
– з міських, 12469 – з сільських шкіл, 2009 
– зі спеціалізованих навчальних закладів; у  
ІІ етапі –  7007 учнів (3188 – з міських, 3283 
– з сільських шкіл, і 536 – зі спеціалізованих 
навчальних закладів); у ІІІ етапі змагалися 
716 учнів (272 – з міських, 304 – з сільських 
шкіл і 140 – зі спеціалізованих НЗ). Учасни-
ками  ІV, заключного етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з трудового навчання 
стали 33 учні з міських, 15 – з сільських 
шкіл і 10 – зі спеціалізованих навчальних 
закладів. 

Отже, на фінальний олімпійський 
”турнір“ вийшли 58 старшокласників з усіх 
областей України: 4 – від Сумської, по 3 – 
від  Миколаївської, Луганської, Рівненської, 
Івано-Франківської, Кіровоградської обла-
стей і м.Києва та по 2 учасники – від реш-
ти областей. Заключний етап проводився 
лише для учнів старших класів і традиційно 
складався із 3 турів: комплексної роботи, 
захисту проекту і теоретичного туру. Під час 

комплексної роботи учасники Олімпіади 
виготовляли виріб із визначеного набо-
ру матеріалів. При проектуванні виробу 
їм було надано можливість користувати-
ся мережею Інтернет, запропонованою 
друкованою літературою і матеріалами 

в електронному варіанті. Для ви-
конання завдання дівчата мали 
набір для рукоділля та флізелін 
клеєвий білого кольору і синтепон. 
На виконання комплексної робо-
ти йшло 4 години. Захист свого 
виробу у форматі його пояснення 
і відповідей на запитання членів 
журі учні здійснювали одночасно з 
презентацією домашнього проекту. 
Це дало змогу об’єктивно визначити 
особистий внесок учасника в робо-
ту на кожному етапі її виконання. 
Оцінки журі виставляло окремо за 
комплексну роботу і за домашній 
проект. Дівчатам дозволялося ви-
користовувати власні швейні ма-
шинки, а хлопцям – власні ручні 
інструменти. Цьогорічна Олімпіада 
мала ту особливість, що для 
хлопців і дівчат була запропонова-
на єдина тема домашніх проектів 
– ”Чоловічий або жіночий аксесуар 
в етнічному стилі“. Завершальним 
етапом виконання творчого про-
екту було випробування виробу в 
реальних умовах. Під час захисту 
проекту учні демонстрували слайди, 
якими ілюстрували процес виконан-

ня виробу від задуму до випробувань. При 
оцінюванні домашніх і комплексних робіт 
пріоритет надавався функціональності та 
зручності у користуванні запропонованими 

виробами і, безумовно, враховувались їх 
естетичність і привабливість, оригінальність 
роботи і новизна у вирішенні завдань. 
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За наказом Міністерства освіти 
і науки України ІV етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання 
(технологій) проходив на базі Кременецької 
гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса 
Шевченка. Відповідали за проведення цього 
етапу Олімпіади департамент освіти і науки 
Тернопільської ОДА (директор Л.Л.Крупа) 
і Тернопільський обласний ІППО (директор 
С.М.Алілуйко). Координував дії 
організаторів і учасників Олімпіади 
заступник директора департаменту 
загальної середньої та дошкільної 
освіти МОН України С.М.Дятленко. 
Е к с п е р т н о - к о н с у л ь т а т и в н и й 
супровід здійснювали заступ-
ник директора Інституту про-
блем виховання НАПН України 
О.В.Мельник і вчитель ЗОШ № 243 
м.Києва І.Ю.Ходзицька. Оргкомітет 
Олімпіади очолювали ректор 
Кременецької ОГПА ім.Тараса Шев-
ченка, професор А.М.Ломакович 
(голова), С.М.Дятленко і Л.Л.Крупа 
(заступники голови), перший заступ-
ник голови Тернопільської обласної 
ради С.О.Тарташевський (заступник 
голови), методист Миколаївського 
ОІППО В.Г.Компанієць (секретар) 
і методист Хмельницького ОІППО 
Н.М.Павич. 

До складу оргкомітету 
увійшли начальник відділу освіти 
Кременецької РДА В.С.Мороз, за-
ступник директора Тернопільського 
ОІППО Г.Г.Свінних, голов-
ний бух-галтер Кременецької 
ОГПА ім.Тараса Шевчен-
ка М.М.Дроздовська і доцент академії 
С.Б.Шабага. Журі Олімпіади працювало 
під орудою доктора педагогічних наук, 
професора Уманського ДПУ ім.Павла Ти-
чини А.І.Терещука. Разом з ним теоретичні 
знання і практичну майстерність учасників 
Олімпіади оцінювали доцент Лугансько-
го НУ ім.Тараса Шевченка В.В.Бурдун, 
учителі Новопечерської школи м.Києва 
О.М.Пархоменко і Т.С.Пасічна, учитель 
гімназії № 17 м.Полтави Ю.М.Приходько, 
вчитель Чернівецької ЗОШ № 38 Ю.В.Палій, 
заступник директора Чернівецького 
військово-спортивного ліцею М.Д.Палійчук, 
учитель Кролевецької спеціалізованої шко-
ли № 3 Сумської області О.Ю.Медвідь, учи-
тель навчально-виробничого об’єднання 
”ЗНЗ № 20 – Дитячий юнацький центр 
”Сузір’я“ м.Кіровограда О.В.Горобець. 
Нашу академію в журі представляли доцент 
М.С.Курач, старший викладач В.Ю.Цісарук, 
асистент М.П.Олексюк, викладач коледжу 
А.С.Азанова. До роботи в журі запросили 
майбутніх учителів технологій, студентів 
спеціальності ”Технологічна освіта“ нашої 
академії Олексія Васюка, Володимира 

Літвінчука, Марію Коменярську, Віту Пташ-
нюк, Антона Стремдловського, Сергія То-
карського, Соломію Трутень, Валентину 
Хронюк. 

Урочисте відкриття заключного етапу 
ХХХІІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
трудового навчання (технологій) відбулося в 
історичній Концертній залі ім.Гуго Коллон-
тая і стало приємним творчим сюрпризом 
для її учасників: художні колективи й окремі 
виконавці академії підготували для кожної 
команди олімпійців музичні вітання, що про-
звучали після офіційних виступів директора 
департаменту освіти і науки Тернопільської 
ОДА Л.Л.Крупи, заступника директора депар-
таменту загальної середньої та дошкільної 
освіти МОН України С.М.Дятленка, голови 
журі Олімпіади, професора А.І.Терещука, 
проректора з навчальної роботи академії-
господаря М.Б.Боднар, а також оголошення 
текстів урочистих клятв від журі Олімпіади, 
які зачитали вчитель Новопечерської шко-

ли м.Києва, багаторазовий переможець 
олімпіад Т.С.Пасічна, від керівників команд 
– керівник чернівецької команди, випуск-
ник нашого ВНЗ Ю.М.Воскобойник, від 
учасників – представниця сумської команди 
Ксенія Назар’єва. 

Першим учасників урочисто-
го відкриття привітав чоловічий квартет 
академії у складі Володимира Дзюми, Во-
лодимира Іванюка, Петра Клака і Ярослава 
Міщени (керівник Валерій Яскевич) піснею-
запрошенням ”Завітайте на Волинь“. До-
неччанам і луганчанам хор народного співу 
(керівник Ольга Пуцик) подарував пісні 
”Гей ви, браття-козаченьки“ та ”Ой піду я 
до млина“ (солістка Надія Гребінчик). Тріо 
викладачів у складі Інни Ратинської, Лари-
си Соляр і Наталії Ткач українську народ-
ну пісню ”Я щаслива зроду“ презентувало 
представникам Харківщини. Чернігівщиною, 
Київщиною та Сумщиною символічно прой-
шлася фольклорна композиція ”Весняні 
барви“ у виконанні художнього народного 
вокального ансамблю ”Калина“ (керівник 
Олена Новик). Дарунком вінничанам, черка-
щанам і полтавчанам стала пісня ”На щастя, 

на долю“, яку виконала дипломант пісенних 
конкурсів Катерина Байрах. Посланці 
Дніпропетровщини та Кіровоградщини гаря-
че аплодували капелі бандуристів (керівник 
Ірина Харамбура) за пісню Олександра 
Білаша ”Люблю тебе, бандуро“. ”Полька“ 
Михайла Глінки в обробці Віктора Корчаги, 
виконана дуетом баяністів Оленою Іванюк і 
Валентиною Левчук, адресувалася гостям із 
Запоріжжя, Миколаївщини та Херсонщини. 
Житомирян, хмельничан, рівненчан і лучан 
вітав народний художній ансамбль тан-
цю ”Горлиця“ (художній керівник Андрій 
Медецький), а львів’ян і чернівчан – дует 
у складі Лари Кравчук і Андрія Слюсарен-
ка. Українська народна пісня ”Вівчарик“ в 
обробці Євгена Козака у виконанні камер-
ного хору (керівник і диригент Алла Афа-
насенко) стала дарунком для посланців 
Івано-Франківщини та Закарпаття, а танець 
”Плескач“ дівочого танцювального гурту 
(керівник Наталія Ткач) – представникам 

Тернопільщини. Для столичної коман-
ди лауреат всеукраїнських і міжнародних 
конкурсів Іванна Комаревич виконала соло 
”Meine Lippen“ з оперети Франца Легара 
”Джудітта“. Загальним дарунком 
усім учасникам Олімпіади став виступ 
знаного за межами України, відомого 
своїми гастролями в Австрії, Польщі, 
Словенії симфонічного оркестру 
академії (керівник і диригент Во-
лодимир Козачок), у виконанні яко-
го прозвучали ”Ноктюрн“ Валерія 
Зубкова і як завершальний акорд – 
”Запорізький марш“ Євгена Адамце-
вича. Урочисте відкриття Олімпіади 
підготувала творча група у складі 
Василя Скоропляса, Василя Райчу-
ка, Миколи Сиротюка, Наталії Ткач, 
Олександра Ковеня. Вели програ-
му актори студентського театру 
”Пілігрим“ Марина Крупенко і Павло 
Левицький.

Заслуговує уваги статистика ХХХІІІ 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з тру-
дового навчання (технологій): у першому 
етапі брали участь 24777 учнів, з них 10299 

«Ви ще не раз будете згадувати час, проведений у Кременці, 
  як один із найкращих моментів у вашому житті…»
                                                

                                      Андрій ТЕРЕЩУК, голова журі Всеукраїнської олімпади
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кладу: послухавши легенду про безстрашну 
кременчанку, красуню Ірву, члени команд 
спільно зі студентами академії побачили 
історичний Потік Ірва, відвідали відомий 
кременецький спортивний комплекс – лижні 
трампліни і санну трасу, оглянули експозиції 
Літературно-меморіального музею відомого 
польського поета, кременчанина за поход-
женням Юліуша Словацького. На Замковій 
горі гостей чекав театралізований сюрприз 
з участю акторів експериментального сту-
дентського театру ”Пілігрим“ (керівник Ва-
силь Скоропляс): перед входом до фортеці  
їх зустрів вождь готів Вінітар (Володимир 
Репетило) і пропустив до замку лише після 
того, як наймужніший із ”олімпійців“ виконав 
його завдання, а в самій фортеці учасників 
Олімпіади привітав король Данило Галиць-
кий (Олександр Ковень). Гості із задово-
ленням робили світлини з такими відомими 
персоналіями нашої давньої історії. 

Закриття ІV етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з трудового навчання 
(технологій) набуло урочистого характе-
ру. Дипломи за участь в Олімпіаді вручили 
експерти-консультанти цього етапу, вчитель 
трудового навчання ЗОШ № 243 м.Києва 
І.Ю. Ходзицька і заступник директора 
Інституту проблем виховання НАПН України 

О.І.Мельник. Урочисте дійство завершилося 
словами ведучих: ”Хай Господь Бог оберігає 
Вас! Хай дарує мир і спокій Україні! До нових 
зустрічей!“. 

Значне організаційно-практичне на-
вантаження з підготовки й обслуговування 
учасників ІV етапу Олімпіади в Кременці 
лягло на плечі багатьох адміністративно-
технічних служб академії: господарської 
частини (А.А.Соляник), гуртожитків 
(М.П.Джегур), навчальних корпусів (Н.І Пав-
люк, О.О.Вербицька), студентської їдальні 
(В.М.Маландій), бібліотеки (Ю.І.Стрельчук 
та А.В.Цеголко). Ефективною була співпраця 
з відділом освіти і науки Кременецької 
РДА (В.С.Мороз). Успішно справився зі  
своїми завданнями з культурного обслу-
говування учасників Олімпіади творчий 
колектив академії у складі М.В.Сиротюка, 
В.В.Скоропляса, В.М.Райчука, представників 
студентських самоврядних структур Сергія 
Колісецького, Андрія Заблоцького й Олек-
сандра Ковеня. 

Безпосередніми активними виконав-
цями всіх організаційно-методичних про-
цедур і заходів теоретичного та практично-
го обслуговування команд і забезпечення 
зв’язку оргкомітету ІV етапу Олімпіади із 

структурами академії виступили кандидати 
педагогічних наук С.Б.Шабага, М.С.Курач, 
І..А.Білосевич, В.Ю.Цісарук, О.В.Омельчук 
та їх колеги з кафедри теорії і методики 
технологічної освіти. 
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Виставка творчих робіт проходила під 
девізом ”Моя Україна“. Команди оформляли 
стенд області з творчого доробку учнів за 
період, що пройшов з часу минулої Олімпіади. 
За результатами виставки визначалися ди-

пломанти І та ІІ ступенів у номінаціях ”Ви-
сока художня майстерність“, ”Презентація 
регіону“, ”Стиль оформлення стенду“, 
”Упровадження інноваційних технологій“ і 
”Збереження народних традицій“. Вистав-

ка продемонструвала розмаїття учнівської 
творчості з різних регіонів України. У той 
час, як учасники Олімпіади виявляли свої 
теоретичні знання і демонстрували практичні 
вміння членам журі, працівники, студенти і 
гості академії отримали можливість огля-
нути кілька сотень художніх робіт, пред-

ставлених всіма 25 командами-учасницями 
ІV етапу. На увагу заслуговувала практично 
кожна експозиція, підготовлена юними май-
страми на високому художньо-естетичному 
рівні. Відвідувачі виставки затримували 
захоплені погляди на стендах-композиціях 

”Боже Великий, Єдиний…“ і ”Стань окра-
сою всього світу“ (Житомирська область), 

”Молитва“ і ”Гуцульські вишивки“ (Закар-
паття), ”Прикраси Донеччини“ (Донецька 
область), ”Національні ляльки“ (Черкащина, 
Вінничина), ”Лозоплетіння“ (Харківщина), 
”Кролевецькі рушники“ (Сумщина), ”Мир 
дому цьому!“ (Рівненщина), ”Маки“ і ”Со-
няшники“ (Хмельниччина), ”Домоткана ви-
шиванка“ (Чернігівщина) та інші. 

Високу оцінку глядачів отримали ро-
боти полтавчан Наталії Музики (комплект 
прикрас ”Роксолана“, бісер), Аліни Кисіль 
(очіпок, бісер) і Вікторії Миколаєнко (”Ікона“, 
бісер), киянок Юлії Подолянець (”Вінок“, 
бісер), Марії Шестак (панно ”Моя Україна“), 
Ірини Молчанової (панно ”Дівчина“, фло-
ристика) і Катерини Шпаченко (карти-
на ”Україна-Весна“, текстиль), сумчанок 
Сніжани Максименко (кольорове ткацтво) 
і Олени Петрової (кролевецькі рушники), 
франківчан Любові Ткач (”Образ“, макраме), 
Володимира Винника (”Моя Україна“, різьба 
по дереву), Ірини Ячинської (”Бандера“, ”Шу-
хевич“, ”Коновалець“, портрети, художнє де-
корування) та запорізьких учнів Олександра 
Мінкіна (символи, різьба по дереву) і Євгенії 
Миколавської (вишиті рушники). 

Загальнокомандна першість визнача-
лася за результатами виступів усіх учасників: 

для цього враховувалася сума всіх зайня-
тих членами команди місць, що ділилася на 
кількість членів команди.   Переможцями 
визнавалися команди, результат яких після 
таких математичних розрахунків був наймен-
шим. За цією системою І місце посіла команда 
Сумської області, на другому місці – луганча-
ни, команда 
Рівненщини 
стала тре-
тьою. 

За ре-
зультатами 
в и с т а в к и 
т в о р ч и х 
робіт ”Моя 
Україна“ на-
городжено 
команди 8 
о б л а с т е й . 
У номінації 
”Збереження народних традицій“ Диплом 
І ступеня отримала команда Івано-Франків-
ської області, Диплом ІІ ступеня – команда 
чернівчан. Номінація ”Стиль оформлення 
стенду“ принесла рівненській команді Ди-
плом І ступеня, а команді Запорізької області 
– Диплом ІІ ступеня. Команда м.Києва стала 

першою і нагороджена 
Дипломом І ступеня в 
номінації ”Презентація 
регіону“. В цій же 
номінації представники 
Житомирської області 
отримали Диплом ІІ сту-
пеня. Номінація ”Висока 
художня майстерність“ 
принесла перемогу і Ди-
плом І ступеня сумській 
команді, а Диплом ІІ 
ступеня – донеччанам. 
У номінації ”Упровад-
ження інноваційних 
технологій“ Диплом І 

стуреня здобули черкащани, а Диплом ІІ сту-
пеня – команда Волинської області.

Дипломи І ступеня отримали Ольга 

Василенко (Кролевецька СШ № 3, Сумсь-
ка обл.), Олена Шпак (ЗОШ с.Озерна, 
Тернопільська обл.), Віталій Сич (Кризька 
ЗОШ, Луганська обл.), Сергій Жук (Остро-
жецький НВК, Рівненська обл.). Нагороди 
переможцям вручив голова журі Олімпіади, 

професор А.І.Терещук.
Дипломами ІІ ступеня нагороджені 

Ксенія Назар’єва (ЗОШ № 27, м.Суми), Тетяна 
Трушина (ЗОШ № 56, м.Миколаїв), 
Руслана Стрілець (гімназія № 17, 
м.Полтава), Софія Дяконова (Воло-
димирецький колегіум, Рівненська 
обл.), Євгенія Михольська (гімназія 
№25, м. Запоріжжя), Андрій Душенін 
(школа-гімназія № 6, м.Вінниця), 
Володимир Камишан (Біловодська 
СШ, Луганська обл.), Назарій Деркач 
(Балашівський колегіум, Рівненська 
обл.). Дипломи вручив голова 
оргкомітету ІV етапу Олімпіади, про-
фесор А.М.Ломакович. 

Дипломів ІІІ ступеня удостоєні 
Роман Решетник і Костянтин Олійник 
(Липоводолинська СШ, Сумська 
обл.), Олександра Талпа  й Олександр 
Матійко (ЗОШ №30, м.Кіровоград), 
Юлія Януль і Павло Оліферчук (Луць-
ка СШ № 5 і Підгайцівська школа-
гімназія, Волинська обл.), Ганна 
Сачкова (ЗОШ № 45 м.Херсон), 
Ірина Янчинська (Отинійська ЗОШ, 
Івано-Франківська обл.), Єва Бо-

гуш (Красноармійський НВК, Донецька 
обл.), Марія Шрам (Криворізька ЗОШ № 32, 
Дніпропетровська обл.), Єлизавета Задорож-
на (гімназія № 41, м Миколаїв), Сергій Брик 
(колегіум ”Берегиня“, м.Черкаси), Андрій 
Лабурець (ЗОШ № 24, м.Чернігів), Вален-
тин Файчук (Червоноградська ЗОШ № 8, 

Львівська обл.), 
Роман Маняца 
(Вачиківецька 
ЗОШ, Чер-
нівецька обл.), 
Євген Голо-
винський (СШ № 
62, м.Харків).

Т а к и м 
чином, коман-
да Сумської 
області вияви-
лась єдиною, що 
досягла успіху в 

усіх напрямах і здобула дипломи всіх ступенів. 
У луганчан і рівненчан – дипло-
ми І і ІІ ступенів; представни-
ки Волині і Кіровоградщини 
отримали по 2 дипломи ІІІ 
ступеня; по одному диплому 
І ступеня мають кияни і ко-
манда Тернопільської області; 
дипломи  ІІ і ІІІ ступенів – на 
рахунку команди Полтавської 
області; по одному диплому ІІ 
ступеня – у вінничан і команди 
Запорізької області. По одному 
диплому ІІІ ступеня отримали 
команди Івано-Франківської, 
Херсонської, Донецької, 
Дніпропетровської, Львівської, 
Харківської, Черкаської, 
Чернігівської і Чернівецької об-
ластей. 

Цікавим, емоційно за-
хоплюючим і продуктивним елементом 
Олімпіади стала зустріч студентського ак-
тиву академії з учнівською молоддю – чле-
нами команд всіх областей України і міста 
Києва. Вона вийшла за межі навчального за-

Валентина БЕНЕРА,
проректор з наукової роботи

АКАДЕМІЯ  ПРИЙМАЄ  ОЛІМПІЙЦІВ



її хоч трішки намагатись говорити українською. 
Все побачене в нашій місцевості настільки їх вразило, що розвіяло будь-які побоювання. Найпер-

ше, з їх слів, і, мабуть, найголовніше – ”порядок на вулицях, екологічно чисті водойми, на яких спокійно 
плавають живі (?!!!) лебеді. А які церкви, гори, при-
рода, повітря! “. 

Коли зупинилися біля старовинних 
архітектурних споруд історичного корпусу нашої 
академії, то думали, що ”буде якась екскурсія, а 
виявилося, що це кінцева зупинка і тут нам пропону-
ють жити. Просто не вірилось. Студенти, викладачі 
такі привітні, усміхнені. Спробували спілкуватися 
російською – і ніхто на це навіть не звернув уваги… 
Ми ніби потрапили до іншого світу, якого не бачили 
раніше і про який не знали“. 

Анастасія дуже хотіла б навчатися в нашій 
академій, проте ще не визначилась із мовною 
спеціальністю: англійська чи все-таки українська? І 
часу в неї поки що вистачає на прийняття рішення.

… А там, неподалік від їхнього Лисичансь-
ка, за якихось 20 кілометрів, проходить межа між 
спокоєм і відчаєм, між війною і миром… Земля все 

ще здригається від вибухів, а свідомість проводить ламану 
лінію між своїми і чужими, між брутальною брехнею і ре-
альною правдою, між агресивними ворожими намірами 
та чіткими власними бажаннями. 

Південніше від Лисичанська, у спекотному 
Херсоні, проживає зі своєю дружною сім’єю ще одна 
учасниця Олімпіади в Кременці – учениця 11 класу ЗОШ 
№ 45 м.Херсона Ганна Сачкова. Не дивно, що дівчинка 
так захоплюється рукоділлям, бо любов до нього переда-

лась від мами – приватного 
підприємця, котра займається 
в’язанням одягу в техніці 
”Ірландське кружево“.

На запитання, чим сьогодні живе це чудове південноукраїнське місто, 
ми почули оптимістичну розповідь. Старовинний Херсон як ніколи патріотично 
налаштований. Немає ніякої паніки серед мешканців. Поодинокі спроби 
провокацій одразу ж і придушуються. Незважаючи на спільні проблеми з 
відсутністю робочих місць, місто стає на ноги, сильнішає спільним духом. Та-
кого сплеску патріотизму взагалі не пам’ятають. Спокій жителям забезпечує 
українська вертолітна частина.

Наші гості-майстрині також поділилися своїми враженнями від поїздки 
до Кременця. Зі слів мами, вони також ніколи в наших краях не були. Не вірили 
ніяким нездоровим чуткам і слухам, тому їхали в Західну Україну з великою 
радістю. Їм сподо-

балось тут все: від 
природи, архітектурних комплексів і до зви-
чайного людського ставлення. ”Ваша академія 
– то дійсно Храм науки. Тут все спонукає до 
навчання. Чудові ремонти в приміщеннях і на 
подвір’ї ВНЗ, чудове обслуговування в гурто-
житках і в сучасній їдальні. Нас зовсім збенте-

жив один факт: під час обіду до нашо-
го столика підійшов такий поважний 
чоловік і почав розпитувати, чи нам 
подобається  харчування, чи гарно об-
слуговують. Ми, звичайно, подякували, 
бо все було дійсно свіже і смачне. Зго-
дом дізналися, що це був ректор. Це 
несподівано і дуже приємно. Хотілося 
б, щоб так було всюди“, – схвильова-
но розповідала Ганна.

Її розмову підхопила мама: 
”Якось ми вийшли ввечері погуляти. 
Кругом так незвично тихо, надійно і 
затишно. В нас так не можна погуляти: 
розгул бандитизму. Страшно і нема за-

хисту. А тут – як інша республіка: тихень-
ко, гарно, все освітлюється – одне задоволення! І люди зовсім інші, добрі і привітні. Студенти посміхаються 
і вітаються до нас. Вранці ми стояли у дворику колишнього Ліцею, недалеко від Преображенського хра-
му, і, мабуть, емоційніше і голосніше розмовляли. Мимо проходив хтось із викладачів, підійшов до нас і 
запитав: ”Може, у вас якісь проблеми? Чим можу допомогти?“. Мабуть, все-таки ми не зовсім звикли до 
такого чуйного ставлення. Мріємо 
побути тут довше, та основний час 
іде на змагання учнів. А залишати 
їх самих не хочеться. Обов’язково 
приїдемо до вас, щоб відвідати всі 
цікаві місця, пожити в цій атмосфері 
доброзичливості, краси і миру“. 

Зовсім випадково почула 
фразу, кинуту головою журі своїм 
колегам: ”Ви ще не раз будете зга-
дувати час, проведений у Кременці, 
як один із найкращих моментів у ва-
шому житті…“. А цим вже треба гор-
дитися. Все це необхідно цінувати і 
шанувати. Цьому треба вміти радіти. 

Мрії школярки, мрії її батьків 
– такі світлі, оптимістичні – тісно переплітаються зі сподіваннями всіх справжніх українців… 
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Редакцію нашої газети часто відвідують колишні студенти навчального закладу. Під час 
Всеукраїнської олімпіади  з трудового навчання до нас завітали двоє колег-випускників, які приїхали разом 
зі своїми учнями. 

Юрій Воскобойник народився в смт. 
Вишнівець Збаразького району, що на Тернопіллі. 
Живе в Чернівцях, працює методистом науково-
методичного центру природничо-математичних 
дисциплін Інституту післядипломної педагогічної 
освіти. Закінчив із Червоним дипломом Креме-
нецьке педагогічне училище в 1979 році (куратор 
О.В.Слободенюк). З радістю згадує про свою 
альма-матер, де ”здобув вагомі знання, де дотриму-
ються традицій і випускають хороших спеціалістів, 
що допомогло під час роботи у Львівській області, 

в Чернівцях, у Посольській школі Улан-Батора 
(Монголія)“. Особлива гордість нашого гостя – доч-
ка, котра обрала фах архітектора.

Розповів про себе і Василь Варемчук - 
уродженець с.Топорівці Городенківського району 
(Львіська область). Випускник Кременецького педу-

чилища 1986 року. Зі щирою вдячністю згадує про свого групового керівника М.Б.Боднар: ”Як куратор і 
людина – вимоглива і справедлива, як мати. Проте  поблажок ніяких не було. А впізнала навіть  через 30 
років“. На І курсі було дуже важко, хотілося покинути навчання. А потім все стало на свої місця. Займав-
ся спортом (легкою атлетикою) і кресленням, під керівництвом А.Л.Багнюка 
оформляв стенди під час впорядкування кабінетів у навчальних корпусах. 
Закінчив Рівненський педагогічний інститут (трудове навчання і загальнотехнічні 
дисципліни). Пройшов шлях від вчителя до методиста. Працює у Волинсько-
му ІППО. Відмінник освіти України. Лауреат ІІ премії Всеукраїнського кон-
курсу ”Вчитель року -2010“. Випускник урадіє, що Кременець став більш 
цивілізованим, в захваті від академії!

Під час олімпіади нашу увагу привернула схвильована і водночас по-
особливому привітна дівчинка у вишиванці. З першої хвилини нашого знайом-
ства вона захопила своєю дитячою безпосередністю, яку не змогли зруйнувати 

нелегкі життєві випро-
бування, що випали на 
долю її краян зі Сходу 
України. Та ще більше 
здивування викликала 
дивовижно правильна 
українська мова, якою спілкувалася наша чарівна 
юна гостя. Тож ми вирішили познайомитись із нею 
ближче.

Учениця 9 класу Лисичанської ЗОШ № 4 
(Луганська область) Анастасія Живага – наймо-
лодша учасниця Всеукраїнської олімпіади, котра 

наполегливо змагалася поруч зі своїми колегами-
одинадцятикласниками. Вона належить до місцевої 
династії педагогів: батько – директор школи; мама 
– вчитель трудового навчання; одна бабуся на-
вчала учнів російської мови, а друга – український 
філолог, і саме завдяки їй дівчинка так гарно 
розмовляє українською, співає українські пісні, 
випускає стіннівки українською мовою і готується 
стати Президентом рідної школи. 

Крім керівника, Анастасію супроводжува-
ла мама. Тому, безперечно, наше перше питання 
стосувалося довіри-недовіри щодо поїздки, три-
вог і сподівань по відношенню до  ”бандерівців” та 
інших сторін складного становища нашої країни. 
Практично відразу розмова набула відвертості. 
Мама з дочкою навперебій повідали свої тривоги і 
ділилися новими враженнями. Минулого року у них 
ситуація була дуже важка, одним словом, воєнна. 
Люди, котрі зовсім не сподівалися такого поворо-
ту подій, з відчаю звинувачували всіх, хто порушив 
їхнє мирне життя. Дуже багато місцевого населення 
відкрито проклинали саме українських військових. 
Проте з серпня місяця багато лисичанців кардинально змінили не лише своє ставлення до наших солдат, 

а й власне світосприйняття, навіюване ворожою пропа-
гандою. Та яка там пропаганда, коли український воїн-
”бандерівець” приніс мир у їхню домівку, запрацювала 
місцева інфраструктура, люди відчули не брутальну силу 
старшого брата, а реальну підтримку рівноправного і 
рідного плеча. 

Зараз у Лисичанську на скляному заводі стоїть 
Львівський батальйон ЗСУ, а по місту працює батальйон 
”Торнадо“. Діти постійно спілкуються із солдатами, 
влаштовують їм концерти, а військові чим тільки мо-
жуть діляться з ними. Так вони підтримують одні одних, 
зближуються душевно і духовно, руйнуючи таким чином 
найстрашніші міфи російських ЗМІ. 

Правда, не всі місцеві жителі дослухаються до 
голосу розуму і навіть принципово не хочуть прийняти 

очевидне. Тому й нерідко навіть руйнуються родинні стосунки, бо деякі люди ніяк не можуть позбутися 
відчайдушно безглуздого, сліпого і вкоренілого ставлення до ”ворожих західняків-бандерівців“ і ”дружніх 
росіян-миротворців“. 

Наші гості не боялись, а навпаки, дуже хотіли поїхати в наші краї, хоча щиро признаються, що був 
присутній елемент побоювань щодо російської мови: мама розмовляє російською, тому дівчинка просила 

Ліна ВЕРЕСЕНЬ ОЛІМПІАДА  поза  ОФІЦІОЗОМ
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Нормативною основою цієї знакової події в житті колек-
тиву Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 
ім.Тараса Шевченка став наказ ”Про організацію виборів рек-
тора“, виданий 30 березня 2015 року відповідно до ст.42 Зако-

ну України ”Про вищу освіту“, 
Методичних рекомендацій 
щодо особливостей виборчої 
системи та порядку обрання 
керівника вищого навчаль-
ного закладу, розпоряд-
жень голови Тернопільської 
облради від 19 вересня  і 
21 листопада 2014 року, 
рішення конкурсної комісії на 
заміщення вакантної посади 
ректора академії від 12 бе-
резня 2015 року, розпоряд-
ження голови Тернопільської 

облради від 19 березня 2015 року ”Про проведення виборів 
ректора Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 
академії ім.Тараса Шевченка“. 

Було створено організаційний комітет із проведення 
виборів і виборчу комісію для проведення голосування з 
виборів ректора академії. 

Для участі у виборах ректора академії організаційним 
комітетом була визначена квота представників із числа 
штатних працівників, які не є науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, а спільно зі студентським пар-
ламентом – квота із числа студентів по факультетах академії 
та педагогічного коледжу. Вибори представників були 
проведені до 9 квітня 2015 року. Згідно із квотою штатні 
працівники академії, які не є науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, делегували для участі у вибо-
рах ректора 35 представників, студенти академії та коледжу 
– 53 особи. До участі у виборах запрошувалися всі штатні 
науково-педагогічні та педагогічні працівники академії та 
педагогічного коледжу. 

Кандидати на посаду ректора Кременецької обласної 
гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевчен-
ка – в.о.ректора академії, професор А.М.Ломакович, 
кандидат історичних наук, доцент Тернопільського 
НПУ ім.Володимира Гнатюка О.М.Петровський, док-
тор педагогічних наук, професор Тернопільського 
НЕУ Ю.А.Щербяк – мали змогу зустрітися з науково-
педагогічними і педагогічними працівниками, студентами 
академії і коледжу, адміністративно-технічним персоналом 
навчального закладу. Напередодні виборів О.М.Петровський 
свою кандидатуру зняв. 

На виборах ректора академії, що відбулись у 
присутності спостерігачів 21 квітня 2015 року, бюлетені 
отримав 341 чоловік із 349 занесених до списків виборців. 
У бюлетені для голосування були внесені кандидатури 
А.М.Ломаковича та Ю.А.Щербяка. За підсумками голо-
сування, А.М.Ломакович  набрав 316 (90,45 %) голосів, 

Ю.А.Щербяк – 21 (6,2 %) голос. Три виборці (0,9 % ) не 
підтримали жодного кандидата, один бюлетень (0,24 %) 
виявився недійсним. 

Більш ніж переконлива перемога кандидата фізико-
математичних наук, заслуженого працівника освіти України, 
почесного академіка АН ВШ України, корінного кремен-
чанина і почесного громадянина м.Кременця, професо-
ра А.М.Ломаковича – закономірна й обумовлена низкою 
об’єктивних факторів.

Насамперед, найпереконливішими агітаторами за 
кандидатуру професора А.М.Ломаковича виступили його ха-
ризматична особистість і вагомі результати двадцятирічної 
діяльності на посаді керівника навчального закладу. Як для 
керівника вищого закладу освіти, для нього характерне 
поєднання стратегічної далекоглядності і послідовності з 
тактичною гнучкістю та динамікою у прийнятті і реалізації 
рішень. Модель його управлінської діяльності чітка, ефек-
тивна і зрозуміла для очолюваного ним колективу: визна-
чення стратегічної мети; розробка алгоритму її досягнення; 
мобілізація команди на відповідальне і творче вирішення 
завдань за принципом ”творча самостійність – підвищена 
відповідальність“; оперативне внесення коректив із враху-
ванням динаміки процесу і зовнішніх обставин; системний 
моніторинг стану справ.

Продуктивність управлінської моделі Ломаковича-

ректора підтверджена досягненнями навчального за-
кладу. За перші 10 років діяльності на посаді директора 
педагогічного коледжу він зумів змістити акценти на по-
силення науково-педагогічного потенціалу та зміцнення 
навчально-матеріальної бази закладу, що дало змогу 
успішно вирішити проблему переходу від коледжу, як вищо-
го закладу освіти ІІ рівня акредитації, до інституту, як ВНЗ 
ІІІ рівня акредитації. Відкриття гуманітарно-педагогічного 
інституту стало не лише особистим успіхом професо-
ра А.М.Ломаковича й очолюваного ним колективу, а й 
відновило історичну справедливість – повернуло Кременцю 
славу міста з двохсотлітніми традиціями високої освіти. 

Наступне десятиріччя творчої діяльності Ломаковича-
ректора пов’язане з організацією та вдосконаленням 

роботи гуманітарно-педагогічного інституту. Зробле-
на ставка на підготовку власних науково-педагогічних 
кадрів: щороку десятки працівників інституту отриму-
вали наукові ступені та вчені звання. Ліцензовано низку 
нових спеціальностей, магістратуру. Розгорнули роботу 
науково-дослідні лабораторії. Активізувалась науково-
публіцистична діяльність професорсько-викладацького 
складу. Організовувались всеукраїнські та міжнародні 
наукові конференції на базі інституту та розширилась участь 
науковців навчального закладу в аналогічних наукових фо-
румах в інших ВНЗ та за рубежем. Започатковано видання 
кількох постійних наукових збірників, в тому числі студентсь-
ких. Розширились міжнародні наукові та культурно-освітні 
зв’язки інституту: укладено угоди про співпрацю з окремими 
вищими закладами освіти та науковими інституціями Польщі, 
Білорусі, Німеччини й інших країн; налагоджені контакти з 
представниками української діаспори; інститут став актив-
ним учасником і базою проведення міжнародних культурно-
мистецьких зустрічей, художніх пленерів, традиційного 
українсько-польського літературно-мистецького форуму 
”Діалог двох культур“. Створено Інформаційний та Видав-
ничий центри навчального закладу. 

Як підсумок досягнутого, початок третього 
десятиріччя у функціонуванні навчального закладу під 
керівництвом професора А.М.Ломаковича ознаменувався 
переходом інституту до нового освітянського статусу – стату-
су гуманітарно-педагогічної академії. Саме на цьому рубежі 
відбулися вибори ректора оновленої альма-матер і 9 із 10 
виборців віддали свої голоси за А.М.Ломаковича не лише як 
за ініціатора й архітектора такої складної науково-освітньої 
структури, а й на знак підтвердження значимості для всіх і 
кожного здійсненої ним роботи у попередні десятиріччя і 
схвалення задекларованого стратегічного курсу розвитку 
навчального закладу в майбутньому.

Серцевиною стратегічного курсу Ломаковича-ректора 
була і залишається двоєдина парадигма: еволюційний по-
ступ гуманітарно-педагогічної академії до профільного 
педагогічного університету та збереження в Кременці са-
мостійного автономного вищого закладу освіти. Тактичний 
інструментарій досягнення цієї мети – апробований науково-
освітніми інституціями Європи та світу і спроектований на 
наші національні та локальні реалії: започаткування власної 
аспірантури, підготовка науковців у докторантурі, створен-
ня робочої групи ґрантової підтримки, синтез освітнього 
і наукового процесів, акцент на практичній підготовці пе-
дагога, обов’язкове знання фахівцями англійської мови, 
ліцензування нових освітніх програм, інформатизація на-
вчального процесу, інтеграція до європейського науково-
освітнього простору тощо. 

Започаткована ректором академії, професором 
А.М.Ломаковичем стратегічна лінія отримала абсолютну 
підтримку професорсько-викладацького складу, студентів 
та адміністративно-технічного персоналу навчального за-
кладу. В її доцільності й ефективності переконаний кожен.

(до підсумків виборів ректора академії)

З метою громадського моніторингу рівня та якості 
науково-дослідницької роботи викладачів і студентів академії 
у навчальному закладі створено експертну комісію у складі 
п’яти чоловік. Її очолює завідувач кафедри української мови 

та літератури, кан-
дидат філологічних 
наук, доцент Інна Во-
лянюк. Разом з нею 
працюють кандидат 
наук з фізичного 
виховання та спор-
ту, доцент кафедри 
медико-біологічних 
основ фізичного ви-
ховання Володимир 
Банах, завідувач ка-
федри теорії та ме-
тодики дошкільної 
освіти, кандидат 
педагогічних наук, 

доцент Тетяна Фасолько, кандидат мистецтвознавства Ок-
сана Бойчук і кандидат філологічних наук 
Мар’яна Слободян. 

Напередодні Дня науки експер-
тна комісія ознайомилась із підсумковими 
матеріалами науково-дослідницької, 
авторської та винахідницької діяльності 
науково-педагогічних працівників і студентів 
академії за 2014 рік. Комісія визнала за 
необхідне дотримуватись єдиних критеріїв 
оцінки наукової діяльності працівників і 
студентів академії та визначила номінації, за 
якими претенденти на відзначення представ-
ляються до відповідних нагород: ”Автор-
2014“, ”Науковий керівник-2014“, ”Ме-
неджер науки-2014“, ”Винахідник-2014“, 
”Молодий науковець-2014“ і ”Студент-
дослідник-2014“. 

За рекомендаціями експертної комісії в номінації 
”Автор-2014“ Грамотами Тернопільської ОДА і Тернопільської  

обласної ради нагороджені доцент кафедри теорії та методи-
ки технологічної освіти й інформатики Іван Білосевич, доцент 
кафедри педагогіки і психології Наталія Приймас, доцент ка-
федри суспільних дисциплін Володимир Собчук і заслужений 
артист України, доцент кафедри гри на музичних інструментах 
і вокально-хорових дисциплін Микола Швидків. У цій же 
номінації Дипломами академії відзначені завідувач кафедри 
англійської філології, доцент Наталія Воронцова, доцент ка-
федри педагогіки і психології Лариса Данильчук, доцент ка-
федри теорії та методики дошкільної освіти Ірина Онищук, 
заслужений майстер народної творчості, старший викладач 
кафедри методики викладання мистецьких дисциплін Антон 
Гриб, доцент цієї ж кафедри Катерина Маслій, професор 
кафедри суспільних дисциплін Генріх Стронський, завідувач 
кафедри біології та загальної екології, професор Володимир 
Чопик, завідувач кафедри гри на музичних інструментах і 
вокально-хорових дисциплін, професор Богдан Яремко.

Номінація ”Науковий керівник-2014“ принесла відзнаки 
старшому викладачу кафедри методики викладання біології 
та екології Вірі Заболотній, доценту кафедри української 
мови та літератури Ірині Комінярській і доценту кафедри 

педагогіки і психології 
Наталії Савелюк.

” М е н е д ж е р о м 
науки-2014“ названо і 
відповідним Дипломом на-
городжено голову циклової 
комісії гуманітарних 
дисциплін педагогічного 
коледжу нашої академії 
Романа Дубровського.

” В и н а х і д н и к о м -
2014“ визнано і нагородже-
но спеціальним Дипломом 
доцента кафедри біології 
та загальної екології Дми-
тра Польового. 

Дипломи ”Молодий 
науковець-2014“ отримали кандидат філософських наук, 
старший викладач кафедри суспільних дисциплін Олена Мо-

роз і кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
англійської філології Мар’яна Слободян. 

В номінації ”Студент-
дослідник-2014“ сту-
дентка четвертого курсу 
педагогічного факультету 
Наталія Редько нагородже-
на Грамотою Тернопільської 
ОДА і Тернопільської 
обласної ради, а студенти 
філологічного факультету, 
четвертокурсник Володимир 
Артемчук і п’ятикурсниця 
Ольга Микуляк – Диплома-
ми академії.

За вагомі наукові до-
сягнення та з нагоди Дня нау-
ки за представленням експертної комісії велика група науково-
педагогічних працівників академії нагороджена Грамотами. 
Таку нагороду отримали декан природничо-технологічного 
факультету, доцент Ольга Дух, науковці кафедри теорії та ме-
тодики технологічної освіти та інформатики, доцент кафедри 
Ростислав Гарматюк, викладачі Юрій Цимбалюк та Олександр 
Омельчук, члени кафедри теорії та методики фізичного ви-
ховання, доцент Володимир Папуша, кандидати наук Андрій 
Нападій і Микола Божик, декан факультету фізичного вихо-
вання, доцент кафедри Олександр Бережанський, старший 
викладач кафедри суспільних дисциплін Галина Сеньківська, 
доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного ви-
ховання Віктор Слюсарчук, члени кафедри гри на музичних 
інструментах і вокально-хорових дисциплін, доцент Оксана 
Легкун і асистент Олена Горбач, старший викладач кафедри 
методики викладання мистецьких дисциплін Оксана Бойчук 
і методист наукової частини Любов Ящук, а також студенти-
науковці педагогічного факультету Олена Силка, Марина 
Томчук, Анастасія Жданкіна.

День науки завершився. Рік науки продовжується. 
Бо наукові пошуки мають початок, але наукове пізнання 
заперечує фінал. В цьому – радість і смуток кожного справж-
нього науковця.

НАЙВИЩИЙ СТУПІНЬ ДОВІРИ

НАУКОВЦЯМ  АКАДЕМІЇ – ДО  ДНЯ  НАУКИ
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БАБІЙ Надія Василівна,
кандидат технічних наук, доцент

ПОЛЬОВИЙ Дмитро Олексійович,
кандидат хімічних наук, доцент

СЛЮСАРЧУК Віктор Васильовіч,
кандидат наук з фізичного 
виховання та спорту, доцент

Павелко Вікторія Вікторівна,
кандидат педагогічних наук , доцент

Атестаційна комісія Міністерства 
освіти і науки України присвоїла 
вчене звання ”Доцент“ науково-

педагогічним працівникам нашого 
навчального закладу

Успішно захистили дисертаційні 
дослідження на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук

БОЖИК Микола Володимсирович,
кандидат педагогічних наук

ОМЕЛЬЧУК Олександр Васильович,
 кандидат педагогічних наук

На жаль, не завжди у здоровому 
тілі – здоровий дух. Але здоровий дух, 
підпорядковуючи собі тіло, змушує його діяти 
за принципами здорового способу життя і тим 
самим робить його здоровим і сильним. Такий 
підхід до власного здоров’я особливо важли-
вий у ранньому віці, коли формується спосіб 
життя і закладаються основи духовного і 
фізичного здоров’я. В цьому аспекті чималий 
інтерес викликає дисертаційне дослідження 
асистента кафедри теорії і методики 
фізичного виховання М.В.Божика ”Підготовка 
майбутніх учителів до розвитку куль-
тури здоров’я учнів загальноосвітньої 
школи“ на здобуття наукового сту-
пеня кандидата педагогічних наук. 
Дисертація була успішно захищена на 
засіданні спеціалізованої вченої ради 
в Національному університеті водного 
господарства та природокористуван-
ня. Керував роботою нашого науковця 
завідувач кафедри фізичного виховання 
Тернопільського НПУ ім. Володимира 
Гнатюка, доцент А.В.Огнистий; опонен-
тами виступали доктор педагогічних наук, 
професор Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії Л.М.Романишина 
і кандидат педагогічних наук, завідувач кафе-
дри фізичного виховання Буковинського дер-
жавного фінансово-економічного університету 
Ю.І.Полічук.

Наш дисертант вважає, що головну 
увагу слід зосередити на підготовці нового 
покоління вчителів, які зуміють забезпечити 
розвиток культури здоров’я учнів, підвищити 
рівень власної загальної культури, важливою 
стороною якої є культура здоров’я. Новиз-
на дисертаційного дослідження полягає в 
тому, що вперше теоретично обґрунтовано 
організаційно-педагогічні умови підготовки 
майбутніх учителів до розвитку культу-
ри здоров’я школярів, удосконалено 
мотиваційний, змістовий і діяльнісний компо-
ненти і визначено критерії, показники та рівні 
готовності вчителів до здійснення такого виду 
навчально-виховної роботи. Автор дисертації 
розробив модель підготовки вчителів до розвит-
ку культури учнів, де відобразив взаємозв’язок 
мети, завдань і змісту педагогічного процесу, 
аудиторної, групової та індивідуальної форм 

Таку тезу підтверджує дисертаційне 
дослідження члена кафедри теорії і мето-
дики технологічної освіти та інформатики 
О.В.Омельчука ”Методика профільного навчан-
ня старшокласників художнього оброблення 
матеріалів“ на здобуття наукового ступеня кан-
дидата педагогічних наук. Науковим керівником 
роботи виступав кандидат педагогічних наук, 
доцент Тернопільського НПУ ім.Володимира 
Гнатюка Ю.О.Туранов. Дисертація успішно 
захищена на засіданні спеціалізованої вченої 
ради в НПУ ім.М.П.Драгоманова. Опонували 
нашому науковцю доктор педагогічних наук, 
учений секретар Відділення професійної освіти 
та освіти дорослих НАПН України, професор 
В.П.Тищенко, кандидат педагогічних наук, до-
цент Інженерно-педагогічного інституту НПУ 
ім.М.П.Драгоманова А.І.Бровченко.

Актуальність обраної проблематики 
дисертант обґрунтовує реальними потребами 
системи вітчизняної освіти та комплексом супе-
речностей, що склалися в національній школі на 
даний час: між потребою у формуванні творчої 
особистості та реальним станом профільного 
навчання в загальноосвітніх школах; між визнан-
ням пріоритету розвитку творчих знань, умінь і 
здібностей учнів та впровадженням державних 
освітніх стандартів і жорстких вимог щодо їх 
дотримання, чим руйнується цілісність процесу 
формування творчої особистості; між потребою 
підготовки старшокласників за спеціалізацією 
”Художня обробка матеріалів“  і недостатнім 
змістовим наповненням та недосконалістю 
навчально-методичного інструментарію 
досліджуваної проблеми. Це обумовило мету 
дисертаційного дослідження: розкрити зміст і 
методику профільного навчання художнього 
оброблення матеріалів і дослідити ефективність 
процесу творчої художньо-трудової діяльності 
старшокласників.

Дослідна експериментальна робо-
та проводилася на базі Вілійської ЗОШ 
Шумського району, Кременецької ЗОШ №3 і 
Білокриницької ЗОШ Кременецького району 
Тернопільської області, Меденицької СЗОШ 
Дрогобицького району Львівської області. 

організаційної діяльності, інтерактивних і 
традиційних методів навчання. Практичне зна-
чення роботи полягає в розробці на її основі 
навчально-методичного посібника ”Оздоров-
ча фізична культура з основами професійно-
прикладної фізичної підготовки“, методичних 
рекомендацій ”Розвиток культури здоров’я 
учнів загальноосвітньої школи“, комплексів 
і практичних рекомендацій професійно-
прикладних вправ для майбутніх учителів, що 
спрямовані на їх підготовку до формування 
культури здоров’я школярів.

Важливо зазначити, що обґрунтовані 
в досліджені результати впроваджено у на-
вчальний процес Центру післядипломної освіти 
Тернопільського НПУ ім. Володимира Гнатю-
ка, Кременецької гуманітарно-педагогічної 
академії ім. Тараса Шевченка, Самбірського 
педагогічного коледжу ім. Івана Филипчака, 
Тернопільського ОКІППО, Прикарпатського 
НУ ім. Василя Стефаника.

Вирішуючи питання підготовки вчителів 
до розвитку культури здоров’я учнів ЗОШ як 
педагогічної проблеми, автор проаналізував 
і узагальнив теоретичні основи процесу, роз-
крив методологічні та теоретичні підходи 
до розуміння понять ”здоров’я“, ”культура 
здоров’я“, ”здоровий спосіб життя“, а також 
обґрунтував тезу, що для вчителя як суб’єкта 
сучасної культури і носія соціально очікуваного 
стилю поведінки і способу життя, одним із важ-
ливих завдань є піклування про здоров’я дітей 
і підготовка їх до здорового способу життя. 
Тому увага акцентується на підготовці вчителя 
як фахівця, здатного до здоров’язберігаючої 

діяльності та формування культури здоров’я 
школярів. 

Виходячи з цього, автор дисертації 
визначає організаційно-педагогічні умови 
та рекомендує моделі підготовки вчителів 
до розвитку культури здоров’я учнів ЗОШ. 
Серед таких умов він називає використан-
ня міждисциплінарних зв’язків, належне 
навчально-методичне та інформаційно-
комп’ютерне забезпечення навчального про-
цесу, систематичний контроль і оцінку до-
сягнень студентів із фізичного виховання, 

валеології та безпеки життєдіяльності, 
особистісно-орієнтований підхід до 
організації навчального процесу. За-
пропонована автором модель – це 
структурно-функціональна схема 
підготовки вчителів фізичного вихован-
ня, якою передбачається формування 
ціннісного ставлення до здоров’я, знань 
про здоров’язберігаючі технології, 
оздоровчих умінь і навичок щодо роз-
витку культури здоров’я учнів, розви-
ток творчого потенціалу студентів у 
напрямку формування особистої куль-
тури здоров’я.

Окремий розділ дисертації 
присвячений проблемам забезпечення 
організаційно-педагогічних умов і реалізації 
моделі підготовки майбутніх учителів до роз-
витку культури здоров’я учнів. Тут висвітлено 
методику організації та проведення експери-
ментального дослідження на пошуковому, 
діагностичному, констатувальному та фор-
мувальному етапах, відображено аналіз його 
результатів через систему статистичних даних, 
надано методичні рекомендації для викладачів 
кафедр фізичного виховання і безпеки 
життєдіяльності педагогічних ВНЗ. Зауважи-
мо, що експериментальними дослідженнями, 
які засвідчили позитивний вплив авторської ме-
тодики підготовки вчителів до розвитку культу-
ри здоров’я учнів, було охоплено 680 студентів 
різних вищих закладів освіти України.

У підсумку, в дисертаційному 
дослідженні нашого науковця подано тео-
ретичне узагальнення та нове вирішення 
актуальної проблеми підготовки майбутніх 
учителів до розвитку культури здоров’я учнів 
загальноосвітньої школи.

На всіх етапах дослідження опитано 430 
чоловік, з них 373 учні та 57 педагогів. Ав-
тор дисертації брав безпосередню участь у 
дослідно-експериментальній роботі як вчи-
тель технологій загальноосвітньої школи й 
аспірант Тернопільського НПУ ім.Володимира 
Гнатюка. Практичне значення проведених і 
проаналізованих у роботі досліджень полягає 
в тому, що вдосконалено зміст програми 
профільного навчання старшокласників за 
спеціалізацією ”Художня обробка матеріалів“ і 
розроблено рекомендації вчителям технологій 
щодо їх упровадження; підготовлено методичні 

поради зі створення в загальноосвітній школі 
розвивального навчально-виховного середови-
ща, оптимального для забезпечення ефектив-
ного розвитку знань, умінь і творчих здібностей 
старшокласників у галузі художнього оброб-
лення матеріалів.

Безсумнівними є наукова новизна і тео-
ретичне значення дисертаційної роботи: вперше 
зміст професійного навчання старшокласників 
художнього оброблення матеріалів сформо-
вано за гендерним принципом і забезпечено 
його інтегративну інваріантну складову; роз-
роблено авторську методику профільного на-
вчання старшокласників за спеціалізацією ”Ху-

дожня обробка матеріалів“, яка передбачає 
чітку дидактичну схему-алгоритм розвитку 
знань, умінь і творчих здібностей школярів у 
процесі проектно-технологічної діяльності; 
експериментально визначені й теоретично 
обґрунтовані педагогічні умови, що сприяють 
формуванню творчої особистості школяра на 
основі розвитку його художніх здібностей, тео-
ретичних знань і практичних умінь; з’ясовано 
етапи профільного навчання старшокласників 
і показники їх творчої художньо-трудової 
діяльності; обґрунтовано рівні розвитку твор-
чих здібностей і навчальних досягнень учнів у 

галузі художньої обробки матеріалів.
Автор дисертаційного 

дослідження запропонував влас-
ну оригінальну методику навчан-
ня старшокласників художнього 
оброблення матеріалів в умовах 
технологічного профілю, що включає 
підтримку у школярів стійкого інтересу 
до проектно-технологічної діяльності; 
здійснення педагогічного впливу 
на мотиваційно-ціннісну орієнтацію 
школярів щодо творчої технологічної 
діяльності; формування в учнів знань 
і вмінь, необхідних для виконання 
завдань творчого характеру; усклад-
нення змісту навчальних занять з 
художньої обробки матеріалів на 
основі вивчення школярами курсів 
”Трудове навчання“ та ”Образотворче 

мистецтво“; залучення школярів до самостійної 
творчої пошукової діяльності; включення 
учнів і педагогів у спільну творчу діяльність в 
галузі декоративно-ужиткового мистецтва; 
педагогічне управління навчанням на основі 
особистісної взаємодії учасників творчого 
процесу; діагностування знань, умінь і творчих 
здібностей старшокласників з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей.

Загальний обсяг роботи складає 325 
сторінок друкованого тексту, додатки – на 
98 сторінках. Список використаних джерел 
містить 302 позиції. Робота збагачена 22 рисун-
ками і 28 таблицями.

ТЕРПЕЛЮК Володимир Володимирович,
кандидат педагогічних наук

Олександр БЕРЕЖАНСЬКИЙ
декан факультету фізичного виховання

Степан ШАБАГА
кандидат педагогічних наук

ВІТАЄМО!

ВИСОКЕ МИСТЕЦТВО ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

ЗДОРОВ’Я  ЯК  ЕЛЕМЕНТ  КУЛЬТУРИ



району) та Ірині Каринюк (Борщівська ЗОШ 
Ланівецького району).

Приємним сюрпризом конкурсу 
інструментального та вокального вико-
навства стала участь у ньому майже двох 
десятків юних музикантів-виконавців, учнів 

6 – 8-х класів, які вирішили спробувати свої 
творчі сили ще до завершення навчання в 
загальноосвітніх і музичних школах. Спро-
ба виявилася вдалою. Найвищою нагоро-
дою для них стали аплодисменти вдячних 
слухачів, а найвагомішим здобутком – досвід 
серйозного конкурсного суперництва.

Серед категорії наймолодших 
учасників конкурсу був організований 
своєрідний музичний міні-турнір, в якому 
визначилися свої переможці. Дипломантами 
міні-конкурсу вокалістів стали шестикласниці 
Юлія Ковтун (ЗОШ с.Старий Скалат 
Підволочиського району) і Вікторія Шев-
чук (ЗОШ с.Магдаліївка Підволочиського 
району). У конкурсі юних інструменталістів 
домінували восьмикласники: Дипломи 
переможців отримали Ігор Козлов (ЗОШ 
№ 4 м.Кременця), Олег Неприцький (ЗОШ 
с.Чайчинці Ланівецького району), Марія Мо-
скалюк і Діана Кернична (ЗОШ с.Нове Село 

Підволочиського району), Михайло Чумак 
(ЗОШ с.Лопушно Ланівецького району), 
Мар’яна Гуменюк (ЗОШ м.Ланівці) і шести-
класник Владислав Сливка (ЗОШ с.Нове 
Село Підволочиського району). 

До розряду приємних сюрпризів 
музичного конкурсу необхідно віднести й 
успішний виступ окремих конкурсантів в 
обох номінаціях. Зокрема, кременчанин 
Ярослав Домбровський отримав Диплом І 
ступеня як вокаліст і Диплом ІІ ступеня як 
скрипаль. Сніжана Порплиця з м.Зборова, 
здобувши Диплом І ступеня як піаністка, до-
дала до нього бронзову нагороду у вокаль-
ному конкурсі. Софія Вересюк (Берилівська 
ЗОШ Зборівського району) Диплом ІІ ступе-
ня з вокалу підсилила Дипломом ІІІ ступеня в 
інструментальному конкурсі (скрипка). 

Ще один вагомий здобуток музичного 
конкурсу: за його результатами об’єктивно 
визначилися лідери музично-педагогічної 
роботи з учнівською молоддю регіону. Так, 
обдарована юнь Підволочиського району 
здобула 7 дипломів-переможців, Зборівщини 
– 5 дипломів, Збаражчини і Кременеччини 
– по 3 дипломи. З урахуванням конкурсних 
здобутків наймолодших музикантів скарб-
ничка нагород представників Підволочиська 
зросла до 12 дипломів. Більше того, юні 
конкурсанти – учні Новосільської ЗОШ цьо-
го району – підтвердили високий музично-
мистецький рейтинг, здобувши для рідної 
школи 6 нагород.

Найважливіший підсумок мистецьких 
конкурсів – у висновку про високі творчі 
потенційні можливості учнівської молоді та 
про належний професійний рівень роботи 
з нею вчителів образотворчого і музичного 
мистецтва. 
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На День відкритих дверей в 
Кременецькій гуманітарно-педагогічній 

академії ім.Тараса Шевченка прибули 
наші майбутні абітурієнти – нинішні учні 
випускних класів загальноосвітніх шкіл із 
Тернопільської, Рівненської, Хмельницької, 
Львівської, Волинської та Івано-Франківської 
областей. Потенційних студентів академії та 
їх батьків зустріли проректор з навчальної 
роботи, кандидат психологічних наук, до-
цент М.Б.Боднар, декани факультетів, канди-
дати наук, доценти Л.І.Врочинська, О.І.Дух, 
В.Г.Мазурок, О.О.Бережанський і завідувачі 
профільних кафедр. 

Гості академії ознайомилися з її 
навчально-матеріальною базою, огляну-
ли виставкові зали, лекційні і навчальні 
аудиторії. Про історію навчального закла-
ду, його сьогодення, систему й особливості 
навчання розповіла М.Б.Боднар, а про 
специфіку навчально-виховної роботи і вимо-
ги до оволодіння педагогічною професією, 
перспективи і відповідальність учительської 
праці – декани факультетів і завідувачі ка-
федр. 

Серед майбутніх абітурієнтів було 
проведено анкетування. З відповідей на 
питання анкети випливає, що понад 70 
% цьогорічних випускників зупинили 
свій вибір на Кременецькій гуманітарно-
педагогічній академії ім.Тараса Шевченка 
за рекомендацією колишніх її випускників 
і теперішніх студентів, серед яких не лише 
їхні знайомі, а й рідні, батьки, старші брати, 
сестри. Останнє свідчить про формування 
педагогічних династій, про той важливий і 
символічний факт, що вчительська професія 

стає доброю сімейною традицією в родинах 
наших випускників.

Серед інших факторів, які визначи-
ли вибір завтрашніх абітурієнтів на користь 
нашого навчального закладу, – його давня 
історія. Чималу роль відіграє наближеність 
академії до місць проживання майбутніх 
студентів. Більшість випускників шкіл 
інформацію про наш навчальний заклад от-
римали з сайту академії в мережі Інтернет. На 
запитання про причини обрання конкретної 
педагогічної спеціальності потенційні вступ-
ники відповідали таким чином: відповідність 
обраної спеціальності особистим нахилам 
і здібностям – 65 %; привабливість саме 
такої сфери педагогічної діяльності – 20 %; 
рекомендації та поради батьків, учителів, 
друзів і знайомих – 15 %.

Перша зустріч із ВНЗ справила по-
зитивне враження на всіх присутніх на Дні 
відкритих дверей. Насамперед вразила 
оригінальна архітектура історичних корпусів 

академії, естетичний вигляд навчальних 
приміщень і дизайн території навчального за-
кладу, а також щирість і дружнє ставлення зі 
сторони організаторів зустрічі. Учасники Дня 
відкритих дверей висловили задоволення 
з приводу значного обсягу інформації, яку 
вони отримали  не лише в усному, а й у пись-
мовому варіантах: кожному випускнику було 
вручено інформаційний буклет про академію, 
останні номери газети навчального закладу 
”Замок“, що містили матеріали про процес 
підготовки фахівців і про культурно-масове, 
художньо-мистецьке і спортивно-туристичне 
життя студентської молоді, про різносторонні 
зв’язки нашої академії з іншими вищими за-
кладами освіти в Україні та за рубежем. 

В той час, коли претенденти на звання 
студентів спеціальностей ”Дошкільна освіта“, 
”Технологічна освіта“, ”Іноземна філологія“, 
”Фізичне виховання“ зустрічались зі 
своїми майбутніми наставниками в навчаль-
них аудиторіях відповідних факультетів, 
абітурієнти творчих спеціальностей (”Музич-
не мистецтво“ й ”Образотворче мистецтво“) 
брали участь у творчих конкурсах: завтрашні 
вступники на спеціальність ”Образотворче 
мистецтво“ – у конкурсі на кращу роботу 
з образотворчого мистецтва, присвячено-
му творчості нашого краянина, художни-

ка І.Ф.Хворостецького, а ті, хто обрав фах 
учителя музичного мистецтва, – у конкурсі 
інструментального та вокального виконав-
ства, присвяченому творчості композитора-
кременчанина М.І.Вериківського.

Мета згаданих конкурсів – виявити ху-
дожньо і музично обдарованих випускників 
загальноосвітніх шкіл, які бажають навча-
тися в академії за спеціальностями ”Му-
зичне мистецтво“ й ”Образотворче ми-
стецтво“. Учасники художнього конкурсу 
виконували творчі роботи з живопису та 
рисунка. Музичний конкурс проводився у 
двох напрямах: інструментальне виконавство 
(фортепіано, народні, духові та струнно-
смичкові інструменти) і вокальне виконав-
ство. В інструментальному конкурсі майбутні 
абітурієнти виконували два різнохарактерні 
твори українських і зарубіжних композиторів, 
а у вокальному – два вокальні твори (народ-
на пісня, романс, пісня шкільного репертуа-
ру) у супроводі концертмейстера, акапельно, 
під власний супровід або фонограму. Учас-
ники, які за результатами конкурсів були 
нагороджені дипломами І – ІІІ ступенів, от-
римували переважне право зарахування до 
академії за інших рівних умов. 

Комісія художнього конкурсу у 
складі завідувача кафедри методики викла-
дання мистецьких дисциплін, професора 
О.Н.Дем’янчука (голова), членів цієї ж кафе-
дри Ю.Я.Янчук, Ю.В.Трачук, О.В.Маландій, 
Н.М.Панчук визнала переможцями конкурсу 
творчих робіт серед випускників 9-х класів 
Анну Стрелець, ученицю Костопільської 
ЗОШ № 8 Рівненської області (І місце) та 
Ірину Корейко, ученицю Шумської ЗОШ 
№ 1 Тернопільської області (ІІ місце). Пер-
ше місце у конкурсі творчих робіт серед 
випускників 11-х класів поділили між собою 
випускниці Кременецького ліцею ім.Уласа 
Самчука Софія Нестерук і Згоранської ЗОШ 
Любомльського району Волинської області 
Олена Штангер. На другому місці – Влад 
Білик із Шумської ЗОШ № 1, а третім при-
зером стала Марина Нагорнюк – одинадця-
тикласниця Кременецького ліцею ім.Уласа 
Самчука. У підсумку, Шумська ЗОШ № 1 і 
Кременекцький ліцей ім.Уласа Самчука, от-
римавши по два призових місця, заявили 
про себе як про навчальні заклади з висо-
ким рівнем художньо-мистецької підготовки 
учнів. Організатори художнього конкурсу 
надіються побачити всіх його учасників се-

ред абітурієнтів, а згодом і серед студентів 
академії за спеціальністю ”Образотворче 
мистецтво“.

Масовим за кількістю учасників, 
різноманітним за обраними класами музич-
них інструментів і різножанровим за викону-
ваними музичними творами став 
конкурс інструментального 
та вокального виконавства. 
Понад 60 юних музикантів 
демонстрували свою досить 
зрілу музичну майстерність 
досвідченому журі у складі 
провідних музикознавців 
спеціальності ”Музичне ми-
стецтво“ академії В.М.Райчука, 
І.С.Харамбури, О.Й.Дедю, 
Ю.С.Ільчука, Л.О.Харамбури. 

За рішенням журі, пере-
можцями конкурсу вокалістів 
серед одинадцятикласників 
стали випускниця ДНЗ ТУПТО м.Зборів Хри-
стина Мудра (І місце) та учениця ЗОШ с.Заруддя 
Збаразького району Тернопільської області 
Наталія Лис (ІІ місце). Інструментальний кон-
курс серед старшокласників виграв учень 
11 класу Підкаміньської ЗОШ Бродівського 
району Львівської області Тарас Гавришко 
(баян), друге місце – за учнем Шумського 

ПТУ Олександром Фоши-
ном (гітара).

У конкурсі вокалістів 
серед дев’ятикласників 
поза конкуренцією виявив-
ся кременчанин Ярослав 
Домбровський. Він пере-
конливо здобув Диплом 
І ступеня. На другу схо-
динку цього конкурсного 
п’єдесталу піднялись аж 
троє дев’ятикласників: Ро-
ман Іней з Кам’янківської 
ЗОШ Підволочиського 
району Тернопільської 
області, Софія Вересюк 

із Берилівської ЗОШ Зборівського району і 
Мар’яна Зьобра з Новосільської ЗОШ Зба-
разького району. На третьому місці – Каміла 
Іващук (Скоринівська ЗОШ Підволочиського 
району) і Сніжана Порплиця (ЗОШ № 1 
м.Зборова). 

Творче суперництво серед учасників 
інструментального конкурсу (база 9 класів) 
було настільки напруженим, а виконавсь-
ка майстерність настільки зрілою і рівною, 
що журі довелося визначати по декілька 
переможців не лише на одне призове місце, 
а й в окремих музичних інструментальних 
дисциплінах. Так, переможцями по кла-
су фортепіано визнані Ірина Мельник 
(Новоставська ЗОШ Бучацького району 
Тернопільської області) і Сніжана Порпли-
ця (ЗОШ № 1 м.Зборова); серед скрипалів 
– Анастасія Стемпель (Новосільська ЗОШ 
Підволочиського району), Любов Мисюк 
(Ланівецька ЗОШ-ліцей № 2 Тернопільської 
області) і Марія Федунів (Колодіївська 
ЗОШ Підволочиського району). Одноосібно 
посіли перші місця акордеоніст Тарас По-
бер (ЗОШ с.Остап’є Підволочиського 
району) та гітарист Володимир Решетнік 
(Шумська ЗОШ). Дипломи ІІ ступеня отри-
мали бандуристка Софія Потерайко (Ска-

латська ЗОШ Підволочиського району) і 
трубач Роман Зарічний (Новосільська ЗОШ 
Підволочиського району). Таких же дипломів 
удостоєні юні скрипалі, кременчани Ярос-
лав Домбровський і Людмила Бондаревич. 
Інструментальний конкурс приніс дипломи 
ІІІ ступеня Володимиру Дрозді (Шимко-
вецька ЗОШ Збаразького району), Софії 
Вересюк (Берилівська ЗОШ Зборівського 

Володимир МАЗУРОК
декан філологічного факультету

ДЕНЬ  ВІДКРИТИХ  СЕРДЕЦЬ
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”Інформаційного центру академії“ 
Анатолій Багнюк, а літературний 
редактор газети ”Замок“ Ніна Баг-
нюк зупинилася на семіотичному 
аналізі поезії Галини Гордасевич у 
дослідженні ”Автор, текст і читач в 
інтертекстуальному просторі поезії 
Галини Гордасевич ”Сонце, вітер і 
жінка“. 

Комплекс літературознавчих 
і методологічних проблем роз-
робляли викладачі циклової 
комісії гуманітарних дисциплін 
педагогічного коледжу: 

”Психологізм портретних характеристик 
персонажів у прозі Галини Гордасевич“ 
(Н.М.Яцюк), ”Мотив 
дороги у поезії Га-
лини Гордасевич“ 
(Т.В.Нікіфорчук), 
”Патріотичне вихо-
вання української 
молоді на основі 
творчості Гали-
ни Гордасевич 
(”Степан Бандера: 
людина і міф“)“ 
( В . П . М а з у р о к ) , 
”Полікультурний 
аспект у творчості 
Галини Горда-
севич“ (Н.В.Багнюк), ”Фашистська окупація 
крізь призму сприйняття українських селян у 
повістях ”Ноїв ковчег“ Г.Гордасевич і ”Крижі“ 

Б.Харчука“ (Н.Г.Кушнірук), ”Міжпредметні 
зв’язки на уроках зв’язного мовлення в 
гуманітарних класах ліцею (на матеріалі 
оповідань Галини Гордасевич)“ (О.П.Терп’як). 

Під час виступів прозвучав мистець-
кий акорд семінару, який забезпечили 
учасниці квартету ”Імпровізація“, створено-
го напередодні 
семінару для 
його музичного 
супроводу під 
керівництвом ви-
кладача музичних 
дисциплін Олени 
Новик. Вокально-
інструментальний 
колектив у 
складі Любави 
Г о л о в і н с ь к о ї , 
Марії Іващук, 
Ілони Бендасюк і 
Галини Попівчак 
виконав три пісні 
на слова Галини 
Гордасевич (”Просто пісня“, ”Сни на дорогу“, 
”Ішла весна по місту“), музику до яких написала 
концертмейстер, член циклової комісії мистець-
ких дисциплін коледжу Любава Головінська. 

За матеріалами Всеукраїнського науко-
вого семінару ”Галини Гордасевич: силует на 

тлі історії“, присвяченого 80-річчю від дня на-
родження письменниці, підготовлено збірник 
наукових праць. 

чальний вплив її поезії на 
поетичну творчість Юрія 
Климця – нашого края-
нина, студента, а згодом і 
викладача нашого навчаль-

ного закладу. 
До про-

грами семінару 
увійшли лі-
т е р а т у р о з н а в ч і 
д о с л і д ж е н н я 
фахівців різних 
науково-освітніх 
установ України: 
доповідь доктора педагогічних і кан-
дидата філологічних наук, професо-
ра кафедри української і зарубіжної 
літератури та методики навчання 
Переяслав-Хмельницького держав-
ного педагогічного університету 
ім.Григорія Сковороди Ганни Токмань 
”Мотиви ліричного циклу ”Станція 
Ворожба“ Галини Гордасевич“; 
повідомлення наукового співробітника 
відділу рукописів Львівської 
національної наукової бібліотеки 
ім.Василя Стефаника Марії Трегуб 
”Листи Галини Гордасевич – джерело 

до життєпису письменниці“. Доповідь 
”Епістолярій Галини Гордасевич як джерело 
літературно-біографічних і просопографічних 

досліджень“, що її запропонував 
доктор філологічних наук, профе-
сор Національного університету 
біоресурсів і при-
родокористуван-
ня України Сидір 
Кіраль, стала 
академічним про-
довженням ви-
ступу львівського 
науковця. 

В а г о м и й 
внесок у виконання 
програми семінару 
зробили науково-
п е д а г о г і ч н і 
працівники нашо-
го коледжу й академії. Ініціатор 
і основний організатор семінару, 
один із дослідників творчості Га-
лини Гордасевич, голова циклової 

комісії гуманітарних дисциплін 
педколеджу Роман Дубровський висвітлив тему 
”Релігійна віра як джерело поетичної творчості 
Галини Гордасевич“. Кандидат філологічних 
наук, професор кафедри української мови та 

літератури Олег 
Василишин у 
с п і в а в т о р с т в і 
з місцевим 
п и с ь м е н н и -
ком, членом 
Н а ц і о н а л ь н о ї 
с п і л к и 
ж у р н а л і с т і в 
України Ігорем 
Ф а р и н о ю 
о п р и л ю д н и л и 
д о с л і д ж е н н я 
”Галина Гор-
дасевич як 

л і т е р а т у р н и й 
критик“. 

Ще один авторський тандем 
представників кафедри української мови та 
літератури, кандидати філологічних наук, до-
центи Олена Пасічник й Ірина Комінярська 
запропонували на-
укову розвідку ”Га-
лина Гордасевич як 
перекладач світової 
поезії“.

Н а у к о в ц і в 
академії на семінарі 
представляла і стар-
ший викладач ка-
федри суспільних 
дисциплін, канди-
дат філософських 
наук Олена Мороз, 
яка проаналізувала 
” Р е л і г і й н о -
ф і л о с о ф с ь к и й 
аспект концепту ”дім“ у повісті Галини Гор-
дасевич ”Ноїв ковчег“. Проблему ”Фемінна 
екзистенційність творчості Галини Горда-
севич“ досліджував головний редактор 

ГАЛИНА ГОРДАСЕВИЧ – ОЧИМА ДОСЛІДНИКІВ

Всеукраїнський науковий семінар 
”Галина Гордасевич: силует на тлі історії“, 
приурочений 80-річчю від дня народження 
відомої поетеси-кременчанки, підготували 
члени циклової комісії гуманітарних дисциплін 

педагогічного коледжу нашої академії. У роботі 
семінару брали 
участь науковці, 
літературознавці і 
мистецтвознавці, 
ж у р н а л і с т и 
з різних міст 
України. Вша-
нувати творчість 
поетеси, вислови-
ти свою глибоку 
повагу до її склад-
ного життєвого 
шляху українки-
патріотки при-
були відомий 
громадський діяч, 
видатний пись-

менник, Герой України Дмитро Павличко, 
син поетеси, літературознавець Богдан Гор-
дасевич, перший проректор Національного 
університету ”Острозька академія“, професор 
Петро Кралюк, заслужений журналіст України 
Емма Бабчук, письменник Микола Пшеничний, 
кременецький міський голова Роман Ванжула. 

Першим до учасників семінару – 
студентів і науково-педагогічних працівників 
коледжу й академії, представників місцевої 

”Просвіти“, навчальних закладів, бібліотек і 
музеїв міста – звернувся Дмитро Павличко із 

пристрасною філософсько-мистецькою про-
мовою у формі спогаду-есе ”Веселка – від 
Сяну до Дону: мої зустрічі з Галиною Гордасе-
вич“. Він здійснив проекцію патріотичних ідей 
творчості письменниці на проблеми нинішнього 

дня, на сьогодення держави України. Креме-
нецький міський голова Роман Ванжула вручив 
Дмитру Павличку посвідчення і Знак ”Почесний 
громадянин міста Кременця“. 

Глибокий філософсько-соціальний 

аналіз життєтворчості і творчого спадку Галини 
Гордасевич зробив член Національної спілки 

письменників України, заслужений працівник 
науки і техніки України, доктор філософських 
наук Петро Кралюк у доповіді ”Націоналістка 
з Донбасу“, що з огляду на реалії нинішнього 

”буремного Сходу“ для 
учасників семінару прозву-
чало особливо актуально. 

З а с л у ж е н и й 
журналіст України Емма 
Бабчук у власних спогадах 
”Радіозустрічі з Галиною 
Гордасевич“ розповіла про 
особливості та значення її 
поетичного слова, мовле-
ного в ефірі українського 
радіо. 

Про особисті 
зустрічі з поетесою-
кременчанкою говори-
ла директор Обласного 

літературно-меморіального 
музею Юліуша Словацького Тамара Сєніна. 
Спогадами про матір поділився син поетеси 

Богдан Гордасевич. 
Він же організував 
виставку-продаж 
збірок її  творів, 
в тому числі 
найновішого ви-
дання трьохтом-
ника ”Галина Гор-
дасевич. Твори“, 
п і д г о т о в л е н о г о 
з його ініціативи 
та під його 
керівництвом. 

П р и в е р -
нув увагу виступ 
р і в н е н с ь к о г о 
п и с ь м е н н и к а 

і громадського діяча Миколи Пшеничного 
”Крем’янчанка Галина Гордасевич – і Дубно, і 
Львів, і Юрій Климець“, де йшлося не лише про 
місце цих західноукраїнських міст у життєвій 
і творчій долі поетеси, а й про місце та визна-

Ніна БАГНЮК
літературний редактор ”Замку“
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Науково-педагогічне та культурно-освітнє 
співробітництво Кременецької гуманітарно-педагогічної 
академії ім. Тараса Шевченка і Могильовського державного 
педагогічного університету ім. А.А.Кулєшова наближається 
до свого першого десятирічного ювілею. Одним із важ-
ливих і особливо ефективних напрямів творчої співпраці 
українського та білоруського закладів вищої освіти є 
спільна участь у підготовці та проведенні міжнародних 
науково-практичних конференцій у Кременці й Могильові. 
”Філософсько-педагогічні проблеми неперервної освіти“ – 
тема цьогорічної науково-практичної конференції, що про-
ходила на базі білоруського ВНЗ і в складі оргкомітету якого 
працювала проректор з наукової роботи нашої академії, док-
тор педагогічних наук, професор В.Є.Бенера. Вона ж очолю-
вала делегацію наших науковців – учасників конференції. 

На науковий форум прибули 150 фахівців із Білорусі, 
України, Молдови, США і Росії. Вони запропонували до про-
грами конференції 125 тематичних наукових досліджень з 
проблем неперервної освіти. Крім наших науковців, Україну 
представляли науково-педагогічні працівники вищих закладів 
освіти Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Запоріжжя, Жито-
мира, Луганська і Мелітополя. 

Пленарне засідання вітальним словом відкрив ректор 
Могильовського державного університету ім. А.А.Кулєшова, 
доцент К.М.Бондаренко. Серед  доповідачів пленарного 
засідання – три представники українських ВНЗ: завідувач 
кафедри філософії та історії України Одеської національної 
академії зв’язку ім. А.С.Попова, доктор філософських наук, 
професор О.П.Панченко (”Неперерв-
на освіта – інтелектуальна складова 
інформаційних ресурсів суспільства“), 
завідувач кафедри педагогіки Прикар-
патського національного університету ім. 
Василя Стефаника, доктор педагогічних 
наук, професор Т.К.Завгородня (”До 
питання розвитку неперервної освіти 
в Україні: ретроспективний аналіз“) 
і проректор з наукової роботи нашої 
академії, доктор педагогічних наук, про-
фесор В.Є.Бенера (”Сучасні технології 
самостійної роботи при вивченні 
психолого-педагогічних дисциплін“). 
Тут же прозвучала доповідь ініціатора 
й організатора науково-педагогічних 
зв’язків Могильовського університету з 
нашим навчальним закладом, завідувача 
кафедри філософії ВНЗ-господаря, 
доктора філософських наук, професо-
ра М.І.Вишневського ”Інтегративність 
філософських основ неперервної 
освіти“. 

Інші виступаючі аналізували 
теоретико-методологічні основи 
неперервної освіти (В.П.Тарантей, про-
фесор Гродненського ДУ ім. Янки Купали), неперервну освіту 
як резерв вищої школи (В.І.Казаренков, професор РУДН), 
мовну компетенцію фахівця як результат неперервної освіти 
(А.А.Мурашов, професор Гродненського ДУ ім. Янки Ку-
пали), міжнародні проблеми професійної мобільності як 
фактор якості неперервної освіти (А.А.Самуйлич, директор 
Центру міжнародних зв’язків МО Республіки Білорусь), а та-
кож висвітлювали використання інформаційних технологій у 
навчально-виховному процесі (Г.П.Новикова, ректор Інституту 
розвитку освітніх технологій РАО), особливості організації 
навчальної діяльності ВНЗ у контексті неперервної освіти 
(А.П.Ільєнкова, доцент Придністровського ДУ ім. Тараса 

Шевченка), роль будинкового центру соціальних послуг як 
форми неперервної освіти (Т.М.Ковальова, начальник відділу 
Виконкому СНД, доцент), генезис поглядів на освіту та вихо-
вання дітей (А.І.Бєльський, професор Білоруського держав-
ного університету). 

Науковці першої тематичної секції конференції 
висвітлювали ”Філософські та соціально-гуманітарні аспекти 
гуманітарної освіти“. Вони показували неперервну освіту як 
основу реформування сучасних освітніх систем, розкривали її 
аксіологічні, політологічні, соціокультурні аспекти, визначали 
роль сім’ї як соціального інституту неперервного виховання 
дітей та молоді. Йшлося і про інформатизацію освіти як умо-
ву переходу від інформаційного суспільства до суспільства 
знань, і про мову як комунікативний засіб неперервності 
освіти суб’єкта соціальної дії, і про взаємозв’язок праці та 
гри як частини неперервної гуманітарної освіти, і про основні 
тенденції модернізаційних аспектів неперервної освіти, і 
про інформаційно-комунікативну компетентність як умову 

забезпечення спадковості у світі, а також про гуманізм як 
необхідну світоглядну установку сучасної освіти. Особли-
вий інтерес викликала тема ”Проблеми і педагогічні ризики 
біосоціокультурної коеволюції людини й індустріального 

суспільства“, запро-
понована доцента-
ми Білоруського ДУ 
А.Г.Давидовським і 
А.В.Пищовою.

Інтереси на-
уковців другої секції 
були спрямовані на 
”Психолого-педагогічні 
основи неперервної 
освіти“. Кожна з 27 
тем, оприлюднених на 
засіданні секції, заслу-
говують належної уваги. 
Однак окремі теми вийш-
ли за рамки традиційних 
підходів до осмислення 

анонсованої проблематики і склали особливу групу науко-
вих повідомлень постмодерного характеру: ”Інноваційний 
педагогічний досвід як домінуючий фактор удосконален-
ня професійної підготовки вчителів: методологія, теорія, 
технологія“ (Л.А.Козинець, доцент Білоруського ДПУ ім. 
М.Танка), ”Специфіка розвитку мовної картини світу дитини 
дошкільного віку в процесі неперервної освіти“ (М.В.Ільїна, 

Вітебський ДУ ім. П.М.Машерова), ”Підготовка спеціалістів 
соціально-педагогічної сфери до роботи з сім’єю на основі 
сімейно-орієнтованого підходу“ (І.М.Батура, І.Л.Лукашкова, 
Могильовський ДУ ім. А.А.Кулєшова), ”Рефсексія учня-
ми пізнавальної діяльності в системі неперервної освіти“ 
(В.М.Кротов, Могильовський ДУ ім. А.А.Кулєшова). 
Оригінальне наукове повідомлення ”Розвиток неперервної 
екологічної освіти в Україні“ зробили науковці харківських 
ВНЗ І.А.Воронцова, К.Є.Калінін, О.В.Вишня, С.В.Влащенко, 
а доцент Прикарпатського НУ ім. Василя Стефаника 
І.В.Стражникова розкрила ”Історіографічний контекст роз-
витку педагогічної освіти західного регіону України другої по-
ловини ХХ – початку ХХІ століття“.

Третя секція працювала над темою ”Неперерв-
на освіта та інновації“. Частина доповідей стосувалася 
секційної тематики безпосередньо: ”Інтерактивні мето-
ди навчання в системі підготовки і перепідготовки кадрів“ 
(К.В.Галантович-Кайдалова, Гомельський ДУ ім. Фран-
циска Скорини), ”Можливості консалтингу в реалізації 
неперервної інформаційної освіти“ (З.В.Лукашеня, Бара-
новичський ДУ), ”Можливості інтерактивної 
лекції у формуванні комунікативних умінь 
студентів“ (В.А.Старовойтов, Могильовський 
інститут МВС Республіки Білорусь), ”Викори-
стання технологій інтерактивного навчання в 
неперервній освіті“ (В.В.Чечет, О.Й.Єгорова, 
Білоруський НУ), ”Інноваційні форми і мето-
ди організації самостійної роботи студентів у 
ВНЗ“ (Т.О.Старовойтова, Могильовський ДУ ім. 
А.А.Кулєшова), ”Використання інформаційно-
комунікативних технологій в роботі з дітьми 
з особливостями психофізичного роз-
витку“ (С.В.Лаукткіна, Вітебський ДУ ім. 
П.М.Машерова), ”Мультимедійні засоби та їх 
використання при вивченні курсу психології у 
ВНЗ“ (І.Р.Іванова, В.О.Котова, І.Т.Кушнер, Мо-
гильовський ДУ ім. А.А.Кулєшова), ”Полікультурна освіта 
дошкільнят як інновація в системі неперервної освіти“ 
(Н.В.Єршова, Могильовський ДУ ім. А.А.Кулєшова).

Одним із керівників четвертої секції, що працювала 
над темою ”Наукове і навчально-методичне забезпечення“ 
була проректор з наукової роботи нашої академії, професор 
В.Є.Бенера. Майже 30 науковців з Могильова, Мінська, Гродно, 
Бреста, Вітебська, Москви й інших міст вирішували проблеми 
етнопедагогізації навчального процесу (Д.Н.Дубініна, Мінськ), 
основних підходів до визначення якості освіти (Н.І.Бумаженко, 

Вітебськ), культурно-педагогічних детермінант сучасної 
неперервної освіти (Ю.В.Аленькова, Могильов), наукових 
основ створення електронних підручників (Т.Ю.Герасимова, 
А.С.Лапушкіна, Могильов), прогнозування індивідуального 
освітнього маршруту в умовах неперервної освіти 
(А.Г.Давидовський, А.В.Пищова, Мінськ), ноосферної освіти 
та стратегій стійкого розвитку в інформаційному суспільстві 
(Ю.С.Мельниченко, Могильов). Значна частина виступів сто-
сувалася конкретних методологічних питань: ”Навчально-
методичний комплекс як основа стратегії неперервної освіти 
спеціаліста“ (В.А.Шишкіна, М.Н.Дедулевич, Могильов), 
”Навчально-методичне забезпечення вивчення геометрич-
ного матеріалу при підготовці вчителів початкових класів“ 
(Н.В.Толстик, Мінськ), ”Методологічні аспекти розвитку 
професійної мотивації спеціаліста в системі неперервної 
освіти“ (І.Л.Прокопчик-Гойко, Мінськ), ”Позааудиторні за-
няття студентів з навчальних предметів у системі неперервної 
освіти“ (В.І.Казаренков, Т.Б.Казаренкова, Москва), ”Кейс-
методи в навчанні використання комп’ютерних засобів при 
підвищенні кваліфікації викладачів ВНЗ“ (О.Є.Савич, Грод-
но). 

Особливий науковий інтерес викликала методологія 
екологічного навчання та виховання студентської і учнівської 
молоді. Таку тематику розробляли доцент Брестського ДУ 
ім.О.С.Пушкіна Г.М.Казаручик (”Формування екологічної 
культури студентської молоді: екогуманітарний підхід“), нау-
ковець Білоруського держуніверситету Ю.І.Залеська (”Освітні 
стратегії стійкого розвитку й екологічна освіта: досвід вищої 

школи“), викладачі Могильовського 
ДУ ім. А.А.Кулєшова В.С.Строн та 
І.І.Кусто (”Екологічна освіта як основа 
спадкоємності дошкільного закладу 
освіти і загальноосвітньої школи“). 
У цій же секції і над цією ж пробле-
матикою працювали наші науковці: 
декан природничо-технологічного 
факультету, доцент О.І.Дух висту-
пила з доповіддю ”Особливості 
еколого-освітньої роботи зі сту-
дентською молоддю“, а декан 
філологічного факультету, доцент 
В.Г.Мазурок проаналізував процес 
”Формування еколого-економічної 
компетентності студентської молоді 
в системі неперервної освіти“. 

Для учасників Міжнародної 
конференції були представлені 
майстер-класи ”Авторські моделі 
інноваційної практики неперервної 
освіти“ (модератор – доцент Мо-
гильовського ДУ ім. А.А.Кулєшова 
О.А.Башаркіна) і ”Технології 
візуалізації в моделях змішаного 
навчання“ (модератори – до-

цент Білоруського ДЕУ О.В.Луцевич, співробітники цього 
ж університету О.О.Кравченко і Т.Л.Майборода, науковець 
Білоруського ДПУ ім. Максима Танка Ю.С.Калюта і вчитель 
СШ № 153 м.Мінська О.О.Загороднєв), а також процесуально-
навчальний консалтинг, який провела доцент Барановичсько-
го держуніверситету З.В.Лукашеня.

Водночас науковці, котрі зібрались на Міжнародну 
науково-практичну конференцію у Брестському дер-
жавному університеті ім. А.С.Пушкіна, вирішували про-
блему ”Порівняльна педагогіка в умовах міжнародного 
співробітництва та європейської інтеграції“. У пленарному 
і секційних режимах розглядались питання порівняльного 
аналізу тенденцій розвитку освіти у світі, методології 
порівняльної педагогіки, досвіду і проблем модернізації 
вищої школи, інноваційних моделей освіти в білоруських 
та зарубіжних педагогічних дослідженнях і в освітній 
практиці, забезпечення якості освіти в контексті глобаль-
них і регіональних проблем, особливостей соціалізації 
особистості в сучасних освітніх системах. На пленарному 
засіданні конференції з доповіддю ”Якість освіти: сучасні 

стратегії та перспективи розвитку“ виступив завідувач ка-
федри педагогіки вищої школи нашої академії, професор 
О.О.Безносюк. Він же презентував навчальний посібник 
”Технології соціально-педагогічних досліджень“, що 
було передбачено Угодою про співпрацю Кременецької 
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 
з Брестським державним університетом ім. А.С.Пушкіна 
(Республіка Білорусь) у галузі вищої освіти. 

За матеріалами конференцій підготовлено Збірники 
наукових праць.

Анатолій БАГНЮК
головний редактор ”Замку“ ПРЕДМЕТ ДИСКУСІЙ – ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ



Іванюк, Петро Клак, Ярослав Міщена, кларнетист Іван Вихрущ 
і концертмейстер Валерій Яскевич. Їх концерт-презентація 
проходив під девізом ”Ми приїхали з Волині, з древнього 
Крем’янця“. Буквально шквал аплодисментів студентської 
аудиторії вони викликали виконанням українських народних 
пісень ”На Волині“ (аранжування Валерія Яскевича), ”Цвіте, 
цвіте черемшина“, ”Ой на горі два дубки“, ”Їхав, їхав козак 
містом“, ”Якби мені зранку“ і ”Не той козак“, пісень відомих 
українських авторів, композитора Олександра Білаша і поета 
Дмитра Павличка ”Явір і яворина“ і ”Долиною туман тече“. Та 
справжнім апофеозом концерту стало виконання ”Веселими 
кременчанами“ польської народної пісні ”Соколи“, яку з пер-
ших акордів підхопили всі присутні. 

Фестиваль ”Kortowiada-2015“ не лише підтвердив кла-
сичну тезу ”Мистецтво не знає кордонів“, а й продемонстру-
вав, що музика зближує народи, поглиблює взаєморозуміння 
та зміцнює сердечні взаємини між людьми, незважаючи на всі 
соціальні та культурні відмінності між ними.
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Після Української Революції Гідності Федеральне 
Міністерство науки, досліджень та економіки Австрії додат-
ково профінансувало для українських вчених 20 місячних 
наукових стипендій.  Кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри німецької філології нашої академії Орися Марунько 
отримала «Майдан-Стипендію» за сприяння Австрійського 
бюро культурних обмінів та Центру  культурних 
зв’язків і мобільності. Це дало їй можливість 
упродовж місяця пройти наукове стажування в 
Австрії при Інституті германістики  Віденського 
університету і дослідити прагматичні та когнітивні 
аспекти претеритального кон’юнктива в сучасній 
німецькій мові.  Одна з умов надання стипендії 
– наявність наукового керівника з австрійської 
сторони.  Наукове керівництво здійснював 
відомий австрійський науковець, професор, 
доктор Петер Ернст, який є автором низки на-
укових праць та підручників зі  вступу до гер-
манського мовознавства, граматики німецької 
мови та історії німецької мови. У рамках програ-
ми стажування наш науковець також дослідила 
когнітивно-прагматичні та лінгвокультурний 
аспекти вживання усталених конструкцій в 
австрійському варіанті сучасної німецької мови та 
прслухала курс лекцій «Текст- та медіалінгвістика». 

Віденський університет заснований 1365 року і 
вважається одним із найстаріших та найбільших у Європі. 
Тут навчається близько 92 тисяч студентів. На вибір студентів 
університет пропонує більше 130 курсів. Окрім офіційної, за-
клад має назву Хауптуні (Hauptuni — Головний університет). 
У цьому році Віденському університету  виповнилось 650 
років, у зв’язку з чим тут проводиться низка заходів: створе-
на ювілейна веб-сторінка на офіційному сайті університету, 

проходять відкриті 
лекції, круглі столи, 
симпозіуми, фести-
валь, концерти, пер-
фоманси. У фойє 
університету була 
розміщена пересувна 
виставка, присвячена 
вченим, які зробили 
вагомі відкриття, про-
те переслідувались 
владою. Тут навчались 
та викладали  відомі 
українці Іван Франко 

та Іван Пулюй.
Згідно із програмою стажування наукові дослідження 

здійснювались у бібліотеці Віденського університету, яка 
поряд з Австрійською національною бібліотекою є однією 
з найбільших наукових і публічних бібліотек Австрії. Ровес-
ниця Університету, вона нараховує сьогодні 6,7 млн одиниць 
зберігання і складається з головної бібліотеки та 50 філій. 
Основні дослідження проводились в одній із філій – фаховій 
бібліотеці Інституту  германістики. Тут працюють 4 зали: чи-
тальний, лінгвістичний, літературознавчий і зал з художньою 
літературою та літературою з методики викладання німецької 
мови. 

Систематизація всієї літератури здійснена за 29 по-
казниками. Кожен студент має право користуватися фонда-
ми бібліотек. Інформацію про фонди, систему роботи, умо-
ви та терміни користування можна дізнатись на офіційному 
сайті бібліотеки. У залах бібліотек самообслуговування 
інформаційне бюро допомагає подолати труднощі у пошу-

ку необхідної інформації: кожне джерело має свій номер та 
своє місце на стелажі чи в електронній системі. До послуг 
відвідувачів – електронні каталоги, бібліографії, комп’ютери, 
ксерокси та сканери. Необхідну літературу, яка є у вільному 
доступі, відвідувачі шукають самостійно, а журнали замовля-
ють через онлайн-каталоги заздалегідь. Тут можна і купити 
необхідну літературу.  Цікаво, що бібліотеку обслуговують 
всього троє основних працівників та семеро студентів.

Насиченою була культурно-розважальна частина про-
грами стажування: у вільний час наш науковець відвідала  
найвідоміші місця Відня: Собор Святого Стефана – сим-
вол Відня із 800-річною історією; Церкву Святого Петра на 
однойменній площі; Церкву-музей Святого Карла, побудовану 
на честь покровителя міста 
Карло Борромео; Хофбург 
– колишню резиденція 
Габсбургів, де сьогодні 
штаб-квартира Прези-
дента Австрії; музейно-
парковий комплекс Бель-
ведер із Верхнім і Нижнім 
палацами та парком з 
численними фонтанами 
та скульптурами, Ратушу 
зі 105-метровою баштою, 
помпезну будівлю Будинку 
Парламенту площею 13500 
м.кв., що вміщує близь-
ко 100 залів; Віденську 
державну оперу – найбільший оперний театр Австрії, де 
щорічно проводиться 300 постановок, які щоразу змінюються 
(один раз в рік у приміщенні Опери проводиться знаменитий 
Віденський бал); Церкву Вотівкірхе – другу за висотою церкву 
у Відні з прославленими вітражами; Музейний Квартал – ве-
личезний туристичний комплекс, який об’єднує в собі численні 

галереї, виставки, садово-паркові композиції та затишні арт-
кафе зі смачною віденською кавою. Абсолютно приголомшує 
ще одна візитівка міста – Будинок Хундертвассера, побудо-
ваний за проектом австрійського художника й архітектора 
Фріденсрайха Хундертвассера в 1983 – 1986 роках спільно 
з архітектором Йозефом Кравіной. У цьому будинку ви не 
знайдете і двох вікон однакової форми чи розміру. Усі стіни 
нерівні, підлоги більше схожі на лісову стежку. І все це диво 
прикрашене божевільною буйною рослинністю всіх відтінків. 
Архітектор, будучи до глибини душі ідейним екологом, прагнув 
оселити тут не тільки людей, а й рослин, тим самим віддаючи їм 
символічну дань за екологічні злочини людства.

Незабутніми за-
лишаться спогади про 
відвідини Віденського 
передпасхального яр-
марку, на відкритті якого 
приємно було побачити 
жовто-блакитні кольори 
одягу гостей з України та 
національну символіку, і 
про теплу зустріч зі сту-
денткою другого випуску 
спеціальності «Німецька 
філологія» Аліною Шне-
еберг (Гончарук), яка  
працює тут соціальним 
педагогм і веде кур-
си німецької мови для 
іноземців та російської  
– для австрійців.

Звіт про виконан-
ня програми стажування 
в Інституті германістики Віденського університету доцент Ори-
ся Марунько оформила не лише в офіційному, а й у творчо-
інформаційному форматі. Вона провела науково-методичний  
семінар для викладачів нашої академії  «Міжнародні академічні 

обміни: наукові дослідження в інституті германісти-
ки Віденського університету», проінформувала 
про  міжнародні інституції, які дають змогу отри-
мати стипендії для навчання та наукової роботи за 
кордоном (Освітні програми Європейського Союзу 
Темпус, Еразмус Мундус,  Програма академічних 
обмінів Фулбрайта в Україні; Німецька служба 
академічних обмінів; Представництво Австрійської 
служби академічного обміну у Львові), розповіла 
про  специфіку роботи викладачів Віденського 
університету та систему роботи бібліотек, запро-
понувала перелік документів, які необхідно подати 
для отримання стипендії, відповіла на питання не 
лише науково-педагогічного, а й культурного та 
краєзнавчого характеру.

В електронному залі бібліотеки академії 
відбувся семінар для бібліотекарів «Досвід роботи бібліотеки 
Віденського університету», де наш науковець-філолог  звер-
нула увагу на методи роботи прцівників книгозбірні цього 
ВНЗ, починаючи від веб-сторінки, електронного каталогу та 
закінчуючи шрифтом, за яким відвідувач може знайти книгу на 
бібліотечних стелажах.

Упродовж п’яти днів польським містом Ольштин 
володіло студентство: проходив традиційний щорічний сту-
дентський фестиваль ”Kortowiada“. ”Kortowiada-2015“ 
була 56-ою за порядковим номером, що засвідчує її більш 

ніж півстолітню історію. Це справжнє свято студентської 
демократії і молодіжної свободи, юного інтелекту і запаль-
них емоцій, юнацької винахідливості та іскрометного гумору, 
непорушних традицій і нестандартної творчості, академічної 
розсудливості та постмодерної ірраціональності. Одним сло-
вом, всього неохопного, чим багата бурхлива студентська 
молодість. Організаційним ядром фестивалю був студентсь-
кий актив Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, 
тому саме ректор цього Університету на всі фестивальні дні 
передав символічні ключі управління цим престижним на-
вчальним закладом голові студентського парламенту.

Програма імпрез ”Kortowiada-2015“ була надзви-
чайно багатою. На п’яти фестивальних сценах Ольшти-
на виступали ансамблі, творчі групи та окремі виконавці 
з багатьох міст Польщі та зарубіжжя, звучала музика всіх 

жанрів і напрямів, форм і стилів. У 
місті проходили найрізноманітніші 
марші та паради серйозного (па-
рад факультетів Університету) і 
гумористичного (шоу-парад у те-
матичних маскарадних костюмах) 
планів. Проводилися спортивні 
змагання з традиційних (легка 
атлетика, теніс) і нетрадиційних 
(перегони на візках з кошиками) 
видів спорту. Організовувались бит-
ви інтелектуалів і різнотематичні 
майстер-класи, зокрема ”Танець з 
вогнем“. Проведено масовий турнір 
комп’ютерних ігор. Постійно пра-
цювали диско-клуби. Особливий 
резонанс викликав конкурс ”Міс Ве-
нера“, який готували кращі польські 
фахівці: відомі хореографи, сцена-
ристи, режисери.

Найчисельнішу аудиторію збирали концерти польсь-
ких і зарубіжних музичних колективів і виконавців. Серед 
них – музичний гурт Кременецької гуманітарно-педагогічної 
академії ім.Тараса Шевченка ”Веселі кременчани“, який при-
був на фестиваль за запрошенням ректорату і студентського 
парламенту Вармінсько-Мазурського університету в рамках 
Угоди про співпрацю між нашими навчальними закладами. 
Фестивальну делегацію академії очолював її ректор, профе-
сор А.М.Ломакович.

Гурт ”Веселі кременчани“ виступав у своєму 
незмінному складі: солісти Володимир Дзюма, Володимир 

Наталія ВОРОНЦОВА
кандидат філологічних наук

Петро КЛАК

СТАЖУВАННЯ  В  АВСТРІЇ

”KОRTOWIADA-2015“ АПЛОДУЄ КРЕМЕНЧАНАМ
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У межах Міжнародного інтеграційного проекту для 
студентів, магістрантів і аспірантів ”Школа відкритого розуму“ 
в Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса 
Шевченка і Тернопільському національному педагогічному 
університеті ім. Володимира Гнатюка відбулась ХІІІ 
міжнародна зустріч, до програми якої входили наукова 
конференція і майстер-класи за спільною тематичною 
проблематикою ”У світі знаків: проблема вербального і 
невербального“. Співорганізаторами виступили постійні 
учасники Міжнародного проекту – Кременецька 
гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, 
Тернопільський національний педагогічний університет 
ім. Володимира Гнатюка, Кам’янець-Подільський 
національний університет ім.Івана Огієнка, Університет 
імені Яна Кохановського в Кельце (Польща), Технічно-
гуманітарна академія в Бєльсько-Бялій (Польща), 
Центр східної культури (м.Кельце, Польща) і Альманах 

”Studia Methodologika“ 
(м.Тернопіль), На-
ціональний університет 
”Острозька академія“. 
Організаційний комітет 
цьогорічної зустрічі 
учасників Проекту очо-
лювали професори Афанасій 
Ломакович (Кременець-
ка гуманітарно-педагогічна 
академія ім.Тараса Шевчен-
ка), Олег Лєщак (Університет 
імені Яна Кохановського в 
Кельце) і доцент Оксана Лаба-

щук (Тернопільський національний педагогічний університет 
ім.Володимира Гнатюка). Обов’язки секретарів Оргкомітету 
виконували доценти Ришард Стефановський (Університет 
імені Яна Кохановського в Кельце) та Олена Пасічник (Кре-
менецька гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шев-
ченка). Активно працювали в Оргкомітеті науково-педагогічні 
працівники українських і польських ВНЗ Сергій Волковинсь-
кий (Кам’янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка), Михайло 
Лабащук (Технічно-гуманітарна академія в Бєльсько-Бялій), 
Ігор Папуша (Тернопільський НПУім.Володимира Гнатюка) і 
Катажина Нобіс-Влязло (Центр східної культури, м.Кельце), 
а також молоді науковці: аспірант Галина Горба, магістранти 
Уляна Майданюк і Юрій Вітяк, студенти Тетяна Клипко й Ірина 

Дмитришин.
Програма тернопільського 

етапу Міжнародної зустрічі вклю-
чала її офіційне відкриття, пер-
ше пленарне засідання наукової 
конференції ”У світі знаків: 
проблема вербального і не-
вербального“ і групу майстер-
класів, тематика яких мала 
безпосередній стосунок до про-
грами конференції: ”Бінарні 
опозиції в мові та культурі“ 
(модератор Оксана Лабащук), 

”Прояви аксіологічних підстав у 
політичній діяльності“ (модератор Ришард Стефановський), 
”Фрейми і скрипти результативності“ (модератор Ігор Папу-
ша), ”Онтологія інформації та лінгвосеміотики“ (модератор 
Олег Лєщак) і ”Жанрова система як семіотична проблема“ 
(модератор Денис Чик, Кременецька гуманітарно-педагогічна 
академія ім. Тараса Шевченка). 

На кременецькому етапі Міжнародної зустрічі за-
вершилась робота окремих майстер-класів і була повністю 
виконана програма наукової конференції, на якій означена 
тематика вирішувалась у трьох проблемних аспектах: ”Явне 
і неявне у публічному дискурсі“, ”Мова і семіотика“ та ”Вира-
жене і невиражене у художньому тексті“. 

Першу проблематику висвітлювали 8 польських і 11 
українських молодих науковців. Евеліна Каня (Бєльсько-
Бяла), Дагмара Корчинська, Анна Плєч, Анна Хлопек, 
Кароліна Бугайська, Ярослав Чарнота, Йоанна Коваль-

чук і Йоанна Хмільовська (Кельце) характеризували 
вербальні та невербальні складники образу міста на при-
кладах конкретних польських міст, проблеми комунікації 
в президентській кампанії у Польщі 2015 року на підставі 
дебатів, лозунгів і плакатів; вирішували питання вербальної 
і невербальної семіотизації в офіційно-правовій сфері 
діяльності; здійснювали лінгвосеміотичний аналіз дискурсу 
про літературні твори в мережі Інтернет, спроби типологізації 

вільних комунікативних актів, концептів ”щастя“ і ”нещастя“ в 
польському та російському фольклорі; пояснювали застосу-
вання невербальних знаків у різних ситуаціях. 

Частину тем взяли на себе студенти Кам’янець-

Подільського національного університету ім. Івана Огієнка 
Тетяна Ясінчук (”Селфі та інстаграм як симулякри соціального 
життя“), Оксана Грушанська (”Зміна контекстуальності роман-
тики в соціальних мережах“) і Богдана Хома (”Сатира як при-
ховане самоусвідомлення помилок для розвитку“). Студент 
Тернопільського національного педагогічного університету 
ім. Володимира Гнатюка Володимир Барна характеризував 
візуалізацію структурної семантики.

Вагомий внесок у вирішення проблем явного і неявно-
го в публічному дискурсі зробили студенти – члени Наукового 
товариства нашої академії. Анна Сілка розкрила ”Вербальні 
та невербальні аспекти впливу релігії на лю-
дину“, а Марія Клизуб – тему ”Психологія 
обману: невербальна система прояву“ (нау-
ковий керівник – доцент Наталія Савелюк). 
Певною мірою соціально небезпечне питання 
”Соціально-педагогічні проблеми виховання 
брехливих дітей“ зачепила Олеся Шматюк. 
Майбутнього вчителя німецької мови Ольгу 
Філіпову зацікавили ”Психолого-педагогічні 
проблеми вільного часу старшокласників“, 
а її одногрупницю Ольгу Гануліч – ”Вихо-
вання у дітей ”діяльної любові“ до матері“. 
Наукове керівництво їхніми дослідженнями 
здійснювала завідувач кафедри педагогіки 
і психології, доцент Л.М.Кравець. Представ-
ники філологічного факультету Ольга Мику-
ляк і Зоряна Руднік аналізували роль невер-
бальних засобів у міжкультурній комунікації 
та професійному спілкуванні. Їх наукові по-
шуки спрямовувала завідувач кафедри української мови та 
літератури, доцент І.О.Волянюк. 

За напрямом ”Мова і 
семіотика“ працювали студент-
ка НУ ”Острозька академія“ 
Вікторія Назарук (”Апелятивація 
у медійному тексті“) та студен-
ти Кам’янець-Подільського НУ 
ім.Івана Огієнка Наталія Заболот-
на (”Особливості фемінного не-
вербального спілкування“), Марія 
Троян (”Концепт ”мир“ у дипло-
матичному дискурсі на основі про-
мов Барака Обами“) та Юлія Бод-
нар (”Роль невербальних знаків в 
успішному спілкуванні“).

Польські студенти з 
Технічно-гуманітарної академії в Бєльсько-Бялій Ельжбе-
та Кубіца, Катажина Пач, Наталія Галка, Кінга Лясек запро-
понували власне бачення ”фальшивих елементів“ у праці 
перекладача-інтерпретатора мови тіла в 
процесі комунікації, семантики і прагматики 
знаку ”чорний кіт“, еквівалентних відношень 
між польськими та російськими прислів’ями.

Студенти Університету імені Яна Ко-
хановського в Кельце Каміл Кліш, Маркіян 
Павліцкі, Пауліна Мачульска, Александра 
Цедровська зосередились на вербаль-
них і невербальних гіпнотичних складових 
семіотичної інтеракції, кінетиці та кінестетиці 
мови тіла жінок і чоловіків, на сполучних фор-
мах існування неперекладних текстів, про-
блемах вербальної репрезентації музичних 
образів засобами мови.

Наші молоді науковці вивчали ”Особливості 
актуалізації мовленнєвих актів з подвійною ілокуцією“ і ”Мовні 
особливості засобів вираження майбуттєвості в англомов-
ному дискурсі“ (Катерина Чижук і Наталія Бартух; науковий 
керівник – завідувач кафедри англійської філології, доцент 
Наталія Воронцова), ”Процес семіозису метафори як знака та 
її інтерпретація в дискурсі“ (Іван Прокіпчук; науковий керівник 
– професор кафедри англійської філології Анатолій Янков), 
”Комбіновані ідеограми на сторінках англомовних Інтернет-
чатів“ і ”Англомовні семантичні та невербальні складові 

Інтернет-дискурсу“ (Надія Данік і Надія Малищик; науковий 
керівник – доцент кафедри англійської філології Наталія 
Янусь). До теми ”Вербалізація концепту ”money“ в англо-
мовному сленгу“ звернулася Богдана Христинюк (науковий 

керівник – старший викладач кафедри англійської 
філології Мар’яна Слободян).

Третю теоретичну проблематику наукової 
конференції ”Виражене і невиражене у худож-
ньому тексті“ вирішували студенти і магістранти 
українських вищих закладів освіти. Тернополяни 
Олена Крушельницька, Марія Підодвірна, Світлана 
Бартіш, Галина Горішна, Антоніна Лахманюк і 
Юрій Вітяк висвітлювали такі проблемні питання, 
як парадигма мовленнєвих жанрів у романах Юрія 
Андруховича, семіотичні механізми трансляції 
міфу про золотий вік у поезії для дітей, концепти 
”свої“ і ”чужі“ в поетичних текстах на тематику 
Української Революції Гідності, взаємодія вер-
бального і невербального аспектів наративного 
тексту, вербальні маркери епістолярного стилю у 
творчості письменників. 

Студенти Кам’янець-Подільського НУ ім. 
Івана Огієнка Дмитро Коваленко й Оксана Кун-

цьо запросили своїх колег до дискусії з питань 
контекстуальності реальності в романі ”S.N.U.F.F.“ Віктора 
Пелєвіна та когнітивної градації символа ”яскраво-червона 
літера“ в однойменному романі Натаніеля Готторна.

Група юних науковців нашої академії під керівництвом 
багаторічного учасника ”Школи відкритого розуму“, доцента 
Олени Пасічник працювали над низкою літературознавчих пи-
тань: ”Чужа думка“ як чинник руйнування особистого щастя. 
За повістю Любко Дашвар ”Молоко з кров’ю“ (Ольга Стус), 
”Топос Волині у повісті Олексанра Купріна ”Олеся“ (Кате-
рина Мишко), ”Вербальне спілкування Юліуша Словацького 
з ”близькими серцю поета“ жінками“ (Тетяна Герман, Ольга 

Чохрій), ”Проза Василя Слапчука: особливості дискурсу“ (Ми-
рослав Клебанюк, Юрій Коханевич), ”Вербальні та невербальні 
виміри впливу особистості вчителя на учня. За повістю Чингіза 
Айтматова ”Перший учитель“ (Ганна Луцик), ”Епістолярій 
Юліуша Словацького як приклад вербального спілкування“ 
(Ольга Макаренко). Доцент Ірина Комінярська спрямувала ро-
боту студентів-пошуковців на дослідження творчості відомого 
українського прозаїка Уласа Самчука: Софія Шандрук дала 
характеристику журналістиці Уласа Самчука в період Другої 
світової війни, а Інна Ісаєнко проаналізувала психологічний 
портрет героя за його романом ”Марія“. 

Юні науковці – учасники дискусій – отримали ди-
пломи Міжнародного інтеграційного проекту для студентів, 
магістрантів і аспірантів ”Школа відкритого розуму“, де 
відмічена їх активна участь у майстер-класах і Міжнародній 
науковій конференції та наголошено, що дипломант успішно 
пройшов тренінг у сфері методології гуманітарних наук і ви-
ступив з актуальною доповіддю на конференції. 

Учасникам ”Школи відкритого розуму“ була за-
пропонована широка культурна програма. Вони здійснили 

екскурсійне знайомство зі старо-
винними волинськими містами 
Дубно і Кременець, відвідали 
визначні місця Тернополя і 
Львова. У Кременці побували на 
Замковій горі і в Ботанічному 
саду, відвідали Літературно-
меморіальний музей Юліуша 
Словацького, ознайомились з 
експозиціями музеїв академії 
(Музею історії навчального за-
кладу, Кімнати-музею худож-
ника Ростислава Глувка, Музею 
довоєнної фотографії), оглянули 

Виставкову залу та картинну галерею, де представлені робо-
ти викладачів і студентів академії, а також стали учасниками 
трьох літературно-мистецьких вечорів: вечора знайомств, ве-
чора української культури і вечора польської культури.

Завершальним акордом ХІІІ і, безумовно, успішної, а 
тому й щасливої зустрічі юних науковців України та Польщі 
стало символічне Прощальне Вогнище, біля якого продо-
вжувалися гарячі дискусії, зміцнювалися щирі взаємини і сер-
дечна дружба юної інтелектуальної еліти двох країн, а також 
формувалися підстави для нових продуктивних зустрічей. 

Валентина КАЩУК
редактор відділу студентської молоді ЩАСЛИВА – ТРИНАДЦЯТА! 
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Три коледжі Тернопільської області – Технічний ко-
ледж Тернопільського НТУ ім. Івана Пулюя, Педагогічний ко-
ледж Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Та-
раса Шевченка і Чортківський державний медичний коледж 
– були удостоєні честі приймати учасників Всеукраїнської 
наради голів обласних методичних об’єднань викладачів 
філологічних дисциплін ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації та 
провідних фахівців цієї галузі. Нараду організували і па-
тронували Інститут інноваційних технологій і змісту освіти 
МОН України, Всеукраїнська спілка голів методоб’єднань 

викладачів української мови та літератури ВНЗ І – ІІ рівнів 
акредитації, департамент  освіти і науки Тернопільської 
облдержадміністрації і Рада директорів ВНЗ І – ІІ рівнів 
акредитації Тернопільської області. 

Відкриття наради відбулось у Технічному коледжі 
ТНТУ ім. Івана Пулюя з участю директора департаменту 
освіти і науки Тернопільської ОДА Любомира Крупи, голови 
Ради директорів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Тернопільської 
області Володимира Калушки, начальника відділу змісту 
і технологій навчання молодших спеціалістів Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Людми-

ли Котоловець, голови Всеукраїнської 
спілки голів методоб’єднань викладачів 
української мови та літератури ВНЗ 
І–ІІ рівнів акредитації Тетяни Антонюк. 
Окрім них, учасників наради вітала 
голова циклової комісії викладачів 
філологічних дисциплін Технічного ко-
леджу Ольга Літвінюк. 

За програмою наради, першим 
її елементом стали звіти-презентації 
голів обласних методоб’єднань 
філологів Тернопільської (Тетяна Бой-
чук), Полтавської (Валентина Ісакова), 
Хмельницької (Ольга Блажевич) і 

Житомирської (Ніна Антонюк) областей про навчально-
методичну та наукову роботу викладачів. Тут же був 
організований дискусійний майданчик ”Особливості викла-
дання філологічних дисциплін у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації в 
сучасних суспільно-політичних і соціально-економічних умо-
вах“. 

Другим елементом наради був круглий стіл ”Форму-
вання особистісних компетенцій при вивченні філологічних 
дисциплін“, який проходив на базі Педагогічного колед-
жу нашої академії. Вела засідання голова Всеукраїнської 

спілки голів методоб’єднань викладачів української мови та 
літератури ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації, заслужений працівник 
освіти України, переможець І Всеукраїнського конкурсу 
”Кращий викладач української мови вищого навчального за-
кладу“ (2010 рік), викладач української мови та літератури 
Чернівецького індустріального коледжу Тетяна Антонюк.

Від нашого навчального закладу учасників 
Всеукраїнської наради вітали проректор з наукової роботи, 
доктор педагогічних наук, професор Валентина Бенера, ди-
ректор педагогічного коледжу, кандидат технічних наук, до-
цент Надія Бабій. На нараді були присутні 45 викладачів із 39 
коледжів, технікумів та училищ України. Серед делегацій, 
закономірно, найбільш представницькою була коман-
да філологів із Тернопілля – 9 чоловік, а також викладачі 
української мови і літератури нашого педагогічного коледжу. 
По 4 фахівці делегували Полтавська і Сумська області, по 3 – 
Хмельницька, Дніпропетровська і Вінницька, по 2 – Волинсь-
ка область і м.Київ. Інші області були представлені головами 
обласних методоб’єднань. 

Учасники круглого столу заслухали наукові 
повідомлення ””Слово і народ“ Бориса Харчука як джерело 
формування громадянських компетенцій студентів“ (про-
фесор кафедри української мови і літератури Кременецької 
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 
Олег Василишин), ”Проектні технології як засіб формуван-
ня мовно-комунікативних компетенцій студентів“ (викладач 
Мелітопольського училища культури Зінаїда Скляренко), 
”Формування життєвих навичок, що сприяють соціальному 
здоров’ю, на заняттях з української 
літератури“ (викладач Технічного 
коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя Те-
тяна Бойчук), ”Формування компе-
тентностей культури спілкування 
студентів під час вивчення жанрів 
офіційно-ділового стилю“ (викла-
дач Кременчуцького льотного ко-
леджу Національного авіаційного 
університету Оксана Савчен-
ко), ”Формування професійних 
компетенцій студентів на заняттях 
з української мови за професійним 
спрямуванням“ (викладач 
Технічного коледжу ТНТУ ім. Івана 
Пулюя Ольга Літвінчук), ”Викори-
стання медіапростору для фор-
мування соціально-особистісних 
компетенцій студентів“ (викладач 
Галицького коледжу ім. В’ячеслава 
Чорновола Ольга Зарихта). Актив-
ну участь у роботі круглого столу 
брали викладачі Криворізького 
коледжу економіки та управління 
Київського НЕУ Ангеліна Хому-
ла і Вікторія Фесенко, філолог 
Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-
економіччного коледжу Національного університету ДПС 
України Світлана Ткачук та інші фахівці з різних регіонів 
України.

Гості ознайомилися з навчально-матеріальною базою 
академії, зокрема, оглянули Етнографічну світлицю (завідувач 
– кандидат філологічних наук, доцент Ірина Комінярська), 

науково-дослідну лабораторію ”Творчість Уласа Самчука і 
Бориса Харчука: художній літопис ХХ століття“ (науковий 
координатор – кандидат філологічних наук, доцент Олег 
Василишин), оранжерею академії, Музей історії навчально-
го закладу, Кімнату-музей художника Ростислава Глувка, 
Музей довоєнної фотографії, історичну Концертну залу Гуго 
Коллонтая, Виставкову залу. Їх супроводжували та давали 
пояснення  відповідальна за роботу музеїв Валентина Шпак і 
викладач педагогічного коледжу Олена Тригуба. 

Успішно виконала свої обов’язки по підготовці до 
Всеукраїнської наради філологів робоча група, очолювана 
заступником директора коледжу з навчально-виховної ро-
боти Оксаною Камінською, у складі членів циклової комісії 
викладачів гуманітарних дисциплін (голова комісії – Роман 
Дубровський).

Заключний етап наради проходив на базі Чортківського 
державного медичного коледжу, де після огляду матеріальної 
бази відбулась презентація досвіду роботи викладачів 
української мови та літератури цього навчального закладу. 
Галина Гуменюк презентувала свій погляд на ”Розвиток кри-
тичного мислення студентів на заняттях  з української мови 
та літератури засобами біоадекватної технології“, Людмила 
Юрчак – на ”Сучасні педагогічні та інноваційні технології на 
заняттях з української мови та літератури“. Їх колеги Олек-
сандра Петрушенко й Оксана Кнобель відстоювали власний 
підхід до проблем ”Симбіоз музики та слова як чинник фор-
мування особистісних цінностей та інтелектуального досвіду 
студентів“ і ”Науково-дослідницька і виховна робота як крок 

до мовної самореалізації особистості студента“. 
Основними моментами культурної програми, 

запропонованої учасникам наради, стало екскурсійне знай-
омство з Тернополем, Кременцем і Чортковом, а також 
відвідини Почаївської Свято-Успенської лаври і Зарваницько-
го Духовного центру.

Готується до друку Збірник матеріалів наради.

”Педагогічні умови застосування медіаосвітніх 
технологій у професійній підготовці майбутніх учителів“ 
– тема дисертаційного дослідження викладача кафедри 
педагогіки і психології Тетяни Бешок на здобуття науково-
го ступеня кандидата педагогічних наук. Захист дисертації 
відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті 
професійно-технічної освіти НАПН України. Науковий 
керівник дисертаційного пошуку – директор Львівського 
науково-практичного центру Інституту професійно-технічної 
освіти НАПНУ, доктор педагогічних наук, професор 
Г.П.Васянович. Опонентами виступили завідувач кафедри 
математики і методики навчання математики Вінницького 
ДПУ ім.Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, 
професор А.М.Коломієць і доцент кафедри інформаційно-
комунікаційних технологій та методики викладання ма-
тематики Рівненського ДГУ, кандидат педагогічних наук 
Г.О.Шліхта. 

Дисертант наголошує, що стрімке зростання обсягів 
і поглиблення змісту світових інформаційних потоків зу-
мовлюють необхідність запровадження інноваційної моделі 
розвитку суспільства, а відтак і вдосконалення вітчизняної 
системи педагогічної освіти на основі використання 
медіаосвітніх та інформаційно-комунікаційних технологій. 
Сучасний фахівець (після закінчення навчання у сучасному 
ВНЗ) має бути достатньо компетентним в умовах застосу-
вання великого обсягу інформації, правильно оцінювати 
її якість, критично осмислювати, відбирати, аналізувати і 
синтезували необхідну навчально-пізнавальну інформацію. 
У цьому аспекті обізнаність майбутніх учителів на даний час 
недостатньо відповідає потребам, можливостям і методиці 
застосування сучасних медіаосвітніх технологій. Рівень 
медіаграмотності студентів педагогічних ВНЗ є низьким, 
що виражається у недостатньому оволодінні ними мето-

дикою використання аудіо- і відеопідтримки занять, про-
грам радіомовлення і телебачення, сайтів і блогів мережі 
Інтернет. Причини такого стану – суперечності між потре-
бами і можливостями національного освітнього простору: 
між потребою суспільства у підготовці вчителів до засто-
сування медіаосвітніх технологій і відсутністю належних 
медіатехнологічних і педагогічних умов у національних ВНЗ, 
між необхідністю формування медіаграмотності в майбутніх 
учителів і низьким рівнем організації цілеспрямованого 
медіанавчання студентів, між потребою вдосконален-
ня змісту професійної підготовки шляхом використання 
навчально-пізнавальних медіатекстів і низьким рівнем мето-
дичного забезпечення медіанавчання у педагогічних ВНЗ.

Вищезгадане обумовило мету дослідження – 
обґрунтування педагогічних умов, застосування медіаосвітніх  
технологій у підготовці майбутніх вчителів, а також визна-
чило завдання – з’ясування базових понять, обґрунтування 
умов використання медіаосвітніх технологій і розробка 
моделі медіаграмотності майбутніх учителів, підготовка й 
експериментальна апробація методики впровадження медіа 
технологій, розробка методичних рекомендацій щодо за-
стосування навчально-пізнавальних медіатекстів. 

В роботі розкриваються теоретичні основи  реалізації 
медіаосвітніх технологій у професійній підготовці 
вчителів. Проаналізовано основні функції медіаосвіти: 
захисну (обґрунтовує потребу протистояння негативно-
му медіакоктенту), практичну (доводить необхідність 
оволодіння вміннями користуватися медіатехнікою), есте-
тичну (передбачає розвиток естетичного сприйняття і 
смаку), духовну (пояснює потребу залучати аудиторію до 
засвоєння релігійних, моральних і ціннісних парадигм), кри-
тичну (формує критичне мислення у сприйнятті інформації 
для захисту від маніпуляційного впливу медіа та забезпечен-

ня свідомої орієнтації в сучасному медіапросторі).
У дисертації також подано класифікацію медіаосвітніх 

технологій, які науковець поділила на традиційні (періодичні 
друковані видання, аудіоосвітні технології, технології 
кіно- і телеосвіти), інноваційні (комп’ютерні, інтернет- і 
мобільні технології), спеціальні, або нетрадиційні (пере-
дача інформації дітям з обмеженими можливостями). 
Важливо, що досліджено способи застосування згаданих 
медіаосвітніх технологій у професійній підготовці вчителів 
молодших класів, трудового навчання, біології, рідної та 
іноземних мов. 

Дисертант пропонує модель формування 
медіаграмотності вчителів, яка включає 4 компонен-
ти: мотиваційно-цільовий, організаційно-змістовий, 
процесуально-діяльнісний і контрольно-результативний. Мо-
дель реалізується протягом чотирьох етапів: мотиваційного, 
теоретичного, практичного і рефлексивно-творчого. 
Висвітлюється методика експериментальної перевірки 
результативності застосування медіаосвітніх технологій, 
де пропонуються такі процедурні етапи: підготовчий, 
дослідницький (констатувальний, формувальний, контроль-
ний), статистична обробка даних дослідження, якісний 
аналіз одержаних результатів, оформлення висновків. У 
процесі виконання дисертаційної роботи експерименталь-
ним дослідженням охоплено 968 учасників навчально-
виховного процесу. Зокрема, на констатувальному етапі за-
лучено до роботи 150 вчителів і 180 учнів ЗОШ, а також 54 
викладачі та 594 студенти ВНЗ педагогічного профілю.  

Дисертаційну роботу характеризує вагома статисти-
ка: 285 найменувань використаних джерел, 31 власна ав-
торська публікація, 22 додатки на 56 сторінках, 20 таблиць 
на 14 сторінках і 16 рисунків на 7 сторінках, що є ґрунтовним 
доповненням до здійсненого теоретичного пошуку.

Роман ДУБРОВСЬКИЙ

Любов КРАВЕЦЬ
кандидат педагогічних наук ЗАСТОСУВАННЯ  МЕДІАОСВІТНІХ  ТЕХНОЛОГІЙ

ВСЕУКРАЇНСЬКА  НАРАДА  ФІЛОЛОГІВ
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ВИШИВАНИЙ

День вишиванки – це свято сповідування української традиції 
і культури, це звернення до української національної свідомості, 
патріотизму і духу народу. Студенти і викладачі нашої академії долу-
чилися до Всеукраїнської акції ”Вишиванка – твій генетичний код“. 

Відкрила урочисте вшанування цього національного символу лау-
реат всеукраїнських конкурсів Катерина Байрах піснею Ірини Феди-
шин ”Україна“. 

Під час офіційої частини свята проректор з виховної роботи 
академії Микола Сиротюк вручив подяки академічним групам, які були 
найактивнішими учасниками громадського життя ВНЗ: 31-СП (Віоріка 
Мажар), 41-СП (Наталія Михалевич), 51-СП (Олена Силка), 41-Б (Альо-
на Ватажук), 42-Ф (Олексій Копиловський), 31-ДПК (Ольга Тищук), 
51-А (Крістіна Шульгачик), 51-Н (Ольга Качарай), студентам волон-
терського загону (Анна Крижна).

Продовжили музичну частину Дня вишиванки виступ вокально-
інструментального квартету ”Друзі“, які виконали попурі на теми 
українських пісень, та авторський вірш Павла Старуха (41-Рк) ”З 
Україною в серці“ у власному виконанні. 

Після цих поетичних слів у небо було випущено  голуби у супроводі  
пісні Степана Литвина і Геннадія Татарченка ”Україна“, явку підхопили 
всі учасники ”вишиваного“ дійства.

Координаторами флешмобу ”Вишиванка – символ України“ ви-
ступили студдекан педагогічного коледжу Софія Горобець і Надія 
Лень.

Це свято ще раз засвідчило, що молоде покоління відчуває себе 
справжніми українцями і ревно береже національну культуру, звичаї 
та традиції. 

З Україною в серці навіки, 
Бо безмежна до неї любов, 
Як нестримні, розбурхані ріки, –    
В них я бажану радість знайшов. 

Над колоссям, що вітер гойдає, 
Он у небі лелека кружля, 
А цвіркун десь у травах стрибає –        
Його чути ще навіть здаля. 

Павло СТАРУХ

А калина, напившись доволі 
Дощових, прохолодних краплин, 
Вишиває на листі поволі  
Пишні грона терпких намистин. 

Моя рідна, квітуча, єдина, 
Я не зраджу тебе, не зречусь, 
Я за тебе, моя Батьківщино, 
Завжди в храмі Господнім молюсь! 

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ НАВІКИ

ВИШИВАНКА ЄДНАЄ УКРАЇНЦІВ
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Фотохудожники номера:
Петро Данилюк, Сергій Колісецький,
Тетяна Клим'юк, Воложимир Клим'юк
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Науково-педагогічні працівники кафедр методики викла-
дання біології та екології (завідувач – доктор медичних наук, 
професор В.М.Василюк) і біології та загальної екології (завідувач 
– доктор біологічних наук, професор В.І.Чопик) спільно зі студен-
тами спеціальностей ”Біологія“ та ”Фізичне виховання“ з нагоди 
Всесвітнього дня здоров’я провели круглий стіл на тему ”Здоров’я 
людини та способи його збереження“ у рамках діяльності 
лабораторії ”Проблеми людини і філософія здоров’я“. Його 
ініціаторами і безпосередніми організаторами виступили декан 
природничо-технологічного факультету, кандидат біологічних 
наук О.І.Дух, кандидат біологічних наук Л.М.Головатюк, асистент 
О.В.Гурська й асистент кафедри педагогіки Н.Б.Бабій. Вони по-
ставили завдання привернути увагу громадськості та молоді до 
проблем збереження здоров’я, ознайомити присутніх із резуль-
татами досліджень взаємозв’язку способу життя людини зі ста-
ном її здоров’я, показати основні причини порушення здоров’я і 
вказати на шляхи їх подолання, залучити студентську молодь до 
дискусій та прийняття рішень у справі утвердження здорового 
способу життя.

Дискусію розпочала магістрант спеціальності ”Біологія“ 
Тетяна Дороніна темою ”Статистичний аналіз захворювань 
кісткової системи в населення Кременецького району“. Ло-
кальний акцент у вирішенні теоретичної проблеми круглого 
столу зробили третьокурсниця Тетяна Шимоня, розкривши 
”Особливості функціонального стану м’язової системи у студентів 
спеціальності ”Біологія“ і четвертокурсниця Марія Морозюк, яку 
зацікавив ”Функціональний стан дихальної системи у студентів 
спеціальності ”Біологія“. Розширили підхід до теми студентки 
31-Б групи: Наталія Горобей проаналізувала ”Національні традиції 
фітотерапії у вимірі сучасної української культури (на прикладах 
Волинського етнографічного регіону)“, а її одногрупниця Марина 
Кішан розкрила ”Перспективи використання лікарських рослин 
України у комплексній терапії захворювань шлунково-кишкового 
тракту людини“. 

Питання  здоров’я молоді, насамперед дітей шкільного 
віку, висвітлювали студентка 51-Б групи Лариса Бездощук 
(”Моніторинг рівня зору школярів різних вікових категорій“) і 
студент ІІ курсу спеціальності ”Фізичне виховання“ Володимир 
Гузюк (”Формування здорового способу життя дітей молодшого 
шкільного віку“). Учасники круглого столу звернулись і до тео-
ретичного аспекту обраної тематики: студентки 41-Б групи Альо-
на Ватажук і Олена Шкіндер розповіли про ”Алергічні реакції 
організму людини“, а другокурсниця факультету фізичного вихо-
вання Наталія Дячук – про ”Лікувально-профілактичні властивості 
каротиноїдів“.

Круглий стіл ”Здоров’я людини та способи його збере-
ження“ підтвердив, що майбутні вчителі біології та фізичного 
виховання не лише усвідомлюють сутність тривожних і системних 
ризиків, що складаються в сучасному соціумі у сфері збереження 
і гарантування здоров’я нинішнього (як молодшого, так і стар-
шого) покоління людей та негативних тенденцій у формування їх 
способу життя, а й розуміють і намагаються розробляти конкретні 
шляхи вирішення цієї надважливої проблеми та прогнозувати 
можливі її наслідки. 

Видатний український письменник Михайло Стель-
мах писав: ”Як не буде птахів, то і людське серце стане 
черствішим“. Напевно, саме для того, щоб зберегти тепло-
ту і щирість людських сердець, у більшості країн щорічно 
відзначається Міжнародний день птахів. Викладачі та студен-
ти природничо-технологічного факультету нашої академії 
традиційно проводять низку заходів, спрямованих не лише 
на вшанування пернатої спільноти, а й на конкретну допо-
могу птахам у їх прагненні вижити у нинішньому екологічно 
і кліматично складному природному світі. Корисна справа 
стає цікавою, якщо її виконувати творчо, натхненно та ще й 
спільно з колегами-однодумцями. Саме так працювали сту-
денти спеціальностей ”Біологія“ і ”Технологічна освіта“, які 
з ініціативи декана природничо-технологічного факультету, 
кандидата біологічних наук, доцента О.І.Дух змайстрували 
10 шпаківень, а під керівництвом кандидата історичних наук, 
старшого викладача кафедри методики викладання біології 
та екології О.В.Кратко за участю учнів старших класів Кре-

менецького ліцею ім.Уласа Самчука облаштували своєрідне 
пташине містечко у Кременецькому ботанічному саду. Це 
вже не перша ”шпаківнева забудорва“, здійснена наши-
ми студентами. Попередньо розміщені на деревах ботсаду 
шпаківні вже обжиті, стали рідною домівкою для пернатих і 
з них вилетіло у світ не одне покоління пташиних нащадків. 
Вчитель біології ліцею А.В.Кондратюк розповіла студентам і 
ліцеїстам про історію виникнення свята – Міжнародного дня 
птахів, дала цікаву інформацію про птахів, які прилітають у 
наші краї , а також про тих, яких занесено до Червоної книги 
України. Йшлося про особливості, специфіку та конкретну 
методику допомоги птахам, збереження цього Богом освяче-
ного пташиного царства. Акція мала не лише орнітологічний, 
а й психолого-педагогічний контекст: майбутні вчителі 
біології долучились до благородної справи збереження 
птахів і водночас отримали змогу в цій конкретній і корисній 
діяльності поспілкуватися зі своїми майбутніми учнями, 
навіть перевірити себе в тому, наскільки якісно оволоділи 
комунікативною методикою навчально-виховного впливу на 
об’єкт виховання.

Фотоконкурс ”Біорізноманіття України“ вже став 
традицією науково-педагогічного та студентського колективів 
природничо-технологічного факультету академії. Участь в 
конкурсі беруть студенти і викладачі всіх спеціальностей, 
фотоаматори з інших навчальних закладів та установ міста. 
Тематика світлин традиційна: флора і фауна природних 
ландшафтів України. Кожен учасник, за умовами конкурсу, 
може представити не більше п’яти фотографій формату А-4 
на матовому фотопапері. Підбір експонатів, їх систематизацію 
і формування фотовернісажу здійснювала робоча група, очо-
лювана деканом природничо-технологічного факультету, до-
центом О.І.Дух. 

Переможців конкурсу визначало журі у складі науко-
вого співробітника Кременецького краєзнавчого музею 
Т.В.Тернової, керівника кіностудії ”Кремінь“, члена фотоклу-
бу ”Позитив“ Кременецького РБК В.В.Чумакевича, кандидатів 
біологічних наук  Н.І.Цицюри та Л.М.Головатюк, асистента 
І.М.Кучер.

З-поміж 60 світлин журі визнало найкращою робо-
ту другокурсниці спеціальності ”Біологія“ Мар’яни Крав-
чук ”Горицвіт весняний“. На другому місці – оригінальне 
фото ”Ноти із ворон“, представлене асистентом кафедри 
англійської філології О.П.Цьмух. Третьою названа світлина 
”Квіти у світі роси“ авторства майбутнього вчителя біології, 
четвертокурсниці Ольги Хавень. 

Група учасників отримала заохочувальні призи. Ком-
плектами дисків нагороджені другокурсниці спеціальності 
”Біологія“ Алла Лазарець (”Лелеки“) й Аліна Нечай (”Вечірній 
пейзаж“), третьокурсниця Антоніна Вознюк (”Коти на заході 
сонця“). Заохочувальні призи також отримали студентка дру-
гого курсу педагогічного факультету Інна Пшенична (”Кульба-
ба“), третьокурсниці спеціальності ”Біологія“ Антоніна Воз-
нюк (”Собаки“) і Наталія Гончарук (”Котик“), другокурсниці 
цієї ж спеціальності Надія Кок (”Білка з горішком“) й Альона 
Ошурко (”Підсніжник“). Повнили арсенал своїх нагород Оль-
га Хавень (”Цвіт спіреї“) та Ольга Цьмух (”Лелека“).

Фотоконкурс ”Біорізноманіття України“ підтвердив: у 
створеній Богом природі – все прекрасне. Його тільки треба 
вміти побачити. А щоб побачити, треба любити.

Науковці та студенти природничо-технологічного 
факультету академії започаткували і дотримуються кількох 
традицій природознавчого і природоохоронного харак-
теру. Одна з них – щорічне проведення брейн-рингу з 
екологічних питань між учнями старших класів місцевих 
загальноосвітніх шкіл. Цей захід має також явно вираже-
ний профорієнтаційний контекст: учасники брейн-рингу, 
нинішні старшокласники ЗОШ, – потенційні абітурієнти 
вищих закладів освіти ма-
ють змогу ознайомитись із 
навчально-матеріальною 
базою природничо-
технологічного факульте-
ту, поспілкуватися зі своїми 
майбутніми колегами-
студентами і наставниками-
викладачами природничих 
кафедр, що, безсумнівно, 
матиме вплив на їх вибір 
не лише майбутнього фаху, 
а й вищого закладу освіти 
для його здобуття. 

Цьогорічна брей-рингова зустріч проходила під 
девізом: ”Збережемо природу разом!“. Фінальні екологічні 
бої трьох кращих команд шкіл міста Кременця організувала 
творча група викладачів, очолювана деканом факультету, 
кандидатом біологічних наук, доцентом О.І.Дух і кандида-
том педагогічних наук, доцентом кафедри методики викла-
дання біології та екології Т.Є.Бондаренко, яка підготувала 
сценарій брейн-рингу й успішно виконала роль модератора 
цього захоплюючого інтелектуального дійства. Ведучими 
виступили студенти спеціальності ”Біологія“ Олена Шкіндер 
і Альона Ватажук. 

На заключний екологічний турнір прибули команди 
кременецьких ЗОШ №1 ”Креативний еколог“ (капітан Ярос-
лав Домбровський), ЗОШ №4 ”Блискавка “ (капітан Віта 
Романюк) і команда Кременецької гімназії ”Ардіс“ (капітан 
Галина Подвірна).

Змагання судило авторитетне журі у складі на-
чальника відділу екологічної освіти Національного при-
родного парку ”Кременецькі гори“ О.Л.Тимошенко, на-
укового співробітника Кременецького ботанічного саду 

Ю.І.Бондючної, доцентів кафедри методики викладання 
біології та екології, кандидата біологічних наук Н.І.Цицюри 
і кандидата педагогічних наук Т.Є.Бондаренко, голови сту-
дентського профспілкового комітету А.Р.Заблоцького. З 
вітальним словом до учасників брейн-рингу та вболівальників 
команд звернулися О.І.Дух, О.Л.Тимошенко, Ю.І.Бондючна. 

За попередньо узгодженою з усіма учасниками про-
грамою брейн-рингу, команди готували привітання, що 

включало презентацію команди, 
аргументацію назви і девіза, ви-
ступ капітана; домашнє завдання, 
що являло собою 3-5-хвилинні 
жартівливі теленовини ”Чисто 
NEWS – гарні новини з екології“ 
і плакат екологічної тематики. 
Вболівальників чекав сюрприз у 
формі конкурсу, де вони повинні 
були виявити творчий підхід до 
проектування і презентації виробів 
з побутових відходів і в підготовці 
господарського проекту, спря-
мованого на розробку шляхів 

утилізації сміття в нашому місті. 
У перервах між конкурсами ак-

цент емоційної напруги вболівальників з 
екологічної в музичну площину зміщував 
пісенний дует Кременецького РБК у 
складі наших випускниць Юлії Чух і Віталії 
Ніжури, які подарували присутнім низку 
народних і сучасних естрадних пісень. 

Для оперативного й ефектив-
ного виконання програми проведено 
4 раунди інтелектуального двобою: 
”Привітання“, ”Бліц“, ”Домашнє за-
вдання“, ”Конкурс капітанів“, а також 
конкурс уболівальників. Уже в першо-
му раунді команда ”Ардіс“ здобуває 34 
бали, обійшовши своїх суперників з ”Креативного еколога“ 
на 2 бали. Другий раунд вимагав від учасників особливої 
інтелектуальної напруги та психологічної зібраності: кожна 
з команд проводила по одній бліц-зустрічі зі своїми суперни-
ками, під час яких упродовж 30 секунд на кожне необхідно 

відповісти на 10 запитань, причому перемагала команда, 
котра першою давала правильну відповідь. Бліц-конкурс 
підтвердив реальність претензій ”Ардіса“ на перемогу: він 
збільшив відрив від суперників до 6 балів. ”Домашнє завдан-
ня“ у форматі жартівливих новин виявилося щасливим і при-
несло справжні гарні новини від журі команді ”Блискавка“, 
яка в цьому раунді обійшла ”Ардіс“ на 4 бали. Напруга зрос-
ла в конкурсі капітанів, які мали за 10 хвилин сформулювати 
”Звернення Води, Повітря, Лісу до жителів планети“, де мали 
би бути розкриті екологічні проблеми цих природних систем 
і показані шляхи їх вирішення. Знову основне протистояння 
складається між ”Блискавкою“ та ”Ардісом“ – і знову ”Бли-
скавка“ виграє 4 бали, але цього не вистачило, щоб обійти 
”Ардіс“ у загальному заліку. Тобто турнірна інтрига збере-
глась і після того, як команди завершили своє протиборство 
із незначною перевагою ”Ардіса“. А тому все вирішував 
конкурс уболівальників. Однак і він переможця не виявив: 
уболівальники основних претендентів на І місце (”Ардіса“ і 
”Блискавки“) набрали однакову кількість балів – і команда 
Кременецької гімназії зберегла відрив, чим здобула загаль-
ну перемогу на брейн-рингу. Привела її до брейн-рингового 
п’єдесталу пошани вчитель біології З.С.Дочинська. Друге 

місце – за ”Бли-
скавкою“, коман-
дою ЗОШ №4 
м.Кременця (на-
ставник команди 
– вчитель біології 
О.В.Олійник). 

Всі учасники 
брейн-рингу ”Збе-
режемо природу 
разом!“ отримали 
від дирекції НПП 
”Кременецькі гори“ в 
подарунок художньо 
оформлений буклет 

”Кременецькі гори“. Головним підсумком заходу стало даль-
ше зміцнення творчих зв’язків природничо-технологічного 
факультету академії з науковими працівниками Кременець-
кого ботанічного саду, НПП ”Кременецькі гори“ і вчителями 
загальноосвітніх шкіл району. 

Валентина КАЩУК
редактор відділу студентської молоді НА РИНГУ – ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ

ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я – КОЖЕН ДЕНЬ!ДО ДНЯ ПЕРНАТИХ В ОБ’ЄКТИВІ – ДИВОСВІТ



ня Марусі та Грицька у 
поєднанні з широкою кар-
тиною життя України XVII 
століття. Та найголовнішим, 
безперечно, є порушені 
у творі вічні проблеми 
любові, патріотизму і зради, 
складних взаємовідносин 
митця і народу, які залиша-
ються актуальними і в наш 
час. Творчий колектив сту-
дентського театру доніс до 
глядачів ідею незнищенності українського народу і глибокої віри в 
його духовну силу та могутність. 

Режисеру-постановнику вистави Василю Скороплясу  
допомагали молоді режисери Марина Крупенко й Олександр 
Ковень. Костюми для акторів підготувала Анастасія Азанова, 
а елементи декорацій та реквізиту – Антон Благій. 

Вистава вдбулась за активного сприяння ректо-
ра академії, професора Афанасія Ломаковича, прорек-
тора з виховної роботи Миколи Сиротюка та директора 
педагогічного коледжу Надії Бабій.  

До 85-літнього ювілею Ліни Костенко актори експери-
ментального студентського театру ”Пілігрим“ під керівництвом 
Василя Скоропляса зробили чудовий подарунок шанувальни-
кам таланту геніальної української письменниці: вони зіграли 
досить-таки непросту виставу за історичним романом у віршах 

”Маруся Чурай“. 
Більше десятка 

років тому у розмові з 
Василем Скороплясом 
Ліна Костенко сказала: 
”Якщо колись вам до-
ведеться поставити цей 
твір, не захоплюйтесь 
декораціями. Нехай го-
ловним буде живе сло-
во, і те, що я хотіла ним 
сказати… “.

І колектив ри-
зикнув виконати це за-

вдання. Дійсно, мінімум декорацій вказував лише на загальну 
картину тогочасної України, стримані кольори не відволікали 
глядача від всеохопного, заворожуючого поетичного слова. 

А студенти, яких бачили щодня і котрі практично не 
відрізняються від своїх колег, не виділяються зі студентсь-
кого колективу, – на сцені раптом перевтілювались і робили 
дивовижні речі. Досконале усвідомлення теми й ідеї ліро-

епічного твору, майстерне володіння 
текстовим матеріалом, глибоко 
чуттєве  вживання в образи поетичних 
героїв – це наслідок як режисерської 
вимогливості, так і прагнення самих 
акторів долучитися до високого ми-
стецтва і спробувати власні сили в 
іншому сценічному жанрі. 

Переконливе слово Ліни Костен-
ко, вкладене в уста душі українського 
народу Марусі Чурай (а її зіграли Ма-
рина Крупенко та Марія Міньковська), 

полкового обозного Івана Іскри (Пав-
ло Левицький), дяка-філософа (Ан-
тон Луб’яницький), судді (Олександр 
Ковень), перепліталося з розмовами 
козаків (Володимир Репетило, Дмитро 
Черняк, Олег Бобко, Юрій Кохане-
вич) на фоні збірного голосу народу 
(Вікторія Питулина, Віра Петручок, 
Марія Міньковська, Настя Іванюк, На-
таля Ярмошевич, Наталя Левицька) та 
пісенного супроводу Софії Горобець. 

Саме така постановка дозволи-
ла відтворити тему нещасливого кохан-
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Театр – мистецтво, що постійно живе, 
розвивається і змінюється. Саме тим воно і 
відрізняється від інших видів мистецтв, бо 
існує лише в певних часових рамках: кожна 
вистава, кожна дія актора на сцені є непо-
вторною і ніколи не буде тією ж самою. Ви-
става існує лише в той час, коли вона триває. 
Навіть при сталому акторському складі, при 
тих самих глядачах, але зіграна в інший день 

– це вже інша вистава, тому драматурги, 
актори, режисери, аматори весь час шука-
ють нові шляхи вираження навколишньої 
дійсності.

У стані постійного творчого пошу-
ку знаходиться й Антон Благій – молодий 
асистент кафедри педагогіки та психології 
нашої академії, режисер-
постановник студентсь-
кого експерименталь-
ного театру ”Пілігрим“ 
(керівник Василь Скоро-
пляс). Випускник нашого 
ВНЗ,  студент-заочник 
Рівненського ДГУ 
(спеціальність ”Режисер 
драматичного театру“) 
просто вражає своєю 
нестримною творчою 
активністю: попри влас-
ну безпосередню участь у виставах, він вхо-
дить до групи організаторів усіх урочистих 
заходів у нашій академії та за її межами. 

Нещодавно відбулась прем’єра 
театралізованої вистави ”Бамбукова флей-
та“ (постановка Антона Благія) для дітей 
викладачів ВНЗ та учнів молодших класів 
загальноосвітніх шкіл м.Кременця. По-
ставлена на основі китайської легенди про 
Дракона, під супровід східної музики, казка 

сповідує ідею справжньої дружби, торже-
ства добра над злом і, безперечно, дуже спо-
добалась дорослим та маленьким глядачам. 
Загалом  театралізоване дійство відвідали 
понад 200 любителів театру. 

Ролі виконували актори ”Пілігриму“, 
студенти філологічного факультету Мар’яна 
Косюк (Мама), Олег Бобко (Джан Лінь), Во-
лодимир Репетило (Кун Лінь), Діана Кале-

нюк (Панда), Ірина Вахівська 
(Кролик), Юрій Коханевич 
(Черепаха, Дракон). Звукоре-
жисер – випускниця нашого 
ВНЗ Людмила Благій.

У виставі використано 
гапітні тростяні і планшетні 
ляльки, ляльки-маппети (з ру-
хомим ротом), а також спеце-
фекти (світлові, звукові, дим, 
рухомі декорації, що транс-
формувалися у різних площи-
нах). Саме несподівані зміни 
декорацій викликали у дітей 
вигуки захоплення.

По закінченні вистави 
вражені діти підходили до режисера, запиту-
вали про ляльки, пробували самостійно при-
водити їх у рух – і це, мабуть, стало найви-
щою нагородою молодому театралу. 

Згодом Антон Благій (як викладач 
основ сценарної роботи) провів майстер-
клас для студентів педагогічного факульте-

ту із водіння різних типів ляльок, технології 
виготовлення ляльки та декорацій, а також з 
навичок використання їх у роботі з дітьми у 
школі. 

Новою роботою молодого театрала 
(і його дипломною роботою) стала прем’єра 
вистави ”Пікнік“ за п’єсою Ф.Аррабаля. 
П’єса написана у жанрі драми абсурду 
на основі особистих вражень автора від 
громадянської війни в Іспанії, що розколола 

його родину, від розумінь жахів кровопролит-
тя Другої світової війни і внаслідок цього – 
братовбивчих процесів 
реформації політичної 
карти світу. Без 
сумніву, ця тема буде 
актуальною, допоки 
у світі існуватимуть 
війни. Аррабаль 
поміщає героїв у умов-
ний світ, де ні країна, 
ні час, навіть імена 
персонажів не мають 
жодного значення. 
Майстерно використовуючи парадокси, ав-
тор протиставляє щиру людську наївність 

і безжалісну безіменну війну, показує весь 
абсурд існування війни і дає зрозуміти, що 
єдине, що має сенс – це життя людини. 

Історія про двох солдатів – Сапо і 
Сепо, які не вміють і не хочуть воювати, але 
волею невідомих генералів змушені сидіти у 
ворожих окопах і стріляти один в одного. Але 
коли герої миряться між собою, розуміють, 
що, по суті, нічим не відрізняються один від 
одного, у них немає жодної причини воювати 
і відкривають секрет припинення війни, їх всіх 
«ліквідовують».

Хоча й існують люди, які не хочуть 
воювати і знаходять шляхи  припинення війни, 
проте завжди будуть ті, кому продовжувати 
воювати вигідно…

Перед акторами постало завдання не 
просто зіграти комедійні ролі, а зобразити 
наївних блазнів, клоунів так, щоб глядач не 
відчув жодної ноти фальші. Комедія і фарс не 
мають втратити свого філософського сенсу. 
Обов’язковою умовою гри акторів є дотри-
мання правил існування «четвертої стіни», 
тобто виключається будь-який контакт із гля-
дачем. 

Персонажі стають в певній мірі сим-
волами всього людства. Несуттєво, де 

відбувається дія п’єси, в якій країні, в яку 
епоху і в чому причини початку війни. Важ-
ливим лишається лише сам факт її існування. 
«Пікнік» – це історія всього людства, стисну-
та до однієї години.

Для виконання ролей солдатів були 
підібрані актори студентського експеримен-
тального театру «Пілігрим», однакові по 
статурі і типажу. Оскільки їх вік збігається з 
імовірним віком героїв у п’єсі, з ними не ви-
никало проблем. Ролі виконували: Денис 
Скоропляс, Сергій Доротюк – генерали, 
Людмила Бдагій – сеньйора Тепан, Миро-
слав Задорожнюк – сеньйор Тепан, Андрій 
Дубас – Сапо, Павло Левицький – Сепо, 
Олег Бобко – санітар. Режисеру допомага-

ли світлооператор Володимир 
Репетило, звукооператор Юрій 
Коханевич, хореограф Наталія 
Ткач, помічник режисера Марина 
Крупенко.

Про тонкощі постанов-
ки п’єси судити не нам. Адже 
у залі за виставою оцінююче 
спостерігали завідувач кафедри 
театральної режисури РДГУ Во-
лодимир Богатирьов та його 
колеги – художній керівник 

курсу, викладач режисури та майстерності 
актора Олена Мельничук і викладач режи-
сури та театральної драми Юрій Мельничук. 
Вистава отримала найвищий бал, включаючи 
актуальність тематики, сценографію, роботу 
з акторами і решту складових, що визначають 
її успіх. Крім того, Антона назвали найкра-
щим студентом курсу і запросили зіграти зі 

своїм театром у Рівному. А це означає, що він 
знайшов себе у нашому суперечливому світі. 
Нехай же успіх супроводжує його й надалі на 
цьому нелегкому, та завжди свіжому і диво-
вижно цікавому театральному шляху! 

Ліна ВЕРЕСЕНЬ НАЙБІЛЬШЕ ЩАСТЯ  – ЗНАЙТИ СЕБЕ

СЛОВО ПОЕТА –  УСТАМИ АКТОРІВ
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Щорічна студентська науково-практична конференція 
працювала за традиційною тематикою ”Актуальні проблеми 
сьогодення очима молоді“. Юні науковці запропонували до 
програми конференції 114 власних наукових досліджень, з 
яких 5 були заслухані як доповіді на пленарно-
му засіданні, інші – як наукові повідомлення в 
роботі тематичних секцій. 

Учасників наукового форуму вітали про-
ректор з наукової роботи, доктор педагогічних 
наук, професор В.Є.Бенера та голова Ради 
наукового товариства академії Іван Прокіпчук. 
Старт науковій дискусії на пленарному 
засіданні дала п’ятикурсниця спеціальності 
”Соціальна педагогіка“ Олена Силка доповіддю 
”Соціально-педагогічна робота як сфера 
діяльності фахівців соціального напрямку за 
кордоном“ (науковий керівник – кандидат 
педагогічних наук Л.М.Кравець). Магістрантка 
спеціальності ”Музичне мистецтво“ Олена 
Іванюк аналізувала ”Психолого-педагогічні 
аспекти формування художньої культури учнів-підлітків на 
уроках музики“ (науковий керівник – кандидат педагогічних 
наук А.І.Шинкаренко). П’ятикурсниця педагогічного факульте-

ту Вікторія Кончак під керівництвом 
кандидата педагогічних наук, 
професора О.О.Безносюка 
досліджувала ”Технології 
профілактики адиктивної 
поведінки учнівської молоді“, 
про що доповіла учасникам пле-
нарного засідання. Третьокурс-
ник спеціальності ”Технологічна 
освіта“ Дмитро Мельничук оха-
рактеризував ”Морально-релігійні 
орієнтири сучасної молоді Кре-
менеччини“ (науковий керівник 
– кандидат філософських 
наук О.В.Мороз). Доповідь 

”Інформативна компетентність у контексті біологічної освіти“ 
оприлюднила студентка 31-Б групи Наталія Горобей (науковий 
керівник – асистент кафедри теорії і методики технологічної 
освіти та інформатики А.М.Костюченко).

Основна робота конференції розгорнулася на 
засіданнях тематичних секцій. Під керівництвом науковців 
кафедри суспільних дисциплін юні пошуковці розгляда-
ли ”Суспільно-історичні виміри компетенції майбутнього 
фахівця“. Студентки 12-ДПс групи Юлія Бондарчук і Людмила 
Мишаківська зупинилися на релігієзнавчому аспекті пробле-
матики (науковий керівник – доктор історичних наук, доцент 
І.Б.Скакальська). доцент В.Д.Собчук керував роботою третьо-
курсниць спеціальності ”Соціальна педагогіка“ Анни Крижної 

та Ірини Лакоцької у формуванні 
соціального портрета українських 
міст і сіл попередньої доби, а його 
колега, доцент О.Г.Соловей – 
дослідженням студентки 21-Р групи 
Софії Свирид, спрямованим на ”Мо-
нументальне мистецтво тоталітарної 
доби на Кременеччині“. Канди-
дат юридичних наук В.Є.Ткачук 
зорієнтував студенток п’ятого кур-
су Марію Градову, Олену Силку, 
Лесю Палянчук і третьокурсницю 
Надію Мартинюк на дослідження 
правознавчих проблем. Під його ж 
керівництвом студентка 51-Н групи 

Ольга Микуляк підготувала науково-методичне повідомлення 
”Навчально-виховний процес в Кременецькій гуманітарно-
педагогічній академії ім.Тараса Шевченка: шляхи та спосо-
би вдосконалення“. Тему ”Патріотичність і її відображення 
в українському фольклорі“ розробила другокурсниця 
спеціальності ”Німецька філологія“ Зоряна Руднік (науко-
вий керівник – кандидат історичних наук Г.Я.Сеньківська. 
Кандидат філософських наук 
О.В.Мороз із третьокурсника-
ми спеціальності ”Англійська 
філологія“ Іриною Орленко і 
Марією Клизуб досліджували 
ментальну сутність сучас-
них релігійно-філософських 
процесів. Цікаву й актуаль-
ну тему ”Вишивка як символ 
нескореності українського на-
роду“ запропонувала студентка 
21-Н групи Ольга Гануліч (науко-
вий керівник – асистент кафе-
дри М.В.Левенець). Патріотичну 
тематику продовжила Анна Крижна науковим повідомленням 
”Національна ідея Галини Гордасевич в поетичному образі 
малої батьківщини“ (науковий керівник – старший викладач 
А.Л.Багнюк).

В секції ”Педагогічні проблеми розвитку освіти“ пра-
цювали, в основному, студенти педагогічного факультету. 
Другокурсниця Олеся Шматюк і студентка четвертого курсу 
Наталія Михалевич під керівництвом доцента Р.Я.Яковишина 
розробляли проблеми навчально-виховної роботи в 
сирітських будинках і неблагополучних сім’ях. Група студентів 
під керівництвом асистента кафедри педагогіки і психології 

А.Р.Заблоцького аналізували соціально-педагогічну роботу 
з дітьми-переселенцями (Юлія Дралюк), дітьми, позбавле-
ними батьківського піклування, та дітьми-сиротами (Наталія 
Лазута) і соціально-профілактичні заходи дитячого бродяж-

ництва (Катерина Бойчук). Складну тему роботи соціального 
педагога в пенітенціарних установах висвітлювала третьо-
курсниця Юлія Гондз (науковий керівник – асистент кафедри 
О.І.Запорожець). Студентка 31-ДПК групи Надія Мартинюк 
обрала історико-педагогічну проблематику ”Гуго Коллонтай – 
символ польських аспірацій незалежності та демократії“ (нау-
ковий керівник – доцент Н.В.Приймас). Проблеми виховної 
роботи поза навчальним закладом вивчали Ольга Стус (”Вплив 
молодіжних організацій на патріотичне виховання“), Оль-
га Філіпова (”Сучасні молодіжні організації. Рокери – стиль 
життя чи стан душі?“) і Тетяна Дідук (”Виховання дітей в дусі 
миру“). Їх науковим керівником виступала завідувач кафедри, 
доцент Л.М.Кравець. 

”Психологічні чинники особистісного зростання в сучас-
ному соціумі“ стали предметом обго-
ворення на засіданні третьої секції. 
Актуальні питання висвітлювали сту-
денти Олена Силка (”Поняття влади 
у різних концепціях психологічного 
дискурсу“; науковий керівник – до-
цент М.Б.Боднар), Вадим Щирба 
(”Мотивації студентів до фізичного 
самовдосконалення“; науковий 
керівник – професор О.М.Довгань), 
Ганна Ліснічук (”Психологічні 
особливості професійного самовиз-
начення старшокласників“; науковий 
керівник – кандидат педагогічних 

наук В.М.Мартинюк). Методику і проблеми виховної роботи з 
молоддю та дітьми характеризували Юлія Постой (”Вплив ЗМІ 
на модну поведінку студентів“), Мар’яна Тимчук (”Використан-
ня методів арттерапії у роботі з підлітками“) й Олена Штука 
(”Арттерапія як технологія роботи з гіперактивними дітьми 
старшого дошкільного віку“). Їх науковими пошуками керу-
вала асистент кафедри педагогіки і психології В.П.Назарук. 
Першокурсник спеціальності ”Технологічна освіта“ Микола 
Слив’юк під керівництвом асистента Н.Б.Бабій підготував тему 
”Специфіка маніпуляції індивідуальною свідомістю через за-
соби масової інформації“.

Частина студентів педагогічного факультету працю-
вала в секції ”Психолого-педагогічні аспекти дошкільної та 
початкової освіти“. Їх наукові повідомлення мали виключно 
методологічний характер: ”Темперамент дитини як орієнтир 
в індивідуалізації навчально-виховного процесу“ (Тетяна 
Кащук, науковий керівник Н.Б.Бабій), ”Теоретичний аналіз 
чинників шкільної дезадаптації“ (Олеся Огороднік, науковий 
керівник В.М.Мартинюк), ”Розвиток пізнавальної активності 
дітей старшого дошкільного віку у процесі організації 
пошуково-дослідницької діяльності“ (Олеся Огороднік, 
науковий керівник О.І.Бочелюк), ”Особливості формування 
інтелектуальної культури особистості дошкільника“ 
(Катерина Шкред,науковий керівник О.В.Швець), ”Ви-
ховна мета літературного читання у початкових класах“ 
(Олеся Морозюк, керівник Н.В.Приймас) і ”Вивчення 
досвіду В.О.Сухомлинського з гуманістичного вихо-
вання дітей дошкільного віку“ (Людмила Мишаківська, 
керівник Л.І.Врочинська). 

”Проблеми сучасної лінгвістики“ зацікавили 
юних лінгвістів – майбутніх учителів іноземних мов. 
Четверо з них працювали під науковим керівництвом 
завідувача кафедри німецької філології, доцента 
М.Ф.Шмир: третьокурсниці Марія Клизуб (”Англо-
американізми в сучасній німецькій пресі“), Іванна Довга 
(”Словниковий склад як динамічний елемент розвит-
ку мови“) та Ольга Пукало (”Німецький молодіжний 
сленг і особливості неологізмів у молодіжній лексиці“), 
студентка п’ятого курсу Крістіна Шульгачик (”Використання 
запозичень в сучасній німецькій мові“). Завідувач кафедри 
української філології, доцент І.О.Волянюк керувала роботою 
студентки 51-Н групи Ольги Микуляк ”Прагматоніми Кремен-
ця“ та студентки 31-Н групи Вікторії Вознюк ”Функціонування 
антропонімів в українській фразеології“. Два юних науковці 
працювали під орудою кандидата філологічних наук Н.В.Янусь: 
Вікторія Рубінець (”Лексико-стилістичні особливості жіночого 
роману Хелен Філдінг ”Щоденник Бріджит Джонс“) та Аліна 
Ткачук (”Лінгвостилістичні особливості літературних казок 
Алана Мілна“). Студентка 41-А групи Марія Бендарчук під 
керівництвом кандидата філологічних наук М.В.Слободян 

досліджувала ”Лексико-семантичні та функціональні 
особливості евфемізмів у сучасній англійській мові (на 
прикладі промов Барака Обами, Джорджа Уокера Буша й Ав-
раама Лінкольна)“.

Секція № 6 зосередилась на спеціальній тематиці 
”Сучасне харчукознавство: здобутки і перспективи“ і 
локалізувалася за складом учасників: студенти першо-
го курсу спеціальності ”Українська філологія“. Етапи 
життєтворчості видатного українського прозаїка ха-
рактеризували Юлія Ільчук, Вікторія Касіянчук, Алла 
Дубровик, Юлія Борщик. Епістолярій і публіцистику 
Бориса Харчука висвітлювали Світлана Сорочинсь-
ка та Іванна Кравчук. Про творчі й особистісні сто-
сунки Бориса Харчука та Івана Гнатюка говорили 
Надія Новоспаська і Марина Степанчук. Анастасія 
Федорів предметом дослідження обрала комплек-
сну проблематику ”Харчукознавство і гнатюкоз-
навство як окремі галузі 
літературознавчої науки“. 
Згадані дослідження юних 

науковців здійснювались у рам-
ках діяльності науково-дослідної 
лабораторії ”Творчість Уласа Сам-
чука та Бориса Харчука: художній 
літопис ХХ століття“. Науковими 
пошуками студентів-дослідників 
керував науковий координатор 
лабораторії, кандидат філологічних 
наук, доцент О.В.Василишин. 

”Літературознавчі проблеми 
в контексті культури та глобалізації“  
привернули увагу окремих представників філологічного і 
педагогічного факультетів. Наукові пошуки студентів спрямо-
вували кандидати філологічних наук, доценти І.М.Комінярська, 
О.В.Пасічник, О.В.Василишин, асистент кафедри англійської 
філології І.Б. Комінярський, викладач педагогічного ко-
леджу Р.О.Дубровський. Ольга Чохрій, Мар’яна Парастюк, 

Марія Міньковська і Мар’яна Бабій 
досліджували літературознавчі 
особливості романів Уласа Самчука 
”Темнота“, ”Юність Василя Шере-
мети“, ”Гори говорять“ і ”Дермань“. 
Ольга Стус зробила спробу ком-
паративного аналізу трагедії ”Ан-
дромаха“ Евріпіда та Расіна. Люд-
мила Мишаківська досліджувала 
волинські звичаї в рецепції Олекси 
Воропая, а Марія Клизуб проектува-
ла роман Ф.Достоєвського ”Злочин 
і кара“ на проблеми ХХІ століття. 
Олена Силка торкнулася концепту 

”смерть“ у романі М.Коцюбинського ”Тіні забутих предків“, а 
Ірину Шевчук зацікавили ”Драматургічні інновації в теорії дра-
ми ХХ століття“.

Студенти спеціальності ”Біологія“ залишилися вірними 
своїм традиційним напрямкам досліджень: ”Актуальні про-
блеми біології, охорони навколишнього середовища та 
екологічного виховання“ і ”Медико-біологічні та соціальні 
проблеми здоров’я“. Перша проблематика дозволила юним 
науковцям звернутися до наукової спадщини Антонія Ан-
джейовського (Ольга Кузик, науковий керівник – професор 
В.Є.Бенера) та Івана Горбачевського (Юлія Круглик, науковий 
керівник – професор В.М.Василюк). Студенти аналізували 
проблеми національних природних парків і заказників: 
Шацького національного природного парку (Тетяна Бісюк, 
Олена Хартонюк, Андрій Штогун; наукові керівники – про-
фесори В.І.Чопик, М.М.Ільєнко), загальнозоологічного заказ-
ника ”Зубр“ (Інна Бесарабчук, науковий керівник – професор 
В.І.Чопик), Ботанічного саду Львівського НУ ім. Івана Франка 
(Яна Губеня, Ганна Дем’янчук; науковий керівник – доцент 

Н.І.Цицюра) та Ботанічного саду Прикарпатського НУ ім. Ва-
силя Стефаника (Ольга Китай, Ілона Палаш; науковий керівник 
– доцент Н.І.Цицюра). Конкретну місцеву тему ”Видовий 
склад екзотів закритого ґрунту КОГПА ім. Тараса Шевченка“ 
розробляла магістрантка Наталія Ващук (науковий керівник 
– професор В.І.Чопик). П’ятикурсниця Вікторія Данильчук 
характеризувала ”Основні принципи створення фітодизайну 
виробничих приміщень“ (науковий керівник – професор 
В.І.Чопик), а її одногрупниця Віта Панчоха – ”Застосування 
методу ДНК-комет для оцінки ушкоджень ДНК, викликаних 
різними агентами навколишнього середовища“ (науковий 
керівник – доцент Д.О.Польовий).

Валентина КАЩУК
редактор відділу студентської молоді МОЛОДІ  НАУКОВЦІ -
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Студенти-біологи, котрі аналізували різні аспекти за-
безпечення здоров’я людини, в основному цікавились пробле-
мами здоров’я студентської та учнівської молоді. Це зробили 
магістрантка Юлія Іванчук (”Функціональний стан організму 
студентів під час екзаменаційної сесії“), п’ятикурсниці  
Вікторія Боришкевич (”Вплив фізичного навантаження на 

функціонування серцево-судинної системи“), Юлія Щуд-
люк (”Модифіковані причини розвитку серцево-судинних 
захворювань“) і Лариса Бездощук (”Моніторинг рівня зору 
школярів різних вікових категорій“), студентка четвертого кур-
су Марія Морозюк (”Визначення показників функціонального 
стану дихальної системи студентів“) і третьокурсниця Тетя-
на Шимоня (”Особливості функціонального стану м’язової 
системи у студентів спеціальності ”Біологія“). Вийшли за 
межі студентсько-
го змістового поля 
т р е т ь о к у р с н и ц і 
Наталія Бондарчук 
(”Функціональна 
асиметрія голов-
ного мозку та 
ліворукість“), Ма-
рина Кішан (”Роз-
виток м’язової 
системи та її фор-
мування у віковому 
аспекті“), Надія 
Ульянова (”Функціональні особливості дихальної систе-
ми під впливом фізичних навантажень“). Оригінальне 
соціально-медичне питання ”Вплив стану сільського госпо-
дарства на тривалість життя людини“ порушила Ірина Ко-
стик. Педагогічний підхід з медико-біологічним акцентом 
до тематики секційного засідання здійснила Ніна Мокей у 

дослідженні ”Формування культури здоров’я особистості як 
наука“. Наукове повідомлення студентки п’ятого курсу Ольги 
Ясковець ”Захворюваність на туберкульоз серед населення 
Кременецького району“ базувалося виключно на місцевому 
матеріалі. Наукове керівництво медико-оздоровчими по-
шуками майбутніх учителів біології здійснювали професори 

М.М.Ільєнко і В.М.Василюк, доценти 
О.І.Дух і Н.Г.Зіньковська, кандидати 
наук Л.М.Головатюк і О.В.Кратко. 

М е т о д и к о - т е о р е т и ч н и й 
аспект проблеми ”Професійна 
компетентність учителя музичного 
мистецтва“ об’єднав завтрашніх 
учителів музики в окрему тематич-
ну секцію. Спрямовували роботу 
юних музикознавців професори 
О.Н.Дем’янчук і М.В.Черепанин, 
доценти А.І.Шинкаренко та 

І.П.Гринчук, старший викладач А.С.Медецький і аси-
стент О.А.Пуцик. Окремі наукові розвідки студентів 
стосувалися конкретних методичних питань, зо-
крема, розвитку музичних здібностей молодших 
школярів (Наталія Мельничук), інноваційних підходів 
до уроків музичного мистецтва (Оксана Космацька), 
розвитку дитячих голосів у початкових класах (Тетя-
на Рарок), міжпредметних зв’язків на уроках музики 

(Марія Бешлей). Інші спряму-
валися на висвітлення загаль-
них методико-теоретичних 
питань: музично-виховної 
роботи в загальноосвітній 
школі (Дарія Бондар), фор-
мування індивідуальних стилів 
професійної діяльності вчителів 
(Тетяна Слободянюк), вихован-
ня виконавської культури учнів 
дитячих музичних шкіл (Ірина Даньчук), 
творчої діяльності учнів на уроках му-
зики (Ганна Колесник). Теоретичні про-

блеми висвітлювали Юлія Панкова (роль вокально-хорового 
мистецтва в емоційному розвитку учнів) й Анастасія Григор-
чук (хореографія як соціальне явище). Історико-мистецький 
акцент мали наукові повідомлення Віри Волошин, Надії 
Грибінчик, Софії Горевич: вони вирішували питання музич-
ного виховання школярів через призму творчості видатних 

композиторів минулого П.Чайковського і М.Лисенка і відомих 
педагогів-хореографів сучасності.

Кандидати мистецтвознавства О.М.Бойчук і О.Г.Легкун, 
асистенти Ю.Я.Янчук і О.В.Павлович зорієнтували гру-
пу юних пошуковців-мистецтвознавців на вивчення теми 
”Історія і розвиток музичного та образотворчого митецтв“. 
Окремі студенти-науковці звернулися до місцевої історико-
мистецької тематики. Марія Іващук висвітлювала ”Розви-
ток бандурного мистецтва Кременеччини наприкінці ХХ 
– початку ХХІ століть“. Оксана Демчук характеризувала 
”Троїцький собор Почаївської лаври як архітектурну пам’ятку 
сакрального мистецтва“. Софію Бешлей зацікавило ”Ста-
новлення фотомистецтва Кременеччини у першій половині 
ХХ століття“. На всеукраїнський творчий простір вийшли у 
своїх дослідженнях Олександр Волохатий (”Жанр коломий-
ки у культурному просторі України“) і Тетяна Джуль (”Ви-
користання етноелементів у творчості сучасних українських 
композиторів“). До важливої історико-методологічної про-

блематики в її мистецькому контексті звернулася Марина 
Томчук, аналізуючи процес ”Вивчення фортепіанного циклу 
П.Чайковського ”Дитячий альбом“ на уроках музичного ми-
стецтва в загальноосвітній школі“. Юлія Федчук переконливо 
продемонструвала, яку визначну роль відіграють ”Дитячі опе-
ри Миколи Лисенка в мистецькому житті України“.

За матеріалами студентської науково-практичної 
конференції підготовлено збірник студентських наукових 
робіт.

Кафедра педагогіки та психології і науково-дослідна 
лабораторія ”Виховні технології у системі безперервної 
освіти“ виступили ініціаторами та організаторами 
педагогічних читань з нагоди 210-ліття з дня заснування 
Волинської гімназії в м.Кременці та ювілейних дат від дня 
народження її засновників: 250-ліття від дня народжен-
ня Тадеуша Чацького і 265-ліття від дня народження Гуго 

Коллонтая. Дійство проходило в історичному читальному 
залі бібліотеки академії, стіни якого пам’ятають промови 
і лекції, виголошені цими засновниками навчального за-
кладу. Читання готував організаційний комітет кафедри у 
складі кандидата педагогічних наук, доцента Н.В.Приймас, 
асистентів О.І.Запорожець та І.Ф.Лизун. Учасниками читань 
стали науковці кафедри педагогіки та психології, студенти 
педагогічного, філологічного і природничо-технологічного 
факультетів і факультету фізичного виховання. 

Вступним словом захід розпочала завідувач кафедри, 
кандидат педагогічних наук, доцент Л.М.Кравець. Науковий 
керівник НДЛ ”Виховні технології у системі безперервної 
освіти“, доцент Н.В.Приймас окреслила основні напрямки 
висвітлення змісту ювілейних читань у доповіді ”Передумо-
ви відкриття вищого навчального закладу в Кременці на по-
чатку ХІХ століття“ і цим стимулювала до активності своїх 
молодших колег – членів студентського сектора Науково-
го товариства академії. Четвертокурсниця спеціальності 
”Соціальна педагогіка“ Наталія Михалевич аналізувала 
”Історичний аспект створення Волинської гімназії“ (науко-
вий керівник – доцент Л.М.Кравець). Розмову продовжила 
студентка ІІІ курсу факультету фізичного виховання Марія 

Маланчук темою ”Волинська гімназія в Кременці як головна 
школа у Віленському учбовому окрузі“ (науковий керівник – 
доцент Н.В.Приймас). 

Студенти-доповідачі віддали шану ювілярам – за-
сновникам гімназії. Другокурсниця спеціальності ”Німецька 
філологія“ Ольга Гануліч розповіла про ”Життєвий шлях Та-
деуша Чацького“ (науковий керівник –  асистент І.Ф.Лизун), 

а студентка 31-ДПК групи 
Надія Мартинюк здійснила 
специфічний підхід до харак-
теристики життєтворчості 
соратника Чацького Гуго 
Коллонтая у науковій 
розвідці ”Гуго Коллонтай – 
сисвол польських аспірацій 
незалежності та демократії“ 
(науковий керівник – доцент 
Н.В.Приймас). 

Аналіз науково-
освітньої і громадської 
діяльності Тадеуша Чаць-
кого здійснили майбутній 
соціальний педагог Те-
тяна Трачук у науковому 
повідомлення ”Тадеуш 
Чацький – організатор 
доброчинності у сфері освіти 
початку ХІХ століття“ (на-

уковий керівник – асистент О.І.Запорожець), завтрашній 
фахівець дошкільної освіти Софія Шандрук – у доповіді 
”Тадеуш Чацький і його внесок у розвиток освіти на Волині“  
(науковий керівник – асистент Н.Б.Бабій) і майбутній вчитель 
технологій Дмитро Мельничук – у дослідженні ”Втілення 
педагогічних ідей Тадеуша Чацького у вищій школі сучасної 
України“ (науковий керівник – доцент Р.Я.Яковишин).

Окремі наукові розвідки стосувалися діяльності 
організованої Чацьким і Коллонтаєм Волинської гімназії в 
Кременці – одного із провідних навчальних закладів Східної 
Європи, який у ХІХ столітті став джерелом формування 
Київського Університету св.Володимира (нинішнього КНУ 
ім. Тараса Шевченка), а в ХХ столітті – Тернопільського 
НПУ ім. Володимира Гнатюка. Студентку спеціальності 
”Соціальна педагогіка“ Ангеліну Петручок зацікавили ”Про-
грами і система навчання у Волинській гімназії“ (науковий 
керівник – асистент О.І.Запорожець), а її колегу Катерину 
Бойчук – ”Особливості щоденного життя учнів Волинської 
гімназії“ (науковий керівник – кандидат педагогічних наук 
В.В.Терпелюк). Цікаву тему ”Основні засади виховання 
молоді у Волинській гімназії“ розкрила студентка факульте-
ту фізичного виховання Марія Гапонюк (науковий керівник 

– доцент Н.В.Приймас).
Програма педагогічних читань передбачала доповідь 

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки 
та психології Л.О.Данильчук ”Вища освіта в Кременці на по-
чатку ХІХ та ХХІ століття: реалії, здобутки, перспективи“.

Читання мали ґрунтовний технічний супровід. Їх 
учасники переглянули підготовлений асистентом І.Ф.Лизун 
пізнавально-інформаційний відеофільм ”Кременець – дже-
рело духовної сили“, де йдеться про дивовижну, навіть 
таємничу духовну ауру цього невеликого волинського 
міста, що стало одним зі знакових осередків культурно-
освітнього і мистецького життя Правобережної України 
упродовж кількох століть. Тут же відбулась презентація 
проморолика про педагогічний факультет академії, автори 
якого  А.Р.Заблоцький, О.І.Запорожець, А.П.Благій пока-
зали спадкоємність кращих педагогічних ідей, що народи-
лися понад два століття тому у стінах Волинської гімназії, 
а тепер знаходять своє втілення і розвиток в інноваційному 
середовищі сучасної гуманітарно-педагогічної академії. 

Особливого колориту читанням надав їх 
театралізований компонент: актори студентського експе-
риментального театру ”Пілігрим“ (режисер А.П.Благій) 
інсценізували робочу зустріч Тадеуша Чацького (студент 

ІІІ курсу спеціальності ”Німецька філологія“ Олег Бобко) і 
Гуго Коллонтая (третьокурсник спеціальності ”Англійська 
філологія“ Володимир Репетило), під час якої відомі 
освітянські діячі початку ХІХ століття вирішували конкретні 
питання організації Волинської гімназії в Кременці, що при-
несла славу і пошану своїм засновникам, а місту – горду 
символічну назву ”Волинські Афіни“. 

Згадані педагогічні читання – один із заходів, перед-
бачених в академії з нагоди 210-річчя навчального закладу і 
на вшанування річниць із дня народження його засновників. 

Людмила ВРОЧИНСЬКА
декан педагогічного факультету

ПРО  АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ

ЮВІЛЕЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ
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Перемога у ХV Міжнародному конкурсі з української мови імені Пе-
тра Яцика стала для мене справжнім подарунком долі, увінчанням постійної 
наполегливої праці над собою, своїми знаннями. До успіху йшла не сама: вірним 
помічником, наставником, порадником була завідувач кафедри української 
мови та літератури, кандидат філологічних наук, доцент Інна Оверківна Воля-
нюк, яка дала мені необхідні для цього знання. Це наш спільний тріумф. 

Будучи студенткою другого курсу, я вперше стала учасницею цього 
конкурсу й отримала перемогу: у ІІІ (обласному) етапі зайняла перше місце. І 
так було чотири роки поспіль: 2012 р. – І місце, 2013 р. – І місце, 2014 р. – ІІ 
місце, 2015 р. – І місце. ІІІ етап конкурсу проходив у школах Тернополя, а IV 
(підсумковий) – традиційно в Тернопільській українській гімназії ім. Івана Фран-
ка. Ці навчальні заклади завжди намагалися створити атмосферу урочистості, 
затишку, радості та натхнення. 

Конкурсні завдання були різними як за тематикою, так і за складністю. 
Обов’язковим був твір, вправи на орфографію, пунктуацію, акцентування, син-
таксис, редагування, а також написання ділових паперів. Тригодинна естафета 

була для мене насиченою, емоційною та хви-
люючою. 

Та з особливим трепетом я згадую 
церемонію нагородження переможців конкур-
су у Києві. Біля Національного академічного 
драматичного театру ім. Івана Франка урочи-
сто вітав духовий оркестр. Внутрішнє оздо-
блення театру, золоте плетиво орнаменту, 
велична сцена стали ще святковішими, коли 
з’явився Президент України Петро Порошен-
ко, який привітав юних знавців рідної мови, 
висловив їм подяку, побажав миру.

На святі державної мови були присутні 
науковці, письменники, депутати, представ-
ники української діаспори та духовенства. 
Президент Ліги українських меценатів, голова 

Наглядової ради ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», доктор фармацев-
тичних наук, професор Володимир Загорій у привітальному слові підкреслив, 
що без мови не буває держави. Відомий письменник, громадський діяч і вико-
навчий директор Ліги українських меценатів, голова Координаційної ради кон-
курсу, Шевченківський лауреат Михайло Слабошпицький додав: «Усі українські 
слова вже сказані, лишилося, щоб вони запанували на землі».

Голова журі Міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика Павло Гриценко 
нагородив грамотами та подарунками 14 переможців конкурсу й повідомив, 
що вони одержуватимуть стипендію Президента України. Серед них була і я. 
Мені побажав наснаги, подальшої наполегливої праці й успіхів у професійному 
зростанні.

З вітальним словом до присутніх звернулася депутат Верховної Ради 
Юлія Тимошенко, яка продовжила церемонію вручення найпрестижніших 
премій. Представник української діаспори в Угорщині Ярослава Гортянік за-
значила, що кожного року зникають мови, а наша рідна живе завдяки дітям, 
учителям, батькам. Красномовно і дуже емоційно говорила мовознавець, автор 
сотень наукових статей Ірина Фаріон. Вона вручила переможцям премії ім. Оле-
ни Пчілки, а поет Борис Гуменюк приїхав на урочистості з «гарячого» Донбассу 
і прочитав власні рядки «Заповіту» тих, хто перебуває на війні. 

Заступник директора Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 
державної адміністрації, начальник управління загальної, середньої, дошкільної 
освіти та виховної роботи Андрій Лисак передав естафету представникам Пол-
тавщини, яка наступного року буде приймати у себе  XVI Міжнародний конкурс 
з української мови ім. Петра Яцика.

Атмосфера свята, піднесеності, оптимізму панувала протягом усьо-
го дійства. Найкращі юні танцювальні колективи, музичні виконавці та творчі 
ансамблі Вінниччини тішили нас своїми талантами, а дух патріотизму, любові 
до рідної мови і народу витав у стінах театру. Оскільки Конкурс в умовах війни 
цьогоріч таки відбувся, це свідчить про непоборність духу українського народ-
лу, стійкості до випробувань і віри у щасливе майбутнє.

За роки участі у Конкурсі я змогла зібрати невеличку бібліотеку 
цінних книжок, які отримувала як нагороду, дипломи та грамоти, а головне – 
неоціненний досвід, який буде для мене містком у професійне життя.

В обласному центрі відбувся фінальний етап V Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шев-
ченка, учасниками якого стали 29 краших знавців рідної мови з Тернопілля. 
Серед них – учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні 
професійно-технічних училищ, студенти ВНЗ І – IV рівнів акредитації.

 Під час урочи-
стого відкриття Конкур-
су з вітальним словом до 
присутніх звернувся дирек-
тор департаменту освіти 
і науки Тернопільської 
облдержадміністрації Лю-
бомир Крупа: «Сьогодні, в 
час, коли на Сході України 
йде військове протистояння, 
коли патріотизм та любов 
до Батьківщини вирішують 
долю держави, важливо 

проводити подібні конкурси. Вони виховують у молодого покоління повагу 
до мови і традицій свого народу, піднімають патріотичний дух». Дипломами 
та призами нагородили переможців обласного етапу конкурсу та науково-
педагогічних працівників, які їх підготували. 

Конкурсним завданням для студентів ВНЗ І – ІІІ рівнів акредитації 
негуманітарних спеціальностей був літературний аналіз творчості Тараса 
Шевченка як просвітителя, пророка і митця. Студентка 42-ДПК групи нашої 
академії Наталія Редько успішно справилась із цим завданням і отримала 
Диплом ІІІ ступеня. Готувала її до цього конкурсу кандидат філологічних 
наук, доцент Ірина Комінярська. 

У Будинку спорту ”Локомотив“ м.Харкова відбувся Чемпіонат України з армспорту серед ветеранів, юнаків і 
юніорів, в якому брали участь 369 спортсменів з 22 областей і АР Крим.

Ювілейний ХX Чемпіонат України з армспорту серед юнаків та дівчат 1997 р.н. та молодших зібрав 174 учас-
ники і приніс ІІ загальнокомандне місце з рясним урожаєм нагород команді Тернопільської області: 13 медалей (7 зо-
лотих, 5 срібних і 1 бронзова) здобули вихованці нашого уславленого тренера-рукоборця, багатократного чемпіона 
Європи та світу, заслуженого майстра спорту Андрія Пушкаря. Та ще більшу гордість викликає той факт, що серед 
переможців Чемпіонату – студенти спеціальності ”Фізичне виховання“ нашого педагогічного коледжу та  академії. 

Чи не найбільша радість у Валентина Осипенка. У ваговій категорії до 75 кг він вперше брав участь у таких 
змаганнях поряд з 13 українськими рукоборцями, а результат виявився просто чудовим. У виснажливих поєдинках 
він чесно ”поділився успіхом“ із львів’янином Романом Синейком: у Валентина І місце – права рука і ІІ місце – ліва, а 
в Романа – навпаки. Відчувши смак успіху, спортсмен прагне подальших перемог. Не відстає від нього і юний канди-
дат у майстри спорту Сергій Точинський (вагова категорія 65 кг): у боротьбі на праву руку він не постурився нікому й 
отримав найвищу нагороду. 

У ваговій категорії до 60 кг (20 чоловік) змагався Віталій Якшук, котрий уже втретє на Чемпіонаті. Ліва рукам 
принесла йому шостий результат, а права виборола срібло у фінальному поєдинку з полтавчанином Вадимом Халя-
вою. Враження від боротьби залишилися дуже приємними. 

Цікава статистика виходить у Дмитра Шемчука: на попередньому Чемпіонаті України він вперше отримав дві 

бронзи,  тепер змагався разом з 20 учасниками у ваговій категорії до 80 кг і виборов два других місця у нелегкій 
фінальній сутичці з кандидатом у майстри спорту з Харкова Артемом Середою. А наступний крок, мабуть, говорить 
сам за себе: третій раз обов’язково повинен дати йому два перших місця. Хлопець радіє, що набув конкретного 
бійцівського досвіду і прагне боротися й надалі.

Всі троє рукоборців виконали нормативи кандидатів у майстри спорту України.
Їхні старші колеги були учасниками VIII Чемпіонату України серед юніорів та юніорок 1994 р.н. і молодших, де 

змагалися 160 спортсменів. Суперником кандидата в майстри спорту України Олександра Тутова у ваговій категорії 
до 75 кг були 20 юніорів до 21 року, кожен з яких – кандидат у майстри або майстер спорту. Тому Олександрові 
довелося дуже непросто. За вихід до півфіналу він вступив у поєдинок з єдиним кримчанином, майстром спорту 
Ленуром Катаєвим і уступив йому, посівши четверте місце. Проте м’язи та дух вдалося загартувати по-справжньому. 
Фортуна була прихильною до майстра спорту Ігоря Пасєки (у ваговій категорії 90 кг він виборов золото Чемпіонату 
на праву руку та срібло – на ліву) та до кандидата в майстри спорту Олега Петренка (вагова категорія 85 кг), який 
узяв срібло на праву руку.

На ХХІІ Чемпіонаті України з арсмпорту, у якому брали участь 194 спортсмени, двоє кременчан здобули 
бронзові нагороди на ліву руку: випускник нашого ВНЗ Вадим Стецюк – у ваговій категорії 100 кг, та Ігор Пасєка 
(вагова категорія 90 кг). Переможцем Чемпіонату України 2015 року у ваговій категорії +110 кг на ліву та праву руку 
став тренер наших рукоборців, Заслужений майстер спорту України з армспорту Андрій Пушкар.

Наші студенти отримали право на участь у складі збірної України на Чемпіонаті Європи в Болгарії та Чемпіонаті 
світу в Малайзії. Хоча, зважаючи на фінансовий стан, все це поки що залишається у мріях, тому наші борці посилено 
готуються до традиційного турніру пам’яті А.Ф.Пушкаря в Кременці та наступного Чемпіонату України. Гарних змін 
вам, богатирі кременецького духу,  сил, здоров’я і найвищих результатів!

У Дніпропетровську відбувся Чемпіонат України з аматорського кікбоксингу ВТКА серед дорослих, який 
зібрав кіксбоксерів практично з усіх регіонів нашої країни. У змаганнях брали участь динамівські спортсмени 
Тернопілля, серед яких – і борці нашого навчального закладу на чолі зі своїм тренером, нашим випускником, канди-
датом в майстри спорту з кікбоксингу, суддею першої категорії Сергієм Коптюком. 

Студент 51-Ф групи, майбутній вчитель фізичного виховання Андрій Голуб став переможцем у ваговій 
категорії до 71кг.(фул-контакт) та посів третє місце у ваговій категорії до 69кг (лайт-контакт). Він брав участь в об-
ласних турнірах і на Чемпіонаті України виступив уже вдруге,  тому й почувався, безперечно, впевненіше за своїх 
колег. А це в спорті багато важить. Третьокурсник спеціальності ”Англійська філологія“ Юрій Палій також показав 
гарний результат: він виборов бронзу у ваговій категорії до 81кг (фул-контакт).  

Вперше на поєдинках такого високого рівня боролися ще двоє кременчан: Андрій Дубас із 41-Фк групи нашо-
го педагогічного 
коледжу та 
його брат Юрій, 
студент Кре-
м е н е ц ь к о г о 
лісотехнічного 
к о л е д ж у . 
Хлопці посіли 
відповідно чет-
верте та восьме 
місця у вагових 
категоріях до 71 
та до 74кг (фул-
контакт). Та, ма-
буть, у них зали-
шилися найяскравіші враження від Чемпіонату. Про хвилювання перед виступами навіть і говорити не треба: напруга 
надзвичайна, недостатнє психологічне налаштування (тренер був суддею на інших двобоях) і т.п. 

Однак у цих змаганнях хлопці набралися конкретного досвіду, повністю переглянули графіки і методику про-
ведення тренувань – і готові йти до перемоги! Із вдячністю згадують свого другого тренера Дмитра Болтяна (він 
тепер воює в зоні АТО), з яким осягали ази кікбоксингу. Звичайно, допомога й авторитет тренера просто незамінні в 
усіх видах спорту, а в таких специфічних – чи не найважливіші для початківців. Проте й фінансова підтримка креме-
нецького міського голови Романа Ванжули зіграла свою вагому й позитивну роль.

 Боротьба додає спортсменам упевненості не лише в поєдинках, а й у критичних життєвих ситуаціях, робить 
виваженими, спонукає до самодисципліни та здорового способу життя. А так як спорт не любить ніяких перерв, то 
наші кікбоксери відразу почали готуватися до наступних змагань, які обов’язково принесуть їм бажані результати.

Ольга МИКУЛЯК
Тетяна ГОНТАРУК
власкор ”Замку“

Тетяна КЛИМ’ЮК
власкор ”Замку“

МОВНИЙ ТРІУМФ

УСПІХ З ІМЕНЕМ ТАРАСА

СПОРТ,  ЩО ДОДАЄ ВПЕВНЕНОСТІ

ГОРДІСТЬ АРМСПОРТУ
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На базі Кременецького педагогічного 
коледжу Кременецької гуманітарно-
педагогічної академії ім.Тараса Шевченка 
пройшов ІІ етап Всеукраїнської олімпіади 
з математики і вищої математики серед 

студентів вищих навчальних закладів І – ІІ 
рівнів акредитації Тернопільської області. 
Він відбувся згідно з Положенням, затвер-
дженим Радою директорів згаданих ВНЗ і 
був диференційований на сектори матема-
тики і вищої математики. Мета олімпіади – 
виявлення, відбір і підтримка обдарованої 
студентської молоді, розвиток і реалізація 
математичних здібностей студентів, сти-
мулювання творчої праці студентства і 
педагогічних працівників, підвищення 
якості підготовки працівників, активізація 
навчально-пізнавальної діяльності студентів 
і навчально-виховної роботи викладачів 
математичних дисциплін, інтенсифікація та 
вдосконалення навчального процесу. 

Олімпіада проводилась для студентів 
І курсу з навчальної дисципліни ”Математи-
ка“, а для студентів ІІ і ІІІ курсів – з ”Вищої 
математики“. Відповідно, для визначен-
ня результатів олімпіади було створено 
два журі. Конкурсні роботи з математики 
оцінювало журі, в якому працювали старший 
вчитель Галицького коледжу ім.В’ячеслава 
Чорновола Т.В.Безух, викладач-методист 
Зборівського коледжу ТНПУ ім.Івана 
Пулюя У.З.Кульчицька, старший викла-
дач Чортківського медичного коледжу 
М.І.Кільчицька, викладач Бучацького колед-

жу економіки, управління та інформатики 
О.Г.Ярош, викладач Тернопільського колед-
жу харчових технологій і торгівлі М.І.Шуль, 
викладач Кременецького медичного учили-
ща ім.Арсена Річинського О.В.Шумбар і ви-
кладач Теребовлянського вищого училища 
культури О.М.Якимів. 

Результати конкурсних робіт з вищої 
математики визначало журі у складі канди-
дата фізико-математичних наук, викладача-
методиста Чортківського коледжу економіки 
і підприємництва Л.М.Семчишин, викладача 
Коледжу економіки, права та інформаційних 
технологій Тернопільського національного 
економічного університету Л.М.Брюхань, 
викладача Бережанського агротехнічного 
коледжу Л.Х.Роман, викладача Технічного 
коледжу Тернопільського НТУ ім.Івана Пу-
люя Н.М.Бодасюк. 

Учасниками олімпіади стали студенти 
14 вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів 
акредитації Тернопільської  області. Їх робо-
ту організовували 20 педагогів – членів об-
ласного методичного об’єднання викладачів 
математики (голова методоб’єднання 
– кандидат фізико-математичних наук, 
викладач-методист Гусятинського колед-
жу ТНТУ ім. Іавна Пулюя Л.В.Стельмащук) 
і члени циклової комісії 
природничих дисциплін 
нашого коледжу (голова 
комісії – Р.В.Волянюк). 
Наші викладачі сформу-
вали робочий оргкомітет, 
який оперативно вирішував 
організаційні питання ІІ ета-
пу олімпіади та здійснював 
супровід її учасників при 
їх залученні до культурно-
масових заходів. 

Під час відкриття ІІ 
етапу олімпіади її учасників 
вітали директор нашого 
педагогічного коледжу, кандидат технічних 
наук, доцент Н.В.Бабій і голова обласного 
методичного об’єднання викладачів матема-
тики, кандидат фізико-математичних наук 
Л.В.Стельмащук. 

Так символічно можна окреслити 
участь наших науковців у Симпозіумі з ка-
надознавства, що відбувся в Національному 
університеті ”Острозька академія“. Науковий 
форум підготували кафедра міжнародної 
мовної комунікації факультету романо-
германських мов і Центр канадознавства 
НУ ”Острозька академія“. Співголовами 
Симпозіуму виступили Надзвичайний і По-
вноважний Посол Канади в Україні Роман Ва-
щук, президент компанії ”Східноєвропейські 
можливості“ (м. Сент-Альберт, Канада), 
директор Центру канадознавства, док-
тор філософії Валерій Полковський, де-
кан факультету романо-германських мов 
університету-господаря, доцент Світлана 
Новоселецька. Наукове дійство проходи-
ло під патронатом ректора академії, док-
тора психологічних наук, професора Ігоря 
Пасічника. Оргкомітет Симпозіуму очолю-
вав перший проректор академії, доктор 
філософських наук, професор Петро Кра-
люк. Спонсорами форуму виступили компанія 
”Східноєвропейські можливості“ (Кана-
да), ”Слов’янська компанія“ (м.Рівне) і Пол 
Бродовей (м.Едмонтон, Канада). Учасників 
Симпозіуму при його урочистому відкритті 
вітали ректор НУ ”ОА“ Ігор Пасічник, Посол 
Канади в Україні Роман Ващук, директор де-
партаменту освіти Рівненської ОДА Григорій 
Таргонський, міський голова Острога Олек-
сандр Шакер, директор Центру канадознав-
ства НУ ”ОА“ Валерій Полковський. 

Симпозіум проходив у форматі 
секційних засідань і круглих столів. Темою 
дискусій першої секції стали ”Філологічні 
студії  у сучасному канадознавстві“. Така тема-
тика зацікавила майже два десятки науковців 
із вищих закладів освіти Рівного, Чернівець, 
Запоріжжя, Острога, Дніпропетровська. Се-
ред членів цієї секції – представники кафедри 
української мови та літератури нашої академії. 
Кандидат філологічних наук, професор кафе-
дри Олег Василишин охарактеризував ”Вне-
сок професора Романа Гром’яка в українське 
літературознавство“, де виокремив заслуги 

У той час, коли студенти – учасники 
олімпіади – виконували конкурсні завдання, 
їхні наставники – викладачі математики – 
провели круглий стіл на тему ”Використан-
ня інноваційних методів навчання на уроках 
математики“.

За одностайним рішенням журі, пере-
можцем ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 
з математики визнано студента І курсу 
Технічного коледжу ТНТУ ім.Івана Пулюя 
Віталія Собчука, якого привела до успіху 
викладач вищої категорії Н.М.Борисюк. І 
переможцю, і його наставнику випадає честь 
представляти Тернопільську область у ІІІ етапі 
Всеукраїнської олімпіади з математики. Друге 
місце поділили студент Гусятинського колед-
жу ТНТУ ім.Івана Пулюя Ростислав Гайдуков 
(керівник М.І.Гайдук) і студент Кременецько-
го педагогічного коледжу КОГПА ім.Тараса 
Шевченка Олександр Клак (керівник 
Р.В.Волянюк). На третій сходинці п’єдесталу 
пошани – першокурсники Зборівського ко-
леджу ТНТУ ім.Івана Пулюя Назар Боднар 
(керівник У.З.Кульчицька) і Кременецького 
медичного училища ім.Арсена Річинського 
Олександр Малишев (керівник О.В.Шумбар). 
Таким чином, у номінації ”Математика“ 
першокурсники коледжів Тернопільського 

національного технічного університету 
ім.Івана Пулюя принесли своєму ВНЗ всі три 
призові місця. 

Вирішення конкурсних завдань з 
вищої математики, що здійснювали студен-

ти ІІ – ІІІ курсів, дало наступні результати: 
перемогу здобув студент Галицького колед-
жу ім.В’ячеслава Чорновола Віталій Степ-
чук (керівник Н.А.Стефурак), на другому 
місці – студентка Тернопільського коледжу 
харчових технологій і торгівлі Юлія Береза 
(керівник М.І.Шуль). Однак і тут представ-
ники коледжів ТНТУ ім.Івана Пулюя свого 
шансу не упустили: студент Гусятинсько-
го коледжу Владислав Євсюков (керівник 
Л.В.Стельмащук) і його колега з Технічного 
коледжу Максим Драновський (керівник 
В.С.Шкільна) поділили третє місце, чим зба-
гатили скарбничку нагород своєї альма-матер 
на два призових дипломи. У підсумку, студен-
ти коледжів Тернопільського НТУ отримали 
п’ять олімпійських нагород із дев’яти.

Учасники обласного етапу олімпіади 
ознайомилися з навчально-матеріальною 
базою нашої академії, відвідали Музей 
історії навчального закладу, оглянули ви-
ставку творчих робіт студентів, здійснили 
екскурсії містом та його околицями. Значну 
практичну роботу із забезпечення програ-
ми олімпіади, обслуговування її учасників, 
реалізації організаційно-методичних і кон-
кретно технічних заходів виконали члени 
циклової комісії природничих дисциплін 

коледжу М.А.Ромашевська, І.П.Саланда, 
Ю.М.Ліщук, І.М.Галаган, І.І.Бєлова, 
О.В.Тригуба, А.С.Іванюк, член циклової 
комісії технологічної освіти О.М.Мушак, 
завідувач педагогічної практики В.І.Шпак.

професора Гром’яка у поверненні спадщи-
ни Уласа Самчука в Україну, в облаштуванні 
Літературно-меморіального музею 
У.Самчука у Тилявці (Шумщина), в теоретико-
аналітичному дослідження різножанрової 
творчості ”українського Гомера ХХ століття“, 
у пропаганді Самчукової спадщини числен-
ними науковими статтями і виступами на на-
укових конференціях. Наш автор наголошує, 
що саме з досліджень Романа Гром’яка ми 
бачимо Самчука як глибоко переконано-
го антикомуніста й українського патріота. 
Підкреслено, що паростками і провісниками 
повернення Самчука-письменника на 
батьківщину стали його твори, привезені ту-
ристами і філологами-фахівцями із Канади та 
США. 

Кандидат філологічних наук, доцент 
Ірина Комінярська запропонувала актуаль-
ну для Симпозіуму тематику ”Зародження 
української літератури в Канаді“. В її виступі 
оприлюднено цікавий факт: наприкінці 
ХІХ століття українські вчені, професор 
Осип Олеськів і доктор Михайло Дорун-
дяк дослідили природно-кліматичні умови 
в регіоні Альберта, отримали необхідну 
інформацію від уряду Канади і поверну-
лися в Україну із детальним звітом, який 
опублікували в галицьких і буковинських 
часописах. Призвані в Канаду, українські 
емігранти відкрили власні товариства при 

бібліотеках, опублікували твори окре-
мих українських авторів, еміграційний 
український фольклор. Першим дослідником 
української еміграційної літератури в Канаді 
став Ватсон Кирконнел, який опрацював 
29 творів 21 українського автора. Саме 
цей канадський науковець диференціював 
українських поетів-емігрантів на три групи: 
поети передвоєнного періоду (до 1914 року); 
поети післявоєнного періоду, що одержали 
освіту в Україні і писали українською мовою; 
поети післявоєнного періоду, що отримали 
освіту в Канаді і писали англійською мовою. 

Розробку складної світоглядно-
філософської проблематики у літературному 
творі здійснила кандидат філологічних 
наук, доцент Олена Пасічник у дослідженні 

”Своєрідність хронотопу 
в’язнично-таборового світу у 
романах Уласа Самчука ”Тем-
нота“ і ”Втеча від себе“. Науко-
вець доводить, що просторово-
часова картина художнього 
світу, змодельованого Уласом 
Самчуком, дійсно сягає епо-
пейного масштабу. Якщо в цій 
картині зосередитись на ракур-
сах, що поступово ведуть до ра-
дянського і німецького таборів, 
то отримаємо справжній калей-
доскоп форматування духовної 
візії людини, вибитої із природ-

ного плину життя. З тестуалізації в’язнично-
таборового світу випливає його безжальний 
хронотоп: на географічному підґрунті в 300 
тисяч кв. км простору зосереджені людські 
ресурси, що ”увійшли в конфлікт з радянсь-
кою владою“. Йдеться і про концепцію 
”універсального концтабору“, в якому люди 
з рабською психологією самі творять каторгу 
без колючого дроту й обмеження простору. 
Тобто люди перестають бути людьми, якщо не 
бачать перспективи і втрачають гідність. Щоб 
цього не трапилося, це треба знати. А щоб це 
знати, треба мати відповідну літературу, яка 
допоможе осмислити і зрозуміти причини 

тоталітаризму, означить роль кожної людини 
і людських спільнот в унеможливленні катор-
жанського перевернутого світу в майбутньо-
му світовому і людському часопросторі. 

Залишається вірним предмету 
дослідження наш молодий науковець, аси-
стент кафедри англійської філології Ілля 
Комінярський: свою фахову зацікавленість 
творчістю англомовного письменника Джор-
джа Риги він спроектував на проблематику 
Симпозіуму через тему ”Джордж Рига – митець 
супротиву“, де показав, що драматургія Канади 
ІІ половини ХХ століття нерозривно пов’язана 
з іменем Джорджа Риги – канадського митця 
українського походження. Його творчий доро-
бок вражає поєднанням тверезого розрахунку 
з пристрасною емоційністю. Він написав 190 
драматичних творів, 2 кантати, 5 кіносценаріїв, 
безліч прозових творів і збірку віршів. Серед 
героїв Джорджа Риги – канадці українського 
походження. Визнаний у Канаді та світі, він був 
”замовчуваним“ в Україні, а тому заслуговує 
повернення до своїх духовних коренів. 

В інших секціях науковці зупинилися 
на питаннях ”Геополітика і суспільствознавчі 
аспекти канадознавства“ та ”Особливості 
системи освіти в Канаді“. Учасники круглих 
столів зосередились на проблемах працев-
лаштування і роботи в Канаді, розвитку кана-
дознавства в Україні. В дискусіях за круглим 
столом брали участь працівники канадської 
дорожно-будівельної компанії ”Стендерд 
Дженерел“ (м.Едмонтон), доктор економічних 
наук, професор Тернопільського НЕУ Валерій 
Гринчуцький, директор Центру канадознав-
ства НУ ”ОА“ Валерій Полковський, директор 
Центру канадських студій ім.Рамона Гнатишина 
Чернівецького НУ ім.Юрія Федьковича Віталій 
Макар. 

Якщо використати слова Надзвичайного 
і Повноважного Посла Канади в Україні Рома-
на Ващука, то науковий Симпозіум з канадо-
знавства став ще одним маленьким містком між 
культурами двох наших народів і допомагає 
нам краще розуміти один одного у процесі тво-
рення надійного майбутнього. 

Інна ВОЛЯНЮК
кандидат філологічних наук

Олена ФУРМАН
кандидат педагогічних наук ОЛІМПІЙСЬКИЙ  ТУРНІР  МАТЕМАТИКІВ

ДО  КАНАДИ – ЧЕРЕЗ  ОСТРІГ



Якубовської ”Богородиця з Ди-
тятком“.

Вразили своєю 
оригінальністю та символізмом 
і викликали творчі дискусії 
іконописні образи варшавсько-
го художника Томаша Авдзей-
чика ”Святі Небесного Двору“ 
і ”Причащання святих“, львів’ян 
Арсена Берези ”Різдво Христо-
ве“ й ”Оплакування Христа“ та 
Іванки Демчук ”Благовіщення“ 
і ”Оплакування“, лучанки Софії 
Дорошенко ”Праматір Єва“ і 
”Замилування“, тернополянки Марії Іванюти ”Праматір Єва“ 
і ”Страждальна Мати“, власника майстерні іконопису польсь-
кого міста Ополє Губерта Кампа ”Багато ликів – одне серце“ і 
митця з Кракова Алєксандра Маєрскі ”Ісус Милосердний“.

Традиційні міжнародні пленери з іконопису – яскра-
вий приклад багаторічної співпраці неурядових організацій 
та установ України і Польщі, а метою пленерів і циклів виста-
вок є здійснення духовного діалогу між художниками, котрі 
сповідують як східне, так і західне християнство. В основі 
ідеї міжнародних пленерів з іконопису лежить необхідність 
українсько-польського творчого діалогу у сфері сакрального 
мистецтва, знайомство з релігійним контекстом візантійського 
і римського іконопису, культурним взаємопроникненням ду-
ховних впливів Сходу і Заходу.

Практичні питання формування мистецького вернісажу, 
організації церемонії відкриття виставки вирішували прорек-
тор з виховної роботи Микола Сиротюк, мистецтвознавець 
Дмитро Синенький і його колеги з кафедри образотворчого 
мистецтва і методики його викладання. 
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В Галереї довоєнної фотографії 1930 – 39 років 
Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса 
Шевченка проходила виставка ікон, написаних під час ІV 
Міжнародного пленеру іконопису на Волині. Ініціаторами 
мистецької імпрези виступили Генеральне Консульство 
Республіки Польща в Луцьку, Волинська організація 
Національної спілки художників України, Державний 
історико-культурний заповідник м.Дубна (Рівненщина) і наша 
академія. Виставка організована під патронатом Генераль-
ного Консула Республіки Польща в Луцьку Беати Бживчи та 
ректора академії, професора Афанасія Ломаковича. 

На відкритті виставки виступили Консул Республіки 
Польща в Луцьку Кшиштоф Савицькі, голова правління 
Волинської організації Національної спілки художників 
України Володимир Марчук, директор Державного історико-
культурного заповідника м.Дубна Леонід Кічатий.

Відвідувачі цього незвичайного мистецького 
вернісажу – працівники і студенти академії, інших навчаль-
них і культосвітніх закладів, громадськості Кременця, члени 
місцевих мистецьких гуртів ”Гладущик“, ”Палітра“, ”Нат-

У Луцькому педагогічному коледжі пройшла 
Всеукраїнська науково-практична конференція ”Актуальні 
проблеми фізичного виховання, спорту та туризму в сучас-
них умовах життя“. Серед учасників конференції була й 
делегація Кременецького педагогічного коледжу: студенти 

спеціальності ”Фізичне 
виховання“ Іванна 
Ковальчук і Катерина 
Вишневська зі своїми 
наставниками, викла-
дачами фізичного 
виховання, заслу-
женим працівником 
освіти України 
К.Г.Єрусалимець і 
відмінником освіти 
І.О.Олійник.

Гостей та 
учасників науково-
го форуму вітали 
директор коледжу 
П.М.Бойчук і голова 

циклової комісії викладачів фізичного виховання, кандидат 
педагогічних наук, майстер спорту з легкої атлетики, заслу-
жений учитель України Н.Г.Давиденко. Зі словами вітання до 
господарів конференції, котрі вперше приймали у своєму на-
вчальному закладі представників Всеукраїнської конференції, 
звернулась К.Г.Єрусалимець. У знак гарної згадки про зустріч 
вона подарувала своїм давнім колегам картину випускника 
спеціальності ”Образотворче мистецтво“ Сергія Мандри із 
кременецьким пейзажем.

Наукові розвідки студентів і викладачів, що увійшли до 

Викладачі і студенти мистецького факультету неод-
норазово представляли свої здобутки на суд глядачів. Ба-
гатим на вернісажі був період травня – червня. В Обласно-
му літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацького 
представила свою персональну виставку робіт художниця 
жіночого гурту ”Палітра“, доцент кафедри методики викла-
дання мистецьких 
дисциплін, канди-
дат мистецтвознав-
ства Олександра 
Панфілова. 

На відкритті 
виставки були 
присутні художник 
і журналіст, за-
служений майстер 
народної творчості 
України Антон 
Гриб, колеги з мистецького гурту ”Палітра“ Тетяна Балбус, 
Іванна Погонець, Богдана Гуменюк, Наталя Волянюк, Надія 
Волощук і Жанна Тріщук з гурту ”Гладущик“, студенти, ко-
леги по кафедрі, знайомі, кременчани. Катерина Склярук 
прийшла разом з учнями Кременецької школи мистецтв 
ім. М.І.Вериківського. З вітальним словом до художниці 
і присутніх звернулись директор Музею  Тамара Сєніна, 
викладачі Кременецької гімназії Надія Бречко та Валентина 
Янкова, працівник музею Ю. Словацького Наталія Переско-

хнення“ – мали змогу оглянути більше чотирьох десятків 
іконописних робіт 19 українських і 10 польських іконописців. 
Особливу увагу відвідувачів привернули іконописні полотна 
колишнього тернополянина, завідувача кафедри сакрального 
мистецтва Львівської національної академії мистецтв, народ-
ного художника України, професора Романа Василика ”Бого-
родиця Почаївська“ і ”Богородиця Ченстоховська“, польської 
мисткині Йоанни Забагло ”Неопалима Купина“, чернівчанки 
Оксани Драчківської ”Богородиця з Дитям“ і ”Замилування“, 
киянина  Артема Копайгоренка ”Богородиця“, іконописця 
з Польщі Анни Макаць ”Свята Анна“, студенток Львівської 
національної академії мистецтв Ольги Мороз ”Богородиця з 
Дитям на троні“ і ”Благовіщення“ та Ольги Поломаної ”Бо-

городиця – Втілення“, лучан Віктора Швеця ”Несподівана 
Радість“ і Сергія Радкевича ”Спас Нерукотворний“, доктора 
кафедри україністики Варшавського університету Катажини 

кова, колеги Юлія Янчук, Тетяна Балбус, Антон Гриб.
24 роботи, виконані в техніці олійного живопису, 

об’єднані спільною назвою ”Місто“ і тематично поділені 
на дві серії: сучасні полотна ”Кременецькі завулки“ (”Ха-
тина з мальвами“, ”Замкова гора перед дощем“, ”Місто 
у травах“, ”Вулиця ліцейна“ тощо) та картини 
”Ретро“, присвячені архітектурі довоєнного Кре-
менця ХХ століття, серед яких ”Єврейський квар-
тал“, ”Пожежа в ґетто“, ”Ніч“ та інші, що стали 
відтворенням архітектурно-мистецької спадщини 
Кременця. 

Показують власні мистецькі знахідки і юні 
художники. На черговій виставці студентсько-
го гурту ”Натхнення“, що традиційно пройшла у 
виставковій залі Кременецької міської бібліотеки 
ім. Юліуша Словацького, звернули на себе увагу 
роботи першокурсників педагогічного коледжу 
Софії Беркити, Олени Камінської, Марії Круглик, 
Оксани Ягошини, Єлизавети Назарук та інших. 
Виконані у різних видах композицій та різними 
техніками роботи старші колеги-наставники ви-
соко оцінюють за такими показниками, як майстерність, 
фантазія та охайність. Орнаментальні та тематичні 
композиції, портрети-образи з цифр, декоративні натюр-
морти і пейзажі, стилізовані зображення тварин і рослин ці 

З нагоди 85-річчя від дня народження видатної української 
поетеси Ліни Костенко науково-педагогічні працівники кафедри 
української мови та літератури спільно зі студентами філологнічного 
і педагогічного факультетів провели ювілейні літературні читання. 
Вступне слово про життєтворчість і неоціненний внесок живого кла-

сика української літератури в національну і світову духовно-культурну 
скарбницю виголосив кандидат філологічних наук, професор кафедри 
О.В.Василишин. Теоретичне повідомлення про життя, творчі пошуки й 
основні етапи творчого поступу автора ”Марусі Чурай“ і ”Берестечка“, 
інших відомих творів українського письменства зробили студентки 
51-Н групи Ольга Микуляк та Юлія Кузьмич. Студенти третього курсу 
спеціальності ”Англійська філологія“ Ірина Вахівська, Тетяна Герман, 
Анастасія Герба, Юрій Коханевич, Володимир Решетило, Мирослав 
Клебанюк і студентка 11-ДПК групи Вікторія Питулина здійснили 
інсценізацію першого розділу роману у віршах ”Маруся Чурай“ під 
назвою ”Якби знайшлась неопалима книга“. Поезії Ліни Костенко чи-
тали першокурсниці спеціальності ”Дошкільна освіта“ Марія Федина 
(”Доля“), Марія Клікотко (”Старенька йде по тій дорозі“), Ірина Гордій 
(”Мати“), Вікторія Питулина (уривок з роману ”Берестечко“).

студенти мали нагоду показати і у стінах рідного коледжу. 
Ще одна персональна виставка керівника мистецько-

го гурту ”Палітра“ Тетяни Балбус пройшла у Почаївському 
історико-краєзнавчому музеї, де представлено 40 робіт 
різноманітної тематики, виконаних у різних техніках: серії 
”Квіти“ (портрети-образи квітів), ”Букети“ (стилізовані мо-
тиви народного мистецтва), ”Знаки Зодіаку“ (стилізовані зо-

браження знаків у гумористично-декоративному вирішенні), 
”Пейзажі Кременця“, ”Кольорові фантазії“, ”Пори року“, 
”Різдвяна казка“, що передають настрій відповідних пір 
року.

програми конференції, було згруповано за п’ятьма 
тематичними напрямками: ”Здоров’язбережувальні 
технології у навчальному середовищі та у 
фізичному вихованні“, де зі статтею ”Фізична 
культура – запорука здоров’я“ виступила Іванна 
Ковальчук; ”Інформаційні технології в освітньому 
середовищі“, ”Шляхи підвищення ефективності 
фізичного виховання учнівської молоді“ (тут свою 
наукову розвідку ”Зміст і сутність поняття ”фізичне 
виховання““запропонувала Катерина Вишневська); 
”Організація туристичної роботи – реалії і перспек-
тиви“; ”Філософські погляди на оздоровчу роботу“. 

Приємним сюр-
призом для нашої 
делегації стало визнання 
наукового доробку на-
ших студентів: у номінації 
”Краща аналітична ро-
бота“ Диплом науково-
го форуму  отримала 
Катерина Вмишневська, 
а в номінації ”Краща 
дослідницька робота“ 
Дипломом відзначено 
наукову розвідку Іванни 
Ковальчук.

Всім учасникам 
Всеукраїнської науково-практичної конференції 
”Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту 
та туризму в сучасних умовах життя“ було вручено 
однойменний Збірник матеріалів.

Сторінку підготувала Ніна Багнюк

МИСТЕЦЬКІ ЖНИВА

ДО ЮВІЛЕЮ ЛІНИ КОСТЕНКОАКТУАЛЬНО – ПРО ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ

ВИСТАВКА  ІКОНОПИСУ
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Повага до праці – одна з найважливіших соціально-
етичних ознак цивілізованої людини. Однак, облагороджуючи 
людину, праця має бути безпечною. Саме питанням охорони 
і безпеки праці присвячений навчально-методичний посібник 
для студентів ВНЗ ”Основи охо-
рони праці“ авторства наших 
науковців, доцентів кафедри 
технологічної освіти і методики 
її викладання та інформатики, 
С.Б.Шабаги та І.А.Білосевича, 
асистента кафедри педагогіки 
вищої школи М.П.Олексюк і 
доцента Тернопільського НЕУ 
Г.В.Сапожника.

Автори посібника роз-
починають з історіографії 
вирішення проблем охорони 
праці в різних країнах і на різних 
етапах суспільного розвитку та наголошують, що рівень тур-
боти суспільства про охорону праці тісно пов’язаний з рівнем 
індустріалізації, типом державного управління і соціальним 
устроєм. Зокрема, в розділі ”Загальні питання охорони праці“ 
висвітлюється ”Сучасний стан охорони праці в Україні та за 
кордоном“. Важливо, що значну увагу автори приділяють 
понятійному інструментарію: дають чітку дефініцію поняттям 
”безпека праці“, ”охорона праці“, ”об’єкт“ і ”суб’єкт“ охорони 
праці, праці та її структури, виробничого середовища та умов 
праці, її шкідливих факторів і чинників ризику.

Ґрунтовно висвітлені ”Правові та організаційні основи 
охорони праці“, де проаналізовані законодавчі документи та 
положення з охорони праці як конституційні засади охоро-
ни праці в Україні та якими визначаються основні принципи 
державної політики України в цій галузі. Висвітлена система 
стандартів безпеки праці та національні стандарти України з 
охорони праці. Окремий розділ присвячено системі державного 
управління, державному нагляду за охороною праці в Україні. 
Конкретизовано ці питання в розділі ”Організація охорони 
праці на підприємстві“, де подано структуру, основні функції 
та завдання управління охороною праці на підприємстві. 
Розкриваючи проблеми ”Навчання з питань охорони праці“, 
автори посібника звертають увагу на принцип організації та 

види навчання, перевірку знань посадових осіб і спеціалістів, 
інструктажі з питань охорони праці та допуск працівників до 
роботи. Детально розроблена тема ”Профілактика травма-
тизму та професійних захворювань“ , де враховано, що для 
аналізу і профілактики травматизму важливе значення має 
класифікація причин і врахування комплексу факторів, спри-
ятливих для гарантування безпечних умов праці. Серед таких 
причин визнано технічні (стан засобів виробництва і знарядь 
праці), організаційні (рівень організації виробництва) і психо-
фізіологічні (особливості людського фактора). Досконало 
описано процес розслідування та обліку нещасних випадків і 
травматизму на виробництві, а також здійснення заходів щодо 
запобігання травматизму і профілактики захворювань. 

У розділі ”Основи фізіології та гігієни праці“ 
розкривається роль центральної нервової системи в трудовій 
діяльності людини, значення адаптації в трудовому процесі, 
характеризуються небезпечні психо-фізіологічні та шкідливі 
виробничі чинники, вплив стресу і втоми на безпеку праці та 
роль трудового колективу й індивідуальних якостей працівника 
в гарантуванні безпеки праці. 

Частина розділів посібника стосується конкретних 
питань охорони праці. Зокрема, 
розділ ”Повітря робочої зони“ 
характеризує основні параме-
три метеорологічних умов та їх 
гігієнічне нормування і прилади 
для вимірювання таких параметрів. 
Тут визначаються джерела забруд-
нення повітряного середовища 
шкідливими речовинами і вказу-
ються методи контролю вмісту в 
повітрі небезпечних складників, а 
також способи нормалізації скла-
ду повітря робочої зони.

В розділі ”Освітлення ви-
робничих приміщень“ визначено 
види освітлення, світлотехнічні характеристики природного, 
штучного і суміщеного освітлення та норми штучного освітлення 
виробничих приміщень. Окремими розділами характеризу-
ються такі особливо небезпечні явища виробничого процесу, 
як вібрація (шум, ультразвук, інфразвук), електромагнітні 

випромінювання та випромінювання радіочастотного й оптич-
ного діапазонів (інфрачервоне, ультрафіолетове, лазерне). Ак-
центована увага на охороні праці користувачів комп’ютерів і на 
проблемі дотримання гігієнічних вимог до організації та облад-
нання робочих місць з візуальними дисплейним терміналами. 
Належне місце займає опис іонізуючого випромінювання і 
його впливу на організм людини; дано основні характеристики 
радіоактивного випромінювання, вказані норми радіаційної 
безпеки та розкриті засоби захисту людини. Охарактеризо-
вано санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення 
виробничих і допоміжних приміщень. 

В розділі ”Основи виробничої безпеки“ описана техніка 
безпеки під час експлуатації систем під тиском і кріогенної 
техніки, при експлуатації парових котлів, компресорних і холо-
дильних установок, транспортних і підіймально-транспортних 
машин і механізмів та підіймальних пристроїв. Зроблено наго-
лос на питаннях профілактики електротравматизму, вияснені 
його особливості і види та причини електротравм, розкрито 
фізичні основи електробезпеки, описані системи засобів і 
заходів електробезпеки. 

Заключний розділ посібника подає основи пожежної 
профілактики на виробничих 
об’єктах. Тут розкриваються 
складові та схема пожежної 
безпеки, система гарантуван-
ня вибухопожежної безпеки 
об’єкта, а також законодавча 
і нормативно-правова бази 
пожежної безпеки виробни-
чих об’єктів. 

У посібнику 
додається перелік основної 
і додаткової літератури та 
Інтернет-ресурсів по даній 
темі. Автори книги пропо-
нують студентам один із 

варіантів оформлення розділу ”Охорона праці“ в дипломних 
проектах освітньо-кваліфікаційного рівня ”бакалавр“. Ва-
гомими доповненнями до змісту посібника є інформація про 
основні законодавчі та нормативно-правові акти і тематичний 
термінологічний словник з охорони праці.

Творча натура не знає ні просторових, ні часових, ні те-
матичних меж, бо, піднімаючись над предметним світом, вона 
бачить не звичайні конкретні речі, а їх гармонійну структурну 
єдність між собою і досконалу вплетеність у всезагальну карти-

ну буття, завдяки чому проникає 
до їх глибинної суті й осягає їх 
неповторне призначення та 
приналежність до світу пре-
красного. Для людини з тонким 
естетичним світосприйняттям 
не має значення, який предмет 
постає перед нею: живописне 
полотно, скульптурне зобра-
ження, архітектурна споруда, 
міст через невелику волинську 
річечку, калинове гроно чи гли-
няний посуд на потемнілій від 
часу дерев’яній полиці, – вона 
в усьому побачить видиму і при-

ховану красу. Бо все у створено-
му Господом світі або корисне, або прекрасне. Тільки це треба 
побачити. А щоб побачити, треба бути митцем. 

До таких митців належить доцент кафедри образот-
ворчого мистецтва і методики його викладання Кременецької 
академії, заслужений майстер народної творчості України Ан-
тон Гриб. Газети неодноразово писали про його творчу працю та 
різносторонній талант, зокрема в одному з попередніх номерів 
вашого часопису – про монографію ”Барви життя Олега Скар-
жевського, художника-інженера“. Розповідь про свого колегу, 
митця й інженера-будівельника та нашого 
краянина автор починає символічними 
словами: ”Кожна людина від своєї появи 
на світ отримує Божий дар, який у наступні 
роки формується і розвивається під впли-
вом навколишнього середовища – при-
роди і суспільства“. Антон Гриб наділений 
Божим даром образотворця і поета: йому 
рівною мірою підкоряються колір і слово, 
пензель і перо. 

Нове видання ”Керамологія 
Тернопільщини“ підтверджує мистецьку 
особливість особистої творчої діяльності 
– гармонійне поєднання мистецького 
дару художника і поетичного таланту 
письменника: побачене у кольорі та формі 
він майстерно передає словом у змісті. У цій монографії по-
бачене автором має кількохтисячолітню історію: йдеться про 
розвиток гончарства і кераміки на Тернопіллі від епохи неоліту 
до початку ХХІ століття.

Антон Гриб зазначає, що гончарство, як одне із 
найсамобутніших явищ цивілізаційної культури, на кожному 
історичному етапі свого існування специфічно відображало 
функціональні вияви духовної, побутової і господарської 

діяльності та світоглядні уявлення народу, як носія цієї 
самобутньої форми мистецтва з тисячолітніми традиціями. З 
часів неоліту і до сьогоднішніх днів гончарство зафіксувало 
важливу інформацію про духовне життя українського народу: 
у формах і орнаменті виробів закодовано світогляд українців, 
космологічні й естетичні погляди наших предків. 

Наприкінці ХІХ століття археологи з Археологічного то-
вариства Галичини розкопали трипільські об’єкти в печері Вер-
теба (південь Тернопільщини), де виявили багато керамічного 
матеріалу. В І третині ХХ століття такі дослідження пошири-
лись на Волинську частину Тернопільщини, а в ІІ половині 
ХХ століття – на поселення трипільської культури в Гуся-
тинському районі, комарівської культури – в Чортківському 
та Заліщицькому районах, черняхівської культури – в 
Тернопільському районі та давньоруські городища-святилища 
– на Шумщині, Кременеччині, Лановеччині і Теребовлянщині. 

Автор монографії називає імена дослідників-археоло-
гів, які працювали на наших теренах: І.Герета, О.Гаврилюк, 
М.Ягодинська, М.Левчук, В.Кравець, О.Ганіна, Г.Осовський, 
К.Матейко, М.Бандрівський та багато інших. Зауважимо, 
що в іменному покажчику монографії – більше 250 імен. Це 
науковці, котрі, за висловом талановитого митця і вдумливого 
дослідника, тернополянина Ігоря Герети, виходили з того, що 
”не предмет, по суті, повинен бути об’єктом досліджень, а лю-
дина, котра створила річ, котра стоїть за всіма речами“. Зусил-
лями сучасних дослідників висвітлено і вводиться в науковий 
обіг великий творчий доробок багатьох майстрів гончарства і 
художньої кераміки ІІ половини ХХ – початку ХХІ століть. По-
вернено із забуття імена гончарів далекого і близького мину-

лого, названі майстри 
сучасності. У списку 
гончарів і керамістів 
Тернопільщини, по-
даному у монографії, 
– 164 особи. Мо-
настирський район 
представлений 32 
майстрами, Збаразь-
кий і Гусятинський – 
23, м.Тернопіль – 17, 
Шумський район – 15. 
Серед названих 6 кре-
менецьких народних 
майстрів імена двох 
пов’язані з нашим 

навчальним закладом: Ніл Зварунчик (колишній працівник 
педагогічного училища) і Сергій Томашевський (член кафедри 
теорії і методики технологічної освіти академії).

Привертає увагу і той факт, що на Тернопіллі в минуло-
му сформувалися і продовжують творити нині чисельні династії 
гончарів. Насамперед родина Вдовиних із с.Гончарівки Мо-
настириського району (із 11 названих у монографії майстрів 
Вдовиних 5 продовжують діяльність і в наші дні). У цьому 

ж селі – гончарна династія Бойків (5 чоловік). 6 майстрів 
нараховує гончарна династія Сапіжуків із с.Залісці Збаразь-
кого району. По 3-4 імені дали гончарному мистецтву краю 
родини Кубінських з Великого Кунинця Збаразького райо-
ну, Годованців з Устечка Заліщицького району, Вознюків і 
Марчуків із Суража та Омельчуків з Іловиці Шумського району 
та інші. 

Антон Гриб аналізує творчість сучасних майстрів 
гончарної справи і керамічного мистецтва Тернопілля: Лілії 
Стасюк, Сергія Томашевського, Василя Бардачевського, 
Наталії Бурякової, Володимира Бєлова, Юрія Іщука, Миколи 
Жигальського, Євгена Овчарика, Івана Петруняка, Вікторії Ан-
друш, Тетяни Височанської, Тетяни Вінницької, Ірини Кушнір, 
Надії Харченко. 

У монографії 
не лише подається 
історія гончар-
ства і кераміки 
нашого краю, а 
й розкриваються 
особливості робо-
ти з глиною, деко-
рування кераміки, 
вказується асор-
тимент керамічних виробів. Багато уваги приділено аналізу 
періодів занепаду та відродження гончарного промислу. 
Особливу цікавість викликає розділ ”Кераміка як вид ми-
стецтва на початку ХХІ століття“, де говориться про традиції 
та новаторство у процесі відновлення гончарного промислу, а 
також розкривається роль навчальних закладів у збереженні 
та розвитку гончарно-керамічного сектора декоративно-
ужиткового мистецтва. Автор стверджує: ”Все більшого зна-
чення набуває навчання молоді в керамічних студіях художніх 
шкіл і ВНЗ, зокрема в Тернопільському НПУ ім.Володимира 
Гнатюка та Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії 
ім.Тараса Шевченка“.

Оригінальні ідеї знаходимо в розділі ”Історична пам’ять 
про гончарство Тернопільщини“, де автор показує, як у 
контексті топонімії, гідронімії й ономастики відобразилася 
давня історія цього народного мистецтва у нашому краї: в 
назвах сіл, гір, річок (Глинна, Глиняна, Гончарівка, Глиняста, 
Глинчуки, Гончаруки), у прізвищах (Гончар, Гончарик, Гонча-
ренко, Глинський, Горшков, Гладуш, Барилко, Мисак, Мись-
ко) та у багатьох подібних, похідних від понять гончарного і 
керамічного мистецтв.

Завершується видання оптимістичним висновком: ”Су-
часна кераміка Тернопільщини – це активно діючий вид ми-
стецтва, що поєднує в собі минуле і сучасне і розглядається як 
важлива художня цінність, яка виконує естетичну, пізнавальну 
та комунікативну функції. Це показовий вид мистецтва, що 
зберіг, доніс до нас і стверджує в незалежній Україні дальший 
розвиток орнаментальної, графічної, живописної культури на-
роду“.

Олександр ЄМЕЦЬ

Михайло КЛИМ’ЮК, м.Тернопіль НОВА  КНИГА  МИТЦЯ

З  ПОВАГОЮ  ДО  ОХОРОНИ  ПРАЦІ



найвагоміші риси та вміння конкурсанток: ”Діловий ко-
стюм“ – вміння природно поводитись на сцені, стиль, 
грація, пластика, сценічна майстерність, відповідність 
одягу до конкурсних вимог;  ”Представлення“ – 
індивідуальність, вміння природно поводитись на сцені, 
невимушеність, сценічна майстерність; дефіле ”Пляж-
ний варіант“ –  загальне враження, краса, фігура, 
пластика, грація, елегантність, витонченість ходи, 
стиль, відповідність одягу; ”Мій талант“ – яскравість, 
артистичність, оригінальність; дефіле ”Вечірня сук-
ня“ – елегантність, пластика, граціозність, легкість, 
витонченість ходи, вишуканість образу, стиль, крій та 
пошиття сукні.

Оцінювало виступи красунь досить відповідальне і ви-
могливе журі у складі вищезгаданих спонсорів  Вячеслава 
Онишкевича, Віктора Антонюка, Юлії Непомящої, а також 
представників від нашого ВНЗ – кандидата педагогічних 
наук, доцента Миколи Курача (голова журі), завідувача 
Видавничим центром академії Сергія Юрчука та студентки 
Марії Черинди (секретар журі).

За результатами нелегкої боротьби конкурсні судді 
винесли таке рішення: найвищого титутулу ”Міс академії 
2015“ та ”Міс артистичність“ удостоєна Анна  Устимчук; 
”Першою Віце-міс“ 
та ”Міс глядацьких 
симпатій“ визнано 
Надію Лень, а ”Дру-
гою Віце-міс“ і ”Міс 
усмішка“ – Соломію 
Андріюк.

Інші титули отри-
мали Катерина Ткачук 
– ”Міс грація“,Ольга 
Могилюк – ”Міс 
елегантність“, Мар’яна 
Бабій – ”Міс ніжність“, 
Оксана Хохоляк – ”Міс 
чарівність“ і Наталя Дя-
чук – ”Міс фото“.

З ініціативи сту-
дентських самоврядних 
органів кошти, зібрані 
під час свята краси (2334 грн.), були передані у благодійний 
фонд підтримки воїнів АТО.
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Зал Кременецького районного Будинку культури 
в черговий раз зірвався оплесками, вітаючи чарівних 
дівчат – учасниць конкурсу краси ”Міс Академії -2015“! 
Адже в цей день ніхто з них не мав права показати вто-
ми наприкінці довгої дороги до сцени. Бо ж усі старанно 
готувалися, від хвилювань ночами не спали, всі вечори 

проводили на репетиціях. Тому що жіноча боротьба за 
Красу зовсім не легша від чоловічої боротьби за Силу. 
Тут потрібні особливі тонкощі…

Організаторами конкурсу виступили студентський 
парламент і студентський профком академії, хореограф-
постановник Євген Найчук, відеооператор Олександр 
Ковень, звукооператор Роман Харамбура. Вів програму 
Ігор Ленчук.

Довгоочікуване свято проходило за всебічного  

сприяння і допомоги ректорату академії та при фінансовій 
підтримці голови наглядової ради спілки підприємців та 
промисловців Кременеччини Вячеслава Онишкевича; 
незмінних спонсорів з місцевого диско-бару ”Ель кой-
от“  Віктора  та Юлії Непомящих; власника магазину 
”Дімарк“ Сергія Стрільчука; незалежного консультанта 

від компанії ”Оріфлейм“ Жанни Бойко; директора Будин-
ку культури Віктора Антонюка, студентської профспілки 
КОГПА в особі її голови Андрія Заблоцького. 

За найвищий титул ”Міс Академії“ цього року зма-
галися: Наталія Дячук  (21-Ф), Катерина  Ткачук (31-Б), 
Анна Устимчук (21-М), Мар’яна Бабій (12-ДПКс), Оксана 
Хохоляк (42-Дк), Надія Лень (42-ДПК),  Соломія Андріюк 
(31-Дк) та Ольга  Могилюк (31-Н).

У п’яти традиційних конкурсах оцінювалися 

Сергій КОЛІСЕЦЬКИЙ
голова студпарламенту
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Поет не вмирає. Кличе земля його тіло в свої обійми, 
відлітає у вічність його душа, а поет залишається. Зостається 
на папері у карбах болю,  у слові під високим небом для дня 
завтрашнього, для прийдешніх поколінь. Поети є посланця-
ми небес, яким визначено жити словами незалежно від того, 
скільки часу пройшло від миті перебування їх на землі. 

       Галина Гордасевич померла 11 березня, чотир-
надцять років тому, але жива пам’ять про неї на Україні, в 
старовинному Кременці, де народилася 31 березня 1935 
року. Відомий краєзнавець Г.Чернихівський розповідає 
про славну землячку у своїй праці ”У розквіті сил залишила 
цей світ (штрихи до портрета Галини Гордасевич)“. Автор 
ділиться спогадами про особисте знайомство, листування 
з письменницею, про спільну громадську, літературознавчу 
діяльність. Згадує, що письменниця заповіла, щоб її похоро-
нили у Кременці, що відспівували покійну в  Чеснохреській 
церкві – в тій самій, де і хрестили.  Так замкнулося її складне 

і багатостраждальне життєве коло.
   Вона покинула місто не з власної волі. Та про Креме-

нець, як місце свого народження, пам’ятала завжди і мріяла 
про той день і час, коли побуває в місті своєї появи на світ. 
Повернення до рідного міста відбулося через 50 літ зі слова-
ми: «…Я горда тим, що це прекрасне місто стало й моєю ко-
лискою. Добридень, мій любий і неповторний Кременцю!». 
Приїзду Галини Гордасевич до рідного міста, літературним 
зустрічам з нею присвячено статтю Г. І. Чернихівського 
”Слід її зірниці“.

    Продовжуючи тему вшанування пам’яті Г. Гордасе-
вич на Кременеччині, неможливо обійти увагою монографію 
В. І. Чернихівської та Г. І. Чернихівського ”Галина Гордасе-
вич: життя і творчість“, в якій представлено на суд читачів 
аналіз  життєвого і творчого шляху відомої письменниці. В 
книзі подано бібліографію літературної і публіцистичної 
спадщини,  репродуковано окремі документальні матеріали, 
світлини. Наукова праця посвячена 75-річчю від дня на-
родження письменниці і є вкладом в увічнення її пам’яті. 
Монографія стала першим фундаментальним дослідженням 
творчої спадщини Галини Гордасевич і дає поштовх до по-
дальших літературознавчих розвідок.

      Г. Гордасевич присвячено багато нових публікацій 

в періодичних виданнях. Серед них слід відмітити  статтю мо-
лодого науковця педагогічного коледжу Романа Дубровсь-
кого ”Галина Гордасевич: портрет на тлі України“, де роз-
глянуто творчість майстрині слова крізь призму її біографії. 
Автор робить акцент як на історичному контексті, в якому 
формувалася письменниця, так і на літературному, зокре-
ма  русі шістдесятників,  ідеї якого читаються у творчості 
української поетеси.

      Продовженням біографічної теми є ще одне 
дослідження цього ж автора ”До питання художньо-
го автобіографізму в прозі Галини Гордасевич: аспек-
ти діяльності сучасних лінгвістичних і літературознавчих 
студій“. У статті здійснено аналіз автобіографічних творів Г. 
Гордасевич, зосереджено увагу на поняттях художньої прав-
ди та художнього вимислу, їх співвідношення та взаємодії. 
Автобіографічну прозу письменниці можна вважати одним з 
кращих зразків у сучасній вітчизняній літературі.

      Питанням автобіографізму у творчості письменниці 
приділяютьт увагу і наші юні науковці у ”Студентському 
науковому віснику“. Ольга Микуляк у публікації ”Концепт 
”місто“ у поезії Галини Гордасевич“ простежує тему моти-
ву  ”місто“ у віршах відомої землячки, аналізує  роль різних 
міст в житті поетеси, які залишили вагомий слід у її душі, і 
наголошує: ототожнює себе поетеса лише з нашим містом: 
”Я у Кременці родилась, Кременчанкою зовіть“. 

Серед досліджень творчості Галини Гордасевич пере-
важають хронологічно-тематичні напрямки, тому цікавою 
буде  публікація студентки Оксани Дзюри ”Колоративна лек-
сика в поезії Галини Гордасевич“, де йдеться про кольорові 
асоціації віршів поетеси. У поетичних творах письменниці  
ми  бачимо її світ сповненим барв радості, смутку, любові, 
терпіння, які передано через кольорову гаму. Це дозволяє 
створити картину оточуючого світу, візуалізувати стан душі 
автора в уяві читача.

          Аналізуючи прозовий доробок письменниці, 
слід звернути увагу на літературознавчу розвідку науковців-
філологів Олега Василишина та Романа Дубровського ”Мо-
тив смаку у прозі Галини Гордасевич та Бориса Харчука“. Її 
метою є дослідження ролі смакових відчуттів як виразної 
художньої деталі. У творах Галини Гордасевич мотив смаку 
служить показу колоритних традицій, соціального станови-
ща або ж як стилістичний прийом для розкриття характеру 
героїв. Автори зазначають, що ця тема потребує вивчення 
на психологічному, естетичному й загальнофілософському 
рівнях.

      Зображення світу і людини в ньому – це шлях, 
який доводиться проходити усім без винятку митцям. Тільки 
кожен обирає свій шлях: хто не зовсім чесний, але легкий, 
а хто – тернистий і виснажливий. До того ж, попри життєві 
негаразди, намагається зберегти свої найцінніші душевні 
скарби і донести їх до своїх читачів – сучасних і майбутніх.  
До таких митців  належить кременчанка Галина Гордасевич 
–  талановита майстриня пера, людини з доброю душею і 
мужнім серцем, яка вчить

Працівники бібліотеки академії спільно з науковцями ка-
федри педагогіки та психології підготували науково-педагогічні 
читання ”Історія та традиції бібліотеки“. Про роль бібліотеки 
навчального закладу у формуванні світоглядного, загально-
культурного і професійного рівня фахівця педагогічної справи, 
про особливості функціонування бібліотеки як структурного 
підрозділу вищого закладу освіти та специфіку формування й 
ефективність використання бібліотечного фонду розповіла у 
вступному слові завідувач бібліотеки академії Юлія Стрельчук. 

Активну участь у реалізації програми читань бра-
ли студенти ІІІ курсу спеціальності ”Соціальна педагогіка“. 
Інна Королюк виступила з доповіддю ”Історія бібліотеки 
Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 
Шевченка“. Науковим повідомленням ”Роль Павла Ярковсь-
кого у становленні бібліотеки навчального закладу та розвитку 
бібліографічної  справи в Україні“ Діана Микуляк запросила 
присутніх до історичного екскурсу в минуле навчального за-
кладу, міста і Волинського краю, в ті часи, коли закладались 
основи бібліографічного обслуговування навчального проце-
су, формувалася структура і вироблялись алгоритми сучасної 

бібліотечної роботи, в якій поєднується і використання 
стародруків, і сучасних електронних засобів збереження, ви-
користання і передачі інформації.

Цікаве історико-соціальне і водночас особистісно-
моральне питання ”Взаємовідносини Павла Ярковського із 
родинами Янушевських і Словацьких“ висвітлила Тетяна Ме-
нек, чим дала змогу слухачам поринути в духовну атмосферу 
Кременця більш як двохсотлітньої давнини і навіть зробити 
порівняння із науково-освітнім і культурно-мистецьким життям 
сучасного Кременця. ”Історія та традиції бібліотеки Павла Яр-
ковського“ – тема виступу Іванни Гедзик та Анастасії Ніжник, 
які аргументовано показали, що кращі традиції освітянського 
Храму книги не лише зберігаються упродовж століть, а й на-
бувають нових форм, змісту і все яскравіших барв у методах 
і способах використання вічного дива друкованого слова – Її 
Величності Книги.

Значну методичну й організаційно-методичну допомо-
гу у проведенні заходу надали завідувач кафедри педагогіки 
і психології, доцент Л.М.Кравець і завідувач електронної 
бібліотеки академії Андрій Цеголко.

За рекомендацією вченої ради нашого навчально-
го закладу опубліковано навчально-методичний посібник 
”Теорія літератури“ кандидатів філологічних наук, доцента 
кафедри англійської філології Дениса Чика і доцента кафе-
дри німецької філології Ольги Чик. Посібник рекомендується 
для викладачів і студентів спеціальностей ”Англійська мова 
і література“ та ”Німецька мова і література“. Видання ре-
цензували професор кафедри теорії і методики української 
і світової літератури Тернопільського НПУ ім. Володимира 
Гнатюка О.П.Куца, завідувач кафедри теорії та практики пе-
рекладу Ужгородського НУ І.М.Зимомря та доцент кафедри 
світової літератури Прикарпатського НУ ім. Василя Стефани-
ка І.В.Девдюк.

Автори посібника виходять з того, що курс теорії 
літератури виступає завершальним етапом літературознавчої 
підготовки філологів, внаслідок чого студент пови-
нен оволодіти навиками використання методологічного 
інструментарію, вмінням продовжувати наукові пошуки у 
власній науковій роботі, сформулювати власну точку зору на 
літературний твір і літературний процес із врахуванням до-
сягнень сучасних теоретико-літературознавчих шкіл. 

Творчий підхід авторів посібника до його змістової 
проблематики відчувається вже у визначенні завдання курсу 
теорії літератури. Вони виходять з того, що літературний твір 
завжди є проблемою, а тому дозволяє реципієнту, спираю-
чись на герменевтику, психоаналіз, структурно-семіотичну, 
рецептивну і феноменологічну естетику, спрямовуватись 
до архетипних основ художньої літератури та відстежувати 
у тексті втілення універсалій художньої свідомості. Так 
привертається увага студента до властивостей літературного 
твору і його функцій, заохочується їх оцінка в контексті роз-
витку літературознавчої та естетичної думки від античності 
до сьогодення. Основною метою курсу оголошується уза-
гальнення, систематизація,поглиблення наявних і набуття 
нових знань з теорії літератури, чим поповнюється важли-
ва складова фахової підготовки філологів і в загальному 
зростає рівень освітнього і духовного розвитку особистості 
студента. 

При формуванні матеріалу посібника автори вра-
ховували міждисциплінарні зв’язки теорії літератури з 

історією літератури, з літературною критикою, лінгвістикою, 
психологією і філософією та структурно-логічні зв’язки зі 
спеціальними предметами ”Вступ до літературознавства“, 
”Історія зарубіжної літератури“, ”Література англомов-
них країн“, ”Література 
німецькомовних країн“, 
”Історія української 
літератури“ тощо. За своєю 
структурою нормативний 
курс ”Теорія літератури“ 
включає лекційні заняття, 
що передбачають ознайом-
лення студентів із основними 
поняттями про специфіку і 
функції художньої літератури, 
із загальними відомостями 
про літературознавчі мето-
ди, школи, напрями, течії і 
стилі літературного розвит-
ку, сприяють засвоєнню сту-
дентами літературознавчої 
термінології, виробленню навиків власного підходу до 
літературного твору, формуванню вміння здійснювати аналіз 
художнього тексту. 

Самостійна робота студентів, як особливо важливий 
структурний елемент навчального курсу з теорії літератури, 
виступає процесом самостійного оволодіння принципа-
ми аналізу художніх творів, що здійснюється планомірно, 
систематично й активізує розвиток логічного мислення та 
розумову діяльність студентів. Ефективним доповненням 
до аудиторних занять є індивідуальна робота студента, за 
рахунок якої оптимізується процес вивчення дисципліни 
завдяки економії аудиторного навчального часу, а також 
актуалізується пошук студентами нових знань, поліпшується 
якість засвоєння навчальних програм. Основним методом 
індивідуальної діяльності служить аналітична робота студента 
з різноманітними джерелами інформації. 

Посібник покликаний не замінити підручники із за-
гального літературознавства, а стати методичним орієнтиром 
учителів іноземних мов. Такому задуму сприяє змістове напо-

внення та логічна структура видання. Розділ ”Зміст теоретичної 
підготовки студентів“ включає два модулі: ”Теорія літератури 
як наука. Зародження і генезис світового та українського 
літературознавства. Літературно-художня творчість“ і ”Роди і 
жанри літератури. Літературний розвиток і літературний про-
цес“. У кожному модулі вказуються списки рекомендованої і 
додаткової літератури, першоджерела,сформульовані питан-
ня для обговорення, дано перелік основних понять і категорій 
теми. Підібрано тематичний глосарій, для якого характерне 
розгорнуте тлумачення відповідних термінів з урахуванням ме-
тодичних особливостей теми і багатогранності та розмаїття її 
міждисциплінарних і внутріпредметних зв’язків, чим у підсумку 
перетворюються в лаконічні наукові есе з даної проблематики. 
Характерно, що перелік термінів, висвітлених у глосарії, вине-
сено в окремий розділ посібника ”Основні поняття курсу“, по-
будованим за тематичним, а не за алфавітним принципом. 

Значну  увагу приділено самостійним завданням, які   
спрямовують студентів на аналітичну роботу з підібраними  фраг-
ментами текстів художніх, літературознавчих, філософських, 
літературно-критичних, теоретико-методологічних та інших 
джерел. Важливо, що пропоновані фрагменти стосуються 
творів авторів як минулого, так і сучасності.

Розроблені критерії оцінювання навчальних досяг-
нень студентів на семінарських заняттях і заліку, запропо-
новано більше 100 тем для наукових доповідей і більше 50 
орієнтовних завдань для індивідуальної науково-дослідної 
роботи. Зауважимо, що завдання для ІНДР розроблені де-
тально, із застосування системи додаткових питань, які 
орієнтують пошукову і стимулюють аналітичну роботу сту-
дента. Для кожної ІНДР додається список рекомендованих 
джерел. Особливе науково-методичне значення має розділ 
”Оформлення списку використаних джерел“, де за всіма но-
вими національним стандартами подано чіткі рекомендації 
щодо бібліографічних записів та описів, формування списку 
використаних джерел, причому зроблено це на конкретних 
різнохарактерних і різностильових прикладах. Дано зразки 
оформлення бібліографічного опису літератури. Навчальний 
посібник знайомить студентів з основними проблемами дер-
жавного екзамену з курсу теорії літератури і питаннями до те-
стового контролю з цієї навчальної дисципліни. 

ХРАМ ЇЇ  ВЕЛИЧНОСТІ 
КНИГИ

ЖИТТЯ – ЦЕ ЩАСТЯ

ІЗ ПРАКТИЧНИМ ПІДХОДОМ ДО ТЕОРІЇВасиль КУЧЕР 
кандидат філологічних наук
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ЗАМОК№ 7-12 30 червня 2015 р.

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія 
ім. Тараса Шевченка

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТIВ 
на 2015-2016 навчальний рік

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл)  за спеціальностями:

Фізичне виховання 
Сертифікати:  українська мова та література, 
  біологія,  
  конкурс фізичних здібностей

Образотворче мистецтво 
Сертифікати:  українська мова та література, 
  історія України, 
  творчий конкурс

Музичне мистецтво 
Сертифікати: українська мова та література, 
  історія України, 
  творчий конкурс

Технологічна освіта 
Сертифікати: українська мова та література, 
  математика, 
  творчий конкурс

Дошкільна освіта 
Сертифікати:  українська мова та література, 
  історія України, 
  біологія

Соціальна педагогіка 
Сертифікати: українська мова та література,  
  історія України, 
  біологія

Біологія 
Сертифікати: українська мова та література, 
  біологія, 
  хімія

Філологія 
(англійська мова  та література) 

Сертифікати: українська мова та література, 
  іноземна мова, 
  історія України

Філологія 
(німецька мова  та література) 

Сертифікати: українська мова та література, 
  іноземна мова, 
  історія України

Філологія 
(українська мова  та література) 

Сертифікати: українська мова та література, 
  іноземна мова, 
  історія України.

Заяви приймаються з 10 липня до 31 липня.
Творчі конкурси з 25 липня до 31 липня

Оприлюднення рейтенгових списків вступників -
4 серпня.

Зарахування в академію: на місця держзамовлення 
до 10 серпня; за кошти фізичних та юридичних 

до 17 серпня. 

Кременецький педагогічний коледж КОГПА ім. Тараса Шевченка
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТIВ 

на 2015-2016 навчальний рік

На основі базової загальної середньої освіти (9 кл)  за спеціальностями:

Фізичне виховання   
українська мова  (диктант), 
конкурс фізичних здібностей

Образотворче мистецтво  
українська мова (диктант),  
творчий конкурс

Музичне мистецтво 
українська мова  (диктант),  
творчий конкурс

Технологічна освіта 
українська мова (диктант),  
математика  (тести)

Дошкільна освіта  
українська мова  (диктант) , 
біологія (тести)

Заяви приймаються з 10 липня по 24 липня.
Вступні екзамени та творчі конкурси з 25 липня по 31 липня.

Зарахування в коледж: на місця держзамовлення до 10 серпня; 
за кошти фізичних та юридичних осіб до 17 серпня. 


