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Стратегія розвитку академії ґрунтується на реаліях 
дня і передбачає кардинальні перетворення у функціонуванні 
навчального закладу.   

Ще недавно для нас актуальним було питання зміни 
статусу  ВНЗ з інституту на академію. Та минуло кілька 
років – і окреслились орієнтири поступу до регіонального 
університету. Значна частина формальних чинників, які мо-

жуть забезпечити зміну 
статусу,  реалізована: 
здійснюється освітня 
діяльність за різними 
ступенями вищої освіти  
(у тому числі доктора 
філософії); значно зріс 
кадровий потенціал 
(на сьогодні в академії 
працює  13 докторів наук, 
професорів, 81 кандидат 
наук, доцент, що стано-
вить 65% від кадрового 
складу); впроваджуються 
інноваційні технології у 

навчально-виховний процес; проводяться  прикладні наукові 
дослідження; організовуються різні форми культурно-
просвітницької діяльності.  

Найвагоміший феномен у розвитку академії полягає 
в тому, що ми подолали «позицію захисту» і перейшли на 
«позицію конструктивної ініціативи», яка спрямована  на по-
ступальний розвиток навчального закладу до регіонального 
університету.

Свідченням правильності окресленої стратегії   та 
обраної тактики може слугувати палітра нових ліцензованих 
спеціальностей на рівні бакалаврату і магістратури та 
відкриття аспірантури. 

Перспектива зміни статусу навчального закладу на 
університет є досить реальною і повинна стати однією з 
найважливіших траєкторій розвитку на наступний навчаль-
ний рік.  

Необхідно підкреслити, що для здійснення 
динамічних позитивних змін  у процесі підготовки фахівців 
доводиться враховувати форс-мажорні обставини та 
негативні  тенденції, зокрема зниження  престижності вищої 
педагогічної освіти серед потенційних абітурієнтів, склад-
ну демографічну ситуацію, що призводить до   зменшення  
кількості вступників і студентів. До речі, пік демографічного 
спаду відчуватимемо якраз у 2018 році.

У цьому контексті важливою проблемою виступає 
збереження контингенту студентів. На сьогодні у нас на-

вчаються 2242 особи: за регіональним замовленням – 1085 
(48,4%), за контрактом – 1157 (51,6%).  В академії – 996 на 
денній і 676 – на заочній формах навчання, в коледжі – 570 
студентів.

У 2017 році до навчального закладу  подано 1590 заяв. 
Обсяг регіонального замовлення  на підготовку фахівців, 

доведений Управлінням освіти і науки Тернопільської ОДА, 
становив 376 осіб (молодший спеціаліст – 88 осіб; бакалавр 
– 223 особи; магістр – 60 осіб; доктор філософії – 5 осіб). 
Доведений Управлінням обсяг регіонального замовлення 
виконано повністю.

Загалом до навчального закладу зараховано 797 
студентів: 376 осіб (47,2%) – за регіональним замовленням 
і 421 особу (52,8%) – за кошти фізичних осіб.

Нашим резервом упродовж років залишається набір 
бакалаврів за скороченим терміном навчання.  У цьому році 
зараховано 133 особи (у тому числі на заочну форму на-
вчання – 90 осіб) та за нормативним терміном зараховано 
48 осіб (у тому числі на заочну форму навчання – 44 осо-
би). Це засвідчує потребу тісної співпраці з училищами та 
коледжами, а також загальноосвітніми школами регіону та 
необхідність потужної профорієнтаційної діяльності. 

Серед позитиву минулого року можемо назвати ре-
зультати ліцензування освітньо-професійних програм ба-
калавра і магістра та освітньо-наукового рівня доктора 
філософії.

Дуже важливим кроком у поступі навчального за-
кладу до університету стало ліцензування підготовки 
докторів філософії за третім освітньо-науковим рівнем зі 
спеціальності «Освітні, педагогічні науки» з ліцензованим 
обсягом 10 осіб. 

У минулому навчальному році ліцензовано 5 бака-
лаврських програм загальним обсягом 150 осіб: «Початкова 
освіта», «Інформатика», «Історія», «Екологія», «Деревоо-
бробка» – по 30 осіб. Під час вступної кампанії непогана 
конкурсна ситуація спостерігалась на спеціальності «Почат-
кова освіта» й «Історія». 

Ліцензовано підготовку магістрів із 8 спеціальностей 
загальним обсягом 330 осіб за денною та заочною формами 
навчання. Із трьох спеціальностей, де вже були магістерські 
програми «Біологія», «Музичне мистецтво», «Трудове на-
вчання та технології», розширено ліцензований обсяг із 
15 до 130 осіб.  Відкрито 5 нових магістерських програм: 
«Дошкільна освіта» – 50 осіб, «Фізична культура» – 40 
осіб, «Мова і література (англійська)» – 40 осіб, «Мова 
і література (німецька)» – 30 осіб, «Українська мова і 
література» – 40 осіб. 

Загалом у минулому році ліцензовано 14 нових 
освітньо-професійних програм із загальним ліцензійним 
обсягом 485 осіб. Без успішних ліцензійних процедур 
майбутнє навчального закладу видавалось би досить про-
блематичним. Позитивні результати засвідчили той  факт, 
що в екстремальних ситуаціях наш колектив може бути 
дуже організованим, згуртованим, працездатним, з високим 
коефіцієнтом корисної дії. 

Процес ліцензування вимагає вирішення низки про-
блем. Насамперед необхідно оптимізувати палітру нау-
кових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

кандидатських і докторських дисертацій, щоб задоволь-
нити потребу в кандидатах педагогічних наук, які захи-
стили дисертації з проблем  методики викладання. 

Інше завдання – забезпечити ефективність науково-
го керівництва магістерськими роботами (а їх у нас в цьо-
му році 245). Ліцензування – лише наміри і обґрунтування 
дійсної спроможності навчального закладу. А відтепер 
– це  якісна реалізація заявлених програм на практиці, 
нова і дуже відповідальна грань у діяльності науково-
педагогічного колективу, що у кінцевому підсумку завер-
шиться процедурою акредитації, значно складнішою, ніж 
ліцензування. 

 Перше випробування нас очікує вже в першому 
семестрі: будемо проходити акредитацію магістратури за 
новими вимогами зі спеціальностей «Музичне мистецтво» та 
«Трудове навчання і технології».

Витримати конкуренцію з вищими навчальними 
закладами України регіональному ВНЗ дуже складно. 
Найвагомішим  козирем тут виступає висока якість підготовки 
фахівців у поєднанні з науковими здобутками. 

Витоки нашої академії започатковані значною мірою 
у педагогічному училищі, а згодом – у коледжі. Саме там 
високий теоретичний вишкіл  у поєднанні із ґрунтовною 
практичною підготовкою забезпечував стабільний пози-
тивний рейтинг випускників на ринку праці. Чи не тому і до 
сьогодні колишні випускники нашого педагогічного училища 
направляють своїх дітей як абітурієнтів для вступу в нинішню 
академію та коледж. Тому традиції педагогічного училища 
щодо якісної підготовки фахівців необхідно зберігати, роз-
вивати і не забувати, що вони стосувалися не лише показників 
якості освітніх послуг, але й цілої низки виховних аспектів. 

Найголовніший шлях різнобічного підвищення по-
зитивного іміджу академії – якісна освіта. Центральною 
ланкою в її забезпеченні була і залишається кафедра, на 
яку покладається контроль за бездоганним виконанням на-
вчальних програм. 

По-новому повинен запрацювати і навчально-
методичний відділ, як в напрямі організації, так і моніторингу 
процесу підготовки фахівців. Здійснюються заходи щодо 
зміцнення навчальної та наукової частин, відділу кадрів, 
інших структурних підрозділів академії.

Безумовно, односторонній контроль є не завж-
ди ефективним. Він  повинен базуватися на взаємодовірі, 
відповідальності, високому рівні самосвідомості.

При формуванні робочих навчальних планів, підборі 
переліку вибіркових дисциплін, спеціалізацій ми повинні 
максимально враховувати думку і побажання студентів та  
особливості ринку праці, можливості їх працевлаштуван-
ня в майбутньому. Для прикладу, це може бути поєднання 
дошкільної освіти й іноземної мови. Такі ідеї нам підказують 
самі студенти, і ми повинні до них прислухатись.  

Із Днем працівників освіти!

Урок. Дзвінок. Перерва. І по колу…
То по заміні знов у Вас п’ять пар.
То практика і треба бігти в школу.
А завтра – і контрольна, й семінар… 

Нехай нелегка, інколи невдячна
Та праця серця, розуму і рук,

Проте любов’ю й радістю освячена
Стежина кожного, хто прагне до  наук.

Хай в благодатний ґрунт лягає слово,
Здоров’я, щастя, мир дарує Бог. 
Благословенне будь навік, чудове,
Високе й світле ймення Педагог! 

Ректорат, профком, редакція «Замку» вітають науково-педагогічний та 
студентський колективи і всіх працівників академії та коледжу із професійним святом!

Афанасій ЛОМАКОВИЧ,
 ректор академії, професор НА  ПОЗИЦІЯХ  КОНСТРУКТИВНОЇ  ІНІЦІАТИВИ



ЗАМОК№ 13-18 29 вересня 2017 р.

2

Спрямованість навчального закладу на здобуття стату-
су університету  потребує збалансованої кадрової політики. 
Сучасні освітні тенденції у вищій школі вказують, що для 
збереження самостійності й автономності вишу необхідне 
посилення науково-кадрового потенціалу через забезпечен-
ня власними фахівцями – науковцями вищого ґатунку. На-
самперед йдеться про зміцнення штату науково-педагогічних 
працівників докторами наук, розширен-
ня професорського та доцентського 
корпусів із числа викладачів академії.

Зазначимо, що підготовка науко-
вих і науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації в докторантурі, аспірантурі 
належить до стратегічних пріоритетів 
поступального розвитку академії до 
університету.

Констатуємо, що в докторантурі 
Східноєвропейського національтного 
університету імені Лесі України виконує 
дисертаційне дослідження на здобуття на-
укового ступеня доктора наук доцент  Са-
велюк Н. М. Найближча перспектива попо-
внення штату докторів наук своїми кадрами 
можлива за умови успішного захисту докторських дисертацій 
докторантами, доцентами Савелюк Н. М. та Чик Д. Ч. 

Самостійна підготовка до захисту докторської 
дисертації у статусі здобувача є малоефективним про-
цесом, або й нездійсненим, тому ректорат і надалі буде 
сприяти направленню в докторантуру науково-педагогічних 
працівників академії зі стартовими науковими напрацюван-
нями для успішного завершення докторської дисертації у 
статусі докторанта. 

Підготовка власних кадрів за третім науковим рівнем 
вищої освіти із кінцевою метою  здобуття наукового ступеня 
доктора філософії є теж одним із векторів кадрової політики 
академії. Від нашої академії в аспірантурі інших ВНЗ 
України навчається 17 осіб, ще 45 виконують дисертаційні 
дослідження поза аспірантурою у статусі здобувача. 

Наявність такого наукового ресурсу стала основним 
аргументом щодо доцільності започаткування організованої 
підготовки науково-педагогічних кадрів у власній 
аспірантурі. Цього року дана стратегічна планка подолана: 
ми отримали ліцензію на підготовку в аспірантурі десяти осіб 
денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Освітні, 
педагогічні науки». Звісно, усе це можна було зробити лише 
консолідованими зусиллями. Бо в цьому – сила нашого ко-
лективу.

Разом з тим слід зауважити, що досягти позитивного 
результату нам вдалося завдяки належному обґрунтуванню 
відповідності ліцензійним кадровим вимогам щодо 
спроможності навчального закладу здійснювати підготовку 
докторів філософії.

Перша умова – це наявність у професорсько-
викладацькому штаті трьох докторів наук із заявленої 
наукової спеціальності із досвідом дослідницької та 
управлінської роботи згідно з ліцензійними вимогами 
(Дем’янчук О.Н., Курач М. С., Бенера В.Є.),  друга – наявність 
випускової кафедри, яку очолює доктор педагогічних наук 
( Курач М.С.). Третя умова передбачала наявність якісного 
кадрового забезпечення навчального і наукового супроводу 
аспірантів (50 кредитів – навчальний процес, 190 кредитів  

– наукова робота). Відповідно до освітньо-наукової про-
грами підготовка докторів філософії здійснюватиметься 
23 науково-педагогічними працівниками, з них 9 – доктори 
наук, професори та 14 – кандидати наук, доценти.

Прогнозоване наукове керівництво будуть забезпе-
чувати  доктори наук, професори (90 %) і кандидати наук, 
доценти (10 %).

Отримання ліцензії на здійснення освітньо-наукової 
підготовки за третім науковим рівнем вищої освіти ста-
вить перед навчальним закладом ряд організаційних, 
інформаційних, профорієнтаційних, науково-методичних 
завдань. 

Дуже важливо відзначити, що виявлені прогалини під 
час ліцензування магістратури у кадровому забезпеченні 
окремих кафедр фахівцями із методики викладання змо-
жуть бути реалізовані при виконанні дисертаційних робіт 
новоприйнятими аспірантами. Це стосується наукових 
досліджень із методики викладання іноземних мов, методи-
ки викладання природничих дисциплін, методики викладан-
ня образотворчого мистецтва, методики технологій тощо. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів через 
аспірантуру зобов’язує навчальний заклад не лише ви-

конати ліцензію, а створити умови аспірантам для захи-
сту в установлений строк наукових досягнень у вигляді 
дисертації відповідно до індивідуальних планів наукової ро-
боти за чотири роки. За таких умов посилюється подвійна 
відповідальність за результат  здобувача наукового ступеня 
і  наукового керівника. 

Підготовка докторів філософії в академії вимагатиме 
прогнозування наступних амбітних планів 
щодо розвитку, зокрема створення струк-
турного підрозділу  аспірантури. Виникати-
муть питання щодо відкриття спеціалізованої 
ради, або ж укладання угод із іншими вищи-
ми навчальними закладами щодо процеду-
ри захисту кандидатських дисертацій.

Слід зауважити, що при виконанні 
вищезазначених умов реальними є прогно-
зи щодо ліцензування за третім освітньо-
науковим рівнем підготовки докторів 
філософії з інших наукових спеціальностей 
при виконанні вищезазначених ліцензійних 
кадрових вимог. Найближча перспекти-
ва–  це наукові спеціальності «Професійна 
освіта», «Філологія», «Історія».

У цьому навчальному році вектор кадрової політики 
може буде спрямований на вивчення питання щодо 
можливості відкриття власної докторантури. У вимогах «По-
рядку підготовки здобувачів доктора філософії та доктора 
наук» (2016 р.) зазначено, що на науковому рівні вищої 
освіти підготовка докторів наук вищими навчальними закла-
дами здійснюється без отримання ліцензії. Однак все велике 
потребує наполегливої праці всіх і кожного.

Отже, робота над якісним 
науково-кадровим зростанням 
академії й надалі залишається од-
ним із найголовніших пріоритетів 
і надалі буде продовжуватися че-
рез стратегічну лінію підготовки 
власних докторів наук і докторів 
філософії для заявлених 
спеціальностей та галузей знань. 

Міжнародну активність як 
індикатор міжнародної діяльності 
академії за минулий навчаль-
ний рік підкріплено підписанням 
восьми угод про наукове 
співробітництво та міжвузівське 
співробітництво із зарубіжними та вітчизняними партнерами. 
Так, продовжено дію угод про наукове співробітництво із дво-
ма польськими ВНЗ:  Вармінсько-Мазурським університетом 
в Ольштині (вересень 2016 р.) та Люблінською політехнікою  
(травень 2017 р.); налагоджено співпрацю з Остроленським 
науковим товариством ім. Адама Хетніка (Польща, вере-
сень 2016 р.); підписано нові угоди про співробітництво із 
Софійським технічним університетом (Болгарія,  травень 
2017 р.) та Люблінським науково-технологічним парком 
(Польща,  червень 2017 р.).

Міжнародну діяльність академії було спрямовано на 
урізноманітнення форм співробітництва, поглиблення змісту 
та підвищення результативності. 

Удосконалювалися форми міжнародної співпраці із 
вищими навчальними закладами згідно укладених угод. Зо-

крема, продовжуємо традицію 
запрошення іноземних 
фахівців до викладання на-
вчальних курсів в академії. Так, 
для викладання польської мови 
і літератури на гуманітарному 
факультеті була запроше-
на викладач з Вармінсько-
Мазурського університету в 
Ольштині Рената Макаревич. 

Цього року наукове 
стажування в Люблінській 
політехніці здійснює завідувач 
кафедри теорії і методики тру-
дового навчання та технологій, 

доцент Курач М.С.
Плануємо вийти на новий рівень зв’язків із 

університетськими центрами зарубіжжя, уклавши нові угоди 
про співробітництво в науковій, освітній сферах та зокрема 
у сфері академічних обмінів. 

Продовжується науково-мистецька традиція участі 
викладачів і студентів у міжнародних проектах і програмах.

Для участі у ХVІІІ Міжнародному проекті «Школа 
відкритого розуму» в м. Кельце (Польща) від академії де-
легована група у складі чотирьох студентів гуманітарного 
факультету та здобувача під керівництвом доцента Пасічник 
О.В. Вони стали учасниками літературно-мистецького кон-
курсу ХХХІІ Зльоту Європейської родини шкіл, які носять 
ім’я Юліуша Словацького.

Традиційним для навчального закладу є щорічне про-
ведення Міжнародного культурно-мистецького симпозіуму 
«Зустрічі в Кременці» з участю науковців та митців України, 
Польщі та інших країн. 

Важливо відзначити продовження традиції прове-
дення «Діалогу двох культур молодих», започаткованої 
з ініціативи Анджея Круля із Хожува з участю української 
та польської студентської молоді. Необхідно докласти 
чимало зусиль, щоб даний проект набув справжнього 

полікультурного змісту.
Угоди про співпрацю із вітчизняними вищими на-

вчальними закладами змістовою стороною були спрямовані 
на надання нових можливостей викладацькій мобільності під 
час підвищення кваліфікації та стажування. Укладено угоди 
про співпрацю із Рівненським ДГУ (вересень 2016 р.); Кому-
нальним закладом Львівської обласної ради «Самбірський 
педагогічний коледж імені Івана Филипчака» (травень 2017 
р.); Львівським державним університетом фізичної культури 
(березень 2017 р.). 

Серед новацій року – започаткування програм сту-
дентських обмінів та стажувань. Так, відповідно до угоди 
із Житомирським державним університетом імені Івана 
Франка започаткована робота по програмі студентської 
мобільності, був здійснений обмін викладачів і студентів із 
соціальної роботи.

У проекті –реалізація такої ж програми студентських 
обмінів та стажувань викладачів і студентів з української мови 
та літератури після підписання угоди про співробітництво із 
Криворізьким педагогічним університетом.

Динамічний розвиток форм і видів наукового 
співробітництва і партнерства з вітчизняними вищими на-
вчальними закладами, інституціями й установами будемо 
продовжувати і надалі. Співпраця та спільні зусилля допо-
можуть нам зробити значний внесок у розвиток української 
науки, сформувати якісну наукову базу та віднайти відповіді 
на найактуальніші питання сучасності.

Одним із критеріїв моніторингу науково-педагогічної 
діяльності викладача є результативність його видавничої 
діяльності, впровадження результатів наукових досліджень 
у навчальний процес вищої школи. Упродовж навчаль-

ного року науково-педагогічними 
працівниками академії опубліковано 
285 праць. З них – 14 навчальних, 
навчально-методичних посібників, 
6 монографій (з них – 3 одноосібні, 
3 у співавторстві), 5 авторефератів 
(4 кандидатських, 1 докторська), 2 
навчальні програми, винайдено один 
патент, опубліковано 72 статті у фа-
хових виданнях, 30 –у зарубіжних, 
155 – у збірниках матеріалів 
конференцій.

Згідно із нормативни-
ми документами щодо кадрово-
го забезпечення (ліцензійними, 

акредитаційними) підготовку магістрів заявлених галузей 
знань, підготовку аспірантів у навчальному закладі мо-
жуть здійснювати викладачі з міжнародною публікаційною 
активністю, з індексом цитованості у міжнародних науко-
метричних базах даних. 

Тому за вимогою часу науково-педагогічним 
працівникам важливо перейти від кількісних до якісних 
показників появи і збільшення присутності результатів на-
укових досліджень у міжнародному науковому товаристві. 
Для доцента, професора академії має стати нормою одна 
зарубіжна публікація в рік. У системному аналізі підсумків 
наукової роботи ці показники будуть  враховуватись.

Найрезультативнішою за попередній навчальний рік 
була видавнича праця завідувача кафедри основ теоретико-
методичних основ фізичного виховання професора До-
вгань О. М. Вона підготувала три посібники у статусі автора 
і співавтора: «Методичні вказівки до лабораторних занять з 
курсу «Анатомія людини з основами спортивної морфології», 
навчально-методичний посібник «Гігієна фізичного вихован-
ня і спорту» у співавторстві з викладачем Банахом В. І.  та 
навчальний посібник «Фізична культура учнів 5–9 класів» у 
співавторстві з Трифонюком В. М., Антонюком А. Т., Яворсь-
ким Ю. М за загальною редакцією доцента Папуші В. Г.

Лідерство за найрезультативніше наукове 
керівництво за попередній навчальний рік обіймає про-
фесор Дем’янчук О. Н., який підготував п’ять докторів 
філософії та одного доктора наук, відповідно випустив у 
світ шість авторефератів. Висловимо сподівання, що нау-
кове керівництво нових аспірантів академії завершиться їх 
успішним захистом і здобуттям наукового ступеня.

Для прикладу навчально-методичних видань назву 
навчальний посібник «Художнє проектування: композиція 
і графіка моделей одягу», котрий підготовлений доцентом 
Курачем М. С. та старшиим викладачем Олексюк М. П. для 
впровадження у навчальний процес. 

За результатами проведення наукових форумів, 
конференцій, симпозіумів, семінарів видано 7 збірників нау-
кових праць, 2 з них – фахові видання. 

У видавничому центрі академії видано 7–8 випуски 
збірників наукових праць «Науковий вісник Кременецької 
обласної гуманітарно-педагогічної ім. Тараса Шевченка. 
Серія: Педагогіка»; «Актуальні проблеми гуманітарної 
освіти» (випуск 14); збірники наукових праць «Михайло 
Вериківський у контексті української культури та освіти (до 
120-ї річниці з дня народження)» та «Творчість Ростисла-
ва Глувка в контексті розвитку української діаспори ХХ 
століття: до 90-ї річниці від дня народження художни-
ка» за результатами проведення однойменних наукових 
конференцій; Студентський науковий вісник (випуск 13); 
Збірник наукових праць Ради молодих науковців «Literis et 
Artibus: нові горизонти» (випуск 1).

(Продовження. Початок на  стор.1)

(Закінчення на стор.4)

Афанасій ЛОМАКОВИЧ,
 ректор академії, професор НА  ПОЗИЦІЯХ  КОНСТРУКТИВНОЇ  ІНІЦІАТИВИ



вручені першокурсникам, привітно відкрили їм двері рідної академії. 
А на завершення кращі мистецькі колективи КОГПА приготували музичний подарунок. 

Багаторазовий призер регіональних, загальноукраїнських і міжнародних хореографічних 
конкурсів, народний художній ансамбль танцю ”Горлиця“ під керівництвом члена 
Національної спілки хореографів України Андрія Медецького запропонували іскрометний 
”Буковинський танець“, а квартет викладачів у складі Володимира Дзюми, Петра Клака, Во-
лодимира Іванюка і Сергія Шегери виконали гімн академії, під час якого винуватців свята 
обсипали пелюстками троянд.

Винесення Прапора і заключне виконання Гімну України стали фіналом  урочисто-
стей. Твоє прийдешнє, Україно, розпочало свій шлях у вищу освіту. Успішного старту вам, 
майбутні педагоги!
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Цьому святу навіть погода посприяла. Довготривалий дощ припинився саме перед 
початком урочистостей, присвячених початку нового навчального року в Кременецькій 
гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка. І це стало символічним хорошим 
знаком для нашого нового поповнення – першокурсників академії та педагогічного коледжу, 
а також для їхніх батьків, родичів і знайомих, які прийшли розділити радість зі вчорашніми 
абітурієнтами, а нині – повноправними студентами нашого ВНЗ. 

Святкову програму підготували Микола Сиротюк, Василь Скропляс, Лев Харамбура й 
Олександр Ковень, розпочали ведучі Ольга Гануліч і Віталій Бойко та барвисте дефіле на-
ших юних барабанщиць (керівник – Євген Найчук), а продовжила традиційна урочиста хода 
першокурсників гуманітарного факультету на чолі з деканом, доцентом Володимиром Ма-
зурком, педагогічного факультету на чолі з деканом, доцентом Людмилою Врочинською, 
факультету фізичного виховання та біології на чолі з деканом, доцентом Олександром Бере-
жанським та педагогічного коледжу, очолюваного директором Оксаною Камінською.

Після внесення Державного Прапора України і виконання Державного Гімну нове 
поповнення альма-матер привітав ректор академії, професор Афанасій Ломакович; кращі 
студенти поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку та до меморіальної дошки наших 
випускників Дмитра Напрієнка, Володимира Чорного, Сергія Долгіх, які віддали своє життя 
за суверенітет і незалежність України, а їх імена назавжди увічнені на фасаді головного кор-
пусу академії. Пам’ять Героїв присутні вшанували хвилиною мовчання.

Символічний Вогонь Знань, запалений студентом педагогічного факультету Наза-
ром Поварем, і символічні навчальні атрибути ”Студентський квиток“ і ”Залікова книжка“, 

П Е Р Ш И Й  К Р О К  У  В И Щ У  О С В І Т У



оркестр народних інструментів (керівник – Надія Найчук), 
Диплом лауреата також отримала наша солістка-вокалістка 
Валерія Сазанська. 

Рівноцінний внесок в успіх академії зробили лауреа-
ти Диплома І ступеня, народний художній жіночий вокаль-
ний ансамбль “Калина” (керівник – Олена Новик), музичний 
гурт “Вишиванка” (керівник Валерій Яскевич), ансамбль 
сопілкарів (керівник – Мар’яна Томашівська), чоловічий во-
кальний ансамбль (керівник Сергій Шегера), а Дипломами 
ІІ ступеня відзначені солісти-вокалісти Павло Левицький і 
Марія Прокопчук. 

Надіємось, що попереду – нові творчі звіти та чергові 
конкурсні успіхи.
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За минулий рік у нас проведено шість науко-
вих форумів всеукраїнського та міжнародного рівнів 
з активною участю викладацького та студентського 
колективів академії. Серед них – ІV Міжнародна науково-
практична конференція «Інновації у вищій школі: про-
блеми та перспективи в освіті і науці» (травень 2017 р.); ІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло 
Вериківський у контексті української музичної культури 
та освіти» до 120-ї річниці з дня народженнякомпози-
тора (листопад 2016 р.); ХІІІ Звітна науково-практична 
конференція професорсько-викладацького складу за 
2016 рік (січень 2017 р.); Науково-мистецький симпозіум 
«Художньо-мистецькі рецепції творчості Ростислава 
Глувка в контексті розвитку української діаспори ХХ 
ст.» (до 90-ї річниці від дня народження) (травень 2017 
р.); «(Не)безпека: суспільно-політичні, психологічні, 
екологічні, інформаційні, технічні та культурно-естетичні 
виміри» у рамках ІІ Всеукраїнського семінару-турпоходу 
«Kremenets sciense: open air, або Наука в кросівках» 
(травень 2017р.); ХІІІ студентська науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми сьогодення очима 
молоді» (травень 2017 р.). 

Подальший розвиток академії на шляху до 
університету пов’язаний зі збереженням історичної 
регіональної самобутності, освітньо-наукових традицій, 
запровадженням інновацій та наполегливою, творчою ро-
ботою за освітнім, науковим та культурно-просвітницьким 
напрямками.

2018 рік ознаменований надзвичайною подією для 
нашого краю, для України: у друкарні братської шко-
ли у 1638 році була видана «Кременецька граматика»–  
один із давніх учбових посібників української мови 17 
століття, котра тривалий час була чи не єдиним навчаль-

ним посібником з української мови. Важливо відзначити 
про видання у друкарні братської школи Кременецької 
граматики 1638 р., яка була у нашій бібліотеці. Вже сам 
факт, що вона надрукована церковнослов’янською мо-
вою української редакції, засвідчує про високий рівень 
викладання. 

Вважаємо, що справою честі 
для наукової спільноти викладачів і 
студентів, магістрантів і аспірантів 
академії мають стати дослідження 
витоків видання і використання 
«Кременецької граматики». Адже 
ми готуємо вчителя для української 
національної школи.

Епохальною подією 2018 року 
вважаємо проведення літературно-
мистецького симпозіуму до 380-річчя 
виходу у світ «Кременецької грамати-
ки», перевидання та презентація кни-
ги. Це насправді наші витоки, наша 
історія, наша гордість, тому дана кни-
га могла би стати гідною візитівкою 
навчального закладу.  

Виховна робота 
завжди займає важли-
ве місце у формуванні 

особистості та в її підготовці до самостійного 
життя.

Маємо позитивні результати у спортив-
ній сфері. Зокрема, команда навчального за-
кладу здобула І місце у Відкритій Універсіаді 
зі спортивного туризму серед ВНЗ ІІІ-IV рівнів 
акредитації  у Тернопільській області.

Студент 21-Фк групи Дмитро Мазурчук 
порадував чудовою перемогою в Юнацькому 
кубку FIS з лижного двоборства в Оберсдорфі 
(Німеччина).

Дмитро Шевчук з 41-Фк групи став 
Чемпіоном України з армспорту серед юніорів, 
а Олег Петренко (42-Ф) і Сергій Точинський 
(21-Ф) – Чемпіонами України у своїх вагових категоріях. 

Приємно відзначити, що зусиллями наших науково-
педагогічних працівників відроджена команда викладачів та 
студентів навчального закладу з більярду, котра стала при-
зером Чемпіонат України з більярду «Комбінована піраміда» 
серед науково-педагогічних працівників.

Команда студентів навчального закладу вже 4 роки 
поспіль є переможцем обласного конкурсу «Виховник» із роз-
робки програми літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

 Хореографічний дует ансамблю «Горлиця» став по-
чесним учасником фінального етапу Чемпіонату України з 
хореографічного мистецтва «Арт Денс» ( м.Київ).

Вистави студентського експериментального теа-

тру «Пілігрим» у стінах академії збирають велику кількість 
глядачів, кременчан, гостей міста, що свідчить про висо-
кий мистецький рівень, цікаву манеру акторської гри наших 
студентів та випускників.  

У новому навчальному році орієнтуємось на патріотичне 
виховання особистості студента – не як об’єкта, а суб’єкта на-
вчального процесу,  повноцінного партнера у здобутті освітніх 
послуг.

Органи студентського самоврядування повинні 
віднайти тих студентів, які прийшли до нас із прекрасними 
здібностями, талантами, та постійно сприяти їх розвитку. 

Наш навчальний заклад неодмінно повинен стати Цен-
тром формування всебічно розвиненої особистості молодої 
людини, завданнями якого є зміцнення фізичного розвит-
ку та виховання здорового способу життя як студентів, 
так і учнівської молоді м. Кременця;  сприяння вивчен-
ню іноземних мов у нашому регіоні, євроатлантичній 
інтеграції особистості студента, розвитку його світогляду 
та мовленнєвої компетентності, мистецьких смаків і творчої 
активності; налагодження співпраці з ДНЗ міста, району, 
Центрами розвитку дитини, соціальними службами з ме-
тою надання необхідної допомоги дітям; систематичні про-

ведення засідань круглих столів, читацьких конференцій, 
дискусій, присвячених історії навчального закладу, сього-
денню та перспективам розвитку нашого ВНЗ.

На основі досягнутих здобутків, означених проблем 
і перспектив академія має відкоригувати свою основну 
місію, мету та стратегічні пріоритети, від реалізації яких 
залежатиме її майбутнє. 

А цей процес опирається на здобутки навчально-
го закладу в галузі освіти, науки та культури, на власні 
унікальні особливості, культурно-освітні, наукові традиції 
та на втілення їх у життя в умовах викликів сьогодення, що 
дозволило успішно здолати непростий шлях від «позиції 
захисту» до «позиції конструктивної ініціативи».  

Афанасій ЛОМАКОВИЧ,
 ректор академії, професор
(Закінчення. Початок на  стор.1,2)

Управління освіти і науки Тернопільської 
облдержадміністрації підвело підсумки конкурсних творчих 

звітів професійно-технічних 
і вищих навчальних закладів 
області під гаслом “Україна 
– єдина родина”. Обласне 
журі проаналізувало й оцінило 
творчі здобутки аматорів 
сцени, майстрів народної 
творчості, музеїв і музейних 
кімнат, бібліотек згаданих 
закладів освіти. 

У конкурсі брали участь 
21 професійно-технічний та 20 
вищих навчальних закладів, 
які представили тематичні концерти, виставки робіт 
майстрів художньої і технічної творчості та презентували 
спрямованість роботи музеїв, музейних кімнат і бібліотек. 
У ході творчих звітів свої досягнення демонстрували 279 
художніх колективів (157 – від ВНЗ) з кількістю учасників 
4406 чоловік (2785 – від ВНЗ). Заслуговує уваги мистець-
ка статистика освітянської сфери: у навчальних закладах 
різних типів працює 36 хорів, 88 вокальних ансамблів, 
14 фольклорних колективів, 262 вокальних гуртки, 26 

вокально-інструментальних ансамблів, 7 духових оркестрів, 
19 ансамблів народних інструментів, 37 ансамблів народ-

ного танцю, 52 драматичних гуртки і 
театри.

В загальному підсумку, наша 
академія нагороджена Дипломом 
І ступеня як переможець конкурс-
них творчих звітів закладів освіти 
Тернопільщини. Додамо, що та-
кими ж дипломами нагороджені 
Тернопільський національний 
економічний університет і 
Чортківський гуманітарно-пе-

дагогічний коледж ім.Олександра Бар-
вінського. 

Конкурсний успіх академії забез-
печили і відзначені Дипломами лауреатів 
симфонічний оркестр (керівник – Во-
лодимир Козачок), капела бандуристів 
(керівник – Ірина Харамбура), камерний 
хор (керівник – Алла Афанасенко), хор 
народного співу (керівник – Ольга Пуцик), 

НА  ПОЗИЦІЯХ  КОНСТРУКТИВНОЇ  ІНІЦІАТИВИ

ТВОРЧИЙ  УСПІХ   МИТЦІВ



Яскраво, тепло й азартно сприймали глядачі виступи 
багаторазового переможця всеукраїнських і міжнародних 
хореографічних конкурсів. народного ансамблю танцю «Гор-

лиця» під керуванням Андрія Медецького із 
польськими народними танцями «Краков’як» 
і «Оберек» та завершальну пісню Томаша Па-
дурри «Соколи» у виконанні хору народного 
співу (диригент Ольга Пуцик, концертмейсте-
ри Василь Райчук і Валерій Яскевич). 

На такій високій ноті музичний діалог 
підхопили польські гості. У відповідь вони по-

дарували нам гімн краківської «Кав’яренки» під назвою «При-
ходимо, йдемо», а також чудові твори  Юліуша Словацького 
«Година думки» (Міхал Цьолек), «Бо мені моя мама…» (Мак-
сим Ясінський) і «Піраміди» (Кароліна Гонет, Софія Райчик).

Діалог між молоддю України та Польщі не завершується, 
а чекає свого продовження.

до участі у Всеукраїнському науковому семінарі-турпоході 
«Kremenets science: open air, або Наука в кросівках», що 
проходить щорічно на базі нашого ВНЗ, і навіть запропону-
вали дискусійну тему «Лідерство як соціально-психологічний 
феномен». 

Цей та інші спільні заходи передбачають постійний 
обмін студентськими делегаціями, тобто почерговий вихід на 

культурно-академічне поле кожної 
сторони.

Завершився кременецький 
етап «Діалогу двох культур мо-
лодих» традиційним символічним 
дійством – висаджуванням квітів 
українськими і польськими студен-
тами: синіх і жовтих тюльпанів – 
біля пам’ятника Тарасові Шевчен-
ку на майдані перед центральним 
корпусом академії, білих і черво-
них троянд – у сквері на території 
академії, де у ХІХ століття знаходи-
лася садиба родини Словацьких.

А така символіка означає: діалог української та 
польської молоді матиме продовження!
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В Концертному залі Гуго Коллонтая відбулося цікаве 
дійство: учасники української та польської сторін «Діалогу 
двох культур молодих» обмінялися музичними подарунками.

Розпочав концертну програму не-
вмирущий твір Юліуша Словацького на 
музику актора театру «Кав’яренка» Кшиш-
тофа Домогало «Testament mоj» польсь-
кою мовою у виконанні академічного 
хору під орудою Алли Афанасенко та 
соліста Сергія Дедю. Твір із задоволен-
ням підхопили  польські гості – і одразу 
стерли кордони у стосунках зі своїми 
українським ровесниками.

Приємно вразили польську делегацію пісенні твори 
українською та польською мовами, серед яких – «Побажан-
ня» Фредеріка Шопена й українська народна пісня «На вулиці 
скрипка грає» (солістка Наталія Попілевич) у супроводі Люба-
ви Головінської;  українська народна пісня «Глибока кирниця» 
(солістка Марія Прокопчук); «Журавка» Василя Юхимовича й 
Олександра Білаша та «Ткаля» Станіслава Монюшка (солістка 
Ілона Данилюк); «Ніч у Карпатах» Раїси Тарнавської і Михайла 

Чергова зустріч українських і польських студентів, 
магістрантів і школярів у рамках Міжнародного літературно-
мистецького форуму «Діалогу двох культур молодих - 
2017» проходила в Кременецькій гуманітарно-педагогічній 
академії ім. Тараса Шевченка. Наші студенти приймали 
своїх колег із Академічного об’єднання шкіл імені Юліуша 

Словацького з м. Хожува. Делегації польської учнівської 
і студентської молоді очолював відомий громадський 
активіст, педагог, ініціатор заснування Європейської роди-
ни шкіл ім.Юліуша Словацького Анджей Круль, з яким нас 
пов’язують багаторічні творчі контакти. 

Спілкування представників молоді двох країн розпо-
чалося в історичному читальному залі бібліотеки академії, 
стіни якого пам’ятають засновників Волинської гімназії Та-
деуша Чацького й Гуго Коллонтая, викладачів Евзебіуша 
Словацького – батька класика польської поєзії, Віллібальда 
Бессера, Йоахіма Лелевеля та інших. Зустріч проходила 
за сценарієм інавгурації «Діалогу двох культур молодих - 
2017». На ній були присутні та вітали українську і польську 
молодь ректор академії, професор Афанасій Ломакович, 

офіційний представник мерії м.Хожува Малгожата Керн, 
педагог Академічного об’єднання шкіл ім. Юліуша Словаць-
кого м.Хожува Анджей Круль, заступник кременецького 
міського голови Микола Матвіюк. 

Члени польської делегації подарували бібліотеці 
академії комплект польської навчально-методичної, 
науково-популярної, наукової і художньої літератури, яка 

поповнить комплекс інформаційного забезпечення вивчен-
ня польської мови студентами гуманітарного факультету. З 
учасниками молодіжного діалогу спілкувалися проректори 
академії, професор Валентина Бенера і доцент Микола Си-
ротюк, польський культурно-громадський діяч Ольга Чйо-
лек, архітектор м.Хожува Лукаш Нев’яра.

Важливим складником зустрічі стало засідання 
круглого столу, приурочене Міжнародному літературно-
мистецькому форуму і тематично спрямоване на обгово-
рення питань співпраці та співробітництва між молоддю та 
науково-педагогічними колективами нашого та польських 
навчальних закладів в м. Хожуві. Думками та пропозиціями 
щодо змісту, учасників, напрямків і формату такої співпраці 
поділилися проректор з наукової роботи академії, професор 
Валентина Бенера і представник Академічного об’єднання 
шкіл ім. Юліуша Словацького м.Хожува Анджей Круль. 
Обидві сторони узгодили документ, яким передбачається 

комплекс заходів щодо спільних зусиль у науково-освітній 
і культурно-мистецькій сферах: здійснення спільних науко-
вих досліджень, організація двосторонніх наукових і ми-

стецьких форумів, обмін досвідом робо-
ти науковців і педагогів, публікації праць 
викладачів і молодих 
науковців у періодичних 
виданнях обох сторін, 
обмін науковою і 
навчально-методичною 
літературою, ста-
жування науково-
педагогічних працівників 
і навчання студентів за 
магістерськими програ-
мами.

Голова Ради молодих науковців 
академії, кандидат філологічних наук 
Роман Дубровський окреслив перспек-
тиви наукових проектів на наступні 
роки, до яких можуть долучитися юні 
польські дослідники – як студенти, так і ліцеїсти. Зокрема, 
молоді науковці академії запросили своїх польських колег 

Золотухи (народний ансамбль «Калина» під керівництвом Оле-
ни Новик у супроводі Валерії Сазанської).

Інструментальна музика була презентована творами Ок-

сани Герасименко «Сповідь» у виконанні бандуристок Тетяни 
Іващук, Марії Прокопчук та сопілкарки Мар’яни Томашівської; 
«Тарновацькі награші» Володимира Орлова і «Подільська 
полька» (окарина), запропоновані ансамблем сопілкарів під 
керуванням  Мар’яни Томашівської; «Квітучий май» Арту-
ра Полонського в обробці Валерія Ковтуна (баяніст Павло 
Яловський); «Вальсом» Фредеріка Шопена (піаністка Валерія 
Сазанська) і «Регтаймом» Скотта Джопліна (інструментальне 
тріо Назар Кутняк, Всеволод Данилюк, Павло Левицький).

Фото Валентини КАЩУК та Марії ПАСЕВИЧ

УКРАЇНА – ПОЛЬЩА:  ДІАЛОГ  МОЛОДИХ

М У З И Ч Н І   Д А Р У Н К И   ДВОХ КУЛЬТУР

Сергій ДЕДЮ
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Громадські організації української діаспори в Канаді, 
зокрема Українське національне об’єднання “Торонто 
– Захід” зберігають свої зв’язки з Матір’ю-Україною, з 
її державними та недержавними структурами, культурно-
освітніми інституціями, особливо з навчальними закладами, 
де гартується і готується до повноцінного суспільного життя 
молоде покоління – майбутнє нашої держави.

Нещодавно канадські українці надіслали до Кре-
менця кілька сотень книг національно-патріотичного змісту 
для поповнення книжкового фонду місцевих бібліотек. З 
огляду на те, що в нашій академії розпочалась підготовка 
фахівців за спеціальністю “Історія”, на прохання науковців-
істориків,  доктора історичних наук Ірини Скакальської і 

кандидата історичних наук, доцента Олександра Солов’я та 
з ініціативи відомого громадського активіста Кременеччини 
Василя Олійника, який упродовж багатьох років опікується 
зв’язками з українцями за кордоном, вихідцями з Волині, ча-
стина книг історичної тематики та суспільно-політичної про-
блематики передана до книгозбірні нашого ВНЗ.

У читальному залі бібліотеки відбулась презентація 
і передача подарованих книг працівникам бібліотеки. На 
дійстві були присутні майбутні вчителі історії, а нині студенти-
першокурсники спеціальності “Історія”, зі своїми наставни-
ками. Завідувач бібліотеки Юлія Стрельчук подякувала за 
безцінний дар і підкреслила, що передані книги відчутно, 
як за змістом, так і за кількісними показниками, поповнять 
“діаспорний” сектор нашого бібліотечного фонду. Ініціатор 
і реалізатор “книжкової інвестиції” Василь Олійник розповів 
про особливості творчих, культурно-освітніх взаємин 
волинської, насамперед кременецької, громадськості із 
представниками української діаспори в Америці та Європі, в 
першу чергу в Канаді, США та Великій Британії.

Змістову презентацію переданої літератури здійснили 
Ірина Скакальська й Олександр Соловей. Вони акцентували 
увагу присутніх на теоретичному та навчально-методичному 
значенні отриманих книг, значна частина яких містить 
маловідомий для нас тематичний матеріал, демонструє 
особливий підхід до висвітлення глобальних і локальних 

історичних процесів і подій.
Серед презентованих видань виокремлюється “Нарис 

історії Православної Церкви” Івана Власовського у 4-х то-
мах і 5-х книгах загальним обсягом більше 2 тисяч сторінок. 
У дослідженні висвітлюється зародження і становлення 
християнської церкви в Україні від дохристиянського періоду 
та хрещення Русі аж до діяльності Української православної 
церкви в роки Другої світової війни, у післявоєнний період, у 
тому числі в еміграції. Книгу публікували в Нью-Йорку упро-
довж 1955–1966 рр.

Привертає увагу об’ємне видання “Історія українсько-
го війська”, яке підготував авторський колектив, очолюва-
ний видатним українським істориком Іваном Крип’якевичем. 
На більш як 800-х сторінках книги, опублікованої у Вінніпегу 
(Канада) в 1953 р. Клубом любителів української книжки, 
розкривається історія українського воїнства від княжих 
дружинників до вояків УПА. Тут же, у Вінніпегу, за рік до 
цього побачило світ дослідження Митрополита Іларіона 
(Івана Огієнка) “Поділ єдиної Христової Церкви і перші 
спроби поєднання її”. Ця історично-канонічна монографія 
авторитетного церковного діяча і дослідника християн-
ства сприятиме не тільки розширенню джерельної бази 
релігієзнавства, а й поповненню літературних джерел інших 
навчальних дисциплін, що стосуються історії духовної куль-
тури України.

Окремі твори були видрукувані у європейських ви-
давництвах. 1951 р. у 
Парижі вийшла кни-
га Мирослава Небе-
люка “Під чужими 
прапорами”, в якій 
ідеться про практично 
недосліджене явище 
– участь українських 
легіонерів у боротьбі 
з фашизмом в роки 
Другої світової війни 
на території Західної 
Європи спільно з во-
яками інших країн, в 
даному випадку – з 
військовими частинами 
Франції. 

У к р а ї н с ь к а 
видавнича спілка 
опублікувала в Лондоні 
(1996 р.) фундамен-
тальну працю Дмитра Донцова “Націоналізм”. Є книги, що 
побачили світ в українських видавництвах “дорадянсько-
го” періоду. Насамперед йдеться про “Спомини” Степана 
Шухевича (Львів, 1929 р.), де описується бойовий шлях 
Української Галицької Армії в 1918–1920 рр. 

Переважна кількість отриманих книг побачили світ у 
Канаді, зокрема в Торонто. Тут вийшли дві праці Зеновія Кни-

ша: в 1967р. – “Далекий приціл” (про діяльність Української 
Військової Організації), а в 1975 р. – “У сутінках зради” 
(про Організацію Українських Націоналістів у боротьбі за 
українську державність). Інститут дослідів Волині здійснив 
випуск етнографічних матеріалів “Клодка-колодій” (1962 р.) 
з описом українських національних традицій давнього часу. 

Особливий інтерес для нас представляє дослідження 
Костя Гірняка й Остапа Чуйка “Фронт Української 
Революції” (1973 р.), де поміщені конкретні матеріали про 
повстанську боротьбу на Волині, зокрема на Кременеччині 
та Лановеччині, яку вело українське військове з’єднання під 
командуванням “Яворенка” (Тиміша Басюка) у 1942–1943 
роках.

У канадському Едмонтоні Українською видавни-
чою спілкою за сприяння Спілки гетьманців-державників 
опубліковане дослідження “За Україну”, що висвітлює ре-
зультати подорожі сина гетьмана Павла Скоропадського 
Данила до США і Канади у контексті налагодження зв’язків 
української діаспори з місцевими громадсько-політичними 
інституціями.

Електронний сектор бібліотеки академії поповнився 
двома дисками творчого об’єднання “Собор”: “Повстансь-
ка слава” (до 90-річчя Михайла Медведського та з нагоди 
відкриття пам’ятника Андрію Мельнику) і “Повстанська сла-
ва тут зійшла” (відкриття Пам’ятного знака на місці першого 
повстанського табору на Шумщині).

Ініціатор акції Василь Олійник із власної книгозбірні 
передав бібліотеці академії об’ємне видання “Перший 
Всеукраїнський Православний Собор 14 –30 жовтня 1921р. 
Документи і матеріали”, підготовлене Інститутом української 
археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського 
НАН України спільно з Українським науковим інститутом 
Гарвардського університету.

У цьому переконаний доктор педагогічних наук, 
завідувач кафедри методики викладання мистецьких 
дисциплін нашої академії, професор Олександр Дем’янчук, 
який у співавторстві з науковцями інших ВНЗ підготував 
монографію «Естетизація навчально-виховного про-
цесу загальноосвітньої школи-інтернату», де фахівці 

освітянського профілю аргумен-
тують, що навчання і вихован-
ня виступають двома творчими 
крильми педагогічного мистецтва і 
забезпечують ефективну та якісну 
підготовку школярів до активного 
самостійного життя. Монографія 
опублікована за рішенням вченої 
ради Східноєвропейського НУ ім. 
Лесі Українки. Книгу рецензували 
доктори педагогічних наук, про-
фесори: проректор з наукової і 
міжнародної роботи Житомирсь-
кого ДУ ім.Івана Франка Н.А.Сейко, 

завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та 
фахових методик Хмельницької ГПА Л.В.Зданевич і ректор 
Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну 
ім.Сальвадора Далі О.О.Фурса.

Колективна праця науковців спрямована на здійснення 
цілісного аналізу проблеми естетизації загальноосвітньої 
школи-інтернату, з’ясування специфіки соціалізаційних 
процесів у загальноосвітніх навчальних закладах як 
середовищі естетичної освіти й виховання, визначення мож-
ливостей образотворчого мистецтва в естетизації навчально-
виховного процесу та формування творчих якостей і мистець-
ких здібностей учнівської молоді. 

Автори монографії наголошують, що важливою умо-
вою оновлення українського суспільства, його гуманізації та 
морального вдосконалення виступає виховання у молодої 
людини естетичного інтересу до національної культури, 
втіленої в наукових знаннях, народних традиціях і нормах 
повсякденної поведінки. Ядро проблематики розкривається 
тезою: повернення до гуманістичних умов виховання не-
можливе без формування творчої особистості. Тому од-

ним із основних завдань національної школи є виховання 
духовної культури молодої людини, яка вміє творчо мислити, 
відповідально ставитися до себе і до результатів своєї праці 
в контексті участі у збагаченні інтелектуального і творчого 
потенціалу свого народу.

Естетизація навчально-виховного процесу роз-
глядається як наукова проблема, аналіз якої здійснюється 
за допомогою відповідного категорійно-понятійного апа-
рату і на ґрунті необхідних науково-теоретичних підходів. 
Автори подають дефініцію естетизації навчально-виховного 
середовища як процесу і наслідку введення естетичного 
компонента у навчально-виховну діяльність з метою фор-
мування естетичної свідомості учнівської молоді. Про-
блема конкретизується характеристикою організаційно-
педагогічних умов естетизації навчально-виховного процесу 
загальноосвітньої школи-інтернату. Останній розглядається 
як середовище естетизації навчально-виховної роботи зі 
школярами. Окрема увага приділяється формуванню творчої 
особистості учнів на заняттях з образотворчого мистецтва. 

Науковці детально проектують організаційно-
педагогічні умови естетизації навчання і виховання: створення 
естетичного середовища в навчальному закладі (архітектура, 
дизайн, інші естетичні компоненти навчального простору); 
внесення естетичної складової до предметів гуманітарного 
циклу (історія, література, мова, правознавство, етика) і вста-
новлення відповідних міжпредметних зв’язків; врахування 
психічних процесів, що забезпечують естетичний розвиток 
особистості учня в період навчальної діяльності; модерніза-
ція змісту навчальних дисциплін художньо-мистецького 
спрямування.

Окремо йдеться про конкретну реалізацію проекту 
умов естетизації педагогічного процесу в загальноосвітньому 
навчальному закладі інтернатного типу. Визначаючи наявний 
стан естетизації навчання і виховання в школах, автори дають 
характеристику навчальних програм із дисциплін мистецько-
го циклу, а також аналізують результати експерименту, про-
веденого у дев’яти загальноосвітніх закладах з охопленням 
635 респондентів. 

Експеримент показав, що естетична вихованість 
школярів як результат естетизації навчально-виховного про-

цесу визначається трьома рівнями. Високий рівень свідчить 
про наявність у школярів певної системи естетичних знань і 
норм, що дозволяє їм сприймати й оцінювати естетичні яви-
ща з одночасним їх емоційним сприйняттям. На достатньому 
рівні учні правильно оцінюють прекрасне, відокремлюють 
його від неестетичного, але відчувають певні труднощі 
у процесі творчо-естетичної діяльності. Середній рівень 
ілюструє недостатньо сформовані потреби в естетичному 
сприйнятті й оцінці мистецьких об’єктів, уявлення про пре-
красне сформовані нечітко, особливої активності у творчій 
діяльності учні не виявляють, їх оцінка мистецьких творів 
в основному правильна, проте однобічна. Низький рівень 
естетичної вихованості учнів вказує на відсутність естетич-
них потреб і прагнення оцінювати твори мистецтва чи брати 
участь у творчій діяльності.

При вирішенні проблеми забезпечення організаційно-
педагогічних умов естетизації навчально-виховного процесу 
засобами образотворчого мистецтва автори підкреслюють 
важливість предметного наповнення навчального простору 
об’єктами культурно-мистецького змісту. Разом із тим ве-
ликого значення надається естетизації часових параметрів 
життєдіяльності учнів через збагачення їхнього життєвого 
комфорту заходами культурно-мистецького формату (кон-
церти, виставки, конкурси тощо). 

Не залишена поза увагою методична сторона питання: 
застосування творчих навчальних форм, нестандартних ви-
ховних заходів і дидактичних засобів мистецько-художнього 
формату, насамперед творів живопису, музики, літератури, 
скульптури. Для модернізації змісту мистецьких дисциплін 
пропонується комплексне структурування навчального 
матеріалу різних предметів з метою їх інтегрованого вивчен-
ня та розширення можливостей для формування естетичної 
вихованості школярів через використання естетично-
гуманістичного потенціалу образотворчого мистецтва і ком-
плексу гуманітарних навчальних предметів. 

На завершення роботи науковці зазначають, що 
вирішення проблем естетизації навчально-виховного сере-
довища освітніх заходів слід екстраполювати не лише на 
систему загальноосвітніх шкіл, а й на професійно-технічні 
навчальні заклади, дитячі будинки сімейного типу та інші. 

Галина СЕНЬКІВСЬКА, 
кандидат історичних наук УКРАЇНСЬКА  ДІАСПОРА –  БІБЛІОТЕЦІ  АКАДЕМІЇ
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Кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри гри на музичних інструментах і 
вокально-хорових дисциплін Алла Михалюк 
такою першоумовою вважає виконавську 
культуру музиканта. Саме в цю проблемну 
площину спрямований зміст її 
навчально-методичного посібника 
«Формування виконавської культу-
ри майбутніх учителів музики засо-
бами українського фортепіанного 
мистецтва». Книга побачила світ у 
київському видавництві «Ліра» за 
рекомендацією вченої ради НПУ 
ім.М.П.Драгоманова. Посібник 
укладено згідно із чинною на-
вчальною програмою дисципліни 
«Основний музичний інструмент 
(фортепіано)» із науково-
методичним акцентом на дослідженні фун-
даментальних проблем фахової підготовки 
вчителів музики у вітчизняних вищих музично-
педагогічних навчальних закладах. Видан-
ня рецензували доктор педагогічних наук, 
завідувач кафедри фортепіанного виконавства 
і художньої культури Інституту мистецтв НПУ 
ім.М.П.Драгоманова, професор О.П.Щолокова 
і доктор мистецтвознавства, завідувач кафе-
дри мистецьких дисциплін і методик навчання 
Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія 
Сковороди, професор Т.В.Мартинюк.

Автор наголошує, що фахова підготов-
ка вчителів музики повинна бути спрямована як 
на професійне, так і на особистісне зростання 
музиканта. Такий підхід екстраполюється і на 
процес музично-інструментальної підготовки, 
результатом удосконалення якого пови-
нен стати високий рівень сформованості 
виконавської культури майбутнього музикан-
та-педагога. Проблема реалізації виховного 
розвивального впливу українського мистецтва 
на процес становлення творчої особистості та 
неординарної індивідуальності є однією з фун-
даментальних у сучасній педагогічній теорії і 
практиці. Українське фортепіанне мистецтво, 
як складова національної духовної культури, 
різновид музичного та специфічна форма 
інструментального мистецтва, є культурно-
історичним явищем, яке ґрунтується на до-
сягненнях і взаємовпливах виконавської, 

педагогічної і творчої діяльності. У цьому 
контексті актуалізується вивчення та вико-
ристання навчально-виховного потенціалу 
українського фортепіанного мистецтва у 
процесі становлення професійно і духовно 

розвиненої особистості вчителя 
музики. 

Навчально-методичний 
посібник спрямований на ознай-
омлення студентів із змістово-
структурною характеристикою 
виконавської культури, надан-
ня допомоги в усвідомленні 
культурно-освітнього значення 
українського фортепіанного 
мистецтва та його позитив-
ного впливу на розкриття 
педагогічних умов і мето-

дику формування виконавської культури 
педагогів-музикантів засобами національного 
фортепіанного мистецтва. Завдяки цьому 
посібник виступає теоретичним і практичним 
доповненням курсу «Основний музичний 
інструмент (фортепіано)», поглиблює змістове 
наповнення фахової підготовки магістрів – 
викладачів фортепіано в межах спецкурсів 
«Історія фортепіанного виконавства», «Ме-
тодика навчання гри на фортепіано» та 
науково-педагогічної практики, а матеріали 
представленого у посібнику авторсько-
го спецкурсу «Культурно-освітні засади 
українського фортепіанного мистецтва» мо-
жуть бути використані при викладанні «Історії 
української музики» та «Історії української 
культури».

Аналізуючи теоретичні засади фор-
мування виконавської культури, автор 
посібника дає визначення поняття куль-
тури взагалі та виконавської культури як 
інтегрованої властивості, розкриває зміст і 
структуру виконавської культури, здійснює 
ретроспективний огляд розвитку українського 
фортепіанного мистецтва, характеризує 
інтеграційно-виконавські засади української 
фортепіанної школи та музично-освітню прак-
тику вітчизняних педагогів-піаністів. Значна 
увага приділена методичному забезпеченню 
формування виконавської культури вчителів 
музики, де акцентується на важливості вибору 

способів  вивчення ефективності виконавської 
культури, педагогічних умов її формуван-
ня та усвідомленої зацікавленості майбутніх 
учителів музики виконавською діяльністю. Для 
цього, вважає автор, необхідно розширювати і 
поглиблювати мистецькі знання та педагогічні 
компетенції, розвивати здатність студентів 
до мистецько-творчої діяльності на засадах 
українського фортепіанного мистецтва. 

Теми навчально-методичного посібни-
ка подано за уніфікованою структурою: вер-
стка і дизайн тексту служать для виокремлен-
ня основних питань і суттєвих проблем теми; 
виклад матеріалу завершується узагальнюю-
чим висновком; розроблена система питань 
для самоконтролю; запропоновано практичні 
завдання у формі розв’язування фахових 
тестів; підготовлено проблемно-пошукові пи-
тання для дискусій; підібрано орієнтовні теми 
рефератів для презентації на семінарському 
занятті; подано широкий список літератури, 
необхідної для розкриття теми. Посібник до-
повнено словником основних термінів і понять 
та комплексом додатків, до якого увійшли те-
сти для самоперевірки знань, розробка бесіди 
«Емоційна стійкість як складова виконавської 
надійності майбутніх учителів музики», план 
виконавсько-педагогічної анотації музично-
го твору, структура психолого-педагогічної 
характеристики студента, розробка творчо-
го конкурсу на краще виконання самостійно 
вивченої п’єси зі шкільної програми з музики 
на тему «Музика і література. Казка в музиці».

Особливий інтерес становить за-
пропонована у посібнику програма 
спеціального курсу «Культурно-освітні заса-
ди українського фортепіанного мистецтва», 
яку автор розробила з метою розширення і 
поглиблення знань майбутніх учителів музи-
ки з українського фортепіанного мистецтва 
й оволодіння методикою їх використання у 
художньо-творчій, музично-виконавській та 
музично-педагогічній діяльності. Для цього 
спецкурсом передбачається вивчення двох 
тематичних блоків: «Українське фортепіанне 
мистецтво: історія становлення і розвитку» і 
«Сутність виконавської та освітньої складо-
вих українського фортепіанного мистецт-
ва».

За рекомендацією вченої ради 
гуманітарного факультету нашої академії поба-
чив світ навчально-методичний посібник «Вступ 
до мовознавства (за вимогами кредитно-
трансферної системи навчан-
ня)», підготовлений кандидатом 
філологічних наук, доцентом ка-
федри іноземних мов і методики 
їх викладання Тетяною Семегин. 

У книзі враховано ви-
моги кредитно-трансферної 
системи щодо організації на-
вчального процесу, зокре-
ма рейтингового оцінювання 
навчальної діяльності студентів. 
Автор визначила мету посібника 
таким чином: доповнити ба-
зовий теоретичний підручник 
«Вступ до мовознавства», допомогти студен-
там при підготовці до семінарських занять 
та в організації самостійної роботи з даної 
навчальної дисципліни в напрямі формування 
активного і свідомого підходу до навчальної та 
науково-дослідної роботи з мовознавства.

Роботу нашого науковця рецензува-
ли досвідчені фахівці-мовознавці: доктори 
філологічних наук, професори: завідувач кафе-
дри теорії та практики перекладу з англійської 
Запорізького національного університету 
Ю.А.Зацний і професор кафедри германської 
і фінно-угорської філології Київського 
національного лінгвістичного університету 
ім. А.В.Корольова та доктор філологічних 
наук, доцент кафедри філософії мови, 
порівняльного мовознавства та перекладу НПУ 
ім. М.П.Драгоманова Н.Є.Леміш. 

Важливо, що посібник спрямовується не 
тільки на систематизацію та поглиблення тео-
ретичних знань, а й на формування практичних 
навичок і вмінь роботи з мовним і мовленнєвим 
матеріалами із застосуванням коректної 
лінгвістичної термінології та методології. 
Для цього в основу його структури та змісту 
покладені концептуальні підходи, зорієнтовані 
на розвиток креативності та самостійності 

студента, на формування навичок науково-
дослідної роботи. 

Таке методичне бачення зумовило 
підбір навчальних програм: група завдань, 

що допомагають студентам 
у розвитку навичок роботи з 
лексикографічним джерелами та 
формуванні термінологічної бази 
з лінгвістики; система завдань, 
спрямованих на закріплення і за-
стосування теоретичних знань, 
здобутих під час лекційних за-
нять; практичні завдання для 
аналізу мовних і мовленнєвих 
явищ; проблемно-пошукові за-
вдання, що слугують формуванню 
лінгвістичного світогляду, науко-
вому способу мислення, вмінню 

узагальнювати, систематизувати, порівнювати, 
формулювати висновки щодо ключових питань 
мовознавства. 

У посібнику визначено форми контро-
лю за якістю знань студентів: поточне опитуван-
ня на семінарах, поточне тестування, заслухову-
вання доповідей та академічних есе, перевірка 
конспектів першоджерел, оцінювання прак-
тичного виконання різнопланових завдань, 
підсумкове тестування, виконання модульної 
контрольної роботи, співбесіди на екзамені за 
матеріалами виконання навчальної програми. 

В результаті, студенти повинні оволодіти 
теоретичними засобами мовознавства як нау-
ки, сформувати навички практичного аналізу 
мовного і мовленнєвого матеріалу, досягти 
належного рівня лінгвістичної компетенції, 
що в сукупності має створити передумови 
для свідомого вивчення циклу філологічних 
дисциплін. 

До загальної структури посібника 
включено такі лінгводидактичні матеріали: 
навчальна програма курсу, плани-конспекти 
семінарських занять, завдання для самостійної 
роботи, орієнтовна тематика індивідуальних 
науково-дослідних завдань, тести для поточ-
ного і підсумкового самоконтролю, завдання 

підсумкової контрольної роботи, питання до 
екзамену. 

Автор посібника адресує студентів до 
лексикографічних видань, наукових першо-
джерел, статистичних даних, інтернет-ресурсів, 
що стимулює їх пошукову роботу, формує 
майбутніх дослідників. Окрім цього, наявність 
завдань для самоконтролю дозволяє студен-
там здійснювати самомоніторинг сформованих 
знань та навичок і тим самим оволодівати мето-
дикою контролю з аналізом теоретичних знань 
і рівня практичної фахової підготовки. 

Мету семінарських занять науковець 
бачить в оцінюванні якості знань студентів і в 
поглибленні розуміння ними основних мово-
знавчих термінів, формуванні навичок прак-
тичного аналізу лінгвістичного матеріалу з 
різних мовно-національних джерел, озброєнні 
студентів уміннями узагальнювати, системати-
зувати, верифікувати припущення, порівнювати 
та робити висновки щодо ключових положень 
лінгвістики.

Заслуговує уваги змістова та мето-
дична структура запропонованих у посібнику 
семінарських занять. В якості плану занят-
тя пропонується змістовно конкретизований 
перелік питань для обговорення. Рекомендо-
вана література структурована за розділами: 
основна література, допоміжна література, 
лексикографічні джерела. 

Особливий творчий підхід здійснено 
до підготовки практичних завдань, де засто-
совано контрольні, навчально-пізнавальні, 
порівняльно-аналітичні, проблемно-аналітичні, 
евристичні, демаркаційні, методичні прийоми та 
форми. Зокрема, пропонується дати дефініцію 
окремих термінів і понять або за допомогою 
лінгвістичного словника знайти необхідні 
терміни-відповідники. 

Важливу пізнавальну й активізуючу 
функцію виконують лексикографічні довідки 
та рубрика «Чи знаєте ви?», де студенти 
зустрічають додаткову тематичну інформацію 
спеціального фахового змісту. Причому кожне 
таке інформаційно-тематичне повідомлення має 

відповідне посилання на літературне джерело. 
Відповіді на комплекс підібраних до теми запи-
тань вимагають від студентів і конкретних знань 
з даного питання, й уміння мислити проблемно-
аналітично та пізнавально-аналітично, бо кож-
не з таких запитань передбачає вирішення про-
блемних «як?», «чому?», «чим?». 

Ще більше творчих зусиль студен-
та потребує аналіз уривків із праць класиків 
лінгвістичної науки, де автор орієнтує його на 
конкретний аспект названої праці або ставить 
низку додаткових питань, які треба вияснити за 
допомогою класичного твору. 

Використовується аналітична робота з 
таблицями: студенти  не лише виявляють знан-
ня матеріалу, а й коментують його з урахуван-
ням структури таблиці. 

Коментар застосовується і в словниковій 
роботі: необхідно розкрити зміст поняття і дати 
йому відповідне тлумачення у контексті поход-
ження, застосування, значення, особливостей 
сприйняття.

Студенти залучаються до аналітичної 
роботи широкого плану: аналізу державної 
політики у сфері мови на основі чинних 
законодавчих документів та суспільно-
історичної інформації до аналізу та коменту-
вання відповідних статистичних даних щодо 
функціонування національних мов.

 Цікавим є завдання «Цитатник», де сту-
денти висвітлюють своє розуміння та коменту-
ють вислови фахівців, учених, відомих діячів, 
перлини фольклору із загальних і конкретних 
питань лінгвістичного змісту.

Навчально-методичний посібник для 
семінарських занять із дисципліни «Вступ до 
мовознавства» з повним правом можна назва-
ти успішним авторським дебютом молодого 
науковця.

(Сторінка підготовлена за матеріалами наукової частини)

Оксану Олегівну КАМІНСЬКУ

Любов Михайлівну КРАВЕЦЬ

Сергія Миколайовича КОЛІСЕЦЬКОГО

Ірину Олексіївну ІГЛІНУ

Щастя, здоров’я, мирного неба,
Любові, удачі й усього, що треба!
Хай радість на серці повік не згасає
І многії літа Господь посилає!

Ректорат, профком, редакція «Замку»

ВІТАЄМО!ПЕРШОУМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ

З  НОВИМ  ПІДХОДОМ   ДО МОВОЗНАВСТВА
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Міжнародний інтеграційний проект для студентів, 
магістрантів і аспірантів «Школа відкритого розуму» працює 
за відлагодженою системою й у випробуваному алгоритмі: 
систему характеризує актуальна тематика зустрічей  молодих 
інтелектуалів різних країн, а ритм задає обрана систематичність: 
двічі на рік, почергово, в країнах – учасницях проекту. Місце 

зустрічей – академічне поле закладу вищої освіти, юні науковці 
якого беруть участь у вирішенні проблем, включених до поряд-
ку денного засідання Школи. 

Тематика цьогорічної зустрічі учасників Проекту «У сві-
ті емоцій і відчуттів» – на перший погляд традиційна, однак 
вирішувалася з інноваційними підходами. Робота над пробле-
матикою розпочалась в нашій академії у травні: в історичному 
читальному залі бібліотеки проходили аргументовані дискусії 

з участю представників 
студентства, магістрантів 
і аспірантів польських 
вищих закладів освіти з 
Кельце, Білостока й Остра-
ви й українських ВНЗ з 
Тернополя, Кам’янець-
Подільського, Острога і 
Кременця. 

Тематичний дис-
курс продовжився в 
Польщі. Диспутантів Шко-
ли відкритого розуму по-
чергово приймали чотири 
польських міста: Кельце, 

Маслув, Заґнанськ і Болзентін. Це була 18-а зустріч проек-
ту ШВР. Її організаторами виступили Університет Яна Коха-
новського в Кельце, Кам’янець-Подільський національний 
університет ім. Івана Огієнка, Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка і Креме-
нецька гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. 
Окрім них, учасниками зустрічі стали польські університети з 
Варшави, Катовіце, Острави, російські ВНЗ з Москви і Новго-
рода. В Оргкомітеті зустрічі нашу академію представляла кан-
дидат філологічних наук, доцент Олена Пасічник.

Засідання ШВР розпочалось традиційно, з проведен-

ня методологічних майстер-класів, які запропонували своїм 
молодим колегам досвідчені науковці та дослідники. Про-
фесор Олег Лєщак, організатор і провідний керівник Проек-
ту, працював над темою «Концепт як когнітивно-семіотична 
функція». Його колега Ришард Стефанський вирішував про-
блему «Емоції в політичній і комерційній рекламі», а науковець 
з Лодзі Радослав Гарабін аналізував питання «Методологія 
дослідження внутрішньої безпеки». Українські фахівці працю-
вали виключно над проблемами емоцій: «Емоційність як одна 
з особливостей епістолографії Юліуша Словацького» (доцент 
Олена Пасічник), «Ритуальні практики і походження емоцій» 
(професор ТНПУ ім. Володимира Гнатюка Оксана Лабащук), 
«Залежність феноменології емоцій та відчуттів від рефлексії» 
(професор Кам’янець-Подільського НУ ім. Івана Огієнка Сергій 
Волковинський).

Студенти, магістранти й аспіранти України, Польщі та 
Росії вирішували дану проблематику в соціально-культурному, 
лінгвосеміотичному та дискурсивному аспектах, висвітлювали 
емоції та відчуття в художній експресії і мистецькій рецепції. 
Якщо у вирішенні соціально-культурного аспекту тематичної 
дискусії встановився певний кількісний паритет між польсь-
кими, українськими та російськими учасниками, а в 
лінгвосемотичному та дискурсивному аспектах кількісно пере-
важали польські виступаючі, то контексти художньої експресії 
та мистецької рецепції стали пріоритетними для українського 
сектора Школи відкритого розуму (10 із 12 виступаючих пред-
ставляли українські ВНЗ). Зауважимо, що в нашому секторі 

абсолютно переважала кременецька складова: вісім авторів 
доповідей із десяти – студенти нашої академії.

Четвертокурсниця спеціальності «Німецька мова» Іванна 
Додчук конкретизувала дискусійну тему у своєму дослідженні 
«Світ емоцій і відчуттів у повісті Володимира Короленка «Сліпий 

музикант»». Майбутні вчителі англійської мови увійшли в дис-
курс через тематичну проблематику, художньо-стилістичні та 
психоемоційні особливості обраних ними відомих літературних 
творів: Олександра Кульчинська – за допомогою теми «Роман 
Джей Ешер «13 причин чому»: актуальність теми та проблема-

тика твору», Аліна Сиротюк – у контексті проблематики «А чи 
винні зірки? (за романом Джона Гріна «Винні зірки»)», Максим 
Стрелецький – через стильовий акцент у розвідці «Творчість 
Едгара Аллана По: особливості художнього стилю митця сло-
ва». Другокурсники цієї ж спеціальності звернулися до поетич-

них і прозових творів відомих авторів: худож-
ню експресію та мистецьку рецепцію вони 
здійснювали через тематичні дослідження 
«Світова поезія в перекладах Галини Горда-
севич» (Аліна Демчук), «Василь Слапчук як 
автор сучасної «волинської прози та поезії»» 
(Назар Прокопів). «Володимир Лис і його 
роман «Століття Якова»» (Андрій Колісник). 
Всі наші студенти-науковці мали спільного 
керівника – доцента Олену Пасічник. Осо-
бливий інтерес учасників дискусії викли-
кало інноваційне та не менш актуальне 
дослідження науковця кафедри іноземних 
мов і методики їх викладання Вікторії 
Якимович «Роман «Нація» Марії Матіос: 
особливості імагологічного дискурсу».

Як завжди, дискусії на засіданнях 
ШВР були творчими, відвертими, добро-
зичливими та у найвищій мірі коректни-
ми, що особливо важливо для тих, хто 
пов’язує свою фахову діяльність з науково-

теоретичним, культурно-освітнім чи педагогічним дискур-
сом. 19-а Міжнародна інтеграційна зустріч в рамках Школи 
відкритого розуму відбудеться навесні 2018 року в Україні.

(Скорочені тексти виступів наших учасників ШВР 
подаємо на стор. 8, 9, 14)

Імагологія – сучасна науко-
ва дисципліна, предметом вивчен-
ня якої є образи «інших», «чужих» 
націй, країн, культур, чужорідних 
для сприймаючого суб’єкта. Образ 
«чужого» вивчається в імагології 
як стереотип національної 
свідомості». Ціль імагології – 
зрозуміти дискурс репрезентації 
Іншого та Себе самого. 

Образ Іншого завжди 
цікавив науковців і письменників 
як засіб пізнання Іншого та 

віддзеркалення власного Я в очах Іншого. Для аналізу 
імагологічного дискурсу обрано твір Марії Матіос «Нація». 

Марія Матіос – визнана поетка, письменниця та 
публіцистка, член Національної спілки письменників України та 
Асоціації українських письменників, депутат Верховної Ради 
останніх скликань, лауреат багатьох літературних премій, зо-
крема Національної премії України ім. Т. Шевченка 2005 року за 
роман «Солодка Даруся».  ЇЇ улюблені  жанри – новели, повісті, 
оповідання. На сьогоднішній день вони перекладені десять-
ма мовами і вийшли друком у Канаді, США, Хорватії, Сербії та 
Росії. Марія Матіос представляє сучасну українську жіночу про-
зу; її цікавить феміністичний контекст проблеми буття, а також 
загальнолюдські та національні питання. 

Твір «Нація» складається із шести новел: «Просили тато-
мама… Одкровення 1990 року», «Прощай мене», «Вставайте, 
мамко. Одкровення 1947 року», «Дванадцять службів. Одкро-
вення 1951 року», «Юр’яна і Довгопол», «Апокаліпсис». Пере-
кладач книги «Нація» Анна Коженьовська-Бігун стверджує: «Ге-
нетично творчість Марії Матіос є суто українською, та звертається 
вона до того, що найбільш людське, – потреби свободи й по-
чуття безпеки, права на щастя й вільний вибір. Письменниця не 
творить чорних і білих персонажів. У кожному героєві досить су-
перечностей, а в кожній історії – недоговореності. Тому подібно 
до античної трагедії «Нація» викликає в нас співчуття і страх. 
Співчуття, бо нещастя сталося з невинною людиною. Страх, бо 
з кожним може статися те саме…».

Письменниця повсякчасно прагне поєднати часто 
опозиційні істини багатьох людей, націй, культур, релігій, 

філософій з метою підкреслити значущість цього почуття в бутті 
людини. Нехтування цими заповідями призводить завжди до 
гріховної розв’язки – спокути, розплати життям або недолею, 
нещастям». 

У збірці  «Нація»  письменниця акцентує на пробле-
мах долі України, зокрема жіночої долі, «оскільки головними 
персонажами майже усіх новел є жінки – найбільші жертви 
Історії». Марія Матіос стверджує, що її проза – проза так зва-
ного історико-психологічного штибу, що відтворює події 40-50-х 
років минулого століття на західноукраїнських землях. Отже, 
книга побудована на подіях реальних і навіяних спогадами з ди-
тинства авторки.

У творах описується радянська дійсність на території 
Західної України й атмосфера, в якій перебувало буковинське 
село зі своїми заляканими, зацькованими мешканцями. Так, 
досліджуючи проблематику малої прози Марії Матіос, Л. Ма-
каренко зазначає, що «у жодній новелі немає навіть назви для 
представників радянської влади. До них не звертаються, на 
них кажуть «ці», «вони», протиставляючи їх «нашим». Місцеве 
населення дає новій радянській владі слушну характеристику: 
«заготівельники людських душ», «теперішня сатана», «ця чума», 
«страшна пошесть», «оця короста», «ці воші, що присіли край 
уздовж і впоперек і п’ють живу кров». 

У новелі «Дванадцять службів. Одкровення 1951 року» 
Марія Матіос наводить згадки персонажів твору про жорстоке 
ставлення уповноважених радянської влади до місцевих жителів, 
тим самим візуалізує образ кривдника-окупанта, чужого та не-
безпечного: «Смерть і вигнання зависли над горами, як отой но-
вий прапор над сільрадою, ніби зумисне вимащений у кривавий 
колір людського мозолю, що ним благословлялася все нова й 
нова несправедливість, підступи й чорна ненависть до тих, хто 
своїм приходом сюди закрутив природні людські стосунки, як 
крутіж верету. Зло чинилося наліво й направо, незагнуздане зло 
людини супроти людини. Воно було страшніше, ніж зло звірини 
супроти звірини. 

У новелі «Апокаліпсис» описується життя двох селянсь-
ких родин, української та єврейської, розповідається про випро-
бування, які випали на їхню долю. Матіос підкреслює, що одвіку 
Буковина була мультикультурним краєм, адже тут проживали не 
тільки українці, але й «інші»: румуни, молдавани, німці, євреї, 
поляки, чехи. А це дуже впливало на формування менталітету, 
світогляду, виробляло загострене відчуття належності до 

тієї чи іншої етнокультурної спільноти і сприяло винятковій 
толерантності: «Після наглої загибелі чоловіка Естер довго хо-
дила в чорному. Як і решта односельчанок – гуцулок, австрійок, 
німкень, польок і єврейок, що їхніх чоловіків порозкидало по 
близьких і дальніх закутках землі (і не знати, чи навіки, чи лише 
на час воєнної хуртовини)».

Єврейський народ упродовж віків зазнавав утисків і 
переслідувань. Така сумна доля не оминула й героїв новели 
«Апокаліпсис»: «…Одна тисяча дев'ятсот сорок п'ятого року 
подобрілий москаль процідив крізь зуби євреям – колишнім ру-
мунським підданим – забиратися з совіцької тепер Буковини в 
свою Румунію. Але робити то скоро, поки він не передумав і поки 
він не переписав закони для чужих євреїв».

Одна із головних персонажів твору, єврейка Естер із бо-
лем і з сумом розмірковує: «Ми мусимо їхати звідси… Ми муси-
мо виривати себе з корінням… Ви знаєте, що робили з жидами 
в цю войну в Польщі. А як не знаєте всього, то я й розказувати 
не розкажу… краще не знати… може, тепер у Румунії хочуть з 
нами зробити те саме… а Хана… вона – як вилушок із лісового 
горішка. Спасіть її як свою дитину… зо мною вона не спасеть-
ся…».

У новелі «Юр’яна і Довгопол» Марія Матіос вустами 
офіцера-окупанта, представника радянської влади, дає оцінку 
подіям, що відбуваються на Буковині та в Україні після Другої 
світової війни: «Навіщо ми вбиваємо один одного так нещадно… 

Цю жінку я, може, навіть любив би… Але, може, завтра 
мені доведеться її вбити… 

Я їх усіх ненавиджу… І вони нас ніколи не полюблять… 
Чому вони кажуть зупинитися? Що? Зупинитися вбивати 

один одного чи зупинити машину? Я зупинив би, але не можу 
вже… Попереду – засідка, позаду – кров… Так багато крові…». 
Інший, чужий, розуміючи, що «він» як представник нової влади 
несе місцевим  мешканцям лише зло, змінити нічого не може.

Отже, образ Іншого завжди цікавив науковців і 
письменників як засіб пізнання Іншого, Чужого. Для української 
письменниці Марії Матіос чужорідними, тими, що несуть небез-
пеку, загрозу життю мешканців Буковини були представники 
окупаційної влади. Авторка стверджує, що найбільше зло при-
несла на землі  Західної України радянська влада, яка не раху-
валася з інтересами корінного населення, застосовувала жор-
стокий терор, в якому значне місце займали арешти, виселення і  
фізичне винищення людей. 

Вікторія Якимович

РОЗПОЧАЛИ  У  КРЕМЕНЦІ,  ЗАВЕРШИЛИ – В КЕЛЬЦЕ

МАРІЯ  МАТІОС:  ІМАГОЛОГІЯ  НАЦІЇ
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Джей Ешер – американський 
письменник, автор сучасних романів 
для підлітків. Сюжет книги «13 
причин чому» постав із життєвого 
досвіду письменника: його близь-
ка родичка вчинила спробу само-
губства в такому самому віці, як і 
головна героїня. На щастя, вона ви-
жила. Багато років вони обговорю-
вали події та емоції, які штовхнули її 
на цей крок. Однак дівчині ніколи не 
вдавалося розповісти про конкретну 
обставину, не описавши події, що їй 

передували чи траплялися потому. Письменник зазначає, що 
«ідея книги про те, що на кожну подію нашого життя завжди 
щось впливає».

Над своєю книгою Ешер працював близько шести 
років. Із серіалу Хольцмана він взяв «напрокат» окремі мо-
тиви, але внутрішні монологи живої  героїні свідомо пере-
творив у монологи самогубця, що, без сумніву, додало його 
творові особливого драматизму. Вже знаючи, чим скінчиться 
історія, читач спостерігає, як Ханна (головна героїня)  крок 
за кроком наближається до свого фатального рішення.

Роман «13 причин чому» дає змогу простежити 
психологізм формування світогляду героя. «А що, якщо 
хороших дітей взагалі не буває?» – запитує свою матір 
старшокласник Клей Дженсен, головний герой книги. На по-
чатку твору у нього в руках опинилася взуттєва коробка з 
аудіокасетами: подруга Ханна Бейкер, яка працювала разом 
із ним в місцевому кінотеатрі, записала їх перед тим, як на-
класти на себе руки. Прослухавши записи, він дізнається ба-
гато про те, в яке пекло можуть перетворитися випускні кла-
си школи: однокласники повісили на дівчину ярлик «повії»; 
нікому не можна довіритися, а підлість можна очікувати 
навіть від членів клубу любителів поезії. З'ясовується, що 
далеко не всі з учасників історії зацікавлені в глобальній 
справедливості і що ще сильніше жорстокість однолітків ра-
нить малодушність дорослих. 

Молодість – той відрізок життя людини, коли вона 

особливо гостро реагує на недосконалість світу: глобальну 
і локальну. Причому в цій системі координат все однаково 
значимо: дірка на колготках, прищ на щоці, трійка на іспиті, 
мовчання мобільника, брехня людини, якій ти довіряв, ба-
зарне хамство з телеекранів, бездіяльність тих, кому нале-
жить нас охороняти і захищати, і так далі. Коли у книзі ближ-
че до розв'язки відбувається щось дійсно важливе і похмуре, 
всі попередні дрібниці, які переслідують Ханну, «злипають-
ся» в один важкий мерзенний ком, який утворює «критич-
ну масу» і остаточно переважує доводи розуму. «Ніхто не 
знає напевно, який вплив він робить на життя інших людей, 
– чуємо ми закадровий голос головної героїні. – Іноді ми 
навіть не здогадуємося, що від наших дій або слів залежать 
долі і життя інших».

Книга про школярів розрахована на школярів, їх 
батьків і вчителів. Учні і так знають, як це – бути учнем, а ось 
для дорослих книга відкриє завісу таємниці, але чи таємниці? 
Діти мовчать, вважаючи, що батьки їх не зрозуміють. Проте, 
коли ти виростаєш, то розумієш, що якби ділився з батьками 
своїми переживаннями частіше, то, можливо, твоє життя в 
юності було б легшим, бо вони дійсно могли б допомогти, 
коли б ти їм відкрився. Але ти не знаєш цього в 15 чи в 17 
років. 

Чи знають батьки, що школа може бути настільки 
важкою? Так, напевно, знають. Але з появою соціальних 
мереж, додатків, кібербулінгу старше покоління губиться. 
Чи кожен батько взагалі зрозуміє термін «кібербулінг» і 
сприйме серйозно те, що про його дитину щось десь написа-
ли. Але перед головною героїнею  книги постала низка про-
блем, які не можна назвати виключно проблемами нашого 
часу. Це універсальні проблеми. Якщо розбирати і назива-
ти кожну, то це буде звучати як кліше. Підставив хлопець? 
Зрадила подруга? Товариш не виправдав довіри? Публічно 
принизили? 

Відмінна особливість цієї книги в тому, що вона див-
ним чином показала кожну з цих, на жаль, далеко не нових 
проблем настільки ясно і дохідливо, чесно і життєво, що 
це не здається просто черговою сумною історією, а дійсно 
зачіпає емоції. У сучасному суспільстві об'єктивізації, сек-

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА
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АКАДЕМІЯ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на заміщення вакантних посад:

1. Кафедра біології, екології та методики їх викладання:
старшого викладача – 3 (кандидат наук) (3 ст.)
2. Кафедра спортивних ігор та туризму:
старшого викладача – 1 (1 ст.)
3. Кафедра теоретико-методичних основ фізичного вихо-

вання:
старшого викладача – 1 (кандидат наук) (1 ст.)
4. Кафедра методики викладання мистецьких дисциплін:
доцента кафедри – 1 (заслужений майстер народної 

творчості України) (1 ст.)
асистента – 2 (2 ст.)
5. Кафедра гри на музичних інструментах та вокально-

хорових дисциплін:
доцента кафедри – 1 (кандидат наук) (1 ст.)
асистента – 1 (1 ст.)
6. Кафедра іноземних мов та методики їх викладання:
асистента – 1 (1 ст.)
7. Кафедра педагогіки та психології:
асистента – 1 (0,75 ст.)

Перелік документів, які подають на ім’я ректора 
академії: заява, список наукових праць і винаходів; до-
кументи, які підтверджують підвищення кваліфікації 
протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати,  
свідоцтва, інші передбачені законодавством України до-
кументи); письмовий звіт за попередній період про науко-
ву, навчальну, методичну, організаційну роботу.  

Претенденти, які не працюють в академії, крім зая-
ви, подають: особовий листок з обліку кадрів (засвідчений 
за попереднім місцем роботи); 2 фотокартки розміром 
4×х6 см, автобіографію; копії документів про повну вищу 
освіту, науковий ступінь,  вчене звання, засвідчені в уста-
новленому порядку; копію паспорта громадянина України 
(стор. 1, 2 і 11); копію трудової книжки, засвідчену кадро-
вою службою за основним місцем  роботи із зазначенням 
дати засвідчення; список наукових праць і винаходів та 
інші документи, які свідчать про професійні якості пре-
тендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 30 
днів від дня опублікування оголошення у пресі (газета «За-
мок») та на офіційному веб-сайті навчального закладу.

Документи подаються у відділ кадрів академії за 
адресою: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, 47003. 

Телефон для довідок: (03546) 2-19-91, 2-24-15.

Олександра Кульчинська

Американський пись-
менник-романтик Едгар Ал-
лан По – засновник логічної 
та детективної літератури. 
Життя письменника покри-
те таємницями та містикою. 
Американці вірили в його 
геніальність, навіть пишалися 
ним, проте розказують про не-
пристойне життя поета, про його 
алкогольну залежність, бродяче 
нещасне життя. Багато з них 
вважають, що це було безпо-

радне  й химерне створіння, ніби 
планета, що зійшла зі своєї орбіти. 

Едгар По дійсно прожив досить важке життя. Коли 
він був ще зовсім дитиною, загинули його батьки. Мати 
померла від туберкульозу, а через два тижні після її 
смерті згоріла будівля театру, де вона досить часто ви-
ступала. Існувала версія, ніби батьки По згоріли заживо 
в тому театрі. 

Поезія По несе яскраво автобіографічний харак-
тер. Його вірші є ліричною історією життя поета. Він не 
писав філософських поем, проте його твори сповненні 
страждань та переживань автора, пов’язаних з його 
трагічною долею.

Настрій віршів передається надзвичайно похмури-
ми асоціаціями, сумними спогадами та думками. Не важ-
ко побачити поміж рядків внутрішній біль та страждання 
душі поета. Його власний світ, де не існує щастя, затягує 
та змушує забути про світлі дні. 

Журба за щастям проявляється не тільки в поезії 
Едгара, але й яскраво виражена в його прозі та творчості 
взагалі. Читаючи твори По, ми ніби опиняємося в зовсім 
іншому світі – темному, похмурому, печальному. 

Так, у новелі «Острів Феї» він описує сутінки: 
«Темні, сумні дерева печально хилилися, набираючи ве-
личних, примарних і покручених обрисів, що навіювали 
думки про смертельну тугу і передчасну смерть. Трава 
була темна, мов кипарис, її стеблини поникли; де-не-де 
видніли низенькі й вузенькі, не дуже довгі горбики: ніби 
й могили, а проте ні, дарма що на них розрослися рута і 
розмарин. Дерева важкою тінню падали на воду і, здава-
лося, ховали її в річці, сповнюючи смутком глибини. Мені 
ввижалось, немов тінь, йдучи за сонцем, що спускалось 
дедалі нижче, понуро відділялася від стовбура, що поро-
див її, і тонула в потоці, тоді як інші тіні тут же виходили 
з дерев, займаючи місце похованих попередників».

Ясність манери оповіді, раціоналізм (По був тала-
новитим математиком) поєднуються у його прозі та поезії 
із драматизмом і трагедійністю переживання, з атмосфе-
рою кошмарів і жахів; чіткість деталей – із зовнішньо 
неправдоподібним і страхітливим; аналітичність роботи 
думки – з естетизацією страждань і смерті. 

Естетизація смерті займає центральне місце 

в новелі «Маска Червоної смерті», яка стверджує 
жорстокість і необхідність тиснучого  фатуму. Люди на-
магаються втекти від чуми, запобігти смерті, влаштовую-
чи бенкет у розкішному палаці. Під час середньовічної 
європейської чуми подібні бенкети, насправді, рятували 
через перенасичення організму алкоголем. Але не так 
у По. У нього люди мруть, мруть масово, і письменник, 
із задоволенням деталізуючи, малює жахливі картини: 
«Давно вже спустошувала країну Червона Смерть. Жод-
на пошесть не бувала досі така огидна й не сіяла стільки 
згуби. Кров була її знаком і тавром – жаска багряниця 
крові. Колючі болі, раптове запаморочення, а далі кров 
пирсне з усіх пор – і прощавай, білий світе. Криваво-
червоні плями на тілі, а надто на обличчі – ознака за-
рази, і годі тоді її жертві сподіватися на допомогу чи то 
співчуття своїх ближніх. Недуга була скоробіжна: від 
перших спазмів до смертних корчів минало не більш як 
півгодини».

Останній період творчості письменника – це час 
створення «Ворона», віршів та розповідей, які зробили 
його відомим на весь світ. Він поширився по всьому світу, 
його передруковували в десятках газет і журналів. Успіх 
«Ворона» був беззаперечним. 

Цей вірш розійшовся Європою. Особливо під вплив 
потрапила Франція, де захоплювалися майстерністю 
й хворобливими тенденціями По: «Мене називали 
божевільним, але хто його зна, може, божевілля – це 
вищий розум і майже всі славетні діяння і кожна гли-
бока думка породжені хворобливим станом – певним 
настроєм духу, що піднісся коштом божевілля». Так 
Едгар пише про божевілля у творі «Елеонора». Багато 
відомих людей впевнені, що Едгар По страждав саме че-
рез тодішнє суспільство. 

Бернард Шоу якось сказав: «Був час, коли Амери-
ка, країна вільних, батьківщина Вашингтона, могла вва-
жатися рідним домом для По. Але в наші дні це незбаг-
ненно: молоді люди, коли читають твори По, недовірливо 
запитують: «Невже цей поет свободи міг жити і творити 
на такій каторзі?».

Смерть дружини Вірджинії стала найбільшою 
трагедією для поета. Зникло його єдине щастя і розрада 
в цьому світі. Можна відшукати багато поетичних рядків, 
наповнених сумом та журбою за коханою. 

Історія останніх днів письменника до сих пір 
залишається загадкою для всього світу. 

Життя Едгара Аллана По дуже яскраво 
відображається в його творчості. Можна прослідкувати 
зв'язок між тим, що відбувалося, і тим, про що митець 
слова писав. Його смуток і страх передаються в поезіях 
та новелах. Також можемо бачити, що почуття кохання 
відоме для По. Він пише про жінок, яких не лише ко-
хав, але й втрачав. Можливо, Едгар По вів не взірцевий 
спосіб життя, проте його твори сьогодні надихають та 
вражають мільйони читачів своєю високою і таємничою 
емоційністю.

Максим Стрелецький  

сизму, заздрості, підліткової жорстокості і фаворитизму 
немає кінця. І жодна книга не може запропонувати щасли-
вого фіналу. 

Хоч Ханна й підкреслює, що накласти на себе руки – 
виключно її власне рішення, важливо усвідомлювати те, як 
ми ставимося до інших. Навіть якщо здається, що людина не 
звертає уваги на чиїсь уїдливі коментарі й не переймається із 
приводу пліток, ти ніколи не знаєш, яким насправді є її жит-
тя, і, можливо, саме ці коментарі лише посилюють його чи її 
біль. Люди, поза сумнівом, здатні впливати на життя інших 
людей».

Єдиний шлях, який нам пропонує Джей Ешер, –  не 
бути байдужими до людей, не проходити повз чужих про-
блем, намагатися почути і зрозуміти інших, чинити правиль-
но, допомагати. Погані вчинки є моральним злочином, але 
не менш шкідливо мовчати, коли людині потрібні твої сло-
ва і твоя підтримка, але ти, не роблячи нічого поганого, не 
робиш і нічого хорошого – ти просто не робиш нічого. У 
суспільстві, де люди живуть за кам'яними стінами егоїзму і 
скритності, втупившись у свої смартфони, легко прогледіти 
того, кому потрібна допомога.  

Більшість із нас – жахливі егоїсти. І книга «13 причин 
чому» наочно демонструє, що люди в першу чергу прагнуть 
задовольнити свої потреби, помститися, зігнати злість. Лег-
ше бути сволотою, ніж проявити доброту і розуміння. 

Як показали герої книги, говорити щиро – не так-то 
легко, але правда зробить твоє життя кращим. Заплутана па-
вутина брехні, похабний список, взаємні образи, нерозуміння 
і головне – страх. Всього цього можна уникнути, якщо бути 
сміливим, просто сісти і поговорити 

Історія Ханни Бейкер несе в собі глибокий сенс. Вона 
показала вплив суспільства на чуже життя, його жорсткість і 
байдужість до прикростей і проблем окремих підлітків. Як і 
герої книги, кожен із нас несе відповідальність за свої вчинки. 
І ми можемо тільки здогадуватися, як наші слова і дії завда-
ють болю оточуючим людям. Але навіть при тому, що Ханна 
жертва, її гостре сприйняття всього, що відбувається, – також 
яскравий приклад того, що людина повинна бути сильною, 
стійкою і не здаватися під натиском громадської думки. 

ЗАМОК
«13  ПРИЧИН  ЧОМУ»:  ДЛЯ  ЮНИХ  І ДОРОСЛИХ

ЕМОЦІЇ  У  ТВОРАХ  ПИСЬМЕННИКА-РОМАНТИКА



хаотично. 
«Путанка». Пройти через дві площини, утворені нитками, не торкнувшись ниток. Один 

учасник – 1 бал. Тут спрацьовував командний дух, адже  всі старалися підказати, як краще 
пройти перепону.

«Ящик Пандори». Він приховував у собі назви спеціальностей нашої академії та пред-
мет, який асоціюється з певною спеціальністю. Треба було утворити правильні пари.

«Вірш». Відтворити відомі вірші українських письменників, написані рядки яких було 
розрізано і складено вперемішку. 

«Лук». Зі спортивного лука влучити у сектор.
«Нестримний м’яч». На двох мотузках перенести м’яч під аркою Академії так, щоб він 

не впав.
«10 логічних питань». Відгадати загадки як для дітей, так і для дорослих.

Що ж, свято вдалося на УРА! Всім першокурсникам ду-у-у-
же сподобалося. Учасники й організатори також залишилися за-
доволеними.

Організаторами квесту виступили Дмитро Мельничук – 
голова Кременецького осередку Всеукраїнської громадської 
організації «Сокіл»; Тетяна Ботвінко – в.о. голови Студенського 
ректорату, Таня Кара – перший студентський проректор, Андрій 
Міріука – староста гуртожитку № 1, Олег Степанець – староста гур-
тожитку № 2, Андрій Шаркий – керівник інформаційного відділу 
Студентського ректорату, Софія Шилюк – голова волонтерського 
загону, Андрій Степанець – заступник голови Кременецького осе-
редку ВГО «Сокіл» з військових питань, а також студенти нашої 

академії Ірина Каштан, Дмитро Кужель, Назар  Прокопів, Степан Нагайовський, Юлія Гринюк, 
Іван Томаєр, Марія Головко, Максим Судак, Ангеліна Вершлер, Зоя Решетнік.

Студенство висловлює подяку за працю Кремнецькому осередку Всеукраїнської 
громадської організації «Сокіл» та Студенсь-
кому ректорату за організацію і яскраве 
представлення студентського дозвілля для 
першокурсників. 

Також варто сказати величезне 
«спасибі» ентузіастам-старшокурсникам, які 
не втомлюються створювати цікавинки для 
своїх молодших колег і вносять різноманіття 
в життя тих, кому між розвагами доводиться 
гризти твердий граніт наук.

Ну а якщо ж ти, наш новий друже-
студенте, теж хочеш зробити щось схоже, в 
тебе безліч ідей заходів, які можна провести 
у нашому ВНЗ, то мерщій у Студентський ректорат! Зроби час свого навчання в академії 
найяскравішим!
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З нагоди Тижня першокурсника в КОГПА ім. Тараса Шевченка традиційно проведено 
посвяту у студенти  першого курсу. 

Протягом кожного із трьох днів команди боролися за перемогу, а особливо за приз – 
грамоту та смачненький тортик. Кожен першокурсник отримав медаль із надписом «Тепер я 
студент КОГПА». 

Першого дня у студентському квесті брали участь першокурсниками коледжу, наступ-
ного – за перемогу боролися перша поло-
вина студентів І курсу академії, а на третій 
день ті ж перепони долалиа друга полови-
на першокурсників.

Всі, хто висловив бажання стати 
учасником квесту, були поділені на ко-
манди, які проходили станції-завдання. 
Кожна група студентів отримала своїх 
наставників із числа організаторів свя-
та, які  підбадьорювали їх, підтримували 
командний дух, виявляли у студентів 
лідерські якості і, звичайно, допомагали 
орієнтуватися на новій для першокурсників 
території нашої академії. 

Організатори підготували 
10 «станцій», на яких за 10 хви-
лин потрібно виконати завдан-
ня, оцінене в 10 балів, а також 
можна отримати +1 бал за пра-
вильно відгадану загадку. 

Це гра, в якій задіюється 
одночасно інтелект учасників, 
їх фізичні здібності та уява.  
Тут необхідно проявити 
винахідливість і кмітливість, 
тренувати власну пам'ять і увагу.  
Квест допомагає відмінно справ-
лятися з командоутворенням, 

допомагає їм налагодити успішну взаємодію в команді, відчути та сформувати взаємовиручку, 
поділ обов'язків і взаємозамінність, а при необхідності навчитися мобілізуватися та дуже 
швидко вирішувати нестандартні завдан-
ня. За кожною «станцією» приховувалися 
всі труднощі студентського життя.

Що ж, спробую описати декілька 
етапів квесту.

Починалася гра з бігу в мішках. 
Один представник від кожної команди, 
пройшовши шлях, отримував карту з 
переліком «станцій» і їх розташуванням. 
З картами в руках учасники вирушили 
на подолання етапів вже дорослого сту-
дентського життя.

«Лабіринт». Команда шикувалась у 
колону. Всім учасникам, окрім останього, 
завязували очі. Останній повинен був про-
вести команду через заданий лабіринт, 
подаючи певні сигнали невербального ха-
рактеру, наприклад плескав по плечу. 

«Кулі». Один з учасників розсипав з відра 40 куль, які розліталися в різні сторони, а всі 
інші учасники повинні були зібрати їх, не переступаючи лінію-табу. 4 кулі – 1 бал. Головною 
проблемою було те, що перший учасник не знав, що будуть робитийого колеги, і розсипав їх 

Марія ПАСЕВИЧ, власкор ”Замку“

Фото Дарини КАМІНЯРСЬКОЇ

ПОСВЯТА   У НОВОМУ  ФОРМАТІ



розповіли студентам про зміст їх суспільно-
корисної діяльності; перспективи, які відкриває 
перед особистістю волонтерство; можливості 

участі у кількох актуальних волонтерських 
програмах та багато іншого. На зустріч при-

йшли студенти 
педагогічного фа-
культету, в основ-
ному майбутні 
соціальні пра-
цівники, а та-
кож студенти 
с п е ц і а л ь н о с т і 
« І н о з е м н а 
філологія», для 
яких пропо-
нована волон-
терська програ-
ма передбачає 

можливості удосконалення практики мови, 
спілкування з представниками різних 
національностей, вивчення культурних осо-
бливостей країн близького зарубіжжя.

голосив клятву студентів КОГПА ім. Тараса 
Шевченка, а всі першокурсники поклялися 
її виконувати.

Продовженням вечора був показо-
вий Break-dance у виконанні  Олександра 
Осадчого з 21-Фк групи, який причарував 
усіх присутніх, а особливо дівчат.

Наступний етап свята – конкурси, 
в яких студенти-першокурсники могли 
випробувати себе на міцність, стійкість, 
логіку та фізичну підготовку.

Та найбажанішою частиною вечо-
ра став #двіж#паріж, іншими словами – 
дискотека. Протягом вечора всі присутні 
мали нагоду потанцювати під українські та 
зарубіжні хіти, які весело та драйвово ви-
конував гурт «Моменти щастя» (за що ми 
дуже їм вдячні!).

Організаторами вечора виступи-
ли первинна профспілкова організація 

студентів КОГПА ім. Тараса Шевченка (го-
лова Андрій Заблоцький) та громадська 
організація «Молодь Кременеччини» (го-
лова Сергій Колісецький). 

Долучилися до організації свята 
режисер-постановник студентського ек-
спериментального театру «Пілігрим» Ва-
силь Скоропляс та проректор з виховної 
роботи академії Микола Сиротюк .

Вечірка відбулася за підтримки 
адміністрації КОГПА ім. Тараса Шевченка 
та відділення «Приватбанку» у Кременець-
кому районі.

Дякуєм усім за позитивні емоції та 
чекаємо зустрічі на наступній вечірці, яка 
(ймовірно…) відбудеться вже на початку 
жовтня.

люди, це невимовна радість, коли з хвилю-
ванням і острахом (інколи з відчаєм) захо-
диш здавати екзамен, а згодом вилітаєш з 
аудиторії, махаєш заліковкою та стрибаєш 
від щастя! 

Немає на світі нікого, щасливішого 
від студентів: це неповторна пора юності, це 
особливий стан душі, це вічна весна, сонце, 
любов, це найчудовіший час у житті.

Роки студентства – це ще й перше 

кохання, перші помилки і переживання, 
поцілунки і сердечні клятви. Можливо, саме 
тоді один зустріне супутника на все життя, 
а хтось інший здобуде безцінний досвід  чи 
отримає сумний урок, комусь пощастить 
знайти  вірного друга. Це саме той час, коли 
ми задумуємось над тим, що будемо нести 
через життя. І справа не тільки в дружбі чи в 
коханні, а й у майбутній професії. 

Це незабутні дні, які залишають свій 
слід у серці кожного студента. Тож не втрачай 
цього часу, насолоджуйся кожною хвилинкою, 
адже роки пролетять, як одна мить.

Проте з вами назавжди залишаться 
ваші добрі друзі, веселі спогади про перший 
День студента, першу стипендію, сесію, пер-
ший захист, словом про одні з найкращих 
років вашого життя! Тож ласкаво просимо до 
нашої академії та коледжу, наші молодші ко-
леги! Вливайтеся в нашу велику студентську 
родину!
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Як же я люблю наш навчальний за-
клад! За цих чотири роки він став для мене 
таким рідним, таким своїм, здається, тут моє 
все. Ціле літо мріями поверталася у затишні 
вулички мого улюбленого Кременця. Так-
так, саме мого улюбленого Кременця. Це 
місто зачаровує своєю теплотою, і воно 
дуже швидко стає близьким серцю. 

Сумувала за суєтою студентів, за во-
гнем в очах першокурсників, за втомленими 

обличчями після четвертої пари, за сміхом 
по коридору, за закоханими парочками на 
лавочках, за недописаними лекціями, за не-
зданими семінарами.

І саме на початку вересня  наша 
академія знову насичена студентським жит-
тям. Майже від усіх студентів можна почути, 
що ці студентські часи ніколи не можна буде 
забути. 

Юність – найпрекрасніша пора. Саме 
ці роки найцікавіші і незабутні. Це період, на-
повнений романтикою, першими дорослими 
турботами.

Я із заздрістю дивлюся на 
першокурсників: вони ще не уявляють, яке 
дивовижне студентське життя чекає їх по-
переду, як багато радості воно приносить. 
Недарма придумали прислів’я: «Від сесії 
до сесії живуть студенти весело». А скільки 
всього цікавого ще доведеться пережити! Це 
записки на лекціях і посиденьки на підвіконні 
або в їдальні, це студентська весна, це нове 

У внутрішньому дворику історичного 
корпусу Кременецької ОГПА ім. Тараса 
Шевченка відбулась урочиста посвята 
у студенти першокурсників академії та  
педагогічного коледжу.

Для нового студентського попо-

внення творчий колектив ВНЗ 
організував символічний «Вечір 
першокурсника».

Першим на імпровізованій 
сцені з’явився Олександр Ко-
вень в ролі «Оберона». Він ви-

Таку назву носив Міжнародний 
проект, організований варшавським то-
вариством «Passionfruits» (Польща), що 
відбувся наприкінці літа у Мурзасіхлє з 
участю молодіжних танцювальних груп з 
Польщі, Литви й України. 

Мета даного проекту – інтеграція 
молоді в суспільстві, встановлення та 

підтримання добросусідських і загально-
людських стосунків між різними народами, 
сила діалогу і підтримання толерантності, 
взаєморозуміння. Все це – через пізнання 
культури, мистецтва, мови, звичаїв, 
традицій, історії іншого народу.

У цьому проекті брали участь 
три молодіжні групи: з Польщі, Литви й 
України.

Нашу країну представляв у проекті 
народний художній ансамбль танцю «Горли-

ця» Кременецької гуманітарно-педагогічної 
академії ім. Тараса Шевченка (керівник – 
Андрій Медецький).

Кожен день був розписаний на 
різноманітні заняття. Керівники груп прове-
ли майстер-класи з національних народних 
танців.

Всіх учасників розділили на 
інтернаціональні групи по 10 чоловік. 
Кожній групі була задана певна важливо 
суспільна тема, за якою група мала скласти 
сценарій та зняти фільм. З ними працював 
польський професійний режисер. Учасни-
ки грали ролі, шукали відповідне вбрання 
й антураж під музичний супровід Тетяни 
Медецької. 

Результат вартував затраченого 
часу та зусиль. Всі були в захопленні, осо-
бливо після перегляду своїх короткоме-
тражних фільмів. Жартували, що будуть 
номінуватися на «Оскар».

Окрім цього, здійснено сходження 
на одну з гірських вершин польських Татр 
(2155м). Бачили високогірне озеро Чорний 
став, чимось схоже на Синевир. 

Краєвиди відкривалися фантастично 
красиві: гряда гір, яку називають Гевонт 
(нагадує легендарного сплячого лицаря, 
котрий охороняє свою землю і готовий 
повстати на її захист при небезпеці). Було 
важко, але кожен міг пишатися собою.

Вільний час проводили у басейнах і 
термах (Хохоловські терми).

Учасники проекту здружилися між 
собою, обмінялися адресами, спілкуються у 
соціальних мережах. Одні вдосконалювали 
свої знання з польської мови, хтось тільки 
почав робити ці кроки. Панувала досить до-
брозичлива і тепла атмосфера, що залиши-
ла лише приємні спогади.

Студенти нашої академії мають чима-
лий досвід волонтерства у різних напрямах 
суспільного життя. Так, громадська організація 
«Товариство батьків дітей-
інвалідів та їх друзів 
«Зоря надії»» неодно-
разово зверталась за до-
помогою до студентської 
молоді в проведенні акцій 
милосердя, культурно-
розважальних заходів 
для дітей з особливи-
ми потребами, з метою 
просвітницької роботи 
серед населення. На по-
чатку вересня представни-
ки згаданої громадської 
організації вкотре завітали 
до нашої академії, цього разу – з новими 
людьми і цікавими пропозиціями. За підтримки 

Програми Польсько-Американського Фон-
ду Свободи «Зміни в регіоні РІТА», в рамках 
проекту «Рівним кроком» (Польща) делегація 
іноземців поспілкувалась із нашими студента-
ми. На зустрічі були присутні волонтери з бага-
тьох європейських країн, які з власного досвіду 

Наталія БАБІЙ

Сергій КолісецькийМарія ПАСЕВИЧ

Фото Марії ІВАЩУК

Фото Петра Данилюка

ЗДРАСТУЙ, НОВЕ СТУДЕНТСТВО! ВЕЧІР ПЕРШОКУРСНИКА

ЗУСТРІЧ  ВОЛОНТЕРІВ«GOOD  NEIGHBOURS»
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У перший день липня пролунав останній дзвінок для наших випускників – і 
вони отримали свій перший диплом, який засвідчує завершення особливого етапу 
їх професійної підготовки. З цього дня 1007 вчорашніх студентів стали дипломова-
ними вчителями загальноосвітніх шкіл, педагогами дошкільних навчальних закладів 
і соціальними педагогами. Серед випускників – 69 учителів біології, 77 – музики, 68 
– образотворчого мистецтва, 85 – трудового навчання, 162 – фізичного виховання, 
64 – іноземних мов, 222 вихователі ДНЗ і 36 соціальних педагогів, а також 69 діючих 
педагогів дошкільних установ, які завершили програму фахової перепідготовки. 

Когорту молодих фахівців поповнили і випускники педагогічного коледжу: 64 
вихователі ДНЗ, 27 вчителів трудового навчання, 29 – фізичної культури, 16 – му-
зичного мистецтва, 20 – образотворчого мистецтва. Більшість із них  поповнять ряди 
педагогів і працівників національних освітніх установ, частина продовжить навчання 
(відповідно на рівні бакалавра та ступені магістра).

Успіхів у фаховій діяльності, у життєвому поступі та в постійному і неперервному 
підвищенні свого професійного статусу побажала випускникам проректор з навчальної 
роботи, доцент Марія Боднар. Разом Із директором педагогічного коледжу Оксаною 
Камінською вони оголосили накази про присвоєння кваліфікації та вручення дипломів 
молодим фахівцям. Випускників вітали їхні вчорашні наставники, колеги, рідні, друзі. 
Традиційна святкова програма «Пам’ятай, що ти був учнем Кремеенця…» включала 
урочисту ходу винуватців урочистостей, покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шев-
ченку, виступи самодіяльних митців академії та коледжу і зворушливий прощальний та-
нець випускників зі своїми викладачами…

А поза програмою – радість і смуток, посмішки та сльози. Мінорний настрій 
поєднувався з мажорним: радість – у зв’язку із завершенням навчання, а смуток – від 
зворушливих хвилин прощання з друзями, з рідною альма-матер. Проте радість пере-
важала, бо будуть ще зустрічі через роки, побачення зі студентською юністю у стінах 
незабутніх аудиторій. Бо залишають лелеки рідне гніздо, щоб із далекихих країв знову 
і знову повертатися до нього…

Ф О Т О В Е Р Н І С А Ж

З А Л И Ш А Ю Т Ь  Л Е Л Е К И 
Р І Д Н Е  Г Н І З Д О . . .
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Особистість і творчість 
Володимира Короленка завжди 
були в центрі уваги вітчизняного 
літературознавства. Він відомий 
як автор творів «Сон Макара», 
«Марусина заїмка», «Ліс шу-
мить», «Без язика», «Сліпий му-
зикант» та інших, близько 700 
статей, нарисів, публіцистичних 
творів, літературно-критичних 
праць і спогадів. 

Кожен, хто писав про 
Короленка, не міг не згада-
ти головного в його творчості 

– істинної гуманістичної спрямованості. До чого б не тор-
калось його перо, все обволікається незвичною м’якістю, 
задушевністю та щирістю. Один із дослідників літератури А. 
Горифельд стверджував: «Про кращий твір Короленка на-
вряд чи можна сперечатися: кращий його твір не «Сон Мака-
ра», не «Мороз», не «Без язика». Кращий його твір – він сам, 
його життя, його особа».

Серед  найвідоміших творів В.Короленка – психологіч-
на повість-етюд «Сліпий музикант». За життя автора він вихо-
див у більш ніж 15 виданнях, причому в кожне автор вносив 
певні правки. Твір користувався величезною популярністю 
серед читацької аудиторії.

Працюючи над повістю-етюдом, автор передусім праг-
нув висвітлити проблеми у пізнанні світу людей з особливими 
потребами, передати, як змінюються відчуття головного героя 
у процесі дорослішання та набуття досвіду, використовуючи 
мальовничі «живі» образи природи та зображення впливу му-
зики на сприйняття хлопчика у процесі дослідженні світу.

«У цьому етюді, – писав Короленко у своїй 
автобіографії, – я поставив перед собою мету простежити 
душевну драму сліпого… Матеріалом стали спогади про сліпу 
від народження дівчину, яку я знав з дитинства, спостережен-
ня за хлопчиком (моїм учнем), який поступово втрачав зір, і 
нарешті за одним дорослим сліпим музикантом». Письменник 
попереджав, що головним художнім завданням, яке він ставив 
перед собою, було простеження психології загальнолюдської 
туги за недосяжним, за повнотою існування.

Шосте видання «Сліпого музиканта» вийшло з до-
повненням «Від автора», в якому  Короленко вказує, що 
психологія сліпих цікавила його здавна. У листі перекладачеві 
Л.Гольшману письменник наводить приклади особистого знай-
омства, спілкування зі сліпими, а також перші «психологічні» 
висновки, які базуються на компенсації патології активним 
розвитком інших функцій організму. 

У передмові митець слова також вказує на основний 
психологічний мотив етюду:  «Це є інстинктивний, органічний 
потяг до світла... Кінцевий апарат зіпсований, але весь 
внутрішній апарат, який реагував на світло у незчисленних  
предків, залишився і вимагає своєї частини світла... Звідси ду-
шевна криза мого героя та її розв’язання». 

Цю ідею інстинктивного потягу до світла автор про-
водить крізь увесь твір. Ще з перших років життя головний 
герой, маленький Петрусь, «інстинктивно повертав до сон-
ця свої незрячі очі, начебто почуваючи, до якого центру 
тяжить усе навколо». Хлопчик не міг бачити усієї пишноти 
українського Південно-Західного краю, але відчував як сон-
це «торкається його обличчя ніжним дотиком», його «тонка й 
багата нервова організація брала своє й сприйнятливістю до 
відчувань дотику й слуху ніби намагалася відновити повноту 
своїх сприймань».

Письменник талановито відобразив психологію відчуттів, 
пов’язаних зі слуховими сприйняттями сліпого від народження 
хлопчика Петра, який навчився «слухати тишу, що звучить». 
«Велика й могутня природа не була для сліпого зовсім закри-
тою… Далина звучала в його вухах піснею, що невиразно завми-
рала, а коли по небу гучно перекочувався грім, сліпий хлопчик 
прислухався до цього гуркоту з побожним ляком… Отже, звуки 
були для нього головним безпосереднім виявом зовнішнього 
світу, інші враження були тільки доповненням до вражень слу-
ху, в які вливалися його уявлення, як у форми». 

Тифлопсихологи стверджують той факт, що дефекти 
зору сприяють розвитку негативних рис характеру, таких як 
негативізм, лінь,  егоїзм. Однак при правильній організації 
виховання дитини, навчання й  мотивації спілкування форму-
вання позитивних якостей особистості виявляється практично 
незалежним від стану зорових аналізаторів.Таким чином, у 
становленні  особистості головну роль відіграють соціальні 
фактори, що й врахував письменник при написанні етюду. 

Короленко показав, як безпосередній вплив сім’ї та ви-
ховання дядька Максима на сліпого протягом життя допома-
гали хлопцю  долати, ламати душевні кризи, змінювати одні 
відчуття на інші, знаходити у собі нові особистісні риси.

Музика увірвалася у свідомість Петруся неочікувано, 
як дивний спогад, «коли всі окремі звуки стиралися й губи-
лися, йому починало здаватися, що всі вони, злившись в одну 
струнку гармонію, тихо влітають у вікно й довго кружляють 
над його постіллю, навіюючи напрочуд приємні мрії».

Згодом у будинку з’явилось фортепіано, яке спочатку 
«наганяло на хлопчика почуття, близьке до ляку», але матір 
не здавалася, вона прагнула залучити Петруся до гри на 
фортепіано і досягла цього тільки тоді, коли з-під її рук ви-
ходили не «мудровані п’єси», а «тиха пісня, журна українська 
думка». 

Музика стала центром розумового зростання, запо-
лонила простір існування дитини. Вона, за словами дядька 
Максима, давала образи, пробуджувала думку в голові та 
мужність у серці.

Перший виступ сліпого музиканта справив неабияке 
враження на слухачів і зародив у ньому надію на важливість 
власної присутності в цьому світі. Вперше він став центром 
жвавих розмов, і в його душі зароджувалась горда свідомість 
своєї сили. 

Присутність у житті  Евеліни, її кохання сповнювали 
радістю, давали Петрусеві  відчуття щастя. Це був вияв щирої 

і самовідданої любові. Вона стала його ангелом-охоронцем, а 
пізніше коханою, дружиною, матір'ю його сина. Евеліна вноси-
ла в їхню дружбу «свій спокій, свою тиху радість, повідомляла 
сліпому нові відтінки навколишнього життя... І йому здалося, 
що все горе стихло в глибині серця і що в нього немає ніяких 
поривів, бажань, а є тільки теперішня хвилина».

Та зустріч зі сліпим дзвонарем загострила кризу, нада-
ла його болеві гостроти усвідомленого страждання: він хотів 
бачити… Туга  «за світлом» штовхає «особливу» людину на 
шлях самопізнання, пізнання світу і досягнення гармонії у ньо-
му. Але це шлях дуже важкий, сповнений болісних внутрішніх 
переживань і перебудов. Постаті двох дзвонарів – сліпого та 
сліпонародженного – пробудили у Петра «темне почуття, яке 
ще того щасливого вечора піднімалося з глибини душі якимсь 
побоюванням, невдоволеністю й запитом, тепер розрослось 
і посіло в душі місце, що належало відчуттям радості й ща-
стя».

Хорошим життєвим уроком для Петра стала подорож 
зі сліпими, під час якої він нарешті зрозумів, що є важливим у 
житті, чи щасливий він, знайшов душевну рівновагу, зрозумів, 
де його місце. Петро побачив і пережив голод, холод, злидні, 
приниження. Тобто герой побачив справжнє горе, що було 
набагато страшнішим за його недугу. 

Страх таки поселився ще раз у душі сліпого, коли він 
чекав народження сина. «Тепер страх, знеможний і жахли-
вий, дійшов до найвищого напруження, опанувавши збуджені 
до останньої міри нерви, а надія завмерла, сховавшись десь 
у глибоких тайниках його серця».В. Короленко майстерно 
зобразив бурю відчуттів, неймовірну силу переживань голов-
ного героя за долю свого сина: «І раптом ці два слова «Ди-
тина бачить!» – перевернули його настрій. Страх умить зник, 
надія так само вмить перетворилась на певність, освітивши 
чуйно піднесений душевний лад сліпого. Це був раптовий 
переворот, справжній удар, що увігнався в темну душу раз-
ючим, яскравим, як блискавка, променем….І перед незрячи-
ми очима встало синє небо і яскраве сонце, і прозора річка 
з горбаком, на якому він пережив так багато і так часто пла-
кав ще дитиною… Петро остаточно зцілився, позбувся тяга-
ру страждання та злоби.«Так, він прозрів… Замість сліпої й 
невгамовної егоїстичної муки він носить у душі відчування 
життя, він почуває життя й людське горе, і людську радість, 
він прозрів і зуміє нагадати щасливим про нещасних…Так де-
бютував сліпий музикант». 

Володимир Короленко зобразив глибокий світ відчуттів 
головного героя, який був позбавлений можливості бачити. 
«У певному віці кожен, хто тільки зазнав радощів і мук цілком 
свідомого існування, переживає більшою чи меншою мірою 
стан душевної кризи. Зупиняючись на межі діяльного життя, 
людина намагається визначити своє місце в природі, своє при-
значення, своє ставлення до навколишнього світу... 

Митець слова доводить, що жити варто, що людина у 
будь-якому випадку наділена широким спектром відчуттів, 
а отже, здатна пізнати цей світ, досягти життєвої гармонії та 
щастя.

Іванна Додчук

Джон Грін – один 
із найпопулярніших у США 
письменників, орієнтованих на 
людей 13–19 років (які вже 
відрізняються від дітей і готу-
ються стати дорослими). Пись-
менник підкорив світову арену 
своїми романами «У пошуках 
Аляски», «Паперові міста», 
«Винні зірки». Творчість цього 
видатного митця слова є пред-
метом зацікавленості багатьох 
дослідників. 

Дж. Грін є засновни-
ком цілої підліткової субкультури під назвою «Nerdfighters» 
(від англ. nerd –заучка, ботанік і fighter – борець). Саме такий 
ботанік-борець Естер Грейс Ерл надихнула Джона Гріна на на-
писання роману «Винні зірки». Ця юна дівчина познайомилась 
з ним  в Бостоні на Leaky Con  у 2009 році, і з тих пір вони  ста-
ли інтернет-друзями. Проте для Джона Гріна це не означало 
дружби лише в інтернеті: вони були приятелями, які за збігом 
обставин спілкувались у скайпі або через текстові повідомлення. 
«Адже дружба вимірюється не фізичними величинами, а духов-
ною значимістю. Дружні стосунки (не важливо, в якому просторі 
вони існують) роблять нас добрішими; приносять втіху і спокій, 
витягують із оболонки самотності і полону темних думок»,  –  пи-
сав Дж. Грін у вступному слові до книги, присвяченої Естер Грейс 
Ерл. 

Хоч головна героїня твору має таку ж хворобу, як і Естер, 
хоч історії їхнього життя дуже схожі, але все ж автор запевняє, 
що Естер Грейс Ерл не є прототипом Хейзел Грейс Ланкастер. 
Естер лише надихнула його на цю історію після її смерті.

Знайомство Джона Гріна з Естер розкрило йому 
багатогранність молодої особи, змусило побачити підлітків у 
іншому світлі – глибокими та чутливими. Але чи можна говорити 
так про підлітків у цілому, чи це риси, притаманні здебільшого 
дітям, які знають ціну життя? Та в кінці кінців, саме завдяки муж-
ньому, сповненому болю і радості життю Естер ми маємо змо-
гу поринути в неймовірний світ особливих дітей, які знають, що 
таке помирати: «Я скучаю за нею. Як і раніше, я вважаю її смерть 
головною несправедливістю. І дуже жаль, що вона не встигла 

прочитати «Винні зірки». Я здивований, що книга знайшла таку 
широку аудиторію, тільки ось людина, думку якої мені  більш за 
все  хотілося почути, ніколи її не прочитає».

З першої сторінки роману читач розуміє всю складність 
ситуації, з якою  доведеться познайомитись. Хейзел Грейс Ланка-
стер – дівчина шістнадцяти років, у якої – рак щитовидної зало-
зи IV стадії та метастази в легенях. Вона живе сьогоднішнім днем, 
не через свою тінейджерську життєву позицію, а через те, що 
для неї завтра може  й не настати. Людина, яка  веде боротьбу зі 
страшною недугою, з часом втрачає надію і просто доживає весь 
час, який їй виділений. Хейзел читає одну й ту ж книгу, роздумує 
про смерть і впадає в депресію, що є не  лише хімічним процесом 
в організмі людини, а й емоційним станом, який з’являється че-
рез розуміння і сприйняття пацієнтом свого стану. Вважаємо, що 
в цьому випадку депресивний стан людини пов'язаний і з низь-
ким рівнем серотоніну в мозку, і з усвідомленням подальшого 
майбутнього, як свого, так і оточуючих.

Діти, які опиняються в таких умовах, дорослішають в рази 
швидше. У свої 16 вони переживають десятки хіміотерапій, ви-
тримують сотні  медичних процедур, а часом і операцій. Зазви-
чай підліткам не  притаманно думати про когось, окрім себе, та є 
особливі діти, які все своє життя борються за кожен подих і го-
ловне – не для себе, а для батьків.  Хейзел Грейс – яскравий при-
клад цього. Важко боротись із чимось, коли ти знаєш, що шансів 
у тебе немає, і все, що ти можеш зробити, – це відтягнути в часі 
неминуче, але ти не можеш здатися, бо є люди, яким потрібна 
твоя боротьба. Це батьки, які жертвують всім заради дитини, які 
не жаліють ніяких грошей, аби побути ще трохи батьками цьо-
го чуда. Цим самим вони покладають на неї відповідальність,  
камінь, який діти несуть упродовж усього лікування.

Аналізуючи емоційний стан та поведінку головних героїв 
твору, помічаємо велику різницю з цими самими показниками 
здорових підлітків. Підлітковий період – один із найскладніших в 
житті людини, і саме в цьому віці діти є надзвичайно жорстокими. 
Їм притаманна необдумана агресія, яка здебільшого знаходить 
вихід саме на близьких людей, в більшості випадків на батьків. 
Кажуть, слово може ранити сильніше від будь-якої зброї, це ж 
саме можна сказати і про будь-який вчинок. Особливої ваги вони 
набувають, якщо те слово може бути останнім, і хто це зрозуміє 
краще, як не дитина, дихання якої можливе лише за допомогою 
машини. 

Ще одним головним героєм бестселеру є Огастус Уо-
терс – сімнадцятилітній хлопець, який знайомиться з Хейзел 
в групі підтримки. Він втратив ногу через остеогенну саркому, 
але на момент зустрічі з дівчиною перебуває в ремісії. Огастус 
пережив рак, що змушує його по-іншому дивитися на світ і на 
його компоненти. Він життєрадісний, сповнений сил та життєвої 
енергії і хоче здатися впевненим молодим чоловіком, який влад-
ний над своєю долею.

Особливою рисою Огастуса Уотерса є його боязнь за-
буття. Це не лише складова його натури, але й заповітна мрія – 
залишити в цьому світі щось після себе, зробити щось значуще, 
щоб люди пам’ятали його не дитиною, яка боролася з раком, 
а героєм. Він вважав, що така дрібниця, як рак, не повинна по-
збавляти людей звичайних радостей життя. Навіть хворіючи, 
люди мають насолоджуватися кожною секундою, проведеною 
на цьому світі.  

Про любов Огастус був такої ж оптимістичної думки. Не-
зважаючи на хворобу, яку він на той момент пережив, на втрату 
кінцівки, на всі випробування, які йому приготувало життя, го-
ловний герой вірив у справжнє кохання. 

За законам жанру, Огастус Уотерс мав до останньої хви-
лини залишатись оптимістом, боротись із хворобою і ні на мить 
не сумніватись у власному одужанні, але все ж так не буває. І 
в кінці кінців головний герой перетворився на звичайну хвору 
дитину, яка не могла керувати ні своїм життям, ні навіть тілом. 
Він, як і інші онкохворі діти, помер воїном, якого ніколи не ви-
знають. 

Все ж основною різницею між хворими на рак підлітками 
і здоровими є рак і, звичайно, його сприйняття. Ніхто на світі не 
зможе описати того, що переживає кожна людина, яка вступила 
у двобій із цим злодієм. І нам ніколи не зрозуміти, як це бути 
онкохворим. 

Джон Грін написав книгу не про онкологію, а про бороть-
бу, любов, друзів та сім'ю. Автор засуджує світ, який так жор-
стоко поводиться з людьми, особливо з Естер Ерл – людиною, 
яка надихнула його на цей твір. Її ім'я перекладається «зірка», 
і це є однією з причин, чому твір носить таку назву. Вже самою 
назвою автор звинувачує «зірки» як долю, злий рок, в тому, що 
відбувається з персонажами роману, бо провини самих підлітків 
в цьому немає.. 

Аліна Сиротюк

СВІТ  ВІДЧУТТІВ  ВОЛОДИМИРА  КОРОЛЕНКА

А  ЧИ  ВИННІ  ЗІРКИ? 
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 Традиційно у вересні в педагогічному коледжі проводиться Спартакіада, присвяче-
на Дню фізичної культури і спорту. Цьогорічне студентське свято сили, краси, здоров’я і 
гармонії, організоване викладачами фізичного виховання на чолі з Катериною Єрусалимець 

та Іриною Олійник і з участю ведучих Світлани Кіцюк та 
Мар’яна Сироцького,  відкрила директор коледжу Ок-
сана Камінська. 

Грамотами за високі спортивні досягнення і 
вагомий внесок у спортивне життя коледжу нагородили кращих спортсменів коледжу Ва-
лентину Мойсей, Ірину Снітинську, Вікторію Папроцьку, Тетяну Мороз, Марка Дударчука, 
Віталія Гребенюка, Олександра Шумбарця, Івана Пилипчука з 21-Фк групи; Олену Манзюк, 
Володимира Федьківа, Надію Дем’янчук, Софію Пилипчук, Роксолану Андрійчук, Володи-
мира Вітрука, Наталію Мокренську, Романа Мельничука, Григорія Гапонюка з 31-Фк групи та 
четвертокурсників Олену Кірсанову, Євгена Кухтія, Олександра Парасіча та Івана Сачковсь-
кого.  Урочисту процедуру нагородження провела завідувач циклової комісії фізичного ви-
ховання, заслужений працівник освіти України Катерина Єрусалимець. 

Цікаво і весело пройшли змагання «Старти надій» з участю 16 команд, які здавали 
іспит на фізичну вправність у спеціально підготовлених восьми спортивних іграх. Тут пере-
можцями визнали студентів 11-Фк, ІІ місце – в 11-Рк, а третіми стали юні фізкультурники 
11-ТОк груп. 

Не довелося розслабитись і вболівальникам: вони 
активно включилися у спортивно-інтелектуальну вікторину, 
переможців якої чекали приємні призи.

У конкурсі на кращий плакат «У здоровому тілі – здо-
ровий дух» третє місце посіли «дошкільники» 32-ої, 22-ої та 
41-ої груп, друге – «фізкультурники» 12-ої та 31-ої груп, а 
найкраще справились із цим завданням третьокурсники-
»художники».

У рамках спортивного свята постійно проводиться 
крос (дистанція 500 м – для дівчат і 1000 м – для юнаків). 
Цьогорічними досягненнями у кросі відзначились кращі бігуни 

коледжу Тетяна Сухомлин 
(21-Дк) і Назарій Придатко 
–ІІІ місце; Тетяна Мороз 
(21-Фк) і Дмитро Янди – 
ІІ позиція і найспритніша 
пара Олена Кірсанова (41-
Фк) та Максим Майстрен-
ко. Якщо у дівчат до трійки 
переможців увійшли студентки четвертого і другого курсу, то серед призерів-хлопців вияви-
лися лише четвертокурсники. А це означає, що їхні молодші колеги мають на кого рівнятись 
і з ким серйозно боротися за високий результат.

Свято додало у студентські будні радості, бадьорості, натхнення, а переможцям по-
дарувало  такі приємні для студента нагороди-сюрпризи.

Студентство нашої академії урочисто і цікаво відсвяткувало Міжнародний день сту-
дентського спорту. В організації  заходів брали активну участь викладачі та студенти факуль-
тету фізичного виховання і біології. Вели програму актори студентського театру «Пілігрим» 
Марія Мазовіта і Віталій Бойко.

Урочистості розпочалися внесенням прапора Національного олімпійського комітету 
України та прапора факультету. У супроводі святкового маршу пройшли кращі команди  та 
спортсмени КОГПА ім. Тараса Шевченка: футбольний клуб «Буревісник» – учасник Чемпіонату 

Тернопільської області і міжобласних турнірів з міні-футболу, ба-
гаторазовий учасник і переможець Чемпіонату України з футболу 
серед ВНЗ сезону 2012 – 2013 років; збірна академії з волейболу 
– багаторазовий учасник і переможець Чемпіонату, Кубка і Супер-
кубка Кременецького району та міжобласних турнірів; команда 
академії зі спортивного туризму – багаторазовий учасник районних, 
обласник та міжвузівських змагань, Чемпіон Відкритої Універсіади 
м.Тернополя серед ВНЗ 
області у командному 
заліку.  З вітальним сло-
вом до учасників і гостей 
свята звернувся канди-
дат наук з фізичного ви-

ховання і спорту, завідувач кафедри спортивних 
ігор і туризму, доцент Віктор Голуб. 

Кращі з кращих студентів-фізкультурників 
отримали нагороди, які вручила кандидат 
біологічних наук, завідувач кафедри медико-
біологічних основ фізичного виховання, профе-
сор Олена Довгань. За високі досягнення у спорті 
нагороджено футбольну команду у складі Дмитра 
Антосюка, Дмитра Галадея, Назара Загороднього, Романа Радчука, Віктора Сайчука, Олени 
Левкової, Сергія Федорука, Євгена Щербатюка, Оксани Мороз, Андрія Понєдєльніка; во-
лейбольну команду у складі Ігоря Демиди, Дмитра Михальчука, Василя Максимовича, Сергія 
Нагорного, Олександра Клецора, Івана Карповича, Володимира Октисюка; команда зі спор-

тивного туризму у 
складі Володимира 
Василіва, Олексан-
дра Клецора, Миро-
слави Токарської, 
Івана Бірука, Дми-
тра Головатюка, 
Андрія Романчука, 
Івана Гаця, а та-
кож цьогорічних 
переможців Чем-
піонату України з 
армспорту Дмитра 
Шемчука (22-Ф) та 
Сергія Точинського 
(31-Ф).

Ц і к а в и й 
флешмоб по 
віджиманню провів 

зі студентами кандидат педагогічних наук Микола Божик. А на завершення урочистої части-
ни присутніх привітав музичний гурт «Друзі».

До програми відзначення Міжнародного дня студентського спорту увійшли змагання 
з кросу (на 1000 м для дівчат і на 2000 м для хлопців), волейболу та міні-футболу. 

У кросі визначено три пари переможців: ІІІ місце – у студентів ІІ курсу Нелі Форгель 

та Ігоря Демиди; їх випередили Марія Безека (31-Ф) і Роман Оліщук (12-Фс), а недосяжними 
стали четвертокурсниця Оксана Мороз і першокурсник Андрій Герасимець.

Волейбольні зустрічі пройшли між викладачами і студентами нашої академії та Креме-
нецького професійного ліцею і відповідно в такій же послідовності розмістилися у турнірній 
таблиці. Футбольний матч між студентами І курсу академії та збірною коледжу завершився з 
рахунком 6 : 3 на користь першокурсників.

Решта поєдинків будуть проходити протягом навчального року, загартовуючи молодь 
і зміцнюючи спортивний потенціал нашого ВНЗ.

Галина КЕДРИЧ Валентина КАЩУК
СВЯТО  СТУДЕНТСЬКОГО  СПОРТУ  В  АКАДЕМІЇ СТОРІНКАМИ  СПАРТАКІАДИ  КОЛЕДЖУ
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На базі Одеського НУ ім.І.І.Мечнікова відбувся 
15-й з’їзд Товариства мікробіологів України ім. С.М.Ви-
ноградського. Серед його 209 делегатів була наш молодий 
науковець, кандидат сільськогосподарських наук, викладач 

педагогічного коледжу і 
кафедри біології, екології 
та методики їх викла-
дання Олена Тригуба. 
Вона увійшла до складу 
делегації Тернопільського 
обласного відділення То-
вариства і водночас пред-
ставляла нашу академію 
на такому авторитетному 
науковому зібранні. 

Для довідки: То-
вариство засноване в 
1959 році як Українське 
мікробіологічне това-
риство, а в 2002 році 
реорганізоване в Това-

риство мікробіологів України як добровільне науково-
громадське об’єднання спеціалістів України, котрі працюють 
у галузі мікробіології, вірусології та суміжних напрямках на-
уки. Серед членів ТМУ – представники більше 60 наукових 
і науково-освітніх установ, об’єднаних в обласні відділення. 
За останній період науковцями Товариства опубліковано 
більше 5000 наукових праць, в тому числі понад 2,2 тисячі 
статей (з них 445 – у зарубіжних виданнях), 38 монографій, 
17 підручників, 68 посібників, одержано 120 патентів на 
винаходи, впроваджено 19 інноваційних розробок на 
підприємствах України, Словаччини, Чехії, США.

До Тернопільського обласного відділення ТМУ вхо-
дять три навчальні заклади: Тернопільський ДМУ ім. Івана 
Горбачевського, Тернопільський НПУ ім. Володимира 
Гнатюка і Кременецька гуманітарно-педагогічна академія 
ім. Тараса Шевченка. Очолює обласне відділення доктор 
сільськогосподарських наук, професор ТНПУ ім. Володими-
ра Гнатюка Світлана Пида. Від нашої академії до обласного 
відділення увійшли доценти кафедри біології, екології та 
методики їх викладання Неля Цицюра й Оксана Галаган та 
викладач педколеджу Олена Тригуба. 

На пленарному і секційних засіданнях з’їзду вченими 
України, Польщі, Німеччини, Італії, США, Росії, Білорусі, 
Азербайджану, Швеції, Молдови, Великої Британії, Казахста-
ну, Лівії і ПАР виголошено майже 200 доповідей. Працювали 
шість секцій: «Екологія мікроорганізмів і біорізноманіття», 

«Біоінформатика та систе-
матика мікроорганізмів», 
«Фізіологія та біохімія мік-
роорганізмів», «Медична, 
ветеринарна мікробіологія 
та імунологія», «Мік-
робні біотехнології, 
нанобіотехнології», «Ві-
русологія, молекулярна 
біологія мікроорганізмів».

У секції «Екологія 
мікроорганізмів і біо-

різноманіття» з доповіддю «Ефективність використання 
мікробних препаратів і регуляторів росту під бобові культу-
ри» виступила представник нашого ВНЗ Олена Тригуба. Вона 
розкрила механізми формування симбіотичних відносин 
між бобовими культурами та бульбочковими бактеріями, 

проаналізувала їх вплив на формування урожайності, отри-
мання екологічно чистої продукції та збереження навколиш-
нього середовища. 

У рамках з’їзду проведено сателітні симпозіуми 
«Вітчизняні розробки для персоніфікованої медицини», 
присвячений актуальній концепції сучасної медицини про 
персоніфіковане лікування; «Нові підходи до агропро-
мислового вироб-
ництва», метою якого 
було налагодження 
співробітництва між 
працівниками аграрно-
го сектору та науков-
цями нашого інституту, 
що спеціалізуються 
на виділенні та 
ідентифікації фіто-
патогенних збудників 
сільськогосподарських 
культур.

Науковці і пред-
ставники органічного 
виробництва мали 
змогу зустрітися й 
обговорити ряд актуальних питань щодо застосування 
біопрепаратів у агропромисловому секторі за круглими сто-
лами: «Агромережі: Проект SKIN програми Горизонт 2020 
і Мережа фермерських господарств як потенційні стейк-
холдери інноваційної продукції у агропродовольчій галузі» 
та «Органічна продукція – унікальна роль натуральних 
біопрепаратів». Окрім цього, делегати з’їзду оглянули ви-
ставку «Мікробні біотехнології сьогодення».

***Черговим звітом музично-мистецьких колективів педагогічного коледжу став кон-
церт оркестру народних інструментів під керуванням Надії Найчук. У його виконанні прозву-
чали відомі твори українських та зарубіжних авторів з участю солістів-вокалістів і музикантів-
інструменталістів.

Відкрив програму «Інтерлюд»  О.Хромишина (соло на гітарі Микола Фандалюк), а 
продовжили твори «На калині мене мати колихала» В.Верменича та М.Сингаївського  та «Ми 
підем, де трави похилі» П.Майбороди і М.Ткача в інструментовці Валерія Яскевича (соліст 
Сергій Шегера). 

У виконанні оркестру народних інструментів і соліста Павла Левицькогго прозвучала 
пісня-реквієм «Ангели Майдану» П.Дворського і Б.Пісного (інструментовка Ганни Торкот, 
партія фортепіано – Валерія Сазанська).

Свій виклад музики для виконання оркестром запропонував Василь Сиротюк: 
інструментальні композиції «Історія кохання» Ф.Лей, «Коломийка» М.Вериківського, «Ма-
ленька квіточка» С.Беше та пісенні твори «Арія Наталки» з опери «Наталка Полтавка» 
М.Лисенка й І.Котляревського у неперевершеному виконанні Наталії Попілевич; «Журав-
ка» О.Білаша і В.Юхимовича 
із солісткою Ілоною Данилюк; 
«Коли розлучаються двоє» 
М.Лисенка і І.Г.Гейне у перекладі 
М.Стависького (солісти – Марія 
Пархомчук і Сергій Паланюк), 
«Не забудь» Б.Янівського та 
Б.Стельмаха (солісти – Світлана 
Кічата, Оксана Б’ялковська, 
Валерія Сазанська).

Завершилася концер-
тна програма чудовим твором-
молитвою А.Кушніренка 
«Молюсь за тебе, Україно» у 
виконанні зведеного хору І – ІІІ 
курсів педагогічного коледжу під керівництвом Любомири Люлюк і відомого за межами нашої 
академії, талановитого соліста Станіслава Семенюка. 

***Звітну музичну естафету підхопили солістки вокального тріо «Вишиванка» з орке-
стровою групою під керуванням Валерія Яскевича й одразу вразили до глибини душі твором 
Петра Солодухи на слова Мирослава Ортинського і Тараса Чубая «Біля тополі» в аранжуванні 
керівника групи. 

Продовжив виступи віночок українських народних пісень «Летіли гусоньки», «По тім 
боці», «На вулиці музиченька грає» (обробка Валерія Марченка), а також «Іванку, Іванку» та 
«У перетику ходила» на слова Тараса Шевченка в аранжуванні Валерія Яскевича.

Мовою народної музики та пісенних творів колективи «вишили» для присутніх задушев-
ну картину українського музичного мистецтва, яку хочеться бачити та слухати знову і знову.

Ольга ДУХ, кандидат біологічних наук

Любов СЕРГІЙЧУК
Мабуть, кожній людині до вподоби те місце, яке не тільки приваблює своєю красою, а й те, де 

вона може відчути душевний спокій та ні про що погане  не думати, місце, де захоплює подих від одного 
лише краєвиду, який просто неможливо описати словами. Мені дуже пощастило побувати в такому місці, 
побачити на власні очі всю ту неймовірну красу та закохатися в той прекрасний краєвид, у цю неповторну 
і чарівну природу.  

Отож, ми зі своїми новими друзями-одногрупниками мали нагоду «підкорити» Замкову гору, що 
височіє в центрі міста Кремен-
ця і ще відома під назвою Бона 
(таке ім’я носила у далекі часи 
кролева Речі Посполитої) .

Ми завдячуємо нашому 
куратору  Терпелюку Володи-
миру Володимировичу та ек-
скурсоводу Дарині Бондар, які  
організували цю екскурсію-
подорож. Вони провели нас 
крізь призму часу, щоб ми 
подумки змогли опинитися в 
Кременеччині Середньовіччя.  

Це дуже пізнавально 
– слухати різноманітні історії 
та легенди  тих  часів. Мені 
найбільше сподобалась історія неймовірного порятунку польської королеви Бони. Також ми почули ще 
низку інших цікавих історій, пов’язаних із цим таємничим і прекрасним місцем. 

Замкова гора – це дійсно той дивовижний куточок, де можна знайти спокій для душі та насолод-
жуватись гармонією сьогодення та минулого. Тому я хочу порадити  всім тим, хто не був на Замковій горі, 
обов’язково там побувати. 

Ділові ігри – явище досить серйозне. Особливо тоді, коли вони відбуваються з нагоди 
Дня працівників освіти і стосуються царини управління навчальним процесом, а суб’єктами такого 

управління виступають представники студентського 
самоврядування. 

На педагогічному факультеті День учителя 
було офіційно і предметно доповнено Днем сту-
дентського самоврядування. За власним розпо-
рядженням декан факультету, доцент Людмила 

Врочинська передала свої 
повноваження майбутньо-
му соціальному педагогові, 
четвертокурсниці Дарії Гаври-
люк. Секретарем студентсько-
го декана стала магістрантка 
Ольга Кардаш, а лаборантом 
– однокурсниця юного декана 
Оксана Гуралечко. «Відпочивали» цього дня й завідувачі профільних кафедр: доцент Любов Кра-
вець «уступила» крісло завідувача кафедри педагогіки та психології студентці 41-СП групи Ірині 
Горпініч, яка покликала в секретарки кафедри свою колегу по групі Аліну Костюк. Кафедру теорії 
і методики дошкільної та початкової освіти «очолила» магістрантка Наталія Семенчук, що дало 
змогу «перевести дух» доцентові Тетяні Фасолько. Секретарювала на цій кафедрі студентка 41-
ДПК групи Мар’яна Чорна.

Численна група студентів-«викладачів» у складі магістрантів Оксани Касянчук, Дарії Го-
дун, Наталії Семенчук і четвертокурсниць Ірини Шандрук, Дарії Гаврилюк, Тетяни Трачук. Аліни 
Захарової та Катерини Пожарко замість своїх наставників провели заняття більш ніж в 10 групах.

Самоврядні ділові ігри студентів продемонстрували: рівень підготовки майбутніх педагогів  
досить-таки серйозний. 

НА З’ЇЗДІ  МІКРОБІОЛОГІВ

СЕРЙОЗНІ  ІГРИ  СТУДЕНТІВ

ГАРМОНІЯ  МИНУЛОГО і СЬОГОДЕННЯ 

КОРОТКО,  ЯСКРАВО,   НЕЗАБУТНЬО…
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Всеукраїнський День бібліотек відзначається 30 вересня. 
У це свято ми згадуємо високу місію Бібліотеки та Бібліотекаря: 
інформувати та просвіщати, допомагати і навчати орієнтуватися 
у потоці інформації з використанням різноманітних ресурсів.  
Бібліотеки – один з інструментів нашої цивілізації, який вже 
багато століть доводить свою ефективність у процесах збере-
ження, накопичення і передачі людських знань.  

      Найдревнішу бібліотеку, вік якої 5000 років, археоло-
ги знайшли на території колишньої Месопотамії (сучасний Ірак). 
Вона являла собою склад з 30000 глиняних табличок, на яких 
давні шумери закарбували важливу інформацію для наступних 
поколінь. У Київській Русі перші бібліотеки стали відкривати 
після прийняття християнства, і серед них у той час найбільшою 
вважалася заснована в 1037-му році князем Ярославом Мудрим 
бібліотека при соборі Софії Київської. У ній зберігалося понад  
дев’ятсот книг:  церковні твори і література зі світової історії, 
географії, астрономії, філософії. На жаль, з часом книги безпо-
воротно гинули у вогні пожеж і воєн, із книгозбірні збереглися 
лічені екземпляри, серед яких – Рейнське Євангеліє (на ньому 
приносили клятву французькі королі, а нині, продовжуючи цю 
традицію, приносять присягу президенти Франції), його колись 
вивезла з Києва Анна, дочка Ярослава Мудрого. Це одна з не-
багатьох збережених книг знаменитої Софіївської бібліотеки.

 Історія бібліотечної справи нашого краю відома з XVII 
ст. Одна з найдавніших книгозбірень Волині цього часу була 
при Богоявленському братському монастирі в Кременці, 30-
ми роками ХVІІІ ст. датується згадка про бібліотеку Свято-
Успенського  монастиря в Почаєві, в якій поруч із церковними 
книгами були й світські видання. Солідною книгозбірнею XIXст. 
була Волинська духовна  семінарія.  В ній знаходилися рарите-
ти Богоявленського базиліанського монастиря, згодом вона 
стала книгозбірнею Волинського єпископа. У ХХ ст. славилась 
бібліотека українського товариства «Просвіта».   Масштабний 
розвиток і поширення бібліотечного руху почався, у зв’язку з 
організацією навчальних закладів, які не могли функціонувати 
без бібліотеки.  Вже з 1636 року  в Кременці  діє Братська шко-
ла, як філія Києво-Могилянської академії. Вона мала власну 
друкарню, де в 1638 році видали славнозвісну „Кременецьку 
граматику». Ця невеликого розміру книжка служила першим 
навчальним підручником української граматики для місцевої 
братської школи.  

У XVIII ст. найбільшою     на Кременеччині була бібліотека 
єзуїтського колегіуму,  яка нараховувала на той час 694 томи. В 
статті Олександра Оглоблина “Бібліотека Волинського ліцею”  
у примітках знаходимо згадку  про єзуїтську книгозбірню, як 
одну з колекцій, яка ввійшла до ліцейної  бібліотеки. Коли в 
1773 р. Папа римський розпустив орден єзуїтів, всі маєтки і 
навчальні корпуси, що залишилися після нього, перейшли у 
відання Комісії народної освіти. 1805 року з ініціативи Тадеуша 
Чацького – генерального інспектора Волинської, Подільської 
та Київської областей, було відкрито в Кременці першу на 
Волині світську середню школу – Вищу Волинську гімназію. 
За два роки до цього Тадеуш Чацький закупив у ксьондза 
Ю.Понятовського, як головного спадкоємця польського короля 
Станіслава Августа, за 15 000 червлених злотих бібліотеку, що 
складалася з 15 680 томів, каталогу Альбертіні, бібліотечних 
шаф, унікальної колекції живопису, нумізматики тощо, щоб 
розмістити її у новоствореному навчальному закладі. Вже у 
1809 році Степан Русов у «Волинських записах» писав: «Креме-
нецька гімназія бібліотекою своєю не поступається будь-якому 
університету: всі манускрипти, класичні творіння, давні і рідкісні 

видання, які лише можна було розшукати в усьому тутешньому 
краї, зібрані сюди. Можна, однак, доповнити, що рідко який 
університет в Європі мав такі підручники…». Архівні джере-
ла вказують на різні шляхи надходження книг до бібліотеки. 
Найважливіші стародруки Т.Чацький одержав від княгині 
Теофілі з Яблонських-Сапеги із бібліотеки її батька. Пере-
важно це були книги, надруковані до 1520 року – інкунабули, 
(а всього у бібліотеці знаходилось 1,5 тисячі інкунабул). Кре-
менецька гімназія стала зразковим навчальним закладом, і 
тому рахувалося за честь передати книги сюди. Так, Софія 
Потоцька подарувала гімназії унікальну працю орнітології Ю. 
Б. Аудеберта і Ю. П. Вейлота (видана у Парижі 1802 р.) разом 
з альбомом акварелей, виконаних авторами. Вдова професо-
ра Шейута, першого керівника ботанічного саду Волинської 

гімназії, передала бібліотеці колекцію книг свого чоловіка 
(912 томів). У 1808 році Київський митрополит Серафим по-
дарував навчальному закладу стародрук «Острозька біблія», 
надруковану Іваном Федоровим; варті уваги книги, подаровані 
М.Кутузовим, які склали окремий військовий відділ, книжкові 
надходження із колишньої повітової школи у Кременці (694 
екземпляри), 13 тисяч книг із закритого Василіанського мона-
стиря у Почаєві у 1829 р. і багато інших. 

Ця  традиція збереглася донині. За останні роки фонд 
бібліотеки академії поповнився приватними колекціями 
книголюбів не тільки нашого краю, а й інших регіонів України. 
805 примірників наукової, навчальної  та художньої літератури 
передала  бібліотеці родина з Києва. Про власників подарованої 
добірки, літературного критика Леоніда Коваленка та його 
дружину, доктора філологічних наук, співробітника Інституту 
літератури ім. Т.Г. Шевченка АН  України Ніну Калениченко, 
розповість книга Л.Коваленка «Ми – люди майбутнього, ми – 
не минулі», видана після смерті автора зусиллями  Н. Л. Кале-
ниченко. Вміщені у книжці статті й рецензії, фронтовий щоден-
ник, солдатські спогади й оповіді, поезії і листи до фронтових 
друзів розкривають душу науковців – чесну, сумлінну, з твер-
дими принципами й поглядами.   

Лариса Струк подарувала 235 книг з бібліотеки свого 
батька  Павла Дорожинського – українського  громадсько-
політичного діяча, головного редактора журналу «Самостійна 
Україна». Це зібрання суспільно-політичної  та художньої  
літератури, виданої  переважно за кордоном  з 1938 по 2011 
рік  про історію ОУН та людей, які творили цю історію. Серед 
публікацій особливу увагу заслуговує видання «Полковник 
Євген Коновалець: Командир Корпусу Січових Стрільців, Ко-
мандант Української Військової Організації, Голова Проводу 

Українських Націоналістів», яке має не тільки історичну, але й 
бібліографічну цінність.  

Ярослав Іляш – публіцист, директор видавництва 
«Українська Видавнича Справа» й упорядник книги «Нація, яка 
не капітулює» презентував бібліотеці своєї альма-матер разом із 
названою працею 48 примірники літератури, присвяченої історії 
визвольних змагань українського народу протягом ХХ століття. 

Волинський краєзнавець з Луцька Володимир Рож-
ко поповнив фонд бібліотеки на 60 авторських примірників.  
Подарована добірка – із дослідження історії Українського 
православ’я Волині, представлена двадцятьма виданнями, 
які охоплюють ІХ–XX ст. Особливо хочеться виокремити 
монографію, присвячену історії книги «Українське право-
славне книгописання і книгодрукування на Волині (ХІ–ХХ ст.): 
історико-краєзнавчий нарис». 

Житель с. Білокриниця, що на Кременеччині, поет Ярос-
лав Дранчук збагатив фонд власною книгозбірнею кількістю 
608 книг – ґрунтовних науково-популярних, енциклопедичних, 
довідкових та художніх видань. Лідія Ванжула подарувала 189 
книг художнього та  суспільно-політичної  змісту.

Надходження книжкових дарів у фонд бібліотеки – це 
показник її престижу.  Вагомим джерелом поповнення фон-
ду стали книжкові дарунки активних користувачів бібліотеки 
– науковців, викладачів академії. Працівники бібліотеки 
щиро вдячні ректору,  професору Афанасієві Ломаковичу за 
подаровані 138 примірників  суспільно-політичної, природничої, 
філософської, педагогічної  та художньої літератури, а також 
українські та польські образотворчі видання.   

Родина професора Володимира  Чопика передала 
приватну бібліотеку вченого – 310 примірників переважно  
науково-природничих видань, які друкувалися з 1936 по 2014 
рік у різних країнах світу. Безумовно, значущою для фахівців 
є прижиттєва публікація Миколи Вавилова «Гумбольдт А., Гео-
графия растений».  Увазі читачів пропонується трьохтомник 
Кембріджського університету «Flora European». 

Родина Левандовських  збагатила фонд художньої 
літератури на 652 примірники. Доктор історичних наук Ірина 
Скакальська презентувала 66 примірників суспільно-політич-
ної, педагогічної літератури.  Кандидат педагогічних наук Оль-
га  Макаренко передала 83 екземпляри суспільно-політичної, 
педагогічної  та художньої літератури. Висловлюємо свою 
подяку за внесок у формування фонду бібліотеки  доцен-
ту Ларисі  Данильчук – за 50 книг суспільно-політичного та 
педагогічного змісту,  викладачеві педколеджу Анатолієві 
Багнюку – за 40 підручників філософії власного авторства, 
професору Олександрові Безносюку – за 17 примірників 
педагогічної літератури. Подарунок великої історичної цінності 
зробила бібліотеці кременецька «Просвіта» та її голова Лілія 
Следзінська:  99 примірників стародруків, серед яких –  «Вест-
никъ Європы: журналъ исторіи, политики, литературы. Двад-
цать второй годъ» за листопад 1887 року. 87 книг актуального 
навчального матеріалу польською мовою отримали від міської 
публічної бібліотеки м. Тихи (Польща). 

  Дарунок  книг у бібліотеку — це щедрий і безкорисний 
рух душі. Така увага до книгозбірні радує, надихає її працівни-
ків. Подаровані книги стають особливо відчутним джерелом 
поповнення бібліотечної колекції та нададуть неоціненну до-
помогу у навчально-виховному процесі та науково-педагогічній 
діяльності колективу академії. Вони є справжнім скарбом 
для читачів-істориків, краєзнавців, літературознавців та 
книголюбів-любителів. 

Науковців нашої академії з повним правом можна зара-
хувати до постійних учасників традиційного Форуму видавців 
у Львові, започаткованого у 1994 році. Не став виключенням і 
цьогорічний 24-й фестиваль авторів, шанувальників і видавців 
найціннішої духовної продукції – книги. Цей масштабний 
книжково-літературний захід 
відбувся у Львівському Палаці 
мистецтв та ще більш як у 40 
культурно-мистецьких об’єктах 
міста. Форум проходив п’ять днів, 
протягом яких відбулося понад 
1000 культурних і освітніх заходів. 

Організатором Форуму, як і 
в попередні роки, стало громадське 
об’єднання «Форум видавців». На 
згадану платформу інтелектуальної 
комунікації висадився десант 
науковців нашої академії, очо-
люваний ректором, професором 
Афанасієм Ломаковичем. З учас-
никами Форуму, видавцями, авто-
рами, організаторами і гостями спілкувалися і творчим продуктом 
книжкового ярмарку збагатилися доктор історичних наук Ірина 
Скакальська, кандидати історичних наук Володимир Собчук і 
Олександр Соловей, кандидат педагогічних наук Володимир 
Мазурок, кандидат філологічних наук Анатолій Янков, викладачі 
педагогічного коледжу Ірина Бєлова й Олександра Мушак, 
працівники бібліотеки Юлія Стрельчук та Ірина Ткачук. 

Основна увага членів нашої делегації була спрямована на 
24-й Національний книжковий ярмарок. Окрім цього, вони мали 
змогу побувати на 12-му Міжнародному літературному фестивалі, 
що проходив у рамках Форуму і на який до українських майстрів 
пера прибули більше 60 їх колег із 25 країн світу. Високий статус 

мав 8-й Всеукраїнський бібліотечний форум, учасниками якого 
стали представники нашої книгозбірні. Організатори провели 
6-у благодійну акцію «Третій вік: задоволення від читання», а та-
кож 15 тематичних дискусійних кластерів і спецпроектів. 

Найголовніша подія Форуму відбулась у Львівському 
національному академічному театрі опери та 
балету: тут пройшла церемонія нагородження 
кращих книг, опублікованих в Україні за мину-
лий період. 

На полях Форуму відбулися сотні твор-
чих зустрічей у різних форматах: «автор – чи-
тач», «видавець – автор», «видавець – читач», 
«видавець – автор – читач». Однією з них ста-
ла зустріч наших викладачів з авторами нових 
книг, котрі навчались у нашому місті і зокрема 
в нашому навчальному закладі, а тепер пред-
ставили свої твори на всеукраїнському книж-
ковому фестивалі. Приємно, що вони першими 
зауважили серед відвідувачів книжкового яр-
марку своїх колишніх наставників – нинішніх 
викладачів академії, в минулому – педколеджу 

та ліцею. Йдеться про колишнього студента педагогічного колед-
жу Ярослава Іляша, нині – виконавчого директора «Української 
Видавничої Спілки ім. Юрія Липи», лауреата премії Кабінету 
Міністрів України «За особливі досягнення молоді в розбудові 
України», раніше – голови Молодіжного Націоналістичного 
Конгресу, помічника народного депутата України, нинішнього 
Голови ВР України Андрія Парубія, сьогодні – помічника народ-
ного депутата України Олега Медуниці. А також мова про Юрія 
Сиротюка, випускника Кременецького ліцею ім. Уласа Самчука, 
народного депутата України 7-го скликання, а сьогодні – депу-
тата Київради, директора Недержавного аналітичного центру 
«Українські студії стратегічних досліджень». Обидва були по-

вноправними учасниками Форуму як автори. 
Ярослав Іляш представляв і презентував своїм колишнім 

викладачам власні книги «Декілька слів про національні харак-
тери» і «Нація, яка не капітулює», де стверджує беззаперечну 
істину: завдяки своєму національному характерові українці змо-
жуть проростити в собі зерно гідності, знайдуть сили змінити 
себе і світ, пройдуть шлях до успішної європейської держави. 

Юрій Сиротюк – один із організаторів «Бандерівських 
читань» і один із упорядників їх матеріалів. Нашим виклада-
чам він передав 3-й і 4-й збірники «Читань…» на теми «Візія 
Української держави в ідеології українського націоналізму» та 
«Як завершити Українську національну революцію». Збірники 
підготовлені спільно з НДІ українознавства і відповідно 
приурочені: третій – 75-річчю Акта відновлення Української 
державності та 25-річчю Незалежності України; четвертий – 
100-річчю Української революції 1917 – 1921 рр. та 75-річчю 
УПА. У збірниках здійснюється пошук відповідей на питан-
ня, як зберегти ідентичність української нації та суб’єктність 
Української держави в умовах сучасних ризиків і викликів, 
а також пропонується концепція «столітньої Української 
національно-визвольної революції», що розпочалась у 1917 
році і якої не можна вважати завершеною, бо вона має за мету 
утвердження потужної демократичної Української держави, 
чого іще не досягнуто.

Спілкуючись зі своїми колишніми вихованцями, справж-
ній педагог переконується у справедливості тези: найбільше 
щастя – бачити, як учні переростають своїх вчителів. Особливо 
на інтелектуальному полі. В цьому – запорука духовного про-
гресу нації. Наші викладачі мали щастя зустріти на полях книж-
кового Форуму своїх учнів, які презентували вагомий урожай із 
засіяної ними науково-літературної ниви. Переконані, що після 
цієї зустрічі будуть нові, позначені щедрими інтелектуальним 
дарами, формат передачі та зберігання яких – книга. 

   (огляд подарованої літератури)
Ольга  СТАВІНСЬКА
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Місцевий краєзнавчий музей належить до тих інституцій 
регіону, з якими наш навчальний заклад  підтримує творчі кон-
такти упродовж всього періоду їх існування. І це закономірно. 
Бо національні культура й історія невіддільні від регіональних 
культури й історії, а кожен їх аспект фокусується на освіті, 
яка, акумулюючи культурно-історичну спадщину попередніх 
часів, несе її багатства до пам’яті та сердець нинішнього та 

прийдешнього поколінь. Форми нашої співпраці з музеєм, як 
хранителем кременецької минувшини, вивірені, апробовані та 
різноманітні: традиційні екскурсії першокурсників до його залів 
для ознайомлення з природою, історією та культурою міста, 
де пройде їхня студентська юність; використання нашими на-
уковцями інформаційного, фактологічного і бібліографічного 
багатства музейних фондів при роботі над дисертаційними 
дослідженнями, при підготовці фахових статей до науко-
вих часописів, виступів на всеукраїнських і міжнародних 
конференціях, симпозіумах та семінарах; спільна участь нау-
кових працівників музею та науково-педагогічних працівників 
академії в теоретичних і практичних історико-краєзнавчих 
заходах; поповнення фондів музею матеріалами науково-

дослідницької та мистецької 
творчості викладачів академії 
і педагогічного коледжу; 
організація колективних і пер-
сональних вернісажів наших 
митців у Виставковій залі му-
зею та презентації матеріалів 
з музейних фондів у нашо-
му ВНЗ; робочі контакти у 
зв’язку з функціонуванням 
Музею історії навчального 
закладу, Музейних кімнат Ро-
стислава Глувка та Михайла 
Вериківського, Етнографічної 
світлиці, лабораторії творчості 

Бориса Харчука та Уласа Самчука, Виставкової зали творчих 
робіт викладачів і студентів.

Історична довідка про ювіляра повідомляє: як на-
уковий і культурно-освітній заклад, він збирає, зберігає, 
вивчає і популяризує інформаційний матеріал теоретично-
го, фактологічного й ілюстративного формату про природу, 
історію та культуру північних районів Тернопільщини, що в 
минулому входили до складу Кременецького повіту. У рік сво-
го заснування (а це відбулось у 1937-му) він називався Музеєм 
Кременецької землі імені Віллібальда Бессера і перебував у 
структурі та приміщенні Кременецького ліцею – нашого 
історичного попередника, а в 1939 році набув самостійного 
статусу і в 1950-му перемістився у своє нинішнє приміщення.

У музеї зібрано близько 65 тисяч експонатів, які ха-
рактеризують природне середовище. історичне минуле, 
матеріальну та духовну культуру, етнографічні особливості 
нашого краю. У бібліотеці музею – біля 12 тисяч книг, у тому 
числі багато рідкісних видань. Експозиція музею розгорну-
та в 10 залах. Один із них присвячений перебуванню Тараса 
Шевченка на Кременеччині восени 1846 року. В інших за-
лах розміщені оригінальні ентомологічні, палеонтологічні, 

археологічні та нумізматичні колекції. Відвідувачі мають змо-
гу оглянути старовинну зброю, предмети побуту, рідкісні ста-
родруки, українські грошові знаки минулого століття, поди-
витися на вироби майстрів народної творчості, перші видання 
творів польського поета Юліуша Словацького особисті речі 
композитора-кременчанина Михайла Вериківського, полотна 

Ж.Сафонова, А.Лазарчука. В.Галімського та інших відомих 
митців, чиї життя і творчість у тій чи іншій мірі пов’язані з Кре-
менцем, а також ознайомитись із матеріалами про перебуван-
ня у нашому місті Миколи Костомарова, Лесі Українки, Ми-
хайла Коцюбинського, інших видатних постатей національної 
історії і культури.

У музеї функціонують 7 відділів: 
археології, природи, літератури, 
етнографії, середньовічної та 
нової історії, міжвоєнної доби ХХ 
століття, сучасної історії (від Другої 
світової війни до наших днів). У 
різні роки в музеї працювали, фор-
мували та збагачували його фонди, 
здійснювали масштабні краєзнавчі 
дослідження відомі за межами ра-
йону ентузіасти, фахівці-музейники 
Михайло Островський, Олександр 
Вітенко, Степан Турик, Венедикт 
Лавренюк, Василь Воляник, Макар 
Середюк, Гаврило Чернихівський, 
Маргарита Гецевич та інші. Їх по-
движницьку справу продовжують 
нинішні працівники краєзнавчого музею. 

Урочистості з нагоди 80-річчя музею розпоча-
лися з відкриття виставки козацьких старожитностей, лекції 
кандидата мистецтвознавства Олександри Панфілової про 
художників міжвоєнного періоду ХХ століття, творчість яких 
пов’язана з Кременцем, з церемонії відкриття статуї Мадон-
ни у приміщенні музею. Основним ювілейним заходом стала 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Волинь у 
дослідженнях учених і краєзнавців».

До програми конференції увійшли доповіді 31 науков-

ця з вищих закладів освіти, наукових,  історико-культурних і 
мистецьких установ Києва, Черкас, Рівного, Тернополя, Луць-
ка, Дубна, Бережан і Кременця. На пленарному засіданні, 
що проходило у читальному залі бібліотеки нашої академії, 
головував професор Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки Микола Кучерепа. Він же 
озвучив цікаву в регіональному аспекті ретро-тему «Воєвода 
Ян Генрик Юзевський і його «волинський експеримент»». 
Разом із головуючим у конференції брали участь його ко-
леги по університету, професор Оксана Каліщук з темою 
«Українсько-польське протистояння на Волині в роки Другої 
світової війни», професор Людмила Стрільчук і доцент Вален-
тина Петрович з дослідженням «Просвітницька діяльність і 
творчість родини Драгоманових-Косачів». Член Національної 
спілки краєзнавців України, кандидат філологічних наук Ла-
риса Рева оприлюднила доповідь «Постаті Великої Волині: 
Максим Рильський в історії української та світової культури», 
кандидат філософських наук, культуролог і психолог Галина 
Логінова висвітлила оригінальне питання «Психолінгвістичні 
виміри історичних сторінок пам’яті: символіка культурного 
надбання німців Волині».

Програма наукового форуму включала матеріали, 
представилені фахівцями з інших вищих закладів освіти: 
«Матриця-код міста Кременця» (Тетяна Ладан, доцент 
Київського національного університету будівництва й 

архітектури), «Громадсько-політична діяльність Кири-
ла Студницького в умовах суспільних трансформацій 
кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (Андрій Кліш, до-
цент Тернопільського національного педагогічного 
університету ім. Володимира Гнатюка), «Оскар Коль-
берг» (Дмитро Кличков, Черкаський національний 
університет ім. Богдана Хмельницького). 

Вагомий внесок у розкриття тематики ювілейної 
конференції зробили науковці нашої академії. Док-
тор історичних наук, доцент Ірина Скакальська ви-
голосила доповідь «Історія української волинської 
еліти у фондах Кременецького краєзнавчого музею 
(міжвоєнний період ХХ ст.)», яка склала один із 
центральних елементів сюжетної мозаїки науково-
го зібрання. Органічно вписалися у зміст фахового 
дискурсу розвідки кандидата історичних наук, до-
цента Олександра Солов’я «Краєзнавчі дослідження 
Олександра Вітенка» та кандидата мистецтвознав-
ства, доцента Олександри Панфілової «Творчо-

педагогічна діяльність Олександра Якимчука в малярській 
школі Почаєва». Виключно краєзнавчу спрямованість носила 
тематика наукового повідомлення кандидата біологічних наук 
Оксани Галаган «Антропогенна трансформація флори міста 
Кременця та його околиць». Програма конференції включа-
ла доповідь кандидата історичних наук, викладача-методиста 

педагогічного коледжу Валентина Мазурка «Джерельна база 
і наукові дослідження історії та краєзнавства Волині під час 
німецько-радянської війни і в повоєнний період», яку він 
підготував у співавторстві зі своїм сином Юрієм – курсантом 
Львівської національної академії сухопутних військ ім. Петра 
Сагайдачного. 

Важливу краєзнавчу проблемати-
ку вирішували кременчани – учасники 
конференції, представники різних фахових 
напрямків: кандидат медичних наук Петро Ма-
зур («Дорога додому. До 20-річчя повернення 
імені Арсена Річинського на Кременеччину»), 
наукові працівники музею-ювіляра Оксана Па-
вець («Волинський жіночий одяг»), Наталія 
Улянюк («Традиції мистецтва української ви-
шивки»), Ольга Данилюк («Олександр Цинка-
новський і вивчення трипільської культури на 
Кременеччині»), Еліна Савчук («Антропогенні 
перетворення рельєфу Кременецького кряжу в 
період до кінця ХХ століття»).

Актуальними і змістовними були наукові 
повідомлення кременчан – представників інших 
культурно-освітніх установ: фахівців сектору 

екологічної освіти Кременецького ботанічного саду Юлії 
Бондючної і Ганни Павлюк «Історичні аспекти розвитку і 
становлення ботанічної науки в Кременці», директора Вели-
кобережецького літературно-меморіального музею Олек-
сандра Неприцького-Грановського Ольги Неприцької «По-
вернення імені Олександра Неприцького-Грановського на 
батьківщину», вчителя історії Кременецького ліцею ім. Уласа 
Самчука Людмили Семенюк «Щоденник Романа Кравченка-
Бережного – цінний експонат періоду німецько-фашистської 
окупації у фондах Кременецького краєзнавчого музею».

Привітати музейників-кременчан із ювілеєм 
прибули їх сусіди – делегації музеїв з Рівненщини 
та працівники Бережанського краєзнавчого му-
зею нашої області. Вони були активними учасни-
ками наукової конференції. Зокрема, директор 
Рівненського обласного краєзнавчого музею Олек-
сандр Булига презентував власне дослідження 
«Почаївська лавра у спогадах Миколи Костомаро-
ва». Заступник голови Міжрегіональної громадської 
наукової організації «Дубенський археологічний 
осередок» Віталій Ткач запропонував до про-
грами конференції наукову розвідку «Матеріали 
кам’яного, мідного і бронзового віків з багатошаро-
вого поселення Судобичі-1 на Поліссі». Провідний 
екскурсовод Державного історико-культурного 
заповідника м. Дубна Леся Поперецька характери-

зувала «Вишиваний літопис України», а її колега, завідувач 
відділу науково-освітньої роботи Ольга Гавриленко предста-
вила дослідницьке есе «Любов Пшенична – славетний архео-
лог і талановита поетеса».

Цікавими та змістовними темами збагатили програму 
конференції працівники Бережанського державного історико-
архітектурного заповідника і Бережанського краєзнавчого 
музею: «Почаївська Свято-Успенська лавра (1830 – 19930 
рр.) через долю її духовної та історико-культурної спад-
щини» (Володимир Парацій, завідувач науково-дослідного 

та культурно-освітнього відділу Бережанського ДІАЗу), 
«Патріарх Йосиф Сліпий як символ української церкви та 
національного і духовного єднання народу» (Оксана Голян, 
старший науковий співробітник Бережанського краєзнавчого 
музею), «Інноваційні та традиційні форми діяльності музеїв» 
(Вікторія Порохняк, лектор-екскурсовод Бережанського 
краєзнавчого музею).

Своє слово сказали на конференції і молоді дослідники. 
Студентка Київського НУ будівництва й архітектури Катери-
на Слива запропонувала «Проект розвитку кінно-спортивної 
оздоровчої функції м.Кременця». Здобувач Тернопільського 
національного економічного університету Інна Швалюк 
висвітлила «Освітню діяльність православної церкви на 
Волині». Аспірант Східноєвропейського національного 
університету ім. Лесі Українки Вікторія Дяченко обрала тему 
«Волинська урбаністика у дослідженнях Олександра Цинка-
ловського».

Участь молодих дослідників у науковому форумі, що 
приурочений ювілеєві установи, спрямованої у своїй діяльнос-
ті на минувшину і старовину, сприймається символічно: у 
музейної справи є майбутнє, і воно – у творчій діяльності мо-
лодих. Бо пам’ять – це дарунок старшого покоління молодо-
му, як носієві історичної пам’яті народу.

Олександр СОЛОВЕЙ, кандидат історичних наук
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блю ”Калина“ було включено пісню ”Осінь“ 
В’ячеслава Войтка на слова світлої пам’яті 
Богдана Романюка – куратора 4-Г групи.

Упродовж концерту на екрані де-
монструвалися фотокадри з альбомів 
академічних груп, а чарівні ведучі Марина 
Крупенко й Ольга Гануліч давали веселі й 

цікаві характеристики як студентам, так і 
викладачам, викликаючи в них, солідних, 
замріяних, зніяковілих, посмішки та сльози 
збентеження. Бо кожен із гостей на дея-
кий час повертався у ті неповторні часи, 
ступаючи незабутніми стежинами юності та 
молодості, скидаючи з плечей вантаж років 
і десятиліть…

На завершення до слова запроси-
ли ще одну випускницю того року, а нині 
– кандидата педагогічних наук, доцента 
Любов Кравець. Вона подякувала гостям 
за те, що знайшли час прийти і приїхати 
на зустріч, організаторам концерту – за 
дивовижне свято для душі, а також про-
вела традиційну профорієнтаційну роботу: 
розповіла про спеціальності та матеріальну 
базу педагогічного коледжу й академії, про 
педагогічний колектив і перспективи розвит-
ку рідної альма-матер, яка із задоволенням 
прийме нове покоління студентів – дітей, 
онуків, знайомих своїх випускників.

Урочисте дійство для учасників зустрічі 
підготували Василь Скоропляс, Олена Новик, 
Олександр Ковень і Левко Харамбура.

Хай у серцях кожного зі студентів і 
випускників гордо звучать слова засновни-
ка навчального закладу Тадеуша Чацького: 
”Пам’ятай, що ти був учнем Кременця!“.
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Традиційні зустрічі випускників на-
шого навчального закладу відбуваються 
щороку. Проте цьогорічна зустріч виявила-
ся особливою. Випускники Кременецького 
педагогічного училища 1982 року випу-
ску зібралися у рідній альма-матер через 

35 років. Як виявилося згодом, частина їх 
приїхали вперше після закінчення навчання, 
тому враження їхні були надзвичайно яскра-

вими і незабутніми.
Розмови, обійми, спогади, фото на 

пам’ять, телефонні дзвінки до тих, хто не 

зміг приїхати… І все це зводилося до єдиного 
висновку: незважаючи на освіту в інших 

ВНЗ, рідне педучилище дало найвагоміші 
знання, залишило найдорожчі згадки, стало 
надійним острівком дружби, місцем народ-
ження сокровенних почуттів юних сердець. 
Бо саме тут багато речей відбувалися впер-
ше… А таке не забувається ніколи.

Насамперед зустріч зі 
студентською юністю почала-
ся в модернізованих, оновле-
них приміщеннях і на естетич-
но оформлених довколишніх 
територіях. Короткий екскурс 
в історію альма-матер в Музеї 
навчального закладу про-
вела завідувач музею Вален-
тина Шпак. Сам факт, що за 
цей період пройдено шлях 
від педагогічного училища 
до гуманітарно-педагогічної 
академії, говорить сам про 
себе, викликаючи у колишніх 
студентів радість і гордість.

Та справжньою несподіванкою для го-
стей стала святкова програма, підготовлена 
музичними колективами й окремими ви-
конавцями академії та коледжу в залі Гуго 
Коллонтая (тоді це був спортивний зал, 
який, між іншим, частенько виконував 
роль залу для проведення вечорів 
відпочинку.

Концерт урочисто відкрив 
гімн академії у виконанні чоловічого 
квартету у складі Володимира Дзю-
ми, Ярослава Міщени, Володимира 
Іванюка та Петра Клака. Цей колек-
тив під керуванням Валерія Яске-
вича виконав ще декілька пісенних 
творів, які викликали бурю оплесків 
та емоцій. Гаряче і бурхливо прий-
мали присутні на сцені Концертного 
залу художній народний ансамбль 
”Калина“ (ним керує випускниця 
1982 року Олена Новик), солістів-
вокалістів Наталію Попілевич, Юлію Гуса-
рук, Ілону Данилюк, Оксану Б’ялковську, а 
також студентів-інструменталістів Валерію 
Сазанську (фортепіано) та Павла Яловсько-

го (баян). Гості щиро дивувалися і раділи, 
що в нашій академії так багато справжніх 

талантів високого рівня майстерності.
Кожен із творів був пісенно-музичним 

вітанням випускникам та їхнім педагогам-
наставникам, яким вдячні вихованці дарува-
ли квіти, теплі слова поваги та вдячності за 
дійсно неоціненний багаж знань і безмежне 
терпіння. Серед викладачів були присутні 
Катерина Григорівна 
Єрусалимець – ви-
кладач фізкультури, 
Ольга Миколаївна 
Цибульська – ви-
кладач педагогіки, 
груповий керівник 
4-Д групи, Ольга 
Олексіївна Яловська 
(Гарбар) – викладач 
методики форму-
вання елементар-
них математичних 
уявлень, Світлана 
Михайлівна Ткачук – 
викладач загальної 
психології, Світлана 
Миколаївна Ониш-
кевич – викладач методики ознайомлення з 
природою, Войтко Людмила Остапівна – ви-

кладач дитячої психології, груповий керівник 
4-В групи, Багнюк Анатолій Лаврентійович 
– викладач суспільствознавства,  наукового 
атеїзму, Олег Володимирович Слободенюк 
– викладач технічної творчості студентів 
відділу праці та креслення.

Хвилиною мовчання вшанували тих 
педагогів, які назавжди залишили наш світ: 
Редько Василь Семенович, Стиранкевич 
Геннадій Ростиславович, Комар Зінаїда 
Олександрівна, Королюк Сергій Уляно-
вич, Колесніков Анатолій Миколайович, 
Суд-Злочевська Ольга Іванівна, Яцура 
Стефанія Стефанівна, Сукенник Георгій 
Андрійович, Конашевський Василь Степано-
вич, Андрійчук Марія Миколаївна, Блащук 
Юрій Сидорович, Кучерук Таїсія Кирилівна, 
Корчаківська Лідія Володимирівна, Кратко 
Богдан Федорович, Маринюк Юрій Володи-
мирович, Зам’ятін Борис Акимович, Левко 
Алла Федорівна, Попович Марія Орестівна, 
Романюк Богдан Іванович, Редько Юлія 
Тимофіївна.

Приємно, що до репертуару ансам-

Літо – пора відпочинку, подорожей, цікавих подій, приємних 
вражень від щоденної рутини. В житті людини відбуваються події, 
які «охоплюють»душу людини і поселяються там на-
завжди. Сплановані зустрічі або ж випадкові знай-
омства; хвилини смутку та радості, відвідування ту-
ристами визначних місць – це трапляється з кожним  
на планеті. 

Наше місто відвідують багато туристів. На 
початку літа в мальовничий Кременець завіталиа 
молодіжна дедегація зі США. На запрошення 
директорів Кременецького ліцею ім. Уласа Самчу-
ка, НВК «Гімназія – ЗОШ I ступеня», ЗОШ ступенів 

№4 та Білокриницької ЗОШ вони приїхали, щоб  проводили дитячі 
християнські табори англійською та українською мовами.

Команда у складі 
Сергія Комзюка, Андрія 
Комзюка, Надії Ком-
зюк, Сергія та Наталії 
Вронських, Василя Са-
гана, Надії Маслянчук, 
Галини Боришкевич, 
Ірини Кушнірук, Аліни 
Овсійчук, Ольги Бабій, 
Яни Калюти, Ірини Ка-
люти, Ірини Герасимчук, 
Лілі та Емілії Дуліних 
протягом 14 днів мала 
змогу проводити з 
дітьми уроки на біблійну 

тематику, ранкові та вечірні лінійки, загальнотабірні ігри, працюва-
ти в різноманітних гуртках.

Молодь зі США вразило те, як їх зустріли і прийняли. 
Щирість в спілкуванні, готовність послужити часом, відкласти спра-
ви заради того, щоб поспілкуватися, провести екскурсїї по місту та 
його околицях – такими запам’яталися  їм привітні кременчани. 

Однією із таких подій стала екскурсія по КОГПА ім. Тара-
са Шевченка, яку проводив головний редактор часопису «Замок» 
Багнюк Анатолій Лаврентійович. Команді табірних працівників спо-

добалась архітектура приміщення, дизайн інтер’єру,  відвідування 
Музею історії навчального закладу, кабінетів та майстерень, де 
працюють студенти над виготовленням виробів.  вони були присутні 
на концерті для випускників, які зустрілися через 35 років. Пісні, які 

лунали зі сцени, огортали душу то сумними, то веселими почуттями 
водночас.

Приємні враження, гостинність та привітність  кременчан, 
знайомство з новими друзями, готовність дітей працювати в таборі, 
вислухати уроки, спонукають американську молодіжну делегацію 
до чергових відвідин Кременця.

Сторінку підготувала Ліна ВЕРЕСЕНЬ

К Р Е М Е Н Е Ц Ь  –   С А К Р А М Е Н Т О

ПАМ’ЯТАЙ, ЩО  ТИ  БУВ  УЧНЕМ  КРЕМЕНЦЯ…
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Секрети скрипкових майстрів мину-
лого і сучасного, які виготовляли не тільки 
скрипки, а й альти, віолончелі, контрабаси, 
живуть доти, доки живе сам майстер, але 
їхні інструменти продовжують звучати в ру-
ках виконавців набагато довше.

Скрипка — це той інструмент, який 
своїм чарівним звуком, технічними можли-

востями, яскравим вираженням наповнює 
наше мистецтво у всіх його жанрах. Мабуть 
не існує колективу, де першість чи провідне 
місце не належало би скрипці — широко 
популярному, благородному, досконалому 
музичному інструментові.

Скрипка пройшла 300-літню, 500-
літню чи, можливо, й набагато більшу за 
часом еволюцію в процесі свого формуван-
ня і розвитку. Адже її попередники — віола 

да гамба, фідель, ліра однострунна, ребаб 
(ребек) — виконали свого часу певну місію 
в розвитку і вдосконаленні скрипки, у якої і 
в сучасних умовах покращується якість зву-
чання та акустичні можливості.

Я не берусь досліджувати історію 
виникнення скрипки, розкривати «секре-
ти» майстрів різних епох і поколінь. Хочу 
лишень розповісти про свого старшого 
колегу Михайла Петровського  —скрипко-
вого майстра, відомого в Україні й поза її 
межами, який живе і працює в Рівному і  з 
яким я давно знайомий.

Народився Михайло Володимирович 
Петровський 6 жовтня 1929 році в с.Угорськ 
Шумського району Тернопільської області. 
У 1958 році закінчив Український інститут 
інженерів водного господарства. Розпочав 
творчу роботу у 1960 році в м. Крем'янці, 
що на Тернопільщині, завдяки доньці 
Валентині, яка навчалась грі на скрипці 
у місцевій музичній школі. Це виявилось 
настільки складною справою, що довелося 
перегорнути гори літератури, пов'язаної з 
виготовленням смичкових інструментів. Це 
і підбір деревини, і виготовлення ґрунтів та 
лаку, настройка дек, покриття інструмента 
та багато інших операцій, пов'язаних із ви-
готовленням скрипки.

Основним матеріалом для виготов-
лення смичкових інструментів є деревина. 
Саме різні породи дерева складають осно-
ву інструменту. Її тонка волокнистість, яка 
тягнеться вздовж стовбура дерева, осо-
бливо хвойного, і дає певний результат. Як 
стверджує майстер, треба підбирати дере-
вину, враховуючи відповідні властивості: 

колір, аромат, вологість, блиск, щільність, 
звукопровідність, резонування, твердість, 
пружність, міцність, теплопровідність і ба-
гато інших якостей, які має мати деревина, 
щоб потім стати інструментом. Деревину 
потрібно брати певних порід: ялину, піхту, 
з яких виготовляють основні деталі, а інші 
— з клена, граба, бука, груші, чорного де-
рева. Цих тонкощів вчаться не один рік...

У 1968 році сім'я інженера М. Пе-
тровського переїжджає в м. Рівне на 
постійне проживання. Михайло Володи-
мирович почав працювати на посаді стар-
шого викладача Українського інституту 
інженерів водного господарства, а у вільні 
хвилини продовжував удосконалюватись 
у своєму хобі. Рівно через рік, коли його 
донька вступила до музичного училища, 
виявилось, що не було інструмента, який 
би відповідав вимогам навчального про-
цесу. Михайло Володимирович розпочав 
пошуки. І ось у своєї сестри на горищі він 
знайшов занедбану скрипку майстра Івана 
Калити. Саме з цього моменту його творча 
робота набула серйозності. Він розклеїв, 
розкрив і перебрав своїми пальцями цей 
інструмент, кожну його жилку, реставру-
вав кожну тріщинку, наніс лакове покриття, 
не пошкодивши майстрового. «Лікував» 
скрипку з особливою увагою: то був перший 
інструмент, якому Михайло Володимиро-
вич «заглянув» у душу, і який, у свою чергу, 
торкнув найтонші струни його серця.

Якось по телебаченню в одній із пе-
редач мова йшла про скрипкового майстра 
із Бахчисарая Івана Федоровича Варичева. 
Михайло Володимирович вирішив напи-
сати йому листа і отримав відповідь. Так 
зав'язалося творче листування відомого 
і досвідченого майстра І.Ф. Варичева і 
початківця М.В. Петровського. На той 
час Варичев уже був лауреатом багатьох 

конкурсів у Москві, а 
одна його скрипка от-
римала золоту медаль на 
Міжнародному конкурсі 
в Австрії. Це творче ли-
стування згодом перерос-
ло у творчу дружбу двох 
майстрів. Михайло Пе-
тровський отримав багато 
добрих порад, і хоча май-
стри ніколи не діляться 
секретами своєї работи, 
та І.Ф. Варичев поділився 
деякими з них зі своїм ко-
легою. Згодом вони вже 
разом брали участь у кон-
курсах, які відбувалися 
в Москві (1975,1981), у 
Харкові (1984). У 1975 

році відбувся перший конкурс, де майстер 
Михайло Петровський виставив свій альт, 
за який отримав схвальні відгуки членів 
журі. До речі, майстер зробив більше 20 
альтів, більше 100 скрипок різних розмірів, 
альтів та віолончелей. Лише у Литву він 
відправив 25 інструментів (скрипок), а та-
кож віолончелі. З рук Петровського вийш-

ли десятки скрипок (половинних, трьох-
четвертних), альтів, які сьогодні радують 

і виконавців, і майстра. Михайло Володи-
мирович досі працює в тісному контакті з 
рівненським скрипковим майстром Воло-
димиром Дмитровичем Гуцуляком. Зараз 
він робить небагато інструментів, але більш 
майстерно. Виконавець на них доносить до 

слухача прекрасні звуки, які заклав у цей 
інструмент скрипковий майстер.

Дружина Михайла Володимировича 
Мотрона Карпівна працювала в артілі «Чер-
воний Жовтень» у Кременці. Починаючи з 
1944 року, понад 20 років співала в народ-
ному хорі. Цей колектив виступав на пре-
стижних концертах, його творчі здобутки 
вітали жителі всієї України.

Михайла Володимировича Петровсь-
кого знаю давно як прекрасного скрипко-
вого майстра, чудову людину, прекрасно-
го сім'янина. Чув, як звучать його скрипки 
сьогодні в руках випускників Рівненського, 
Луцького, Луганського та Миколаївського 
музичних училищ; на них грають сту-
денти Київської, Львівської, Донецької, 
Єкатеринбурзької консерваторій. 
А один інструмент Михайло Во-
лодимирович не зміг відірвати 
від свого серця і лишив його 
собі як реліквію. Це прекрасний 
інструмент з чудовим звуком, 
тембральною окрасою під на-
звою «Глорія». Цього інструмента 
торкалися пальці його  улюбленої 
доньки Валентини, звук цих струн 
залишився в його серці назавж-
ди, а сама скрипка стала йому 
пам'яттю. У цьому інструменті 
злилися батькова натхненна пра-
ця і мелодія доньки. 

Улюблена донька Валенти-
на завжди була поруч, бо треба 
було часто випробовувати новий 
інструмент, зроблений Михайлом 
Володимировичем. Скрипка в її 
руках звучала особливо ніжно і 
благородно. 

Валентина народилася 21 
серпня 1953 року в м. Крем'янець 
Тернопільської області, а коли 
батьки переїхали до Рівного, то 
почала займатись у ДМШ №1, 
яку закінчила 1970 року, в класі 
досвідченого педагога-скрипаля 
Тараса Леонтійовича Марцин-
ковського. Успіхи в музичній 
школі були вагомими, що дало можливість 
навчатись у Луцькому музичному училищі 
в класі відомого педагога Олександра Пи-
липовича Негоди, який виховав цілу плеяду 
скрипалів. Валентина була сумлінною уче-
ницею: наполегливо працювала, успішно в 
1974 році закінчила музичне училище і по-
вернулася в Рівне, де розпочала працюва-
ти викладачам скрипки в музичних школах 
міста. Спочатку в дитячій музичній школі 
№1, згодом — у другій, а коли був створе-
ний камерний оркестр обласної філармонії 
під керування Богдана Депо, її, як здібну 
скрипальку, 1976 року запросили до цього 
колективу. Валентині Петровській хотілося 
грати в оркестрі, поїхати на гастролі, поба-
чити світу. Молодий ентузіазм окрилював її 
в ці роки, що були радісними і щасливими.

У цей період ми започаткували музи-
кування, яке проходило в Обласному будин-
ку художньої самодіяльності профспілок, 
де я працював. Інструментальне тріо скла-
ли Ірина Король (фортепіано), Валентина 
Петровська (скрипка) і Богдан Столярчук 
(контрабас). Першим нашим твором була 
Тріо-соната Арканджело Кореллі. Наміри 
були простими: пограти для себе і для 
земляків, розвеселити душу гарною музи-

кою...
Згадує її учениця, нині викладач 

скрипки Рівненської ДМШ № 1 Світлана 
Федорова (Шморгун): «Пам'ятаю, як під час 
навчання в п'ятому класі я грала Концерт 
ля-мінор Антоніо Вівальді. Мій викладач 

Валентина Михайлівна 
Петровська принесла 
магнітофон (який на 
той час був великою 
рідкістю) і записала 
мою гру. І коли ми по-
слухали цей запис, мені 
дуже сподобалось, а 
вчителька вказала мені 
на деякі неточності в 
моїй грі. Багато уваги 
вона приділяла вивчен-
ню оркестрових партій. 
У моїй пам'яті Валенти-
на Михайлівна залиши-
лася доброю та щирою 
людиною, прекрасним 

музикантом і педагогом».
У 1978—1981 роках Валентина Пе-

тровська — викладач Рівненської дитячої 
музичної школи №1. У 1981 році вона 
разом із групою учасників художньої 
самодіяльності льонокомбінату поїхала 
у м.Кострому, так зване місто-побратим 
Рівного, де і стався той непоправний 
трагічний випадок. В автомобільній 
катастрофі 10 липня 1981 року Валенти-
на загинула. Похована в Рівному. Скрипка 
«Глорія» стала для Михайла Володимиро-
вича пам'яттю про доньку, як для батька, 
так і скрипкового майстра.

Син Михайла Володимировича 
Олександр перейняв батькове захоплення і 
майстерність до виготовлення інструментів. 

Він, як і батько, — член Асоціації скрипко-
вих майстрів України.

Народився 3 жовтня 1956 року в місті 
Кременець Тернопільської області. 1976 
року закінчив Рівненську вечірню музичну 
школу по класу контрабаса в Олександра 
Микитовича Островського, у 1980 році — 
Рівненське музичне училище в класі того ж 
викладача.

Працював у Рівненському облас-
ному об'єднанні музичних ансамблів, із 
1990 року — настроювачем фортепіано 
у Рівненському музичному училищі та 
Рівненській дитячій музичній школі №1 
імені Миколи Лисенка. Деякий час грав на 
бас-гітарі в багатьох естрадних оркестрах 
міста. 

Нині спільно з батьком Михайлом 
Володимировичем і під його керівництвом 
Олександр робить музичні інструменти, 
зокрема акустичні бас-гітари, що кори-
стуються неабиякою популярністю серед 
молодіжних ансамблів гітаристів. 

У 2006 році світ побачив довідник 
«Скрипкові майстри України» під упоряд-
куванням Сергія Голубокого, куди увійшли 
біографічні дані обох Петровських — бать-
ка і сина.

ТЕРНИСТІ ШЛЯХИ  СКРИПКОВОГО МАЙСТРА
Богдан Столярчук
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Воістину горджуся, що майстер Михайло 
Петровський довірив і довіряє випробовувати 
зроблену нову віолончель мені. Останній його 
інструмент, зроблений у 2012 році, мені дуже 
сподобався. При грі на ньому отримуєш задо-
волення, його оксамитовий звук ніби летить у 
залу. Це не перша віолончель його роботи, але з 
кожним новим інструментом майстер знаходить 
нові якості його звучання. Михайло Петровський 
— відомий майстер не тільки на Рівненщині, а й 
у всій Україні, а його віолончелі не поступають-
ся інструментам майстрів зі світовими іменами. 
Ніжний голос моєї віолончелі нагадує мені про її 
творця Михайла Петровського.

Аліна КУН-КУЛЬЧИНСЬКА,
викладач віолончелі Рівненської 
ДМШ №2.

***
Михайла Володимировича знаю давно 

і часто звертаюся до нього через потребу ре-
монту дитячих інструментів та смичків. Він пре-
красна і скромна людина, як майстер, у своїй 
роботі акуратний, добросовісний, шанований у 
нашому місті скрипковий майстер, який завжди 
відгукується на моє прохання. Він заслуговує 
на похвалу учнів і їх батьків, що високо цінують 
його талант.

У 1970 році я вступила до Рівненського 
музичного училища, а хорошої скрипки не було. 
Дізналася, що в селищі Клевань в одного дядь-
ка на горищі була розтрощена скрипка, яку 
я придбала. Звернулася до майстра Михайла 
Петровського, і він цей інструмент привів до по-
рядку. На ньому, завдячуючи майстру, я граю по 
сьогоднішній день.

Тетяна ГУСАРУК,
ст. викладач скрипки Рівненської 
ДМШ № 1 ім. М. В. Лисенка.

***
Михайла Володимировича Петровського 

знаю багато років. Прекрасного майстра, лю-
дину, віддану своїй праці, закохану у створення 
смичкових музичних інструментів. Його альти 
звучать по всій Україні.

Усі мої студенти в музичному училищі та-
кож грають на його інструментах. Вони зроблені 
добротно, мають хороший звук і відповідають 
вимогам часу та навчального закладу. Добре, 
що є такий Майстер, який завжди відгукується 
на прохання в роботі з ремонту та виготовлення 
інструментів. А ремонт інструментів він теж про-
водить якісно та швидко.

Оксана ЛЮБАРСЬКА, викладач альта 
Рівненського музичного училища.

***
Роботи майстра з ремонту скрипко-

вих музичних інструментів Петровського Ми-
хайла Володимировича вирізняються своєю 
акуратністю, витонченою делікатністю, мабуть, 
це і є оцінка його роботи, коли береш інструмент 
і він виспівує в твоїх руках.

Я часто звертаюся до нього в питаннях 
ремонту учнівських смичків, зокрема колодоч-
ки, вставлення волосу.

Тамара ХИЛИМОН, ст. викладач 
скрипки Рівненської ДМШ № 1         
 ім. М.В.Лисенка. 

***
Рівненщина гордиться скрипковим 

майстром Михайлом Володимировичем Пе-
тровським. Людина добросовісна, віддана своїй 
справі, до якої відноситься з любов'ю і великим 
старанням. Майстер вкладає всі свої знання і 
вміння у реконструкцію, ремонт і виготовлення 
музичних інструментів. Майстер від Бога, май-
стер для людей. Мабуть, у місті немає такого 
музиканта, який би не мав справи з цим май-
стром у полагодженні чи придбанні інструменту. 
Я шаную цю людину, бо Михайло Петровський 
щиросердечний у розмові і трудолюбивий, 
відданий такому великому ремеслу, яке живить 
його душу і дарує людям той невичерпний скарб 
— музичні інструменти, які в руках музикантів 
дарують чарівний світ музики.

Анатолій БОРТНІК, викладач-
методист скрипки, директор 
Рівненського музичного училища, за-
служений артист України.

***
Було це років 30 тому. Молодий та 

енергійний, я прийшов додому зі скрипкою в ру-
ках з роботи і поставив інструмент у футлярі під 
полицею, яка висіла на стіні і була вщент заповне-
на книгами та всілякими речами. І треба ж тако-

му статись на ту хвилину, щоб ця 50-кілограмова 
полиця зірвалася зі старих дерев'яних кілків і з 
гуркотом впала на мою скрипку.

О жах! О горе! Коли я обережно відкрив 
потрощений футляр, то жах охопив моє серце: 
від моєї скрипки залишились одні понівечені 
шматки та гриф зі струнами. Згорнув я їх у ху-
стину, якою обмотував у футлярі скрипку, і поніс 
своє «багатство » з низьким поклоном і прохан-
ням до майстра скрипкової справи Михайла Во-
лодимировича Петровського. Поглянув він на те 
«неподобство» і з жалем сказав, що нічого не 
обіцяє, але заради цікавості та з поваги до мене 
спробує відремонтувати цей інструмент.

Яким же було моє здивування, коли за 
кілька місяців шанований майстер приніс в музич-
ну школу на оглядини відроджений 
заново інструмент, який блищав і 
пахнув новим лаком і зроблений 
був під німецького майстра Штайне-
ра. Інструмент звучав, як і раніше, а 
може, ще й краще. І полилися мелодії 
на оновленому інструменті...

З часом я придбав ще один 
інструмент «Пасакалія» роботи 
Михайла Петровського, виконаний 
майстром 1979 року, який мож-
на сміливо ставити в один ряд з 
інструментами, виготовленими ви-
датними європейськими майстрами.

У народі кажуть: «Слава ру-
кам, що пахнуть хлібом». Я ж кажу: 
«Слава рукам Петровського, що 
пахнуть інструментальним лаком і 
роблять диво-інструменти!».

Дмитро КУХАРУК, ст. ви-
кладач скрипки, керівник 
учнівського симфонічного 
оркестру Рівненської 
ДМШ №1 ім.М.В.Лисенка

***
Я часто звертаюся до Михай-

ла Володимировича Петровського 
з проханням ремонту «київських» 
скрипок і смичків, та завжди залиша-
юсь задоволеною його роботою. Він 
совісно відноситься до цієї справи. 
Не дивлячись, що до його рук часто 
попадають «фабричні» скрипки, він їх ладнає 
так, що вони в руках юних музикантів звучать по-
новому, а дитина із задоволенням бере в руки 
оновлений інструмент і насолоджується музи-
кою та своєю грою. Цей Майстер шанований не 
лише в нашому місті й області. На виготовлених 
ним інструментах грають імениті музиканти 
України, бо вони мають хороший звук, зручні 
у виконанні. Отож бажаю подальших успіхів 
майстрові у виготовленні нових інструментів.

Валентина ПОДОЛЯНЧУК, ст. 
викладач скрипки Рівненської ДМШ 
№ 1 ім. М. В. Лисенка.

***
Понад 10 років я приношу смички та 

скрипки учнів свого класу в майстерню Михай-
ла Володимировича Петровського. Його ро-
бота витончена та акуратна, тому заслуговує 
на вдячність. Він людина скромна, ввічлива, 
маючи багаторічній досвід роботи з ремонту і 
виготовлення смичкових музичних інструментів, 
намагається добросовісно відноситися до своєї 
справи.

Хочеться побажати майстрові здоров'я і 
нових інструментів у його працьовитих руках.

Лілія АНДРІЯНОВА, викладач скрип-
ки Рівненської ДМШ № 1 ім. М. В. 
Лисенка

***
З Михайлом Володимировичем Пе-

тровським я знайома вже більше 30 років. Ще 
під час мого навчання в музичному училищі ми 
часто носили до майстра підладнати свої скрип-
ки, смички, і він нам за символічну плату ремон-
тував. І сьогодні, працюючи з дітками в музичній 
школі, часто звертаюся до майстра, і він не 
відмовляє замінити гриф чи підгриф, виточити 
нові колки, старається добросовісно і якісно все 
це зробити. Дуже шаную Михайла Володимиро-
вича і зичу йому всіляких гараздів.

Алла КАТЕРИНЧИК, викладач скрип-
ки Квасилівської ДМШ та музично-
педагогічного факультету РДГУ

***
Я часто звертаюся до майстра Михайла 

Володимировича Петровського в питаннях ре-
монту учнівських інструментів та смичків. Була 

проблема з підборідником для учня, але Михай-
ло Володимирович допоміг — усе вийшло до-
сить акуратно і добротно. Вдячна цій людині за 
щирість і відповідальність за свою роботу, яка 
добром служить для музикантів, особливо для 
підростаючого покоління, тому що не всі бать-
ки можуть придбати добротні й відповідно дуже 
дорогі музичні інструменти, тож щира подяка 
майстрові.

Ольга ОСТАПОВА, викладач 
скрипки Рівненської ДМШ №2

***
Ще коли була студенткою Рівненського 

музичного училища, доля звела мене з май-
стром Михайлом Володимировичем Петровсь-

ким. Його ремонти моєї скрипки і смичка зав-
жди виручали мене. Він ніколи не відмовлявся, 
коли я приносила «друзки » зі своєї скрипки, а 
складав ці частинки докупи, і врешті інструмент 
мав своє звучання. Спасибі майстрові за його 
добрі справи.

Ольга ФЕДОРИШИНА, викладач 
скрипки Рівненської ДМШ № 1 
ім. М. В. Лисенка

***
Добрі люди завжди роблять добрі спра-

ви. До таких людей відноситься і Михайло Во-
лодимирович Петровський — неперевершений 
майстер з ремонту і виготовлення смичкових 
музичних інструментів.

Його роботи високо цінять не тільки учні 
і викладачі музичних шкіл нашого краю, які 
часто до нього звертаються, але й музиканти 
інших країн. А прохання про екстрений ремонт 
інструмента майстер завжди задовільняє.

Інна КЛУС, викладач скрипки 
Рівненської ДМШ ім. М. В. Лисенка

***
Більше 10 років я грала на скрипці Михай-

ла Володимировича Петровського, ще навчаю-
чись у Рівненському музичному училищі. Згодом 
ще на одній його скрипці грала. Інструмент має 
чималі зручності при грі: шийка, гриф, відповідає 
кожна нота.

Ще на одній скрипці майстра я грала, у 
неї також хороше звучання. Нині на цій скрипці 
грає моя учениця. Скрипки майстра переходять 
із рук у руки й продовжують своє життя в нових 
поколіннях музикантів.

Ірина ГОРБАЧУК, викладач скрипки 
Рівненської ДМШ №2

***
Петровського Михайла Володимирови-

ча знаю з 1976 року, як приїхав у Рівне після 
закінчення Львівської консерваторії. Мене ди-
вувало як «людина-технар» (з технічною ви-
щою освітою) пов'язала своє життя з музикою. 
Це не просто робота для насолоди, а творчість, 
що потім дає насолоду багатьом іншим людям. 
У 1920-х—30-х роках, як колись казали, «за 
Польщі», теж були майстри на Рівненщині, які 
ремонтували скрипки, а нині славу скрипково-

го майстра має М.В. Петровський. Покоління 
музикантів виросло на його інструментах, ре-
ставрованих і створених. Я звертався до нього 
і не боявся дати свій італійський інструмент 
— і залишався цілком задоволений його робо-
тою. Основні риси майстра — працьовитість, 
порядність, чесність, людяність. Це людина, яка 
притягує до себе від малого до старого, люди-
на, якій я бажаю сто років життя.

Михайло ІВАНІВ, скрипаль 
академічного камерного оркестру 
Рівненської обласної філармонії, 
заслужений артист України

***
Відповідальність за ремонт і мон-

тування струнних музичних інструментів у 
Рівному взяв на себе майстер Михайло Во-
лодимирович Петровський ще в 1968 році. 
Це й дало можливість багатьом музикантам 
нашого міста, які придбали скрипку, альт чи 
віолончель, звертатися до Михайла Володи-
мировича за порадою чи за «лікуванням» сво-
го інструменту. Різноманітність ушкоджень 
від зносу і деформації корпусу смичкових 
інструментів потребує від майстра, який усуває 
ці дефекти, не однієї лише винахідливості, 
але й знання умов становлення його акустич-
них властивостей. Успішно з цією проблемою 
справляється Михайло Володимирович Пе-
тровський — справжній першокласний май-
стер. Результати, які отримував Михайло Во-
лодимирович у ремонті та монтуванні струнних 
інструментів, схвально оцінені багатьма музи-
кантами оркестрів та педагогами багатьох міст 
України.

Олександр БУХАЛЬСЬКИЙ, викла-
дач скрипки музично-педагогічного 
факультету РДГУ

***
Петровський Михайло Володимирович 

— непересічна особистість, знаний майстер з 
виготовлення скрипок, альтів, віолончелей. Це 
неординарна особистість, талановитий педа-
гог, якого маю за честь називати своїм учите-
лем у виготовленні скрипок. Під його чуйним 
керівництвом мною були виготовлені перші 
маленькі інструменти та декілька повних скри-
пок, і тільки підтверджую, що Петровський 
віртуозно володіє цим складним мистецтвом 
скрипкового майстра. Без сумніву, він на-
лежить до числа кращих майстрів України. 
Для мене, майстра-початківця по струнно-
смичкових інструментах, Михайло Петровсь-
кий зіграв неоціненну роль: він своїм при-
кладом постійно доводить, що тільки праця 
пробуджує натхнення та творчу наснагу. Лю-
дина активної громадської позиції, любить 
класичну музику, розуміється в питаннях жи-
вопису. На інструментах Михайла Петровсько-
го грають музиканти не тільки в Україні, а й у 
багатьох країнах світу. Маючи більше 80 років, 
він зробив третю віолончель, працює над аль-
том та будує плани на майбутнє. 

Олександр ПОДИК, контраба сист 
академічного камерного оркестру 
Рівненської обласної філармомонії.

***
Перший свій інструмент, бас-гітару, 

Олександр Михайлович Петровський зро-
бив десь на початку 1997 року. Це була копія 
електрогітари, тільки акустична. Вона стала 
експериментальною, в ній було мало звуку. 
Я йому дав розміри корпусу, товщину дек —і 
наступний інструмент мав уже достойне басо-
ве звучання. В музичній школі був створений 
квартет гітаристів, в якому використовується 
бас-гітара роботи Олександра Петровського. 
Квартет гітаристів брав участь у всеукраїнських 
та міжнародних конкурсах, і для цього квар-
тету було замовлено бас-гітару. Нині цей 
інструмент звучить уже в четвертому поколінні 
квартету.

Майстру замовлено великий бас (гітару-
контрабас) для учнівського оркестру гітаристів. 
З кожною новою виготовленою бас-гітарою 
Олександр Петровський удосконалюється як 
майстер такого своєрідного інструменту.

Юрій ІВАНОВ, викладач гітари, 
завідувач відділу народних 
інструментів Рівненської ДМШ 
№ 1 ім. М. В. Лисенка.

(Матеріали про родину Петровсь-
ких надані кременчанином Олегом 
Миколайовичем Мочальським)
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Літературно-мистецька сторінка

***
Так хочу я для тебе прокидатись,
Так хочу я для тебе посміхатись,
Бо ти для мене сонце, місяць і зоря,
Бо ти для мене літо, осінь і весна,
Бо ти для мене рік , година — все життя...

***
Які незгоди нас би не спіткали,
Я повертатимусь до тебе знов,
Щоб твої мужні руки пригортали
І голос вуст твоїх тривожив кров.
Як проти нас повстане світ, як ніч,
Візьму я меч, боротимусь, як вмію.
Кохання наше – це незламна річ,
І проти нього немає протидії
Про нього можу закричать на цілий світ,
Та хочу лиш тобі прошепотіти.

***
Це відчуття, що ніби обіймаєш...
Це відчуття, що ніби пригортаєш…
Та це мара, лиш сон, лиш сподівання:
Вже згасло, мов свіча, твоє кохання.
Лишилися думки про те, як все було…
Було усе: і зорі, і свічки, й признання.
В моїх рядках – твоє кохання.
Ти вже перегорнув оцю сторінку,
А я ще на полях пишу слова.
Ти обіймаєш зовсім іншу жінку,
А я шукаю ту, ким я була.
Не знаю,  чи згубила, чи віддала…
Та ні, крила свої тобі подарувала.
Отак стою, безкрила, бездиханна,
І ніби помираю від твого капкана.
Стою на станції, одна я на пероні –
Та ти вже не чекаєш у вагоні.

***
Без тебе я – не я.
Бо ти мій вітер і моя земля.
Бо ти мої страждання й перемога,
Бо ти мій мир, моя війна.
Бо ти мій злодій, ти і мій герой,
Бо ти моя вода і мій вогонь,
Цей світ прекрасний, коли в нім є ти.
Без тебе існування неможливе,
Тебе кохаю, одного тебе.
А ти кохай мене,
І більше вже нічого не потрібно,
Бо ти моє багатство із багатств,
З тобою – я здорова і щаслива.
Цьому пояснення одне –
Для тебе я кохана і єдина.

***
Тобі вірші пишу, тобі присвячую поеми,
Для тебе я доводжу теореми,
Для тебе я співаю всі пісні,
І образ твій завжди в моєму сні.
У кожному з романів ти – герой.
Для мене ти і лицар, і ковбой.
Ти мій мажор, ти мій мінор.
Ти і розбійник, і сеньйор.
Водночас ти і раб, і імператор,
Для мене демократ ти і диктатор.
Ти – хліб, вода і сіль.
Ти – радість і страждання, й біль.
Моя ти смерть,  моє ти воскресіння.
Ти плід мій і моє коріння.
Мета мого життя – це ти.
З тобою хочу бути назавжди!

***
Признаюсь я, напевно, лиш собі,
Що закохалася у нього до нестями.
Мені тоді відкрились океани
Його очима я шукаю у юрбі.
Він з янголів, що ходять по землі.
У гороскопі з ним знаходжу схожість.
Вже постать ця вписалась у душі:
Цей стан, усмішка, мужні плечі
Пред цим кидаю всі свої мечі.
У цих очах щоразу тону,
Заради них зреклась би й трону.
А серце вже вискакує з грудей,
Коли він посміхнеться між людей.
Він кисень мій, без нього в серці спрага.
Він те, чого я хочу й прагну.

***
Запав юнак у душу,
Схитнув мою постійну тишу
Почав з’являтись уві сні,
В реальності являється мені.
Не знаю, чим ти вразив серце:
Чи очі, що немов гірське джерельце,
Чи щира усмішка твоя,
Чи стан, як у книжкового героя…
Не знаю, чим – та полонив!
Так хочу, щоб до мене подзвонив.

***
Коли я чую твоє ім’я,
Розгоряється в серці моїм полум’я
І так з грудей назовні рветься,
Коли ж твоє на поклик озоветься?
Думка моя лише до тебе лине,
Душа тебе ніколи не покине.
Можливо, у минулому житті
Ми за кохання були вбиті.
Та зараз вже ніхто не проти,
Чаклунки тут не зварять привороти,
Негідники не викрадуть мене.
І почуття наше вже нас не омине.
Тобі боротися ні з ким не треба:
Тепер лиш ти – моя потреба.
У всі часи, на всі світи
Моє стремління – тільки ти…

***
Коли проходжу біля тебе поряд,
Стараюсь заховати я свій погляд.
Коли я бачу, як ти іншу обіймаєш,
Здається, серденько моє ламаєш.
Від цього дійства хочу я сховатись
І з місця якось вмить зірватись.
А потім на частинки крається душа
І не одного напишу вірша.
Бо ти став музою моєю,
Всім океаном, і стрімкою течією.
Та зараз ти для іншої смієшся
І до тортур найтяжчих ти вдаєшся.
Чекаю я, коли зізнаєшся мені,
Бо знаєш, що горю в твоїм вогні
І все жду зустрічі з тобою,
Лишаючись кохання нашого рабою.

***
Я думала, що разом ми назавжди,
Та все ж не приховаєш тої правди.
Розлуки нам прийшов вже час –
Вогонь кохання нашого погас.
Посміхаєшся ніжно ти вже не мені,
Не для мене горять твої очі ясні.
Серце вже рветься моє із грудей,
Більш не відкрию твоїх я дверей.
Забути цього вже ніколи не зможу.
Відкрию скриньку і туди вже зложу.
Тепер ключі від серця я сховаю,
А хто відкриє, вже не знаю.
Та помилку свою не повторю,
Ту, що я тебе люблю…

***
У цей весняний час
Уже немає Нас.
Ти втратив шанс, свою удачу,
І я тобі ніколи не пробачу.
Тобі я серце своє віддала,
І душу пред тобою роздягла.
У цьому раунді кохання я програла
І пісню нашу відспівала.
Можливо, ти ще будеш повертатись,
Та все одно надійде час розстатись.
Ти вибрав не мене. Це помилка життя.
Лишив розчавленими почуття.
Тобі давала все найкраще –
Лишив мені усе пропаще.
Я знаю, ще заграє серця скрипка
І змусить душу ніжно розцвісти,
Та скрипалем, повір, будеш не ти…

Марія ПАСЕВИЧ       
народилася в селі Крив-
чики Збаразького району 
Тернопільської області. 
Після закінчення з 
відзнакою місцевої шко-
ли поступила до Креме-
нецького педагогічного 
коледжу. Студентка 
41-ТОк групи. Серед 
захоплень – матема-
тика, журналістика, 
психологія,  а також 
поезія. Вірші почала пи-
сати з 12 років. Тема-
тика – про природу, 
людські стосунки, перші 
почуття. Мрія – жити і 
працювати в Україні, стати відомим письменником і 
справжнім учителем, можливо, й Міністром освіти, 
тому що має багато гарних ідей щодо освітніх ре-
форм і чудові лідерські здібності.
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***
Так жаль: мене ти не цінуєш
І почуття мої святі марнуєш.
Взаємності чекала я від тебе,
Що із обіймами покличеш ти до себе.

Та ні, я помилилася в тобі
І більше не довірюся судьбі.
Амур дарма пустив у серце
Стрілу пекучу, мов із перцем.
Мені пекло, коли я закохалась,
Мені пекло, коли я в цім зізналась,
Мені пекло, коли в коханні захлиналась,
Мені пекло, коли всю правду я дізналась.
Мені пече і зараз, як тоді,
Як на «кохаю», ти сказав «прости, та ні».
Мені пекло, пече і буде так пекти,
Допоки кров у венах буде ще текти.
Не знаєш ти, як боляче мені,
Неначе я сама замкнулась у тюрмі,
А ці тортури не розламують кістки,
Лиш душу розривають на шматки.
Весь біль не можна описать словами,
Весь біль не можна виплакать сльозами.
Його я пам'ятатиму завжди,
Бо на руках і серці ще сліди.
Вони як пам'ятка про юні помилки.
Що серце не заміниш, воно не батерейки.
О гітаристе, порвалася наша струна,
Між нами стала вже не одна стіна,
Пішло у безвість все наше кохання,
Мені залишилось тільки страждання.

***
В моїх мріях з’явився він,
Незнайомий мені мужчина,
Мов герой пісень групи «Сплін»,
Мов відома у світі картина.
Він у мріях дарує квітки,
Пише вірші й чимдуж обіймає,

Він зайняв усі юні думки,
Хоч я знаю: таких не буває.
Та як ходить такий десь по світу
І шукає кохану одну,
Як Ромео шукає Джульєтту.
Хочу втрапити  до  його сну,
Наснитися у весняну ніч,
Мов та, яку він добре знає,
Якщо колись зійдемося віч-на-віч
Він просто скаже, що кохає.
Отак, спочатку уві сні

Людей ми незнайомих зустрічаєм,
А потім, влітку, восени чи навесні,
Одного з них п’янким цілунком пригощаєм.

***
Весна – це час думок і сподівань,
Коли між цвітом граються усмішки,
І нездійснених здійснення бажань,
І почуттів незрозумілих трішки.
Весна – це колір юності і чистоти
(І стара вишня он стоїть, мов наречена),
Час радості, веселощів і доброти,
Кульбабок в полі річка нескінченна.
Весна – це час, це колір, це початок
Того, що буде влітку, восени.
І навесні ніхто не ставить крапок,
Тих, що поставим лютої зими.
Все навесні нове і незнайоме,
Улітку відкриваєм сторінки,
А восени стає усе відоме,
Тому ми взимку чуємо гудки.
Тож не жалійтеся на зиму чи на осінь:
Погода не приносить в серце біль.
Ви розум навесні не відключайте зовсім,
Щоби не гризла душу зради міль.

***
(Моїй М.)

В такі часи тепер живем:
Не з тими у човні пливем,
Не кожен друг – це друг,
Не кожен кине рятувальний круг.
Радіє кожен із тобою,
А так-то сам-на-сам з бідою,
Коли зустрінеш друга того,
Що часточку тобі дає усього свого,
Тобі ділитися захочеться самому.
Не страшно з другом навіть грому.
Ви друзям говоріть частіше
«Спасибі, що ти Є» й  щиріше.

***
Старе чорно-біле фото,
Де люди зображені білі…
Емоцій на ньому багато,
На обличчях вони занімілі.
Це фото тримаю в руках
І згадую дні минулі,
Події гортаю в думках
І спогади затонулі.
Це було давно, пам’ятаю,
Колись все було, все минуло.
Та спогади я повертаю,
В цім фото минуле заснуло.
Та тільки гляну на нього –
І знову емоцій море.
На фото немає всього,
Та воно про багато говорить.

***
 І не важливо, ти поруч чи ні:
Завжди відчуваю твоє тепло.
Все найкраще ти віддаєш мені,
Своїм поглядом ти відвертаєш зло.
Та іноді тебе я не ціную
І роблю чи кажу, чого не варт,
Твою турботу попусту марную,
Хоч знаю, ти – мій перший старт.
Якби не ти, то я була б не я,
Бо ти – та перша допомога і підтримка.
І в першу чергу, ти – моя сім’я,
Завжди зі мною, мов та невидимка.
За все мені, матусю, ти прости,
За ті страждання бідного серденька.
Я дякую, що є у мене ти!
Люблю тебе я дуже сильно, ненько!

***
Ти повз мене проходиш
І поглядом серце заводиш.
Ти надаєш магічних сил —
І я злітаю до небес без крил.
Ти в моє серце струм проводиш,
З розуму мене зводиш,
І перед очима все пливе.
Тепер в душі все оживе.
Не знаєш ти, як боляче кохати,
Коли ти мене не хочеш знати.

***
Ви всі ховаєте її так сильно,
Щоб відчувати себе «вільно».

Туди, щоб ніколи не знайшли,
Не хочете, щоб бачили її гріхи.

Не бачили, якого кольору вона
І чим наповнена до дна.
І щоб ніхто не знав, як вона сміється,
Чи не бачив, як від болю гнеться.

Ви всі ховаєте святе,
А напоказ лишаєте не те.
І кажете: «Людство так змінилось»,
Воно у схованці, отам втопилось.

Це ж кожен заховав її чимдуж,
Та прошу я вас: «Не ховайте душ!».
Не бійтесь того, що вам скажуть люди,
Ті скажуть, що ховають душі всюди.

А ви робіть,  до чого тягнеться душа,
Як хочеться сміятися – то смійтесь,
Як хочете заплакати – не бійтесь…
І ось уже кінець мого вірша.

Я повторити хочу, може, хто не чув:
«Душ не ховайте, як би вітер вас не гнув».

***
І як тобі признатись, я не знаю,
І як тобі сказати, що кохаю.
Твоїх очей не бачу – помираю,
А як сказать «люблю», іще не знаю.
Боюся я відмови чи сміху у лице,
Бо серце вже попало у твоє сільце.
Ми зараз друзі, а я тебе люблю,
Можливо, помилку зараз зроблю.
А може, ти зараз це читаєш
І що про тебе річ, не знаєш.
Признатись можу лиш я у віршах,
А нам поговорить би по душах...
Може, не зрозумієш моїх слів,
Бо вогник цей в мені давно вже тлів,
Тобі вже раз я зізнавалась у коханні,
Та ти в той час горів у іншому бажанні.
Так, все! Наважилась, кажу:
«Люблю тебе, люблю, люблю!

Отак, безтямно і до божевілля,
Неначе випила любовного чар-зілля.
Горю уся – до кінчиків волосся,
Тобі мене майже спалить  вдалося.
Люблю тебе, так просто – як дитина,
І полонили почуття, мов павутина».
Але освідчення мої... лише чорнилом...
Хай …на полицях припадають пилом.

Літературно-мистецька сторінка
в і д к р и т о ї  д у ш і



з  елементами абстракції на фоні живої природи оранжереї. 
Розповіді юного митця 
про свою нестандартну 
новаторську техніку ви-
конання робіт і додаткові 
біологічно-мистецькі 
засоби, запропоновані 
Дмитром, зацікавили 
кожного з відвідувачів, 
залишили дійсно 
неповторні і незабутні 
враження.

Виставка відбулась за сприяння кафедри біології, екології 
та методики їх викладання та зокрема кандидатів біологічних 
наук, доцентів Ольги Дух і Нелі Цицюри. 

турою та традиціями Польщі.
З 2015 року навчається в Краківському 

педагогічному 
університеті 
ім. Комісії Народової на факультеті мистецтв (напрямок «Анімація 
культури в соціальному просторі», з 2017 року – на факультеті 
промислового дизайну. В 2016 році представив першу персональну 

виставку в музеї Юліуша Словацького в 
Кременці.

А на початку осені неор-
динарна виставка картин Дмитра 
Нікіфорчука «#живопис #рослинність 
#абстракція» гостювала  в неординарній 
«виставковій залі» – оранжереї 
Кременецької ОГПА ім. Тараса Шевчен-
ка, що стало яскравою подією мистець-
кого життя міста. Викладачі та студенти 

академії, учні ЗОШ, кременчани мали унікальну можливість огляну-
ти дивовижний авторський вернісаж зображень рослин у поєднанні 
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ЗАМОК№ 13-18 29 вересня 2017 р.

Молодий художник Дмитро Нікіфорчук на-
родився в Кременці. Тому й не дивно, що наше 

древнє місто з багатим 
історичне мминулим, з 
неповторною приро-
дою й архітектурою, 
яке часто назива-
ють «Маленькою 
Швейцарією», на-
завжди полонило душу 
хлопця. З раннього 
віку він цікавився ми-
стецтвом. Під час на-
вчання в Кременецькій 

ЗОШ-інтернаті займався 
в ляльковому та драматичному театрі Кременецького районного 
центру дитячої творчості, був призером творчих конкурсів район-
ного, обласного та всеукраїнських рівнів. У вільний час відвідував 

гуртки школи, 
зокрема твор-

чу групу «Фарбування», де вивчалися 
різноманітні техніки малюнка. Протягом 
шкільного часу був головою учнівського 
уряду району та заступником голови учнівського уряду Тернопілля. 
Поруч з історією України, Кременеччини цікавився історією, куль-

З початком нового навчального року в історичному корпусі академії з ініціативи виклада-
ча Тетяни Балбус знову стали експонуватися роботи студентів спеціальності «Образотворче 
мистецтво». На першій виставці представлено 15 залікових робіт з предмету «Композиція».
Ілюстрації до казок в техніці акварелі, графіки, гуаші показали студенти 21-Рк групи ко-
леджу Марія Бак, Аліна Батовська, Юлія Бацула, Ірина Литвиненко, Соломія Соколовська, 
Аліна Нецюк, Оксана Ямпольська, Богдана Остапчук, Ольга Прокопчук, Артур Бойчук, Юлія 
Журибіда, Мирослав Костючик та інші.

До Дня працівників освіти і Дня художника підготовлена виставка пленерного живопи-
су студентів 31-Рк групи  педагогічного коледжу «Моя рідна земля», де представлені роботи, 
виконані під час проходження літньої навчальної практики Дариною Камінярською, Дарією 
Бекеш, Анною Стрелець, Віктором Ляшуком, Надією Мокрицькою, Ольгою Вілічук, Катери-
ною Білобровенко, Оксаною Міхневич, Марією Гончар, Катериною Коташ та їх колегами. 
Для робіт характерні  своя кольорова гама, що передає час доби, освітлення, погоду тощо.

Осінь щедро сипле пізніми квітами, багрянить і золотить листя дерев, п’янить арома-
том стиглих яблук та груш і будить вересневі мистецькі ідеї творчих людей. На черговому 
вернісажі-конкурсі «Осінні фантазії» свої роботи з природного матеріалу презентували студенти 
педагогічного коледжу нашої академії. 

Тематика екземплярів виставки, як завжди, була різноманітною. Проте так чи інакше, а 
всі теми мали декілька спрямувань: національно-патріотичне, студентського життя, казкових 
ситуацій і композиції з природних дарів. Одні роботи вимагали мінімальних затрат часу, зусиль, 
уяви тощо, інші – більше, а окремі можна справедливо назвати справжніми витворами мистецької 
фантазії та умілих рук. Тому в їх оцінці члени конкурсного журі зважувало всі ці аргументи і при-
йняли спільне рішення щодо переможців. Отож, третє місце вибороли студенти 31-Мк, 22-Дк та 
11-Мк груп, на другому місці – роботи юних митців 31-Фк, 21-Мк і 21-Дк груп, а найвищу оцінку 
отримала композиція четвертокурсників-«дошкільнят» під назвою «Стояла хатина край села». 

Окремо відзначені роботи «Кошик їжачка» (31 ТОк), «Мрії на парах» (41-ТОк) і «Стояла 
собі хатка» (32-Дк) у номінації «Умілі руки» і патріотична композиція 11-Фк групи у номінації 
«Єдина Україна».

Фото Валентини КАЩУК
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