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Стабільність і автономність вищого навчального 
закладу гарантуються, в першу чергу, результативністю 
його наукової діяльності. Реалії сьогодення визначають  
необхідність інтеграції науки і освіти  у вищій школі: немож-
ливо розвивати ні науку без вищої освіти, ні вищу освіту без 
науки.

Основними критеріями результативності наукової 
діяльності  у вищій школі виступають: рівень науково-
кадрового потенціалу, ефективність науково-дослідної ро-
боти викладачів і студентів, якісне науково-методичне забез-
печення навчального процесу. Вони для нас є визначальними 
у реалізації концепції поетапного переходу навчаль-
ного закладу  до  статусу академії. Ректорат навчаль-
ного закладу постійно здійснює моніторинг наукової 
роботи науково-педагогічних працівників і студентів. 

До позитивних кадрових досягнень останнього 
періоду віднесемо здобуття наукового ступеня док-
тора історичних наук доцентом кафедри суспільних 
дисциплін Скакальською І. Б. Ця наукова тенденція 
набирає свого розвитку. Найближча перспектива захи-
сту  докторських дисертацій у доцентів Невідомської 
Л.М., Данильчук Л.О. Очікуємо результатів процедури 
нострифікації наукового ступеня доктора наук Лаба-
щука М.С. Набув розвитку вектор  здобуття науково-
го ступеня доктора наук із відривом від виробництва 
шляхом навчання науково-педагогічних працівників  
у докторантурі. Цього року докторантами стали до-
центи Курач М.С. і Чик Д.Ч. Ректорат навчального 
закладу і надалі буде створювати сприятливі умови 
науково-педагогічним працівникам, які виконувати-
муть докторські дисертації, шляхом направлення у 
докторантуру для здобуття наукового ступеня док-
тора наук.

Протягом року дев’ять науково-педагогічних 
працівників інституту здобули науковий ступінь 
кандидата наук: Цісарук В. Ю. (теорія та методика навчан-
ня технологій),  Лукач О.М. (теорія та методика виховання),  
Желізняк В.М. (історія України), Банах В.І. (олімпійський та 
професійний спорт), Бабій Н.В. (математичне моделювання 
та обчислювальні методи), Бойчук О.М. (музичне мистецтво), 
Кратко О.В. (історія науки і техніки), Сафіюк О.В. (порівняльне 
літературознавство), Слободян М.В. (германські мови).

Здійснюється поповнення власних кадрів інституту 
науково-педагогічними працівниками з ученими званнями 
професора і доцента. Рішенням атестаційної колегії МОН 
України трьом  науково-педагогічним працівникам присвоєно 
вчене звання доцента (Галаган О.К., Волянюк І.О., Савелюк 
Н.М.). Цей напрям має перспективи й на майбутнє: виконують 
умови щодо Порядку присвоєння вченого звання професора 
Скакальська І.Б., Довгань О.М., Янков А.В., Безносюк О.О., 
Чижик В.В.; позитивно вирішуються атестаційні справи Дух 
О.І., Цицюри Н.І., Шабаги С.Б., Білосевича І. А., Яковишина 
Р.Я., Слюсарчука В.В., Приймас Н.В., Фурман О.А., Голуба 
В.А. щодо присвоєння звання доцента. 

Однією з невід’ємних складових наукової діяльності 
інституту є наукові дослідження з актуальних про-
блем сучасної вищої школи. Науково-дослідна робота 
професорсько-викладацького складу тісно пов’язана з про-
блемами підвищення якості та ефективності підготовки 
майбутніх фахівців. Такі дослідження здійснюються, зо-
крема, через функціонування семи науково-дослідних 
лабораторій:  «Лабораторія екологічного моніторингу та 
експериментальної біології» (науковий координатор –  
завідувач кафедри біології та загальної екології, професор 
Чопик В. І.); навчально-наукова лабораторія «Фізкультурно-

педагогічні чинники формування здорового способу жит-
тя молоді» (науковий координатор – професор кафедри 
медико-біологічних основ фізичного виховання Чижик В. 
В.); науково-дослідна лабораторія «Творчість Уласа Сам-
чука та Бориса Харчука: художній літопис ХХ ст.» (науко-
вий координатор – професор кафедри української мови і 

літератури Василишин О.В.); науково-дослідна 
лабораторія «Проблеми людини та філософії 
здоров’я» (науковий координатор – завідувач ка-
федри методики викладання біології та екології, 
професор Василюк В.М.); науково-дослідна 
лабораторія «Виховні технології у системі 
безперервної освіти» (науковий керівник – до-
цент кафедри загальної та соціальної педагогіки 
Приймас Н.В.); науково-дослідна лабораторія 
«Особистість і соціум» (науковий керівник – 
кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри психології Мартинюк В. М.); навчально-
дослідна лабораторія музичної етнології (наукові 
координатори – завідувач кафедри гри на му-
зичних інструментах та хореографії, професор 
ЯремкоБ.І., викладач кафедри методики музич-
ного виховання та вокально-хорових дисциплін 
Сабран В. І.). 

На базі науково-дослідних лабораторій виконують-
ся дослідження за тематикою кандидатських і докторсь-
ких дисертацій, курсових, дипломних і магістерських робіт, 
проводяться наукові та методичні семінари, конференції 
міжнародного та всеукраїнського рівнів тощо. За останні 

роки науково-педагогічними працівниками на наукових фору-
мах, у тому числі на зібраннях міжнародного рангу, виголо-
шено більше 3 тисяч доповідей. 

Міжнародне співробітництво є невід’ємною складовою 
наукової діяльності вищого навчального закладу. Міжнародні 
угоди, укладені з дев’ятьма зарубіжними вищими навчальними 
закладами та інституціями, сприяють активізації 
наукової діяльності інституту. В останній період 
підписано угоди про співпрацю з двома вищими 
навчальними закладами Польщі: Вармінсько-
Мазурським університетом в місті Ольштин і 
Природничо-гуманітарним університетом у місті 
Седльце.

Виконання міжнародних угод про 
співробітництво  забезпечує участь наших 
студентів у проектах європейської спільноти. 
Зокрема, цього року знову надані направлення 
студентам факультету іноземних мов на навчан-
ня за магістерською програмою у Вармінсько-
Мазурському університеті (Польща). Зазначені 
кроки можуть суттєво спростити процедуру 
їхнього працевлаштування в майбутньому або 
продовження освіти, поповнення штату кафедр 
інституту кваліфікованими кадрами. 

Відповідно до укладених угод організовуються спільні 
міжнародні наукові проекти: конференції, круглі столи, 
майстер-класи, пленери, художні виставки тощо. Викладачі 
та студенти навчального закладу беруть активну участь у 
щорічному міжнародному науковому семінарі «Різноманіття 
культурного простору: історія та перспективи» у м. Кельце 

(Польща); у зльотах шкіл імені Юліуша Словацького (Поль-
ща); у наукових семінарах проекту «Школи відкритого розу-
му» за міжнародною участю професорів і студентів України 
та Польщі на тему «Інформаційна діяльність: проблеми прав-
ди і неправди». 

Започаткована традиція проведення Міжнародного 
мистецько-наукового симпозіуму «Зустрічі в Кременці» за 
участю майстрів живопису з України, Польщі, Франції, США. 

Студенти і викладачі інституту були учасниками «Фе-
стивалю трьох культур» у м. Влодава (Польща); конкурсу 
Європейської родини шкіл ім. Юліуша Словацького у Хожуві 
(Польща); Міжнародної зустрічі «Загальноєвропейська 
інтеграція в суспільно-культурному аспекті: причини і цілі» 
(Польща); Міжнародного науково-мистецького симпозіуму 
(м. Пулави, Республіка Польща), Міжнародної літературно-
мистецької зустрічі «Діалог двох культур молодих».

Щорічно наш навчальний заклад проводить наукові, 
науково-практичні конференції, симпозіуми, науково-
методичні семінари всеукраїнського та міжнародного рівнів, 
активними учасниками яких виступають викладацький та 
студентський колективи інституту. За останній календарний 
рік проведено дві всеукраїнські та три міжнародні наукові 
конференції, за матеріалами яких видано 5 збірників науко-
вих праць, із них 4 – фахові. 

На осінь цього року заплановано проведення 
Міжнародного наукового симпозіуму «Пророки у своїй 
Вітчизні: Тарас Шевченко та Юліуш Словацький», приуроче-
ного 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 205-
ій річниці від дня народження Юліуша Словацького. 

Розпочато підготовку до Всеукраїнської 
наукової конференції «Бессерівські природознавчі 
студії», присвяченої до 230-річчя з дня народження 
відомого ботаніка Віллібальда Бессера та 205-річчя 
від дня його наукової та педагогічної діяльності у 
місті Кременці. 

 Має позитивну динаміку підготовка навчально-
методичних видань  науково-педагогічними 
працівниками інституту. За рік опубліковано 362 най-
менування наукових видань, навчально-методичних 
матеріалів, з них – 288 наукових праць. 

Професорсько-викладацьким складом 
інституту підготовлено 30 навчальних посібників 
сукупним обсягом понад 6359 сторінок, зокрема  
шість монографій: Мазурок В. П., Лисенко О. Є., 
Разіцький В Й. ”Самостійницький рух на Волині в 
40-х – на початку 50-х років ХХ століття“; Скакальсь-
ка І. Б. ”Політико-соціальні виміри та етнокультурні 
трансформації української еліти Західної Волині 
1921 – 1939 рр.“; Гриб А.Є. ”Барви життя Оле-
га Скаржевського (художника-інженера)“; Рац 
В. О., Ковальчук В. В., Сербов Н. Г. ”Электро-
ника на основе субмикронных структур“; Henryk 
Stroski ”Zakad Stosunkw Midzynarodowych, Instytut 

Historii i Stosunkw Midzynarodowych Uniwersytetu Warmisko-
Mazurskiego w Olsztynie (1969-1988-2013)“; Безносюк О. О. 
”Непрерывное образование: математическая модель“. 

У минулому році видано дванадцять  та перевидано два 
навчально-методичних посібники з Грифом МОН України, 
дев’яти навчально-методичним виданням викладачів інституту 

надано листи МОН України про рекомендацію для викори-
стання у вищих навчальних закладах України. 

Окрім цього, пройшли експертну оцінку 6 навчально-
методичних посібників, які отримали відповідну рекоменда-
цію Міністерства освіти і науки.

(Закінчення  на 2 стор.)
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Науково-педагогічні працівники інституту роблять 
вагомий внесок у фонд наукових праць, опублікованих у 
фахових виданнях України та за кордоном. Дані показники 
враховуються при визначенні рейтингу ВНЗ.

За 2013 рік у міжнародних збірниках опублікували 
наукові праці професори Ломакович А.М., Дем’янчук О.Н., 
Чопик В.І., Стронський Г.Й.; доценти Мазурок В.Г., Данильчук 
Л.О., Безносюк О.О.; молоді науковці Панфілова О.Г., Сиро-
тюк М.В.;  Желізняк В.М., Комінярський І. Б., Кучер В. В., Ку-
чер Т. В. – всього 46 статей.

За цей же період  у вітчизняних збірниках поміщено  
112 фахових наукових праць. Науковці Корнієнко С.М., Да-
нильчук Л.О., Гарматюк Р.Т., Панфілова О.Г., Ткачук В.Є., 
Слюсарчук В.В. мають по 3 – 6 таких публікацій; Сиротюк 
М.В., Скакальська І.Б., Дух О.І., Волянюк  Н.М. – по 7 – 8 ста-
тей у провідних наукових виданнях.

За матеріалами доповідей щорічної звітної науково-
практичної конференції видається збірник наукових 
публікацій «Актуальні проблеми гуманітарної освіти», в якому 
викладачами інституту опубліковано біля двох тисяч наукових 
і науково-методичних праць. 

Необхідно відзначити  колективні наукові досягнення 
за 2013 рік. Серед факультетів найрезультативніший якісний 
і кількісний показник виданої науково-методичної продукції 
продемонстрували педагогічний і природничо-технологічний 
факультети.

Зокрема, педагогічний факультет (декан Врочинсь-
ка Л.І.) представляє  27  науково-педагогічних працівників, 
які підготували 87 найменувань науково-методичних праць, 
з них 5 посібників з Грифом МОН України, 1 монографія і 5 
навчально-методичних посібників. На чотирьох кафедрах 
природничо-технологічного факультету (декан Дух О.І.) ви-
кладають 30 науково-педагогічних працівників, у доробку 
яких 71 науково-методична праця. 

 Серед найвагоміших наукових досягнень кафедр 
інституту слід відзначити колективи кафедр загальної 
та соціальної педагогіки (завідувач Корнієнко С.М) –  7 
науково-педагогічних працівників, 41 науково-методична 
праця;  суспільних  дисциплін (завідувач Скакальська І.Б.) 
– 10 викладачів, 21  науково-методичне видання, з них 4 
монографії;  образотворчого мистецтва та методики його 
викладання (завідувач Дем’нчук О.Н.) – 12 фахівців, 22 
науково-методичні праці; фізики, математики та інформатики 
(завідувач Ломакович А.М.) – 6 науковців, 20 праць науково-
методичного характеру.

Загальні результати  наукової діяльності викладачів 
інституту оприлюднені на сайті навчального закладу у рубриці 
«Видавнича діяльність». 

Студентська наукова робота здійснюється через сту-
дентський парламент та науково-дослідну діяльність ка-
федр. Студенти інституту – постійні учасники міжнародних, 
всеукраїнських наукових конференцій, що знаходить 
відображення у відповідних наукових збірниках. Зокрема, 
в інститутському виданні «Студентський науковий вісник» 
за результатами Звітної студентської науково-практичної 
конференції за 2013 р. опубліковано 131 працю юних 
науковців. 

На педагогічному факультеті  викладачами кафедри 
загальної та соціальної педагогіки систематично проводять-
ся науково-методичні семінари (Врочинська Л.І., Корнієнко 

С.М., Кравець Л. М.), за результатами яких видаються 
збірники науково-методичних праць. Цього року готується 
до друку збірник наукових праць за результатами онлайн-
читань, приурочених 200-літтю від дня народження Тараса 
Шевченка. Кафедра теорії та методики дошкільної освіти 
(завідувач Фасолько Т. С.) відповідно до укладених угод із 
Луганським національним університетом ім. Тараса Шевчен-
ка, Криворізьким національним університетом, Уманським 
державним педагогічним університетом імені Павла Тичини 
організовує проведення всеукраїнських студентських науко-
вих конференцій, за результатами яких видаються збірники 

наукових праць студентів. 
  На природничо-технологічному факультеті (декан 

Дух О. І.) за результатами проведеного науково-методичного 
семінару опубліковано збірник «Здоров’я людини та спо-

соби його збереження», а за результатами науково-
практичної конференції «Твій син, Україно, вертає до-
дому» – однойменний збірник наукових праць. 

За останні роки студентство інституту до-
сягло певних результатів у міжнародних мистець-
ких конкурсах, фестивалях і виставках. Зокрема, 
хореографічний дует мистецького факультету (солісти 
народного художнього ансамблю танцю «Горлиця» 
Поліщук Ірина та Найчук Євген; керівник А.С. Медець-
кий) на ІІ Міжнародному фестивалі танцю «Megapolis» 
(м.Харків, 2013 р.,) здобули перемогу та нагороджені 
Золотим дипломом конкурсу. 

За успішний виступ на VІІІ Міжнародному 
конкурсі сучасної української пісні «Гремислава» сту-

дентка мистецького факультету Байрах Катерина (керівник 
А.М.Афанасенко) нагороджена Дипломом лауреата ІІ сту-
пеня (м. Тернопіль, 2013 р.), а за участь у ІІ Всеукраїнському 
конкурсі вокалістів серед вищих навчальних закладів нагород-
жена Дипломом лауреата «BEL CANTO» (м. Київ, 2013 р.).

За результатами фінального етапу  ІV Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ІІІ – V рівнів 
акредитації (гуманітарного профілю) студентка педагогічного 
факультету Редько Наталія отримала Диплом ІІ ступеня. Її на-

уковий керівник –Комінярська І.М.
На Чемпіонаті України з традиційного карате і 

кікбоксингу серед дорослих, юнаків і дівчат студент фа-
культету фізичного виховання Коць Андрій здобув І місце у 
розділі лай-контакт та ІІ місце у розділі фул-контакт.  Йому  
присвоєно звання кандидата у майстри спорту України. 

У навчальному закладі започатковано наукову 
традицію – проведення конкурсу „Науковець року”, мета 
якого – стимулювання наукової діяльності професорсько-
викладацького складу та студентів інституту. 
Положення про Конкурс затверджено в уста-
новленому порядку. Для проведення Конкурсу 
створена експертна комісія, яка після розгляду 
відповідних матеріалів шляхом голосування 
приймає рішення про переможців конкурсу.

Номінації переможців у Конкурсі  „На-
уковець року” висвітлені на сайті інституту в 
мережі Інтернет, інститутському часописі ”За-
мок“ та на спеціальному стенді наукової части-
ни.

За рекомендацією ректорату інституту 
Департамент освіти і науки    Тернопільської 
обласної державної адміністрації за вагомі досягнення у роз-
витку науки та освітянської практики та з нагоди Дня науки 
в Україні нагородив грамотами кращих науково-педагогічних 
працівників і молодих науковців: Білосевича Віктора – сту-
дента 51-ТО групи природничо-технологічного факультету; 

Василюка В. М. – доктора медичних наук, про-
фесора, завідувача кафедри методики викладан-
ня біології та екології; Возняка Г.М. – кандидата 
педагогічних наук, доцента кафедри фізики, мате-
матики та інформатики; Корнієнко С.М. – канди-
дата педагогічних наук, доцента,  завідувача кафе-
дри загальної та соціальної педагогіки; Пасічник 
О.В. – кандидата філологічних наук, доцента ка-
федри української мови та літератури; Пашинсь-
кого Л.М. – кандидата технічних наук, доцента 
кафедри теорії та методики технологічної освіти; 
Скакальську І.Б. – доктора історичних наук, до-
цента, завідувача кафедри суспільних дисциплін; 
Чопика В.І. – доктора біологічних наук, професо-

ра, завідувача кафедри біології та загальної екології.
За результатами науково-дослідницької роботи ко-

лективу у минулому році диплом у номінації «Менеджер 
науки» вручено ректору інституту, заслуженому працівнику 
народної освіти України, професору Ломаковичу  А.М. У 
травні виповнилося 20 років його трудової діяльності у на-
шому навчальному закладі: з 1994 року – директор Креме-
нецького обласного комунального педагогічного коледжу 
ім. Т. Г. Шевченка; з 2002 року очолює Кременецький об-
ласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шев-
ченка. За 20-річчя науково-педагогічної роботи йому вда-

лося виробити свій ефективний стиль управління діяльністю 
науково-педагогічного колективу, створити своєрідну «кузню 
підготовки наукових кадрів». 

Під керівництвом Ломаковича А.М. організовано 
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут 
ім. Тараса Шевченка на базі Кременецького обласного 
комунально-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка, розпо-
чато поетапний перехід до нового статусу навчального закла-
ду – академії; започатковано підготовку магістрів; відбулись 
якісні зміни в кадровому складі та зміцненні матеріально-
технічної бази нашого ВНЗ.

Завдяки організаторським здібностям ректора у на-
вчальному закладі спостерігається взаємопереплетення та 
взаємопроникнення минулого й теперішнього, традиційного 
й інноваційного, регіонального та загальноєвропейського. 
При його сприянні та активній підтримці за дванадцять років 
існування інституту науково-педагогічними працівниками за-
хищено понад 70 кандидатських дисертацій, ведеться робота 
над підготовкою докторських дисертацій.

Успіхи Ломаковича А. М. в організації та управління 
науково-педагогічним процесом високо оцінені вищими дер-
жавними органами. Він – заслужений працівник народної 
освіти України. Нагороджений Грамотою Верховної Ради 
України. Почесний академік Академії вищої школи АПН 
України. Почесний громадянин міста Кременця.

За вагомі успіхи в організації та здійсненні наукової 
роботи ректорат інституту нагородив дипломами науково-
педагогічних працівників і студентів. 

У номінації «Автор 2013 року» відзначено Безносюка 
О.О., кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафе-
дри загальної та соціальної педагогіки; Довгань О.М., канди-
дата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри медико-
біологічних основ  фізичного виховання;  Невідомську Л.М.,  
кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри 
української мови та літератури; Скакальську І.Б., доктора 
історичних наук, доцента, завідувача кафедри суспільних 
дисциплін; Цицюру Н.І., кандидата біологічних наук, доцента 
кафедри методики викладання біології та екології; Яловсь-
ку О.О., асистента кафедри теорії та методики дошкільної 
освіти.

У номінації «Молодий науковець 2013 року» наго-
роджено Банаха В.І., кандидата наук з фізичного виховання 
і спорту, старшого викладача кафедри медико-біологічних 
основ  фізичного виховання; Волянюк Н.М., асистента кафе-
дри образотворчого мистецтва та методики його викладання; 
Курача М.С., кандидата педагогічних наук, доцента, доцента 
кафедри теорії та методики технологічної освіти; Сиротюка 
М.В., кандидата педагогічних наук, старшого викладач кафе-
дри англійської філології. 

   У номінації «Науковий керівник 2013 року» визнано 
кращими Пасічник О.В., кандидата філологічних наук, доцен-
та, доцента кафедри української мови та літератури; Янкова 
А.В., кандидата філологічних наук, доцента, професора ка-
федри англійської філології.

   У номінації «Студент-дослідник 2013 року»  на-
звано переможцями Пташнюк Віту – студентку 31-ТО групи 

природничо-технологічного факультету, Редько Наталію – 
студентку 32-ДПК  групи педагогічного факультету.

    У номінації «Наукові досягнення кафедри  – 2013» 
найкращі показники у кафедр загальної та соціальної 
педагогіки (Корнієнко С.М.), суспільних  дисциплін (Ска-
кальська І.Б.), образотворчого мистецтва та методики 
його викладання (Дем’янчук О.Н.), фізики, математики та 
інформатики (Ломакович А.М.). 

Окрім цього, за вагомі наукові досягнення в науковій 
діяльності  грамотами навчального закладу нагороджено 
Бабій Н.В. – кандидата технічних наук, доцента кафедри 
фізики, математики та інформатики; Желізняка В.М. – кан-
дидата історичних наук, викладача педагогічного коледжу; 
Сафіюк О.В. – кандидата філологічних наук, асистента ка-
федри англійської філології; Цісарука В.Ю. – кандидата 
педагогічних наук,, старшого викладача кафедри теорії та 
методики технологічної освіти.

Такими ж грамотами відзначено і студентів-науковців 
Бондарука Мирослава (факультет фізичного виховання); 
Благовірну Наталію  (мистецький факультет); Добрянську 
Олену (мистецький факультет); Дубаса Андрія (педагогічний 
коледж); Макаренко Ольгу (факультет іноземних мов); Ми-
халевич Наталію (педагогічний факультет); Штогуна Андрія 
(природничо-технологічний факультет). 

Наявні успіхи та перспективи розгортання науково-
дослідницької та науково-публіцистичної діяльності 
підтверджують широкі можливості нашого навчально-
го закладу щодо забезпечення синтезу науки й освіти як 
фундаментальної основи та організаційно-методичної гаран-
тії якісної підготовки фахівців для національної школи.

(Початок на 1 стор.)

Валентина БЕНЕРА 
проректор з наукової роботи СИНТЕЗ ОСВІТИ І  НАУКИ
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ЗАМОК

Народна мудрість гласить, що перша 
ластівка весни не робить. Але вона весну віщує. 
Коли прилітає друга ластівка, стає зрозумілим: 
весна на порозі нашого дому. Отож, друга 
ластівка прихід весни підтверджує. Першою 
ластівкою, що провістила появу нових по-
зитивних тенденцій у зростанні науково-
кадрового потенціалу нашого навчального 
закладу, став знаковий захист асистентом 
кафедри англійської філології О.В.Сафіюк 
дисертаційного дослідження на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних 
наук під науковим керівництвом нашого 

фахівця, кандидата філологічних наук, до-
цента О.В.Пасічник. Друга ластівка, образно 
кажучи, прилетіла з цього ж гнізда: асистент 
кафедри англійської філології М.В.Слободян 
під науковим керівництвом кандидата 
філологічних наук, професора цієї ж кафедри 
А.В.Янкова успішно захистила дисертаційну 
роботу ”Лінгвокогнітивні параметри кон-
цепту ”monetary relations“ в англомовній 
картині світу“. Захист відбувся на засіданні 
спеціалізованої вченої ради у Запорізькому 
національному університеті. Офіційними 
опонентами виступали доктор філологічних 
наук, доцент кафедри перекладознавства 
і контрактивної лінгвістики Львівського 
Національного університету ім.Івана Фран-
ка Н.І.Андрейчук і кандидат філологічних 
наук, доцент кафедри англійської філології 

Запорізького національного університету 
І.А.Галуцьких.

Актуальність дисертаційного 
дослідження обумовлена важливістю 
когнітивного осмислення поняття ”грошові 
відносини“ як одного з базових концептів 
англомовного (і не тільки!) соціуму, а також 
відсутністю фундаментальних наукових роз-
відок з цієї проблематики як в англійському, так 
і в українському мовознавстві. Автор і науко-
вий керівник роботи врахували той важливий 
методологічний момент, що концепт ”грошові 
відносини“ охоплює дуже широку сферу 

суспільних відносин, чим створює для 
дослідника своєрідний ”аналітичний 
дискомфорт“, а тому обмежили об’єкт 
дослідження аналізом концептів, 
об’єднаних за приналежністю до 
сегментів ”соціальні відносини“ та 
”людський характер“. Внаслідок тако-
го підходу дослідницький інтерес авто-
ра дисертації спрямувався на бінарні/
опозиційні концепти ”багатство – 
бідність“, ”економія – марнотратство“, 
”щедрість – скупість“, а у підсумку 
встановлено, що їх всебічне вивчен-
ня засобами когнітивної лінгвістики 
сприяє пізнанню об’єктивного змісту 

феномену грошових відносин у цивілізованих 
соціумах.

У дисертації аргументовано дове-
дено, що концепт ”грошові відносини“ є 
одним із базових у картині світу сучасного 
культурного соціуму, бо виступає об’ємним 
когнітивним утворенням (макроконцептом) 
і складається з концептів нижчого рівня, 
організованих за принципом опозиційності на 
основі приналежності до сегментів ”соціальні 
відносини“ (”багатство – бідність“) і ”людсь-
кий характер“ (”економія – марнотрат-
ство“ і ”щедрість – скупість“). Автором ви-
явлена й обґрунтована цікава особливість: 
емоційно-оцінна складова концептів ”багат-
ство – бідність“ зазнала значної еволюції 
у діахронному аспекті, а така ж складова 
концептів ”економія – марнотратство“ і 

”щедрість – скупість“ характеризується 
стійкою ціннісною маркованістю за схе-
мою ”плюс – мінус“, тобто перші компо-
ненти опозиції (”економія“, ”щедрість“) 
оцінюються позитивно, а другі (”марнотрат-
ство“, ”скупість“) – негативно.

Матеріалом дисертаційного 
дослідження слугували близько 700 лек-
сичних, фразеологічних і паремійних оди-
ниць англійської мови, підібраних методом 
суцільної вибірки із 28 словників англійської 
мови (тлумачних, фразеологічних, пере-
кладних, етимологічних, енциклопедичних, 
словників антонімів і синонімів). Основним 
джерелом ілюстративного матеріалу була тек-
стова база Британського національного кор-
пусу (BNC), яка демонструє сучасне вживання 
мовних одиниць у контексті різноманітних 
дискурсів.

Теоретичним здобутком роботи є те, 
що в межах когнітивної лінгвістики уточнено 
визначення концепту як одиниці когнітивних 
досліджень, а також місце концепту в мовній 
та концептуальній картинах світу. Окрім цьо-
го, наведено когнітивну дефініцію структу-
ри концепту, узагальнено лінгвокогнітивний 
підхід до дослідження концептів. Практич-
не значення дисертаційного дослідження 
полягає у можливості використання його 
основних положень, висновків, матеріалів 
і результатів у навчальній роботі (при 
викладанні відповідних нормативних курсів 
загального мовознавства, запровадження 
нових курсів з термінознавства, спецкурсів 
із когнітивної лінгвістики), при укладанні 
навчально-методичних посібників, а також 
у лексикографічній практиці (формування 
тематичних словників і посібників соціально-
економічного змісту).

У підсумку зауважимо, що автор 
дисертації та її науковий керівник виявили 
гідну поваги наукову сміливість: застосували 
методи і засоби лінгвокогнітивного підходу 
до аналізу такого складного соціально-
економічного феномену, як грошові 
відносини.

Саме таку назву отримала Х Все-
українська відкрита наукова конференція 
студентів та молодих учених, що прой-
шла на базі факультету здоров'я, фізичної 

культури і спорту 
Міжнарод-ного еконо-
міко-гуманітарного 
університету імені Сте-
пана Дем’янчука і була 
присвячена 20-річчю 
цього ВНЗ. Участь у 
науковому форумі 
брали  представники 
молодої науки нашого 
навчального закладу.

На пленарному 
засіданні було озву-

чено такі актуальні 
питання: ”Науково-дослідна робота як 
важливий чинник формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців 
фізичного виховання  та здоров’я люди-
ни“ (А.В.Цьось, м.Луцьк), ”Сучасні підходи 
до викладання предмету ”Фізична куль-
тура“ в середніх загальноосвітніх закла-
дах“ (А.І.Дубенчук, м.Рівне), ”Інноваційні 
фітнес-технології в оздоровчій фізичній 
культурі“ (В.В.Коваль, м.Рівне), ”Викори-
стання йоги у процесі фізичного виховання 
молодших школярів як здоров’язберігаюча 
технологія“ (Оксана Зуйко, м.Луцьк), ”Фор-
мування знань з олімпійської освіти учнів 
молодшого шкільного віку“ (Марія Роман-
чук, м.Рівне) та її колега Андрій Мельник з 
темою ”Інформаційні технології на уроках 
фізичного виховання в загальноосвітніх 
школах“. 

Виступити на пленарному засіданні 
мали честь і члени нашої наукової 
делегації: кандидат біологічних наук, 
професор В.В.Чижик та юний науковець 
інституту Світлана Захарчук ознайомили 
присутніх зі специфічною темою ”Фізична 
підготовленість підлітків із затримкою 
психічного розвитку“, а Віталій Ткаченко, ще 
один представник інститутської студентської 
науки, зупинився на ”Формуванні культури 
студентської молоді“.

Після пленарного засідання було 
проведено майстер-клас ”Сучасні технології 
в оздоровчому фітнесі“ з участю магістра 
фізичної реабілітації МЕГУ В.В.Коваля та 
випускника цього ВНЗ, старшого менед-
жера фітнес-центру ”TSARSKY“ (м.Київ) 
С.Ю.Женкова.

Подальші секційні засідання мали два 
тематичні спрямування: ”Фізична культура, 
фізичне виховання різних груп населен-
ня“ та ”Фізична реабілітація та адаптивна 
фізична культура при різних нозологіях“.

Перша секція робила наголос на 
розвиток психомоторних здібностей юних 
футболістів, диференційований підхід у 
фізичному виховання підлітків ЗНЗ, впро-
вадження здоров’язберігаючих технологій 
в процесі фізичного виховання учнів молод-
шого шкільного віку, інноваційні підходи за-
лучення до фітнес-занять населення . Ці теми 
розкривали студенти Східноєвропейського 
НУ ім.Лесі Українки Назар Бугайчук, Юлія 

Насонова, Олександра 
Андрійчук та Іванна 
Голубок. Львівський 
студент-науковець Ігор 
Ільків зацікавив засто-
суванням інноваційних 
технологій у рекреації 
та туризмі.  Молоді 
науковці університету-
господаря Антон 
Кудрявцев, Олена 
Руда, Денис Сот-

ник, Ярослав Корнійчук, Юрій Гриневич, 
Андрій Кулаковський, Андрій Базилевський 
аналізували питання організації оздоровчої 
фізичної культури з різним групами насе-
лення, формування здорового способу жит-
тя в учнівської молоді, особливостей фор-
мування професійного баскетболу у світі, 
впливу оздоровчих альтернативних систем 
з оздоровчої фізичної культури на організм 
людини, особливостей організації та про-
ведення туристичної діяльності в ЗОШ, 
організації самостійної роботи з футболу в 
школі з учнями середнього шкільного віку, 
оптимізації позакласної та позашкільної 

роботи з учнями старших класів і розвитку 
статичної та динамічної рівноваги у жінок за 
допомогою танцювальних вправ. 

Досить вагомим було тут пред-
ставництво наукової молоді нашого 
педагогічного коледжу, виступи якої роз-
ширили та доповнили тематику секційного 

засідання: ”Застосування індивідуального 
підходу у фізичному вихованні учнів“ (Інна 
Нукало), ”Сучасні види спорту“ (Іванна 
Іванюк), ”Наявність та структура вільного 
часу “ (Володимир Оніщук), ”Професійна 
підготовка фахівців з фізичного вихован-
ня“ (Тетяна Кіркова), ”Фізичний стан жінок 
зрілого віку, які займаються оздоровчим 
плаванням“ (Ганна Леськів-Бондарчук).

У другій секції розглядалися проблеми, 
що безпосередньо стосуються здоров’я лю-
дини. Науковці МЕГУ презентували теми ”За-
стосування фітотерапії при захворюванні на 
стенокардію“ (Юлія Бухало), ”Фітотерапія при 
атеросклерозі“ (Роман Довга), ”Формування 
правильної постави у дітей дошкільного віку 
засобами футбол-аеробіки“ (Світлана Банга), 
”Фізична реабілітація при набутих деформаціях 
опорно-рухового апарату“ (Надія Мель-
ник, Марія Мельник), ”Застосування засобів 
фітотерапії при захворюванні на ревматизм“ 
(Павло Зань), ”Використання психотерапев-
тичних технік в реабілітаційній роботі“ (Ірина 
Ковлева), ”Фізична реабілітація при захворю-
ваннях щитовидної залози“ (Раїса Литвинчук), 
”Профілактика синдрому хронічної втоми за-
собами фізичної реабілітації“ (Тетяна Немеш), 
”Поширеність раку молочної залози у жінок 

ВІТАЄМО!

На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне!
Стелися, доле, крізь усе життя
Лише добром для доброї людини!

Ректорат, профком, 
редакція “Замку”, колеги по кафедрі

Успішно захистила 
дисертаційне дослідження 

на здобуття наукового ступеня 
кандидата філологічних наук

СЛОБОДЯН 
Мар’яна Вікторівна

З ЮВІЛЕЄМ!
Щиро вітаємо 

з ювілейним днем народження

КРІЗЬ  ПРИЗМУ  ЛІНГВОКОГНІТИВУ

ШЛЯХ  ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Рівненської області та можливості використан-
ня методів фізичної реабілітації хворих“ (Марія 
Климчук), ”Профілактика захворювання на 
грип у дітей шкільного віку засобами фізичної 
реабілітації“ (Вікторія Звонар), ”Вікова 
специфіка гіпертонічної хвороби“ (Марія Лях), 
”Фітотерапія при хронічному панкреатиті“ 
(Ірина Світлик), ”Профілактика захворювань 
органів дихання у дітей дошкільного віку“ 
(Юлія Керімова), ”Фізична реабілітація дітей 
з органічними ураженнями“ (Богдан Кузик), 
”Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі“ 
(Наталія Шеремет). Львів’янка Вікторія Савчук 
звернула увагу на специфічні фактори навчаль-
ного середовища, які впливають на формуван-
ня мотивації до занять фізичним вправами у 
підлітків із затримкою психічного розвитку. 

Під час закриття конференції наших 
молодих науковців було нагороджено грамо-
тами та дипломами за кращі виступи. Керували 
роботами студентів викладачі педагогічного 
коледжу Катерина Єрусалимець, Ірина Олійник 
та асистент кафедри медико-біологічних основ 
фізичного виховання Олександр Гурковський.

ПАШИНСЬКОГО 
Леоніда Миколайовича

АНТОНЮКА 
Анатолія Трохимовича

ОЛІЙНИК 
Ірину Олександрівну



вання інформаційно-комунікативних технологій у профільному 
навчанні, роль мультимедійних засобів у підвищенні активності 
учнів на уроках трудового навчання. Крім цього, студенти-

технологи вирішували конкретні 
методичні питання: про гру як 
одну з форм організації уроків, 
про навчальні програми і зміст 
окремих навчальних дисциплін 
технологічного циклу, про 
організацію безпеки праці на 
уроках трудового навчання.

Студенти-науковці фа-
культету іноземних мов та окремі 
представники педагогічного 
факультету аналізували 
”Комунікативно-лінгвістичні 

компетентності майбутнього педагога“. Мовознавчий аспект 
цієї проблематики стосувався лексичних новотворів, англо-
американізмів і словникового складу як динамічного елемен-
та сучасної німецької мови, форм вираження безособовості 
та специфіки адресованості в англомовному дискурсі, мовних 
засобів надання позитивної та негативної конотації в художній 
літературі. Літературознавчий аспект проявився через пробле-

ми провини минулого у творах Б.Шлінка, художнього часу та 
становлення особистості в романах У.Самчука.

До своєї традиційної, але завжди гострої та навіть 
болючої тематики ”Актуальні проблеми біології, охорони навко-
лишнього середовища й екологічного виховання“ звернулися 

студенти старших курсів і магістранти 
спеціальності ”Біологія“. Насампе-
ред вони турбувалися негативними 
факторами впливу на довкілля та 
здоров’я людини: впливом паління 
на репродуктивну функцію людини, 
профілактикою шкідливих звичок як 
необхідним елементом формування 
здоров’я нації, функціональним ста-
ном серцево-судинної систем люди-
ни в умовах психологічного стресу, 
іонізуючим випромінюванням як 
компонентом природного середо-
вища, впливом абіотичних факторів 
та грунтово-кліматичних умов на 
якість зернових. Розглядалась ця 
проблематика і в краєзнавчому 
аспекті: визначалися місце та роль 
Кременецького ботанічного саду і 

Кременецького горбогір’я у вивченні та збереженні природного 
довкілля регіону.

Юні науковці мистецького фа-
культету об’єднали свої творчі зусилля 
у розробці теми ”Історія і розвиток му-
зичного й образотворчого мистецтва“. 
Історія мистецтв вивчалася з яскраво 
вираженою краєзнавчою орієнтацією: 
висвітлювались розвиток музично-
го мистецтва на Волині, творчість 
відомих художників Почаївщини, 
особливості вишивки на Рівненщині, 
творчість видатних музикантів Кре-
менеччини і композитора-волинянина 
А.Кушніренка, західноукраїнських 
художників ХVІІ століття, архітектурні особливості барокового 
комплексу єзуїтського колегіуму в Кременці. Звучала загально-
теоретична тематика (взаємозв’язок музичного й образотворчо-
го мистецтв у розвитку світової культури), а також мали місце 
національні мотиви (вишита сорочка як код вічності, жіночі 

головні убори як елемент українського народного вбрання, 
символи-Берегині у традиційному писанкарстві).

Матеріали студентської науково-практичної конференції 
увійшли до чергового випуску ”Студентського наукового 
вісника“.
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Щорічна студентська науково-практична конференція 
інституту ”Актуальні проблеми сьогодення – очима молоді“ 
розпочалася виступами лідерів студентських самоврядних 

структур – голови сту-
дентського парламенту 
Сергія Колісецького, який 
вів пленарне засідання, 
та голови студентського 
профспілкового комітету 
Андрія Заблоцького. Сьо-
годення запропонувало 
студентству калейдоскоп 
актуальних проблем, що й 
відобразилось на тематиці 
доповідей, озвучених на 
пленарному засіданні, та 
в тематичному розмаїтті 
дев’яти секцій.

Першу пленарну 
доповідь ”Дерев’яні церк-
ви Кременеччини: історія, 
особливості архітектури 

та збереження“, підготовлену під керівництвом кандидата 
історичних наук, доцента О.Г.Солов’я, зробив третьокурс-
ник спеціальності ”Образотворче мистецтво“ Андрій Дубас. 
Юних науковців – майбутніх педагогів ДНЗ – представила 
студентка ІV курсу педагогічного факультету Юлія Постой 

дослідженням ”Реалізація завдань 
освітньої лінії ”Дитина в сенсорно-
пізнавальному просторі“ Базово-
го компонента дошкільної освіти в 
дошкільному навчальному закладі“ 
(науковий керівник – автор багатьох 
навчально-методичних посібників 
О.О.Яловська). Студенти факультету 
іноземних мов віддали пленарну три-
буну п’ятикурсниці Лесі Заслуцькій, 
яка під керівництвом завідувача 
кафедри німецької філології, до-
цента М.Ф.Шмир підготувала науко-
ву розвідку ”Джерела поповнення 
німецького молодіжного 
сленгу та впливу на нього 

іноземних мов“. Студентську спортивну науку пред-
ставив четвертокурсник факультету ”Фізичне вихован-
ня“ Вадим Щирба доповіддю ”Причини, профілактика 
та корекція порушень постави у дітей молодшого 
шкільного віку“ (науковий керівник – завідувач ка-
федри медико-біологоічних основ фізичного ви-
ховання, доцент О.М.Довгань). ”Теоретичні основи 

педагогічного впливу на фор-
мування музичного сприй-
мання учнів“ аналізувала 
магістрант спеціальності 
”Музичне мистецтво“ Оле-
на Добрянська (науковий 
керівник – завідувач ка-
федри методики музично-
го виховання та вокально-
хорових дисциплін, доцент 
А.І.Шинкаренко). Конкретну екологічну 
тематику ”Вивчення проблеми утилізації 

люмінесцентних ламп на прикладі насе-
лення м.Кременця та шляхи підвищення 
екологічної свідомості громадян“ роз-
крила студентка ІІІ курсу спеціальності 
”Біологія“ Олена Шкіндер (науковий 
керівник – асистент кафедри мето-
дики викладання біології та екології 
О.В.Галан).

Закономірно, що в рік 200-
річчя Великого Кобзаря особлива 
увага приділяється дослідженню 
різноманітних аспектів його творчості. 
Отож, перша секція конференції пра-
цювала за темою ”Актуальні питання творчості Т.Г.Шевченка“. 
Студенти аналізували ідею державотворення і націєтворення, 
соціально-філософські та педагогічні проблеми у творчості Коб-

заря, вплив Шевченкового слова на сучасну художню літературу 
і публіцистику; зверталися до сучасної літературно-критичної, 

науково-аналітичної та музично-мистецької Шевченкіани, до 
краєзнавчої тематики у контексті місця Волині та Кременеччини 
у Шевченковій творчості.

Члени другої секції вивчали ”Суспільно-
історичні вектори компетенції майбутнього 
фахівця“, де спрямувалися на розкриття осо-
бливостей сучасного громадянського суспільства 
в Україні, соціально-філософських, політичних 
і культурно-духовних ідей і поглядів діячів 
української історії та культури, специфіки визволь-
них змагань у регіоні, характеристики духовного 
життя та релігійної свідомості населення краю.

”Педагогічні проблеми розвитку 
освіти“ хвилювали студентів-науковців усіх 
спеціальностей і насамперед представників 
педагогічного факультету. Юні дослідники 

віддали належне історії педагогічної 
науки, звернувшись до творчості 
К.Ушинського, Г.Сковороди, а 
також до науково-педагогічної 
діяльності викладачів Кременецько-
го педагогічного інституту 1950 – 69 
рр. Серед інших, висвітлених ними 
проблем, – особливості 
соціально-педагогічної ро-
боти з різними категоріями 
дітей, молоді та дорослих, 
застосування інноваційних 
технологій у навчанні та 
вихованні підростаючого 
покоління, специфіка 

сімейного виховання, ме-
тодика організації дитячого колективу та соціальної 
реабілітації дітей, історичні, правові та соціально-
педагогічні засади розвитку інституту гувернерства.

Членів четвертої секції не просто зацікавили, 
а й турбували ”Психологічні чинники особистісного зростан-
ня в сучасному соціумі“. Студенти доповідали про теоретико-
методологічні закономірності дослідження психологічних 
процесів у молоді, психологічні умови формування 
стресостійкості у дітей шкільного віку, розвиток комунікативної 

компетентності підлітків, психологічні засади формування 
адекватної самооцінки в дошкільному і шкільному віці, розви-
ток творчої особистості дітей молодшого та середнього віку, 
про сутність невербальної комунікації та її роль у розвитку 
міжособистісних відносин, а також про 
вплив глобальної мережі Інтернет на 
особистісний розвиток школяра і про 
”професійне вигорання“ педагога як 
професійну проблему.

Найчисельнішою за кількістю 
доповідачів виявилася п’ята 
секція, де вивчали ”Психолого-
педагогічні аспекти дошкільної та 
початкової освіти“. Різноманітною 
була тематична палітра наукових 
повідомлень, серед яких чергува-
лися загальнотеоретичні та кон-
кретно методологічні підходи. Тут 
йшлося про педагогічний гуманізм як основу освітньо-виховної 
діяльності педагога та про використання виховного потенціалу 
краєзнавчого матеріалу в початковій школі, про особливості 

всебічного виховання дошкільнят засо-
бами народної педагогіки та про вико-
ристання казкотерапії у роботі з дітьми 
з особливими освітніми потребами, 
про форми виховної роботи в школі та 
про використання ейдетики на занят-
тях у ДНЗ, про пізнавальний розвиток 
дітей різного віку та про використан-
ня екологічних проектів у формуванні 
екологічної культури дошкільнят.

Майбутні вчителі трудового на-
вчання, а нинішні студенти спеціальності 
”Технологічна освіта“ висвітлювали 
”Основні аспекти професійної 

підготовки фахівців“. Серед таких аспектів вони виокремили 
використання міжпредметних зв’язків для формування в учнів 
загальнотрудових умінь у процесі трудової підготовки, застосу-
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Луців – діяч української діаспори“. Інші доповідачі підійшли 
до проблематики конкретно методично: ”Використання 
творчості П.І.Чайковського у духовному розвитку молодших 

школярів“ (Павло Яловський, 41-Мк), ”Особливості викори-
стання наочності на уроках образотворчого мистецтва“ (Юлія 
Корнійчук, 41-Рк) і ”Символіка й обрядове застосування 
українських вишитих рушників“ (Вікторія Юрчук, 31-ТОк).

Конкретним і вагомим підтвердженням започаткованої 
у педагогічному коледжі традиції проводити щорічні 
студентські науково-практичні 
конференції став перший випуск 
збірника студентських науко-
вих праць ”УніВерсум“, до якого 
увійшли статті юних науковців, 
підготовлені за матеріалами 
доповідей і повідомлень, що 
були оприлюднені на пленар-
ному та секційних засіданнях 
студентської наукової конференції 
”УніВерсум: крок у майбутнє“. 
Видання редагували директор 
педагогічного коледжу Н.В.Бабій 

і голова циклової комісії гуманітарних 
дисциплін Р.О.Дубровський. Збірник 
опубліковано згідно з рішенням 
педагогічної ради коледжу.

Складається студентське 
наукове видання з шести розділів. 
У першому з них – ”Постать Тараса 
Шевченка у культурному просторі 
України“ – характеризується вплив 
творчості Великого Кобзаря на різні 
аспекти культурного життя сучасно-
го українства в історичному, мовно-
літературному, художньо-естетичному 

та психолого-педагогічному контекстах. Другий розділ спря-
мований на розкриття теми ”Мова, література й історія у 
формуванні духовності людини“, де на основі аналізу художньо-
літературних творів демонструється гуманістичний вплив науки, 
мистецтва і літератури на становлення людської особистості. 

Третій розділ продовжує тему вихо-
вання через ”Психолого-педагогічні 
проблеми формування особистості“ 
й акцентує увагу на засвоєнні та 
використанні передових педагогічних 
ідей минулого у їх нерозривній 
єдності з інноваціями нинішнього дня, 
на важливості окремих напрямків 
виховної роботи, особливо з дітьми 
дошкільного та молодшого шкільного 
віку. ”Природничо-технологічні аспекти 
суспільного розвитку“ склали зміст чет-
вертого розділу. Тут із загальнотеоретич-
ною проблематикою тісно пов’язуються 
питання конкретно методичного ха-
рактеру. Йдеться про форми та методи 
екологічного виховання, використання 

інтерактивних та інформаційних технологій. Розділ ”Фізична 
культура і спорт як невід’ємний елемент загальної культури 
особистості“ приурочується проблемам формування культури 
здоров’я молодого покоління, зокрема фізичного вихован-
ня студентства та школярів. Завершується Збірник розділом 
”Мистецтво як чинник етнозбереження та націєтворення“, 
лейтмотивом якого виступає процес формування національної 

свідомості студентської та учнівської молоді. 
Загалом у Збірнику опублікована 41 стаття 47 юних 

авторів.
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Студенти Кременецького педагогічного коледжу за 
прикладом своїх старших колег – студентів педагогічного 
інституту – провели І студентську науково-практичну 
конференцію ”UniВерсум: крок у майбутнє“ . Вітаючи учасників 

конференції, директор 
педагогічного коледжу, 
кандидат технічних наук 
Н.В.Бабій наголосила 
на важливості перших 
н а у к о в о - п о ш у к о в и х 
кроків майбутнього 
педагога, охарактери-
зувала особливості та 
підкреслила значення 
навиків дослідницької 
роботи у професійному 
становленні вчителя. 

Пленарне за-
сідання конференції 

вів її ініціатор та один з 
основних організаторів, голова циклової комісії гуманітарних 
дисциплін Р.О.Дубровський. Логічно, що перша доповідь 
була приурочена 200-річю Великого Кобзаря: тему ”Художнє 
зображення сну і марень як 
засіб образотворення в поезіях 
Т.Г.Шевченка“ розкрила сту-
дентка ІІІ курсу спеціальності 
”Музичне виховання“ Ірина Во-
рона. Наукове повідомлення 
”Психологічний портрет беш-
кетника в дитячому оповіданні 
В.Винниченка ”Федько-
халамидник“ зробила Олеся 
Хома (32-Дк), яка, крім цього, 
виконувала обов’язки секрета-
ря пленарного засідання. Чет-
вертокурсниця спеціальності 

”Дошкільне виховання“ Наталія 
Гуменюк висвітлила фахову тему 
”Використання педагогічної 
спадщини В.О.Сухомлинського 
у моральному вихованні 
дітей“. Цим же шляхом пішли 
її колеги Іванна Подкович (41-
ТОк) з дослідженням ”Роль 
переддипломної практики у 
підготовці вчителів трудового 
навчання“, Марія Іващук (41-
Мк) з проблемою ”Формування 
національної самосвідомості 
учнів початкової школи за-

собами народних дум“, а також Іванна Іванюк (41-Фк) з 
повідомленням ”Сучасні види спорту“.

Ювілейну Шевченківську тематику  ”Постать Тараса 
Шевченка у культурному просторі України“ вивчали члени 
першої секції (керівник – В.М.Желізняк, секретар Світлана 
Кічата). За цією тематикою виступили Юлія Гусарук (11-Мк), 
яка розкрила ”Вплив постаті Тараса Шевченка на революційні 
події 1917 – 1920 рр.“, Юлія Перепелюк (22-Дк), котра 
аналізувала ”Художнє відображення трагічної долі дітей-
сиріт у поезії Т.Г.Шевченка“, Галина Бондарчук (32-Дк), 
що показала ”Ономаністичні лексичні одиниці у творчості 
Т.Г.Шевченка (на матеріалі поем ”Катерина“ та ”Гайдама-

ки“)“, а також Микола Комінярський (31-Мк), запропонувавши 
власне дослідження ”Сатира у творчості Тараса Шевченка“. 
Доповіддю ”Педагогічні погляди Тараса Шевченка“ Павло 
Старух (31-Рк) заклав професійний контекст у дослідження 
секційної тематики. Її розгорнули у своїх виступах студентка 
спеціальності ”Музичне виховання“ Світлана Кічата (”Рецепція 
вокально-хорової музики у творчості Тараса Шевченка“), 
майбутні вчителі образотворчого мистецтва Андрій Дубас 
(”Малярська та графічна спадщина Тараса Шевченка“), Миро-
слава Рубік і Мар’яна Пащук (”Шевченко-маляр: подорож на 
”прекрасну Волинь“), яких підтримали Світлана Бойко і Марія 
Черинда у розвідці професійно-краєзнавчого характеру ”По-
дорож Тараса Шевченка до Почаєва“. 

Гуманітарну проблематику ”Мова, література й історія 
у формуванні духовності людини“ обрали члени другої 

секції (керівник – Л.В.Рац, секретар Марія Іващук). Вони на-
самперед звернулися до багатства української літературної 
класики. Юлія Бондарчук (42-Дк) аналізувала ”Психологічні 
аспекти художньої рефлексії образу 
дитини у повісті Івана Нечуй-Левицького 
”Кайдашева сім’я“. Її колега Ірина Ле-
сик розкрила тему ”Гуманістика у поезії 
Ліни Костенко: стилістичний аспект“  , 
а Ірина Нецюк (31-Дк) – ”Образ мачу-
хи в оповіданні Бориса Грінченка ”Ка-
торжна“: мовно-стильовий аспект“. На 
мовно-краєзнавчу тематику спрямува-
ла свою увагу Софія Шандрук (41-Дк) 
у дослідженні ”Відонімні українські 
прізвища в антропонімії Збаражчини“. 
В той же час Марію Міньковську (42-Дк) 
привабила одна із проблем зарубіжної 
літератури, що вона продемонструвала 
розкриттям теми ”Образ жінки у романі Оскара Уайльда ”Пор-
трет Доріана Грея“.

Третя секція (керівник – О.В.Цимбалюк, секретар Лілія 
Сапожник) спрямувалася на ”Психолого-педагогічні пробле-
ми формування особистості“. 
В цьому напрямі працювали 
четвертокурсники Інна Ісаєнко 
(”Формування образу ”Я“ в 
дошкільному віці“) і Лілія Са-
пожник (”Педагогічні погляди 
К.Ушинського і С.Русової“). Тре-
тьокурсники Оксана Драган і Те-
тяна Романів вивчали конкретні 
методичні питання: ”Підготовка 
сучасного валеологічно 
орієнтованого педагогічного 
працівника“ і ”Фізичне виховання 
дітей з особливими потребами“. 
Оксана Шульгай (11-ТОк) зупинилась на такій важливій темі, 
як ”Культура педагогічного спілкування“.

Актуальні проблеми сучасного технологізованого 
суспільства лягли в основу дискусії на засіданні четвертої секції 

(керівник – М.А.Ромашевська, се-
кретар Марія Білосевич), внаслідок 
чого темою розмови стали 
”Природничо-технологічні аспекти 
суспільного розвитку“, розглянуті 
членами секції у культурно-
педагогічному контексті. 
Краєзнавчий акцент у своїх ви-
ступах зробили другокурсниці 
Наталія Гондз і Людмила Лукіян 
(”Природодослідники Креме-
неччини“), третьокурсники Ан-
тон Сивульський і Юрій Шкур-
ник (”М.П.Кравчук – гордість 

української математики“), першокурсники Іван Сохацький, 
Максим Паращук (”Борщівник як ад-
вентивний небезпечний вид“), а та-
кож Тетяна Любінська (”Організація 
екологічних стежок околицями міста 
Кременця для студентів та учнів“). 
Остання тема стала своєрідним пере-
ходом до педагогічної проблематики, 
яку розгорнули Марія Білосевич (31-
ТОк) у доповіді ”Інтерактивні технології 
на уроках трудового навчання“, Федір 
Василюк (21-ТОк) і Мар’ян Трифонюк 
(31-ТОк) – дослідженням ”Використан-
ня інформаційних технологій у роботі 
вчителя креслення“ та другокурсники 
Назарій Гикавий і Олег Кондратюк – у 
методичному повідомленні ”Застосу-
вання програми ”Компас 3D“ на уроках 
трудового навчання“. 

У секцію № 5 (керівник – І.О.Олійник, секретар Інна 
Нукало) за темою ”Фізична культура і спорт як невід’ємний 
елемент загальної культури особистості“ об’єдналися сту-
денти четвертого курсу спеціальності ”Фізичне виховання“. У 
своїх доповідях вони виявили конкретний методичний підхід 
до висвітлення заявленої тематики: ”Формування культури 
здоров’я студентської молоді“ (Віталій 
Ткаченко), ”Диференційований підхід 
у фізичному вихованні школярів“ 
(Інна Нукало), ”Особливості прояву 
психічної надійності спортсмена в 
залежності від стану нервової систе-
ми“ (Володимир Жабчик) і ”Рухливі 
ігри як один із засобів формування 
інтересу молодших школярів до за-
нять фізичною культурою“ (Лариса 
Яворська).

Члени шостої секції (керівник 
– Н.Є.Бондаренко, секретар Галина 
Попівчак) вивчали тему ”Мистецт-
во як чинник етнозбереження та 
націєтворення“. Загальнотеоретич-
ний підхід до її розкриття виявила Галина Попівчак (41-Мк) у 
доповіді ”Джерело світлої духовності“, конкретно історичний 
– її однокурсниця Марія Іващук – у дослідженні ”Володимир 
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Студенти та викладачі нашого ВНЗ стали учасниками 
Всеукраїнських Шевченківських онлайн-читань, присвячених 
200-річчю від Дня народження Т.Г.Шевченка. Читання були 
підготовлені науково-педагогічними працівниками кафедри 
загальної та соціальної педагогіки (завідувач – кандидат 
педагогічних наук, доцент С.М.Корнієнко) і кафедри теорії та 
методики дошкільної освіти (завідувач – кандидат педагогічних 
наук, доцент Т.С.Фасолько). Ініціатива участі нашого студент-
ства в онлайн-читаннях належить кандидату педагогічних 
наук, доценту Л.О.Данильчук, а конкретну організаційну ро-
боту здійснили кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної та соціальної педагогіки Л.М.Кравець 
та кандидат педагогічних наук, доцент ка-
федри теорії та методики дошкільної освіти 
І.А.Онішук.

Співучасниками читань стали сту-
денти, магістранти й аспіранти Бердянсько-
го державного педагогічного університету, 
Рівненського державного гуманітарного 
університету та Східноєвропейського 
національного університету ім.Лесі Українки. 
Ведуча онлайн-читань, студентка четвертого 
курсу педагогічного факультету (спеціальність 
“Соціальна педагогіка”) Аліна Гикава першими 
надала слово представникам наймолодшого 
покоління, учням молодших класів ЗОШ №2 
м.Кременця Лізі Оніщук і Вікторії Юрчук, які 
розпочали читання декламуванням відомих поетичних творів 
Тараса Шевченка “Зоре моя вечірняя” та “Мені тринадцятий 
минало”.

Учасники читань від Бердянського ДПУ запропонували 
“родинну” тематику у спадщині Шевченка: аспірантка Аліна 
Луб’янова аналізувала “Родинні ідеали у творчості Тараса 
Шевченка”, а студентка Тетяна Констянтинова висвітлювала 
тему “Т.Г.Шевченко – оберіг української родини”.

Своєрідним продовженням розпочатої розмови стали 
виступи студентів Східноєвропейського НУ ім.Лесі Українки: 
проблеми української сім’ї через призму творчості Тараса Шев-
ченка вирішували Наталія Дужич (“Т.Г.Шевченко про сімейне 
виховання”), Людмила Тарасюк (“Проблеми української 

сім’ї у творчості Тараса Шевченка”) та Оксана Карагодова 
(“Жіноча доля у творчості Тараса Шевченка”). Їх колега Ліна 
Савчук оприлюднила актуальну в часі та гостру в політико-
теоретичному аспекті тему “Національна ідея у творчості Та-
раса Шевченка”.

Представники Рівненського ДГУ в основному зосе-
редилися на освітньо-виховних аспектах творчої спадщини 
Т.Г.Шевченка. П’ятикурсник Іван Артемов характеризував 
“Інститут виховання у творах Тараса Шевченка”, а другокурс-
ниця Ірина Калюжна висвітлювала “Аспекти національного 
виховання у поглядах Т.Г.Шевченка”. Студентка третьо-

го курсу Яна Таборовець звернулася “До питання жіночої 
освіти у творчості Т.Г.Шевченка”, а магістранта Юлія Безно-
ско – до проблеми “Ідеї національного виховання у поглядах 
Т.Г.Шевченка”. Майбутній педагог-філолог Вікторія Козачук 
розкрила тему “Букварь Южнорусский” у педагогічному до-
робку Т.Г.Шевченка”. Увагу студентки другого курсу факуль-
тету іноземної філології Наталії Гембік привернув “Принцип 
народності у творчості Т.Г.Шевченка”.

Різноплановими за тематичною спрямованістю були 
наукові повідомлення студентів нашого інституту. Про пере-
бування Кобзаря на Волинських теренах розповіла пер-
шокурсниця Олеся Шматюк у розвідці “Тарас Шевченко і 
Кременеччина”, а її подруга Ольга Гануліч звернулася до 

такого важливого і водночас складного питання як “Ідея 
національного духовного відродження у творчості Тараса 
Шевченка”. Частина студентів вивчала Шевченкове бачення 
долі та місця жінки-матері в українському суспільстві. Зокре-
ма, студентка четвертого курсу Олена Силка аналізувала “Об-
раз жінки у творах Т.Г.Шевченка”, а третьокурсниці Наталія 
Редько – “Образ матері у творчості Тараса Шевченка крізь 
призму сучасності”, Наталія Лазута – тему “Тарас Шевченко 
про дітей і материнство”.

Педагогічний контекст творчості Великого Кобзаря 
досліджували другокурсниці Анна Крижна (“Шевченкова 

педагогіка”) та Інна Барабанюк (“Просвітницька 
діяльність і педагогічні погляди Тараса Шевчен-
ка”), першокурсниця Олеся Морозюк (“Педагогічні 
ідеї у творчості Тараса Шевченка”), а також тре-
тьокурсниця Ольга Тернова (“Постать учителя як 
втілення освітньо-виховного ідеалу за вибрани-
ми творами Т.Г.Шевченка”). Викладач коледжу 
О.В.Цимбалюк охарактеризувала “Педагогічні по-
гляди Т.Г.Шевченка у контексті розвитку освіти”.

Проблеми виховання молодого покоління 
через призму Шевченкової творчості склали зміст 
виступів третьокурсниць Ольги Макаренко (“Фор-
мування моральних якостей особистості за до-
помогою поезії Тараса Шевченка”), Валентини 
Хронюк (“Вплив творчості Т.Г.Шевченка на форму-
вання в учнів трудової культури”), Катерини Мишко 

(“Проблеми сімейного виховання у творах Т.Г.Шевченка”), 
другокурсниці Марії Ткачук (“Значення творчості Т.Г.Шевченка 
у вихованні почуття патріотизму підростаючої особистості”), а 
також викладача коледжу Н.А.Бодруг (“Виховне спрямування 
прозових творів Тараса Шевченка”).

До участі в онлайн-читаннях студенти інституту готува-
лися під науковим керівництвом О.П.Макаренко, Л.М.Кравець, 
І.А.Оніщук, Н.В.Приймас, І.Ф.Лизун, О.В.Швець, В.В.Терпелюк, 
О.М.Доманюк, Р.Я.Яковишина.

Матеріали студентських онлайн-читань до 200-річчя від 
Дня народження Тараса Шевченка публікуються в черговому 
випуску “Студентського наукового вісника” нашого інституту.

Катерина МИХАЙЛЮК, власкор”Замку“

У читальному залі інститутської бібліотеки пройшов 
літературно-тематичний вечір ”Жінки у долі Т.Г.Шевченка“, що 
став черговою ланкою різнопланових заходів, присвячених 200-
річному ювілею від Дня народження Великого Кобзаря. Його 
підготували і провели студенти 21-ТОк групи педагогічного ко-

леджу (куратор О.М.Мушак) разом 
із працівниками бібліотеки. 

У вступному слові ”Ко-
хання Шевченка і його любов-
на лірика“ одна з організаторів 
свята, бібліотекар Раїса Пасіюла 
зосередилась на загальній 
характеристиці інтимних віршів 
поета, що допомагають глибше 
розкрити його почуття, його по-
шуки ідеалу жінки, коханої, дру-
жини, що згодом переростає у бо-
люче прагнення розірвати призму 
соціальної й особистої  самотності 
та невимовної людської трагедії. 

Ведучі літературного свята Микола Карнаковський і 
Галина Романчук (22-Дк) у невимушених діалогах майстерно 
поєднували два періоди: нинішній – читаючи твори сучасних 
українських авторів про Шевченка, і давній, майже 200 років 
назад – представляючи своїх колег, які грали непрості ролі 
тогочасного любовного оточення поета. Записи невмирущої 
музики Баха, Бетховена, запалені свічі, костюми акторів по-
особливому наближували ті далекі часи і допомагали збагнути 
красу Шевченкових поезій та біль його серця, піднестись до вер-
шин духу генія, не приземлюючи їх, зводячи велике до дрібного 
чи дріб’язкового.

У презентації поетичних творів ведучим допомагали 
читці Володимир Мороз, Сергій Рудий та Іван Чорнобай, а 
скрашували літературне свято своїми виступами лауреати ІV 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу кобзарського мистецтва 
”Срібні струни“ ім.Зіновія Штокалка, тріо бандуристок Надія 
Грибінчик, Світлана Пастух і Мирослава Красевич.

Мало кому в коханні так не щастило, як Тарасові Шевчен-
ку. Маючи унікальні таланти, гострий розум, товариську вдачу, 
привабливу зовнішність, він, здавалось би, був приречений на 
успіх у жінок. Натура творча і вразлива, Кобзар часто закохував-
ся. І в нього закохувались. Та особисте життя Великого Українця 
так і не склалося. Глядач делікатно спостерігав зародження пер-
шого незбагненного почуття у серці тринадцятирічного Тараса, 
найвідповідальнішу і, мабуть, найважчу роль якого виконував  
Федір Василюк. Його юна обраниця, сусідська дівчина Оксана 
Коваленко (її роль зіграла Юлія Кавчак), котра ”…без мови, без 
слова навчила /Очима, душею, серцем розмовлять“, і навіки за-
пала в юну незахищену душу підлітка. 

Не судилось яскравим юнацьким мріям збутися, та 
світлий образ коханої Оксани супроводжуватиме поета протя-
гом усього життя. І в усіх жінках він мимовільно шукатиме щось 
спільне зі своєю першою коханою…

Згодом, вже відомим, Шевченко заприятелював з Вар-
варою Рєпніною (Ліна Кошельник). Дівчина була зі шляхетного 

роду українських вельмож. Її мати, княгиня Рєпніна, доводилася 
онукою самому гетьману Кирилу Розумовському. Як згадувала 
Варвара, ”зачарована ним, я відчула, що він — обранець мого 
серця. Коли б я бачила з його боку любов, то, може, відповіла б 
йому пристрастю, бо його не можна не любити. 

Я написала повість свого життя і дала Тарасові подиви-
тися. Поміж сторінками виразно читається освідчення в коханні. 
Я бачила, що вразила його, але не вдячності я чекала, а чогось 
більшого…“.

З великої туги і розпуки дівчина захворіла. Аристократич-
на родина виключила можливість шлюбу колишнього кріпака із 
спадкоємицею роду Рєпніних-Волконських. У подальшому вона 
так і не вийшла заміж. Відраду для себе знаходила в релігії.

 До розповіді приєднується Світлана Кучурян у ролі 
Ганни 3акревської: ”Перебуваючи в селі Мойсівці на банкеті у 
Волховської, познайомилася з Шевченком. Мій чоловік, Платон 
Закревський,— поміщик, один із власників села Березова Руд-
ка на Полтавщині, неодноразово запрошував до нашого маєтку 
Тараса Григоровича, щоб написав наші портрети. Наші зустрічі 
переросли в кохання. Цілу низку віршів присвятив мені палкий 
поет“.  Проте черговим вироком долі звучать її слова: ”Та чи 
могла я зраджувати свого Платона?“.

А душа поетова знову вивергає вулкан нерозділених 
почуттів:

Якби зустрілися ми знову,      Сказавши: снилося дурній.
Чи ти злякалася б, чи ні?         А я зрадів би, моє диво!
Якеє тихеє ти слово                  Моя ти доле чорнобрива!
Тоді б промовила мені?           Якби побачив, нагадав
Ніякого. І не впізнала б,           Колишнє лишенько лихеє.
А може б, потім нагадала,       Я заридав би, заридав!

Лунає музика… Гасне свічка за свічкою. А захоплені 
розповіддю глядачі переймаються болем спраглого Шевченко-
вого серця, що робить спробу за спробою поєднати свою долю 
з жіночою, віднайти той ”рай земний“.

У часи солдатчини у поета виник платонічний роман із дру-
жиною коменданта форту Агатою Усковою (Тетяна Фількевич). 
Вона була не молода й не така вже красуня, але досить прива-
блива й жіночна. Поет майже щодня обідав в Ускових, і єдиною 
його розвагою були часті прогулянки з Агатою за фортом. ”Ця 
найпрекрасніша жінка для мене – справжня благодать Божа, 
–  писав він друзям. – Я покохав її високою чистою любов'ю“. 
Глузування оточуючих з приводу спільних прогулянок зробило 
своє. Платонічний роман скінчився.

Одного  разу  Тарас  заявив батькам однієї  дівчини,  що  
йому  потрібно  сказати  щось  важливе.  Він  попросив  поклика-
ти їх.  Коли  всі  зібрались, сказав: ,,Слухайте,  батьку і матінко! І  
ти,  Катрусю! (а саме так  звали  зовсім юне створіння). Ви  давно  
мене  знаєте,  бачите  який  я  є – такий  буду. У  вас  є  товар,  а  
я  купець – віддайте  за  мене  Катрусю”. 

По-справжньому зворушливо передала тодішній стан Ка-
терини Піунової Наталія Лотоцька: ”Я  вся  горіла,  мої  думки  
плутались.  Як  впіймане  звірятко,  я  дивилась  то  на  нього,  
то  на  батьків  і  не  знала,  що  мені  робити. Мені  хотілося  ки-
нутися  до  нього,  обійняти  його дорогу  для  мене  і  геніальну  
голову,  але… грізні  очі  моєї  матері  показували  мені  на  двері.  

І  я  кинулася  з  кімнати“. Після відмови (а батьки, звичайно 
ж, відмовили),  Тарас ще намагайся тримати зв'язки, надсила-
ти літературу дівчині, але. побачив небажання підтримувати 
знайомство. Поведінка  її стала така  нетактовна,  що  навіть  
довірливий  і  закоханий  поет починає  прозрівати. ,,Випадко-
во  зустрів я Піунову,  у  мене  не  вистачило  духу вклонитися  
їй“. ”А чи давно   я  бачив у   ній  майбутню  дружину   свою,  
ангела-охоронителя  свого…” – згодом написав  він  у  своєму  
щоденнику.

А самотність все сильніше стискала серце і ранила збо-
лену душу...

Усе сильніше Шевченка охоплює бажання одружитися: 
”Чи сяк, чи так, а я повинен одружитися, а то проклята нудьга 
скине мене зі світа“.

       Останнім променем надії з’вляється в житті Кобза-
ря Ликера Полусмакова (Марія Гуцало): «Коли Т. Г. Шевчен-
ко посватався до мене (а я на той час служила в Петербурзі 
в українських поміщиків), його друзі були шоковані. Такий 

нерівний шлюб засуджували всі, та поет лишався невмолимим. 
Найзаповітнішою мрією моєю було визволитися від кріпосного 
рабства, і вона здійснилася, бо наречений мій прагнув усією ду-
шею зробити мене вільною. Поет найняв для мене вчителя, щоб 
стала я письменною“. 

Окрилений поет загорівся здійсненням заповітної мрії.
Та коли вже наближалося весілля, настала розв’язка: 

несподівано прийшовши додому, він застає Ликеру в обіймах 
учителя. Так згасла остання надія на сімейне життя. Через бага-
то років, вже старою, Ликера приїхала з Петербурга до Канева. 
Мабуть, щоб замолити гріхи юності, вона до кінця свого життя 
доглядала за могилою Кобзаря і була похована біля Тарасової 
гори.

А Тарасові Шевченку так і не судилося продовжити свій 
родовід у наступних поколіннях.

Розрив стосунків загострив хворобу. Біль у грудях, на 
який він все частіше скаржився, поєднався з душевним болем... 
Поета не стало. Але залишилось слово, яке не мас обмежень у 
просторі, бо воно злітає все вище і вище, до вершин  духу Генія, 
де немає розбитих мрій, надій, розчарувань.

Як пише дослідник Шевченкової творчості Василь 
Шкляр, ”Бог не дарував Кобзареві великого взаємного кохан-
ня, можливо, тому, що послав йому музу, яка не терпить земних 
суперниць“.

Тетяна ГОНТАРУК, власкор”Замку“ ШЕВЧЕНКІВСЬКІ  ОНЛАЙН-ЧИТАННЯ

МУЗА,  ЩО  НЕ ТЕРПИТЬ  ЗЕМНИХ  СУПЕРНИЦЬ



(керівник І.А.Дудар), а п’ятими стали учасни-
ки команди ”Мандри“ (керівник С.С.Канівець) 
Кременецького медичного училища ім.Арсена 
Річинського.

Гостра боротьба розгорнулась при 
виконанні програми квесту ”Тернопільська 
Шевченкіана“. Команди-квестори рухалися 
за маршрутом ”Пам’ятник Тарасу Шевченку – 
Меморіальна дошка Тадеуша Чацького – Кре-
менецький краєзнавчий музей – Замкова гора“. 
На кожному із згаданих пунктів маршруту учас-
ники квесту виконували визначені завдання, 
що оцінювались відповідною кількістю балів. 
Запропоновані організаторами завдання мали 
виключно краєзнавчий акцент: квестори повинні 
були продемонструвати знання зв’язків Тараса 
Шевченка з нашим краєм і показати своє бачення 
ролі його постаті у духовно-культурному розвит-
ку Волині, Тернопілля. Гострота боротьби вияви-
лась насамперед у тому, що у квесті змінилися 
лідери: на перше місце вийшла команда нашо-
го педагогічного коледжу (16,5 бала), другого 
результату досягли ”Невпинні краєзнавці“ (13 
балів), а лідери конкурсу після етапу ”Декламація 
+ презентація“, квестори заліщицького ”Дже-
рела“ стали третіми (10 балів). Однак ”запас 

міцності“, закладений на попередньому етапі, до-
зволив їм зберегти лідерство і стати абсолютним 
переможцями ”Тернопільської Шевченкіани“. 
Друге місце – за нашими ”Струнами серця“, а 
третє – у ”Невпинних краєзнавців“. 
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На базі Кременецького педагогічного 
коледжу за сприяння Департаменту освіти 
і науки Тернопільської ОДА проведено об-
ласний конкурс декламації творів Тараса 

Шевченка та квест 
” Т е р н о п і л ь с ь к а 
Ш е в ч е н к і а н а “ , 
приурочені 200-
річчю від Дня на-
родження Великого 
Кобзаря. Учасників 
конкурсу вітав рек-
тор інституту, профе-
сор А.М.Ломакович. 
Основне ор-
ганізаційне наван-
таження лягло на 

плечі членів циклової комісії гуманітарних 
дисциплін (голова Р.О.Дубровський). У твор-
чих змаганнях, що проходили за структурно 
розробленою програмою, брали участь ко-

манди ВНЗ області І – ІІ рівнів акредитації.
Конкурс декламації творів Т.Шевченка 

проходив у трьох номінаціях: ”Читці-
декламатори“ (читання напам’ять віршів Та-
раса Шевченка українською мовою), ”Проба 

пера“ (презентація власних поетичних творів) 
і ”Світова слава Кобзаря“ (читання напам’ять 
Шевченкових поезій іноземними мовами).

На цьому етапі 
найуспішніше виступи-
ли читці-декламатори 
театру поезії ”Джерело“ 
(керівник О.М.Матвійчук) 
Заліщицького аграрного ко-
леджу ім.Є.Храпливого, котрі 
читали Шевченкові ”Утопле-
на“ та ”Причинна“, а також 
власні вірші ”Шевченко іде 
Україною“ (Мар’яна Палаг-
нюк) і ”Не дозволимо нікому“ 
(Ірина Ковальчук). Студенти-
аграрії розвинули свій успіх у 
конкурсі презентацій (слайд-шоу) ”Наш Шев-
ченко“, де аргументовано продемонструва-
ли, наскільки близьким їхньому навчальному 
закладові є ім’я Кобзаря. У сумі, декламуван-

ня і презентація принесли команді ”Джерело“ 
51,25 бала і вагому заявку на перемогу.

У форматі конкурсу ”Декламація + 
презентація“ команда нашого педагогічного 
коледжу ”Струни серця“ (керівник 

Н.Г.Кушнірук) досягла другого результату. 
Третьокурсник Павло Старух і четвертокурс-
ниця Наталія Гуменюк виступили у всіх трьох 

номінаціях декламаторів, у тому числі, у ”Пробі 
пера“, де Павло прочитав свій вірш ”Пам’яті 
Великого Українця“, а Наталя – власну поезію 
”В України є Тарас“. Допомагала їм першо-
курсниця Оксана Трохименко в номінаціях 
”Читці-декламатори“ і ”Світова слава Кобза-
ря“. Додамо, що іноземними мовами наші сту-
денти декламували найвідоміші Шевченкові 
перли ”Заповіт“, ”Садок вишневий коло хати“, 
”Думка“. З урахуванням результату 
презентації ”Струни серця“ набрали 42, 
75 бала.

Команда Технічного колед-
жу Тернопільського НТУ ім.Івана Пу-
люя ”Невпинні краєзнавці“ (керівник 
Т.М.Папушак) на етапі ”Декламація + 
презентація“ була третьою з сумою балів 
39,75. Всі члени команди виступили в 
номінаціях ”Читці-декламатори“ і ”Про-
ба пера“. Власні поезії прочитали першо-
курсники Маскмим Борщевський (”Тож 
чуйте, браття, ми – єдині…“) й Анастасія 
Підгірна (”Поезія-душа“) і студентка другого 
курсу Тетяна Олійник (”Крик душі“).

Четверту сходинку конкурсу у 
”Декламація + презентація“ посіла команда 
Гусятинського технічного коледжу ”Оксамит“ 

Ювілейні заходи з відзначення 200-
річчя Великого Кобзаря активізували не 
лише культурно-духовне життя України, а й 
всесторонні зв’язки українців Великої України 
із представниками української діаспори в 
різних країнах світу. Підтвердженням цьо-
му стали відвідини нашого інституту діячем 
української діаспори Канади, президентом 
компанії ”Східноєвропейські можливості“ 
(м.Сейнт-Альберт, Канада), директором 
Центру канадознавства Національного 
університету ”Острозька академія“, виклада-
чем Університету м.Сейнт-Альберта, докто-
ром філософії Валерієм Полковським. Його 
зустріч з колективом інституту мала кон-
кретну мету – презентацію Шевченківського 
тому ”Західноканадського збірника“, який 
висвітлює життя українців Західної Кана-
ди і цього разу приурочений 200-річчю від 
дня народження Тараса Шевченка. Збірник 
розкриває різні сторони суспільно-культурно-

го життя українців Західної Канади, завдяки 
чому служить джерельною базою діаспорної 
україніки та сприяє активному діалогу між 
Україною й українським зарубіжжям.

Валерій Полковський, як співредактор 
Збірника, наголосив, що книга побачила 
світ в Україні (видавництво НУ ”Острозь-
ка академія“) під егідою Наукового това-
риства ім.Шевченка в Канаді та за сприян-
ня Альбертського товариства збереження 
української культури, Альбертської фундації 
збереження історичних пам’яток і Товариства 
українських піонерів Альберти. 

Презентований Збірник є виданням 
НТШ у Канаді, для якого цей рік особливий: 
Товариство відзначає 100-річчя з часу сво-
го заснування. Унікальне значення Збірника 
полягає в тому, що для українських авторів Ка-
нади він виступає єдиним виданням науково-
популярного плану, де вони мають можливість 
розміщувати публікації українською мовою. 

З іншої сторони, Збірник залучає авторів 
з України, які досліджують канадсько-
українську тематику і цим сприяють розгор-
танню студій українського життя в Канаді.

Ювілейний Збірник розпочинається 
шевченкознавчими матеріалами, де насам-
перед представлено аналіз поеми-містерії 
Тараса Шевченка ”Великий льох“, здійснено 
дослідження ролі Т.Шевченка та М.Лисенка 
в розбудові нації, а також проаналізовано 
висвітлення постаті Кобзаря у творчості 
україномовних поетів Канади і зроблено 
огляд Шевченківських концертів в Едмонтоні. 
У розділі про українську імміграцію до Канади 
розповідається про поневіряння української 
родини Дмитруків, в інших розділах – 
про українське меценатство в Канаді, про 
українську науку і релігійне життя в діаспорі, 
про діяльність Канадського інституту 
українських студій. На окремих сторінках 
висвітлюються стан і проблеми розвитку 

української освіти та різних галузей мистецтва 
(музики, хореографії, живопису, організації 
мистецьких фестивалів і конкурсів). До 
літературного розділу включено прозові 
та поетичні твори представників діаспори і 
Великої України, в тому числі, майстрів слова 
Тернопільщини. Згадується наш край і в інших 
матеріалах Збірника, зокрема у статті про 
діяльність тернопільських осередків Науково-
го товариства ім.Шевченка.

Валерій Полковський мав зустріч з 
ректором інституту, професором Афанасієм 
Ломаковичем, членами ректорату, спілкувався 
з науково-педагогічними працівниками та 
студентським активом інституту. Завдяки 
нашому гостю бібліотека навчального за-
кладу поповнилася не лише презентованим 
”Західноканадським збірником“, а й багатьма 
іншими виданнями, що побачили світ за спри-
яння діячів української діаспори в Канаді та 
здебільшого приурочені ювілею Кобзаря.

Щороку перша декада березня 
вважається «Шевченківськими днями», під  
час яких знову і знову звертаємось до життя 
і творчості Великого Кобзаря. Нещодавно 
у стінах нашого інституту відбулося свято 
«Методичний калейдоскоп за творчістю 
Тараса Шевченка», в якому брали участь 
студенти педагогічного факультету та фа-
культету іноземних мов. Вони працювали 
під керівництвом кандидатів філологічних 
наук, доцентів кафедри української 
мови і літератури І.М.Комінярської та 
О.В.Пасічник.

Свято пройшло у декілька етапів, пер-
шим з яких була презентація «Творчість Т.Г. 
Шевченка у добукварний період», представ-
лена студенткою Тетяною Гниткою, де була 
визначена роль письменника у створенні 
першого підручника для дітей – «Букваря 
Южноруського». Крім того, студентка за-
пропонувала для перегляду твори Кобза-
ря, що використані  у букварях сучасних 
авторів. На завершення цього етапу студен-
ти 32-ДПК групи прочитали уривки з творів 

Тараса Шевченка.
Новий етап свята розпочала 

презентація  Христини Рудюк «Шевчен-
ка славетне ім’я». До уваги слухачів були 
запропоновані завдання із підручників 

української мови для учнів 2 – 4 класів ЗОШ, 
які певним чином пов’язані із біографією 
або творами письменника. 

Наступним етапом стала презентація 
Любові Постернак «Ми знаємо Шевченка». 

Студентка за допомогою цікавих завдань 
перевірила присутніх на знання життя та 
творчості Кобзаря.

Окремим елементом методичного ка-
лейдоскопу була хвилинка української мови 

за творами Т. Г. Шевченка, підготовлена 
Тамарою Тригубою. Наприклад, за пода-
ною фразою необхідно було визначити рід, 
число або ж частину мови, походження або 
значення слова,  встановити зв’язок слів у 

реченні, визначити члени речення.
Свято продовжили студенти факуль-

тету іноземних мов. Оксана Сілка презен-
тувала документальний фільм «Стежками 
Тараса Шевченка», де показала шлях його 
поїздок по Волині, зокрема по маршруту 
Вишнівець – Почаїв – Кременець (1846р.). 
Саме тут Шевченко намалював чотири 
відомих картини видів Почаївської лаври.

Зауважимо, що на закінчення свята 
Юрій Коханевич розповів про «Пам’ятники 
Тарасові Григоровичу Шевченку у світі» і по-
казав колекцію зображень пам’ятників Коб-
зарю не тільки в Україні, але й за рубежем. 

Фінальним акордом свята став 
відеофільм, змонтований студентами 
педагогічного факультету та факультету 
іноземних мов, де рядками з творів Тара-
са Шевченка були проілюстровані події в 
сучасній Україні.

Методичне свято, за словами 
кандидата педагогічних наук, доцен-
та О.П.Макаренко, вдалося і пройшло в 
інноваційній творчій формі «свята-казки».

Наталія КУШНІРУК

Наталія ГИЧУН

Тетяна КЛИМ’ЮК, власкор ”Замку“ ВІД  ЗАХІДНОЇ  КАНАДИ  –  ДО  ЗАХІДНОЇ  УКРАЇНИ

”ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ШЕВЧЕНКІАНА“

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ   КАЛЕЙДОСКОП



ФОТОВЕРНІСАЖ

«А Сотню вже зустріли Небеса…
Летіли легко, хоч Майдан ридав…
Із кров'ю перемішана сльоза….
А батько сина ще не відпускав…»
Такими словами в Актовій залі КОГПІ 

ім. Тараса Шевченка відкрили виставу-
реквієм, присвячену Героям Майдану – 
«Небесній Сотні». Поетичні рядки пролу-
нали з уст акторки театру «Пілігрим» Лілії 
Сапожник, яка постала перед глядачами у 
білосніжному та недоторканному образі 
Ангела. 

Студенти інституту та коледжу в ко-
трий раз емоційно поринули в атмосфе-
ру Майдану, відчули його подих, згадали 
ці важкі для України дні, пройшлися до-
леносними і трагічними слідами наших 
захисників. 

В основу сценарію покладено 
поетичні рядки, написані в ці буремні дні на 
Майдані. Кожне слово наповнене глибоким 
змістом, виразним почуттям. Тут переплели-
ся тривога і спокій, журба і радість, життя і 
смерть, біль і любов… 

Вірш за віршем описували запеклі 
події, боротьбу, надії та сподівання – не-
легку долю тих, які пішли в останню життєву 
атаку. Слова малювали перед нашими очима 
надзвичайні картини, що віддзеркалювалися 
в очах кожного глядача.

Із символічного «диму, палаючих 
шин» учасники народного художнього ан-
самблю танцю «Горлиця» в білосніжних со-
рочках розпочали  тематичну хореографічну 
композицію, демонструючи політ невинних 
душ померлих на барикадах Майдану. Мов 
Небесні Янголи, вони виринули на сцену 
під супровід ”Мелодії“ Мирослава Скори-
ка. Переплетені музичні акорди звучали 
по-особливому, немов реквієм за погас-
лими, наче свічки, життями безстрашних 
патріотів.

 Кадр за кадром поставали ці вразливі 
події, відтворювані акторами у залі.  Було 
видно, що кожен, хто виступав, не просто 
читав слова, внесені у сценарій, а пережи-
вав те, що лине з його вуст, ті почуття, що 
літають навколо і струнами бринять з-поміж 
рядків. Струмок співчуття пройшов крізь 
серце кожного присутнього. Актори театру 
«Пілігрим» Андрій Дубас, Павло Левицький, 
Андрій Гулійчук, Марія Міньковська, Мар’яна 
Вівдюк, Ірина Ворона, Надія Бутинська, 
Вікторія Кривоніс, Марина Крупенко, Ольга 

Макаренко, Віра Петручок зуміли створити 
надзвичайну атмосферу та повністю доне-
сти до глядача основну ідею вистави.

Наприкінці дійства білосніжні Небесні 
Ангели знову вийшли на сцену, але цього 
разу почергово вдягли чорні хустини – сим-
вол трауру. Вони вже не білі та сяючі: тепер 
їх образ потьмянів. Вже немає кого прово-
джати життєвими стежками, направляти на 
шлях істини, рятувати від зла. Тепер вільні 
душі поринули небо, у блакить, щоб там 
знайти свій спокій. 

 Та зненацька їх стрій «розрізає» 
майданівець у камуфляжі. Він виходить на 
авансцену і читає вірш «Мамо, пробач…Про-
бач за все, все і за чорну хустину. Я любив 
тебе дуже. І любив Україну…». Після чого 
хлопець сходить в зал опаленими сходами 
і йде повз ряди глядачів, за ним слідують 
тендітні Ангели... 

Актори не лише грали свою роль на 
сцені: серед учасників були ті, котрі теж по-
бували на Майдані. Це члени студентсько-
го експериментального театру «Пілігрим» 
Марія Ніколайчук та Мирослав Бондарчук, 
які зі слізьми на очах декламували гляда-
чам рядки майданівської поезії. Крім цього, 
в залі був поранений боєць Майдану, актор 
театру «Пілігрим» Антон Луб'яницький, 
який спостерігав за виступами колег, заново 
переживаючи буремні страхіття революції.

Як останні штрихи вистави, на 
символічному горизонті, крізь димову завісу 
демонструються документальні кадри і 
фотографії  Героїв  «Небесної сотні». 

Слід подякувати за сценарій, поста-
новку, сценографію та музичне оформлення 
творчій групі організаторів: Антону Благію, 
Василю Скороплясу, Наталії Ткач, Андрію 
Медецькому та Олександру  Ковеню. 

Вистава відбулась за підтримки рек-
тора інституту, професора Афанасія Лома-
ковича, місцевого приватного підприємця 
Олега Панасюка та проректора з виховної 
роботи Миколи Сиротюка. Дійство юних 
театралів допомогло кожному присутньо-
му осягнути біль Героїв Майдану, порину-
ти у їх світогляд, побачити «червоні» події 
їхніми очима та зрозуміти те, що ми не про-
сто народ, а Сила, здатна осягнути безкраї 
кордони і за волю рідного народу, рідної 
Батьківщини доторкнутись до Вічності, 
навіки злитися з жовтогарячим полем та 
блакиттю Небес – з Україною в серці…

Марія ІВАЩУК, власкор ”Замку“
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С Т У Д Е Н Т С Ь К И Й 

Цьогорічні брейн-рингові баталії за ”Весняний кубок“ інституту вия-
вилися масштабними за всіма параметрами: за кількістю команд-учасниць, за 
масовістю аудиторії вболівальників, за змістовим розмаїттям інтелектуальних 
завдань і навіть за складом журі й експертної комісії. Гра була підготовлена і 
пройшла успішно завдяки сприяння ректорату, студентського профкому, сту-
дентського парламенту і, що найважливіше – завдяки активності, творчості 
й ентузіазму членів команд, які представляли всі факультети інституту і 
педагогічний коледж. Інтелектуальними боями на брейн-рингу впевнено ке-
рували Дарія Бондар (31-Мс) і Богдана Кушнір (41-СП).

Здобутки і втрати команд визначало очолюване кандидатом 
історичних наук, доцентом О.Г.Солов’єм авторитетне журі у складі психоло-
га Н.Б.Бабій, філологів В.В.Кучера і Н.Г.Кушнірук, історика В.М.Желізняка, 
фахівця з фізичного виховання В.І.Банаха. Окрім журі, працювала досвідчена 
експертна комісія. Експерти – юрист В.Є.Ткачук, культуролог М.В.Левенець 
і філолог Н.М.Кікіна – активно користувалися своїм правом вимагати від 
членів команд уточнення і пояснення відповідей, ставити додаткові запитання, 
вносити корективи до запитань і відповідей. 

У відбірковому турі брали участь 8 команд по 6 інтелектуальних 
бійців у кожній. У результаті жеребкування на цьому етапі зустрілися коман-
да мистецького факультету з командою біологів, педагогічного – з пред-
ставниками факультету фізичного виховання, факультету іноземних мов – з 
інтелектуалами команди ”Коледж-А“, а майбутні вчителі технологічної освіти 
– з командою ”Коледж-Б“.

Для кожної конкурсної пари було підготовлено по 8 запитань, 
рівноцінних за складністю, за однотипною тематичною (історичною, 
філологічною, мистецькою, юридичною, психолого-педагогічною, 
технологічною) спрямованістю, але різних за змістом. На випадок нічийного 
результату брейн-рингового двобою організатори мали в запасі по 3 додат-
кових запитання.

Зустріч команд педагогічного факультету (капітан Олена Силка) і 
факультету фізичного виховання (капітан Вадим Щирба) завершилася впев-
неною перемогою майбутніх фахівців соціальної педагогіки та дошкільної 
освіти. Другу пару суперників склали команда спеціальності ”Технологічна 
освіта“ (капітан Роман Кравець) і команда ”Коледж-Б“ (капітан Олег Кондра-
тюк). З рахунком 5:2 перемогли технологи. Третя брейн-рингова пара – ко-
манди мистецького факультету (капітан Анастасія Григорчук) і спеціальності 
”Біологія“ (капітан Наталія Бондарук). Біологи виявилися сильнішими – 3:1. 
У четвертій парі команда ”Коледж-А“ (капітан Ольга Мельник) не залишила 
ніяких шансів команді факультету іноземних мов (капітан Ольга Микуляк) – 
5:2.

У півфіналах зустрілися команда педагогічного факультету з коман-
дою спеціальності ”Технологічна освіта“, а команда ”Коледж-А“ з командою 
спеціальності ”Біологія“. До честі природничо-технологічного факультету, 
його обидві команди дійшли до півфіналу, але цього бар’єра подолати не 
змогли: технологи поступилися педагогам, а біологи – команді ”Коледж-А“. 

Фінал виявився напрочуд напруженим, цікавим і навіть потужним у 
контексті проблемності запитань і змістовності та глибини відповідей. Студен-
ти коледжу виявили своєрідну ”джентльменську неповагу“ до своїх старших 
колег з інституту – і перемогли з рахунком 5:4. 

У підсумку, глядачі отримали справжню інтелектуальну насолоду від 
напруженого суперництва команд на всіх етапах брейн-рингу, а переможці – 
”Весняний кубок“, заслужене визнання глядацької аудиторії та матеріальну 
винагороду, забезпечену студентським профкомом.
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Презентація фотоальбому ”Кафедра суспільних 
дисциплін. Сторінки біографії“, запропонована завідувачем 
кафедри, доктором історичних наук Іриною Скакальською, 
дала старт реалізації комплексу заходів, передбачених про-
грамою Тижня кафедри. Серед таких заходів ще два проходи-
ли у формі презентації: кандидат філософських наук, доцент 
Олександр Огир підготував серію інформаційних листівок з 
висловами відомих філософів минулого і сучасності, потрак-
тованих у контексті нинішніх реалій, а кандидат педагогічних 

наук, доцент Володимир Мазурок і магістр культурології 
Марія Левенець представили тематичну виставку новинок 
суспільно-політичної та історичної літератури теоретичного і 
методичного характеру.

Для викладачів і студентів інституту 
науковці кафедри підготували кілька 
різнопланових і важливих у пізнавальному 
та виховному значенні лекцій. Кандидат 
історичних наук, доцент Володимир Собчук у 
своєму лекційному матеріалі окреслив широку 
панораму зародження, становлення та розвит-
ку вищої освіти на Волині, зокрема через при-
зму історичного поступу нашого навчального 
закладу. Дві лекції культурологічного плану за-
пропонували Ірина Скакальська (”Міфологізм 
української культури“) та Марія Левенець 
(”Сторінками історії культури: до 450-річчя 
від дня народження У.Шекспіра“). Кандидат 
історичних наук Галина Сеньківська взяла на 
себе роль гіда у підготовленій нею тематичній 
лекції-екскурсії територією навчального за-
кладу з відвідуванням Музею історії інституту, 
інших експозиційних залів. Лекція-екскурсія 
була приурочена ювілею Гуго Коллонтая – одного із 

засновників Волинської гімназії 
в Кременці.

Важливим момен-
том Тижня кафедри став 
науково-методичний семінар 
”Інноваційні форми і методи ви-
кладання суспільних дисциплін“. 
Доктор історичних наук, про-
фесор Генріх Стронський по-
казав методику ”Використання 
мемуарної літератури у процесі 
вивчення історії України“. ”Роль 
біографістики під час вивчен-
ня релігієзнавства“ розкрила 

завідувач кафедри Ірина Скакальська. ”Регіональна історія 
у вищій школі: потреби і можливості“ – такою була тема 
методичного дослідження доцента Володимира Собчука. 
Його колегу, доцента Олександра Солов’я зацікавила ”Ме-
тодика використання матеріалів ЗМІ на практичних занят-
тях з політології“. Доцент Олександр Огир характеризував 
”Особливості застосування тестування у процесі викладання 
курсу ”Логіка“. ”Роль правових дисциплін у процесі вихован-
ня молоді“ висвітлював кандидат юридичних наук, старший 
викладач Віктор Ткачук. Про ”Використання краєзнавчого 
матеріалу при вивченні суспільних дисциплін“ говорила кан-
дидат історичних наук Галина Сеньківська. ”Проблеми та пер-
спективи викладання історії української культури“ аналізувала 
культуролог Марія Левенець, а кандидат історичних наук 
Валентин Мазурок доповідав про ”Методологічні аспекти 
соціально-молодіжної політики в Україні“. ”Термінологія 

постнекласичної науки у викладанні суспільних дисциплін“ 
стала предметом науково-методичного дослідження старшо-
го викладача Анатолія Багнюка.

У рамках Тижня кафедри відбулось підсумкове 
засідання студентського наукового гуртка ”Минуле, сучас-
не і майбутнє – очима молоді“, яке проходило у форматі 
тематичної секції ”Суспільно-історичні вектори компетенції 
майбутнього фахівця“ Х студентської науково-практичної 
конференції інституту. Юні науковці озвучили свої наукові 
розвідки різних тематичних напрямків: 
”Громадянське суспільство в умовах 
політичної кризи в Україні: регіонально-
локальний аспект“ (Анна Крижна, керівник – 
О.Г.Соловей), ”Соціально-філософські ідеї 
Михайла Драгоманова“ і ”Філософія доби 
українського бароко“ (Ірина Бабій, Вікторія 
Стасишин, керівник – О.В.Огир), ”Володи-
мир Луців – діяч української діаспори“ (Марія 
Іващук, керівник – А.Л.Багнюк), ”Сутність 
визвольної боротьби в роки Другої світової  
війни на території Тернопільщини“ (Іван 
Прокіпчук, керівник – В.П.Мазурок), ”Лю-
бов в епістолярній спадщині відомих людей“ 
(Ніна Мокей, керівник – Г.Я.Сеньківська), 
”Роль і місце української діаспорної культури ХХ ст. в 
історії української культури“ (Аліна Благовірна, керівник 
– М.В.Левенець), ”Біблія як джерело християнського 
віровчення“ (Анна Крижна, керівник – І.Б.Скакальська), ”Ва-
силь Загоровський і його заповіт“ (Катерина Бойчук, керівник 
В.Д.Собчук).

У читальному залі бібліотеки інституту пройшло 
засідання студентського політичного клубу (керівник – до-
цент Олександр Соловей) на тему ”Обличчя революції. Са-
мооборона“. Тут були присутні представники самооборони 
м.Кременця: її голова Віталій Ахметзянов, заступник голови 
Іван Селедець, сотник Ждан Ареф’єв і боєць самооборони, 
студент інституту Роман Кравець. Вони розповіли про засну-
вання, структуру, завдання і конкретні дії місцевої самообо-
рони, про її співпрацю з іншими громадськими об’єднаннями і 
райвідділом внутрішніх справ. Співмодератором засідання ви-
ступила студентка факультету іноземних мов Марія Кукуріка, 
котра давала необхідні інформаційні вставки та доповнення 
у процесі діалогу студентської аудиторії з представниками 
самооборони щодо проблем і перспектив діяльності такої 
унікальної громадської інституції. Присутній на засіданні клу-
бу проректор з виховної роботи Микола Сиротюк наголосив 
на важливості участі місцевої самооборони в забезпеченні 
громадського порядку у місті та районі, в різних громадських 
закладах, а також у студентському гуртожитку. 

Кандидат історичних наук Валентин Мазурок підготував 

виховну годину ”України нескорені сини: до 70-річчя боїв 
”УПА – Південь“ під Гурбами“. Представники студентства 
кількох факультетів отримали важливу інформацію про цей 
маловідомий епізод визвольної боротьби українського на-
роду в нашому краї. Бій під с.Гурби відбувся 21 – 25 квітня 
1944 року між силами УПА та військами НКВС і охопив південь 
Здолбунівщини та частину сучасних Дубенського, Острозько-
го районів Рівненщини і Кременецького та Шумського районів 
Тернопільщини. Сили повстанців разом із місцевими селянами 
не перевищували 5 тисяч бійців, а бригади НКВС нараховува-
ли близько 30 тисяч солдат, мали авіацію, бронепоїзди, танки, 
кінноту. Окремі дослідники причиною бою вважають операцію 
УПА проти радянського генерала М.Ф.Ватутіна, внаслідок якої 
він зазнав тяжкого поранення і помер, а інші – спроби УПА 
зірвати мобілізацію чоловічого населення Західної України до 
лав Червоної Армії, бо це позбавляло повстанців людського 
ресурсу. За наслідками бою, УПА втратила до ста бійців, а 
НКВС – до тисячі. Головної мети наступу НКВС на повстанців 
досягнуто не було: українські патріоти вийшли з оточення і 

продовжували боротьбу. Сьогодні біля села Гурби встановле-
но капличку та пам’ятний хрест на честь воїнів УПА.

Під час Тижня кафедри працівники інституту, кремен-
чани, представники громадських організацій краю зустрілися 
з народним депутатом України, кандидатом у Президенти 
України Петром Порошенком, якого на цій зустрічі у якості 

довіреної особи представляла 
завідувач кафедри суспільних 
дисциплін, доктор історичних наук 
Ірина Скакальська. Вона ознайо-
мила відомого політика з багатою 
історією, начально-матеріальною 
базою, науково-педагогічною 
діяльністю професорсько-
викладацького колективу, сього-
денням і перспективами розвитку 
нашого навчального закладу і на 
згадку про його перебування у 
Кременці та інституті презенту-
вала нові наукові видання наших 
авторів. 

У ці ж дні кандидат юридичних наук, старший викла-
дач кафедри Віктор Ткачук, як один із п’яти делегатів від 
Тернопільщини, брав участь у роботі V з’їзду представників 
юридичних ВНЗ і наукових установ України, на якому було 
призначено трьох членів Вищої ради юстиції (професора 
Національного юридичного університету ім.Ярослава Му-

дрого Оксану Капліну, професора Львівського 
НУ ім.Івана Франка Андрія Бойка, суддю 
Апеляційного суду Закарпатської області Ганну 
Фазекаш) і двох членів Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів (доцента НУ ”Києво-Могилянська 
академія“ Володимира Сущенка та професора 
Національної академії правових наук України 
Миколу Галянтича). 

Завершився Тиждень кафедри 
двома брифінгами. Головний редактор 
”Інформаційного центру інституту“, стар-
ший викладач кафедри Анатолій Багнюк ха-
рактеризував ”Інформаційне забезпечення 
науково-педагогічної роботи у вищих навчаль-
них закладах“, де наголосив на важливості 
відповідально-го, продуманого і продуктивного 
використання свободи слова та на необхідності 
пріоритету конструктивного елемента в 
діяльності ЗМІ над критичним та деструктивним. 

Він підкреслив, що це особливо актуальне в умовах ВНЗ і 
молодіжного середовища, в діяльності яких має превалюва-
ти творчий підхід. Кандидат юридичних наук Віктор Ткачук 
виступив з питань організації роботи навчально-практичного 

центру ”Юридична клініка“, що покликаний здійснювати 
підготовку студентів з теорії та практики застосування законо-
давства. ”Юридична клініка“ спрямовуватиме свою діяльність 
на підвищення правових знань, умінь і навичок студентів, на 
забезпечення доступу соціально вразливих груп населення 
до правової допомоги, розширення співробітництва ВНЗ з 
правоохоронними органами та органами місцевого самовря-
дування, а в загальному – на підвищення правової культури 
молоді. Розроблено Положення про НПЦ ”Юридична клініка“ 
інституту, де передбачено напрямки, форми, методи і засоби 
роботи Клініки й елементи її організаційної структури, а та-
кож організаційні та навчально-виховні заходи. 

На закритті Тижня кафедри її завідувач, доктор 
історичних наук Ірина Скакальська зазначила, що таким про-
дуктивним і насиченим має бути кожен тиждень діяльності 

науково-педагогічних працівників кафедри упродовж всьо-
го навчального року. 

Фото Петра ДАНИЛЮКА

ОДИН  ТИЖДЕНЬ  ІЗ  ЖИТТЯ  КАФЕДРИ



дання біології та екології Т.Є.Бондаренко й асистента кафе-
дри біології та загальної екології А.С.Іванюк.

У підсумку, деканат нагородив грамотами найактивніших 
студентів факультету. За навчальні успіхи відзначені Марія Ур-
манець, Юлія Іванчук, Ірина Клецор. Альона Ватажук отрима-
ла Грамоту як успішний 
студент-науковець. За ак-
тивну участь у культурно-
мистецькому житті факуль-
тету нагороджені Оксана 
Польова, Оксана Онисько, 
Катерина Казмірук, Олена 
Добрянська, Марина Кру-
тенко, Віра Шульган, Ва-
силь Бусько, Артем Пере-
скоков.

Є ще один підсумок 
Дня біолога. Він полягає у 
висновку, що День техно-
лога, День дошкільника чи 
День художника та інші були б не менш цікавими та корисними 
для викладачів та студентства інституту…
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Кременець, якого немає; Кременець, яким він є і Кре-
менець, яким він буде, – це лейтмотив Тижня міста, започат-
кованого в інституті науковцями-суспільниками як своєрідне 

продовження і навіть завершення Тижня кафедри. Заходи 
розпочалися відкриттям виставки світлин, підготовленої кафе-
дрою суспільних дисциплін (організатор О.Г.Соловей) спільно 
з фотоклубом ”Позитив“ Кременецького РБК (керівник Віталій 
Чумакевич). Відвідувачі виставки оглянули 37 фото, 10 з яких 
належать авторству відомого кременецького фотохудожника 
міжвоєнного періоду минулого століття Генріха Германовича. 
Саме його світлини демонструють історичне минуле міста – по-
казують Кременець, якого вже немає.

Інші знімки, що їх надали члени фотоклубу Вадим Ми-
кулич, Галина Нагорнюк, Анна Лизогуб, Віталій Чумакевич, 
Валерій Ольшанський, Евеліна Саюшева, Ольга Цьмух, Юрій 
Канцідал і Максим Тарківський, висвітлюють кременецьке сьо-
годення в духовно-культурному та соціально-економічному 
ракурсах. На відкритті виставки виступили кандидат історичних 
наук О.Г.Соловей, декан природничо-технологічного факульте-
ту О.І.Дух, головний редактор Інформаційного центру інституту 
А.Л.Багнюк.

Фотовернісаж став своєрідним центром проведення 
заходів інститутського Тижня міста. Наступним його етапом було 

літературно-музичне дійство за те-
мою ”Слово про Кременець“. Перед 
відвідувачами виступили філологи 
І.О.Волянюк, О.В.Василишин, 
історики Г.Я.Сеньківська, 
В.П.Мазурок, О.Г.Соловей, які 
розповіли про однойменну антологію 
художньо-літературних творів 
митців слова різних часів, написа-
них про наше місто. Тут же відбувся 
концерт інструментального квартету 
коледжу у складі Павла Яловського 
(баян), Тараса Головатюка та Сергія 
Волохатого (труба) і Павла Левиць-
кого (барабан). У їх виконанні прозвучали українські козацькі 
пісні та марші.

Літературно-мистецьку естафету Тижня прийняли ама-
тори поетичного слова і представники бандурного мистецтва. 
Відвідувачі виставки зустрілися з місцевими поетами, в тому 
числі і з тими, чиї вірші опубліковані в антології ”Слово про Кре-
менець“. Зокрема, свої поетичні твори прочитала літературний 

редактор газети ”Замок“ Ніна Багнюк. Любов до рідного міста, 
віру та надію в його краще майбутнє висловила у власних віршах 
студентка інституту Ніна Мокей, а її подруга Марина Крупенко 
продекламувала поезії про Кременець випускниці Кременець-
кого ліцею ім.Уласа Самчука Зоряни Ковальчук. Тріо бандури-
сток педагогічного коледжу (Марія Іващук, Катерина Власюк і 
Софія Горобець) подарували присутнім низку українських на-
родних пісень і популярних інструментальних творів. 

Продовжився Тиждень розмовою про відомі персоналії 
української історії та культури, чиє життя і творчість тим чи 
іншим чином пов’язані з нашим містом. Доцент О.Г.Соловей 
відновив легендарний образ королеви Бони; кандидат 
історичних наук Г.Я.Сеньківська розповіла про творчі 
зв’язки з Кременцем письменника-класика і громадсько-
політичного діяча М.П.Драгоманова, її колега В.П.Мазурок 
– про повстанського бандуриста Костя Місевича, а магістр 

культурології М.В.Левенець – про життя  і творчість відомого 
композитора-кременчанина Михайла Вериківського. Коротку 
концертну програму українських народних і сучасних мелодій 
запропонували присутнім студентки коледжу Галина Самойліч 
(акордеон), Валентина Левчук і Діана Корнійчук (баян).

Теоретична частина Тижня міста закінчувалась у 
міфологічному форматі за тематикою ”Легенди древньо-
го міста“: легенда про Ірву часів боротьби дулібів з авара-
ми (О.Г.Соловей), легенди Замкової гори (М.В.Левенець), 
лірично-трагічна легенда Дівочих Скель (Г.Я.Сеньківська), 
легенди Кременця козацької доби 
(В.П.Мазурок). Усні оповіді не просто 
чергувались, а й підтверджувалися 
тематичним музичними етюдами у 
виконанні юних гітаристів – студентів 
педагогічного коледжу: солістки Марії 
Іващук і дуету Миколи Царюка й Олек-
сандра Власюка.

Завершальним акордом 
заходів, приурочених рідному місту 
та його околицям, стала тематична 
екскурсія ”Стежками Тараса Шев-
ченка та дорогами Першої світової 
війни“ (до 200-річчя з Дня народження Т.Г.Шевченка та 100-
річчя з початку Першої світової війни). Символічний зміст 
такої екскурсії полягав у тому, що історична доля Кременця 
пов’язана з іменем Великого Кобзаря, котрий відвідав наш 
край, і з трагічними подіями Першої та Другої світових воєн. Ця 
символіка визначила маршрут екскурсії: м.Почаїв (перебування 
Т.Г.Шевченка у 1846 році) – хутір Вірля (Свято-Георгіївський 
монастир) – с.Великі Бережці (перебування Лесі Українки, 
Музей О.Неприцького-Грановського) – Божа гора – місце 
Брусилівського прориву на р.Іква – с.Онишківці (Джерело 

Святої праведної Анни).
Тиждень міста завершився. Історія Кременця 

продовжується… 

Науково-педагогічні працівники природничо-
технологічного факультету (декан – кандидат біологічних 
наук О.І.Дух) організували День біолога, до виконання про-

грами якого активно долучилися студенти всіх академгруп 
спеціальності ”Біологія“. Свято розпочалося традиційним 
еколого-природничим і водночас інформаційно-виховним 
заходом ”Фіточаювання“, яке підготували студенти 31-Б 

групи (куратор – асистент ка-
федри методики викладання 
біології та екології О.В.Галан). 
Учасники фіточаювання не 
лише отримали інформацію 
про лікувально-профілактичні 
властивості фіточаю, а й мали 
змогу скуштувати різні види та-
кого цілющого напою. 

Студенти 21-Б гру-
пи (куратор – кандидат 
хімічних наук, доцент ка-
федри біології та загальної 
екології Д.О.Польовий) офор-
мили тематичні стіннівки, 

де помістили інформаційні 
матеріали актуального природоохоронного змісту. Першо-
курсники спеціальності ”Біологія“ під керівництвом свого 

куратора, асистента кафедри біології та загальної екології 
А.М.Гури виступили ініціаторами й організаторами фото-
конкурсу та фотовиставки ”Біорізноманіття 
України“, де на світлинах відображена фау-
на та флора природних ландшафтів України. 
Фотофахівці, запрошені до складу журі 
конкурсу, визнали переможцями студент-
ку Антоніну Вознюк (фото ”Їжак“, І місце), 
викладачів О.І.Дух і О.П.Цьмух (світлини 
”Ластівки“ і ”Синиці“, ІІ місце), студентку Інну 
Бесараб (фото ”Ромашки“, ІІІ місце). Старшо-
курсниця Віра Шульган за роботу ”Телятко“ 
отримала ”Приз глядацьких симпатій“.

Завершився День біолога мистець-
ким акордом: викладачі та студенти інституту 
щирими оплесками нагородили окремих 

виконавців і колективи художньої самодіяльності природничо-
технологічного факультету під час концерту, підготовленого 
старшокурсниками спеціальності ”Біологія“ під орудою кан-
дидата педагогічних наук, доцента кафедри методики викла-

Сторінки підготував головний редактор газети ”Замок“ Анатолій БАГНЮК
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Бібліотека імені Тараса Шевченка (Київ)
Одна з найстаріших бібліотек району, створена на почат-

ку 1941 року. Бібліотека одразу отримала ім'я Великого Кобза-
ря, яке з гордістю носить і донині. З 1977 року бібліотека імені 
Т. Г. Шевченка працює в новому, двоповерховому приміщенні і 
є своєрідним культурним, інформаційно-просвітницьким закла-
дом мікрорайону Татарка. 

На абонементі, в читальному залі, які оформлені прекрас-
ними гобеленами заслуженого художника України О. Л. Машке-
вича, читачі бібліотеки можуть не тільки збагачувати свої знання 
і задовольнити свої читацькі уподобання, а й зустрітися з пись-
менниками в меморіальній кімнаті бібліотеки, поспілкуватись 
з цікавими людьми. Структура: абонемент, читальний зал, 
літературно-музична вітальня.

Площа приміщення бібліотеки — 579 м², книжковий 
фонд — 15,7 тис. примірників. Щорічно обслуговує 3,8 тис. 
користувачів, кількість відвідувань за рік — 23,0 тис., книгови-
дач — 71,0 тис. примірників.

Центральна міська бібліотека імені Т. Г. Шевченка 
для дітей (Київ)

 Створена у 1918 році за клопотанням відомих діячів 
культури П. Г. Тичини, В. К. Магеровського і на той час була дру-
гою бібліотекою для дітей в Україні. Певний час тут працював 
бібліотекарем сам Павло Григорович Тичина. У квітні 1920 року 
за його пропозицією бібліотеці присвоєно ім'я Тараса Григоро-
вича Шевченка.

З 1978 року в бібліотеці створено централізований відділ 
комплектування, обліку та організації бібліотечних фондів 46 
бібліотек для дітей міста Києва. Це дало можливість забезпе-
чити раціональне використання коштів на комплектування, по-
збутися дублювання фондів при розподілі літератури, а також 
створити зведений довідковий апарат на весь єдиний фонд ди-
тячих бібліотек міста. Сьогодні до послуг бібліотекарів і читачів-
дітей — електронний каталог нових надходжень, бази даних 
«Шевченкіана», «Ретроспекція», «Британіка» та ін.

У відділах обслуговування читачів та у відділі комплек-
тування діють локальні мережі, створено 10 автоматизованих 
робочих місць. Це значно прискорює обслуговування читачів, 
виконання операцій з комплектування, обліку та бібліотечного 
опрацювання літератури.

Колектив бібліотеки проводить роботу по створенню 
електронної бази даних на свої інформаційні ресурси. Елек-
тронний каталог включає 35 тис. документів.

У 2003 році відкрито Інтернет-центр для користувачів 
бібліотеки.

Центральна бібліотека імені Т. Г. Шевченка для дітей — 
головна бібліотека для дітей столиці України. Її статус визначе-
но Урядом України як науково-дослідного, інформаційного та 
консультативного центру з питань культурного розвитку дітей 
міста Києва.

Традиційний «Шевченківський березень» збирає в стінах 
бібліотеки сотні шанувальників творчості поета. Тісні зв'язки 
з фондом Т. Г. Шевченка, Стрітинською школою кобзарсько-
го мистецтва допомагають щорічно влаштовувати великі свята 
кобзарської пісні «Слово й пісня Кобзаря», конкурси на краще 
читання поезії Т. Г. Шевченка «Щоб наше слово не вмирало», «У 
вінок Кобзареві» та інші.

Готуючись до відзначення 200-річного ювілею від дня на-
родження Т. Г. Шевченка, бібліотека видала рекомендаційний 
покажчик, що містить книги про життя і творчість поета, провела 
соціологічне дослідження «Кобзар у Вашому домі» серед дітей 
міста.

При бібліотеці спільно з Всеукраїнською спілкою 
краєзнавців, Інститутом історії НАН України, ліцеєм № 142 діє 
клуб «Досвіт». У відділі мистецтв працює ляльковий театр «Коб-
зарик», для наймолодших читачів діє «Школа ввічливих дітей 

Барвінка та Ромашки». А дітей 8-10 років та батьків постійно 
збирає «Родинна світлиця», де проходить спілкування з педаго-
гами, психологами, лікарями, організовуються родинні свята.

Черкаська обласна́ універсальна наукова 
бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка 

Належить до системи Міністерства культури і туризму 
України. Головний заклад у сфері бібліотечно-інформаційного 
обслуговування населення Черкаської області, методичний 
та координаційний обласний центр бібліотек різних систем і 
відомств, обласне сховище творів друку, депозитарій краєзнавчої 
літератури, місцевий центр книгообміну і міжбібліотечного або-
немента.

11 липня 1899 року була відкрита перша публічна 
бібліотека в місті Черкаси. В 1903 році, згідно зі звітом до 

Черкаської міської ради, фонд бібліотеки нараховував 383 назв 
книг і періодичних видань в 1628 томах, а вже в 1915 році більше 
4700 томів.

У зв'язку з утворенням Черкаської області, в квітні 1954 
року, міська бібліотека ім. В.В.Маяковського реорганізована в 
обласну бібліотеку.

У 2000 році Черкаській обласній універсальній бібліотеці 
присвоєно ім'я великого українського поета, письменника та ху-
дожника Тараса Григоровича Шевченка. 

Національна опера України імені Тараса
 Шевченка

Постійна оперна трупа була організована у Києві 27 жов-
тня (8 листопада) 1867 року.. Поштовхом до створення постійно 
чинного театру стали успішні гастролі італійських оперних труп у 
1865–1866 роках у Києві.

Трупа працювала у приміщенні Міського театру, збудова-
ного 1856 року за проектом архітектора І.Штрома.

Київська опера стала поряд з театрами Москви і Пе-
тербурга однією з найкращих у Російській імперії. Дебютом 
трупи була «Аскольдова могила» Олексія Верстовського, яка 
розповідала про легендарне минуле Києва. Подальші творчі 
здобутки київської оперної трупи пов'язані, перш за все, з 
діяльністю генія української музики, композитора Миколи Ли-
сенка. 1847 року вперше прозвучала українською мовою його 
опера «Різдвяна ніч» (за режисурою М.Старицького).

З 1992 по 2000 рр. балетну трупу Національної опери 
України очолював Анатолій Шекера (1935–2000), з ім'ям яко-
го пов'язані досягнення українського балету останніх трьох 
десятиліть ХХ ст. Окрім класичних вистав — «Лебедине озе-
ро» і «Лускунчик» П.Чайковського, «Раймонда» О.Глазунова, 
«Коппелія» Л.Деліба — він здійснив постановки багатьох су-
часних творів, зокрема, «Лілеї» К.Данькевича, «Спартака» 
А.Хачатуряна, «Ольги» Є.Станковича, «Легенди про любов» 
А.Мелікова, привнісши на балетну сцену поліфонізм танцю, 
симфонічну розгорнутість хореографічної партитури. Його по-
становка балету «Ромео і Джульєтта», здійснена 1971 року, 
вже 30 років не сходить зі сцени. Вистава була показана в ба-
гатьох країнах і відзначена медаллю ЮНЕСКО як найкраща 
інтерпретація прокоф'євського твору.

Дедалі частіше імена київських митців з'являються на 
афішах багатьох зарубіжних театрів. Анатолій Кочерга та 
Вікторія Лук'янець співають тепер на найпрестижніших оперних 
сценах Європи. З тріумфом виступають у Метрополітен-опера 

та Нью-Йорк Сіті-опера Володимир Гришко, Михайло Дідик 
— у Гельсінкі, Москві, Детройті, Ірина Дворовенко танцює в 
одній з найкращих американських балетних труп, Іван Путров з 
успіхом танцює в Ковент Гардені. Олексій Ратманський очолив 
Датську Королівську хореографічну трупу, а Денис Матвієнко 
став прем'єром балету трупи Маріїнського театру в Санкт-
Петербурзі.

Вистави київської трупи із захопленням слухали і диви-
лись в останні роки в Німеччині, Франції, Швейцарії, Канаді, 
США, Мексиці, Данії, Іспанії, Італії, Японії, Польщі, Угорщині, 
Австрії, Голландії. З 4 квітня 2011 року художнім керівником 
призначено композитора Мирослава Скорика.

Дніпропетровський академічний український 
музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка 

Перший державний театр України. Засновано у 1918 році 
у Києві як перший професійний театр України, який мав назву 
Державний драматичний театр.

Після проголошення незалежності України у репертуарі 
з'являються п'си за творами письменників, які за радянських 
часів були «persona non grata», наприклад драма «Маруся Чу-
рай» за однойменним твором Ліни Костенко. Глядач знайомить-
ся також з виставою про життя історика Дмитра Яворницького 
«Народжений під знаком Скорпіона» В. Савченка. Спектакль 
«Мазепа — гетьман України» за Б. Лепким розповідає про 
історичне минуле України.

Дніпропетровський український музично-драматичний 
театр ім. Т. Г. Шевченка постійно збагачує репертуар творами 
української і світової драматургії, працює над створенням ви-
став за п'єсами сучасників. Репертуар шевченківців сьогодні 
складає українська класика, зокрема вистави: «Лісова пісня» 
Л. Українки, «Наталка-Полтавка» І. Котляревського, «Земля» 
за О. Кобилянською, «Закон» В. Винниченка, «Украдене ща-
стя» І. Франка, «Хазяїн» І. К. Карпенка-Карого, «Назар Сто-
доля» Т. Шевченка. Вистави за п'єсами сучасних та зарубіжних 
драматургів: «Страсті по Торчалову» М. Воронова, «9 ночей» М. 

Вішнєка, «Новорічний єралаш» В. Шарика, «Наполеон і корси-
канка» І. Губача, «Аршин мал алан» У. Гаджибекова, «Джокер» 
Г. Запольської, та ін. Для юних глядачів, у репертуарі казки: 
«Нові пригоди кота Леопольда» Б. Дмитрієва, «В країні соняч-
них зайчиків» В. Нестайка, «Коза-Дереза» Л. Кушкової.

У 2004 році театр отримує статус «академічний». Його 
відзначено нагородами на різноманітних театральних фестива-
лях і конкурсах: «Мельпомена Таврії» (м. Херсон), «Січеславна» 
(м. Дніпропетровськ), «Данапріс» (м. Запоріжжя) та ін.

У 2009 році відбулася реставрація приміщення і фаса-
ду Дніпропетровського академічного українського музично-
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Пройшли урочистості з 
нагоди 90-річчя від дня народження першого державного театру 
України.

Криворізький театр драми та музичної комедії 
імені Т. Г. Шевченка

Давні театральні традиції вже існували в Кривому Розі 
від початку XX сторіччя. У 1909 році на Криворіжжі працював 
театр «Колізей». 28 серпня 1930 року був створений Державний 
міжнародний театр соціалістичного сектору, що обслуговував 
Кременчуцький та Криворізький округи з постійним перебуван-
ням у місті Кременчук. У зв'язку з адмінреформою відбулася 
реорганізація театру. 

На початку 1931 року театр переведений в Кривий Ріг, 
де він отримує назву — «Кривбас». Урочисте відкриття театру 

відбулося 5 листопада 1931 року прем'єрою спектаклю «Справа 
честі» за п'єсою І.Микитенка. У 1949 році Криворізький театр от-
римав ім'я Тараса Григоровича Шевченка.

За 70 років творчої праці театр зіграв більш ніж 20 тис. 
спектаклів, на гастролях було дано більше 700 спектаклів, з них 
150 для дітей.

Тернопільський академічний обласний драматич-
ний театр імені Тараса Шевченка 

Заснований 8 грудня 1930 року на базі 2-го пересувно-
го робітничо-селянського театру ім. В. Еллана-Блакитного (від 
1933 — робітничо-колгоспний пересувний театр ім. Т. Шевчен-
ка) м. Охтирка (нині Сумська область).

Тернопіль у березні-квітні 1944 року під час визволення 
від німецьких окупантів, був зруйнований. Тому артисти Театру 
ім. Т. Шевченка, що прибув з Охтирки, одержали помешкання у 
Чорткові. 

Обидва театри мінялися сценами Тернополя, Кремен-
ця, Чорткова, гастролювали по області. Починаючи від 1945 
року, театр базується в Тернополі (відтоді — Тернопільський 
український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевчен-
ка). 8 квітня 1948 року, згідно з постановою відділу мистецтв 
Тернопільського облвиконкому, обидва театри, ім. Т. Шевченка 
та ім. І. Франка, об'єдналися в один колектив і стали працювати в 
реконструйованому приміщенні колишнього спортивного това-
риства «Сокіл» (сьогодні тут кінотеатр ім. І. Франка) аж до побу-
дови нового приміщення театру в 1957 році. За своїм бюджетно-
творчим статусом театр мав тоді третє місце в республіці, а з 
1953 р. — друге місце.

1980 року колектив закладу був нагороджений Почесною 
грамотою Президії ВР УРСР.

Від 1992 — Тернопільський обласний український дра-
матичний театр.

У 2000 році театру було присвоєно звання академічного, 
відтоді офіційна сучасна назва — Тернопільський академічний 
обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка.

Станом на 2009 рік у Тернопільському академічному об-
ласному українському драматичному театрі Т. Г Шевченка пра-
цювали 140 осіб. З них — 50 акторів драми, 18 артистів орке-
стру, 12 осіб художньо-керівного складу, а також цехи[2].

Гастролі Тернопільського академічного обласного дра-
матичного театру імені Тараса Шевченка: до 1991 — колишні 
республіки СРСР, міста і населені пункти багатьох областей 
України; від 1991 — по Україні: міста Вінниця, Дрогобич 
Львівської області, Івано-Франківськ, Київ, Коломия Івано-
Франківської області, Луцьк, Львів, Рівне, Херсон, Чернівці; за 
кордоном: міста Ліверпуль, Манчестер (Велика Британія, 
1997), Ельблонґ, Ольштин (Польща, 2001, 2005).

У театрі відбуваються бенефіси, Всеукраїнські 
фестивалі, колись відбувались «Тернопільські театральні 
вечори. Дебют».

Колектив театру співпрацює з драматичними театра-
ми України та Польщі, Тернопільським музичним училищем, 
ТНПУ, обласною філармонією та іншими.

(Початок у №1-6)

(Продовження у №13-18)

ОБ’ЄДНАНІ  ВИСОКИМ  ІМЕНЕМ  ШЕВЧЕНКА
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Побачив світ тематичний випуск ”Проблеми емпіричних досліджень в психології“ 
гуманітарного наукового вісника  Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету ім.Григорія Сковороди. Це видання започатковане з метою висвітлення про-
блематики емпіричних досліджень у царині гуманітарних наук, в тому числі психології. У 
віснику розглядається проблема методу в сучасній психології, аналізуються емпіричний 
фундамент психодіагностики та проблема ефективності тестів, кваліфікуються антиномії 
емпіричності й етичності у соціально-психологічному експерименті, досліджується пробле-
ма розвивального впливу і можливості активних методів навчання як емпірична складова 
психологічної та педагогічної взаємодії. 

Випуск присвячено 200-річчю з дня народження 
відомого данського філософа С.К’єркегора і включає 
шість тематичних розділів, зокрема, ”Проблеми освіти в 
сучасному світі: інтеграція, ідентифікація, синтез“, ”Пер-
спективи тренінгового методу в психології та соціальній 
роботі“ тощо. У розділі ”Проблема ефективності розви-
вального впливу: можливості та обмеження педагогічних 
технологій“ опублікована стаття кандидата педагогічних 
наук, доцента кафедри загальної та соціальної 
педагогіки Л.М.Кравець ”Погляди Г.С.Сковороди на 
виховання гармонійно розвиненої особистості крізь 
призму сьогодення“, де наш автор аналізує праці кла-
сика української філософії, в яких окреслюється про-
блематика формування духовності молодої людини 
та висвітлюються погляди народного вчителя на зміст 
і форми виховної роботи. У статті наголошується на 
думці Г.С.Сковороди, що для ефективності виховання 
необхідно максимально враховувати природні нахили 
людини, бо нещасною стає та людина, котра займається 

тим, що не відповідає її задаткам і суперечить її внутрішній суті, покликанню. 
За Сковородою, основою формування особистості виступає змістовне виховання 

дитини з дня її народження, що можливо здійснити лише спільним зусиллями батьків, 
учителів, суспільства. Загальний висновок статті: багатогранна педагогічна спадщина 
українського філософа-гуманіста Григорія Сковороди гідна творчого застосування педа-
гогами всіх рівнів у навчально-виховній роботі з молоддю та дітьми різних категорій.

Редакційно-видавничий відділ Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка опубліку-
вав черговий випуск наукового збірника ”Наукові записки. Серія ”Літературознавство“, де 
представлені аналітичні дослідження літературознавців України з актуальних питань вивчен-
ня української та зарубіжної літератури, теорії літератури, порівняльного літературознавства. 
Особлива увага приділяється проблемі заблокованості 
української літератури та культури попередніх століть, фор-
мам їх функціонування, а також духовним відкриттям, що 
здійснили майстри слова України і зарубіжжя. Висвітлюється 
дискурсивна практика письменників, їх жанровий репертуар, 
сюжетно-композиційна організація текстів. Автори статей 
розглядають стильові течії і напрямки, наративну стратегію 
митців слова, їх внесок у вітчизняну та світову літературу. 

Тематичний розділ ”Історія української літератури“ 
містить статтю завідувача кафедри української мови та 
літератури нашого інституту, доцента О.В.Василишина 
”Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму“, в якій 
акцентується на деяких гострих життєвих і творчих перипетіях 
видатного українського прозаїка. В цьому ж розділі голо-
ва циклової комісії гуманітарних дисциплін педагогічного 
коледжу Р.О.Дубровський презентує дослідження ”У двох 
світах: громадянська лірика Галини Гордасевич періоду ”за-
стою“, де аналізуються змістові та стилістичні особливості 
неопублікованих віршів поетеси, написаних у згаданий період, а також здійснюється їх 
зіставлення з тогочасними,  опублікованими нею творами. ”Патріотичні мотиви поезії Олек-
сандра Неприцького-Грановського в контексті діалогу культур“ – наукова розвідка кандидата 
філологічних наук, доцента кафедри англійської філології Н.В.Янусь і викладача Кременецько-
го медичного училища ім.Арсена Річинського С.С.Канівець. Автори підкреслюють, що в поетич-
ному доробку нашого краянина і відомого діяча української діаспори в Америці перетинаються 
і взаємозбагачуються впливи двох культур – української та американської, а вся творчість поета 
пронизана патріотичними почуттями, любов’ю до України і тугою за рідною землею.

Викладач педагогічного коледжу О.А.Бончик у розділі ”Зарубіжна література та 
порівняльне літературознавство“ публікує статтю ”Рецепція тоталітаризму в малій прозі Во-
лодимира Винниченка та Стефана Цвейга: погляд ззовні та зсередини“. Автор приходить до 
цікавого висновку: обидва письменники яскраво продемонстрували метаморфози у свідомості 
людини під впливом тоталітаризму, але Винниченків герой перетворився з боягуза у сповне-
ну рішучості та відповідальності особистість, а Цвейг показав, як людину зламала ідеологія. 
У цьому ж розділі асистент кафедри англійської філології І.Б.Комінярський досліджує 
”Поетикальні особливості драматургії Джорджа Риги у контексті канадської літератури“. Автор 
аналізує принципи побудови п’єс у добу постмодернізму, показує Джорджа Ригу як новатора 
у канадській драматургії, з’ясовує особливості художньої інтерпретації образів і тексту в окре-
мих його п’єсах і приходить до висновку, що модифіковані творчі здобутки Дж.Риги знайшли 
власний постмодерний розвиток, заклали підвалини сучасної канадської драматургії.

Ще один представник цієї ж кафедри, В.А.Якимович, висвітлює ”Імагологічний дис-
курс роману Марії Матіос ”Солодка Даруся“ та повісті Діни Рубіної ”Камера наезжает“, де 
наголошує, що для української письменниці представники радянської окупаційної влади є чу-
жими, а російська авторка не критикує таку владу: її більше цікавить ”чужа“ культура, до якої 
вона ставиться з повагою і толерантно.

Звертаються наші науковці і до мовознавчої проблематики. Зокрема, у розділі ”Мо-
вознавство“ статтю ”Мовні аспекти сучасного молодіжного роману в українській та німецькій 
літературах (на прикладі романів Л.Дереша, С.Ушкалова, Б.Лєберта)“ пулікує асистент кафе-
дри англійської філології Л.А.Свиридюк, на думку якої, мовні аспекти персонажів сучасного 
молодіжного роману служать об’єктивному відображенню реалій нинішнього молодіжного 
середовища. 

В альманасі Криворізького національного університету ”Педагогічне Криворіжжя“ 
опубліковані матеріали навчально-методичного семінару ”Гендерне виховання в сучасній 
школі“. У розділі ”Гендерне виховання учнівської молоді: здобутий досвід і невирішені про-
блеми“  поряд із аналітичними дослідженнями науковців ВНЗ, педагогів-практиків ЗОШ 
вміщено наукові розвідки студентів нашого інституту. Студентка спеціальності ”Соціальна 
педагогіка“ Тетяна Дідук представила тему 
”Гендерний підхід у питанні аутизму“, де 
робить висновок про актуальність проблеми 
дослідження раннього дитячого аутизму, її 
детальнішого вивчення, зокрема етіології ау-
тизму, а також розробки методики роботи з 
дітьми, хворими на аутизм, бо кожна дитина 
є індивідуальністю, відтак всякий випадок ау-
тизму є унікальним. Її колега Наталія Миха-
левич виясняє ”Роль соціального гувернера 
в гендерному вихованні дітей дошкільного 
віку сталого розвитку“. Вона наголошує, 
що гувернерство як педагогічне явище сформувалося з необхідності виховання яскравої 
неординарної особистості, котра б відповідала потребам суспільства. Розпочинати гендер-
не виховання необхідно з раннього дитинства, де вирішальна роль належить гувернерам як 
домашнім вихователям, які під час постійного спілкування з дитиною мають змогу своєчасно 
і з урахуванням її індивідуальних особливостей здійснювати необхідний виховний вплив ген-
дерного змісту.

Розділ ”Можливості розвитку гендерного орієнтованого 
навчання та виховання“ містить статтю студента факультету 
іноземних мов Івана Прокіпчука ”Гендерні особливості дітей-
вундеркіндів в аспекті психологічного нонконформізму“. Автор 
наголошує, що одним зі способів утвердження вундеркінда у 
соціумі є нонконформізм як неприйняття пануючих традиційних 
поглядів. Саме тому творча ментальність вундеркінда може бути 
незрозумілою для широкого загалу. Це породжує проблему, 
що потребує вирішення у контексті потреб суспільства в епоху 
глобальної міжкультурної комунікації. Основа такого вирішення 
– врахування факту, що вундеркінд функціонує у суспільстві як 
суб’єктивний феномен обдарованої особистості, котра формує 
власний світ і не обмежує себе в уявленнях аж до рівня фантазії 
та ідей, малодоступних іншим членам соціуму. 

Наукове керівництво дослідницькою роботою наших студентів здійснювала кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Л.М.Кравець. 

Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту “Актуальні 
проблеми гуманітарної освіти” відзначає свій ювілей: Видавничий центр інституту опублікував 
його 10-й випуск. Видання побачило світ за загальною редакцією ректора інституту, про-

фесора А.М.Ломаковича та проректора з наукової роботи, 
професора В.Є.Бенери. Літературну редакцію здійснила кан-
дидат філологічних наук, доцент І.О.Волянюк, комп’ютерний 
дизайн – С.П.Юрчук, коректуру – Л.В.Ящук. У збірнику роз-
глядаються теоретико-методологічні засади становлення і 
розвитку освіти, особистісно-орієнтованого підходу в системі 
безперервної освіти, особистісно-орієнтованого навчан-
ня в умовах реалізації нових освітніх програм і професійної 
позиції педагога в новій парадигмі виховання. 106 авторів 
презентують 69 статей загально-теоретичної і конкретно-
методологічної спрямованості. Зокрема, в розділі “Фахова 
підготовка у вищій школі” – 13, “Історія педагогічної дум-
ки” – 9, “Виховний потенціал навчального процесу” – 4, 
“Професійний портрет сучасного вчителя” – 4, “Психологія 
становлення особистості” – 5, “Науково-методичні заса-
ди дошкільної освіти” – 6, “Аспекти діяльності сучасних 

лінгвістичних і літературознавчих студій” – 7, “Актуальні проблеми фізичної культури і 
спорту” – 7, “Еколого-біологічні проблеми у сучасних наукових дослідженнях” – 6, “Розви-
ток мистецької освіти” – 8.

Ювілейний випуск збірника “Актуальні проблеми гуманітарної освіти” опубліковано 
за рішенням вченої ради інституту.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури І.О.Волянюк 
підготувала навчально-методичний посібник “Граматика сучасної української літературної мови. 
Синтаксис”. Посібник, опублікований у Видавничому центрі інституту, має відповідний Гриф МОН 
України. Видання рецензували доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 
Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка Т.П.Вільчинська, доцент кафедри української 
мови Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника Н.Я.Тишківська та доцент кафедри української 
мови і літератури нашого інституту Л.М.Невідомська.

Автор посібника зазначає, що синтаксис як розділ гра-
матики є одним із найскладніших у курсі сучасної української 
літературної мови, оскільки має узагальнюючий характер. З 
врахуванням потреби застосування новітніх інформаційних 
технологій, посібник побудований у модульному форматі. 
Матеріал розподілено за трьома модулями, кожен з яких 
складається з кількох блоків: теоретичного, практичного як 
поточного модульного контролю, блоку запитань і завдань для 
самоперевірки. Матеріал теоретичного блоку відповідає темі 
модуля. Якість засвоєння студентами теоретичного матеріалу 
визначається рівнем виконання вправ в позааудиторному або 
в аудиторному режимах і цим забезпечується здійснення по-
точного модульного контролю. Запитання та завдання для 
самоперевірки спрямовують студентів на якісну підготовку до 
написання змістових модулів, а теми самостійного опрацю-
вання орієнтують їх на необхідність зосередження уваги на 
окремих найскладніших питаннях.

Безсумнівно, посібник сприятиме засвоєнню студентами теоретичних знань із синтаксису 
та пунктуації, оволодінню навиками аналізу словосполучень і речень за різними критеріями, вдо-
сконаленню орфографічних і пунктуаційних умінь, а також може бути використаний студентами 
для самостійної роботи над навчальним курсом, при підготовці до практичних занять, у науковій 
роботі.

Сторінку підготувала літературний редактор газети ”Замок“ Ніна БАГНЮК

ЮНІ  НАУКОВЦІ  ПРО  ГЕНДЕРНЕ  ВИХОВАННЯ

“АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ”:  ЮВІЛЕЙНИЙ  ВИПУСК

З  ПОВАГОЮ  ДО  СИНТАКСИСУ

ЕМПІРИЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  В  ПСИХОЛОГІЇ

У  ЦАРИНІ  ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
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КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
КОГПІ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
НА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

(на основі базової загальної середньої освіти, 9 кл.):

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я 
людини 5.01020101 Фізичне виховання*:
Кваліфікація: Вчитель фізичної культури, мето-
дика туристичної роботи
        українська мова (диктант);
       фізична культура  (творчий конкурс) - 
профільний.
0202 Мистецтво 5.02020501 Образотворче 
мистецтво*:
Кваліфікація: Вчитель образотворчого 
мистецтва, керівник гуртка художніх промислів.
        українська мова  (диктант);
        образотворче мистецтво  (творчий 
конкурс) - профільний.
0202 Мистецтво 5.02020401 Музичне мистецтво*:
Кваліфікація: Вчитель музичного мистецтва, 

керівник хореографічного колективу.
         українська мова (диктант);
         музика (творчий конкурс) - профільний.
0101 Педагогічна освіта 5.01010101 
Дошкільна освіта:
Кваліфікація: Вихователь дітей дошкільного віку, 
вчитель іноземної мови у дошкільних закладах.
         українська мова  (диктант);
         біологія (усно) - профільний.
0101 Педагогічна освіта 5.01010301 
Технологічна освіта:
Кваліфікація: Вчитель технологій і креслення, 
керівник гуртка художніх промислів.
         українська мова (диктант);
         математика (усно) - профільний.

Заяви приймаються з 11 липня по 24 липня
Вступні екзамени та творчі конкурси з 25 липня по 1 серпня

Зарахування в коледж:
за державним замовленням - до 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - до 18 серпня.

У Тернополі завершився ІІ тур 
Міжнародного мовно-літературниого кон-
курсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка, в якому брала участь пере-
можниця його І туру, студентка педагогічного 
факультету нашого інституту Наталія Редько. 
Їй та іншим представника вищих навчальних 
закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації належало на-
писати творчу роботу публіцистичного стилю 
на тему “Шевченко і сьогодення”, з викори-
станням низки художніх мовно-літературних 
засобів, як от, гіпербола, епітети, синекдоха 
та інші. Наша студентка успішно справилася 
з таким складним завданням і посіла ІІ місце 
серед дванадцяти претендентів – студентів 
престижних університетів і цим доказала, що 
значного успіху можна досягти і в невелико-

У м. Дніпропетровську відбувся 
Чемпіонат України з традиційного карате і 
кікбоксингу серед дорослих, юнаків і дівчат, 
в якому брали участь студенти факульте-
ту фізичного виховання нашого інституту, 

п’ятикурсник Андрій Коць і четвертокурс-
ник Андрій Голуб. Наші хлопці виступали 
за програмою дорослих спортсменів. На 
Чемпіонат приїхали більше 250 учасників 
з усіх регіонів України. Таке широке пред-
ставництво претендентів на звання Чемпіона 
України обумовило ускладнений та 
ущільнений графік поєдинків. 

Насамперед відбулись попередні бої, 
в яких всі учасники змагалися за право вийти 

На базі Уманського державного 
педагогічного університету ім.Павла Тичини 
відбувся Всеукраїнський конкурс студент-
ської молоді з декоративно-прикладного 
мистецтва. Оргкомітет конкурсу очолював 
член-кореспондент НАПН України, ректор 
інституту Н.С.Пробірченко. 

Наш  навчальний заклад представляли 
команди інституту та коледжу. Їх готували до 
змагань доцент кафедри теорії та методики 
технологічної освіти С.Б.Шабага і викладач 
педагогічного коледжу А.С.Азанова. Актив-
ну участь у підготовці команд та у виконанні 
творчих завдань конкурсу брали асистент 
кафедри теорії та методики технологічної 
освіти Ю.Г.Цимбалюк, викладачі ко-
леджу С.М.Томашівський, О.М.Мушак. 
Оргкомітетом конкурсу їм оголошено по-
дяку за ефективну підготовку команд та за 
вагомий внесок у розвиток українського 
декоративно-прикладного мистецтва. 
А.С.Азанова і С.Б.Шабага нагороджені Гра-
мотами Всеукраїнського конкурсу.

За яскраве, оригінальне пред-
ставлення здобутків і досвіду роботи з 
підготовки майбутніх учителів технологій 
та успішний виступ на Всеукраїнській 
студентській олімпіаді зі спеціальності 
”Технологічна освіта“ організатори Конкур-
су відзначили Грамотами команду інституту 
і природничо-технологічний факультет та 
команду педагогічного коледжу і відділення 
технологічної освіти.

Персональних успіхів досягли члени 
обох наших команд. За перемогу у номінації 
”Обробка матеріалів“ Дипломами Конкур-

до чвертьфіналу. Наші Андрії успішно здо-
лали цей бар’єр. Вони виявилися сильнішими 
й у чвертьфінальних зустрічах та увійшли до 
півфінальних пар. Участь у півфіналі дозво-
лила Андрію Голубу посісти почесне четверте 

місце у двох розділах: лайт-контакті та 
фул-контакті. Його більш досвідчений 
тезка здолав своїх суперників і в 
півфіналі, ставши учасником двох 
фінальних поєдинків: у розділах лайт-
контакт та фул-контакт. 

У фіналі розділу фул-контакт 
Андрію Коцю протистояв семиразо-
вий Чемпіон світу з Дніпропетровська 
Тарас Горотюк. Солідний спортивний 
досвід, отриманий на міжнародних 
змаганнях, і фактор рідних стін допо-
могли Чемпіону світу відстояти зван-
ня Чемпіона України. Наш студент, 
відповідно, став срібним призером 
і володарем титулу ”Віце-Чемпіон“. 

Зате у фіналі розділу лайт-контакт Андрій 
Коць переграв майстра спорту з Івано-
Франківська Івана Ільницького, чим здобув 
титул Чемпіона України та звання кандидата 
у майстри спорту з цього виду кікбоксингу.

Готував наших спортсменів до зма-
гань і безпосередньо керував їхнім сход-
женням сходинками спортивного успіху на 
Чемпіонаті України тренер Кременецької 
федерації кікбоксингу Сергій Коптюк.

му місті. Керувала її підготовкою та надихала 
на успішний виступ кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри української мови та 
літератури І.М.Комінярська. У планах сту-
дентки та її наставника – перемога у наступ-
ному конкурсі.

су нагороджені студентка коледжу Тетяна 
Батьковець і четвертокурсниця інституту 
Марія Коменярська. Подвійну нагороду здо-
була студентка інституту Віта Пташнюк: вона 
відзначена Дипломом за перемогу в номінації 
”Декоративне панно“ та Грамотою у номінації 

”За високу професійну майстерність у 
виготовленні виробу“ . Номінація ”За викори-
стання сучасних технік оздоблення виробу“ 
принесла Грамоту студентці коледжу Вікторії 
Юрчук. Своєрідний ”хет-трик“ зробив студент 
третього курсу спеціальності ”Технологічна 
освіта“ Антон Стремдловський: на його ра-
хунку – Диплом за перемогу в олімпіаді зі 
спеціальності, Грамота в номінації ”За креа-
тивне виконання творчого проекту“ і Диплом 
за успіх у номінації ”Обробка матеріалів“.

Своїми досягненнями на 
Всеукраїнському конкурсі студентської 
молоді з декоративно-прикладного мистецт-
ва наші студенти продемонстрували, що 
одержані ними теоретичні знання з фахових 
дисциплін підкріплені ґрунтовною практич-
ною підготовкою.В Національному університеті 

”Острозька академія“ відбулися ІІ Канадські 
читання, підготовлені кафедрою міжнародної 
мовної комунікації та Центром канадознав-
ства університету, які проходили під патро-
натом ректора НУ ”Острозька академія“, 
професора І.Д.Пасічника та за фінансової 
підтримки магістра історії Альбертського 
університету, бакалавра теології Коледжу 
Олдергейт Пола Бродовея. Оргкомітет очо-
лював перший проректор НУ ”Острозька 
академія“, доктор філологічних наук, про-
фесор П.М.Кралюк. У складі оргкомітету 
– ініціатор Канадських читань, президент 
компанії ”Східноєвропейські можливості“ 
(м.Сейнт-Альберт, Канада), директор Центру 
канадознавства НУ ”Острозька академія“, 
доктор філософії В.П.Полковський, науковці 
університету.

Читання проходили у трьох те-
матичних напрямах: ”Геополітика і 
суспільствознавчі аспекти канадознавства“, 
”Культурологічні та філологічні студії у су-
часному канадознавстві“ та ”Особливості 
системи освіти в Канаді“.

Делегація науковців нашого інституту 
працювала над проблематикою другого 
тематичного напряму. Завідувач кафедри 

української мови та літератури, кандидат 
філологічних наук, професор кафедри 
О.В.Василишин виступив із доповіддю ”Улас 
Самчук у полікультурному просторі (до пи-
тання про рецепцію Канади Уласом Самчу-
ком)“. Вирішуючи проблему полікультурності 
Уласа Самчука як письменника, доповідач 
наголосив, що еміграційне життя у різних 
країнах стало тим благодатним матеріалом, 
з якого можна черпати Самчукову парадиг-
му цілісного розуміння художнього просто-
ру світу і самоусвідомлення письменника в 
ньому. У доповіді простежена участь Уласа 
Самчука у громадському, політичному та 
літературному житті тогочасного Торонто 
(Канада).

Тему ”Гетерогенність і 
контроверсійність персонажних си-

стем у художніх моделях в’язнично-
таборового світу: національні домінанти й 
універсальні парадигми“ розкрила кандидат 
філологічних наук, доцент О.В.Пасічник. 
Вона проаналізувала текстуальні моделі 
в’язнично-таборового світу, які залишили 
Улас Самчук і Олександр Солженіцин, і пока-
зала, що у трилогії ”ОSТ“ і романі ”Архіпелаг 
ГУЛАГ“ міститься розгалужена система 
персонажів, які за всіма художніми параме-
трами різнорідні. Наш науковець доводить, 
що гетерогенність персонажних систем за 
соціально-класовими, етно-демографічними, 
ментально-психологічними і політико-
ідеологічними вимірами в аналізованих тво-
рах У.Самчука та О.Солженіцина виявляють 
типологічну схожість в одному аспекті – ма-
ють антикомуністичну спрямованість, але 
залишається природна контроверсійність 
національно-етнічних образів світу, рефе-
рентних із в’язнично-таборовими реаліями.

Кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови та літератури 
І.М.Комінярська висвітлила проблему ”Ка-
надська література і Тарас Шевченко“, де 
дослідила сприйняття Шевченкової спадщини 
у канадській літературі. Доповідач наголоси-
ла, що на популяризацію творчості Кобзаря 
у Канаді величезний вплив мала українська 
діаспора. Виняткову роль відіграло ство-
рення у Канаді Товариства ім.Т.Г.Шевченка 
(м.Вінніпег, 1906). Особливе місце у цьо-
му процесі зайняло Товариство об’єднаних 
українських канадців (1941). У доповіді 
конкретизується творчий внесок перших 
канадських перекладачів і дослідників 
творчості Шевченка в аспекті її популяризації 
в емігрантському середовищі та поза ним.

У виступі ”Літературні пошуки влас-
ного ”Я“ у драматургії Джорджа Риги“ 
асистент кафедри англійської філології 
І.Б.Комінярський не лише показав авторські 
особливості драматургії Джорджа Риги, а й 
розкрив нелегку емігрантську долю (у прак-
тичному плані) і дослідив різновид поняття 
”ідентичність“ у канадця українського поход-
ження – в теоретичному плані. 

Члени нашої делегації, серед яких, 
окрім викладачів, були студенти факультету 
іноземних мов Анна Дробоцька, Ольга Мака-
ренко, Володимир Артемчук, поспілкувались 
у неформальному режимі з учасниками Чи-
тань, зокрема, з Полом Бродовеєм, який 
у ролі запрошеного іноземного фахівця 
викладає англійську мову в НУ ”Острозька 
академія“.

В рамках культурної програми Читань 
кременчани відвідали експозиційні зали Му-
зею історії академії, Актову залу, храм Пре-
подобного Федора Острозького, Кімнату 
пам’яті колишніх господарів архітектурного 
комплексу академії, підземелля капуцинів, 
оглянули колекцію стародруків і підземну ху-
дожню галерею.

КРЕМЕНЧАНИ  НА  КАНАДСЬКИХ  ЧИТАННЯХ

І  КАРАТЕ,  І  КІКБОКСИНГ  НАМ  ПІД СИЛУ! ТВОРЧИЙ  УСПІХ  НА  ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ  КОНКУРСІ

УСПІХ  У  ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ  КОНКУРСІ

 Фотохудожники номера:     Петро ДАНИЛЮК, Тетяна КЛИМ’ЮК, 
       Тетяна ГОНТАРУК, Марія ІВАЩУК, 
                                                     Катерина МИХАЙЛЮК    



ЗАМОК № 7-1230  червня  2014 р.
Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 2014-2015 навчальний рік
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
(на базі повної загальної середньої освіти):

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 
6.010201 Фізичне виховання*:
Спеціалізація: Методика туристичної роботи.
Кваліфікація: Вчитель фізичної культури.
Українська мова та література -сертифікат 
Українського центру оцінювання якості освіти  (далі  
сертифікат); 
біологія - сертифікат;
фізична культура - творчий конкурс (профільний).
0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 
6.010201 Фізичне виховання*:
Додаткова спеціальність: 6.040102 Біологія*.
Кваліфікація: Вчитель фізичної культури.
Українська мова і література - сертифікат ; 
біологія - сертифікат;
фізична культура - творчий конкурс (профільний).
0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво*: 
Спеціалізація: Художня культура.
Кваліфікація: Вчитель образотворчого мистецтва.
Українська мова і література - сертифікат ; 
історія України або світова література - сертифікат;
образотворче мистецтво - творчий конкурс(профільний).
0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво*: 
Спеціалізація: Хореографія.
Кваліфікація: Вчитель музичного мистецтва.
Українська мова і література  - сертифікат ;   
історія України або світова література - сертифікат ;
музичне мистецтво - творчий конкурс (профільний)
0101 Педагогічна освіта 6.010103 Технологічна освіта 
(декоративно-прикладна творчість): 
Спеціалізація: Інформатика.
Кваліфікація: Вчитель технологій і креслення.
Українська мова та література - сертифікат;
математика, фізика або хімія - сертифікат;
творчий конкурс (профільний).

Заяви приймаються з 11 липня до 24 липня
Творчі конкурси з 25 липня до 1 серпня

0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта: 
Додаткова спеціальність: 6.030103 Практична психологія.
Кваліфікація: Вихователь дітей дошкільного віку.
Українська мова та література - сертифікат;
біологія - сертифікат (профільний);
математика або історія України - сертифікат.
0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта: 
Додаткова спеціальність: 6.010102 Початкова освіта.
Кваліфікація: Вихователь дітей дошкільного віку.
українська мова та література - сертифікат;
біологія - сертифікат (профільний);
математика або історія України - сертифікат.
0101 Педагогічна освіта 6.010106 Соціальна педагогіка 
(художньо-прикладна діяльність):
Додаткова спеціальність: 6.030103 Практична психологія.

Кваліфікація: Соціальний педагог.
Українська мова та література - сертифікат;
історія України - сертифікат (профільний);
іноземна мова або світова література - сертифікат.
0401 Природничі науки 6.040102 Біологія*:
Спеціалізація: Інформатика.
Кваліфікація: Вчитель біології.
Українська мова та література - сертифікат;
біологія  - сертифікат (профільний);
фізика або хімія - сертифікат.
0401 Природничі науки 6.040102 Біологія*:
Спеціалізація: Здоров’я людини.
Кваліфікація: Вчитель біології.
Українська мова та література − сертифікат;
біологія  - сертифікат (профільний);
фізика або хімія - сертифікат.
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія* 
(німецька мова, українська мова і література): 
Кваліфікація: Вчитель німецької мови і зарубіжної 
літератури.
Українська мова та література  - сертифікат;
іноземна мова - сертифікат (профільний);
історія України або світова література - сертифікат.
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія* 
(німецька, англійська мови): 
Кваліфікація: Вчитель німецької мови і зарубіжної 
літератури.
Українська мова та література  - сертифікат;
іноземна мова - сертифікат (профільний);
історія України  або світова література - сертифікат. 
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія* 
(англійська, німецька мови): 
Кваліфікація: Вчитель англійської мови і зарубіжної 
літератури.
Українська мова та література  - сертифікат;
іноземна мова - сертифікат (профільний);
історія України  або світова література - сертифікат. 
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія* 
(англійська, польська мови): 
Кваліфікація: Вчитель англійської мови і зарубіжної 
літератури.
Українська мова та література  - сертифікат;
іноземна мова - сертифікат (профільний);
історія України  або світова література - сертифікат. 
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія* 
(українська мова і література, англійська або 
німецька мова): 
Кваліфікація: Вчитель української мови і  літератури .
Українська мова і література  - сертифікат (профільний);
іноземна мова - сертифікат;
історія України  або світова література - сертифікат.

Заяви приймаються з 11 липня до 1 серпня
Термін оприлюднення рейтингового cписку вступників - 1 серпня

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра):

0101 Педагогічна освіта 6.010103 Технологічна освіта
0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта
0101 Педагогічна освіта 6.010106 Соціальна 
педагогіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 
         6.010201 Фізичне виховання*
0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво*
0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво*

Заяви приймаються з 11 липня до 24 липня. Фахові вступні випробування з 25 липня до 31 липня

0101 Педагогічна освіта 7.01010101 Дошкільна освіта: 
Додаткова спеціальність: 7.03010301 Практична 
психологія. 
Кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Вихователь 
дітей дошкільного віку. Практичний психолог.
0101 Педагогічна освіта 7.01010101 Дошкільна освіта:
Додаткова спеціальність: 7.01010201 Початкова освіта 
Кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Вихователь 
дітей дошкільного віку. Вчитель початкової школи.
0101 Педагогічна освіта 7.01010601 Соціальна педагогіка:
Кваліфікація: Соціальний педагог. Практичний психолог 
у навчальних закладах.
0101 Педагогічна освіта 7.01010301 Технологічна 
освіта (декоративно-прикладна творчість): 
Спеціалізація: Інформатика. 
Кваліфікація:  Вчитель технологій, профільного навчання 
(декоративно-прикладної творчості) і креслення. Вчитель 
інформатики.
0202 Мистецтво 7.02020501 Образотворче мистецтво*:
Спеціалізація: Художня культура. 
Кваліфікація: Вчитель образотворчого мистецтва, етики і 
естетики. Вчитель художньої культури.
0202 Мистецтво 7.02020401 Музичне мистецтво*:
Спеціалізація: Хореографія.
Кваліфікація: Вчитель музичного мистецтва, етики та 
естетики. Керівник хореографічного колективу.
0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 
7.01020101 Фізичне виховання*:
Додаткова спеціальність: 7.04010201 Біологія*. 
Кваліфікація: Вчитель фізичної культури та біології.
0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 
7.01020101 Фізичне виховання*:
Спеціалізація: Методика туристичної роботи. 
Кваліфікація: Вчитель фізичної культури. Організатор 
туристичної роботи. 

0203 Гуманітарні науки 7.02030302  Мова та 
література (німецька, англійська)*:
Спеціалізація: Шкільне бібліотекознавство. 
Кваліфікація: Філолог. Вчитель німецької і англійської 
мови та зарубіжної літератури. Шкільний бібліотекар.
0203 Гуманітарні науки 7.02030302  Мова та 
література (англійська, німецька)*:
Спеціалізація: Шкільне бібліотекознавство. 
Кваліфікація: Філолог. Вчитель англійської і німецької 
мови та зарубіжної літератури. Шкільний бібліотекар.
0203 Гуманітарні науки 7.02030302  Мова та 
література (англійська, польська)*:
Спеціалізація: Шкільне бібліотекознавство. 
Кваліфікація: Філолог. Вчитель англійської і польської 
мови та зарубіжної літератури. Шкільний бібліотекар .
0203 Гуманітарні науки 7.02030302 Мова та 
література (німецька, українська)*:
Спеціалізація: Редагування освітніх видань. 
Кваліфікація: Філолог. Вчитель німецької мови, 
української мови і літератури та 
зарубіжної літератури. Редактор освітніх видань.
0401 Природничі науки 7.04010201 Біологія*:
Додаткова спеціальність: 7.01020301 Здоров’я людини.
Кваліфікація: Біолог. Вчитель біології, екології та 
основ здоров’я. Організатор валеологічної служби в 
дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освіти.
0401 Природничі науки 7.04010201 Біологія*:
Спеціалізація: Інформатика.
Кваліфікація: Біолог. Вчитель біології та екології. Вчи-
тель інформатики.

Зарахування в інститут за результатами фахового випро-
бування та середнього балу додатка до диплома. 

Заяви приймаються з 01 липня до 30 липня
Фахове випробування з 31 липня до 10 серпня

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра 
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста):

0401 Природничі науки 8.04010201 Біологія*
Кваліфікація: Біолог. Викладач біології. 
Фахове вступне випробування (усно);
іноземна мова (усно).
0202 Мистецтво 8.02020401 Музичне мистецтво*
Кваліфікація: Викладач музичного мистецтва. 
Фахове вступне випробування (усно);
іноземна мова (усно).

0101 Педагогічна освіта 8.01010301 Технологічна 
освіта*
Кваліфікація: Викладач загальнотехнічних дисциплін і 
методики навчання технологій. 
Фахове вступне випробування (усно);
іноземна мова (усно).

Заяви приймаються з 01 липня до 30 липня
Фахові випробування з 31 липня до 10 серпня

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (перепідготовка)):

0101 Педагогічна освіта 7.01010101 Дошкільна освіта:
Кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Заяви приймаються з 11 липня до 05 серпня. 
Фахове випробування з 06 серпня до 10 серпня.

Зарахування в інститут:
за державним замовленням - до 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - до 14 серпня.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
(на базі повної загальної середньої освіти):

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини
6.010201 Фізичне виховання*:
українська мова і література - сертифікат; 
біологія - сертифікат;
фізична культура - творчий конкурс (профільний). 

0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво*: 
українська мова і література - сертифікат; 
історія України - сертифікат;
образотворче мистецтво - творчий конкурс(профільний).

0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво*: 
українська мова і література  - сертифікат;   
історія України - сертифікат;
музичне мистецтво - творчий конкурс (профільний).

0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта: 
українська мова і література - сертифікат;
біологія - сертифікат (профільний);
математика або історія України - сертифікат.

0101 Педагогічна освіта 6.010103 Технологічна освіта: 
українська мова і література - сертифікат (профільний);
математика, фізика або хімія - сертифікат;
творчий конкурс (профільний).

0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (англійська)*: 
українська мова та література  - сертифікат;
іноземна мова -  сертифікат (профільний);
історія України або світова література  -  сертифікат. 

0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (німецька)*:
українська мова та література - сертифікат;
іноземна мова  -  сертифікат (профільний);
історія України або світова література - сертифікат. 

0401 Природничі науки 6.040102 Біологія*:
українська мова та література - сертифікат;
біологія  - сертифікат (профільний);
фізика або хімія - сертифікат.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта
0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини
6.010201 Фізичне виховання*

0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво*
0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво*
0101 Педагогічна освіта 6.010103 Технологічна освіта

 Заяви приймаються: для абітурієнтів, що проходять в інституті вступні екзамени, творчі конкурси з 11 липня 
до 24 липня. Вступні екзамени, творчі конкурси з 25 липня. Заяви приймаються для абітурієнтів, що не про-

ходять вступних екзаменів, творчих конкурсів з 11 липня по 1 серпня.

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра):

0101 Педагогічна освіта 7.01010101 Дошкільна освіта:
Кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Вихователь 
дітей дошкільного віку. Практичний психолог.
0101 Педагогічна освіта 7.01010301 Технологічна освіта:
Кваліфікація:  Вчитель технологій, профільного навчання 
(декоративно-прикладна творчість) і креслення.
0202 Мистецтво 7.02020501 Образотворче мистецтво*: 
Кваліфікація: Вчитель образотворчого мистецтва, етики і 
естетики. Вчитель художньої культури.
0202 Мистецтво 7.02020401 Музичне мистецтво*:
Кваліфікація: Вчитель музичного мистецтва, етики і есте-
тики. Вчитель художньої культури. 

7.01020101 Фізичне виховання*: 
Кваліфікація: Вчитель фізичної культури. Організатор 
туристичної роботи 
0203 Гуманітарні науки 7.02030302 Мова та література 
(англійська, німецька)*: 
Кваліфікація: Вчитель англійської і німецької мови та 
зарубіжної літератури.
0401 Природничі науки 7.04010201 Біологія*:
Кваліфікація: Біолог. Вчитель біології, екології та 
основ здоров’я. Організатор валеологічної служби в 
дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладах освіти.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 
(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (перепідготовка):

 Заяви приймаються з 1 липня до 30 липня. Фахове випробування з 1 серпня до 10 серпня.
Зарахування в інститут за результатами фахового випробування та середнього балу додатка до диплома.

0101 Педагогічна освіта 7.01010101 Дошкільна освіта:
Кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Вихователь дітей дошкільного віку.

Заяви приймаються з 11 липня до 5 серпня. Фахове випробування з 6 серпня до 10 серпня.
Зарахування в інститут за кошти фізичних та юридичних осіб - до 14 серпня.

До заяви на ім'я ректора необхідно додати:
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 
вступ, і додаток до нього,  за особистим вибором оригінали 
або копії; 
- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного 
оцінювання (для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- медичну довідку за формою 086-о або її копію; 
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
- документ, що дає право на пільги при вступі.
    Свідоцтво про народження, паспорт, військовий квиток 
вступник пред'являє особисто.
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відчути цей дух майданівського патріотизму.
Після цього ми відправились в 

історичне місто Канів, що став вічною ко-
лискою для Великого Кобзаря. Дуже спо-
добався музей Шевченка, де ми побачили 
безліч його портретів та особистих речей. 

Я захоплена поїздкою в такі чудові 
міста. Вона зріднила нас і подарувала те, що 
справді стало цінним внеском у наше життя.

за Дніпром тягнуться масиви лісів та гаїв. 
Музей Шевченка, в реконструкції 

якого використано новітні технології, – три-
поверхова будівля, поділена на виставкові 
зали. Тут багато творів Шевченка-поета, 
Шевченка-художника, а також його особисті 
речі, експонати, які надані родичами та ша-
нувальниками. На території заповідника ще 
збереглася Шевченкова світлиця – хата 
для сторожа Івана Ядловського, котрий до-
глядав за могилою Кобзаря понад 50 років. 
Вона несе у собі дух часу, в якому жив Тарас 
Григорович. Повсюди відчувається його ве-
лична присутність. 

По дорозі додому студенти відвідали 
Канівський музей декоративно народного 
мистецтва. З 1972 по 1990 роки експозиція 
знаходилась в Успенському соборі 
(пам’ятник архітектури ХІІ ст.). В 1990 році 
Успенський собор передано релігійній 
громаді, а музей розміщено в приміщенні 
колишнього Базиліанського училища, яке є 
пам’ятником архітектури XVIIІ століття. У ви-
ставкових залах представлені роботи різних 
жанрів – від ткацтва і килимарства до на-
родного розпису. Вражають своєю красою 
роботи сучасних майстрів, які використову-

ють новітні техніки у малюванні картин. 
Такі мандрівки поєднують приємне 

з корисним: споглядаючи красу визначних 
споруд та краєвидів, студенти зміцнюють 
свої патріотичні почуття.
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За підтримки ректорату інституту 
та дирекції педагогічного коледжу була 
організована екскурсійна поїздка за 
маршрутом «Київ – Канів» для учасни-
ків І студентської науково-практичної 
конференції «UniВерсум: крок у майбутнє», 
до якої мали нагоду долучитися всі бажаючі 
– 43 студенти і 6 супроводжуючих.

Знайомство з Києвом почалось від 
Володимирського собору, який будував-
ся майже два десятиліття. Зараз він радує 
відвідувачів і прочан фресками та іконами 
відомих художників. Наші туристи при-
клонилися до мощів Святої Варвари, які 
зберігаються у цьому храмі і проїхали через 
Золоті Ворота – колишній парадний в’їзд до 
Києва. Потім почалася пішохідна мандрівка 
визначними місцями Києва: по Софіївській 
площі, де розташований Софіївський собор 
– головна святиня Русі та пам’ятник Богда-
ну Хмельницькому, повз Десятинну церкву, 
Михайлівський Золотоверхий монастир та 
Будинок з химерами, який заворожує своєю 
архітектурою, насамперед міфологічними 
скульптурами, що розташовані по всьому 

периметру будинку. 
Однією з головних цілей 

екскурсії було відвідання Майдану 
Незалежності. Побачене нікого не 
залишило байдужим, адже всі дуже 
болісно сприйняли зимові події, які на-
завжди змінили хід нашої історії. На 
вулицях, де нещодавно відбувалося 
криваве протистояння, в повітрі ще 
досі відчувається запах горілих шин 
вперемішку з духом патріотизму і 
вірою в краще майбутнє. Палаткове 
містечко і досі функціонує, сотники 
налаштовані стояти до виборів ново-
го Парламенту. Болісно споглядали 
місця загибелі героїв, що рясніють 

Студентське життя здатне сформу-
вати у душі уявлення про те, який чудовий 

світ, і навчитися 
радіти цьому світові. 
Хочу поділитися 
враженнями про 
екскурсійну поїздку 
за маршрутом 
Кременець–Київ–
Канів–Кременець.

Поїздка зали-
шила безліч емоцій. 
О р г а н і з а т о р а м и 
(Бабій Н.В. та 
Камінською О.О.) 
були заздалегідь 
продумані всі деталі, 
щоб не виникало 
ніяких труднощів та 

негараздів під час поїздки.
Ми зустріли ранок в автобусі. На диво, 

дорога зовсім не втомила, як це буває зазви-
чай. У колективі створили теплу атмосферу, 
щоб кожному  було комфортно.

Першими зупинками столиці стали Во-
лодимирський та Софіївський собори, де ми 

лампадками і живими 
квітами, кількість яких 
росте з кожним днем. На 
«Алеї Героїв» нам вда-
лося знайти місце вша-
нування пам’яті нашого 
земляка Олександра 
Капіноса, куди учасники 
нашої подорожі поклали 
квіти.

Наступного дня нас вітав Канів, де 
відвідали Шевченківський національний 
заповідник, побували на Чернечій горі 
(на неї піднімалися 392 східцями!). Звідси 
відкривається велична панорама: унизу 
повільно несе свої води широкий Дніпро, а 

змогли поставити свічки, оглянути ікони та 
помолитись.  

З вікна автобуса ми бачили Золоті 
Ворота, Києво-Печерську лавру, Верхов-
ну Раду, Резиденціяю Президента, Арку 
народів світу. Згодом вражено зупинилися 
біля Будинку з химерами: дивні створіння, 
які «охопили» цю будівлю, споглядали на 

нас з височини і гіпнотизували. 
Екскурсоводи розповідали цікаві 

факти про кожне місце, де ми перебували, 
відповідали на запитання.

Надзвичайний слід у нашому серці за-
лишив Майдан. Було дуже цікаво потрапити 
на таке легендарне місце, пройтись стежками 
тих, кого, на жаль, вже немає серед живих, 

Марія ІВАЩУК 
власкор «Замку»
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