 
оповідань «Відцвіла шипшина» (1974) не відзначаються осо-
бливим тематичним розмаїттям чи надвиразною стилістикою 
– усе у традиціях часу. Однак не слід забувати, наприклад, 
і про ряд високопатріотичних віршів, які фізично не могли 
бути виданими у цей період, а також про відсутність «вели-
чальних» гімнів партії (чи ж могли любити й часто друкувати 
таку письменницю?). Та уже у збірці «Високе полум’я дня» 
помітно суттєву роботу авторки над риторикою, змістом 
власних віршів. Тут з’являється яскравий символізм, метафо-
рика. Візьмімо хоча б перші рядки першого ж вірша:

Я – зеркало.
Яке?
Це не має значення.
Є життя, і я до нього належу.
Одягати зелену одежу
І шуміти – моє призначення.

Глибоким психологізмом пройняті й збірки про-
зи «Твій тихий дім» (1980), «Двадцять років і один день» 
(1985). Справжньою енциклопедією українських звичаїв і 
ментальності є повість «Ноїв ковчег». Показуючи усі біди й 
лихоліття війни, письменниця вимальовує на її фоні яскраві, 

але не полишені об’єктивності у зображенні образи членів 
родин українських священиків. А виведені образи німців, 
євреїв, поляків, циган можуть бути широким полем для 
імагологічних досліджень.

Зріла творчість «львівського періоду» (а це фактич-
но усі 90-і роки) позначена посиленням етноміфічного й 
національного начал.

У цей період виходить серія поетичних збірок автор-
ки. Якщо ж оцінювати літературно-публіцистичний доробок 
Г. Гордасерич, то важко, либонь, знайти ту  іпостась, де не 
проявився творчий геній цієї жінки. Це, окрім тритомни-
ка творів, окремі книги малої та середньої прози, збірки 
філософської, патріотичної, пейзажної та інтимної лірики, 
дитячі казки та вірші, літературні портрети «Силуети поетес» 
(1989), документальні розвідки (зокрема, «Степан Бандера 
– людина і міф» – 1999, 2000, 2001 рр.), численні критичні 
статті у періодиці, збірка перекладів, авторська кулінарна 
книга «Як стати доброю господинею» (вийшла посмертно у 
2004 році). Окремого дослідження потребує невтомна гро-
мадська активність письменниці, її політична діяльність як 
члена ДемПУ, ініціатора створення Товариства української 
мови на Донеччині, як людини, що стояла при витоках На-
родного Руху тощо.

Заголовок нашої статті – це перефразування наз-
ви частини есе Галини Гордасевич «автопортрет на фоні 
Рівненщини» (загальна назва – «Із сімейного альбому»), де 
вона, описуючи свої нелегкі будні, водночас вимальовує й 
образ України за перших, других, третіх «совєтів». Власне, 
автобіографічна проза письменниці справедливо може бути 
зарахованою до найкращих зразків у сучасній вітчизняній 
літературі. Сюди належать і «Соло для дівочого голо-
су» – лірична сповідь перед читачем про роки ув’язнення, 
«Любе дзеркальце, скажи…», де надзвичайно яскраво та 
скурпульозно вимальований як зовнішньо-детальний, так 
і психологічний портрет автора, втіленого у текст, який до 
певної міри зливається із автором емпіричним – Галиною 
Гордасевич.

Щодо уже згаданої документальної розвідки «Сте-
пан Бандера: людина і міф», то, вважаю, найточніше й 
найлаконічніше її достоїнства оцінив Петро Кралюк, за-
значивши: «Як на мене, це найкраща популярна біографія 
провідника ОУН – до того ж  написана без якоїсь партійної  
заангажованості».

Навесні 2001 року Україна втратила свою славну донь-
ку, котра крізь усе життя пронесла палкий вогонь Любові й 
Патріотизму. Однак наше завдання сьогодні – не допусти-
ти, аби результати її боротьби за нашу ж самоідентичність 
безслідно канули в Лету. 

Спільними зусиллями кафедри 
української мови та літератури (завідувач – кан-
дидат філологічних наук, доцент О.В.Васили-
шин) і циклової комісії гуманітарних дисциплін 
педагогічного коледжу (голова Н.М.Яцюк) із 
залученням студентів інституту й коледжу про-
ведено науково-літературні читання, присвячені 
життєтворчості поетеси-кременчанки Галини 
Гордасевич. Основним організатором і коорди-
натором дійства виступив викладач української 
мови і літератури коледжу Р.О.Дубровський.

Літературна частина читань включала 
повідомлення студентів коледжу про життєвий 
шлях і літературну творчіст знаменитої краяни. 
Дмитро Фіяло, Іванна Ковальчук, Марта Хома 
(11-Фк) і Марія Язловецька, Марія Міньковська, 
Лілія Сапожник, Ірина Лесик (32-Дк), 
розповідаючи про життєвий і творчий шлях пое-
теси, цитували уривки з її творів, публіцистичних 
джерел і біографічних документів.

Змістовно насиченою була наукова ча-
стина читань. Оксана Дзюра (51-А) доповідала 
про ”Функціональні особливості колоратив-
них епітетів у поезії Галини Гордасевич“, а 
студентки 31-Мк Ілона Бендасюк й Іванна Ля-
шук аналізували свою фахову проблематику 
– ”Музикальність у творчості Галини Гордасе-
вич“. Науково-аналітичний підхід до поетичної 
спадщини письменниці здійснили Ольга Ми-
куляк (31-Н) у дослідженні ”Концепт ”міста“ у 
поезії Г.Гордасевич“ і Вікторія Кравчук (32-Дк) 
– у тематичній розвідці ”Простота як складний 
елемент естетичного світу Галини Гордасевич“.

Учасники науково-літературних читань 
поклали квіти до могили Галини Гордасевич 
на Монастирському кладовищі м.Кременця, де 
згідно із заповітом вона похована поряд із мо-
гилою Січових стрільців.

Фото з архівів

ПОРТРЕТ НА ФОНІ  УКРАЇНИ

ДО  ТВОРЧОСТІ  КРАЯНКИ



ЗАМОК№ 9-14 31 липня 2013 р.

18

Літературно-мистецька сторінка

Ігор ФАРИНА
Мандрівка уже скінчилась. Та серце неугомонне 
Його повертає завше до каменів Іліону.
Здається, квиління фрамінги все чути посеред ночі 
І бачать весь біль невмирущий у струнах незрячі очі.
В цей час він збагнув: ніколи не прийде злада, 
Як від аеда між люди не підуть пісні «Іліади».
І мідянозбройні ахейці йому були перед зором, 
А Гектор дививсь на нього осяйливий пресуворо.
Не зникли вони у часі, бо в собі безсмертя ген мають, 
Його непомеркле світло нам Шліман в землі відшукає.
Ураз тоді зрозумієш, що все Гомер в мандрах бачив 
І був Іліон для нього рятунком у дні незрячі.
А ми, окасті нащадки, не матимем оборони, 
Як відшукати не зможем дороги до Іліону.

                  
            Рубають сад, щоб збудувати хату. 
            В старій вже стали стіни затісні, 
            І через це приречені на страту 
            Всі яблуні докірливо-сумні.
            Не прошумлять вони гілками більше, 
            Не потече з коріння вгору сік, 
            Онуку дід на згадку зробить стільчик 
            З ранета, що родив для всіх торік.
            А від димів сльозитимуться очі, 
            Цвітіння ж не повернеться назад. 
            І може статись: юність не захоче 
            На попелищі починати сад.
            Згадавши пилки гостроту залізну 
            І вогнища високого дими,
            Спохопимось. Та буде вже запізно 
            Йти до краси. Її ж згубили ми!

  Не зупинити долі дивоплин 
  Крихким льодам і подихам задухи. 
  Хоча і дуже хоче люта скруха 
  Узяти сум отой на вічний кпин.
  Та все ж душа позбудеться оков 
  Буденності, яка серця руйнує, 
  Й від глуму мою душу порятує 
  Назавше лиш віднайдена любов.
  Задума оживе й перед всіма 
  Незнаністю зісподу враз засяє. 
  Бо острах й той через всі сни втікає. 
  Доріг інакших в плині цім нема.

            Углиблюється серце в небо світу. 
            А поза ним мене чекає крах. 
            Бо закохавсь я у глибокий вітер, 
            І лише з ним уздрію власний шлях.
            Нелегка, знаю, ця моя дорога, 
            Та мушу нею безупинно йти. 
            І будуть мене втрати й перемоги 
            Від спокою щомиті берегти.
            Ляга на аркуш дивовижність літер, 
            І твориться із них душі ім’я. 
            Це їх несе крізь час глибокий вітер, 
            Щоб я збагнув, як важко мовить «я».

            Він берегом своїм повільно йшов, 
            Чув хвилі попереду й за собою. 
            Але не міг поплисти у минуле
            І знав, що в нову річку не ввійде.
            Йому навстріч спішила вже зима, 
            Злим холодом витоптуючи осінь. 
            Але таки боялась підступитись 
            До спогадів, що літо берегли.

  ...А дзеркало не розкаже про сни, що бачу ночами, 
  Й воно розіб’ється зовсім, як впаде камінь, 
  Що випустила з потойбіччя якась невидима праща. 
  Я вже себе не уздрію, та, мабуть, воно і краще.
  Бо що воно, знаєте, з того, що буду про себе знати? 
  Вже серце тоді не захоче незнане в собі шукати. 
  Побліднуть сни дивовижні, що в мене ішли ночами. 
  ...Ви бачите дзеркало знову? Киньте у нього камінь!

            На їх обличчях – не огонь осмути. 
            Задума і прийдешності порив 
            В душі того, хто суть оцю створив, 
            Живе у них, й вони здолають скруту.
            Митець в труді титанів народив, 
            Щоб всі сказали твердо: «Волі бути!». 
            Хоч злі боги віддали всю цикуту, 
            Щоб клич уже ніколи не ожив.
            Нехай кружляють яструби злоби, 
            Але їх не злякаються раби, 
            Свою важку долаючи дорогу.
            Їм усміхнеться долі яснина,
            Бо через болі в душі йде весна –
            Серця до неї рвуться донезмоги.

   Життєйський вир свої обійми вічні 
   Відкриє, щоби взять й не відпустить. 
   Його незамовкаючі міжзвуччя 
   Назавше поглинають наші дні. 
   І не втекти ніде. У цілім світі 
   Для втечі лабіринту не знайти. 
   Регоче і сміється ненаситець, 
   Ковтнувши навіть Аріадни нить.
   Прийду в цей світ краплинкою буття, 
   Впаду росою на стебло трави, 
   Щоб слухати одвічний хлорофіл.
   Вітрисько понесе через луги 
   На подиху ранкового пракрилах. 
   Стрічай мене, о вире невблаганний !

                                         Пам’яті Миколи Зерова
            Душа схолола, як зимовий сад. 
            І ти зориш на неї, Артемідо... 
            Прапервінь кличе у бентежний лад, 
            Але її нема. Гермакопіди 
            Понищили і сад, і виноград. 
            Й свідомість нашу під свою егіду 
            Запрагли взяти. Забуття обряд 
            Нам зготували, щоб ішли ми слідом.
            Але у храм, щоб запалить свічу, 
            Ідемо, хоч насмішки їхні чуть 
            (Втомились жити серед руйновиння),
            І віримо, що палахкі вогні 
            Прадавній слід повернуть в наші дні – 
            Й він обізветься в серця нуртовинні.
     

            ... і світ відкриється мені 
            у цих потоках буркітливих –
            у згуках долі незрадливих 
            розправляться крилята днів.
            Знадливий усміх юних губ 
            мені мабуть, найбільше люб 
            і я очікую цю з’яву.
            Немає пошуку кінця,
            хоч прагне взяти всі серця
            в полон підступності диявол.

В АНТИЧНОМУ ХРАМІ

БІЛИЙ СОНЕТ

ПЕРЕД “РАБАМИ” МІКЕЛАНДЖЕЛО

БЕЗГОЛОВИЙ СОНЕТ

  ГЛИБОКИЙ ВІТЕР

ГОМЕР

* * *

ПЛАЧ ДО ОФЕЛІЇ

* * *

* * *

УГЛИБЛЮЄТЬСЯ   СЕРЦЕ  В  НЕБО  СВІТУ...    
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Літературно-мистецька сторінка

Ілона ЛАЧУК

Весна у серденьку розквітла,
Неначе сонце за вікном.
Чудова, ніжна, наче квітка,
Хвилює душу знову й знов.

Мені ти серце зігріваєш,
Воно летить в небесну вись.
Весно моя, ти добре знаєш,
Що ще повернешся колись.

Спекотним літом, сніжною зимою,
Із цвітом вишні, співом солов’я
Так бути хочеться з тобою…
Весно моя! Весно моя!

Складна ця філософія кохання:
Воно приходить, коли зовсім ти не ждеш.
Чарує душу з ночі аж до рання,
І ти живеш… В моїм серденьку ти живеш.

І житимеш, допоки сонце сяє,
І доки крутиться земля,
І доки моє серденько кохає.
Весно моя, красо моя!

Все навкруги вже темна ніч вкриває
Мені ж не спиться під її плащем:
Тебе, коханий, так не вистачає…
Росте у моїм серці тихий щем.

У небі зорі ясні сяють,
Кудись спішить годинник на столі…
Напевно, тільки зорі знають,
Які ми стали серцю дорогі.

Дивлюсь на зорі – вони правду знають…
Мені розкажуть все, як є.
Вони від нас нічого не сховають,
Зігріють серденько моє й твоє.

Мовчить душа – їй нічого сказати...
Тебе нема! Зі мною біль, думки сумні...
Але душа продовжує чекати,
Свій сум передаючи і весні...

Пройде так літо, злине срібним птахом...
Осінь зажуриться ключами журавлів...
Душа ж моя не втомиться чекати
І навіть в люту сніжну заметіль...

Душе моя, ти так страждаєш!
І цілить в серце ангел пустоти.
Та доки любиш, доти і чекаєш
І цю любов зумієш зберегти!

Спливає час, немов весняні води – 
Позаду вже мого дитинства цвіт.
Шукаю вірної дороги,
Яка б вела мене в незнаний світ.

Життя летить… Прощай, дитинство!
Зустрінемось лишень у снах.
Моя ти батьківська колиско,
Живи завжди в моїх думках!

Не смій же думи полишати
Ні на хвилинку, ні на мить.
Завжди до тебе буду повертатись,
Коли у серці защемить!

Весною пахне навкруги...
Чудова, тепла нині днина.
Стежки, дороги і луги,
Де серця мого половина...

Щоднини їду я туди,
Де ніжні ранки зустрічала,
Весняні дні де проводжала,
Бо там від спогадів сліди, 

Які для мене повсякчас
Природа рідна дарувала 
Й дитинство миле чарувало,
Все віддаляючись від нас.

Це рідна серцю сторона –
Моє село, що у долині…
Так рясно розпустилася верба
Й так радісно мене стрічає нині.

І щось зове мене туди,
Крізь бурі, грози і вітри…
Усе пройду, не зупинюся,
Світлиці рідній поклонюся.
Вона ж чекає нас завжди...

Я так люблю весну,
Що кличе в світ широкий,
Підносить в даль ясну
Всі мрії синьоокі.
Й дитинства, що минає,
Уже не доженеш.
Хоч скільки не благай, 
Його не повернеш.
Все змінюється швидко:
Так за весною й літо
Швиденько промайне,
Залишивши лиш слід.
Та незабутнім в серці
На віки-вічні буде
Моєї юності 
Отой вишневий цвіт…

      
   
Моє життя було пустим і сірим, 
Та вмить усе змінилось, що в нім є.
Ця мить, непередбачена без міри,
Перевернула все життя моє. 

Таку, як ти, я бачив тільки в снах,
Тепер ми ще й знайомі наяву.
В думках і мріях – лише ти одна.
Щасливий, що тобою я живу...

Своєю щирою душею полониш ти
І словом ніжним все чаруєш знову.
А твої очі промовляють навіть в тиші,
У них дивитись вічно я готовий.

Життя моє наповнене тобою.
В розлуці нас єднає телефон.
Душа цвіте казковою красою,
Така, як ти, одна лиш на мільйон.

І від цієї миті чарівної
Пройшло немало часу вже...
Всі неповторні зустрічі з тобою 
Моє бентежне серце береже.

                                    
Сонце вкотре зайшло вже за обрій,
а я просто сиджу і гадаю,
чи багато таких серед вас,
кому я в цей час потрібен...
Можливо, комусь і потрібен:
я знаю багато людей,
які мене також знають, 
та кожен сам по собі.
Серед них є одна особлива,
котра дуже для мене важлива...
Та багато чого зрозуміти не можу:
На перший погляд, 
все дуже і дуже просто,
але не для мене і моєї душі...
Змінилось усе, коли ми зустрілись,
коли я вперше побачив тебе...

Зрозумів не одразу,
ким ти є для мене,
я просто не міг уявити собі...
Але з часом ти стала для мене єдина,
 не знаю, чим ти мене оповила:
своєю красою, душею своєю 
чи відразу усім своїм 
дивовижним єством?
Коли я разом з тобою,
мене переповнює вир почуттів.
А також... страх – 
страх втратити тебе назавжди,
страх не бачити тебе
і твоєї дорогоцінної усмішки...
Якщо інколи час таки розлучить нас, 
 знаю одне: не зможу прожити без тебе 
ні єдиного Божого дня...
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ВЕСНА МОЯ

ЮНОСТІ ВИШНЕВИЙ ЦВІТ    
ВЕСНА

РІДНА СЕРЦЮ СТОРОНА

***

БАТЬКІВСЬКА КОЛИСКА

ТИ У МОЄМУ ЖИТТІ   

ВЕЧІРНІЙ РЕП

Володимир КЛИМ’ЮК



мок“ Ніна Казьмірук і Анатолій Багнюк, викладачі та студенти 
інституту. Змістовному спілкуванню з гостями сприяли студент-
ки факультету іноземної філології Катерина Мєхонова і Тетяна 
Благовірна, котрі взяли на себе функції перекладачів. Керівник 
байкер-групи Рафал Луціна, інженер-механік із Гродзіска Ве-
ликопольського, познайомив господарів зі своїми 25 колегами, 
котрі прибули до Кременця, в тому числі, з жінками-байкерами 
Івоною Міхалек і Йолантою Войцеховською, освітянками за 
фахом, які витримують труднощі мотоперегонів на рівні з 
чоловіками, а також охарактеризував особливості нинішнього 
турне групи за маршрутом Жешув – Броди – Кременець – 
Тернопіль – Кам’янець-Подільський – Хотин – Коломия – До-
лина. Гості оглянули навчальну базу , історико-архітектурний 

комплекс навчального закладу, відвідали Музей історії 
інституту.
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Олег Дробоцький – першокурсник спеціальності ”Об-
разотворче мистецтво“ педагогічного коледжу – народився 
у с.Вербовець Лановецького району. З 2010 року навчався у 

художній студії місцевого Будинку 
дитячої та юнацької творчості. За-
няття у гуртку образотворчого ми-
стецтва допомогли відкрити талант 
до графіки. 

З-поміж різноманітних 
графічних технік найбільше 
захоплюється технікою крапки, 
створюючи оригінальні композиції. 
Серед робіт – краєвиди рідного 
села та його околиць, а також 
роботи за уявою. На даний час 
працює над виконанням графічних 
композицій та різноманітного пла-

ну живописних завдань, поєднує 
реалістичне зображення з де-
коративною орнаментикою, що 
надає творам нового ”звучання“. 
Завдяки заняттям у педагогічному 
коледжі опанував техніку олійного 
живопису мастихіном, захопився 
декоративним розписом.

Перша виставка твор-
чих робіт Олега Дробоцького 
підтверджує головне правило ми-
стецтва: бажання, наполегливість, 
талант і технічні навички ство-

рюють неперевершені шедеври. І хоча ці роботи ще не дійшли 
до рівня шедеврів, однак молодий художник має для цього всі 
необхідні якості та впевнено йде своєю мистецькою дорогою. 
Хай же вона буде багатою на творчі успіхи, плідною на виставки і 
приведе його до вершин художньої майстерності!

Невід’ємною складовою життєдіяльності кожної люди-
ни, незалежно від професійного спрямування чи взагалі виду 
діяльності, є безпека. Говорячи про безпеку, маємо на увазі 
той мінімальний ризик отримання шкоди від шкідливого або 
небезпечного вражаючого фактора. На сьогоднішній день пи-
тання зниження ризику виникнення небезпек постає досить 
гостро, оскільки цього вимагає прогрес розвитку суспільства, 
освоєння та синтез речовин і енергії, впровадження нових 
технологій виробництва.

В таких рамках досить актуально ставиться проблема 
підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах 
з обов'язковим вивченням курсу безпеки життєдіяльності та 
охорони праці. Свідченням цього є відповідне розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки України. 
Змінено зміст та обсяг годин навчальних програм відповідних 
дисциплін, введено обов'язкові розділи безпеки при виконанні 
дипломних, магістерських робіт; питання охорони праці та 
безпеки життєдіяльності включено до державних екзаменів 
тощо.

Показником роботи ВНЗ у даному напрямку є прове-
дення щорічних обласних та міжобласних семінарів з безпеки 
та цивільного захисту. А якраз рівень знань, умінь та навичок 
студентів, звичайно, визначається шляхом організації олімпіад 
з відповідних дисциплін. Цьогоріч ІІ етап Всеукраїнської 
олімпіади з безпеки життєдіяльності проходив на базі 
Рівненського національного університету водного госпо-

До інституту завітала група байкерів із польського Мо-
тоциклового Товариства допомоги полякам за кордоном ”Схід 
– Захід“. До Товариства, створеного у 2005 році, входять 50 
аматорів мотоспорту з Варшави, Познані, Гданьська, Катовіце. 

Основна мета діяльності байкер-групи виходить далеко за 
межі спортивної сфери: практична допомога полякам, які про-
живають в інших країнах. Тільки за останній рік для реалізації 
цієї мети представники Товариства відвідали Грецію, Албанію, 
Македонію, Туреччину, Молдову, Україну. Виконуючи статутні 
завдання своєї організації,  вони створили в одній лише Україні 
декілька стипендій для поляків – громадян нашої держави, які 
навчаються у вищих закладах освіти Польщі.

Польських байкерів зустрічали проректор з виховної 
роботи Микола Сиротюк, редактори інститутської газети ”За-

Спортивно-оздоровчий туризм – це вид діяльності, який 
розвиває кращі фізичні та вольові якості людини, виховує бережливе 

ставлення до навколишньо-
го середовища та в цілому 
забезпечує гармонійний 
розвиток особистості.

Підготовка фахівців 
у галузі спортивно-
оздоровчого туризму 
передбачає здійснення 
технічної, тактичної, 
фізичної підготовки тури-
ста.

Для опануван-
ня технікою і тактикою 
спортивного туризму зі 
студентами третього кур-
су відділу ”Фізичне ви-

ховання“ педагогічного коледжу проведено табірний збір, який 
проходив у с.Хрінники Рівненської області. Під час збору студен-
ти вивчали методику та практику туризму з елементами техніки і 
тактики подолання природних перешкод у туристичному поході, 
розбивання бівуаку, організацію страховки та багато іншого.

Проведено змагання зі спортивного туризму, під час яких 
учасники проходили певні етапи: ”Маятник“, ”Навісна переправа“, 
”Переправа по колоді“, ”Рух по купинах“ тощо. Переможці отри-
мали заохочувальні призи.

дарства та природокористування і зібрав 147 представників, 
переможців І етапу, з 57 ВНЗ України.

Обличчям нашого інституту виступав студент 41-
ТО групи Віктор Білосевич, який нещодавно повернувся із 
Всеукраїнської студентської конференції, що проходила в 
м.Умань (керівник – старший викладач кафедри теорії та ме-
тодики технологічної освіти І. А.Білосевич).

Олімпіада тривала протягом 3 днів. За цей час сту-
денти мали можливість продемонструвати, на що здатні: це і 
розв'язання професійно-орієнтованих тестів, кросвордів та 
ребусів, реалізація умінь надавати першу долікарську допомо-
гу потерпілим тощо. Оцінку (виставлення балів) здійснювала 
кваліфікована комісія у складі медичних працівників та 
представників обласних науково-методичних комісій з безпе-
ки життєдіяльності.

Наш студент «задніх не пас». Результатом його роботи 
слугує нагородження грамотою «За активну участь у ІІ етапі 
Всеукраїнської олімпіади з безпеки життєдіяльності та грамо-
тою «За нестандартне вирішення олімпіадних завдань».

Отже, зроблено ще один важливий крок для наближен-
ня нашого інституту до елітарних закладів України, бо основна 
ознака елітарності ВНЗ – його успіхи всеукраїнського мас-
штабу. Все, що продемонструвала наша команда в Рівному 
(представлення ВНЗ, обмін передовим досвідом),  сприятиме 
поліпшенню якості практичної та рівня теоретичної підготовки 
студентів, закладе надійні підвалини нових здобутків.

Якими ж тільки талантами не славиться наш інститут: 
художники, музиканти, танцюристи, спортсмени, ще й фото-
графи з’явились! У травні 2013 відбулась фотовиставка сту-
дентки 32-ДПК групи Лизогуб Анни. Вона здивувала усіх 
своїми щирими дитячими фотографіями, зробленими в ДНЗ 
№2 та №5 м.Кременець. Милі 
дитячі посмішки, ніжність 
і захопленість у їхніх очах, 
радість що сяє на їх обличчі, – 
це те, чого ніколи не віднімеш 
у дітей, це та натуральність, 
наївність і лагідність, про яку 
так часто говорять. Ось що 
нам хотіла показати Анна. 

Підштовхнула Аню на 
цю ідею методист з педпрак-
тики Гусаківська Світлана 
Степанівна. І правильно зро-
била! Адже такий талант не 
повинен бути прихований від 
людей. Ця фотовиставка от-
римала багато позитивних 
відгуків. 

Народилась Аня у смт.
Смига, що на Рівненщині. За-
йматись фотографією почала 
близько року назад. Батьки 
спочатку не підтримували її у цьому, вважали, що це дитяча 
забава, але побачивши, які «справжні» фото у Ані виходять, 
коли вона фотографує свого молодшого братика, вони змінили 
думку. Так розпочалось фотожиття нашої студентки.

Фотографує вона те, що бачить по-особливому, не так, 

як усі. Віддає перевагу фотопейзажам (їх у неї найбільше, до 
речі, перше її фото було саме з цього жанру ) і фотопортретам. 
Виставляє свої роботи у фотоклубі «Позитив», а також у різних 
соціальних мережах, для того, щоб люди могли оцінювати і ко-
ментувати її творчість. 

Аня планує і надалі продовжувати свою «фотостежи-
ну». Сподіваємось, у майбутньому її працю побачить вели-
кий загал людей, адже, як видно, вона вибрала правильний 
напрямок.

 Бажаємо її творчого успіху і натхнення!

Марія ІВАЩУК
власкор ”Замку“

Тетяна БАЛБУС

Катерина ЄРУСАЛИМЕЦЬ

МИСТЕЦЬКИЙ   СТАРТ БАЙКЕРИ  НА  ВУЛИЦІ  ЛІЦЕЙНІЙ

БЕЗПЕКА  ЗАВЖДИ  АКТУАЛЬНА

СПОРТ  І  ВІДПОЧИНОК

В  ОБ’ЄКТИВІ – ДИТИНСТВО



ховано багато відомих діячів української історії та культури. 
Відвідали  могилу Івана Франка. 

У центрі Львова,  на площі Ринок, наша група побачила, 
як готують каву, та потрапила до “Копальні”, тобто до кафе, де 
в атмосфері справжньої копальні можна посидіти за столиком 
і покуштувати каву на вогні. 

Згодом ми завітали до Музею шоколаду, де продегу-
стували шоколад та отримали смачненькі подарунки. Пізніше 
з Високого Замку знов оглянули з іншої точки непереверше-
ний Львів. Час пролетів дуже швидко, тому група змушена була 
повертатись, адже попереду була довга дорога додому. Проте 
ніхто не сумував: ми співали пісні та грали веселі ігри.

Ця екскурсія була незабутньою, бо Львів забути немож-
ливо. До нього хочеться повернутись  не раз та поринути в аро-
мат кави та шоколаду… 

де мали змогу насолодитися всією величчю 
Буковелю. 

Опустившись на землю, ми їз задово-
ленням спробували карпатського гарячого 
вина і з невеличкою втомою вирушили до чер-
гового тимчасового місця проживання, за 5 м 
від якого протікає річка Прут, – в мальовниче 
містечко Яремче.

Другий день розпочався досить жва-
во, тому що всі відпочили і вирушили на гору 
Хомяк. Дорога була важкою, та коли ми опи-
нилися на вершині, то всю втому як рукою 
зняло від неповторної гірської краси. Ми 
насолоджувалися краєвидами, веселились, 

фотографувалися.
Зійшовши з гори, опинилися прямо біля водоспаду Гук, де 
спускалися на так званій ”тарзанці“, вмивалися цілющою 

карпатською водою та зігрівалися з допомогою гарячо-
го вина та баноша – карпатської страви з бринзи. Після 
відпочинку ми організували невеличкий пікнік з шашлика-
ми.

Третього дня ми зібралися і вирушили у Яремче, 

до водоспаду, який  чарує нас своєю красою і вабить особли-
вою свіжістю.  Не оминули ми і знаменитий сувенірний ринок, де 
спробували карпатської медовухи, карпатського грибного супу і 
придбали різні сувеніри рідним та близьким.   

З легкою втомою і безліччю позитивних вражень ми по-
вернулися додому.    
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Навчальний рік для студентів Кременецького гуманітарно-
педагогічного інституті ім. Тараса Шевченка  традиційно 
увінчується поїздками по цікавих місцях рідної України. Перша 
”автомандрівка“, організована кандидатом біологічних наук, де-

каном природничо-технологічного факультету О.І.Дух, 
пройшла за маршрутом  Кременець – Хуст – Берегово 
– Солотвино – Кременець.

Вирушивши в дорогу з самого ранку, вже біля 
обіду ми приїхали у Буковель – першу зупинку нашої 
подорожі. Там ми покатались на підйомнику, сфото-
графувались і вирушили до Солотвино. 

По дорозі  зупиняємося на Яблунівському 
перевалі, де маємо можливість купити традиційні  карпатські 
сувеніри. По прибутті ми оселилиись у готелі і з превеликим задо-
воленням після спекотного дня заходимо у лікувальні озера, де 
покупалися, спробували солоної  води на смак, а надвечір пішли  
відпочивати.

Зранку другого дня ми вирушили до термальних джерел у 

Берегово. Там  ми протягом години купались і водночас покращу-
вали стан свого здоров’я. Потім відвідали місцевий ринок, де мож-
на придбати справжнє карпатське вино і медовуху. 

Знаменита Долина Нарцисів зустріла нас негодою, і ми 
трішки змокли. Нарциси вже, звичайно, пройшли пору свого ди-

вовижного цвітіння, тому ми змогли 
побачити це диво, на жаль, лише  у 
Музеї.

Тоді ми сіли в автобус і виру-
шили до нашого чергового туристич-
ного привалу – у закарпатське при-
кордонне місто Хуст. Розпакувавши 
речі, вирішили завершити мандрівку  
Хустським замком, краса якого у 
променях призахідного сонця була 
особливо врочистою і таємничою.  
Ми, звичайно, зафіксували її на фото 
і знову відправились на відпочинок у 
готель, де  й  провели решту часу.

Третій день розпочався з 
бадьорого підйому. Ми швиденько 
зібрали речі, щоб побачити ранок на 
озері Синевир. Піднявшись довгою 
гірською дорогою до озера, знову 
фотографувалися, пили джерельну воду, плавали на переправі 
через озеро. Коли ми вирушили з озера, нас чекала ще одна зу-

пинка – в реабілітаційному 
центрі для ведмедів, де ми 
спостерігали,  як ведмеді 
поводять себе у природі. 

Та як би цікаво й ве-
село не було, все одно при-
ходить час повертатися до-
дому. Тому ми прощаємось 
із Закарпаттям, втомлені 
але з позитивними вражен-
нями і з сувенірами для 

близьких і рідних 
їдемо у напрямку 
Кременця...

Проте не-
вгамовні керівники 
с т у д е н т с ь к о г о 
парламенту на 
прохання  своїх 
к о л е г - с т у д е н т і в 
організували ще 
одну поїздку, цьо-
го разу – до найвищої точки України. Після довгого солодкого 
нічного сну в автобусі ми нарешті в місці нашого призначення – 
біля підніжжя гори Говерли. Чарівність гір завжди приваблює усіх 
охочих подивитися на родзинку Карпат. Пройшовши  велику вис-
нажливу відстань через ліси та полонини, ми нарешті зупинилися на 
найвищій точці гори Говерли, прямо під самим небом. 

Краса  карпатських гір зупиняє погляд, і тобі здається, що 
ти знаходишся на краю світу.  Ми провели деякий час на горі, по-
фотографувались і спустилися знайомою дорогою до підніжжя 
гори, де нас уже чекав екскурсійний автобус.  Всі настільки вто-
милися, що й не помітили, як прибули до наступного місця зупин-
ки  – Буковелю. Пройшовши деяку сотню метрів,  ми завмерли: 
перед  нашими очима відкрилася вся краса цього гірського ту-
ристичного курорту, відомого у всьому світі. Проте втома дала 
про себе знати, то й, навіть не вагаючись, ми взяли квитки на 
підйомник і розпочали підйом  до верхньої точки лижної траси, 

Сергій КОЛІСЕЦЬКИЙ
власкор ”Замку“

Наприкінці навчального року студенти 21-ТОк, 21-Фк, 
21-Дк та 32-Дк груп педагогічного коледжу на чолі з виклада-

чами Дубровським Р. О., Кісілюк 
Н. Ю., Кушнірук Н. Г. та Козачок 
Д. В. відвідали старовинний  Львів. 
Екскурсія тривала протягом двох 
днів. На перший день ми побували 
у Золочівському, Підгірському та 
Олеському замках, кожен з яких 
вражав своєю красою та величчю. 
Серед них найбільше сподобався 
Підгірський замок та Китайський 
палац при ньому. 

Дорога не була важкою, та до Львова ми потрапили 
лише надвечір. Зупинились  у туристичному комплексі, що зна-
ходиться на вулиці Лєвандовка,  прогулялись вечірнім центром 
міста. Вечором Львів був дивовижним, у повітрі поширювався 
неповторний запах кави та шоколаду. Привітні львів’яни охоче 
відповідали на наші запитання і доброзичливо посміхалися. 

Ми піднялись на високу 
вежу, захоплено оглянули цікаві 
архітектурні ансамблі цього міста у 
вечірніх вогнях, ще трішки погуляли і 
пішли відпочивати.

Вранці ми відвідали Свя-
ту службу у знаменитому Соборі 
св. Юра. Після цього побували на 
Личаківському кладовищі, де по-

Тетяна ГОНТАРУК
власкор ”Замку“

МАНДРУЄМО УКРАЇНОЮ
ТАМ,  ДЕ  ГОРИ  Й  ПОЛОНИНИ...

МІСТО  КАВИ  Й  ШОКОЛАДУ



Студентський театр ”Пілігрим“ вже 
неодноразово дивував незвичною поста-
новкою класичних творів, адже його не-
даремно назвали експериментальним. 
Режисер-постановник і керівник театру 
Василь Скоропляс разом зі своїми актора-
ми знову вирішили подивувати свого гля-
дача і почали це ще задовго до прем’єри: 
інтригуючі репетиції, дивовижні афіші, 
що запрошували на ”видовище-забаву 
”Сон літньої ночі“ словами самого авто-
ра, Вільяма Шекспіра“, а безпосередньо 
перед виставою – імпровізоване театраль-
не приміщення в інститутському дворику 
з ”місцями для VIP-персон“, ”бенуаром“, 
”партером“, ”балконом“, де Філострат 
(розпорядник забав у князя Тесея у виставі) 
допомагав розмістити поважних глядачів 
у відведених місцях, вручав програми і 
повідомив про цікаву особливість дійства: 
на відміну від середньовічного театру, де 
чоловіки виконували жіночі ролі, нинішні ак-
тори полярно змінили правила, доручивши 
чоловічі ролі дівчатам. Крім цього, вражав, 
а то й шокував одяг персонажів: за хитрим 
режисерським задумом, поряд із розкішним 

Наприкінці навчального року відбувся 
звітний концерт студентських колективів та 
окремих виконавців інституту, учасниками 
якого стали студенти всіх факультетів. 

Глядачі побачили справжнє свя-
то талантів, тому що багато номерів  
запам’ятались яскравим артистизмом та гу-
мором, що забезпечило  чудовий настрій і 
дивовижні враження. 

Серед найкращих необхідно 
відзначити виступи Мирослава Бондарука 
(31-Ф) – жонглювання 16-кілограмовими ги-
рями; Олени Силки (31-СП) – пісня Крістіни 
Агілери «Hurt» під власний фортепіанний 
акомпанемент; Ольги Фіщук (41-ДП), Ірини 
Костюк  та Інни Тітової (21-СП) – танець у 
стилі хіп-хоп та інші. 

Своїми гострими дотепними жартами 

         Анна КОЗАЧОК
       власкор ”Замку“

вбранням цариць Цар ”пишався“ у сучасних 
шортах; Пак появився перед приголомше-
ною публікою у кросівках і на роликах; Ко-
роль ельфів Оберон, якого грав ”важкова-
говик“, пурхав метеликом у мішковидному 
балахоні; Королева Титанія та її Ельфи не 
знехтували джинсовими сарафаном та шор-
тиками. Несподіване чи просто каламбур-
не поєднання одягу різних епох викликало 
щирий сміх та бурхливі аплодисменти по-
справжньому захоплених глядачів. 

Ролі у виставі та інтермедії вико-
нували:  Аня Козачок – Іпполіта; Марія 

підтримували веселий настрій команди КВК 
«Деруни» (факультет фізичного виховання) 
та «Чотири богатирі» (філологічний факуль-
тет), а також Катерина Жученко (42-Б) з 
кліпом «Цьоця». 

Фінальний номер концерту був 
приємним і сентиментальним подарунком 
для випускників інституту: поп-рок група 
«Scream of quiet» та Марія Луцик (42-ДПК) 
виступили з піснею «Старі фотографії» 
з одночасним демонструванням  світлин 
випускників. 

Організаторами дійства виступили 
проректор з виховної роботи М.В.Сиротюк, 
постановник В.В.Скоропляс і голова 
студентської профспілки А.Р.Заблоцький; 
режисура і технічне забезпечення 
А.П.Благія; сценарист А.С.Гикава. 

Міньковська – Гермія; Денис Кас’янчук – 
Егей, він же – Пес; Андрій Дубас – Деметрій; 
Ірина Ворона та Микола Зубкевич – Лізандр; 
Ліля Сапожник – Гелена; Андрій Гулійчук 
–  Філострат; Наталія Федорова – Пітер 
Клинець; Павло Левицький – Нік Навій, він 
же – Пірам в інтермедії; Евеліна Саюшева 
– Френсіс Дудка, Тізба в інтермедії; Оль-
га Макаренко – Том Носик, Мур та Місяць 
в інтермедії; Наталія Левицька – Гембель, 
Лев в інтермедії; Олександр Ковень – Обе-
рон; Вікторія Кривоніс – Титанія; Мар’яна 
Вівдюк, Олена Періг, Соломія Матвійчук – 

Ельфи; Роман Левандовський – Пак; Антон 
Луб’яницький – Тесей. 

За музику та шуми відповідали Пав-
ло Яловський, Сергій Волохатий, Галина 
Самойліч, Павло Левицький під орудою Де-
ниса Нуцола, а за світлові ефекти – Мико-
ла Зубкевич, Сергій Шиловець, Володимир 
Федчук. Танцювали та зображали Ельфів 
жіноча танцювальна група на чолі з Наталією 
Ткач. Декорації виготовляли Антон Благій, 
Валерій Швець, Марія Швед, Андрій Дубас, 
Людмила Благій. Шили костюми для акторів 
Ірина Цісарук, Лілія Фурсик, Жаннета Ско-
ропляс. Режисер-постановник вистави – Ва-
силь Скоропляс, помічники – Антон Благій 
та його сестра Людмила, асистент – Аліна 
Гикава.

 Вистава відбулася за сприяння і 
при підтримці ректора інституту, профе-
сора Афанасія Ломаковича та проректо-
ра з виховної роботи Миколи Сиротюка. 
Вітаємо наш театральний колектив з чу-
довою прем’єрою, бажаємо нових вдалих 
експериментів і з нетерпінням чекаємо на  
інноваційні версії відомих класичних творів.
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Все частіше переконуюсь, що життя – найкращий 
режисер, бо лише в його сценарій неможливо внести 
змін, якщо сповідуєш правду...

Дивлюсь у мудрі очі цієї дивовижної жінки, слу-
хаю її спокійну, на диво послідовну і виважену розповідь  
– і уява вже малює (чомусь чорно-білі) кадри  фільму її 
непростої долі, яка недарма нарекла юну тендітну кра-
суню бойовим йменням «Тополя»: відкрита всім вітрам 
крона-душа захищає рідну землю, і, вростаючи  корінням-
серцем, стає з нею единим цілим...  Отак і людина...

Народилася Лариса Сергіївна Медведчук-Томчук 20 
грудня 1926 р. в мальовничому селі Підлісці, що поблизу Кре-
менця, в родині селянина, свідомого українця Томчука Сергія 
Яковича. Батько був учасником боїв армії УНР, членом партії 
радикалів, куди рекомендував його відомий на всю Волинь де-
мократ та просвітянин Семен Жук.  Дружина С.Жука Онисія 
Іванівна вчителювала у Підлісцях. Подружжя часто бувало в  
Томчуків, спілкувалися.

 Пані Леся й досі пам'ятає, як у їхній в стодолі ставили 
вистави, а Семен Антонович брав її на руки і йшов прослухо-
вувати сільських аматорів. Коли поляки його засудили, а дру-
жину вислали на Підляшшя, Лесина мати часто носила Семену 
Жуку передачі до в'язниці. У 1941 році, як відступали «перші 
совіти», Семена Антоновича по-звірячому вбили на Галичині. 
На Онисію Іванівну без жалю не можна було дивитися. Вона 
ходила вся в чорному, нікого і нічого не бачила, лише говори-
ла: «Даремне, Сергію Яковичу, ми знехтували вашою порадою 
і не виїхали за кордон».

Після двох років навчання в селі у третій клас Леся 
пішла до Кременця в 4-ту школу, де вже вчилася її сестра Га-
лина. Це була польська школа з викладанням польською мо-
вою, де українцям завжди наголошували, що «ніякої України 
не було, нема і не буде», старалися всіх ополячити і навернути 
в католицьку віру. Подекуди їм те вдавалося. У 1941 році, коли 
вступили до Кременця німці, відкрили українську гімназію 
в ліцеї, але її швидко німці і закрили. Після гімназії пішла до 
торговельної школи, так як інших навчальних закладів не 
існувало, тому що німцям освічені українці були не потрібні.

Родину постійно переслідувала польська поліція. 
Часті обшуки, штрафи. В одну з річниць проголошення УНР в 
Кременці на Замковій горі хтось вивісив синьо-жовтий прапор, 
і того ж дня у будинку зробили обшук. Польська поліція  їхньої 
хати ніколи не минала, бо в кімнаті висіли портрети Т. Шев-
ченка, І. Франка, Лесі Українки, в кутку -- ікона Божої Матері 
з написом: «Владичице України, молися за нас». Одного разу 
поліцай довго ходив по хаті , а потім говорить: «Пане Томчук, 
до чого пан молиться, до тих портретів?».

У 1939 році прийшли «визволителі» зі Сходу. Все прихо-
дили агітувати батька на голову колгоспу, але він відмовлявся. 
Дивом не вивезли тоді до Сибіру.

В 1941 році німці відкрили в Кременці в'язницю, причо-
му вигнали євреїв і примусили їх розкопувати свіжі ями, куди 
повкидали енкаведисти помордованих людей. Страшно було 
дивитися на понівечені трупи. Один із них лежав лицем вниз, від 
шиї було відрізано пас шкіри шириною більше 10 сантиметрів 
до самої поясниці. У другого був протягнутий дріт з одного 
вуха в друге. Сестра бачила жінку з відрізаними грудьми, по-
вириваними язиком та губами. На в'язничному подвір'ї сто-
яв крик і стогін, багато впізнавали своїх рідних та близьких. 
У першій камері справа, очевидно, була катівня, бо всі стіни 
забризкані кров'ю, а на землі лежала величезна довбня, також 
закривавлена...

Як розповідає пані Леся, німці стали закривати шко-
ли, відправляли молодь на каторжні роботи, розстрілювали 
нашу інтелігенцію. По селах почали організовуватися боївки 
самооборони. Одного осіннього дня були проведені масові 
арешти. Мали заарештувати 180 чоловік, але не всіх застали 
вдома. З Підлісець забрали тільки Лесиного батька, з сусідніх 

Млинівець -- Сергія Попілевича; Іллю Тернового та Бориса Ля-
шука не застали вдома, то замість останнього забрали його 
батька Василя. Арештованих з Почаєва розстріляли під Білою 
горою просто в кюветі, щоб їх не відбили партизани. 

В'язнів Кременецької в'язниці необхідно було терміново 
звільнити. У той час в'язницю охороняла наша українська 
поліція. З нею домовилися, що вони вночі віддадуть ключі пар-
тизанам та випустять в'язнів. Та цього разу операція не вдала-
ся... 

Німці стали укріплювати в'язницю: посеред подвір'я ви-
копали окопи, ями та завезли хлорку: готувалися до масових 

розстрілів. Треба було поспішати. У стодолу до Томчуків за-
везли зброю, яку вночі повстанці забрали і через поле вийшли 
на шлях, що вів до дороги на місто. У той день випав невели-
кий сніг, що видав сліди повстанців, але за ніч новий сніг їх по-
крив. У хаті «Крук» дав розпорядження командирам загонів. 
Були перерізані телефонні сполучення, біля «електрівні» за-
барикадували дорогу та поставлені застави. «Крук» запевнив, 
що батько скоро повернеться. Так і сталося. Бог поміг, що 
обійшлося без жертв. Це було в лютому 1943 року. Разом з 
повстанцями пішли багато в'язнів і частина української поліції 
зі зброєю. Уже в березні на Шумщині було засновано два по-
встанських табори: «Крука» та «Хрона».

Над ранок Сергій Томчук з'явився вдома, але змушений 
був переховуватися від гестапо. Десь уже за три тижні Лесю з 
мамою застали в хаті гестапівці, чотири рази виводили до пло-
ту на розстріл, але усе якось минулося.

У 1941 році сестра вступила в ОУН. Її першою зверх-
ницею була районова організаційної сітки «Орися» (Наталка 
Івашенюк) з Кременця. Вона давала сестрі літературу, а Галина 
збирала дівчат і в лісі все перечитували. З 1942 року районо-
вою стала «Наталка» (Ольга Кустанович) із села 
Шпиколоси. Коли в квітні 1943 року виникла 
потреба організації вишколу медсестер в по-
встанському загоні «Крука», з батьківського 
благословення Леся вирушила в Антонівці. 
Зі Шпиколос направили до Людвищ, а далі у 
супроводі повстанця-охоронця потрапила у 
штаб, де її нарекли «Тополею». Через тиж-
день привезли односельчанок Марію Чорнобай 
та Надію Данилюк. Слухачами вишколу були 
хлопці та дівчата (приблизно 40 чоловік). Ко-
ристувалися лише обраним псевдо. Ніхто ні про 
кого не мусив знати.

Вчителями були лікар «Борщ» (Кучерен-
ко) з Кременця, лікар-єврей з дружиною (його 
повстанці викрали з ґетто); історію України й 
ідеологію викладав «Гармаш» (Гордій Загоруй-
ко) з Куликова – освічений і відважний коман-
дир.

В УПА панувала конспірація та сувора дисципліна. 
Одного разу Леся стала свідком, як молодого стрільця засу-
дили до розстрілу за те, що він мав перебувати на посту, але 
таємно його залишив і пішов на побачення до дівчини. Курсан-
там вишколу забороняли цікавитися зайвою інформацією та 
засвоювати лише те, що необхідне. Спочатку їм читали історію 
України, ідеологію, латину, фармакологію, анатомію. Вишкіл 
був розрахований на шість місяців, але коли розпочалися часті 
бої з німцями та збільшилася кількість поранених, залишили 
анатомію, перев'язки, накладання шин, уколи та інфекційні і 
внутрішні хвороби. І так вони вчилися, а сотні ходили в рейди 
на схід, нищили німецькі залоги, добуваючи зброю, провіант, 

обмундирування. Робили засідки на до-
рогах, зупиняли поїзди, які везли нашу 
молодь в Німеччину. Захищали наше 
населення від окупантів. Тричі повстанці 
нищили ляндвіртів і жандармерію у селі 
Великі Бережці. 

Між іншим, після чергового бою 
один німець зголосився до УПА і до 
кінця війни доглядав коней. На дорозі 
з Гради на Великі Бережці повстанці 
перепинили шлях німецькому загону, 
який повертався з грабунків по селах, і 
розгромили його. В цій операції брали 
участь уже згадуваний Михайло Ткачук 
та Сергій Туницький із Млинівець. Ве-
ликими військовими операціями були 
бої повстанців з німцями 9 травня 1943 

року біля села Стіжок, а пізніше -- роз-
гром радянської банди в Суразьких лісах.

Після закінчення вишколу кожен пішов за призначен-
ням: хто на Полісся, хто в сотню, хто по сільських шпиталях. 
Лесю залишили в штабному шпиталі, де лежали важкопоранені. 
Лікарем був єврей, а медсестрою «Синичка» (Ніна Андрущен-
ко) з Великих Дедеркал. Через деякий час шпиталь зі штабу 
перевели в село Велика Іловиця.

20 серпня 1943 року вранці отримали наказ терміново 
вантажити поранених на підводи і їхати в штаб. Тільки виїхали 
на гору, але не встигли виїхати між дерева, як над головами 
з'явився німецький літак-розвідник. А зі сторони села і поля, 

скільки сягав зір, все було синім від німецьких солдат. Німці 
не могли нічого вдіяти з УПА силами жандармерії та місцевої 
адміністрації, тому зняли з фронту частину військ для розпра-
ви з українськими партизанами. 

Колона з пораненими спустилася в штаб, де ішло приго-
тування до оборони. Частина повстанців на чолі з командирами 
«Енеєм», «Круком», «Кропивою» та іншими зайняли оборону, 
а медсестри з пораненими пішли вглиб лісу, де було близько 
двох тисяч стрілецтва. У той день німці не пішли в наступ, а 
«Крук», вибравши момент, біля ставу сам з кулемета знищив 
десятки німців. Через деякий час над лісом з'явилися літаки і 
почали бомбити, скидаючи в'язанки мін. Скинувши в'язанки, 
вони поверталися у Дубно на летовище і, завантажившись, по-
верталися назад. Скидали і запальні бомби, від яких горів ліс. 
Незважаючи на цілоденне бомбардування, жертв не було. Під 
час нальоту літаків партизани вибирали товсті дерева і ховали-
ся за них від осколків.

Поранених, які не могли встати, прикривали зеленим 
гіллям та з'їжджали фірманками в сторону. Весь день  їхали 
лісовою дорогою. По обидві сторони стояв старий могутній ліс. 
Коли літаки налетіли останній раз перед заходом сонця, «по-
встанський лазарет» вийшов на поле з правої сторони. Ліворуч 
росла молода посадка. Мабуть, німці подумали, що втікачі хо-
ваються саме в ній, тому розгромили її повністю. А вони стояли 
за п'ять метрів від посадки. Вночі командири вивели всі відділи 
та поранених в інший ліс.

Після кількаденного перебування у цьому лісі  медсе-
стер з пораненими стали відправляти по селах.  Лесі дали дві 
фірманки легкопоранених зі стрільцями і наказали пробирати-
ся на села під опіку боївки. Коли почали наближатися до села 
Зелений Дуб на Шумщині,  потрапили під мінометний обстріл. 
Із села виїхала фірманка,  на якій виявилася Онисія Іванівна 
Жук, з якою після повернення до лісу перебули до ранку. Зго-
дом дісталися до Угорська, де знаходився шпиталь з поране-
ними.

Приблизно через місяць шпиталь знову переїхав 
до села В. Іловиця, де його чекали все той же лікар-єврей 
і медсестра «Синичка». У кінці грудня надрайоновий 

організаційної сітки «Марко» (Андрій Лобар) з В. Бережець 
привіз Лесі наказ відправитися лікувати пораненого коман-
дира «Кропиву»(Василя Процюка з Галичини), який був 
взірцем відваги, вимогливості, дисциплінованості, справжнім 
патріотом України (застрілився під час облави НКВС 1944р. 
в селі Кордишів Шумського району). Спілкуючись із «Кропи-
вою», крім санітарної практики,  «Тополя» вивчала поводжен-
ня зі зброєю, слухала його цікаві розповіді.

Через три тижні «Кропива» відправився в Бережани 
як член Крайового проводу ОУН, а Леся -- до шпиталю у Ве-
лику Іловицю. По дорозі дівчині стало дуже зле, але змуше-
на була доганяти шпиталь у селі Лішня. Як виявилося, вона 
захворіла  черевним тифом. Стан здоровя був такий, що уже не  
сподівалися на одужання. Коли наприкінці лютого 1944 року у 
краї з'явилися партизани, поранених та хворих перевели в інше 
місце. Так вона потрапила в село Кокорів. Криза  пройшла, але  
дівчина лишилася зовсім обезсиленою.

У середині квітня Леся повернулася в Підлісці. У селі зна-
ходилось  військо під виглядом танкової частини, а в дійсності 
це були відділи НКВС для наведення порядку. Скрізь наклеєні 
відозви повстанцям, щоб ішли з лісу добровільно здаватися. 
Спробувала знову піти в Шумські ліси, але вже з Лішні повер-
нула назад: там просто кишіло від радянських військ. Ішли 
важкі бої їх з повстанцями у Гурбенських лісах. Думала пере-
чекати з тиждень вдома, але склалося інакше: її видав хлопець-
односельчанин. Другого травня 1944 року Лесю арештували і 
згодом засудили за ст. 54 як неповнолітню до семи років по-
збавлення волі та трьох років позбавлення прав. Покарання 
відбувала в Чайурінській долині – «долині смерті», де люди 
вмирали від голоду, холоду та постійної праці, де стояли одні 
табори, серед яких і її табір в селищі Ніксікан. Після війни табір 
перевели в селище Сусуман, тієї ж Магаданської області.

Зазнала репресій і Лесина родина: сестру Галину 1946-
го піймали у підпіллі і засудили до 10 років таборів, тоді ж за-
судили й батька до 10 років і відправили на уранові рудники в 
Дніпропетровську область, а маму у 1947-му вивезли у Сибір.

Після відбуття покарання 1950 року Ларисі Томчук за-
боронили повертатися на Західну Україну. І лише в 1990 році 
вона отримала цю можливість і переїхала до Кременця...

(За матеріалами книги Л.Томчук «З Україною в 
серці» та розповідей  її автора).

Ліна ВЕРЕСЕНЬ

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ
Зовсім юною вступила  
У двобій із долею – 
І їй доля присудила 
Назватись «Тополею».
Йшли по снігу побратими – 
Сліди аж до хати...
Вийшла Леся – і зойкнула: 
– Що ж робити, тату?
Слово батьківське - як вирок
Із любові й болю:
- Наші душі кат чатує...
Йди до лісу, доню...
Чим лютіш вітри шмагали
Юну «Тополину»,
Тим сильніш вона вростала
Серцем в Україну.

ДОЛЯ  ЇЇ  ТОПОЛИНА...  



“Замок” - газета КОГПІ  ім.Тараса Шевченка
 Видається українською мовою.
Свідоцтво ТР №422-22Р, 05.12. 2006 р.
  Індекс 96492
Засновник і видавець: трудовий колектив 
 КОГПІ ім. Тараса Шевченка

Наш розрахунковий рахунок:
35427008001808

МФО 838012
УДК в Тернопільській області

ЗКПО 02125556

Головний редактор
              Анатолій БАГНЮК
Літературний редактор,
відповідальний секретар 
             Ніна КАЗЬМІРУК
Редактор-дизайнер
             Сергій ЮРЧУК

Редактор відділу студентської 
молоді, оператор  комп’ютерного 
набору і верстки
   Валентина КАЩУК
Фотохудожник 
 Петро ДАНИЛЮК

Наша адреса: 47003, 

 вул. Ліцейна, 1,  

м.Кременець, 

Тернопільська обл. 

Видрукувано
у ТОВ “Буковинський

видавничий дім”
м.Чернівці, 

вул. Лесина, 31
Наклад 1600 прим.

Завершення навчання випускників спеціальності ”Обра-
зотворче мистецтво“ перетворилось у багатоплановий науково-
творчий звіт не лише перед державною екзаменаційною 
комісією, а й перед вимогливими шанувальниками живопису 
та графіки. Своєрідним практичним підтвердженням високого 
рівня фахово-методичної підготовки до творчої педагогічної ро-
боти в загальноосвітніх школах стала виставка дипломних і ви-
пускових робіт студентів мистецького факультету, організована 
кафедрою образотворчого мистецтва та методики його викла-
дання, на якій 16 випускників денної та заочної форм навчання 
представили більше трьох десятків робіт різноманітної жанрової 
і тематичної спрямованості.

Закономірно, що серед тематичних напрямів переважа-
ли кременецькі сюжети. Відвідувачі виставки гідно оцінили ми-
стецький рівень ліногравюр Сергія Палаца серії ”Старовинний 
Кременець“ і Тараса Смалюха серії ”Міські вулиці“, триптиха 
Надії Тижай ”Старий Кременець“, диптиха Світлани Бицюк ”Кре-
менецький сон“, картин Наталії Андрійчук ”Старий Кременець“ 
і Христини Горшкової ”Кременець“, а також триптиха Катерини 
Шумбарської ”Дівочі скелі“. Привернули увагу глядачів роботи 
Марії Пудайло ”Дорога до Почаївської лаври“ й Андрія Сірука 
”Почаївська лавра“.

Оригінальним художнім вирішенням сюжету відзначили-
ся триптих Катерини Туркевич ”Кульбаба“, графіка Оксани 
Мазур ”Лада“, пейзаж Степана Маштали ”У лісі“ і роботи Віри 
Хоптій серії ”Пори року“.

Слід віддати належне організаторам виставки за проду-
маний підхід до формування експозиції, де було враховано і 
жанрові особливості, і тематичну спрямованість представлених 
робіт. Підтвердженням такого підходу стали сюжетні розділи 
виставки, які хоч і не були виокремлені формально, проте чітко 
проглядались у змістовій структурі експозиції. Зокрема, один 
із сюжетних розділів, який умовно можна назвати ”Візит зими 
у літню спеку“, склали картини Олександра Манєєва ”Початок 
зими“, Сергія Панасюка ”Зимовий день“, Сергія Сидорука ”Зи-
мова казка“, Олега Грицевича ”Захід сонця в зимовому лісі“.

Виставка продемонструвала не лише належну художню 
майстерність завтрашніх учителів образотворчого мистецтва, а 
й методичну доцільність і духовно-пізнавальне значення цього 
митецького заходу.
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