
анонс

НОМЕРА

Газета Кременецької обласної  гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка

ЗАМОК30 березня  2018 року, №1-6 (265-270)

Волинський 
Гомер

4-8 ст.

Наукові 
публікації

16-18 ст. 22-23 ст.

Літературна 
сторінка

(Закінчення на стор. 2-3)

Афанасій ЛОМАКОВИЧ, ректор академії

Стратегічною лінією розвитку навчального закла-
ду визначено збереження самостійного, автономного, 
регіонального, невеликого за кількісним складом, проте 
престижного закладу вищої освіти, який би надавав освітні 
послуги високої якості; спрогнозовано зміну статусу на-

вчального закладу із академії на університет – заклад вищої 
освіти регіонального профільного педагогічного спря-
мування, що провадитиме інноваційну освітню діяльність 
за різними ступенями вищої освіти (в тому числі доктора 
філософії), здійснюватиме прикладні наукові дослідження, 
буде провідним науково-методичним центром 
у регіоні із розвинутою інфраструктурою на-
вчальних і науково-виробничих підрозділів, 
сприятиме поширенню наукових знань 
та провадитиме культурно-просвітницьку 
діяльність.

На сьогодні навчальний заклад 
здійснює підготовку фахівців згідно  
Відомостей щодо здійснення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти. Ліцензований 
обсяг підготовки становить 1470 осіб: молод-
ший спеціаліст –  310 осіб; бакалавр – 820 
осіб; магістр – 330 осіб; доктор філософії 
– 10 осіб. У структурі Академії нині 
функціонують 3 факультети: «Педагогічний 
факультет», «Гуманітарний факультет» і «Фа-
культет фізичного виховання та біології», де 
готують фахівців з 3 галузей знань (Освіта/
Педагогіка, Соціальна робота, Природничі 
науки) за ступенями вищої освіти «бакалавр» 
(15 освітньо-професійних програм), «магістр» 
(8 освітньо-професійних програм) та за 
третім освітньо-науковим рівнем (1 освітньо-
наукова  програма). У структурі педагогічного 
коледжу здійснюється підготовка молодших 
спеціалістів із 5 спеціальностей.  

Серед наших здобутків можемо на-
звати результати ліцензування освітньо-
професійних програм бакалавра і магістра та 
освітньо-наукового рівня доктора філософії за третім освітньо-
науковим рівнем зі спеціальності  «Освітні, педагогічні науки» 
з ліцензованим обсягом   10 осіб. Ліцензовано 5 бакалаврсь-
ких програм загальним обсягом 150 осіб: Початкова освіта, 
Середня освіта (Інформатика), Середня освіта (Історія), 
Екологія, Професійна освіта (Деревообробка) – по 30 осіб. 

Ліцензовано підготовку магістрів із 8 освітньо-
професійних програм  загальним обсягом 330 осіб за денною 
та заочною формами навчання. Розширено ліцензований об-
сяг із 3 освітньо-професійних програм Біологія, Музичне ми-
стецтво, Трудове навчання та технології – із 15 до 130 осіб.  
Відкрито 5 нових магістерських освітньо-професійних про-
грам: 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 13 нових освітньо-
професійних програм та 1 освітньо-наукова програма із за-
гальним ліцензованим обсягом 485 осіб.

Ліцензування – це лише наміри й обґрунтування 
спроможності навчального закладу щодо підготовки фахівців. 
Вже розпочалася реалізація  заявлених програм на практиці. 
Це нова і дуже відповідальна грань у діяльності навчально-
го закладу, яка в кінцевому підсумку виллється у процедурі 
акредитації – більш складній, ніж ліцензування. Перше випро-
бування ми успішно витримали, коли  проходили акредитацію 

магістратури за освітньо-професійними програмами Музичне 
мистецтво і Трудове навчання та технології.

У навчальному закладі на трьох факультетах  
функціонує 10 кафедр. Якісний професорсько-викладацький 
склад академії на  кінець 2017 року включав 140 науково-
педагогічних працівників та концертмейстерів (з них – 13 
докторів наук, професорів; 80 кандидатів наук, доцентів; 
47 викладачів без наукового ступеня та вченого звання). На 
засадах внутрішнього сумісництва  працюють 15 науково-
педагогічних працівників, зовнішнього сумісництва – 17 (з 
них11 – із науковими ступенями і вченими званнями).

Штат науково-педагогічних працівників академії попов-
нився доктором наук, професором Штонем Г.М.; захищено 2 
кандидатські дисертації: Левандовська Л. Ю. – кандидат наук 
з фізичного виховання та спорту, Плотнікова А. А. – канди-
дат філологічних наук. Планується захист двох докторських 
дисертацій (Савелюк Н. М., Чик Д. Ч.), та восьми кандидатсь-
ких дисертацій  (Соляр Л. В.,  Ратинська І. В., Ільчук Л. П.,  
Пуцик О. А., Шайковський О. В., Янчук Ю. Я., Довгаль В. І., 
викладач педколеджу Погонець І.В).

На посаді доцента кафедри перебувають 13 науково-
педагогічних працівників: Панфілова О. Г., Семегин Т. С., 
Янусь Н. В., Гарматюк Р. Т., Яценюк Н. І., Заболотна В. П., 
Сеньківська Г. Я., Божик М. В., Клак І. Є., Сафіюк О. В., 
Цісарук В. Ю., Омельчук О. В., Балбус Т. А. Кадровим здобут-
ком є присвоєння викладачу Балбус Т. А. почесного звання 
«Заслужений майстер народної творчості України». 

Започатковано  підготовку власних наукових кадрів в 
аспірантурі за третім науковим рівнем вищої освіти. В академії 

навчаються 9 аспірантів (5 осіб на денній формі навчання 
та 4 особи – на заочній),  17 осіб навчаються в аспірантурі 
інших закладів вищої освіти. Підготовка молодих науковців 
за третім науковим рівнем вищої освіти ставить перед 
навчальним закладом ряд нових організаційних, 
інформаційних, профорієнтаційних, науково-
методичних завдань, які потрібно вирішувати. Слід 
відзначити, що наукове керівництво  аспірантами  
забезпечують,  в основному, штатні  доктори наук 
(90 %):  доктори педагогічних наук, професори 
Дем’янчук О. Н. та Бенера В. Є.; доктор педагогічних 
наук, доцент Курач М. С., а також кандидати наук, 
доценти (10 %): Онищук І. А. та Приймас Н. В. До 
наукового керівництва запрошуються науково-
педагогічні працівники  з інших закладів вищої освіти. 
Науковий потенціал зростання штату кадрів станов-
лять 32 викладачі академії (з них 14 – в академії, 
18 – у коледжі), які виконують дисертаційні дослідження у 
статусі здобувачів наукового ступеня доктора філософії. 

Однією з невід’ємних складових наукової діяльності 
академії є наукові дослідження з актуальних про-
блем сучасної вищої школи. Науково-дослідна робота 
професорсько-викладацького складу тісно пов’язана з 
проблемами підвищення якості й ефективності підготовки 
майбутніх фахівців. З цією метою укладено угоди про пар-

тнерське співробітництво між Академією та іншими закла-
дами вищої освіти України. Відзначаємо необхідність по-
глиблення співпраці в рамках існуючих угод з вітчизняними 
університетами, міжнародними освітніми фондами та 
організаціями.

За звітний період підписана угода про співробітництво 
з Софійським технічним університетом (м. Софія, 
Болгарія), Люблінською політехнікою (м. Люблін, Польща), 
Загальноосвітнім ліцеєм №1 ім. Юліуша Словацького (м. Хо-
жув, Польша). Підготовлено пакети документів для підписання 
міжнародної угоди про співробітництво з Люблінським като-
лицьким університетом Івана Павла ІІ (м. Люблін, Польща). 
Плануємо вийти на новий рівень зв’язків з університетськими 
центрами зарубіжжя, уклавши нові угоди про співробітництво 
в науковій, освітній сферах та сфері академічних обмінів. 
Підписано  угоди про співробітництво із Львівським держав-
ним університетом фізичної культури та Комунальним за-
кладом Львівської обласної ради «Самбірський педагогічний 
коледж імені Івана Филипчака».

Відзначено ювілейні дати персоналій краю, які зро-
били вагомий внесок у розвиток освіти, науки і культури на 
Кременеччині, у становлення і зміцнення нашого навчально-
го закладу: з нагоди  90-ї річниці від дня народження  худож-
ника Ростислава Глувка  проведений науково-мистецький 
симпозіум «Художньо-мистецькі рецепції творчості Ро-
стислава Глувка в контексті розвитку української діаспори 
ХХ ст.». Програма симпозіуму включала презентацію 
інформаційного стенду «Ростислав Глувко. 1927 – 1990», 
відкриття виставки живопису художників Кременеччини 

«Кременецькі завулки» та виставки сту-
дентських художніх робіт «Мистецтво 
без кордонів», дитячий художній пленер 
«Кременець очима дітей», вечір-спогад 
«Memorabilia творчості» з переглядом 
віртуальної колекції робіт Р. Глувка.

Проведена Всеукраїнська науко-
ва конференція «Подільські читання», 
присвячена 90-річчю від дня народ-
ження відомого ботаніка-систематика, 
флориста Бориса Заверухи. Серед 
співорганізаторів конференції – 
Міністерство освіти і науки  України; 
Міністерство екології та природних 
ресурсів України; Тернопільська об-
ласна рада;  Управління освіти та науки 
Тернопільської облдержадміністрації; 
Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка; 
Тернопільський НПУ ім. Володимира 
Гнатюка; НПП «Кременецькі гори»; НПП 
«Подільські Товтри»; Кременецький 
ботанічний сад. Центральним заходом 
культурної програми ювілейного науко-
вого форуму став художньо-мистецький 
вечір пам’яті професора Бориса Заверу-
хи.

До роботи ІV Міжнародної 
науково-практичної конференції 

«Інновації у вищій школі: проблеми та перспективи освіти 
і науки» долучилися фахівці 37 академічних інституцій з  
України, Польщі, Узбекистану, Бельгії, Білорусі, Болгарії, 

Великобританії, Італії, Німеччини, Росії, США, Фінляндії 
та Франції. Співорганізаторами конференції спільно з 
Академією стали Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Представництво Польської академії 
наук у Києві, Люблінська Політехніка, Наукове Товариство 
м.Остролєнка, Вармінсько-Мазурський Університет (Поль-
ща). 

ОПТИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ – ВИСОКА  ЯКІСТЬ
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Афанасій ЛОМАКОВИЧ, ректор академії
(Початок на стор.1)

Науково-педагогічна діяльність викладачів Академії 
популяризувалася та впроваджувалася в освітніх закладах 
Кременеччини через науково-методичні семінари, тренінги, 
майстер-класи. Науково-педагогічні працівники кафедри 
педагогіки та психології (завідувач Кравець Л.М.) та кафе-
дри спортивних ігор і туризму (завідувач Голуб В.А.) разом 
із педагогами Почаївського вищого професійного училища 
провели круглий стіл «Феномен віктимізації української 
молоді: шляхи попередження та профілактики». 

На спортивній базі факультету фізичного вихован-
ня та біології, зокрема в науково-дослідній лабораторії 
«Фізкультурно-педагогічні чинники формування здорового 
способу життя молоді», працівники кафедри теоретико-
методичних основ фізичного виховання провели навчально-
методичний семінар «Сколіоз: причини виникнення, 
профілактика і лікування», на який запросили вчителів 
фізичного виховання загальноосвітніх шкіл регіону. 

Науковці кафедри теорії і методики трудового навчан-
ня та технологій спільно з управлінням освіти Шепетівської 
міської ради Хмельницької області провели на базі Академії 
комплексний інформаційно-методичний захід для вчителів 
трудового навчання ЗОШ м. Шепетівки за темою «Місце і 
роль вчителя у професійній орієнтації старшокласників». 

Вчителі-історики ЗОШ Кременеччини зустрілися з 
науковцями-істориками кафедри української філології та 
суспільних дисциплін. Формат їх зустрічі – науково-практичний 
семінар «Методика і можливості використання історико-
краєзнавчих матеріалів у загальноосвітній школі», учасниками 
якого стали більше 20 вчителів історії із 10 ЗОШ району. 

Цільовий науково-методичний семінар «Вивчення 
мистецьких традицій рідного краю на уроках образотвор-
чого мистецтва в загальноосвітніх школах», підготовдний 
кафедрою методики викладання мистецьких дисциплін, 
зібрав педагогів-практиків Шумського району, в основному 
– випускників нашого навчального закладу.  

Здійснюється впровадження в освітній про-
цес вищої школи результатів наукових досліджень 
науково-педагогічних працівників. Викладачами Академії 
опубліковано 401 працю: 9 монографій, 16 навчально-
методичних посібників, 2 автореферати, 1 патент, 9 мето-
дичних рекомендацій, 39 зарубіжних, 101 фахову, 166 інших 
публікацій, 26 тез, 32 навчальні програми.

Результати монографічних досліджень у співавторстві 
оприлюднили: Дем’янчук О. Н. – «Естетизація навчально-
виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату» (у 
співавторстві), Клак І. Є. – «Теорія і методика формуван-
ня професійної комунікативної компетентності в майбутніх 
учителів-філологів» (у співавторстві), Савелюк Н. М. – «Ба-
зова структура ідентичності особистості у контексті рівня її 
релігійної активності». Колектив авторів кафедри педагогіки 
і психології (Л. Данильчук, Л. Кравець, І. Лизун, В. Терпе-
люк) підготував монографію «Методичні аспекти соцільно-
педагогічної діяльності». 

Одноосібні наукові доробки оприлюднили викладачі 
Савелюк Н. М. («Психологія розуміння релігійного дискур-
су»), Собчук В. Д. («Історична Волинь: Північний Захід 
України в регіональному та локальному вимірах мину-
лого»), Соловей О.Г. («Міграційні процеси на Волині 
у міжвоєнні роки (1918 -1939): український вимір»), 
Соляр Л. В. («Програма формування етнокультурної 
компетентності майбутніх учителів музичного ми-
стецтва на засадах креативності»), Шмир М. Ф. 
(«Лінговодидактичні аспекти реалізації діяльнісного 
підходу в навчанні іноземної мови»).

Упродовж року науково-педагогічними 
працівниками академії підготовлено 16 навчальних та 
навчально-методичних посібників (з них 11 – одноосібні 
та  5 – у співавторстві). Одноосібні посібники опри-
люднили викладачі Бочелюк О. І. («Основи природоз-
навства, методика ознайомлення дітей з природою, 
дослідницько-експериментальна діяльність дітей у 
природі, технології формування екологічної культу-
ри дошкільників»), Ільєнко М. М. («Зоопсихологія з 
елементами порівняльної психології»), Корнієнко С. М. 
(«Сім’я і дитячий садок – одна родина»), Ломакович А. М. 
(«Елементи математичної логіки і теорії алгоритмів»), Семе-
гин Т. С. («Вступ до мовознавства (за вимогами кредитно-
трансферної системи навчання)»), Медецька Т. П. («Вправи 
та задачі з елементарної теорії музики»), Пашинський Л. М. 
(«Посібник з основ технік і технологій (Конспект лекцій)»), 
Скакальська І. Б. («Історія України в особах: волинська 
сторінка міжвоєного періоду ХХ ст.» та «Археологія (для 
студентів спеціальності «Історія»)»), Яловська О. О. («Веселі 
задачі: посібник для батьків і дітей» та «Любій малечі про 
неправдиві речі»). 

Побачили світ і видання у співавторстві: Горбач О.А., 
Гринчук І. П. – навчальні посібники «Фортепіанні твори 
українських композиторів» (5-6 випуски) та Курач М. С., 
Олексюк М. П. – «Художнє проектування: композиція і 
графіка моделей одягу». Викладачі кафедри гри на музич-
них інструментах та вокально-хорових дисциплін Яскевич В. 
М., Райчук В. М., Харамбура Л.О.  підготували навчальний 
посібник «Пісні з акомпанементом у супроводі баяна (акор-
деону) (5–6 класи ЗОШ)». 

Побачив світ збірник тез «Подільські читання» (за-
гальна редакція Дух О.І. та Цицюри Н.І.) за матеріалами 
Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 90-річчю 
від дня народження відомого ботаніка-систематика, фло-

риста Бориса Заверухи. Аналізу творчості талановитого 
українського художника  Ростислава Глувка присвячений 
збірник «Творчість Ростислава Глувка в контексті розвитку 
української діаспори ХХ століття» за підсумками науково-
мистецького симпозіуму з нагоди 90-ї річниці від дня народ-
ження художника-іконописця. 

Набули свого розвитку випуски «Наукового вісника 
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії 
ім. Тараса Шевченка» (за редакцією Ломаковича А. М., 
Бенери В. Є.) та «Кременецьких компаративних студій» 
(за редакцією Чика Д. Ч., Пасічник О. В.), внесених до 
Міжнародної наукометричної бази Index Copernicus 
International. Саме ці випуски наукових видань продовжують 
наукову традицію та забезпечують розширення географії 
для оприлюднення результатів наукових досліджень здобу-
вачам наукових ступенів та вчених звань з України та дале-
кого і близького зарубіжжя.

За результатами XIII Звітної конференції 

професорсько-викладацького складу видано електрон-
ний випуск збірника наукових праць «Актуальні проблеми 
гуманітарної освіти. Випуск 14» (за загальною редакцією 
Ломаковича А. М., Бенери В. Є.); за матеріалами XIII Звітної 
студентської конференції оприлюднено «Студентський нау-
ковий вісник. Випуск 13»; Радою молодих науковців видано 
2 збірники наукових статей «Kremenets sciense: open air, або 
Наука в кросівках. Випуск ІІ» та «Literis et Artibus: нові гори-
зонти. Випуск ІІ» (за загальною редакцією Р. О. Дубровсько-
го), якому Міжнародний центр ISSN присвоїв міжнародний 
стандартний серійний номер.

2018 рік ознаменований надзвичайною подією для 
нашого краю, для України: у друкарні Братської школи у 
1638 році була видана «Кременецька граматика» – один із 
давніх (і чи не єдиний) з навчальних посібників української 
мови ХVII століття. Вважаємо, що справою честі колек-
тиву Академії мають стати дослідження витоків видання 
і використання «Кременецької граматики». Проведення 
Всеукраїнських наукових читань «Кременецька граматика 
(1638 р.) в контексті освітньо-культурного розвитку України 

другої половини ХVI – першої половини ХVII ст.» (до 380-
річчя виходу у світ «Кременецької граматики») заплановано 
на 20-21 вересня.

Найближчі перспективи наукових форумів 2018 року: 
Міжнародна науково-практична конференція «Волинь в 
українській, польській і світовій історіографії» (вересень), ІІ 
Всеукраїнська  науково-практична конференція Ради моло-
дих науковців «Litteris et artibus: нові горизонти» (листопад).

Активізувалася робота Студентського наукового 
товариства під керівництвом новообраного голови Су-
домир Н.П. та Ради молодих науковців, очолюваної Ду-
бровським Р.О. Студентська науково-дослідна робота, 
участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, конкурсах 
наукових робіт супроводжувалася підтримкою студентської 
профспілки (голова – Заблоцький А. Р.).

Оригінальну форму науково-дослідницької роботи 
започаткувала Рада молодих науковців академії. З ініціативи 
голови Ради, кандидата філологічних наук ДубровськогоР.О. 
розроблено програму «Kremenets science: open air, або 
наука в кросівках», яка передбачає низку формальних 
і неформальних зустрічей молодих науковців із метою 
вирішення різноманітних проблем науково-теоретичного і 
методичного характеру. В рамках цієї програми було прове-
дено ІІ семінар-турпохід на тему «(НЕ)БЕЗПЕКА: суспільно-
політичні, психологічні, екологічні, інформаційні, технічні та 

культурно-естетичні  виміри». У роботі наукового семінару 
взяли участь 26 молодих науковців Академії, а також пред-
ставники Львівської національної музичної академія імені 
М. В. Лисенка та Львівського національного лісотехнічного 
університету.

За програмою польсько-української зустрічі «Діалог 
двох культур молодих – 2017» відбулося засідання кругло-
го столу, присвячене проблемам лідерства, з участю членів 
Ради молодих науковців і представників Академічного 
об’єднання шкіл імені Юліуша Словацького на чолі із гро-
мадським діячем, педагогом Анджеєм Крулем.

Про модерн молодіжного наукового активу Академії 
свідчить багатовимірність сфери дослідницьких інтересів. 
Це підтвердила ІІ науково-практична конференція «Litteris 
et artibus: нові горизонти»,  учасники якої доповідали про 
результати своїх дослідницьких зусиль і дискутували з 
приводу актуальних світоглядно-теоретичних і конкрет-
них методологічних проблем сучасної науки і мистецтва, 
освіти і культури. Видано збірник наукових праць молодих 
науковців.

Члени Студентського наукового товариства 
Академії провели XIII Науково-практичну конференцію за 
традиційною тематикою «Актуальні проблеми сьогодення 
очима молоді». Представники студентської науки запропо-
нували до програми молодіжного наукового форуму понад 
100 аналітичних розвідок і повідомлень різноманітної тема-
тики. За результатами проведеної конференції видали елек-
тронний збірник наукових праць.

Для участі у XVIII Міжнародному інтеграційному 
проекті для студентів, магістрантів і аспірантів «Школа 
відкритого розуму» в м. Кельце (Польща) від Академії була 
делегована група у складі студентів гуманітарного факуль-
тету Іванни Додчук, Олександри Кульчинської, Алін Сиро-
тюк, Максима Стрелецького та здобувача  Якимович В.А. 
під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента 
Пасічник О. В. 

У вересні цього року на XXXII зльоті Європейської 
родини шкіл ім. Юліуша Словацького у літературно-
мистецькому конкурсі брали участь студенти гуманітарного 
факультету Софія Яковчук, Максим Стрелецький і викладач 
академії Данік Н.А., які запрезентували  декламування творів 
Ю. Словацького, читали польською мовою фрагменти з ли-
стування поета і його матері – Саломеї Словацької-Бекю.

Маємо певні успіхи в конкурсах наукових робіт. Рік, 
що минув, був відзначений перемогами за наукові досягнен-
ня студентів. Так, за результатами ІІІ етапу VІІI Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді ім. Тараса Шевченка серед студентів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації студентка педагогічного факультету Пачковська 
Анастасія отримала диплом ІІ ступеня (науковий керівник – 
кандидат філологічних наук Дубровський Р. О.). На обласно-
му етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра 
Яцика студентка гуманітарного факультету Ірина Жолоб здо-
була перемогу та нагороджена дипломом ІІ ступеня  (науковий 
керівник – кандидат філологічних наук, доцент ВолянюкІ.О.). 

Студентка гуманітарного факультету Ганна Бублик 
під керівництвом Волянюк І.О. виборола призове ІІІ 
місце під час ІІІ етапу XVIII Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика.

Систематично здійснювався моніторинг 
наявності та якості  електронного ресурсу для 
організації самостійної роботи  студентів на кафедрах 
Академії. Аналізувалися завдання для самостійної ро-
боти  як складові комплексів навчально-методичного 
забезпечення; структурні  елементи навчальних про-
грам  (розміщені на сайті Академії); електронні версії 
посібників  окремих  викладачів кафедри; електронні 
версії  лекцій, розробки семінарських занять; 
презентаційні матеріали; завдання для тематичного  
тестування та самоконтролю; ресурси Moodle.

Відповідно до плану роботи навчального закла-
ду проводився внутрішній моніторинг якості надання 
освітніх послуг із допомогою використання сучасного 

діагностичного інструментарію. Результати контролю систе-
матично розглядалися на засіданнях Вченої ради Академії 
та ректорату.

Розроблено нові освітньо-професійні програми, 
навчальні та робочі навчальні плани відповідно до нового 
переліку спеціальностей, в основу яких покладено формуван-
ня фахових та особистісних компетентностей. Здійснювався 
поступовий перехід від пояснювально-ілюстративних методів 
навчання до оптимальної та результативної організації ро-
боти студента, в тому числі з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій. Навчально-методичне забез-
печення навчальних дисциплін розміщено на офіційному 
веб-сайті навчального закладу. Продовжувалося запровад-
ження елементів дистанційного навчання з використанням 
навчальної платформи Moodle, особливо в канікулярний 
період. Систематично оновлювався інформаційний 
супровід освітнього процесу, основний акцент робився на 
організацію самостійної роботи студентів. Відповідно до 
нормативних вимог створено умови для вільного вибору 
студентами навчальних дисциплін (25% від загального об-
сягу годин навчальних планів). Серед пріоритетних виборів 
студентів – навчальні дисципліни фахового спрямування, 
а також дисципліни для поглибленого вивчення іноземних 
мов (англійської, німецької, польської) та інформаційно-
комунікаційних технологій. 

ОПТИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ –
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Особливого значення набуває електронна бібліотека 
навчального закладу, обсяг її електронних ресурсів, 
можливість доступу до фондів інших бібліотек України та 
зарубіжжя. 

Оперативному відображенню діяльності структурних 
підрозділів навчального закладу сприяє функціонуванню 
Інформаційного центру Академії (газета «Замок» як 
своєрідний літопис, внутрішнє телебачення, офіційний 
веб-сайт, видавничий центр). У навчальних корпусах і гур-
тожитках для послуг  викладачів і студентів забезпечено 
зону Wi-Fi. В актуальному стані  підтримується офіційний 
веб-сайт академії, який систематично наповнюється 
ілюстрованою аналітичною інформацією про основні події 
і факти життя навчального закладу та його структурних 
підрозділів; матеріали веб-сайту Академії регулярно пода-
ються  для розміщення на порталі «Педагогічна освіта» МОН 
України і офіційному веб-сайті  управління освіти і науки 
Тернопільської облдержадміністрації.

Впроваджено окремі форми співпраці з освітніми за-
кладами (установами), громадськими організаціями. Кафе-
дра теорії і методики дошкільної та початкової освіти  (Фа-
солько Т.С.) розпочала організаційні заходи щодо створення 
Центру розвитку дитини; кафедрою педагогіки та психології 
(Кравець Л.М.) проведено низку заходів у контексті проблем 
інклюзивної освіти спільно з громадською організацією 
«Товариство батьків дітей-інвалідів та їх друзів «Зоря 
надії»»; започатковано діяльність благодійної організації 
«Благодійний фонд «Спортивний центр розвитку дитини» 
(Голуб В.А.), до роботи якого залучено дітей 6-8 років. 
Розпочали функціонування громадські організації «Нові 
Волинські Атени» та «Молодіжний рух «За майбутнє»».

Практична підготовка майбутніх педагогів 
регламентується Положенням про проведення студента-
ми практики у ВНЗ України, затвердженого вченою радою 
Академії. Ефективність практики забезпечується зв’язками 
між Академією та відповідними закладами – базами прак-
тики – на підставі укладених угод: закладами дошкільної 
освіти, загальноосвітніми школами, а також підприємствами, 
фірмами (для окремих спеціальностей),  із літніми оздоров-
чими таборами.  Відповідно до навчальних планів в Академії 
здійснювалися такі види практики: навчальна,  педагогічна, 
виробнича, переддипломна. 

Реалізовано завдання навчальної  практики  на І 
курсах через екскурсії, практичну роботу в майстернях 
академії, види польової  практики, пленери, табірні збори. 
Базами практики третьокурсників слугували Міжнародний 
дитячий центр «Артек-Карпати» (Буковель), оздоровчий 
табір «Едельвейс» (Карпати); дитячий оздоровчий табір 
«Факел» (м. Бердянськ), «Лісова казка», «Гайдарівець» 
(Тернопільська обл.), «Чайка», «Веселка», «Країна мрій», 
«Берізка»  (Рівненська обл.), «Дружба» (м. Долина). Пе-
реддипломна практика на ІV-V курсах   здійснювалася  в 
освітніх закладах Тернопільської, Рівненської, Волинської, 
Хмельницької та інших областей. Кафедрами реалізовано  
заходи з педагогічної практики, зокрема: дні відкритої 
практики; огляди-конкурси «Практикант року»; заходи з 
моніторингу якості практики. 

Виховання національно свідомої, вискоосвідченої, 
гармонійно розвиненої студентської молоді залишається 
одним із визначальних завдань навчального закладу. Задля 
цього були задіяні науково-педагогічні працівники, курато-

ри академічних груп, органи студентського самоврядування, 
первинна профспілкова організація студентів, громадські 
організації, батьківський комітет. Став традиційним кон-
церт різдвяних колядок та щедрівок «А Вифлиємська зоря 

і досі сія…» у виконанні викладачів та студентів 
Академії для кременчани та гостей міста.

Із метою увічнення великої людської, 
громадянської і національної відваги та 
самовідданості Героїв Небесної Сотні  було про-
ведено ряд організаційно-виховних заходів, зо-
крема загальноакадемічна лекція «У нашій пам’яті 
вони назавжди», тематична фотовиставка пам’яті 
«Ангели Майдану», перегляд документальних 
відеострічок, присвячених силі духу та стійкості 
громадян України у боротьбі за краще майбутнє.

 У День Гідності та Свободи у навчально-
му закладі відбувся вечір-спогад «Надією осінені 
Майдани», де учасники подій згадували тих, хто 
торував шлях України під час Революції на граніті, 
Помаранчевої Революції та Революції Гідності. 

Вшановуючи подвиг випускників навчального закладу, які 
віддали своє життя за незалежність та суверенітет України, 
в День Героїв України студенти організували мітинг-спогад,  
було покладено квіти до меморіального знаку, розміщеного 
на фасаді навчального корпусу №1.

З нагоди Міжнародного дня рідної мови відбулися 
літературні читання та інші тематичні заходи. До 203-ої 
річниці від дня народження Т.Шевченка підготовлено уро-
чистий концерт «Поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть», 
літературно-музичний вечір «Шевченко – мовами країн 
Європи», виставку творчих робіт студентів та викладачів 
спеціальностей «Образотворче мистецтво» і «Трудо-
ве навчання та технології», загальноакадемічна акція «У 
Шевченківські дні – у вишиванці!».

Діяльність органів  
студентського самовря-
дування, профспілкової 
організації студентів, 
молодіжних громадських 
організацій навчального 
закладу злагоджена і має 
позитивні результати. При-
кладом цього є їх активна 
участь у Всеукраїнських, 
обласних, регіональних 
благодійних акціях, конкур-
сах та інших заходах. 

Вже вкотре студенти 
Академії отримують призові 
місця в обласному конкурсі 
із розробки програми 
літнього оздоровлення під 
керівництвом доцента кафе-
дри педагогіки та психології 
Корнієнко С.М.

Декілька років 
поспіль народний художній ансамбль «Горлиця» під 
керівництвом Медецького А.С. виборює призові місця на 
міжнародних і всеукраїнських конкурсах із хореографічного 
мистецтва. Колектив виборов перше місце й отримав Диплом 
І ступеня з хореографії у номінації «Народний танець» на 
ХХ Міжнародному студентському фестивалі «Барви осені» 
(м. Київ). У цьому ж фестивалі студентка гуманітарного фа-
культету Оксана Бялковська під керівництвом доцента  ка-
федри гри на музичних інструментах та вокально-хорових 
дисциплін Швидківа М.Л. стала лауреатом ІІ ступеня у 
номінації «Естрадна пісня» вокального жанру.

Студенти гуманітарного факультету також мають 

вагомі досягнення: Юлія Гусарук отримала Диплом ІІ ступеня  
ХХІ обласного творчого конкурсу авторської пісні та поезії 
у номінації «Авторська поезія»; Олексій Боднар – Диплом 
ІІІ ступеня у номінації «Авторська пісня»; Назар Прокопів – 
Гран-прі у вищезазначеному конкурсі у номінації «Авторсь-
ка поезія», презентувавши свій твір «Я вільний!».

У рамках Всеукраїнського тижня права у навчальному 
закладі було проведено круглий стіл «Соціально-правовий 
статус студента» а участю представників відділу організації 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та ро-
боти з адвокатами, громадських організацій, органів сту-
дентського самоврядування.

Слід відзначити й активність студентства у роботі 
експериментального театру «Пілігрим» під керівництвом 

Скоропляса В.В. Викладачі, студенти та всі бажаючі мали 
можливість переглянути виставу-гуляння на майдані 
«Енеїда» (за Іваном Котляревським), виставу-сповідь «Усі 
відповімо перед Всевишнім» (за творами Марії Матіос), 
виставу-реквієм, присвячену жертвам Голодомору, та виста-
ву «Молитвою воздати честь тобі, розп’ята Україно» (до 75-ї 
річниці створення УПА). 

Однією з визначальних культурно-мистецьких подій 
стало відкриття меморіального знаку кременчанину, хоро-
вому диригенту Миколі Матерському з участю родини митців 
зі Львова та Лондона (Англія). Під час урочистого концерту 
Андрію Війтовичу (онукові М.Матерського) – концертмей-
стеру групи альтів Симфонічного оркестру Королівської 
опери «Covent Garden» було урочисто вручено Диплом 
почесного професора академії. У залі Гуго Коллонтая з 
ініціативи ректорату Андрій Війтович із провідними музи-

кантами з різних куточків Європи та Азії дав грандіозний 
передріздвяний концерт камерної музики  для працівників 
закладу та жителів Кременця.

Студенти філологічних спеціальностей порадували 
слухачів колядками та різдвяними піснями мовами країн 
Європи. Завершив естафету різдвяних передзвонів святко-
вий концерт різдвяних гімнів та колядок «Тиха ніч, дивна 
ніч», який вкотре зібрав науково-педагогічних працівників, 
студентів, гостей та кременчан. 

Високі творчі здобутки аматорів сцени, майстрів 
народної творчості та колективу зокрема підтверджує 
цьогорічний Диплом І ступеня конкурсу творчих звітів 
професійно-технічних закладів і закладів вищої освіти 
під гаслом «Україна – єдина родина», який отримала 

Академія.     
Важливим напрямом роботи у сфері фізичного ви-

ховання і спорту є організація та проведення спортивно-
масових заходів. Календарний план таких заходів роз-
роблено кафедрою спортивних ігор та туризму нашого 
навчального закладу. В рамках Спартакіади Академії про-
ведено змагання серед студентів з легкої атлетики (за вида-
ми), легкоатлетичний крос, баскетбол, волейбол, футбол, 
футзал, спортивний туризм, армспорт. 

Відбулися традиційні турніри міського та 
міжобласного рівня: турнір із волейболу пам’яті Героя 
України Олександра Капіноса; турнір із волейболу серед 
працівників закладів освіти м. Кременець, приурочений до 
Дня захисника України; турнір із футзалу пам’яті загиблих 
у афганській війні серед ДЮСШ Західного регіону України; 
турніри з футзалу та волейболу серед дівчат з нагоди Дня 8 
березня та товариські зустрічі зі студентами інших закладів 
освіти. Збірна команда Академії зі спортивного туризму ста-
ла переможцем Відкритої Універсіади м.Тернополя серед 
закладів вищої освіти. Футбольна команда «Кременець-
Академія» успішно бере участь у Чемпіонаті України 2017-
2018 р.р. серед закладів вищої освіти. Після першого кола 
у групі «Конференція Захід» вона посіла перше місце. На 
Чемпіонаті України з армспорту, який відбувся у м. Харків, 
студент спеціальності «Фізична культура» Сергій  Точинсь-
кий  здобув ІІ місце у боротьбі на ліву руку. У Полтаві про-
йшов Чемпіонат України з армспорту серед закладів вищої 
освіти, де Академію представляли студенти Дмитро Шемчук 
і Юрій Селедський, які у своїх вагових категоріях посіли дру-
ге місця.

На основі досягнутих здобутків, означених проблем 
та перспектив Академія має відкоригувати свою основну 
місію, мету та стратегічні пріоритети, від реалізації яких 
залежатиме її майбутнє. Цей процес повинен опиратися 
на здобутки навчального закладу в галузі освіти, науки та 
культури, власні унікальні особливості, культурно-освітні, 
наукові традиції та передбачати втілення їх у життя в умовах 
викликів сьогодення.

ВИСОКА  ЯКІСТЬ
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“Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії ім.Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка” 
внесено до Переліку наукових фахових видань України 
з педагогічних наук, де можуть публікуватися результати 
дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів док-
тора і кандидата наук. Окрім цього, “Вісник” індексується у 
Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus Internacional 
та Coogle Scholar. У першому цьогорічному та дев’ятому з почат-

ку видання випуску опублікована 
21 наукова стаття 28 авторів з 
вищих закладів освіти України, 
Польщі та Росії. Видання, що 
побачило світ за загальною 
редакцією професорів Афанасія 
Ломаковича та Валентини Бенери, 
рекомендувала до друку вчена 
рада нашої академії. Літературну 
редакцію випуску здійснили кан-
дидати філологічних наук Інна 
Волянюк та Роман Дубровський. 
У “Віснику” подано науковий до-
робок українських і зарубіжних 
фахівців із проблем сучасної 

педагогіки, навчання та виховання дітей і молоді в умовах 
реалізації новітніх освітніх програм, особистісно-професійної 
позиції педагога у новій парадигмі виховання.

У розділі “Історія педагогіки” публікують свої 
дослідження доцент Полтавського НПУ ім.В.Г.Короленка 
Володимир Макляк (“Освітній потенціал філософських за-
сад академічної свободи”) та доцент нашої академії Наталія 
Приймас (“Національна ідея у філософії освіти представників 
української діаспори”). Наш автор зосереджує увагу на 
тих аспектах філософії освіти, які стосуються виховання 
особистості на національних ідеях, формування національного 
ідеалу. Розкрито основні засади концепції національної еліти 
В.Липинського та Д.Донцова, співвідношення національного 
і загальнолюдського в історіософії Д.Чижевського. Питання 
формування особистості, основні риси ідеалу українського 
громадянина проаналізовано у контексті філософсько-
педагогічної концепції У.Самчука. 

Розділ “Вища школа” розпочинається статтею науковця 
Кам’янець-Подільського НУ ім.Івана Огієнка Вадима Воронець-
кого “Модель розвитку рухової активності студенток у процесі 
позааудиторних занять з пауерліфтингу”. Тут же пропонують 
свої дослідження фахівці Башкирського держуніверситету РФ, 
професор Олена Головньова (“Методологічні підходи до розвит-
ку сучасної виховно-освітньої системи ВНЗ”), викладачі Наталія 
Головньова та Світлана Шличкова (“Середовищний підхід як 
технологія формування та розвитку особистості в освітньому 
просторі ВНЗ”). Наш науковець, доцент Ірина Онищук аналізує 
“Психолого-педагогічний аспект проблеми формування культу-
ри самовираження майбутніх фахівців дошкільної освіти”. Вона 
підкреслює: оскільки актуалізується особистісно-орієнтована 
модель освіти, студентоцентризм, основна увага дослідження 
зосереджена на концептах “самовираження особистості”, 
“культура самовираження”, “індивідуальна творча культу-
ра”, “самостійно організована творча діяльність” і “готовність 
майбутніх вихователів ДНЗ до розвитку творчого самовиражен-
ня”. У статті визначено сутність зазначених наукових категорій, 
розкрито значення суб’єкт-суб’єктних взаємин викладача і сту-
дента, що є визначальним для професійного зростання майбут-
нього фахівця. 

Доктор педагогічних наук, професор Валентина Бе-
нера збагатила розділ “Теорія навчання і виховання” цікавим 
тематично й оригінальним методично дослідженням “Науково-
методичний супровід студентів на педагогічній практиці з вико-
ристанням портфоліо на уроках української літератури”. Вона 
переконливо ілюструє необхідність науково-методичного су-
проводу студентів, особливо в їх позааудиторній діяльності, 
зокрема під час проходження педагогічної практики. У статті 

актуалізовано вимоги до такого супроводу, який має відповідати 
меті та змісту літературної освіти, заохочувати учнів старшої шко-
ли до розширення кола читання, осмислення духовної цінності 
та поетики художніх творів. Обґрунтовано вимоги до підручника 
з української літератури, розкрито його роль як навчальної кни-
ги з життя творчої української особистості.

Фундаментально важливу педагогічну проблему “Фор-
мування ціннісних орієнтацій дитини дошкільного віку в умовах 
суспільного виховання” досліджує доцент Тетяна Фасолько. 
Науковець обґрунтовує необхідність гуманізації виховного про-
цесу, насамперед через врахування об’єктивнх законів та осо-
бливостей психічного розвитку дошкільників і функціонування 
на цій основі передумов особистісного самовизначення дітей 
дошкільного віку. Автор наголошує на важливості використання 
унікальних можливостей дошкільного дитинства у формуванні 
базових якостей особистості. Звертається увага на перспективи 
інноваційного розвитку дошкільної освіти, розглядаються сучасні 
тенденції та пріоритети нововведень у практику діяльності ДНЗ.

У цьому ж розділі опубліковано аналітичний матеріал 
“Можливі шляхи збагачення позитивної мотивації фізкультурно-
оздоровчої діяльності молодших школярів у системі “Роди-
на – школа”, який підготував доцент Тернопільського НПУ 
ім.Володимира Гнатюка Сергій Корнієнко. Доцент Жито-
мирського ДУ ім.Івана Франка Світлана Коляденко пропонує 
науково-методичну розвідку з галузі арт-терапії “Використання 
казок В.О.Сухомлинського у процесі казкотерапії”. Аспірант 
Тернопільського НПУ ім.Володимира Гнатюка Андрій Парфано-
вич досліджує актуальну в царині гендерних відносин проблему 
“Порушення міжособистісної комунікації у стосунках молодої 
пари як передумова проявів сімейного насильства”. Пошуковий 
інтерес аспіранта Кам’янець-Подільського НУ ім.Івана Огієнка 
Станіслава Сцісловського спрямувався на “Алгоритм програ-
мування розвивальних занять з фізичної культури для учнів 
старшої школи”.

Тандем науковців, професора нашої академії Олексан-
дра Безносюка і професора Київського НУ ім.Тараса Шевченка 
Тетяни Кочергіної в розділі “Професійна освіта” в теоретичному 
і практичному аспектах закликають до “Збереження і зміцнення 
здоров’я студентів у вищих закладах освіти”. Їх дослідження 
спирається на широку теоретичну базу, згідно з якою здоров’я 
людини являє складну інтегративну сутність, що поєднує фізичну, 
психологічну, духовну та соціальну сторони людського життя. 
Автори переконані: успішна реалізація педагогічних завдань 
неможлива без застосування здоров’язберігаючої освітньої 
технології, як системи, що створює максимально сприятливі 
умови для збереження, зміцнення та розвитку всіх аспектів 
здоров’я кожного суб’єкта освітнього процесу. Наголошується, 
що більш як на 50% здоров’я студентської молоді залежить від 
здорового способу життя, а дослідження взаємозв’язку фізичної 
та розумової працездатності студента і викладача вказали на 
важливість та ефективність засобів фізичної культури і спорту у 
підвищенні такої працездатності.

Не просто актуальну, а перспективну та практично 
необхідну тему “Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців 
дошкільної освіти до застосування інноваційних технологій 
у роботі з дітьми” розробляє доцент Людмила Врочинська. 
Дослідження проблеми науковець будує на основі аналізу на-
вчальних планів і навчальних програм з фахових дисциплін 
спеціальності ”Дошкільна освіта” за ступенями вищої освіти 
“бакалавр” і “магістр”. Це дало змогу показати, що вивчення 
інноваційних методик передбачено окремими навчальними 
програмами. Зокрема, програма з основ образотворчого ми-
стецтва включає тему “Інноваційна пошукова робота педагога 
в організації образотворчої діяльності дітей”. Такий же підхід 
спостерігається і при вивченні фахових методик з музичного 
та фізичного виховання, ознайомлення дітей з природою, при 
формуванні математичних уявлень і в розвитку рідної мови. 
Особлива роль відводиться інноваційно зорієнтованим навчаль-
ним курсом “Комп’ютерні технології в роботі з дітьми”, “Нові 
інформаційні технології” та “Інноваційні педагогічні технології 

у дошкільній освіті”. Вагоме значення мають і ІНДЗ і відповідні 
тематичні навчальні проекти (“Комп’ютерні ігрові технології 
в роботі вихователя закладів дошкільної освіти”, “Комп’ютер 
і дитина”, “Комп’ютерні технології в розвитку і вихованні 
дошкільників”), а також семінарсько-практичні заняття різних 
форм і різної тематики (“Основи педагогічної інноватики”, 
“Проекти і проектна діяльність дошкільників”, “Особливості 
педагогічної технології”).

Наші фахівці з фізичного виховання, доцент Володи-
мир Папуща, доцент кафедри Микола Божик та їх молодший 
колега Олександр Гурковський, висвітлюють тему “Організація 
та проведення практичних занять з гімнастики методом про-
грамованого навчання”, де акцентують увагу на використанні 
комп’ютерних технологій при експериментальній перевірці 
ефективності виконання навчальної програми опорного стриб-
ка, розробленої на основі програмованого навчання, а також на 
поділі процесу засвоєння студентами навчального матеріалу на 
елементарні кроки та на чіткому визначенні як змісту самого на-
вчального матеріалу, так і змісту навчальної діяльності на кож-
ному із цих уроків. Автори доводять, що програмоване навчання 
сприяє ефективності управління навчальним процесом, підвищує 
творчу активність студентів, дозволяє індивідуалізувати навчан-
ня гімнастичних вправ при груповому методі. У дослідженні 
наголошується: використання комп’ютерних навчальних про-
грам підвищує рівень технічної підготовленості студентів, 
звільняє викладачів від рутинної нетворчої роботи і водночас 
дає можливість приділити більше уваги студентам у формуванні 
їх педагогічних умінь і здібностей.

У розділі “За рубежем” публікують результати 
своїх досліджень науковці Польщі: професор Вармінсько-
Мазурського університету в Ольштині Януш Голота (“Навко-
ло теоретичних і практичних концепцій підготовки вчителів у 
Польщі у світлі освітянських реформ”), фахівці з Університету 
в Кельце, професори Єва Куля, Ян Кохановський, Мажна Пень-
ковська (“Умови та перешкоди освіти для дорослих у Польщі”), 
професор Люблінської політехніки Галіна Рарот та її молода 
колега Оксана Супрунюк (“Гуманізація технічної освіти як акту-
альна проблема філософії освіти у вищих технічних навчальних 
закладах”). Асистент кафедри соціології та соціальної роботи 
НУ “Львівська політехніка”  Жанна Шевченко висвітлює тему 
“Практична спрямованість професійної підготовки соціального 
працівника у вищій школі Польщі”.

У рубриці “Обговорюємо проблему: регіональний аспект” 
поміщена стаття Олександри Панфілової “Роль дерев’яної 
архітектури у формуванні культурно-естетичного середовища 
Кременця ХІХ століття”. Науковець-мистецтвознавець аналізує 
передумови виникнення та становлення нашого міста як по-
тужного мистецького осередку. З’ясовано значення втраченої 
забудови єврейського кварталу у формуванні історичного об-
разу Кременця. Розглянуто специфіку виникнення та розвитку 
дерев’яної архітектури центральної частини міста у контексті 
культурологічних процесів Волині ХІХ століття. Визначено 
особливості міської архітектури, що стала джерелом натхнення 
для митці і науковців як явище, притаманне виключно Волинсь-
кому краю. Розкрито вплив середовища та виду діяльності на-
селення на характер архітектури та на специфіку її структурних 
елементів. 

Інформаційний розділ “Хроніка наукового життя” 
містить аналітичні довідки головного редактора газети “За-
мок” Анатолія Багнюка “Вірність інноваційній проблематиці”, 
де подано інформацію про ІV Міжнародну науково-практичну 
конференцію “Інновації у вищій школі; проблеми і перспективи в 
освіті та науці” (у її підготовці та проведені брали участь фахівці 
37 академічних інституцій із 13 країн) та “Кременецький сектор 
“Волинських читань”” з аналізом матеріалів Всеукраїнської 
наукової конференції “Подільські читання” (до 90-річчя від дня 
народження відомого ботаніка-систематика, флориста Бориса 
Заверухи), програма якої включала 58 фахових повідомлень про 
результати наукових пошуків майже сотні дослідників з освітніх 
і наукових установ усіх регіонів України. 

Так вважає і в цьому переконує суб’єктів навчально-
виховного процесу доктор історичних наук Ірина Ска-
кальська, яка останнім часом опублікувала низку наукових 
розвідок на тему використання музейних матеріалів у науко-
вих дослідженнях, навчальній і виховній роботі. Статтю такої 
тематичної спрямованості наш науковець запропонувала нау-
ковому часопису “KELM” Фундації “Освіта і наука без кордонів. 
PRO FUTUKO”. Це престижне фундаментальне наукове видан-
ня оприлюднює матеріали аналітичних досліджень фахівців 
східноєвропейських країн, насамперед з науково-освітніх 
інституцій України та Польщі. Статті публікуються англійською, 
польською та рідною для автора мовами. 

В останньому номері часопису 48 авторів із Польщі, 
України, Великої Британії та Індії помістили матеріали 36 
тематичних досліджень, проведених у різних країнах і в 
різноманітних сферах життєдіяльності людини. Наш науковець 
віддала перевагу особливому аспекту педагогічної діяльності, 
що відобразила у статті “Формування національної еліти у 
вищих закладах освіти засобами музейної педагогіки”. Ав-
тор розкриває роль краєзнавчого музею і музею навчаль-
ного закладу в активізації пізнавальної діяльності аспірантів 
і магістрантів, у підвищенні якості підготовки фахівців у 
формуванні професійних рис майбутніх докторів філософії.

На основі власного досвіду викладання навчаль-

них дисциплін суспільного спрямування з використанням 
елементів музейної педагогіки науковець формулює відповідні 
методичні рекомендації, окреслює напрями використання му-
зейних комунікацій у співпраці навчального закладу та музею 

з метою формування майбутньої національної еліти. У статті 
наголошується на інноваційному значенні відкриття у навчаль-
них закладах музеїв освіти, що сприяє вивченню та освоєнню 
кращих педагогічних традицій попередніх поколінь. Наголоше-

но, що освітянський музей має бути інтегрованим у навчально-
виховний процес не тільки включенням до системи підготовки 
фахівців, а й залученням студентів, магістрантів, аспірантів до 
експозиційно-екскурсійної та інформаційно-дослідницької ро-
боти. Проаналізовано експозиційний, науково-дослідницький, 
пошуковий, освітньо-виховний, масово-просвітницький 
аспекти діяльності музею у проекції підготовки фахівців за 
магістерськими програмами та програмами підготовки докторів 
філософії.

Автор характеризує інноваційні форми навчально-
виховної роботи у контексті можливостей музейної педагогіки: 
віртуальні екскурсії, дистанційні музейно-виховні послуги, 
різноманітні онлайн-програми й освітні платформи. Йдеться і 
про забезпечення зворотнього зв’язку між освітнім закладом 
і музеєм, зокрема через проведення семінарів, диспутів, кру-
глих столів, прес-коференцій у виставкових і експозиційних за-
лах музею з використанням автентичних музейних артефактів. 
У цьому плані особлива роль належить музею навчального 
закладу, який покликаний активізувати пізнавальну діяльність 
студентів, підвищувати якість навчання, підсилювати джерель-
ну базу педагогічного процесу, сприяти організації самостійної 
навчальної та науково-дослідницької роботи у напрямку фор-
мування освіченої особистості з патріотичним світоглядом, 
гідного представника національної еліти.

С Т О Р І Н К А М И  “ В І С Н И К А ”

МУЗЕЙНИЙ  ФОНД –  КАТЕГОРІЯ  ПЕДАГОГІЧНА
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Рада молодих науковців академії оприлюднила черго-
вий збірник аналітичних статей «Literis et Artibus: нові гори-
зонти», до якого увійшли матеріали доповідей однойменної 
наукової конференції, що працювала за мистецько-
гуманітарним, педагогічним і професійно-прикладним на-
прямками. Загальну редакцію видання здійснив голова 

Ради, кандидат філологічних 
наук Роман Дубровський. В 
редколегії збірника – канди-
дат філософських наук Олена 
Мороз, кандидати педагогічних 
наук Олександр Омельчук, 
Віталій Цісарук, Микола Божик, 
асистент кафедри іноземних 
мов і методики їх викладання 
Ірина Дячук. 

Мистецько-гуманітарну 
тематику відкриває стат-
тя доктора історичних наук 
Ірини Скакальської «Музейна 
педагогіка як засіб формування 

національної еліти у вищому закладі освіти», де здійснено 
аналіз дидактичних засад процесу здобуття знань, умінь та 
навичок майбутнім фахівцем педагогічного профілю за до-
помогою музейних експозицій та колекцій, а також окресле-
но напрями музейних комунікацій для співпраці навчального 
закладу і музею з метою формування національної еліти.

Особливості антропологічних поглядів письменника у 
процесі визначення істинної сутності людини стали предме-
том аналізу у дослідженні кандидата філософських наук Оле-
ни Мороз «Антропоцентричність творів Бориса Харчука». 
Автор акцентує увагу на провідник рисах «Харчукової лю-
дини» у контексті світоглядно-ментальних рис українського 
народу. Аспірант Ольга Микуляк спрямувала своє 
дослідження «Роль фонетико-граматичної інтерференції 
при міжкультурному спілкуванні» в царину комунікативних 
невдач: на прикладах із текстів німецькомовних авторів-
мігістрантів продемонстровано комунікативні ситуації, в 
яких явно виражені фонетико-граматичні розбіжності кон-
тактуючих мов і простежено їх роль при спілкування комуні- 
кантів-інофонів. 

Практичний психолог Юлія Мельник досліджує ак-
туальну проблему індивідуального ставлення людини до 
цінностей в аспекті методології особистісного підходу у 
статті «Цінності як духовне надбання особистості». Увагу 
аспірантки Алли Прус привернула «Психологічна структура 
безпеки особистості та механізм її формування», яку вона 
висвітлювала на рівнях організації та оцінки 
навколишньої дійсності в контексті прогнозу-
вання безпечного майбутнього. Цікаву та про-
дуктивну тему з історико-краєзнавчим акцентом 
«Педагогічна думка у творчості письменників 
Кременеччини початку ХХ століття» розроби-
ла аспірант Марія Бешлей. Вона характеризує 
твори місцевих майстрів пера початку минуло-
го століття, чия творчість безпосередньо впли-
вала на розвиток педагогічної думки краю та 
акцентує увагу на особливостях патріотичного 
й естетичного виховання особистості засоба-
ми літературної творчості. Магістрант Мілана 
Гудим спільно зі своїм наставником, кандида-
том філологічних наук Романом Дубровським 
висвітлюють «Особливості часово-просторових моделей 
самореалізації автора в художньо-мемуарній прозі Галини 
Гордасевич». Тандем дослідників аналізує автобіографічну 
прозу Г. Гордасевич, зосереджує увагу на проблеми визна-
чення засобів текстового коду, які використовуються для 
представлення самоаналізу та самоспоглядання автора і (що 
особливо важливо) показує способи використання письмен-
ницею художніх засобів при описі подій та персоналій, зга-
даних у мемуаристиці.

Здобувач Ірина Дячук у статті «Етнокультурні компо-
ненти картини світу особистості» характеризує такі важливі 
складові феномену картини світу особистості, як етнічна 
ідентичність, етнічна толерантність та етнічні стереотипи. Ав-
тор наголошує, що картина світу об’єднує названі складові 
у цілісну структуру та забезпечує зв’язок між поколіннями, 
допомагає особистості усвідомити свою приналежність до 
етнічної спільноти.

Педагогічний сектор збірника розпочинається статтею 
кандидата педагогічних наук Віталія Цісарука й аспірантки 
Ірини Цісарук «Педагогічна практика як вид самостійної 
роботи студентів», де висвітлюється роль практичної 
підготовки у становленні майбутнього вчителя, аналізуються 
завдання та зміст діяльності студента у процесі практики, зо-
крема види самостійної роботи та роль керівника практики у 
розвитку самостійності практиканта.       

Здобувач Наталія Сербай характеризує «Еколого-
розвивальне середовище в дошкільному навчальному за-
кладі»,  наголошує, що екологічне виховання підростаючого 
покоління – одне з провідних завдань сучасного закладу 
дошкільної освіти, і підкреслює: таке виховання повин-
не здійснюватися на всіх етапах життєдіяльності дитини з 
відповідною диференціацією на кожному етапі мети, за-
вдань, методики, з урахуванням вікових особливостей ди-
тини. До проблем дошкільної освіти звертається аспірантка 
Оксана Швець: у публікації «Стан ефективності поетично-
мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти» вона розкриває специфіку визначення 

стану сформованості такої компетентності через когнітивні 
(мовленнєвий, поетично-емоційний, оцінно-етичний та інші) 
критерії, а також можливості й умови досягнення початково-
го, достатнього, середнього та високого показників і рівнів 
такої сформованості. 

 Природничо-науковий аспект педагогічної проблема-
тики досліджує магістрантка Олена Шкіндер в аналітичній 
розвідці «Вивчення родини кипарисових у коніферетумах 
ботанічних садів лісостепової зони України», де визначає 
перспективи розвитку родини кипарисових у ботанічних са-
дах Прикарпатського НУ ім.Василя Стефаника, Львівського 
НМУ ім. Данила Галицького, Львівського НУ ім. Івана Фран-
ка, Подільського аграрно-технічного ДУ, Хмельницького 
НУ, Вінницького аграрного ДУ, Черкаського НУ ім. Богдана 
Хмельницького, Полтавського НУ ім. В.Г.Короленка та Кре-
менецького ботанічного саду. «Патріотичне виховання як 
складова освітнього процесу в позашкільному навчальному 
закладі» – предмет дослідження магістрантки Нелі Смаль, 
яка наголошує, що кожен навчальний заклад, в тому числі і 
позашкільний, має стати для дитини осередком формування 
громадянина – патріота України. У статті характеризується 
процес патріотичного виховання в гуртках позашкільного на-
вчального закладу, в конкретних заходах (тематичні бесіди, 
лекції тощо), а також йдеться про обмін напрацюваннями, 
практичним досвідом роботи в цьому напрямі роботи. 

Тема наукового дослідження магістранта Юрія Гор-
бутова – позакласна діяльність учнів як педагогічна пробле-
ма, де розкриваються її сутність, цілі та зміст, висвітлюються 
форми і методика проведення занять виховного характеру, 
здійснюється аналіз принципів організації виховної робо-
ти. У підсумку стверджується, що позаурочна діяльність 
виступає сприятливим підґрунтям для самовиявлення фор-
мування життєвої активності школярів різних вікових груп. 

Кандидат педагогічних наук Олександр Омельчук 
переконує читачів наукового збірника у високій ефективності 
«Використання мобільних ґаджетів у фаховій підготовці 
майбутніх учителів». Науковець характеризує ключові мо-
менти використання мобільних пристроїв у системі освіти, 
тенденції впливу інформаційних технологій на зміст, фор-
ми і методику навчальної діяльності. Важливо, що автор 
розкриває перспективи використання мобільних додатків 
у роботі педагога, звертається до проблеми створення се-
редовища мобільного навчання, педагогічних практик його 
використання і технічних рішень для організації мобільного 
навчання на рівні академгрупи і факультету. Увагу здобу-
вача Жанни Шевченко привернули «Тенденції практичної 
підготовки соціальних педагогів у вищій школі Польщі», 

що досліджено у контексті актуальності вивчення досвіду 
практичної підготовки соціальних педагогів у країнах 
Євросоюзу. Наголошується на особливостях і динаміці 
цього складника педагогічного процесу, який перманент-
но змінюється згідно із міжнародними стандартами, нор-
мативними вимогами, соціальними змінами і потребами у 
цьому виді освітніх послуг. Підкреслено, що європейський 
досвід підготовки соціальних працівників найбільш важли-
вий для України на етапі інтеграції національної школи у 
європейський і світовий освітні простори. 

Магістрантка Антоніна Вознюк характеризува-
ла «Диференційований підхід у формуванні біологічних 
компетенцій та підвищення пізнавального інтересу школярів 
старших класів». Вона переконана не лише в доцільності, 
а у необхідності використання диференціації як засобу 
реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні 
та у перспективах і ефективності його застосування в 
освіті України. Автор підкреслює важливість здійснення 
індивідуального підходу, незалежно від їх здібнностей.

В роботі кандидата біологічних наук Ілони Михалюк 
«Синантропічна фракція вищої водної флори Північного 
Поділля» зазначається, що одним із чинників, який завдає 
значної шкоди існуванню видів та функціонуванню еко-
систем, є інвазійні рослини. Причому фахівці з проблем 
фітоінвазій попереджають, що в Україні процес адвентизації 
флори прогресує, що в основному спричинене антропічним 
порушенням ландшафтів, зокрема природних екотопів, ек-
стенсивним веденням сільського господарства.

Секцію «Прикладні аспекти професійної підготовки 
вчителів фізичної культури і трудового навчання» розпочинає 
колективне дослідження молодих науковців кафедри спор-
тивних ігор і туризму, кандидата педагогічних наук Миколи 
Божика та його молодших колег Галини Кедрич і Сергія 
Сиротюка «Фізична підготовленість студентів факультету 
фізичного виховання і біології Кременецької гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка». Вихідним пун-
ктом роботи став тривожний факт: у сучасних вищих закла-

дах освіти спостерігається тенденція до зниження обсягу 
рухової активності студентів, що негативно позначається 
на їх фізичному розвитку, фізичній підготовленості та 
функціональному стані. Дослідники переконані, що покра-
щення фізичного стану молоді, в тому числі студентів, мож-
ливе за умови проведення систематичних цілеспрямованих 
занять із фізичного виховання, які носять розвивальний 
характер і мають тренувальні режими. На основі проведе-
них досліджень (в основному у формі спеціальних тестів)    
зроблено висновок про достатній (40 %) і середній (40 %) 
рівень фізичної підготовленості студентів спеціальності 
«Фізична культура» та дано рекомендацію для здійснення 
систематичного спостереження за руховою підготовленістю  
майбутніх учителів фізичного виховання.

Магістрантка Людмила Тимчук вивчає «Можливості 
інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутнього 
вчителя трудового навчання» і приходить до висновку, що 
використання новітніх інформаційних технологій у підготовці 
вчителя трудового навчання для загальноосвітньої школи 
дозволяє поліпшити якість освіти, зокрема, застосуван-
ня мультимедійних засобів сприяє підвищенню науковості 
навчання, дозволяє учням сприймати й аналізувати 
різноманітну інформацію про світ. До інноваційної про-
блематики «Метод проектів у професійній підготовці учнів 
старших класів» звернулася магістрантка Вікторія Дени-
сюк, яка переконана, що проектна технологія, як модель 
особистісно-орієнтованого навчання, дає відповідь на пи-
тання, за допомогою яких методів, прийомів і засобів мож-
на досягти ефекту на уроці трудового навчання і якою має 
бути послідовність застосування різнопланових моделей 
навчального процесу. Автор наголошує, що пріоритетною 
складовою проектної технології є самостійна робота учня 
над проектом. 

Здобувач Сергій Колісецький обрав предметом 
дослідження «Інженерний дизайн і його значення у сучас-
ному суспільстві». Він висвітлює особливості історичного 
розвитку дизайну, аналізує його вивчення студентами 
педагогічних спеціальностей, насамперед технологічного 
профілю. Актуальність вивчення інженерного дизайну, 
вважає автор, обумовлюється особливостями інформаційно-
технологічного прогресу.  Магістрант Сергій Собчук, роз-
криваючи «Сутність інтерактивних технологій на уроках тру-
дового навчання», характеризує особливості використання 
технологій інтерактивного навчання у шкільній практиці і 
наголошує, що інтерактивні технології ефективно допо-
магають учням розвивати навички проектно-технологічної 
діяльності, самостійної роботи, виконувати творчі завдан-

ня. Основними факторами, що забезпечують 
ефективність інтерактивного навчання, є його 
роль як «методологічного компромісу» між 
пасивною та активною моделями навчально-
го процесу, а також «навчання у співпраці» 
учня і вчителя як рівноцінних суб’єктів на-
вчання. «Особливості навчання майбутніх 
учителів технологій художньому проектуван-
ню засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій» аналізує магістрант Володи-
мир Клим’юк. Він переконує, що навчання 
художньому проектуванню з використан-
ням інформаційних технологій передбачає 
різнорівневу інформаційно-комп’ютерну 
підтримку навчальних курсів. Тому важливо 

визначити найперспективніші напрямки впровадження у 
навчальний процес засобів ІКТ і досягти такого форма-
ту педагогічної ситуації, коли студент перестає бути па-
сивним слухачем і залучається до активної пізнавальної 
діяльності, а викладач стає координатором навчального 
процесу. Згадана інноваційна тематика знаходить своє 
продовження у роботі магістранта Миколи Слив’юка 
«Роль сучасних інформаційних технологій у формуванні 
інформаційно-комунікаційної компетентності учнів». Ав-
тор розкриває особливості цього складного педагогічного 
процесу, визначає рівень оволодіння учнями інформаційно-
комунікаційною компетентністю, описує засоби та методи 
роботи з комп’ютером, вказує на фактори, що забезпечу-
ють постійне вдосконалення вмінь і навиків інфомаційно-
технологічного характеру. 

Магістрантка Вікторія Юрчук аналізує «Стан ви-
користання мультимедійних технологій у практиці тру-
дового навчання» і вважає, що засоби мультимедіа для 
загальноосвітньої школи є принципово новим методичним 
інструментарієм з широкими дидактичними можливостями 
в організації навчального процесу, але для цього потрібен 
їх ретельний відбір, аналіз і забезпечення доцільності вико-
ристання з урахуванням вікових і психофізичних особливо-
стей учнів. Дослідницький інтерес магістранта Олексія Іщука 
спрямований на «Зміст і структуру проектно-технологічної 
діяльності студентів на заняттях із художньої обробки 
матеріалів у педагогічному коледжі». У статті обґрунтована 
доцільність залучення студентів до проектно-технологічної 
діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін, описані 
основні етапи і стадії проектування та виготовлення 
декоративно-ужиткових виробів із лози у процесі підготовки 
вчителя технологій у педагогічному коледжі.

Нові горизонти тому й горизонти, що для них харак-
терне постійне розширення проблем змістового простору і 
вони не знають такого етапу, як завершення. Отже, продо-
вження буде!

НОВІ  ГОРИЗОНТИ –  НОВІ  ПУБЛІКАЦІЇ
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За матеріалами наукової частини академії

Сьомий випуск наукового часопису «Кременецькі 
компаративні студії» (знову у двох томах!) розвиває кращі 
традиції попередніх випусків як по кількісних, так і по якісних 
показниках. На 722 сторінках 83 автори із 9 країн публікують 
результати 73 тематичних наукових досліджень. Часопис, 
індексований у міжнародних наукометричних базах і реко-
мендований до друку вченою радою гуманітарного факуль-

тету Кременецької 
гуманітарно-педа-
гогічної академії ім. 
Тараса Шевченка, го-
тувала до публікації 
редакційна колегія, 
очолювана кандида-
тами філологічних 
наук, доцентами 
Денисом Чиком (го-
ловний редактор, 
науковий редактор) 
і Оленою Пасічник 

(заступник головного редактора, відповідальний редактор). 
До складу редколегії входять науковці кафедри іноземних 
мов і методики їх викладання, кандидати філологічних наук 
Наталія Воронцова, Олена Сафіюк, Ольга Чик, Анатолій 
Янков, Наталія Янусь. Функції технічних редакторів викону-
вали асистент кафедри Олександр Шайковський і лаборант 
мультимедійного центру академії Вікторія Соляник. Ви-
данням піклувалася редакційна рада, у складі якої – відомі 
вчені-філологи України, доктори філологічних наук, про-
фесори Анатолій Волков (Чернівці), Вікторія Зарва (Бер-
дянськ), Ольга Куца (Тернопіль), Іван Зимомря (Ужгород), 
Ігор Лімборський (Черкаси), Валентина Нарівська (Дніпро), 
Борис Шалагінов (Київ), а також їх зарубіжні колеги Кшиш-
тоф Вечорек (Сілезький університет в Катовіцах, Поль-
ща), Сільвестрас Гайжунас (Балтискандинавська академія, 
Паневежіс, Литва), Наталія Пахсарьян (Московський ДУ 
ім.М.В.Ломоносова, Росія).

Науковці України, Литви, Польщі, Словаччини, Росії, 
Боснії і Герцоговини, Азербайджану, Єгипту і Туреччини 
працювали у 6 тематичних напрямках: «Актуальні проблеми 
загального та порівняльного літературознавства», «Компа-
ративний підхід у перекладознавстві», «Сучасна компара-
тивна лінгвістика: проблеми і перспективи», «Актуальні про-
блеми загальної лінгвістики», «Міждисциплінарні студії» та 
«Рецензії». 

Найбільшої авторської уваги удостоїлись актуальні 
проблеми літературознавства: в цьому розділі публікують 
свої розвідки 47 науковців із 5 країн. Окремі з них зверта-
ються до загальних літературознавчих проблем: традиції та 
структурні модифікації українського роману на зламі ХХ – 
ХХІ століть (Ольга Бакирова, Київський університет ім. Бо-
риса Грінченка), пам’ять і міф у сучасній літературі (Галина 
Випасняк, Львівський інститут економіки і туризму), ліричний 
герой української поезії І третини ХХ століття (Оксана Гальчук, 
Київський університет ім. Бориса Грінченка),  тема війни у су-
часній українській прозі (Олександр Кирильчук, Рівненський 
ДГУ), експериментальна проза як літературознавча пробле-
ма (Світлана Підопригора, Київський НУ ім. Тараса Шевчен-
ка), літературна трансформація канонічних текстів (Оксана 
Савенко, Житомирський ДУ ім. Івана Франка), стратегії 
аналізу словесно-музичного дискурсу у французькому 
літературознавстві (Анастасія Стеценко, Київський НЛУ). 

Частина авторів досліджувала різні аспекти 
творчості видатних представників національних літератур: 
інтермедіальність новел Михайла Коцюбинського (Лариса 
Волощук, Київський університет ім. Бориса Грінченка), цита-
та як форма інтертекстуальності у творчості Рауля Чілачави 
(Оксана Динь, Київський НУ ім. Тараса Шевченка), кордо-
ни у прозі Григора Тютюнника (Ганна Звягіна, Запорізький 
ДМУ), казка як художній феномен у творчості Зірки Менза-
тюк (Віталіна Кизилова, Луганський НУ ім. Тараса Шевчен-
ка), наративні стратегії у творчості Іена Мак’юена (Тетяна 
Кушнірова, Полтавський НПУ ім. В.Г.Короленка), становлен-
ня канадського драматичного канона (Ілля Комінярський, не-
залежний дослідник), трансформовані образи у прозі Мюріел 
Спарка (Надія Назаренко, Маріупольський ДУ), орієнтальний 
дискурс у творчості Івана Франка (Ганна Останіна, Інститут 
ділового адміністрування), мотив гри та інтертекстуальне ме-
реживо у французькому романі (Юлія Павленко, Київський 
НЛУ), критико-аналітична рецепція у китайській прозі (Во-
лодимир Селігей, Дніпровський НУ ім. Олеся Гончара), 
гоголівські цитати в українській епіграфістиці (Людмила Ско-
рина, Черкаський НУ ім. Богдана Хмельницького), сакраль-
не у вибраній ліриці Віри Вовк (Ольга Смольницька, Інститут 
українознавства МОН України), архетипно-підтекстова 
прогностичність прози Петра Кралюка (Віра Хмель, Алла 
Матчук, Рівненський ДГУ), речовий світ поезії Гірріет Мюл-
лен (Ірина Яковенко, Чернігівський НПУ ім.Т.Г.Шевченка), 
романістика братів Гонкурів (Наталія Яцків, Прикарпатський 
НУ ім.Василя Стефаника).

Загальнотеоретичні питання компаративістики 
вирішували доцент Тернопільського НПУ ім. Володими-
ра Гнатюка Тарас Дзись (теоретико-методологічна база 
літературної взаємодії), докторант Чернівецького НУ 
ім.Юрія Федьковича Крістінія Паландян (поезія українських і 
румунських символістів). Конкретика компаративістики про-
явилась у форматі співставлення різних аспектів творчості 
окремих постатей національних літератур: Івана Савіна і Юрія 

Липи (Ірина Жиленко, Кам’янець-Подільський НУ ім. Івана 
Огієнка), Генрика Гринберга й Анджея Хцюка (Вікторія Дур-
калевич, Дрогобицький ДПУ ім. Івана Франка), Лесі Українки 
і Сапфо (Дзвенислава Коваль-Гнатів), Миколи Гоголя і Мак-
сима Горького (Тетяна Конєва, Ірина Тимінська, Полтавський 
НПУ ім. В.Г.Короленка), Андрія Гудими та Михайла Потупей-
ка (Тетяна Конончук, Академія адвокатури України), Окса-
ни Забужко і Джуліана Барнса (Ольга Лілік, Чернігівський 
НПУ ім. Т.Г.Шевченка), Каєтана Абраговича та Юрія Фель-
ковича (Ірина Микитин. Івано-Франківський НМУ), Артура 
Міллера і Тадуша Ружевича (Юліана Полякова, Харківський 
НУ ім.В.Н.Каразіна), Матвія Номиса і Марка Вовчка (Зінаїда 
Шумейко, Академія державної пенітенціарної служби).

Питання компаративістики привернули увагу і 
зарубіжних авторів: професора Каїрського університету 
Абубакра Ранда (Єгипет), докторанта Санкт-Петербурзького 
ДУ Світлани Балаєвої (РФ), докторанта Люблінського Ка-
толицького Університету ін. Яна-Павла ІІ Катажини Бондос 
(РП), доцента Біхачського університету Амра Мемича (Боснія 
і Герцоговина).

У цьому розділі опубліковані наукові дослідження 
наших авторів. Доцент Ірина Комінярська представляє тему 
«Літературна практика і теоретичні пошуки письменників у 
екзилі», де коротко окреслює про-
цес становлення і розвитку літератури 
української діаспори, аналізує чотири 
хвилі української еміграції, розглядає 
їх причини, а також пропонує ґрунтовне 
вивчення діаспорної літератури у 
філософському трактуванні відомого 
літературознавця Романа Гром’яка. 
Автор дає характеристику окремим 
організаційним формам діяльності 
українського письменства в екзилі. 

Зокрема, йдеться про «Празь-
ку поетичну школу», що діяла у 
20-х роках минулого століття в 
Чехії та Польщі і до якої входили 
визначні персоналії української 
літератури Євген Маланюк, Ок-
сана Лятуринська, Олег Оль-
жич, Олена Теліга, Юрій Липа, 
Юрій Клен. Згадано Мистецький 
український рух (МУР) перших 
післявоєнних років, до якого на-
лежали Іван Багряний, Тодось 
Осьмачка, Улас Самчук, Юрій 
Шевельов, Яр Славутич та інші 

письменники, літературознавці, критики. Сказано про Нью-
Йоркську поетичну групу 1958 року (Богдан Бойчук, Богдан 
Рубчак, Юрій Тарнавський, Емма Андієвська), характерною 
рисою якої була свобода творчого самовияву. Охаракте-
ризовано Об’єднання українських письменників «Слово», 
очолюване літературознавцем і театрознавцем Григорієм 
Костюком. 

Доцент Олена Пасічник публікує статтю «Жанрові 
парадигми «Темноти» Уласа Самчу-

ка та «Архіпелага ГУЛАГ» Олексан-
дра Солженіцина: авторські наміри, 
інтертекстуальні відношення, сучасні 
дискусії», де акцентує на типологічних 
збігах твору українського письменника-
емігранта з досвідом художнього 
дослідження в романі російського 
майстра слова. Заслуговує уваги 
лаконічна, але 
глибоко змістовна 

характеристика науковцем трилогії Уласа 
Самчука «OST» («Морозів хутір», «Тем-
нота», «Втеча від себе»): сюжет трилогії 
охоплює великі історико-географічні мас-
штаби від Воркути до Едмонтона, що схо-
дяться в історично-символічному осерді 
України – Каневі, і показує Україну як 
складну етно-політичну реальність плане-
ти зі своєю трагічною історією. В аналітичній 
оцінці роману російського письменника наш науковець прихо-
дить до оригінального висновку: Солженіцин – не політичний 
лідер, і його твори не виступають джерелом цитат для оцінки 
політичних ситуацій; він є художником і мислителем, творчі 
ідеї якого звільняють волю та думку людини від ідеологічних 
штампів. Автор переконує, що Улас Самчук і Олександр 
Солженіцин, як дійсні класики національних літератур, стоять 
на позиціях розвінчування духовного тоталітаризму. 

На перший погляд несподівану тематику «М.Гоголь 
у пошуках утопії» розробля-
ють доценти Денис і Ольга Чики, 
котрі наголошують, що Гоголь 
належить до контраверсійних 
письменників, творчість яких 
постійно провокуватиме появу но-
вих і нових взаємозаперечуючих 
досліджень. Насамперед це 
стосується «виявлення» у творах 
письменника національного ха-
рактеру, української чи російської 

ментальності, імперського, національного чи регіонального 
патріотизму, для яких характерна величезна кількість 

різночитань і трактувань. Новаторство як одна з особливостей 
творчості Гоголя проявилось у його пошуках утопії. Автори 

підкреслюють, що антиутопія як 
жанр європейської літератури офор-
мився у ХХ столітті, а «Старосветские 
помещики» Гоголя (1835) художньо 
випереджають антиутопії авторів 
ХХ століття, котрі застерігали люд-
ство щодо небезпеки дегуманізації 
суспільного життя. Якщо, на думку 
авторів ХХ століття, людству за-
грожують тех-

ногенні катаклізми, яких не хоче бачити 
сліпа духовно і скута тоталітарно люди-
на, то для Гоголя небезпеку виродження 
людства становить відхід від гуманності 
та надмірне захоплення матеріальним 
цінностями. Пошук утопії виступає по-
рятунком від загрози, що насувається, 
і Гоголь вибудовує псевдоідеальний  і 
квазіідилічний світ українського дво-
рянського помістя, яке хибними ідеалами та природним про-
стором відгородилося від зовнішнього світу.

 Однак порятунок не прийшов: хоча поширені утопії 
про Україну як модель благодатного краю, де живе ідилічний 
народ, Гоголю вдалося замінити на власний утопічний про-
ект – пасторальну антиутопію, – в реальності все здійснилося 
за несприятливим сценарієм, тобто поглибився розрив з по-
передньою козацькою історією, а смерть головних персонажів 
повісті символізувала крах побуту, господарства і навіть духов-
них канонів колишньої козацької старшини, нащадки яких от-
римали дворянські права в Російській імперії.

Творчість шотландського поета ХVІІІ століття Робер-
та Бернса упродовж багатьох років залишається основним 
предметом дослідницьких зусиль доцента кафедри Наталії 
Янусь, яка запропонувала роботу «Роберт Бернс у поетичній 
рецепції Івана Франка та Михай-
ла Михайлова». Цього разу вона 
дивиться на поезію видатного 
шотландця очима українського 
та російського поетів, причо-
му зауважує, що сьогоднішній 
український читач сприймає 
поезію Бернса саме у перекладі 
Івана Франка. Автор дослідження 
підкреслює, що український кла-
сик і шотландський поет мають 
певну духовну спорідненість: 
точність смислових наголосів, 
бунтарський дух і нескореність думки Роберта Бернса знайшли 

своє повне відображення у Франковому 
перекладі. Український і шотландський 
поети возвеличують чесність як скарб, 
яким наділені бідні й обділені багаті і  
котра, зрештою, спонукає трудівника до 
бунту проти визискувача. В той же час 
у перекладі російського поета блідне 
войовничість, спадає нескореність 
пригнобленого героя-сміливця, що 
пояснюється прагненням переклада-
ча зберегти зрозумілу для широко-

го читача тематику поезій, але уникнути будь-яких гострих 
випадів проти чинної влади – і тому тема супротиву, боротьби 
залишається поза перекладом. Таким чином, на революційний 
протест зважився тільки Іван Франко, переклади якого кличуть 
до мужності, рішучості, завзяття у боротьбі за свої права на 
відміну від російських перекладів, де переважає тонкий ліризм, 
естетична комунікація між автором і читачем, добро, милосер-
дя у життєво-практичному досвіді. 

Компаративний акцент у 
перекладознавстві аналізує доцент 
кафедри іноземних мов і методики 
їх викладання Олена Сафіюк у статті 
«Трансформація генералізації при 
перекладі оповідання Дж.Джойса 
«Евеліна»». Науковець досліджує лек-
сичну трансформацію генералізації, 
яка застосовується для досягнен-
ня еквівалентності в українському 
перекладі цього англомовного 

оповідання відомого ірландського письменника-модерніста. 
У роботі розглядається 
специфіка класифікацій 
перекладацьких транс-
формацій в укра-
їнському та зарубіжному 
перекладознавстві, а також 
здійснюється кількісний 
аналіз трансформації 
генералізації при 
перекладі оповідання 
«Евеліна» українською мовою. Перспективу подальших 
досліджень автор бачить у поглибленому зіставному вивченні 
й аналізі трансформації генералізації та інших перекладаць-
ких трансформацій (перестановки, упущення та додавання, 
перебудова та заміна пропозицій перестановки, синонімічні 
заміни й описовий переклад тощо) в українських перекладах 
англомовної художньої літератури. 

ОБСЯГОМ ВИПУСКУ
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Група фахівців-філологів працюють у тематичному 
напрямі «Сучасна компаративна лінгвістика: проблеми і пер-
спективи». Загальнотеоретичний підхід до проблематики 
здійснюють докторант НПУ ім. М.П.Драгоманова, доцент 
Олена Балабан (типологія, систематизація та вивчення се-
мантичних універсалів), науковець Вінницького ДПУ ім. Ми-
хайла Коцюбинського Людмила Прадівлянна (мовний аспект 
естетики сюрреалізму), доцент НУ «Львівська політехніка» 
Орест Сематюк (концептуально-термінологічні аспекти 
медіатизації як соціокультурного феномену). Конкретні 
питання компаративної лінгвістики висвітлюють фахівці 
Сумського ДУ Ольга Волкова та Юлія Кліматська (струк-
турний аналіз французьких запозичень у компаративному 
аспекті), професор Одеського НУ ім. І.І.Мечнікова Маріанна 
Князян і студентка цього ж університету Діана Князян (ком-
паративний аналіз стилістичних засобів у творі Р.Бредбері та 
О.Довженка), доцент Запорізького НУ Іван Мацегора (струк-
тура морфологічної парадигми дієслова в українській та 
російській мовах), науковець Ужгородського НУ Галина Они-
щак (лексико-семантична група «зло» в сучасних українській, 
англійській і французькій мовах), фахівець НУ «Львівська 
політехніка» Роксолана-Юстина Перхач (особливості 
функціонування кольору в українській, польській та німецькій 
медичній термінології). У цьому ж тематичному напрям-
ку працюють зарубіжні автори: аспірантка Пряшевського 
університету Валерія Чернак (Словачччина), професор Ли-
товського університету педагогічних наук Діана Бабушите 
(Вільнюс) та її колега Лінас Селмістрайтіс, а також вчитель 
Вільнюської гімназії Егле Черняускіне (Литва).

Свій внесок у висвітлення конкретних аспектів 
компаративної лінгвістики зробив наш молодий науковець 
Олександр Шайківський статтею «Культурний код як носій 
національно-культурної інформації (на матеріалі фразеологізмів 
англійської та української мов)». Дослідник дотримується позиції, 
згідно з якою мова розглядається як культурний код нації, а не 

лише як знаряддя комунікації та пізнання. У цьому контексті 
він прагне визначити особливості 
реалізації культурних кодів 
лінгвоодиницями і проаналізувати 
фразеологічні одиниці з культур-
ним кодом у порівняльному аспекті. 
Зокрема, серед фразеологічних 
одиниць із закодованою культур-
ною інформацією виокремлюється 
низка основних культурних кодів: 
природний, антропний, соматичний, 
предметно-артефактний, зооморф-

ний, рослинний, харчовий і релігійний коди.
До актуальних проблем загальної лінгвістики звер-

нулися 12 авторів. Літературознавчого контексту проблема-
тики дотримувалися доцент Донбаського ДПУ (м.Бахмут) 
Ірина Архипова (авторські відступи в 
англомовних художніх прозових тек-
стах), доцент Київського НТЕУ Світлана 
Гладьо (лінгвосинергетизм худож-
нього тексту), доцент Університету 
митної справи та фінансів (м.Дніпро) 
Тетяна Миронова (текстові знаки та 
параметри індивідуального авторсько-
го смислу в англомовній малій прозі), 
аспірантка Запорізького НУ Олена 
Пєшкова (образно-наративні аспек-
ти художнього тексту). Конкретні 
лінгвістичні дослідження здійснили старший викладач 
Східноєвропейського НУ ім. Лесі Українки Людмила Близнюк 
(неологізми в номінативному полі концепту як ментальної 
одиниці), науковці Донбаського ДПУ (м.Слов’янськ), про-
фесор Володимир Глущенко і доцент Анна Орел (архаїзми 
та інновації у фонетичних системах східнослов’янських мов), 
доцент Маріупольського ДУ Анна Гутнікова (семантика 

іменників у сучасній німецькій мові), доцент Киіївського НУ 
ім. Тараса Шевченка Ірина Олійник (окремі аспекти вокабуля-
ра французької мови Бельгії). Специфічні мовознавчі питан-
ня висвітлили доценти Рівненського ДГУ Олена Вєрьовкіна 
та Світлана Замашна, доцент Литовського університету 
педагогічних наук (м.Вільнюс) Юдіта Гіпорайте. 

 У міждисциплінарних студіях публікуються роботи 4 
авторів, серед яких – колишній наш науковець, а нині доцент 
Тернопільського ДМУ ім.І.Я.Горбачевського Ігор Гаврищак 
(«Творча спадщина Гільдегарди фон Бінген як культурно-
історичний феномен»), докторант Київського університету 
ім. Бориса Грінченка Інга Погребняк (порівняльні аспек-
ти семіотичного дискурсу), фахівець Харківського НУ 
ім.В.М.Каразіна Світлана Тарасова (принципи взаємозв’язку 
та протиріччя у карнавальному дискурсі), провідний науковий 
співробітник Інституту літератури ім. Нізамі (м.Баку) Басіра 

Азізалієва та викладач-
інструктор Стамбульсько-
го технічного університету 
Мухсін Кадиогли (стратегія 
вивчення турецького світу).

«Рецензії» пред-
ставлені роботою про-
фесора НУ «Острозька 
академія» Олександра Гло-
това «Україно-російсько-
польсько-американська 
компаративістика. Замітки з 

приводу монографії М.М.Калініченка «Американський рене-
санс у контексті популярної культури Сполучених Штатів І по-
ловини ХІХ сторіччя»». 

Сьомий випуск «Кременецьких компаративних студій» 
прийшов до свого читача, а редакційна колегія працює над 
наступним випуском, який, без сумніву, розширить і погли-
бить позитиви і здобутки попереднього. 

Інститут історії та міжнародних відносин Вармінсько-
Мазурського університету в Ольштині (Польща) опублікував 
на своїй поліграфічній базі українсько-польське аналітичне 
дослідження «Україна: 25 років на шляху незалежності». Ко-
лективну наукову працю редагували професор Вармінсько-
Мазурського університету Павел П’єтночка та професор ка-
федри української філології та суспільних дисциплін нашої 
академії Генрік Стронський. Книга містить 23 наукові статті 
різних тематичних напрямків, опублікованих польською, 
українською та англійською мовами. Матеріали підготовлені 
українськими та польськими науковцями. 

Актуальну проблему «Політичні ризики для 
незалежності України і напрями вдосконалення стратегії 
національної безпеки» розробляє науковий працівник 
Інститут держави і права ім. В.Корецького АН України, про-
фесор Володимир Горбатюк. Результати своїх наукових 
досліджень публікують інші представники цієї академічної 
установи: Ігор Усенко (правові аспекти мовних проблем в 
незалежній Україні), Вадим Бондарук (входження України 
в європейський освітньо-правовий простір), Тетяна Бон-
дарчук (історія і сучасність української правової традиції), 
Анастасія Іванова (проблема правонаступництва сучасної 
України та УНР), Олександр Малишев (археологічне право 
в Польщі та Україні).

Значний матеріал представили науковці Національної 
академії державного управління при Президентові України: 
докторант Світлана Книшик у співавторстві з науковцем НУ 
«Львівська політехніка» (трансформація системи загальної 
середньої освіти в незалежній Україні), професор Орест 
Красівський і докторант Богдан Ленігевич (аналіз політичної 
системи України в часи державної незалежності), професо-
ри Андрій Попок і Світлана Горбатюк (проблеми молодої 
демократії й архетип суспільної свідомості). 

Доценти Української академії друкарства (м.Львів) 
Наталія Мазій та Зоряна Сельменська аналізують 
тенденції розвитку та механізми регулювання малого 
підприємництва в Україні. Вища освіта Тернопілля пред-
ставлена дослідженнями науковця Тернопільського НПУ 
ім. Володимира Гнатюка Олександра Вільчинського «Етапи 
декомунізації тернопільської преси періоду суспільних змін 
1990 – 1991 рр.», страшого викладача Тернопільського НЕУ 
Ірини Недошитко «Українська діаспора США і незалежність 
України (1991 – 2016 рр.)» та ґрунтовною аналітичною ро-
ботою професора Генрика Стронського «Між Сходом і За-
ходом. Злети та падіння зовнішньої політики незалежної 
України. 1991 – 2016».

Власне бачення перспектив і проблем української 
державної незалежності розкрили у своїх наукових стат-
тях польські фахівці: науковці Вармінсько-Мазурського 
університету в Ольштині Кшиштоф Зегота і Павел П’єтночка, 
докторанти Ягеллонського університету в Кракові Оле-
ся Ткачук і Пйотр Байор, фахівці  Університету ім. Адама 
Міцкевича в Познані Агнешка Савіч та Андрій Гладій, профе-
сор Університету ім. Миколая Коперника в Торуні Антоніна 
Козіцька, професор Університету в Білостоці Євгеніуш 
Міронович, а також науковець Університету ім. Я.-А.Ко-
менського в Братиславі Міхал Поважан. 

КРЕМЕНЕЦЬКА ОБЛАСНА 
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА

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

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на заміщення вакантних посад:

1. Кафедра теорії і методики дошкільної та 
початкової освіти:

доцента кафедри – 2 (кандидат наук, доцент) (2 ст.)
2. Кафедра теорії і методики трудового навчання та 

технологій:
доцента кафедри – 1 (кандидат наук, доцент) (1 ст.)
3. Кафедра теоретико-методичних основ фізичного 

виховання:
доцента кафедри – 1 (кандидат наук, доцент) (1 ст.)
4. Кафедра української філології та суспільних 

дисциплін:
старшого викладача – 1 (кандидат наук) (1 ст.)
5. Кафедра теорії і методики трудового навчання та 

технологій:
старшого викладача – 1 (кандидат наук) (1 ст.)
6. Кафедра біології, екології та методики їх викла-

дання:
асистента – 1 (кандидат наук) (1 ст.)
7. Кафедра спортивних ігор та туризму:
асистента – 1 (1 ст.)
8. Кафедра гри на музичних інструментах та 

вокально-хорових дисциплін:
асистента – 1 (1 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 нау-
кову, навчальну, методичну, організаційну роботу.  

Претенденти, які не працюють в академії, крім 
заяви, подають: особовий листок з обліку кадрів 
(засвідчений за попереднім місцем роботи); 2 фотокарт-
ки розміром 4х6 см, автобіографію; копії документів 
про повну вищу освіту, науковий ступінь,  вчене звання, 
засвідчені в установленому порядку; копію паспорта гро-
мадянина України (стор. 1, 2 і 11); копію трудової книж-
ки, засвідчену кадровою службою за основним місцем  
роботи із зазначенням дати засвідчення; список науко-
вих праць і винаходів та інші документи, які свідчать про 
професійні якості претендента.

Термін подання документів на участь у конкурсі – 
30 днів від дня опублікування оголошення у пресі (газета 
«Замок») і 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.

Вчена рада нашої академії рекомендувала до дру-
ку та практичного використання навчальний посібник 
«Художнє проектування: композиція і графіка моде-
лей одягу», підготовлений доктором педагогічних наук, 
завідувачем кафедри теорії і методики трудового на-
вчання і технологій, доцентом Миколою Курачем і кан-

дидатом педагогічних наук, 
старшии викладачем цієї 
ж кафедри Марією Олек-
сюк. Видання рецензува-
ли доктори педагогічних 
наук, професори: завідувач 
кафедри комп’ютерних 
технологій Тернопільського 
НПУ ім. Володимира Гнатю-
ка Р.М.Горбатюк і завідувач 
кафедри методики трудово-
го і професійного навчання 
та декоративно-прикладного 
мистецтва Дрогобицько-
го ДПУ ім. Івана Франка 
Л.В.Оршанський. 

Навчально-методичне 
видання розраховане на 

викладачів і студентів спеціальності «Технологічна освіта». 
У посібнику представлено практичний курс з основ ху-
дожнього проектування (композиції та зображувальної 
грамотності), який розглядається як динамічний та ефек-
тивний спосіб вираження творчої ідеї у процесі розроб-
ки швейних виробів. Значна увага приділена рисуванню 
фігур людини у різних ракурсах і спеціальній художній 
графіці багатопредметних композицій на основі зарисо-
вок людських фігур в одязі. 

Автори стверджують, що вивчення мистецтва 
композиційних побудов і графічних зображень сприяє 
оволодінню студентів практичними навичками, умінням 
втілювати творчі задуми, формуванню в них естетичного 
смаку. Виконуючи практичні завдання, студенти вчаться 
знаходити красу та гармонію у звичному, творчо мисли-
ти, аналізувати, узагальнювати і робити раціональні вис-
новки. Вивчення художнього проектування майбутніми 
вчителями технологій розширить їхні художньо-графічні 
знання, сприятиме вихованню особистісних мистецьких 
почуттів, необхідних в усіх формах і техніках художнього 
проектування. Матеріал посібника розпочинається визна-
ченням загальних вимог до художньо-графічних робіт, до 
техніки виконання рисунка та до підбору кольорової гами 
і композиції зображення. 

Тематично навчальний посібник розподілений на два 
розділи: «Основи композиції. Закономірності композиції 
костюма» і «Графіка фігури людини та моделей одягу». 
У першому розділі значна увага приділена висвітленню 
понятійного інструментарію, необхідного для засвоєння 
матеріалу посібника і теоретико-методологічного забез-
печення формування практичних умінь і навичок. Кожен 
розділ завершується питаннями для самоконтролю, а весь 
посібник – предметним покажчиком. 

     ТА  ЯКІСТЮ  ПУБЛІКАЦІЙ

ХУДОЖНЄ  ПРОЕКТУВАННЯ:
ТАЙНИ  МЕТОДИКИ

ЧВЕРТЬСТОЛІТТЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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У польському місті Люблін побачила світ англо-
польсько-україномовна монографія «Розвиток і модернізація 
педагогічних і психологічних наук: досвід Польщі та пер-
спективи України», яку рекомендувала до друку вчена рада 
Університету імені Кюрі-Склодовської, а наукову редакцію 
здійснили фахівці цього університету, професори Аркадіуш Бе-
реза, Тереза Порчевська, Беата Беднарчук. Видання містить 19 
аналітичних досліджень психолого-педагогічного спрямування, 
підготовлених 27 науковцями з академічних інституцій України 
та Польщі.

Українські фахівці аналізують теоретико-методологічні 
аспекти формування гендерної компетентності майбутніх 
соціальних педагогів (доценти Сумського ДПУ ім. А.С.Макаренка 
Л.Пономаренко й А.Приходько), філософію освіти у контексті 
освітніх реформ України та Польщі (доцент Харківської ГПА 
М.Семенова), використання педагогічного досвіду місцевих 
громад у розбудові національної школи (викладач колед-
жу Полтавського НТУ ім. Ю.Кондратюка В.Філіпович), 
концептуальні основи підготовки фахівців з дошкільної освіти 
(доцент НПУ ім.М.П.Драгоманова Г.Цвєткова), зміст і струк-
туру інформаційно-аналітичної компетентності фахівців 
фінансової сфери (докторант Університету імені Альфре-
да Нобеля В.Шевченко), соціальний супровід співзалежних 
сімей в умовах реабілітаційних центрів (професор Харківської 
ГПА Ю.Чернацька; голова Благодійного фонду «Матері про-
ти наркотиків» А.Куліненко), підготовку вчителів початко-
вих класів до роботи з дітьми мігрантів (науковець кафедри 
соціальної педагогіки Прикарпатського НУ ім. Василя Сте-
фаника Н.Сабат), педагогічний інструментарій формування 
національної свідомості дітей та молоді (доцент Ужгородського 
НУ Г.Розлуцька), особливості професійної підготовки фахівців 
у Республіці Польща (викладач коледжу НУ біоресурсів та при-

родокористування України Н.Русіна) та інші проблеми.
Нашу академію представляє доцент кафедри педагогіки 

та психології, докторант Східноєвропейського НУ ім. Лесі 
Українки, кандидат психологічних наук Наталія Савелюк 
статтею «Базова структура ідентичності 
особистості у контексті рівня її релігійної 
активності». Науковець висвітлює теоретичні 
засади вивчення релігійної ідентичності 
особистості у структурі її базових ідентичностей 
та обґрунтовує особливості соціальної, 
персональної, наративної і трансперсональної 
ідентичностей, які втілюють у собі взаємодію 
соціального й індивідуального, абстрактного і 
конкретного, статичного і динамічного вимірів 
самоусвідомлення особистості. При цьому 
релігійна ідентичність розглядається як ще один 
вагомий аспект самопозиціювання релігійної 
особистості. Отримані автором дослідження, 
теоретичні й емпіричні результати в цілому підтверджують 
загальновизнаний гуманістичний потенціал християнської 
релігії. Водночас підкреслюється, що на особистісному рівні 
свого переживання це потенціал не просто людиноцентрич-
ний, а соціоцентричний, особливо у самосвідомості сучасних 
українців.

Наш автор виходить із того, що вагома складо-
ва ідентичності релігійної особистості, тобто її релігійна 
ідентичність, залишається маловивченою, а тому приділяє 
значну увагу демаркації концепту «релігійна ідентичність» як 
у контексті зв’язку між релігією та етнічною приналежністю 
людини, так і у зв’язку релігії з формуванням особистості, осо-
бливо в період пошуку власної ідентичності в молодому віці. У 
дослідженні наголошується, що релігійна ідентичність корелює 

з іншими типами ідентичностей особистості. Науковець 
досліджує такі взаємозв’язки через чотиривимірну концепцію 
ідентичностей релігійної особистості у контексті власної 
структурно-динамічної моделі розуміння релігійного дискурсу. 

Тому метою емпіричного дослідження стала розробка 
методики вивчення релігійної ідентичності у структурі 
інших базових типів ідентичності особистості та в 
контексті різних рівнів її релігійної активності.

При організації емпіричного дослідження було 
витримано принцип добровільної згоди респондентів, 
що сприяло забезпеченню об’єктивності результату 
обробки матеріалів, представлених майже 800 респон-
дентами різного соціального статусу, віку, професій, 
освітнього рівня з 5 областей Західної України. Шля-
хом математико-статистичної обробки результатів 
дослідження за допомогою пакету комп’ютерних 
програм розроблена кореляційна матриця структури 
ідентичностей досліджуваних українців. В загальному, 

як свідчать отримані матриці, релігійна ідентичність українців 
найтісніше корелює з їх персональною ідентичністю, однак 
цей взаємозв’язок є негативним, а достатньо висока кореляція 
релігійної та соціальної ідентичностей особистості є позитивною. 
Дослідження кореляції ідентичностей здійснено як у загально-
му, так і по групах респондентів з найнижчим, нижчим середнім, 
вищим середнім і найвищим рівнем релігійної активності.

На основі отриманих даних науковець приходить до вис-
новку, що релігійна ідентичність пов’язана у самоусвідомленні 
людини з її певним знеособленням на користь соціуму, світу і 
навіть Всесвіту. Це не лише аспект її соціальної ідентичності, а 
й одночасна противага егоцентричним вимірам самосвідомості. 
Тому особливо важливим вбачається поглиблене дослідження 
структури власне релігійної ідентичності. 

Видання, підготовлене кандидатом історичних наук, до-
центом Олександром Солов’єм, побачило світ за рекомендацією 
двох наукових інституцій – вченої ради Кременецької 
гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шев-
ченка та науково-методичної ради Кременецького 
краєзнавчого музею. Згадану монографію “Міграційні 
процеси на Волині у міжвоєнні роки (1918-1939): 
український вимір” рецензували доктори історичних 
наук, професори Василь Деревінський (Київський 
НУ будівництва й архітектури), Оксана Каліщук 
(Східноєвропейський НУ ім.Лесі Українки) і колега 
автора по кафедрі, доктор історичних наук Ірина Ска-
кальська.

У монографії досліджується маловідомий пласт 
вітчизняної історії – міграція українського населення на терито-
рію Східної і Західної Волині у складний період бездержавності 
та переділу регіону радянсько-польським кордоном. Незважаю-
чи на польську окупацію, зазначається у дослідженні, іммігранти 
з Наддніпрянської України відіграли значну роль в економічному 
і культурному житті краю, здійснили вагомий внесок у про-
цеси творення української державності. Трагічною була доля 
іммігрантів в Радянській Україні: комуністичний режим не дозво-
лив їм проявити себе у жодній сфері суспільного життя, поширив 
на них найжорстокіші заходи політичних репресій. 

Свій науковий інтерес до проблеми міграційних процесів 
автор аргументує неперехідним значенням історичної пам’яті як 
носія і джерела історичного досвіду, без якого не може бути посту-
пального розвитку нації, а також особливим змістом волинської 
сторінки національної історії та історії міжвоєнної Волині, 
розділеної державним кордоном на радянську та польську части-
ни, що закономірно загострило проблему міграції населення. У 

книзі наголошується: у прагненні української спільноти об’єднати 
українські землі в єдиній державі практичною з’єднуючою лан-

кою між двома частинами Волині стала українська 
еміграція, бо для мігрантів розподіл батьківського 
краю між чужими державами був не тільки 
політичним фактом, а й особистою трагедією. З 
цієї причини більшість мігрантів стали учасниками 
національно-визвольної боротьби, які активно 
діяли самі та сприяли масовому пробудженню 
національної свідомості місцевого населення, за-
лучали його до політичного життя і боротьби за 
свої національні інтереси.

Історична доля сучасної України скла-
лася так, що з причини анексії Криму Росією та 

російської агресії на Сході України проблеми масової міграції на-
селення стали на просто болючими, а набули ознак національної 
трагедії: мільйони українців, рятуючись від безчинств терори-
стичних угрупувань та залишаючи територію воєнних дій, пере-
селилися в інші райони держави, отримали статус біженців або 
тимчасово переміщених осіб (переселенців). Це загострило 
соціальні проблеми, змінило демографічні портрети регіонів. Ра-
зом з тим з окупованих частин Донецької та Луганської областей 
проросійські бойовики під керівництвом російських спецслужб 
організували нелегальні канали переходу на контрольовану 
українською владою державну територію. Ці канали викори-
стовуються  як для контрабанди товарів, так і для здійснення 
диверсій і дестабілізації ситуації в інших регіонах України.

Важливо, що автор монографії не залишає поза увагою 
такої актуальної проблеми, як доля сучасної заробітчанської 
української еміграції за кордоном, насамперед в країнах 
Європейського Союзу. Як би це не було прикро, але у виданні 

справедливо визнається, що частина наших заробітчан “осіла” в 
країнах Західної Європи назавжди, інші продовжують працюва-
ти в надії повернутися в Україну за умови позитивних соціально-
економічних змін у нашій державі. Відсутність правового і 
соціального захисту мігрантів, втрата Україною частини трудово-
го потенціалу та генофонду, випадки насилля над іммігрантами 
в країнах в’їзду потребують вирішення на міждержавному рівні 
шляхом формування відповідного законодавчого поля та надан-
ня легальних можливостей суб’єктам еміграції. З огляду на це 
“міграційні” уроки історичного минулого мають важливе значен-
ня для вирішення міграційних проблем нинішнього дня. Але тут 
з’являється нова проблема: чи засвоїли наші політики такі уроки 
недавнього минулого і чи готові протидіяти нинішнім міграційним 
ризикам…

Окрім ґрунтовної характеристики історіографії та 
джерельної бази дослідження, автор монографії детально 
розкриває політичні й економічні чинники міграції та політику 
польського і радянського урядів щодо іммігрантів. Особли-
ву увагу приділено активній участі іммігрантів в усіх сферах 
суспільного життя регіону. Зокрема, акцентовано на наслідках 
діяльності української імміграції упродовж міжвоєнного 
періоду: зростання хвилі національного пробудження та 
політичної активності населення, розробка тактики підпільної 
діяльності, теоретична та організаційна підготовка до боротьби 
за Українську державу, що з особливою силою розгорнулася в 
роки Другої світової війни, насамперед через діяльність струк-
тур УПА. 

З огляну на сучасні реалії, автор наголошує на 
необхідно-сті вивчення багатогранного впливу міграції на жит-
тя корінного населення, що дасть змогу прогнозувати наслідки 
таких процесів у майбутньому.

Курс теорії літератури – завершальний етап літературознав-
чої підготовки майбутніх педагогів-філологів. Саме при вивченні цієї 
навчальної дисципліни студенти отримують можливість оволодіти на-
лежним методологічним інструментарієм для здійснення самостійних 
теоретичних пошуків у власній науковій роботі. Забезпечується такий 
результат спрямованістю студентів на формування індивідуального 
підходу до літературного твору та літературного процесу через 
ознайомлення з досягненнями різних теоретико-літературознавчих 
шкіл. Завдання курсу теорії літератури – привернути увагу майбутніх 
фахівців-філологів до важливих властивостей літературного твору та 
його функцій на фоні їх оцінки у контексті розвитку літературознавчої 
та естетичної думки від Античності до сьогодення.

Автори навчально-методичного посібника «Теорія 
літератури», кандидати філологічних наук, доценти кафедри 
іноземних мов та методики їх викладання Денис Чик та Ольга Чик 
доклали максимум теоретичних зусиль і виявили належний рівень 
методичної майстерності для забезпечення реалізації теоретичних 
і методологічних завдань видання щодо формування відповідних 
знань і вмінь студентів філологічних спеціальностей з даної 
навчальної дисципліни. Їх роботу високо оцінили рецензенти, док-
тори філологічних наук, професори О.П.Куца (Тернопільський НПУ 
ім.Володимира Гнатюка) та І.М.Зимомря (Ужгородський НУ) і канди-
дат філологічних наук, доцент Прикарпатського НУ ім. Василя Сте-
фаника І.В.Девдюк. Книга рекомендована до друку вченою радою 
гуманітарного факультету Кременецької ОГПА ім. Тараса Шевченка. 
Її структура, змістове наповнення, методологічний інструментарій 
спрямовані на узагальнення, систематизацію, поглиблення, а та-
кож набуття студентами нових знань з теорії літератури, як однієї 

з основних складових фахової підготовки філологів, на сприяння 
підвищенню рівня освітнього і духовного розвитку особистості.

У посібнику не лише визначаються, а й обґрунтовуються 
міждисциплінарні зв’язки теорії літератури з історією 
літератури – на ґрунті наукової інформації про об’єктивні 
закономірності розвитку літератури; з літературною 
критикою – на основі використання принципів аналізу й 
оцінки літературних творів; з лінгвістикою – через сло-
во як «будівельний матеріал» літератури; із психологією 
– у контексті осмислення теоретико-літературних 
категорій, а також із філософією – в аспекті використання 
філософських принципів і категорій.

Важлива ознака посібника – особлива увага 
до практичних форм роботи з вивчення програмового 
матеріалу. Ефективним доповненням до аудиторних за-
нять виступає індивідуальна робота, насамперед виконання 
індивідуальних науково-дослідних завдань, які передбачають на-
писання есе літературно-критичної тематики, оформленого згідно 
з вимогами офіційно-ділового стилю. Причому наголошується, що 
основним методом індивідуальної роботи є обробка та використання 
різноманітних джерел інформації. 

Курс «Теорія літератури» розроблено у двох модулях: 
теоретичному («Теорія літератури як наука. Літературно-художня 
творчість») і практичному (ІНДЗ). Теоретичний модуль складається 
з двох змістових: «Теорія літератури в системі літературознавства. 
Літературно-художня творчість» і «Роди і жанри літератури. 
Літературний розвиток і літературний процес».

Матеріал посібника структуровано за оригінальним 
авторським принципом: кожна тема розроблена з 
диференційованим визначенням необхідних літературних дже-

рел з виокремленими групами рекомендованої 
і додаткової літератури та першоджерел. План 
вивчення теми подається у розгорнутому форматі 
питань для обговорення. Заслуговує уваги підхід 
авторів до висвітлення основних понять і категорій 
та глосарію теми: кожне поняття чи категорія, 
використані у змісті теми, знаходять своє тлу-
мачення у тематичному глосарії, причому тлу-
мачення здійснюється не просто через дефініції, 
а у форматі розширеного інформаційного есе 
теоретико-методологічного характеру. Творчий 
підхід спостерігається й у формуванні завдань 
для самостійної роботи: змістом таких завдань 

виступають фрагменти літературних творів, вказаних у списку 
використаної літератури, чим обумовлюється і стимулюється 
активна робота з бібліографічними джерелами. 

Посібник ґрунтовно навантажений матеріалами ме-
тодичного забезпечення: вказано критерії оцінювання на-
вчальних досягнень у поточному та підсумковому форматах. 
Визначено теми доповідей та ІНДЗ, запропоновано завдання 
для самостійної роботи, вказано на методичні вимоги до ІНДЗ 
і критерію їх оцінювання, розроблено рекомендації щодо ро-
боти над ІНДЗ. Завершується видання питаннями для тестового 
контролю. 

За матеріалами наукової частини

СПІЛЬНО  З  ФАХІВЦЯМИ  ЗАРУБІЖЖЯ

ОБ’ЄКТ  ДОСЛІДЖЕННЯ  -  МІГРАЦІЙНІ  ПРОЦЕСИ

ДЛЯ  ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ  ПІДГОТОВКИ
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В останні дні лютого на Майдані Незалежності у Києві та по всій Україні проходили поминальні 
вечори за Героями Небесної Сотні. Студенти нашого педагогічного коледжу 
та академії також вшанували Героїв. У переповненій 
залі Гуго Колонтая відбувся вечір пам’яті «Ангели Май-
дану». 

В основу сценарію були покладені вірші, написа-
ні учасниками цих подій прямо на Майдані, у виконанні 
студентів Ірини Бевсюк, Іванни Свитки, Марії Мазовіти, 
Валентини Назар, Віталія Бойка, Андрія Колісника та 
Назара Прокопіва, який, окрім цього, прочитав і власну 
поезію «Прокинься, генерація незрячих!». 

Соліст Володимир Поцілуйко завершив 
літературну композицію піснею «Ангели Майдану». Присутні в залі хвилиною мовчання вшанува-

ли пам’ять Героїв 
Небесної Сотні.

Після цього 
наш студент і поет 
Павло Старух прочи-
тав тематичні вірші зі 
своєї поетичної збірки 
«Злива»,зробивши 
своєрідний місточок 
між Героями Небесної 
Сотні й тими, хто після 
Майдану став на за-
хист України в зоні 
АТО.

Продовжили 
виступи солісти Оксана Бялковська, котра виконала драматичні пісні «Повертайся солдате!», «А 

мама жде…», та Володимир Поцілуйко із твором «Біля 
тополі».

На завершення вечора до присутніх звер-
нувся кандидат історичних наук, доцент Олександр 
Соловей, котрий із болем згадав ці трагічні події, 
участь в них наших студентів і відмітив, що їхні думи, 
їх незламність, самопожертва переплетені з Героями 
Крут, а їхні розстріляні сподівання підхопила вся мо-
лодь країни: Революція Гідності триває й донині…

Вечір підготували Василь Скоропляс, Микола 
Сиротюк, Олександр Ковень і Назар Повар.

Ірина БЕВСЮК

Викладачі та студенти академії і педагогічного коледжу спільно з працівниками 
Кременецького краєзнавчого музею і Кременецько-Почаївського державного історико-
архітектурного заповідника провели тематичну зустріч, присвячену 75-річчю зародження 
повстанського руху на Кременеччині. Функції модератора зустрічі виконувала старший нау-
ковий співробітник Кременецького краєзнавчого музею Еліна Савчук.

Захід розпочався виступом вокально-інструментального тріо «Любисток» з україн-
ською повстанською піснею «Нас весна не там зустріла» та твором Петра і Павла Солодухів 
«Біля тополі», що створило відповідний духовний настрій присутнім. 

У заході брали участь громадський діяч, краєзнавець Василь Олійник, начальник 
відділу культури 
К р е м е н е ц ь к о ї 
міської ради 
Ганна Бобровсь-
ка, директор 
к р а є з н а в ч о г о 
музею Андрій 
Левчук, вче-
ний секретар 
К р е м е н е ц ь к о -
П о ч а ї в с ь к о г о 
ДІАЗУ, кандидат 
історичних наук, 

доцент Володимир Собчук, науковий працівник ДІАЗУ Віталій Галішевський і науковці кафе-
дри української філології та суспільних дисциплін академії, доктор історичних наук, профе-
сор кафедри Ірина Скакальська і кандидат історичних наук, доцент Олександр Соловей.

Учасники тематичної зустрічі заслухали доповідь Ірини Скакальської «Поширення 
спротиву політиці польської влади в українському середовищі Західної Волині у міжвоєнний 
період ХХ століття». До теоретичної частини програми увійшло наукове дослідження 
Олександра Солов’я «Організація опору німецьким окупантам загонами ОУН та визволен-
ня в’язнів Кременецької тюрми в лютому 1943 року». Інформаційно-практичний харак-
тер носило повідомлення Василя Олійника 
«Партизаніка 40-х років ХХ століття», де він 
оприлюднив конкретику становлення і бо-
ротьби національних повстанських структур 
на Кременеччині у період Другої світової 
війни та в перші повоєнні роки. Програма 
зустрічі включала інформацію голови Кре-
менецького районного об’єднання Това-
риства «Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка Лілії 
Следзінської «Пошукова робота районного 
об’єднання Товариства «Просвіта»: Забуті 
могили». 

Відбулась презентація документального фільму «Вітер з Волині», підготовленого на-
родною аматорською кіностудією «Кремінь» за сценарієм Олександра Солов’я та режису-
рою Володимира та Віталія Чумакевичів. 

Із заключним словом до учасників зустрічі звернувся директор Кременецького 
краєзнавчого музею Андрій Левчук, який наголосив, що відзначення 75-річчя становлен-
ня повстанського руху на Кременеччині співпадає в часі із вшануванням Героїв Небесної 
Сотні та воїнів АТО, що засвідчує неперервність і спадкоємність боротьби нашого народу 
за свою державність, за демократичні та гуманістичні ідеали національного життя. Водно-
час він підкреслив важливість співпраці наукових, культурно-освітніх, краєзнавчих, гро-
мадських інституцій і вищих закладів освіти у зміцненні національної історичної пам’яті, у 
патріотичному вихованні молоді.

Саме такий підхід характеризує роботу науковця кафедри методики викладання мистець-
ких дисциплін Тетяни Медецької над навчальним посібником «Вправи та задачі з елементарної 
теорії музики». Підготовлене нею навчальне видання містить усні та письмові практичні завдан-
ня, вправи на фортепіано із системно викладеного переліку тем, які можуть бути використані  
викладачами та студентами середніх і вищих закладів освіти при вивченні курсу «Елементарна 

теорія музики».
Навчальний посібник рекомендувала до друку вчена рада академії, 

а рецензували його завідувач кафедри пісенно-хорової практики та по-
становки голосу Рівненського ДГУ, доцент І.С.Григорчук та колега авто-
ра, доцент кафедри А.І.Шинкаренко.

Видання складається з 12 тематичних розділів, кожен з яких 
включає усні, письмові та інструментально-виконавські завдання, а також 
широку систему контрольних запитань. Важливий методичний здобуток 
посібника – конкретно адресне використання навчально-методичної 
літератури музичного профілю. Важливо, що літературні джерела, на 
основі яких можна вирішувати чи виконувати запропоновані завдання, 
вказуються практично в більшості проблемних ситуацій. 

Робота, проведена автором над підбором, підготовкою, формулюванням і систематиза-
цією завдань, настільки об’ємна, що заслуговує статистичного окреслення: в середньому, кожна 
тема включає не менше 20 усних і стільки ж письмових завдань, 5 – 7 завдань з фортепіано та по 
30 – 40 контрольних запитань. В окремих темах нараховують по 100 – 120 контрольних позицій. 
А це означає, що посібник «Вправи та задачі з елементарної теорії музики» містить понад 1500 
вправ, завдань і запитань різної методичної форми та змісту. 

Заслуговує уваги тематично-змістове наповнення видання: тут використані взірці 
музичної творчості 14 народів світу, твори вітчизняних композиторів (М.Лисенка, Я.Степового. 
А.Філіпенка, А.Пастушенка та інших) і зарубіжних класиків (В.Моцарта, Ф.Шуберта, Й.Баха, 
М.Глінка, П.Чайковського тощо).

Тернопільське видавництво «Мандрівець» у серії «Бібліотечка дошкільника» продовжує 
публікувати посібники, матеріали яких підібрала, систематизувала та підготувала до друку 
досвідчений фахівець з теорії та методики дошкільного виховання, науковець кафедри теорії 

і методики дошкільної та початкової освіти Ольга Яловська. З нових її 
видань привертають увагу «старі» «Веселі задачі. Посібник для батьків і 
дітей». Ця книжка має офіційне уточнення: «Видання четверте, без змін». 
Якщо конкретизувати, то четверте видання цієї невеличкої за обсягом 
(88 сторінок) та багатої й оригінальної за змістом книжечки є ювілейним: 
рівно 20 років тому у «Мандрівці» побачив світ її перший випуск. «Веселі 
задачі» не втратили свої актуальності донині, бо в них – матриця людсь-
кого розуму – логіка та її конкретне втілення – інтелектуальні задачі та 
завдання. Вони – для наших найменших розумників, які неминуче ста-
нуть великими інтелектуалами в майбутньому, якщо шліфуватимуть свій 
інтелект на цікавих і веселих логіко-математичних та ігрових завданнях 

«Веселих задач» Ольги Яловської. А доповнення «без змін» (за 20 років!) свідчить тільки про 
те, що поміщені в посібнику матеріали насичені класичним (для дитячої душі та розуму) змістом і 
набрали універсальної, неперехідної та сприйнятливої для малого читача форми.

Така ж інтелектуальна спрямованість характерна для нового видання автора «Любій 
малечі про неправдиві речі», де підібрано й тематично впорядковано небилиці з українського 
та зарубіжного фольклору, авторські твори. Підбірка сприятиме розвитку логічного мислення 
та вихованню почуття гумору в дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. У книзі 
є розділи методичного формату: «Лімерики – чудова розвага для дітей», де подано практичні 
рекомендації щодо навчання дітей складанню лімериків – п’ятирядкових віршів комічного ха-
рактеру, та «Чого на світі не буває», де вміщено методичні поради з організації ігор, ігрових 
вправ та ігрових занять з використанням небилиць.

Обом книгам дали високу оцінку рецензенти – науковці та практики: доктор педагогічних 
наук, професор В.Є.Бенера, кандидат педагогічних наук, доцент Л.В.Калуська, тернопільські 
фахівці дошкільної освіти О.В.Гірняк та О.М.Орляк, педагог Київської школи № 301 ім. Ярос-
лава Мудрого Н.П.Петренко. Їх оцінки виходять із того, що дитячий фольклор, як частина 
народної педагогіки, має особливе пізнавальне і виховне значення – і Ользі Яловській як автору-
упоряднику вдалося творчо й ефективно підібрати і систематизувати матеріали творчості для 
дітей з метою їх навчання та виховання.

У цьому переконана й аргументовано це доводить кандидат психологічних наук, до-
цент кафедри педагогіки та психології нашої академії, докторант Східноєвропейського НУ 
ім.Лесі Українки, доцент Наталія Савелюк у своєму монографічному дослідженні «Психологія 
розуміння релігійного дискурсу», опублікованому київським видавництвом «КНТ». Книгу ре-
цензували доктори психологічних наук, професори Алла Коваленко (Київський НУ ім. Тараса 
Шевченка), Зоя Кіреєва (Одеський НУ ім. І.І.Мечнікова) та Мирослав Савчин (Дрогобицький ДПУ 
ім. Івана Франка).

Матеріал монографії – результат комплексного авторсько-
го наукового дослідження загальнофілософських, загальнонауко-
вих, психологічних і міждисциплінарних аспектів вивчення релігійного 
дискурсу. Автор дослідила й описала когнітивно-інтелектуальний, 
афективно-емпатійний, мотиваційно-цільовий, конативно-нормативний 
системотворні психологічні виміри його розуміння. Таке розуміння тео-
ретично й емпірично характеризується у контексті релігійної активності 
особистості, як його загальносвітоглядного фону, а також на відповідних 
базових рівнях: символьно-архетипному, як субперсональному; смисло-
вому як персональному, та значеннєвому, як інтерперсональному. Науко-
вець уводить і обґрунтовує поняття «релігійної дискурсивної особистості», 

характеризує когнітивно-прагматичний, афективно-амбівалентний, афективно-комунікативний 
та афективно-когнітивно-комунітивний її типи.

Реалізація таких масштабних теоретичний і методологічних завдань забезпечена фор-
мальною та змістовою структурою монографії. В основних розділах релігійний дискурс виступає 
як об’єкт психології розуміння, що виводить науковця на специфіку застосування психологічного 
моделювання, емпіричного дослідження рівнів, особистісних чинників, механізмів і корелятів 
релігійної активності, як загального психологічного контексту, а також на психосемантичні та 
психолінгвістичні особливості розуміння релігійного дискурсу.

Автор переконана, що дослідження релігійного дискурсу – актуальне завдання сучасної 
української психології. Це підтверджується складним духовним станом нашого соціуму і 
необхідністю підвищення активної апробації новітніх теоретико-методологічних орієнтирів. 
Більше того, категорія «дискурс» доволі адекватно відображає динамічність і нестабільність 
навіть тисячоліттями законсервованих релігійно-духовних цінностей в умовах радикальних 
трансформацій полікультурного постмодерного середовища, коли все переосмислюється та 
переоцінюється у невпинному потоці людинобуття.

За матеріалами наукової частини

ПАМ’ЯТАЙМО…ВІРА  ВИМАГАЄ   РОЗУМІННЯ

  ВСЕ  –  ДЛЯ  МАЛЕЧІ

СЕРЙОЗНО –  ПРО  ЕЛЕМЕНТАРНУ  ТЕОРІЮ

СТОРІНКА  МУЖНОСТІ   та  ЗВИТЯГИ
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Серед офіційних процедур, якими визначаються можливості закладу вищої освіти у 
підготовці фахівців відповідної кваліфікації через науково-кадрове, матеріально-технічне, 
інформаційно-методичне забезпечення та належну організацію науково-педагогічного про-
цесу, пріоритетне значення має акредитаційна експертиза.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про акредитацію ви-
щих навчальних закладів і спеціальностей у ВНЗ та вищих професійних училищах, згідно 
з Наказом МОН України і з метою проведення первинної акредитаційної експертизи 
освітньо-професійних програм Середня освіта (Музичне мистецтво) і Середня освіта (Тру-
дове навчання та технології) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Кременецькій 
гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка протягом 29 – 31 січня працювали 
фахові експертні комісії. 

Стан і можливості для покращення якості підготовки магістрантів-музикознавців 
вивчали доктор педагогічних наук, декан психолого-педагогічного факультету Полтавсько-
го національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, професор кафедри му-
зики Наталія Вікторівна Сулаєва та директор Інституту мистецтв Рівненського державного 
гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор Ярослав Васильович Свер-
люк.

Рівень і наявні ресурси для підвищення ефективності підготовки магістрантів , фахівців 
технологічної освіти, аналізують доктор педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної 
та адміністративно-господарчої роботи, 
професор кафедри загальнотехнічних 
дисциплін Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова. про-
фесор Микола Савович Корець і доктор 

педагогічних наук, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, професор Леонід Володимиро-
вич Оршанський.

Експерти відзначили належний рівень організації профорієнтаційної роботи, фор-
мування позитивного іміджу академії на ринку освітніх послуг, що дає підстави для забез-
печення набору контингенту по підготовці магістрів за відповідними освітньо-професійними 
програмами. Підкреслено, що зміст підготовки магістрів відповідає встановленим дер-
жавним вимогам, навчальний процес організований з урахуванням можливостей сучасних 
технологій навчання й орієнтований на формування освіченого, компетентного педагога, 
здатного до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності й оперативної 
адаптації до динамічних змін у культурно-освітній сфері та соціумі. Це досягнуто завдяки 
функціонуванню системи внутрішнього забезпечення якості освіти, повноцінного виконання 
навчального плану та програм навчальних дисциплін, належного навчально-методичного за-
безпечення, впровадження інтерактивних методик, мультимедійних технологій, використан-
ня спеціальних програмних продуктів, інтернет-ресурсів на платформі Moodle.

Позитивний висновок експертних комісій щодо можливостей акредитації освітньо-
професійних програм з музичного мистецтва і трудового навчання та технологій за дру-
гим (магістерським) рівнем вищої освіти у нашому ВНЗ ґрунтувався на результатах аналізу 
науково-кадрового потенціалу, потужностей навчально-матеріальної і науково-дослід-

ницької баз, інформаційно-методичного забезпечення науково-педагогічного 
процесу із джерел бібліотечного фонду, Інтернет-ресурсів (в тому числі із дже-
рел електронної бібліотеки), науково-методичними комплексами профільних ка-
федр і на вивченні якості науково-теоретичної і практичної підготовки магістрів 
згаданих спеціальностей. 

Результати роботи експертних комісій засвідчують відповідний рівень 
нашої академічної зрілості та стимулюють пошук інноваційних форм і методів 
роботи на такому важливому напрямку науково-педагогічної діяльності, як 
магістерська підготовка.     

СВІДЧЕННЯ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЗРІЛОСТІ
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Протягом минулого семестру студенти 41-СП групи Кременецької гуманітарно-педагогічної 
академії ім.Тараса Шевченка під керівництвом кандидата педагогічних наук Володимира Терпелю-
ка проходили корекційно-реабілітаційну практику в Кременецькій ЗОШ № 3, де отримали цінний 
досвід і нові фахові знання. Під час практики студенти активно співпрацювали із соціальним педа-
гогом/практичним психологом школи Галиною Кравчук, соціальним працівником Кременецького 
міського відділу освіти Діаною Мельник, з дітьми та їхніми батьками. 

У школі ми мали змогу ознайомитись із документацією соціального педагога, детальніше 
дізналися про особливості інклюзивної освіти. Згодом відбулося знайомство з дітьми з особли-
вими потребами, які навчаються в інклюзивних класах, а також із тими учнями, котрі перебува-
ють на індивідуальній формі навчання.

Група була присутня на показовому занятті, яке проводила Галина Кравчук. Після за-
няття пройшло його колективне обговорення. Слушні поради соціального педагога, її фахова 
підтримка сприяли ефективності і результативності нашої самостійної роботи. 

Кожен студент працював за індивідуальним планом роботи з окремою дитиною на 
декількох індивідуальних заняттях. Для 
своїх вихованців ми провели навчально-
розважальний захід «Прощавай, осене!» з 
участю наставника, учнів та їх батьків.

Цього навчального року введе-
но інновацію у проходження корекційно-
реабілітаційної практики: четверо студентів 
групи мали нагоду працювати у сім’ях, де є 
діти зі складною формою захворювань. За-
вдяки соціальному працівникові міського 
відділу освіти Діані Мельник з нами погодилися співпрацювати дві сім’ї, що допомогло нам по-
бачити ситуацію зсередини і швидше долати психологічні бар’єри. Відповідно до діагнозу ди-
тини студенти підбирали корекційні та розвиваючі заняття. Батьки поставились до нас досить 
привітно, доброзичливо і з розумінням, передали багатий досвід специфічних знань та вмінь по 
догляду за дітьми в домашній обстановці.

Натхненні успіхами у проходженні практики, за порадою асистента кафедри педагогіки і 
психології нашої академії Наталії Бабій декілька студентів групи були волонтерами під час кон-
церту до Дня інвалідів, який відбувся у Кременецькому РБК. Ми зустрічали гостей, пробували 
себе у ролі аніматорів, роздавали дітям подарунки. Головний організатор цієї акції, керівник 
благодійної організації «Зоря надії» Алла Андрущук була задоволена такою допомогою і за-
просила нас до подальшої співпраці.

І насамкінець, ми переконалися, що обрали дуже актуальну і необхідну професію, тому 
що нинішнє суспільство дійсно потребує кваліфікованих, компетентних, натхненних фахівців 
соціально-педагогічної сфери, які працюватимуть на високому професійному рівні, а головне – 
з великою любов’ю до кожної дитини.

Проблеми екологічного стану Дністра вже давно перейшли межі національного масштабу 
і серйозно хвилюють наших європейських сусідів. Ця річка тече від Карпат до Чорного моря і 
поїть своїми водами 10 мільйонів жителів України, Молдови та Придністров’я. У Дністровському 
каньйоні планують побудувати 6 ГЕС, створити 5 водосховищ, а в найбільш незручному місці 
– пустити води Дністра трубами, що може призвести до повної руйнації екосистеми. Це не 
тільки затоплені села  та місто Заліщики, а й повна втрата самого каньйону, як геологічного та 
ботанічного резервату природи, та, зокрема, і туристично-рекреаційної привабливості краю.

З метою збереження природи Дністра, як водної артерії міжнародного значення, 
Львівське управління водних ресурсів ініціювало проведення Міжнародного конкурсу «Барви 
Дністра», учасниками якого стали учні та студенти різних навчальних закладів Львівської, Івано-
Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Тернопільської, Вінницької, Одеської областей та 

міста Одеси, а також студенти 
Молдови та Придністров’я.

Серед представників 
ВНЗ  І – ІІ рівнів акредитації у 
конкурсі брали участь студенти 
Кременецького педагогічного 
коледжу КОГПА ім. Тараса 
Шевченка: Оксана Люшина 
(41-Рк) посіла друге місце у 
номінації «Малюнок» з ро-
ботою «Русилівський водо-
спад», виконаною у техніці 
гуаші, а Ірина Кулик взяла ІІІ 

місце в номінації «Наукова робота» з науково-популярною статтею «Ріка мого дитинства», де 
вона висвітлила природу, історію та екологічний стан річки Золота Липа, що протікає її рідним 
селом Саранчуки Бережанського району. 

До нашого коледжу прибули представники оргкомітету конкурсу  Наталія Нікітюк та Юрій 
Дзюба, щоб особисто привітати юних призерів і вручити їм Дипломи та подарунки.

Бажаємо нашим учасникам нових наукових і творчих успіхів, які стали б імпульсом у 
вирішені екологічних проблем нашого часу.

У Кременецькій гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка відбулася пере-
дача коштів, які були зібрані на підтримку дітей в рамках акції «Почесна турбота про дітей Кре-
менеччини». Кошти збиралися студентами академії, педагогічного коледжу і ГО «Молодь Кре-
менеччини» (голова Сергій Колісецький) під час шоу-програми «МИ ЗМОЖЕМО!».

Благодійну ак-
цію серед студентів 
організувала Аліна 
Савчук за сприяння 
Надії Врочинської 
– представника 
благодійного фонду 
«Власна ініціатива». 
Зібрані кошти підуть 
на завершення ре-
монту дитячої пала-
ти європейського 
зразка у Кременецькій поліклініці. 

Кожен небайдужий має змогу долучитися до діяльності благодійного фонду і подбати 
про майбутнє дітей. 

Олег ВАСИЛИШИН, 
кандидат філологічних наук

Зусиллями викладачів кафедри української філології та суспільних дисциплін прове-
дено літературно-мистецькі урочини з нагоди 80-річчя від дня народження Героя України 
В’ячеслава Чорновола. Роль модератора цієї імпрези взяв на себе автор цієї замітки, 

завідувач кафедри, доцент Олег Василишин. 
Пристрасне й хвилююче слово про ювіляра прозвучало з уст 

учасників дійства, третьокурсниць-філологів Ірини Бевсюк («Ця три-
вога відбилась у генах»), Олександри Кульчинської («Лихо з розу-
му»), Марії Хорошої («Зеківський генерал»), Ольги Мовшук («Пере-
рваний політ»).

Ведучий ювілейного торжества запалив свічки пам’яті, а відтак 
студентка-першокурсниця 11-І групи Богдана Молінська продекла-
мувала спогади «Таку державу маємо….»  про трагічну загибель В. 
Чорновола.

Міні-нарис портрета політика висвітлив на зустрічі доцент 
Олександр Соловей, який розкрив роль і значення діяльності 
В.Чорновола в суспільно-політичних процесах України другої поло-

вини ХХ ст., не оминув увагою і факту перебування В. Чорновола на початку 90-их років у 
Кременці, про що свідчить меморіальна таблиця на будинку районного Будинку культури.

У пошанівок лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола відгукнувся му-
зичний гурт «Кремінь» у складі Володимира Іванюка, Володимира Дзюми, Петра Клака та 
Сергія Шегери, які під супровід баяніста Павла Яловського виконали дві пісні на слова побра-
тима Чорновола, одного з найактивніших борців за незалежність України Дмитра Павличка. 

До поетичного вінка привітань долучилися виступи першокурсниць 11-У групи Ангеліни 
Бакунець, Марії Барил-
ко, Юлії Зайки, Антоніни 
Стрияк, Христини 
Новосельської, Оксани 
Шаплай, які продекла-
мували вірші-присвяти 
українських поетів, се-
ред яких – відомі поезії   
громадської діячки, 
патріотки-кременчанки 
Галини Гордасевич.

Вдячні нащад-
ки не забувають слав-
ного сина України. 
Випускник Креме-
нецького ліцею імені 
Уласа Самчука, канди-
дат історичних наук Ва-
силь Деревінський видав у 2011 році книгу «В’ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика», в 
якій досліджено основні чинники формування світогляду й громадської позиції, особливості 
діяльності як організатора громадсько-політичного життя, редакційно-видавничу діяльність, 
умови перебування в ув’язненні і на засланні, внесок у становлення громадсько-політичних 
організацій, діяльність на посаді голови Львівської обласної ради та його вплив на проголо-
шення й утвердження української державності. 

До слова, В’ячеслав Чорновіл залишив свій автограф у книзі «Лихо з розуму», яка 
нині зберігається у бібліотеці Кременецького ліцею імені Уласа Самчука.

У рамках профорієнтаційної роботи науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки та 
психології нашої академії (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Любов Кравець) часто 
проводять тематичні зустрічі з учнями загальноосвітніх шкіл Кременця. Нещодавно нашими гостя-
ми були старшокласники Кременецького ліцею ім. Уласа Самчука та ЗОШ № 1 ім. Галини Горда-
севич, яких ознайомили з історією навчального закладу, навчально-матеріальною базою академії 

та педагогічного коледжу, умовами вступу, навчання, про-
живання та іншими питаннями, що цікавили школярів як 
потенційних абітурієнтів КОГПА ім. Тараса Шевченка.

Чергова зустріч, на яку прибули учні 
Кременецької гімназії, пройшла у вигляді студентської 
виховної години, присвяченої 204-ій річниці від дня на-
родження Тараса Шевченка. В основу виховного захо-
ду лягла поетична вистава під назвою «Будеш, батьку, 
панувати…» за творами Великого Кобзаря з участю 
акторів студентського експериментального театру 
«Пілігрим». 

Сюжетним ходом, який поєднав виставу, були 
рядки поета, написані у казематі, в засланні та в 

останні місяці життя. У виконанні Андрія Колісника вони цементували в єдине ціле уривки 
з геніальних Шевченкових творів «Катерина» (Ольга Гануліч), «Лілея» (Олена Чорнобай), 
монолог Оксани з поеми «Гайдамаки» та «Псалом 11» (Іванна Свитка), «Марія» (Марія 
Мазовіта), «Осії. Подражаніє» (Назар Буграк). У ролі молодого Тараса з твором «Чи напи-
сать собі самому?», котрий став прологом вистави, виступив актор Віталій Бойко. 

Атмосфера аудиторії, тематика виховного заходу й елементи сценографії сприяли глибоко-
му сприйняттю таких емоційних монологів-роздумів.

Цікавим творчим 
сюрпризом став виступ учня 
Кременецької ЗОШ № 4, 
юного скрипаля, дипломан-
та  міжнародних конкурсів 
Леоніда Дацюка, котрий 
виконав твори «Каприз» 
М.Скорика, «Каприз №21» 
Н.Паганіні та «Сонату-
баладу № 3» Ежена Ізаї.

Після вистави 
глядачі щиро аплодува-
ли й охоче спілкувалися 
з виконавцями. Декілька 
студентів та гімназистів виявили бажання стати акторами «Пілігриму». 

Підготували виставу культорганізатор педагогічного коледжу Василь Скоропляс і 
технічний режисер Олександр Ковень.

Тетяна ТРАЧУК

Віталій ЦЕГОЛКО

СЛОВО  ПРО  ГЕРОЯ  УКРАЇНИ

ПРО  КОБЗАРЯ –  ДЛЯ  ШКОЛЯРІВ

З  УВАГОЮ  –  ДО  ДНІСТРА

СТУДЕНТИ  –  З  ТУРБОТОЮ  ПРО  ДІТЕЙ

  ТАКИЙ  ВАЖЛИВИЙ  І  КОРИСНИЙ  ДОСВІД
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НАШІ  - НА ВЕЛИКОМУ ЕКРАНІ

Минулого року, в День незалежності, на екрани України 
вийшов художній фільм «Червоний», який одразу потрапив 
до п’ятірки лідерів прокату серед українських прем’єр. Про-
педевтикою сюжетної лінії цієї стрічки стане новий історичний 
фільм «Червоний. Без лінії фронту». Сценарій картини напи-
сав відомий український письменник Андрій Кокотюха. З по-
переднього фільму до нового перейшли режисер Заза Буадже, 

актори Микола Береза, котрий 
виконує роль головного героя Да-
нила Червоного, та Олег Стефан 
– виконавець ролі «Ворона». За 
сюжетом стрічки, Данило Черво-
ний («Червоний») пройде шлях 
від студента Кременецького ліцею 
до командира загону Української 

Повстанської Армії, здобуде бойові перемоги, зустріне своє 
кохання. Однак у нього будуть і життєві негативи: підступність 
і зрада, помилки та їх подолання. В загальному, у фільмі буде 
показано життя мешканців нашого краю, події на Волинській 
землі у період 1935 – 1945 років, основним змістом яких було 
протистояння українських патріотів польським, німецьким та 
радянським окупантам.

Більшу частину фільму «Червоний. Без лінії фронту», 
за словами Андрія Кокотюхи, зніматимуть саме в Кременці – і 
глядачі побачать Кременець 1930-х років, якого на екранах ще 
ніколи не було. Сценарист обіцяє, що сюжет фільму триматиме 

глядача у напрузі впродовж усього перегляду. 
Серед місцевих організацій, які долу-

чилися до заходів по забезпеченню зйомок 
фільму, – й наша академія. Окремі епізоди 
картини знімаються на території навчального 
закладу, у стінах історично-архітектурного 
комплексу колишнього ліцею; творчій групі 
надано відповідні робочі площі і допомо-
гу у забезпеченні реквізитом. Та головна і 
найцікавіша для нас допомога творцям фільму 
– це добровільна участь працівників і студентів 
академії та коледжу у зйомках масових сцен. 

Прем’єра фільму «Червоний. Без 
лінії фронту» заплановано на 2019 рік. І тоді 
ми зможемо побачити наших, наш навчаль-
ний заклад, місто і самих себе на великому 
кіноекрані, який відобразить одну із трагічних, 
але яскравих сторінок української історії – 
історії рідного краю.
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«ЛЮБОВ І ТВОРЧІСТЬ»
ВЕСНЯНА ЖІНОЧА «ПАЛІТРА»

Виставкова зала Кременецького краєзнавчого музею 
вже вкотре стрічає весну барвистим вернісажем-звітом твор-
чих робіт жіночого мистецького гурту «Палітра» (керівник – 
Тетяна Балбус). 

Цьогоріч у колективі відбулися приємні зміни: до ньо-
го увійшла талановита майстриня Юлія Янчук, яка дебютува-
ла чудовими графічними роботами в народному стилі. 

Тетяна Балбус, окрім декоративних панно, предста-
вила три абстрактних композиції в техніці акрилових фарб 
і контурів. Марія Швед запропонувала творчі експерименти 
в техніці монотипії, графічні роботи у змішаних техніках (ак-
варель і графіка). 

Учасниці виставки – жінки, мами, тому й зовсім не 
дивно, що вони прагнуть відобразити у творчості портрети 
своїх дітей.

Традиційні мотиви природи, натюрморти в аква-
рельному, гуашевому й олійному живописі показали Іванна 
Погонець, Юлія Трачук, Богдана Гуменюк, Олександра 
Панфілова, Світлана Ткачук.

Крім портрета синочка, Катерина Склярук демонструє 
високу майстерність в техніці пуантилізму (крапками). Олена 

Павлович, залишаючись вірною техніці вишивки, пропонує 
натюрморт і тематичну картину релігійної тематики, виконані 
з особливою майстерністю.

Відрадно, що Наталія Волянюк змінила стиль живо-
пису у трьох картинах. А ще необхідно відмітити приємний 
сюрприз як для колективу в цілому, так і для керівника 
«Палітри» Тетяни Балбус зокрема: її декоративні панно 
«Пори року» і «Писанкові мотиви» почали красуватися на 
хустках українських (а то й зарубіжних!) модниць.

ВЕСНА СТАРТУВАЛА ТВОРЧІСТЮ
Початок другого навчального півріччя ознаменувався 

новими досягненнями студентської творчості. Напередодні 
Дня святого Валентина 
організовано і проведено 
виставку творчих робіт 
студентів різних років та 
випускників навчального 
закладу на тему «Кохан-
ня – в душі й Україна – у 
серці».

Студенти 31-Р 
групи Тетяна Кара, Ка-
терина Присяжнюк, Те-
тяна Ботвинко, Ангеліна 
Марценюк, Анна Шевчук, 
Тетяна Глущак, Віталій 
Свінтозельський, Микола 
Сиров та інші відобразили 
власне бачення українського народного мистецтва у різних 
графічних і живописних техніках.

Окремо треба згадати і про персональні виставки 
випускників спеціальності «Образот-
ворче мистецтво»: Андрія Павловича 
й Анатолія Нетребчука – у Креме-
нецькому краєзнавчому музеї та Оль-
ги Мищук і її учениці Ірини Білокур – 
у Почаївському історико-художньому 
музеї.

На початку березня глядачі 
ознайомились із вернісажем сту-
дентських робіт під назвою «Натюр-
морт як жанр мистецтва», де були 
представлені живописні зображення 
квітів, фруктів, овочів, предметів по-
буту тощо. У цих роботах використані 
різні матеріали і техніки живопису: 
акварель, гуаш; по вологому, крап-
кою, імітація мозаїки, гризайль).

В середині березня студенти-
образотворці представляли свої 
навчально-творчі роботи на тему 

«Натюрморт у рисунку»: у положенні «контражур», в 
інтер’єрі, з гіпсових геометричних тіл, з колонами і розетка-
ми, з предметів побуту зі скла, кераміки та дерева, викори-
стовуючи академічні та творчі техніки і прийоми рисунка.

Майбутні педагоги-митці 41-Р групи запропонува-
ли свої навчально-творчі завдання з предмету «Рисунок» у 
тематичній виставці «Образ людини в рисунку». Зображен-
ня оголеної натури, начерки і замальовки людей, одно- та 
багатофігурні картини показали Ян Баглай, Тетяна Байдак, 
Ірина Бойко, Анастасія Зварунчик, Уляна Козицька, Владис-
лав Крупецький, про яких можна сказати, що це – майбутні 
висококваліфіковані спеціалісти, які будуть щедро переда-
вати свої знання та вміння учням школи.

ЩОБ СТАТИ НАЙКРАЩИМИ
Традиційне Свято закоханих, що відбулось у районно-

му Будинку культури, організували громадська організація 
«Молодь Кременеччини» (голова Сергій Колісецький), 
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Кременецької міської 
ради (начальник Андрій Станіславенко), профком студентів 
КОГПА ім. Тараса Шевченка (голова Андрій Заблоцький) і 
ведучі Юлія Чух та Ігор Ленчук. До організації шоу-програми 
активно долучилися  студенти Аліна Сиротюк, Софія Горо-
бець і Тетяна Шатравська.

У цьогорічному романтичному конкурсі на кращу 
пару закоханих брали участь Ірина та Назар, Тарас і Русла-
на, Іван та Ольга. Ведучі розкрили завісу цікавих деталей 
знайомства закоханих і запросили їх до програми «бороть-
би», під час якої довелося доводити , що разом вони  подо-
лають усе: юнаки стануть найкращими, а  дівчата повірять в 
їхні надзвичайні здібності.

Гра складалась із  5 конкурсів, які оцінювалися за 
кількістю переможних фішок: «Футбол», «Продукти», 
«Голки-нитки», півфінальний – «Косметика» і фінальний  – 
«Вгадай пісню». За перший конкурс можна отримати мак-
симально 20 фішок, а за решту – по 10. Окремий конкурс 
«Заплети косу» проводився для хлопців – глядачів із залу. 

У перервах між конкурсами з вітальним словом до 
молоді звернулися міський голова Кременця Олексій Ко-
вальчук і його заступник Микола Матвіюк, а свої музичні 
вітання дарували танцювально-спортивна група студії «Ан-
тре Art Family» (хореограф Олександра Гайданакіс) і солісти 
Володимир Поцілуйко та Олексій Бондар. 

Спонсорами свята виступили відділ у справах сім’ї, 
молоді та спорту Кременецької міської ради, Креме-
нецька районна рада (голова Володимир Стефанський), 
Територіальна організація БПП «Солідарність» у Кременець-
кому районі, відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культу-
ри та спорту Кременецької районної державної адміністрації 
(начальник  Василь Петрук), магазин «Смачні смаколики», 
районний тижневик «Діалог», інтернет-видання «Кременець 
сіті» (редактор Вікторія Іваницька), «Типовий Кременець» у 
Фейсбуці. 

За максимальною кількістю фішок, найкращими були 
Ірина та Назар, які перемогли ще й у номінації «Ідеальна 
пара» та отримали грошовий приз від БПП «Солідарність». 
Їхніх суперників оцінили як  «Найромантичніша пара» 
(Ольга та Іван) та «Найвеселіша пара» (Руслана і Тарас) і 
вручили призи від відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 
Кременецької міської ради. Переможці глядацького конкур-
су також не залишилися без святкових подарунків, які пре-
зентував їм відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури 
та спорту Кременецької райдержадміністрації. 

Фото Алли ОЛЬШАНСЬКОЇ

Фото Валентини КАЩУК
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Для геніїв час не вимірюється датами народження і 
смерті: їхнє життя і творчість перебувають поза часом; завжди 
сучасні й актуальні, вони – безсмертні. Вшановуючи пам’ять 
великого Кобзаря, ми пропонуємо простежити за його обра-
зом в художній літературі. Огляд представляє окремі твори, 
написані про Т. Шевченка протягом XX ст. українськими авто-
рами – нашими сучасниками і тими, хто вже пішов у вічність. 

Художні твори про Тараса 
Шевченка почали писати ще за 
життя поета: у 1841 році свій вірш 
авторові «Кобзаря» присвятив  
О. Афанасьєв-Чужбинський. А 
нині літературна Шевченкіана 
нараховує понад сім тисяч творів. 
Художнє осмислення біографії 
Тараса Шевченка відбувалося ра-
зом з науковими дослідженнями, 
що допомагало письменникам 
розкривати подробиці життя і 
творчості поета крізь призму 
архівних документів. 

У 1928 році Гнат Хоткевич 
звертається до шевченківської 
теми, розпочавши роботу над тетралогією «З сім’ї геніїв». 
Епопея стала вершиної творчості Хоткевича і його лебединою 
піснею.  На великий жаль, ця пісня лишилася недоспіваною 
у зв’язку з розстрілом автора 1938 р. Лише у 1966 році у 
львівському видавництві «Каменяр» побачив світ скорочений 
варіант двох частин епопеї  Хоткевича «Тарас Шевченко». 
Так в белетристиці про Шевченка поступово з’являються 
беззаперечні факти і свідчення подій його життя і творчості. 

Художній образ, невіддільний від історичної дійсності, 
постає в романі  О.Іваненко «Тарасові шляхи».  Відомо, що 
перша частина «Тарасових шляхів» з’явилася друком у 1939 
році, у рік відзначення 125-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка. Але після війни Іваненко знову повернулася до 

твору, вирішивши обробити його і доповнити новими фактами 
із життя і творчості Кобзаря. П’ять частин роману відбивають 
найважливіші періоди в біографії Т. Шевченка.

У повоєнні роки письменник Леонід Смілянський 
розпочинає роботу над романом «Поетова молодість».  Пись-
менника зацікавив період життя і творчості Кобзаря, коли 
він формувався як поет, людина, громадянин. Чи не пер-

шим у художній Шевченкіані автор 
розкриває взаємини поета з багатьма 
сучасниками, зокрема з М. Косто-
маровим, П. Кулішем, В. Забілою, 
Яковом де Бальменом, О. Капністом, 
Г.Закревською,  Варварою Рєпніною. 
Художньо-дослідницьким є опис у 
романі процесу виходу в світ першого 
«Кобзаря» Т. Шевченка з акцентом на 
значній роль у ньому Є. Гребінки.

Хронологічним продовженням 
«Поетової молодості» можна вважати 
роман З.Тулуб «В степу безкраїм за 
Уралом». Зінаїда Тулуб показала чи не 
найскладніший період життя Шевчен-
ка – роки заслання в Оренбурзькому 

краї, перебування його в експедиції Бутакова на Аральському 
морі тощо.

Повість О. Ільченко «Петербурзька осінь» стала пер-
шою спробою художнього зображення одного з важли-
вих періодів життя Т. Шевченка – осені, проведеної ним у 
Петербурзі після повернення із заслання (жовтень – грудень 
1858 року). Такий вибір часу розгортання основних подій 
твору передусім дозволив автору художньо відтворити велич-
ний образ Кобзаря у повному розквіті його таланту, показа-
ти «душу живу» великого поета, дати читачам відчуття його 
неординарної людської особистості. Численні персонажі, 
пов’язані з образом Тараса, взаємодіють, розвиваються, як 
людські характери, посилюючи інтелектуальний, естетичний 

потенціал повісті.
   А про «переяславську осінь»  Поета і Художника ви 

дізнаєтесь з історичного роману  В. Дарди «Переяславські 
дзвони».  В центрі цього твору – перебування Тараса Шев-
ченка в Переяславі у 1845 році – найбільш плідному періоді 
поетичної та малярської творчості. «Живописна Україна» 
владно кликала митця у різні свої куточки. Саме завдяки цим 
малюнкам ми тепер маємо уявлення про тогочасний вигляд 
місцевостей, людей, з якими спілкувався Кобзар. 

Художню Шевченкіану за місцем і роллю художнього 
домислу дослідники поділяють на два типи: сюжетно-подієвий 
та асоціативно-психологічний. До першого відносяться 
вищезгадані  твори з обмеженою роллю авторського до-
мислу, де увага акцентується на художній інтерпретації доку-
ментально засвідчених біографічних фактів, хронології яких 
письменник намагається дотримуватись.  Протилежний тип, 
асоціативно-психологічний, поєднує в собі твори з домінан-
тою художнього дослідження психології, внутрішнього світу 
героя. Такими є роман В Шевчука «Син волі», події якого по-
дано через сприймання великого Кобзаря. Читаючи, ми ніби 
стаємо свідками його не тільки зовнішнього, а й внутрішнього, 
духовного життя. У другій частині дилогії «Терновий світ» ре-
альним часом оповіді є події кінця 1860 року, останніх місяців 
життя  поета. Образ Т. Шевченка розгорнуто через ефект 
подвійного віддзеркалення, коли «я» двічі стає об’єктом 
свідомості – автора і головного героя.    

«Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, 
та вона не зуміла перетворити золото його душі у ржу, ані 
його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога –у 
зневіру і песимізм. Доля не шкодувала йому страждань, але й 
не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя. Най-
кращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті 
– невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів 
людських сердець все наново збуджуватимуть його твори».

  Ці слова Івана  Франка ще раз підтверджують 
пропоновані книги.

Черговим кроком вшанування Великого Сина 
українського народу Тараса Шевченка став концерт, при-
свячений 204-ій річниці від дня народження цього воістину 
геніального  народного поета і ху-
дожника, що пройшов у залі Гуго 
Коллонтая нашої академії для 
патріотичної громадськості Кре-
менця та регіону. 

Програму виступів відкрив 
оркестр народних інструментів 
(диригент Надія Найчук) позив-
ними «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий», читець Віталій Бойко з 
фрагментом вірша Тараса Шев-
ченка  «Хіба самому написать…» та камерний хор під керу-
ванням Алли Афанасенко з невмирущим 
«Заповітом», під час виконання якого 
відбулося урочисте покладання квітів до 
пам’ятника Кобзареві в міському парку 
та до погруддя поета на майдані перед 
центральним корпусом академії.

На підтвердження назви концерту 
поетично-пісенна композиція  у супроводі 
оркестру народних інструментів закли-
кала присутніх віддати данину світлої 
пам’яті Героям Української революції 
1917 – 1920 років, Крут, Небесної 
Сотні, які свідомо йшли на вірну смерть 
з Україною в серці: тематичні поезії у 
виконанні Андрія Колісника та Назара 
Прокопіва, пісні «Герої не вмирають» 
(солістка Оксана Бялковська), «Пане 
Симоне, готуйте похід» (соліст Олексій 
Боднар), «Молюсь за тебе, Україно» 
(хор коледжу під орудою Любомири Лю-
люк, соліст Стас Семенюк). Оркестр про-
довжив композицію-пролог старовинним 
буковинським «Козачком», а завершив її 
твір «Ангели Майдану» (соліст Володи-
мир Поцілуйко (музика Павла Дворсько-
го, слова Богдана Пісного, аранжування Сергія Русакова).

Пісенну частину програми презентували солісти Воло-
димир Іванюк із симфонічним оркестром під керуванням Воло-
димира Козачка (фрагмент із поеми «Чернець»; музика Михай-

ла Вериківського), 
Юлія Гусарук («Ой, 
три шляхи широкії», 
музика Івана Степо-
вого; концертмей-
стер Алла Савчук; 
клас викладача 
Алли Афанасенко), 
Ілона Данилюк (Мар-
ко  Кропивниць-
кий «Соловейко», 

концертмейстер Любава Головінська, клас викладача Неллі 
Галішевської), заслужений артист України Микола Швидків  
(українська народна пісня «У полі могила», аранжування Ірини 

Харамбури), Наталія Попілевич (українська народна пісня в 
обробці Олександра Доскалова «На вулиці скрипка грає», 
концертмейстер Любава Головінська, клас викладача Неллі 

Галішевської), Оксана Бялковська (слова 
Тараса Шевченка, музика Андрія Скороба-
гатька «Нащо мені чорні брови», концер-
тмейстер Валерія Сазанська). 

Їх виступи доповнювали музичні 
колективи: квартет «Кремінь» у складі Во-
лодимира Дзюми, Володимира Іванюка, 
Петра Клака, Сергія Шегери (слова Олек-
сандра Смика, музика Валерія Марченка 
«Виплеснемо сонце на свої хоругви…»; 

аранжування керівника оркестрової групи 
Валерія Яскевича), капела бандуристів під керуванням Ірини 

Харамбури (пісня Гната Хоткевича на слова Тараса Шевченка 
«Тече вода в синє море»), народний художній ансамбль «Ка-
лина»  (слова Катерини Квітчастої, музика Руслани Лісової 

«Гуси, крила білі»,  керівник Олена Новик, концертмейстер  

Валерія Сазанська),  камерний хор (слова Тараса Шевченка, 
музика Ганни Гаврилець «Все упованіє моє», керівник Алла 
Афанасенко), гурт «Вишиванка» (слова Тараса Шевченка, му-
зика Богдани Фільц 
«Вітре буйний» і 
«Летіли гусонь-
ки» Валерія Мар-
ченка, аранжу-
вання керівника 
оркестрової групи 
Валерія Яске-
вича), ансамбль 
викладачів під 
к е р і в н и ц т в о м 
Алли  Афанасенко 

(слова Тараса Шевченка, обробка Андрія 
Кушніренка «Садок вишневий»), хор на-
родного співу під орудою Ольги Пуцик 
(слова Тараса Шевченка, музика Миколи 
Блажкевича «У перетику ходила», аранжу-
вання для оркестру керівника оркестрової 
групи Валерія Яскевича).

До концерту, як завжди, увійшли 
інструментальні твори у виконанні ан-
самблю сопілкарів (Дмитро Демінчук 
«Гумореска», соло на дримбі Олексій 
Боднар, керівник Мар’яна Томашівська), 
брас-квінтету під керуванням В’ячеслава 
Войтка (В’ячеслав Войтко «Веселі музи-
канти»),  Мар’яни Томашівської у супроводі 
гурту «Веселі музики» (Василь Попадюк  
«Буковинські наспіви»), 

Поетична програма включала уривки 
із глибоко актуальних творів Великого Коб-
заря, які звучали з уст акторів студентсько-
го експериментального театру «Пілігрим» 
Іванни Свитки, Марії Мазовіти та ведучих 
свята Ірини Бевсюк і Віталія Бойка. 

Свій яскравий дарунок у вінок 
Кобзареві вплели народний художній ан-

самбль танцю «Горлиця» з «Українським 
святковим» і підготовча група ансамблю 
із танцем «Веселі музики»  (керівник і 
постановник Андрій Медецький).

Як завершальний акорд виступів 
учасники та глядачі разом і хором народ-
ного співу підхопили вічний Шевченків 
«Реве та стогне Дніпр широкий» і цим 
підтвердили, що для кожного з них 
дійсно вагомими й актуальними є почут-
тя безмежної любові до рідної України.  

Програму концерту підготували 
Василь Скоропляс, Микола Сиротюк, 
Василь Райчук, Валерій Яскевич, Лев 
Харамбура, Олександр Ковень.

Ольга СТАВІНСЬКА

Фото Сергія КОЛІСЕЦЬКОГО

Ліна ВЕРЕСЕНЬ
У К Р А Ї Н А  –   У  С Е Р Ц І  К О Ж Н О Г О

ЛІТОПИС  ДОЛІ  КОБЗАРЯ
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Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка офіційно 
стала членом Української асоціації студентів (УАС) — незалежного національного студентсь-
кого союзу України, що на добровільних за-
садах об’єднує осіб, які навчаються у ВНЗ, а 
також органи студентського самоврядування, 
інші самоврядні студентські організації для 
здійснення та захисту їх прав, свобод та закон-
них інтересів. 

Історія асоціації сягає 1999 року, коли 
було засновано одне з перших в Україні 
всеукраїнських студентських об’єднань — 
Українську асоціацію розвитку студентського 
самоврядування (УАРСС). Спадкоємницею 
УАРСС стає Всеукраїнська молодіжна гро-
мадська організація «Українська асоціація сту-
дентського самоврядування» (ВМГО «УАСС»), 
яка була офіційно утворена 24 листопада 2002 р. та зареєстрована у 2003 р. Першим президен-
том УАСС було обрано Олексія Кляшторного. 

18 листопада 2003 р. було підписано договір про співпрацю між УАСС та Міністерством 
освіти і науки України. У 2006 році УАСС виступила одним зі співзасновників Всеукраїнської 
спілки молодіжних громадських організацій «Український молодіжний форум». 2 грудня 2007р. 
УАСС набуває членства у Європейському союзі студентів і з того часу є єдиним національним 
студентським об’єднанням України, що має статус повноправного члена цієї міжнародної 
організації. У 2015 році Асоціація стала однією із співзасновниць Національної молодіжної ради 
України. У 2016 р. на Х Генеральній асамблеї було прийнято рішення про її перейменування у 
громадську організацію “Українська асоціація студентів”.

За час своєї діяльності Асоціація накопичила великий практичний досвід у сфері розвитку 
студентського самоврядування та захисту прав студентів. 

На ХІІ Генеральній асамблеї у місті Києві в Національному авіаційному університеті (НАУ) 
нашу академію представляли студентки 21-СП групи Аліна Савчук та Марія Бойко.

На порядку денному розглядались організаційні питання щодо особового та керівного 
складу УАС, фінансування органів самоврядування ВНЗ України, процедури і планів проведення 
наступних асамблей, а також права та обов’язки членів самоврядування. Одноголосно обрано 
діючого президента УАС Лідію Фесенко.

Поїздка надзвичайно розширила знання про управління та організацію роботи в органах 
самоврядування та залишила багато приємних вражень і спогадів.

В залі Гуго Коллонтая відбусвя концерт камерної музики з участю концертмейстера групи альтів 
Симфонічного оркестру Королівської Опери Ковент Гарден з Англії Андрія Війтовича (альт), дирек-
тора Львівської музичної школи № 4, кандидата мистецтвознавства Ольги Білас (фортепіано), вчите-
ля Кременецької школи мистецтв імені Михайла Вериківського Людмили Заник (фортепіано), лауреата 
міжнародних конкурсів, артиста Національного філармонічного оркестру Павла Довганя (скрипка), дирек-

тора КШМ ім. Михайла Вериківського Михайла Заника (гобой) та камерного оркестру під диригуванням Во-
лодимира Козачка.

У концерті прозвучали «Соната» до мажор. Третя частина» Максима Березовського (Андрій 
Війтович, Ольга Білас), «Сиціліана. Третя частина» Домініка Чімарозо (Михайло і Людмила Заники), «Кон-
цертна симфонія для скрипки та альта. Частина друга» (Андрій Війтович, Павло Довгань, Ольга Білас), ко-
лядка «Біля каміна» в обробці для скрипки та альта з камерним оркестром (Андрій Війтович, Павло До-
вгань, камерний оркестр) та «Концерт для скрипки і гобоя з камерним оркестром» Йогана Себастьяна Баха у 
виконанні Андрія Війтовича, Михайла Заника та камерного оркестру під орудою Володимира Козачка. 

Концерт віртуозної камерної музики вже вкотре до глибини душі зворушив глядачів, які готові до 
нової зустрічі з великим мистецтвом.

У спортивному залі нашої академії відбулося чергове свято спорту, 
краси і грації для учнів загальноосвітніх шкіл міста Кременця, організоване і 
підготовлене цикловою комісією фізичного виховання педагогічного коледжу 
на чолі з досвідченими педагогами-ініціаторами Іриною Олійник і Катериною 
Єрусалимець.

Позмагатися у спритності, силі, швидкості, грації та витонченості вирішили 
4 команди школярів і 7 спортивних колективів нашого коледжу. Їх привітали 
начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Кременецької РДА Андрій 
Станіславенко та перший заступник міського мера Кременця Микола Матвіюк.

Оцінювали виступи команд члени журі у складі Іванни Запольської, Оле-
ни Новик, Ірини Олійник і голови журі Романа Дубровського. 

У перервах між виступами ведучі конкурсної програми Тетяна Мороз і 
Максим Худис запрошували гостей та юних спортсменів до цікавого екскурсу 
в історію виникнення ритмічної гімнастики, розповіли про значення 

гімнастики для здоров’я юного організму, про роль му-
зики під час цих занять і дали корисні поради щодо їх 
правильного проведення.

Свої вітання юним конкурсантам дару-
вали юні учасники танцювальної студії сучасно-
го танцю «Орієнталь» Кременецького Будинку 
культури та зразкового танцювального колективу 
«Орхідея» Вишнівецького Будинку культури (обива – 
багаторазові переможці конкурсів з ритмічних танців), 
а також юні кременецькі спортсмени з програмою 
Карате-фудокан, яких тренує наш випускник Олексій 
Андрусевич.

По закінченні виступів учасників привітала ще 
одна випускниця нашого навчального закладу, а нині 
– художній керівник танцювальної студії «Веселкова 
феєрія» РБК Іванна Запольська, а голова конкурсно-
го журі  підвів підсумки конкурсу: перші призові місця 
відповідно вибороли команди «Мафія» ЗОШ № 3 (І місце), «Бемс» ЗОШ 
№ 5 (ІІ місце) і «Фрідом» ЗОШ № 2 (ІІІ місце), а також команди «Грація» 
31-Фк – перші, «4 елементи» 21-Фк – другі і «Стріла» 21-ДК – треті се-

ред студентів коледжу. 
Для нагородження запросили начальника відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту РДА Андрія Станіславенка. Призи отримали не лише переможці, а й усі кон-
курсанти, тому й забезпечено  хороший настрій усім гімнастам. 

Проте була ще одна, на перший погляд незначна, однак дуже суттєва деталь 
змагань: організатори запросили в якості глядачів групу дітей з особливими потре-
бами, їх батьків та педагогів-психологів. Усім їм по закінченні конкурсу організували 
своєрідний круглий стіл, під час якого діти пригощалися, ділися незабутніми вражен-
нями й обговорювали ідею власної участі у подібних змаганнях. Так що чергове спор-
тивне свято поєднало в собі не лише спорт, красу і грацію, а й стало черговим уроком 
милосердя і стимулом для хороших ініціатив.

Ніна БАГНЮК

Дарина КАМІНЯРСЬКА
власкор «Замку»Василь РАЙЧУК

МИСТЕЦТВО МУЗИКИ  БЕЗ МЕЖ МИ –  В  УАС!

КОНКУРС  ЯК  БОРОТЬБА І СТИМУЛ
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Члени науково-дослідної лабораторії «Творчість Уласа Самчука та Бориса Харчука: 
художній літопис ХХ ст.» провели в Етнографічній світлиці нашої академії круглий стіл, присвяче-
ний 113-ій річниці від дня народження Уласа 
Самчука. Модератором літературного заходу 
виступила кандидат філологічних наук, до-
цент Ірина Коменярська.

Зі вступним словом до присутніх звер-
нувся координатор наукової лабораторії, 
кандидат філологічних наук, доцент Олег 
Василишин. Його виступ доповнила студент-
ка 11-У групи Оксана Шаплай презентацією 
«Життєпис Уласа Самчука».

Цикл тематичних наукових повідом-
лень за тематикою роману У.Самчука «Во-
линь» підготували юні науковці, студен-
ти 31-У групи: Ольга Мовшук зупинилася 
на  візуалізації художнього образу єврея; 
Олександру Кульчинську  зацікавив на-
ративний часопростір твору; Ірина Бевсюк 
досліджувала топос села як художній простір 
роману; Ірина Сарахман ознайомила з непо-
вторними обрядами та звичаями волинян, 
описаними письменником. 

Дещо інше спрямування своїх наукових пошуків обрали першокурсниця Ангеліна Баку-
нець, яка розглядала творчість письменників У.Самчука, А.Коломійця та О.Сацюка на літературній 

карті м. Дубно, й наша гостя – учениця 42 групи 
філологічного профілю Кременецького ліцею 
ім. Уласа Самчука Дарія Пальчик, котра зроби-
ла акцент на художній деталі в образній системі 
оповідань збірки Уласа Самчука «Месники».

Кандидат філологічних наук, доцент 
Наталія Приймас дала змогу глибше зануритись 
у феномен письменника – свого земляка, роз-
глядаючи національну ідею у його філософській 
концепції. 

На завершення програми невеличку 
літературну композицію з віршів-присвят Уласові 
Самчуку запропонували студентки 11-У групи 
Христина Новосельська (П.Тимочко «Повернен-
ня Уласс Самчука»), Ірина Рудакевич і Вікторія 
Зіновкіна (Г.Петрук-Попик «Твоя Волинь»).

Із заключним словом до учасників заходу 
та присутніх звернулася доктор історичних наук 
Ірина Скакальська. 

Нижче подаємо скорочений виклад 
виступів юних науковців-філологів.

В українській літературі Улас Самчук відомий насампе-
ред як романіст, автор епопеї «Волинь» і роману «Марія».

Народився письменник 20 лютого 1905 року в селі 
Дермань на Волині, що перебувала тоді під владою Польщі. Із 

п’яти дітей у родині вижив тільки він. Бать-
ко був заможним селянином. Про нього У. 
Самчук згадає так: «Ціле його життя було 
виповнене працею на землі, громадськими 
справами і турботами «вивести в люди» 
своїх дітей. Мої батьки хотіли б бачити 
мене якимось  доктором чи інженером». 

Спочатку була народна школа в 
Тилявці, куди переїхала родина, потім Дер-
манська двокласна школа при семінарії, 
Кременецька гімназія ім. І. Стешенка, яку 

не скінчив через мобілізацію до війська. Служив у Західній 
Польщі, але скоро дезертирував до Німеччини.

З 1927 р. по 1929 р. Самчук працював у Німеччині, 
одночасно студіюючи у Бреславському (тепер Вроцлавсь-
кий) університеті. Тоді ж друкується в журналі «Літературно-
науковий вісник» (Львів), «Самостійна думка» (Чернівці), 
«Розбудова нації» (Берлін). У 1929 р. переїздить до 
Чехословаччини, навчається в найпрестижнішому для 
української еміграції вищому навчальному закладі Європи — 
Українському вільному університеті у Празі.

Систематично почав друкуватися, потрапивши до Пра-
ги. У 1929 р. в «Літературно-науковому віснику» з'явилася но-
вела «Образа». У 1936 р. майже вся мала проза складе збірку 
«Віднайдений рай».

З початком війни Самчук потрапляє до Львова,   а 
невдовзі —  на окуповану  німцями Україну. Київ зустрів Ула-
са Самчука та інших українських патріотів ще теплим жовтне-
вим сонцем. Щоправда, Улас Самчук був у Києві не довго, 
але постійно стежив за тамтешніми справами.  У Рівному він 
став редактором газети «Волинь». Усі зусилля спрямовував 

на те, щоб вони була «максимально своя не лише мовою, а 
й змістом».  У ній друкує твори, заборонені радянською вла-
дою. Спочатку фашисти особливої уваги на газету не зверта-
ли, але після опублікування 22 березня 1942 р. патріотичної 
передової головного редактора «Так було—так буде!» за-
боронили. А вже 23 березня Уласа Самчука арештували. На 
щастя, ув'язнення тривало місяць—якось викрутився. Виїхав 
до Німеччини.

Ще в листопаді 1943 р. відвідав рідні місця. Зустрічі з 
численними родичами, односельцями, друзями дитинства ще 
довго живитимуть його творчість. 

Залишатися в Україні ставало дедалі небезпечніше. 
Одружившись із Тетяною Праховою, в минулому актор-
кою, монтажистом, емігрує до Німеччини, Там перебува-
тиме до 1948 р., в таборах для переміщених осіб зазнає 
поневірянь. Про все це він згодом напише в мемуарах «П'ять 
по дванадцятій».

1945 рік. Улас Самчук входить до ініціативної гру-
пи зі створення МУРу, стає першим його головою. Це було 
об'єднання українських письменників за кордоном, які зай-
мали антикомуністичну позицію. МУР відіграв значну роль у 
згуртуванні творчих сил та активізації інтересу до української 
літератури в Європі.

У 1948 р. У. Самчук переїздить до Канади. Став од-
ним із засновників об'єднання українських письменників 
«Слово», яке утворилося 1954 р. в Нью-Йорку. Щоправда, 
організаційним питанням Улас Самчук приділяв уваги менше, 
аніж найголовнішому —художній творчості.

У Канаді написано трилогію «Ост», інші романи й 
повісті, мемуари. Ось як у 50-х рр. Самчук розцінював свій 
пройдений шлях: «Маю сорок років життя. Народився під час 
війни, зрів під час війни. Одинадцять років війни і революції, 
15 років вигнання, 14 — миру. Польська, німецька, мадярсь-
ка в'язниці. Тричі нелегальний перехід кордонів. Свідок по-
встання України, Польщі, Чехословаччини, Карпатської 

України, протекторату, Генерального губернаторства, 
Райхскомісаріату України, Другого Райху, Третього Райху. 
Свідок їх упадку. Свідок двох найбільших воєн в історії світу. 
Царі, королі, імператори, президенти, диктатори. Муссоліні, 
Гітлер, Сталін. Голод 1932—1933, концентраційні табори... І 
вічне вигнання».

Помер Улас Самчук 9 липня 1987 р. у Торонто.
У 1988 р. у Торонто відкрито музей-архів Уласа Самчука.
Упродовж усього життя Улас Самчук був «у вічному 

вигнанні». Донедавна і твори його видавалися лише за кордо-
ном. В УРСР вони заборонялися як шкідливі, антирадянські, а 
самого письменника офіційна критика називала співцем кур-
кульства і націоналістом.

Насправді він був палким патріотом України. Це 
підтвердили його життя і творчість. Уболівав за майбутнє 
Вітчизни, хотів, щоб вона «вирвалася з мінімалістично-
пасивного, солодко-елегійного, нейтрально-споглядального 
настановлення і набула трохи динаміки драматизму, 
шорсткості прози, тверезості математики». Йому імпонували 
«пристрасті Марка Пола, Колумба»—постійний неспокій по-
шуку, розширення світогляду.

Власне, особисте життя, життя своїх односельців, 
рідних, друзів, як невеликі, але невід'ємні частки долі всієї 
української нації, стають найправдивїшим джерелом його 
творів.

За типом світобачення Улас Самчук реаліст. Проте він 
сповідує ідеал сильної української особистості, більш прита-
манний романтикам. Ця особистість може і вміє протистояти 
злу, знайти вихід із будь-якого становища, оборонити свою 
гідність. Ця риса притаманна українській літературі, що тво-
рилася в еміграції.

Творча спадщина Уласа Самчука досить велика, хоча 
не з усіма його романами і повістями можемо ознайомитись 
і зараз.

Оксана ШАПЛАЙ

Імагологія  – розділ порівняльного літературознавства, 
предметом вивчення якого є функціонування художніх образів 
і образних систем у різнотипних відношеннях (Я – інший, 
свій – чужий), їхня генеза, встановлення ролі та місця в історії 
національних і світової літератур, взаємозв’язку із соціальною 
дійсністю. 

Як галузь літературознавчої компаративістики імагологія 
визначилася й набула поширення в другій половині XX століття. 
Проблема рецепції образу Іншого є ключовою проблемою 
досліджень імагології, що становить дискурс 
відношень літературних образів Свого та Іншого. 

Імагологія ставить собі за завдання вияви-
ти правдиві та хибні  уявлення  про  життя  інших  
народів,  стереотипи  та  упередження, котрі існують 
у суспільній свідомості, їхнє походження та розвиток, 
їхню суспільну роль та естетичну функцію у худож-
ньому творі.

Зазнавши чимало критики і недоброзичливого 
ставлення впродовж 1950 – 1980-х років, літературна 
імагологія, хоча ще й досі змагається за визнання,  
проте тепер перебуває на злеті. Її методологія виводить компа-
ративне дослідження у сферу вивчення міжкультурних взаємин. 
Наукові зацікавлення зосереджені на актуальних для сучасного 
суспільства проблемах національної і культурної ідентичності, 
«деколонізації» тощо. 

Основні поняття й завдання імагології як компаративної 
дисципліни спрямовні на вивчення колективних уявлень 
про інші етноси та культури та відкриває широке поле 
для дослідження психологічного підґрунтя національних 
конфліктів і міжкультурних взаємин.  Імагологія не лише ста-
ла врешті-решт дослідницькою галуззю всього порівняльного 
літературознавства, а й спеціальною ділянкою, що обіцяє збуду-

вати міст до інших гуманітарних галузей.
Зокрема, імагологічний аспект ми можемо зустріти в 

творчості Уласа Самчука на прикладі роману «Волинь». Сам-
чук детально описує євреїв, які найчастіше виступають під 
прізвиськом «жид», і бере до уваги образ жидівки. Важливим є 
опис зовнішності євреїв:  «Он і до Матвієвої підводи підходить 
стара жидівка. У неї на голові хустина, з великою чорною пля-
мою на тімені. Видно, вона завжди носить тільки цю хустину, а 
пляма та від поту та куряви. Ніс у неї подібний на скремейду, губи 
розтяжні, широкі. Голос скрипучий». 

Що стосується української літератури, 
то дослідники виділяють три типи сприйняття 
євреїв, за якими можна скласти періодизацію в 
ній єврейської теми: 1) стереотипна; 2) соціально-
моральна (реалістична); 3) політично-етична.

Саме до стереотипної моделі сприйняття 
євреїв українським суспільством можемо віднести 
образ жирівки: «Жидівка клене себе, знову без-
упинно до огиди лементує. Матвій лає її, обіцяє 
«сперезати батюгою», жене до чортової матері, до 
ста чортів, до халєри. Але жидівка ані на ніготь не 

думає ображатись. Це вона приймає, як належне, як щось, що є 
необхідне при купівлі та продажі».

Створюючи позитивні образи євреїв, письменники праг-
нули зруйнувати стереотип, який панував у ХІХ ст., що євреї, 
займаючись торгівлею, не заслуговують на повагу.

Народна свідомість сформувала традиційний стереотип 
єврея-жида як хитрої і схильної до наживи людини. Головною 
причиною творення негативного стереотипу жида були соціальні 
чинники, коли історично жиди стягували й обдурювали чесний 
український народ, знецінювали все заради грошей. 

Образ єврея, представника найдавнішої етнічної менши-
ни в Україні, зустрічається досить часто, зокрема у фольклорі. 

Так у колядках, легендах та вертепі український народ пов’язує 
образ жида з євангельським сюжетом, в якому євреї виступа-
ють виключно негативними персонажами, переслідуючи Хри-
ста й прагнучи його розіп’яти. Також жид часто зображується 
в ролі корчмаря, лихваря чи орендаря, тобто людини хитрої та 
комерційної. 

В українській літературі часів класицизму та романтизму 
загалом присутні негативні або комічні образи євреїв. У художніх 
творах цього періоду єврей – другорядна особа, а іноді й зовсім 
випадкова. Епоха позитивізму принесла значні зміни в образ 
єврейського героя, який стає повноправним об’єктом читацького 
зацікавлення. Його зображення варіюється від негативного до 
позитивного, проте він уже не периферійний персонаж. Протя-
гом усього ХІХ ст. образ єврея в українській літературі змальову-
вали доволі стереотипно – «критично й гостро з акцентом лише 
на питанні економічної експлуатації». На початку ХХ ст. тракту-
вання єврейської теми набуло помітного розвитку. Відкриття, що 
єврей може викликати співчуття як багатостраждальна людина 
втілилося в низці творів, що з’явилися на зламі століть.

У романі Самчука єврейська тема займає особли-
ве місце, а дослідження образу Іншого становить сутність 
імагологічних досліджень, при цьому складність цих досліджень 
зумовлюється багатоаспектною рецепцією образу Іншого у 
культурному середовищі та самим письменником, який створює 
імагологічний текст. Розглядаючи проблему образу «Іншого» в 
творчості Уласа Самчука, доцільно звернути увагу на те, що в 
романі «Волинь» чи не найяскравіше показано різноаспектність 
міжнаціональних особливостей та взаємозв’язків між етносами, 
і також на неоднозначну позицію автора, яка позначена своїм 
суб’єктивним «Я» стосовно поля «Іншого», що, зрештою, при-
зводить до стереотипного відображення носіїв чужої культури 
крізь призму власного її бачення та спричиняє ефект відкритості 
до світу.

Ольга МОВШУК

УЛАС  САМЧУК  У  РЕФЛЕКСІЇ  МАЙБУТНІХ  ФІЛОЛОГІВ

СЛОВО  ПРО  ВОЛИНСЬКОГО  ГОМЕРА

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ  ХУДОЖНЬОГО  ОБРАЗУ  У РОМАНІ У.САМЧУКА «ВОЛИНЬ»
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Збереження традицій, звичаїв – найдавніша пробле-
ма минулого і сьогодення. Але кожного разу знаходилися 
люди, яким історія рідного краю була небайдужа і які вірили у 
майбутнє свого народу.  

Роман Уласа Самчука «Волинь» – жива згадка 
про віками сформовані волинські 
традиції та звичаї, що увібрали у себе 
найважливіші моральні цінності. 
Перш за все – це традиції сімейного 
чину. У родинні зберігалися прадавні 
звичаї, обряди, традиції. Сім’я жила за 
віковічними законами, де  святими по-
няттями були Бог, праця, земля, рід, 
де хліборобський календар диктував 
розподіл обов’язків, де кожний знав 
свою роль та місце в житті. 

Любов до землі – споконвічна 
українська традиція, бо земля для людини – все. Вона годує, 
одягає, навіть лікує. У романі «Волинь» згадується: «Земля для 
всіх і всього. Земля – найбільше щастя». І саме Матвій, як до-
бра, порядна людина, прекрасний хлібороб, зберігав ті традиції 
не лише в праці, але і у своєму серці. Він завжди знав: усьому 
свій час, коли сіяти, коли збирати. Поле, жито, хліб – ось навко-
ло чого обертаються думки селян. Наш народ хліборобський. 
Найстрашніше для руйнування духовності українця – це втрата 
землі, яка ховає в собі силу любові до Бога та природи. Кожний 
українець споконвіку був упевнений у своїх силах, що прогодує 
себе і сім’ю, доки є клаптик землі. 

Віра в землю була, як віра в Бога. «Ех і поля, поля! Не за-
буде його ніхто, чий погляд хоч раз зупинився на ньому» – гово-
рить Матвій. Радість спілкування із землею, віра в неї дає сили 
та наснагу. Зневага до землі викликає лінивість, бездумність. 
Земля і хліб – джерело життя. Хліб завжди берегли як святи-
ню. Наші батьки і діди вчили своїх дітей з повагою ставитися до 
хліба, зерна, до землі, як символу людського доброботу, сим-
волу життя. «Земля – найбільше щастя – більша за любов, за 
життя. Земля найбільший скарб – більший за золото і коштовні 
речі… От що земля». Так традиційно вважав кожен українець. 

Земля і праця… У цьому суть життя. Потреба у праці є 
однією з головних рис людини. Працьовитість – це традиційна 
риса українського народу. Такими ми бачимо героїв роману: 
«Батьки і старші діти тяжко працюють, складаючи копійку до 

копійки, а праця на полі важка, висмоктує всі сили. Та радість 
охоплює кожного, коли збирають урожай – плоди своєї праці». 
За традицією, люди працювали в будні, а в свята відпочивали. 
Цього ж вимагала і релігія. Дуже мудрим звичаєм було те, що 
не можна працювати як-небудь. Любов до праці прищеплюва-
лася ще змалку. 

Улас Самчук акцентує увагу і на високій культурі по-
буту волинян. Це описи вечорниць, весілля та святкування 
релігійних свят. Молодь гуляє на вечорницях: «Вдарила музи-
ка, і пішов буревійний, сміливий, широкий танець». На вечор-
ницях обов’язки розподілялись між хлопцями та дівчатами. 
В будні на вечорницях дівчата працюють: прядуть, шиють со-
рочки або вишивають рушники. Хлопці залицяються до дівчат, 
розповідають їм різні небилиці. 

Найважливішою подією на Волині у житті людини було 
одруження, де початком весільної церемонії є заручини та 
оглядини. Та найголовнішим питанням було дарування майна 
молодим, що мало назву «вінування». Молода у вінку з друж-
ками ходила запрошувала по селі гостей на весілля. Важли-
вою частинкою цієї події було благословення батьків: «… не 
сміялась, не цілувалась, як звичайно, а підійшла одразу до 
батька, вклонилась йому до самої землі, так що посипалися 
і торкнулися до долу різнобарвні її стрічки, і дуже поважно 
промовила: – прошу вас, тату, від себе і мого нареченого на 
весілля! Благословіть мене – раз, другий, третій!». 

Щодо весільних приготувань, то сюди належало 
випікання волинського весільного короваю. Коровай – це білий 
весільний хліб. Готують його поважні жінки – коровайниці з 
відповідними обрядами та піснями. 

 Не менш важливою подією у житті української родини  
були хрестини, що теж мали свої волинські звичаї. Спочатку 
вибирали кумів, потім ішли до церкви. Священик читав певні 
молитви, виконував обряд хрещення, після чого святкували 
вдома, вітали батьків та дідів із новонародженим малям.

Волинські народні традиції вимагали порядку і злагоди 
у повсякденному житті сім’ї. Головою сім’ї вважався чоловік. 
Існував також традиційний порядок розподілу обов’язків між 
чоловіком і жінкою. Так, за народними традиціями, чоловік 
повинен обробляти землю та будувати господарку. Жінка 
слідкувала за порядком у хаті та біля хати, доглядала дітей, 
готувала їжу, шила одяг, пряла, обробляла город. Діти допо-
магали батькам по господарству. Стосунки в сім’ї будувалися 

на основах християнської моралі. 
Формуванню доброзичливих стосунків  між людь-

ми сприяла релігія. Віра в Бога – це споконвічна традиція на 
Волині. Доброта і милосердя передавалися з покоління в 
покоління. І тоді, коли у життя людини приходить якась триво-
га чи проблема, вона завжди зверталась до Бога. Улас Самчук 
з великою любов’ю описує, як український народ Волині ша-
нував релігійні свята. Вони спонукали людей ретельно готува-
тися. Свято – це щось особливе. До найбільших волинських 
християнських свят належать Різдво та Великдень. Неабияку 
роль відігравало саме приготування до свята. Важливою части-
ною такого приготування було дванадцять страв, виготовлення 
дідуха. Усе це надавало святкового настрою очікуваню свята. 

Щодо Святої вечері, то є звичай сідати, коли в небі 
з’явиться перша зірка. Кожна деталь святкування має своє 
значення. Найважливіший – сніп пшениці, «дідух» із застром-
леною дерев’яною ложкою за перевеслом. Він символізує 
зв’язок із предками, що приходять на Різдво у гості. Ще одним 
елементом волинських різдвяних традицій є сіно під скатертю 
на столі (бо ж Новонароджений Христос спочив на сіні). За во-
линською сімейною традицією, господарі ставали на коліна та 
молилися Богу. Після молитви сім’я сідає вечеряти. 

В Різдво особливим яскравим звичаєм було колядуван-
ня, що проносилося по всіх селах.  

Отже, волинські традиції, звичаї та обряди святкування 
Різдва, Великодня та інших свят несли в собі моральні цінності, 
що формували в собі справжнього українця,  який зумів збе-
регти у своєму серці  закони предків. 

У романі «Волинь» У. Самчук відобразив історичну ми-
нувщину рідного краю – Волині, звідки пішли його корені. Він 
полюбив цю землю із раннього дитинства і проніс  цю любов 
через усе життя. У письменницькому осмисленні цей край був 
осердям державності від найдавніших часів. Автор заявив себе 
у художніх творах не тільки  справжнім літописцем рідного 
краю, а й знавцем традицій і звичаїв українського народу. 

Ставлячи надзвичайно високі вимоги до моральності 
людини та до збереження традицій, звичаїв, обрядів, якими так 
багата наша волинська земля, У. Самчук  довів, що без цього 
виховати справжнього українця і справжню людину  немож-
ливо. Процес збереження та передачі майбутньому поколінню 
своїх етнічних ознак – це фундамент українського народу, 
основа українства. 

Ірина САРАХМАН

Уласа Самчука названо одним із найвидатніших прозаїків, 
що працювали у важких умовах вигнання. Це «звання» письмен-
ник отримав після неординарного дослідження ідеї української 

державності, що відображена у романі-
трилогії «Волинь». Цей твір називають 
художнім літописом історії України ХХ 
століття.

Талановитий прозаїк пережив 
важкі історичні потрясіння, які сколих-
нули український народ. Не дивно, що 
у 30-х роках ХХ століття цей роман 
було висунуто на здобуття Нобелівської 
премії. Улас Самчук не став лауреатом. 
Причина цього надзвичайно проста: «тво-
ри письменників погромленого і пригно-

бленого народу виявились неконкурентноздатними не за мірою 
таланту, а через відсутність перекладів, відповідної реклами». 

Автобіографічний роман «Волинь» описує життя Ула-
са Самчука та його сім’ї. Адже життєпис Володьки Довбенка, 
головного героя роману, містить факти біографії самого авто-
ра. Письменник дуже важко переживав те, що йому довелось 
розлучитися з близькими та перебувати далеко на чужині. І, 
напевно, саме цей біль, який автор переживав, надихнув його 
на створення роману про близьких людей, з якими жив поряд і 
про рідну місцевість, без якої його життя не мало би сенсу.

У творі змальовано більше 450 різноманітних 
персонажів. Поряд з різними людьми перед читачами зо-
бражена велична краса наймальовничішого куточка України 
– суворої та водночас ніжної Волині. Протягом шести років 
У.Самчук працював над романом. Саме в цей час в Україні 
відбувалися найжорстокіші репресії. Багатьох митців си-
стема змусила замовкнути. Але письменник не мовчав. Усе, 
що відбувалося навколо, стало джерелом його твору. Він 
хотів внести в українську літературу трохи філософської та 
проблемної тенденції. Письменник наголошував, що потрібно 
«дати повніший і точніший образ нашого села». Свій задум 
автор успішно втілив.

Трилогія складається з таких частин: «Куди тече та 
річка», «Війна і Революція» та «Батько та син». Другий том 
«Волині» Улас Самчук поділив на «Війну» та «Революцію». 
У цій частині йдеться про трагедію села, в якому перебува-
ють ворогуючі війська. Перед читачем – родина заможного 
селянина Матвія. Цей чоловік усе своє життя важко працю-
вав на землі. Завдяки важкій праці він зміг збудувати власний 
хутір, правильно вів господарську діяльність. Проте мирне 
життя закінчилось: почалася війна, на рідну землю наступили 
більшовики. Персонаж роману «Війна і Революція» впевне-
ний, що українці зазнають поразки. Він бачить, що між ними 
немає одностайності: «Наш народ – один в ліс, а другий – 
в поле». Матвій упевнений, що настане той час, коли люди 
зможуть розпізнати справжнього вовка в овечій шкурі. Адже 
козаки купують продукти, не беруть дарма, а платять гроши-

ма. Матвій бідкався, що спродав усі запаси вівса, але Василь 
– старший син, який довший час перебував на фронті, заува-
жив, що більшовики усе візьмуть задарма. 

Уже зовсім скоро більшовики ввійшли в село. Налетіли, 
немов буревій. «Коні їх загнані… Одяги різні… Зброя також 
різна… Вигляд їх – вигляд диких… Мова їх рішуча, коротка – 
наказ і лайка. Перечити їм небезпечно». Молодший син Матвія 
порівнював більшовицьких воїнів із мешканцями безмежних 
степів, які «злетілися в орду і під зручним керування ханів 
пруть на захід». Ці жорстокі люди «з первих днєй революції 
под красним знамєнєм кров пролівают». 

Що буде з селянами? Як їм захиститися від наглого 
шквалу? Потрібно знайти справжню, тверду, як каміння, віру. 
Молодий хлопець намагається знайти відповідь на безліч пи-
тань, що виникають у його свідомості. Йому на допомогу при-
ходить дід Юхим, який у задушевній бесіді розповідає про те, 
чим традиційно займаються українці: сіють гречку, плекають 
бджіл. Найбільше те, що вони не вміють обороняти рідну 
батьківщину: «За нашу землю треба вміти не тільки піт, а й 
кров лити…». Проте усі нещастя, що переживають та пережи-
ватимуть українці, зроблять наш народ мужнім.  У глибині душі 
Матвій надіється, що серед українців усе ж є свідомі патріоти, а 
привладним злодюгам і брехунам все ж настане кінець.

Головною проблемою трилогії «Волинь» є пробле-
ма землі. Вона наскрізно проявляється в усіх частинах тво-
ру. Окрім цього, важливої уваги заслуговують особливості 
національного й духовного визрівання селянства, готовності 
до дії. У. Самчук наголошує на тому, що українці не вміють 
злагоджено вести оборону. Не залишається поза увагою 
автора характеристика тогочасної брехливої влади, що не 
зуміла відстояти права українців.

Увесь конфлікт роману «Війна і Революція» 
об’єднаний в аналітико-реалістичну палітру історичного бут-
тя нації у довготривалій часовій парадигмі. Не залишаються 
поза увагою Уласа Самчука доля нації та місце селянства й 
представників інтелігенції в житті України. Автор глибоко 
аналізує долю жителів волинського краю, надзвичайно тон-
ко аналізує психодраму душі українців, формування їхньої 
ментальності. 

Особливої уваги при з’ясуванні форми художнього тво-
ру заслуговує його мова. Це цінний об’єкт дослідження для су-
часного мовознавства та літературознавства. Мова художніх 
творів письменника здавна цікавила багатьох дослідників. 
Мовні особливості роману Уласа Самчука «Війна і Революція» 
мають виразне говіркове забарвлення. У досліджуваному 
творі діалектні мовні елементи є невіддільним компонентом 
художнього мислення письменника. 

Важливу роль в художній розповіді роману «Війна і 
Революція» відіграє портретна характеристика героїв. Саме ця 
деталь використовується для конкретизації та індивідуалізації 
персонажів. Улас Самчук надзвичайно вміло, хоча й нечасто, 
у другому томі трилогії використовує портрети: «Володько 
пішов і мовчки сів, його уста суворо і вперто затиснуті. Ча-

сом пробігає по них ледь помітне здригання, а зуби так міцно 
заціпнуті, що їх ні то плачем, але й колом не розважив би…», 
«Насті робиться чомусь дуже приємно… Усмішка сама со-
бою зійшла на її тонких сухих устах. Вилиняле її обличчя ледь 
торкає світло з печі, але Володько піймав усмішку…».

Надзвичайно вміло У. Самчук характеризує внутрішній 
світ своїх героїв, як-от: «Але що у Володьковій душі твори-
лося, того не розкаже він нікому й ніколи. Картини війни, 
присмак сліз, барва сорому, тремтіння сонячного проміню, 
зродили й визвали на кін його буття велику тайну  тайн – 
незрівняну з нічим в красі і силі…».

Змальовані інтер’єрні картини роману «Війна і 
революція» допомагають зрозуміти відтворений письменни-
ком національний та історичний колорит: «Володько мовчки 
повернув до учительської кімнати. Там чистенько, пахнуть 
квіти. На стіні чітко тикає білий годинник з тягарками, жовтим 
мідяним вагалом, прикрашений квіточками-незабудками», 
«На комінку світиться невеличка, третій номер, ямочка без 
шкла. На стінах ледь помітні балухаті тіні». Таким чином У. 
Самчук підкреслює реалістичність зображених місць та часо-
вого простору

Особливо художньо Улас Самчук створює метафоричні 
конструкції пейзажу: «Натомість він заліз у гущавину книг. Ці 
славні, тихі приятелі оточили його зо всіх боків, розгорнули 
перед ним необмежені обрії і манили кудись – далі, все далі 
у безконечність, під зоряне небо, на степ розлогий, на моря 
та океани у борню з буревійними хвилями. Там хвилі, мов 
гори котять і б’ють об скелі, об граніт. Там блискавки ріжуть 
олив’яні хмари, січуть їх легко на кусні і вітровими рухами 
розкидають, куди хочуть. Там грім клекоче, мов мільйон орлів 
якоїсь незнаної породи». Бачимо, що пейзажна характери-
стика допомагає авторові підкреслювати характер розвитку 
подій та бути «рушієм» дії: «Сувора, невблаганна ніч навали-
лася на цілий мир. Земля вгрузла у її чорну глибінь. Засну-
ли люди, звірі, рослини. Тиша сторожка, мов птах, таємно й 
підступно ховала останні хвилини «спокою», бо коли б хто, 
припхавши вухом до землі, міг почути її тремтіння, ніби там 
десь хтось тяжкий і неухильний твердо ступав над народами 
й державами».

Зміст та форма роману Уласа Самчука «Війна і 
Революція» надзвичайно складні, засновані на біографічних 
відомостях письменника. Автор вміло відтворив події, що 
сколихнули волинський край у ХХ столітті і намагався «знай-
ти місце України у світі й шляхи її національно-культурного і 
державного становлення». Головним поштовхом до написан-
ня твору стала розлука митця з близькими людьми та рідною 
домівкою. Автор намагався повернутися подумки у волинсь-
кий край, тому створив надзвичайно широкий та розгорнутий 
роман про тих, біля кого пройшло його дитинство, кого лю-
бив, знав, з кого брав приклад. Його світоглядні пошуки ще 
й досі докладно не вивчені, та вони базуються на безмежній 
любові до землі та народу в аспекті утвердження національної 
ідентичності українця.

Олександра КУЛЬЧИНСЬКА

ТРАДИЦІЇ  І  ЗВИЧАЇ  НАРОДУ  У  РОМАНІ  «ВОЛИНЬ»
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Дарія ПАЛЬЧИК

Індивідуальний стиль письменника є «візитною карт-
кою», яка вирізняє його з поміж інших майстрів слова. 
Літературна творчість Уласа Самчука – органічна складо-
ва і невід’ємна частина культури українського народу. У 

творчому житті письменника можна 
виділити три періоди: європейський 
(1927 – 1938), воєнної доби (1939 – 
1948) і заокеанський (1949 – 1987). 

В Україні про Уласа 
Самчука-письменника нині є чимало 
досліджень, зокрема образної си-
стеми його творів. Серед відкривачів 
імені Самчука для українського чита-
ча були і науковці з Тернопільщини: 
О. Данилевич, Л. Вашків, Р. Гром’як, 
С. Бородіца, О. Василишин. Кре-

менецький історик, краєзнавець, дослідник літературних 
імен краю Г.І. Чернихівський теж був одним із перших, 
хто відкрив ім’я Уласа Самчука на літературній карті Кре-
менеччини через публікації у періодиці та літературно-
краєзнавчому альманасі «Крем’янеччина. Історичне та 
літературне краєзнавство». У 2005 році з’явилося його 
перше в Україні монографічне дослідження «Улас Самчук: 
сторінки біографії». Дослідження творчості У.Самчука ста-
ло основою для здобуття наукових ступенів наших науковців 
О. Пасічник та І. Комінярської. 

Українському читачеві нині неважко скласти цілісне 
уявлення про Самчука-прозаїка, а науковцям – належно 
вивчити глибину змісту, проблематику, образи, мову творів, 
що в сукупності і визначає індивідуальний стиль письменни-
ка.

30-ті роки були найпліднішим періодом у творчій 
біографії У.Самчука. У цей час він створив романи «Во-
линь», «Марія», «Гори говорять», повість «Кулак», які 
привернули увагу читача актуальністю проблем, піднятих у 
них, масштабністю відображення тогочасних подій. Тому 
науковці зосередилася на осмисленні великих епічних по-
лотен письменника. Мала проза залишилася поза їхньою 
увагою. 

Твори малих жанрів здебільшого відносяться до пер-
шого (європейського) періоду творчості Уласа Самчука. 
У нелегальному часописі «Сурма» Української військової 
організації (УВО) з 1931 по 1932 роки опублікувано цикл 
із 10 оповідань під загальною назвою «Месники», а з 1932 
по 1933 рр. – ще 10 політично спрямованих оповідань на 
патріотичну та героїчну тематику. У 1932 році окремим ви-
данням вийшла збірка «Месники» під псевдонімом Ольга 
Волинянка. 

Збірки «Месники» і «Віднайдений рай», уперше 
перевидані в Україні видавничою фірмою «Відродження» 
2009 року. Оповідання із циклу «Месники» до цього часу 
мало досліджені в творчій біографії У. Самчука. Вони мали 
зіграти роль своєрідного пропагандистського каталізатора 
для нового сплеску масових антипольських виступів.

Для творів У. Самчука характерні малий обсяг, зобра-

ження однієї чи кількох подій, чіткий конфлікт, виділення ге-
роя з середовища невеликої кількості персонажів, розкрит-
тя однієї домінуючої риси характеру, повнота й закінченість 
оповіді, наявність компетентного оповідача з народу тощо. 
Усі оповідання циклу об’єднані спільними персонажами. 

Мала проза Уласа Самчука є невід’ємною складо-
вою багатої творчої спадщини письменника, цікава за те-
матикою та ідейним вираженням. Він майстерно вводить 
деталь у художній текст. В його прозі цей художній засіб 
використовується для створення типових характерів і типо-
вих обставин; виконує естетичну роль, є явищем образного 
мислення, викликає нові асоціації, збагачує уяву читача про 
навколишній світ, підкреслює індивідуальний стиль пись-
менника. Художні деталі у Самчука психологічно місткі, 
реалістично-асоціативні, часто набувають символічного зна-
чення.

Особливості використання художньої деталі в 
оповіданнях У. Самчука спричинені осмисленням обраної 
теми – існування людини в нових умовах. Події в оповіданнях 
відбуваються на західноукраїнських землях часів польської 
окупації (20-ті рр. ХХ ст.), зокрема на Волині і в Галичині. 
Сім месників – Ольга Волинянка, Грицько, Омелько, Карпо, 
Панас, Демид і кубанський сотник – закликають власним 
прикладом чинити спротив чужинцям, польській владі до-
ступними для селян методами: «Вони мандрують зі села до 
села, заходять до кожної хати й у кожне селянське віконце 
стукають та кажуть: «Вставайте! Кайдани порвіть!». 

Цитування Шевченка підсилює ідейне спрямування 
твору – заклик до боротьби за звільнення рідної землі від 
зайд-поневолювачів. Разом із тим постають образи непо-
борних, сильних духом месників, яких ніщо  не може здо-
лати. 

У циклі яскраво виокремлюються наскрізні деталі. 
Серед них провідною ми вважаємо збірний образ месників, 
повстанців, які об’єднують усі оповідання. Ця деталь вине-
сена в заголовок циклу; вона передусім виконує сюжетно-
композиційну функцію і стає засобом художнього узагаль-
нення соціально-політичної драми українського народу, 
який упродовж століть змушений відстоювати своє право на 
свободу у жорстокій боротьбі, а також символом стійкості, 
непоборності. Вони – месники народу. Вони – володарі над 
душами нашого змученого люду, вони задубілі серця. Ми 
месники, а не раби! 

Особливе навантаження у змалюванні месників не-
суть дієслова (твердли, здвигнемо, зреклися спокою, поко-
хали боротьбу, не знаємо жалю, плекаємо помсту,  кидаємо 
виклик, не складемо святої зброї). У змалюванні узагальне-
ного образу месників У.Самчук використовує деталь числа: 
повстанців  спершу було 5, а потім – 7. Не випадково автор 
використовує таку деталь, як «сімка». За міфологією, це  
наймагічне і священне число уособлює мудрість, святість і 
таємне знання. Недарма сім днів Божественного творіння, 
сім нот гармонії представляють сімку досконалим числом. 
Згідно з народними повір’ями, сьомий син сьомого сина 
наділений неймовірною магічною силою.

За допомогою деталі У.Самчук зображує згуртованість 
месників, їх міцний характер, незламну вдачу й неперемож-
ний дух, показує їхню готовність боротися за свою мрію і 
дійти до кінця, до перемоги, хоч і ціною власного життя.

Автор виокремлює ще одну важливу наскрізну деталь 
– «рідна земля». Основні акценти робить на створенні об-
разу батьківщини:  «малої» (рідної землі, села) і «великої» – 
України. Це те, заради чого месники готові загинути. Худож-
ня деталь «земля» виступає не тільки загальнолюдською 
цінністю, яка уособлює для людини засоби для існування, 
територією, де споконвіків живуть українці; вона символізує 
патріотизм, національну ідентичність народу. Не випадково 
цей образ тісно переплітається з Україною.

За допомогою цих наскрізних деталей Улас Самчук 
прагне визначити культурно-історичні та світоглядні витоки 
формування характеру українця,  дослідити особливості 
їхнього заломлення в національній свідомості.

У текстах оповідань деталі  «месники», «земля», 
«війна» вступають в ідейно-смислові взаємозв’язки з оди-
ничними мікрообразами, зокрема природними та портрет-
ними.

При портретному описі персонажів вагомою деталлю 
для У. Самчука є вираз обличчя, статура, рука, мова, але 
найважливіше – душевний стан, переживання. Портрет-
на деталь виступає елементом соціальної та психологічної 
характеристики героя. Основні акценти при змалюванні 
персонажів письменник робить на їхній мові. Улас Сам-
чук через портретну деталь створив позитивний тип героя, 
активно діючої особистості з багатим внутрішнім світом і 
складним психологічним буттям. 

Не залишив поза увагою письменник і речову деталь. 
Яскравим її прикладом є  елемент одягу – «жовті кожухи», 
винесені у назву одного з оповідань. Кожухи символізують 
зло, небезпеку, лютого, зажерливого ворога, який не 
зупиняється ні перед чим, у якого немає нічого людського. 
І хоча ця деталь виписана тільки в одному оповіданні, вона 
лейтмотивом проходить через усі твори збірки, уособлюючи 
причину бунту, спротиву українців проти загарбників. Герої 
оповідань сповнені ненависті й до інших ворогів.

Вороги не викликають у героїв твору співчуття, ви-
правдання, вони уособлюють зло, яке необхідно стерти з 
рідної землі. Характерне для них гостре відчуття соціальної 
і національної несправедливості набуває форми бунту про-
ти дійсності, яка не відповідає вимогам особистості, що 
підносить її над загалом, робить героєм-борцем.

Розглянуті особливості художньої деталі Уласа Сам-
чука підкреслюють основні риси індивідуального стилю 
митця: психологізм, філософсько-аналітичне заглиблен-
ня у дійсність. Використання художньої деталі як вагомої 
стильової ознаки відбиває сутність сучасної авторові 
історичної доби. Письменник розкриває деталь крізь при-
зму світогляду, а отже, і через призму світобачення своїх 
героїв, що служить виразником складних душевних пережи-
вань. Це дає змогу глибше осягнути підтекст, ідейний зміст 
та психологізм творів.

Категорія топосу має широкий аспект вивчення. Саме 
поняття «топос» пов’язане з розумінням його як об’ємної 
теми, що має повторюваний характер мотивів, образів у 
творах письменників. Поняття «топос» є синонімом до сло-
ва «простір». Топос – це щось таємниче. Він зривається з 
пера як літературна ремінісценція, спогад. Завдяки топосу 

письменник торкається такого пла-
сту історичного плину життя, який 
лежить глибше, ніж рівень його 
індивідуального відчуття.

Топос у художньому творі 
не є його елементом: він належить 
матеріалу, з якого автор ніби тво-
рить. У творі топос може виконувати 
функцію мотиву, метафори, алегорії, 
образу, символу, але він ніколи не 
є тотожним їм, оскільки існує поза 

змістом твору, в інших глибинах літературного процесу.
Також поняття «топос» визначається як просторовий 

континуум тексту, у якому відображається світ об’єкта. Він 
завжди наділений деякою предметністю, оскільки простір 
завжди подано людині у формі якого-небудь конкретного 
його наповнення.

Топос села є одним з унікальних просторових образів 
художнього світу прози  Уласа Самчука (топос Дермані і 
Тилявки у «Волині»). Улас Самчук — це  письменник, який 
завжди відчував свій обов'язок перед українським народом. 
Перо, яке Бог вложив у його руки, митець використав для 
доброго, для потрібного.  Життя Самчука склалося так, що 
він ще з юнацьких років опинився на чужині. 

Тритомну епопею «Волинь»  Улас Самчук написав 
тоді, коли вже перебував за кордоном. Але він ніколи не по-
ривав тісних зв'язків з Батьківщиною: уважно читав усе, що 
давали українська література і преса, цікавився подіями, що 
відбувалися на далекій і тому ще ріднішій землі.

Творча уява митця, власні юнацькі переживання, гли-
боке осмислення соціальних зрушень того часу дозволили 
автору «Волині»  створити образи героїв, яких тоді ще не 
знала українська література. Молоде покоління українців ста-

вить перед собою велику мету — вивести Україну в широкий 
європейський світ, щоб була вона у всесвітній сім'ї вільною 
серед вільних. Для цього необхідно глибоко освоїти західну 
цивілізацію, науку, культуру, мистецтво і віддати усі свої знан-
ня, всю молодечу силу для добра українського народу.

«Волинь» — твір значною мірою автобіографічний. В 
основу його сюжету покладено факти життя автора та його 
родини. Центральним місцем у творі  посідає топос села 
Дермань, який презентує широке тло дії героїв у конкрет-
ному середовищі проживання й пов’язаний  із життям юного 
митця та сім’ї Довбенків. «Величне, не збагнуте, незміриме 
диво! Волинь! Земле моя і моїх предків!».

Перебуваючи на чужині, прозаїк надзвичайно болісно 
переживав розлуку з близькими йому людьми. Саме туга за 
рідним краєм, батьківським домом, батьками, сестрою ста-
ли головним поштовхом і бажанням повернутися подумки на 
Волинь, створити епічний широко розгорнутий роман про 
людей, між яких він виріс, яких знав і любив, без яких його 
існування не мало сенсу.

У творі  У.Самчук яскраво змальовує топос села, 
його селянське життя, побут, розкриває болючу проблему 
землі – землі, яка була змістом життя селянина, яка потре-
бувала важкої праці і вміння господарювати, кровна єдність 
із якою визначає духовний світ героїв, мораль і закони. Про-
блема власного поля проходить через весь твір: це купівля 
землі, догляд за нею, пошук нових земель, передача її своїм 
дітям. Вона для персонажів є найголовнішим. Вона робить 
селянина господарем, повноцінною людиною, дає сенс його 
життю. Відшукавши найболючіші точки в житті волинського 
села – проблему ґрунту і проблему становлення національної 
ідентичності, – У.Самчук  зближує їх між собою, щоб у фіналі 
об'єднати в одну, можливо, найвеличнішу й найвизначнішу 
проблему – проблему власної землі, власної країни, без чого 
саме фізичне існування героїв неможливе.

Земля в Уласа Самчука – це художній топос просто-
ру селянина. Описуючи землю, У.Самчук її персоніфікує. 
Земля стає живим організмом. Вона, як жива істота, має 
фізіологічну будову, виконує фізичні дії. Письменник наділяє 
її людськими рисами характеру: «Земля найбільше щастя 

– більша за любов, за життя.  Земля найбільший скарб –  
більший за золото і коштовні речі. Земля – сон мільйонів 
поколінь, казкове привабливе єство, містична сила космосу, 
наснага слабих і дужих. Золото, краса, любов, молодість і 
вічний учитель мудрості! От що земля».

Будучи споконвічно пов'язаним із землею, селянин 
«набирався люті, розправляв пазурі»  лише тоді, коли земля 
– основа його буття – опинялася під загрозою. 

Проблема землі розглядається У.Самчуком не просто 
як здобуття власного поля:  це проблема створення власної 
держави.  Письменник вказує на те, що  бездержавність 
селян призводить до втрати держави, а разом з тим – до 
втрати ґрунту. Автор підводить своїх персонажів до думки, 
що тільки у власній державі можлива вільна праця вільної 
людини. І що ця держава, ця земля «створена для людей 
живих, для людей розумних, для людей, що вміють самі 
над собою панувати, для людей, що неволі не знають». 
Тому персонажі Уласа Самчука закликають до багатої 
традиції землеробської культури додати більше динамізму, 
практичності, мобільності, вирватись із солодко-елегійного 
стану нейтрального споглядання. Письменник переконаний, 
що наше коріння – у глибоких традиціях розумного госпо-
дарювання на землі.  Закликаючи до змін, герої Уласа Сам-
чука розуміли, що не можна порушувати генетичного зв’язку 
із землею. Відірваність від землі шляхом колективізації є 
дуже небезпечною,  може призвести до голоду та мораль-
ного зубожіння. 

Топос села – своєрідна просторова схема життя героїв, 
через яку У. Самчук здебільшого передає індивідуальний стан, 
біографічні спогади, що належать його авторським інтенціям. 
Епічний топос села – це опис місцевості, ландшафту, землі. 
«Село жило. Сто, двісті, триста чи скільки років стояли на 
тому місці купою хати й звались Тилявка».

Топос села у романі «Волинь» містить у собі 
просторові складники, кожен із яких несе стійку семан-
тику дії в часі. Важливою функцією епічного топосу села є 
презентація сільського способу буття героїв, що виявляє 
зв’язок на рівні «село – людина».

Ірина БЕВСЮК

ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ В ОБРАЗНІЙ СИСТЕМІ  ЗБІРКИ «МЕСНИКИ»

ТОПОС  СЕЛА  У  РОМАНІ  У.САМЧУКА  «ВОЛИНЬ»
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Ігри з м’ячем, що нагадували футбол, були відомі 
ще у середні віки. Основні правила сучасного футболу 
розроблені в Англії у 1863 році. З 1900 року цей вид спор-
ту входить до програми Олімпійських ігор (крім 1932 року). 
У 1904 році засновано Міжнародну федерацію футбольних 
асоціацій (ФІФА), а в 1954  – Європейський союз футболь-
них асоціацій (УЕФА). З 1930 року проводяться чемпіонати 
світу з футболу (спочатку першість світу, або Кубок Жюля 
Ріме), з 1955 – Кубок європейських чемпіонів, а з 1960 – 
чемпіонат Європи (спочатку називався «Кубок Європи») і 
Кубок володарів кубків європейських країн. І з 1971 року – 
Кубок УЕФА. Зараз це Ліга чемпіонів та Ліга Європи.

У Росії футбол з’явився в 70-х роках XIX ст. В 1912 
р. проведено перший чемпіонат Росії. У 1924р. створено 
Всесоюзну секцію футболу (пізніше Федерація футбо-
лу СРСР), яка з 1946р. ввійшла до складу ФІФА, а з 1954 
року – до УЕФА. З 1936р. проводився чемпіонат і розіграш 
Кубка Радянського Союзу серед клубних команд. Серед 
кращих колективів СРСР – українська футбольна команда 
київського «Динамо»  (двічі володар Кубка володарів кубків 
та Суперкубка Європи 1975 року).

 Перший футбольний матч на Західноукраїнських 
землях відбувся у Львові 14 липня 1894 року, що можна вва-
жати початком розвитку футболу у цьому регіоні. На Волині 
цей вид спорту почав розвиватись дещо пізніше. 

Кінець XIX – початок XX століття характеризувався 
активним відродженням інтересу населення до гімнастики 
та фізичного розвитку.  Прагнення молоді до занять спор-
том не  оминули й Кременеччину.  Спочатку це були прості 
гімнастичні вправи, та згодом почали з’являтись аматори, 
ознайомлені з різноманітними видами спорту, в тому числі 
й з футболом. Спортивне спорядження на той час 
було не дешевим (не всі бажаючі могли собі його 
дозволити). Також не було й відповідних місць для 
занять футболом. 

На Кременеччині розвиток фізичної культу-
ри та спорту аж до 30-х років минулого століття був 
пов’язаний із Кременецьким ліцеєм, що відновив 
свою  діяльність у 1920 році за розпорядженням 
Юзефа Пілсудського. Тоді стадіону у Кременці 
ще не було. То ж для різних змагань, тренувань 
(в тому числі й футболу) використовувався рівний 
майданчик на місцевості, яку кременчани назива-
ли «Гниле Озеро».

8 вересня 1924 року відбувся товариський 
футбольний матч між командами Кременецько-
го ліцею та 12-го полку уланів подольських, що 
базувався у Білокриниці. З рахунком 5:3 виграли 
ліцеїсти.

Незважаючи на успіхи в цьому виді спор-
ту, керівництво ліцею вирішило не розвива-
ти футбол у навчальному закладі. В ті часи у 
суспільстві сформувалась хибна думка, що гра, 
в якій присутня силова боротьба за м’яч, не буде сприяти 
вихованню учнів. Проте ці застереження не завадили Олегу 
Грієльському, учневі Кременецького ліцею, протягом ряду 
літ бути успішним воротарем футбольної команди Креме-
нецького клубу спортового (ККС).

Будівництво стадіону у Кременці розпочалося у кінці 
20-х років минулого століття й продовжувалось до початку 
30-х.  Для цього міська управа виділила земельну ділянку 
у місці, що називалось «Пісковозний рів» (під Хрестовою 
горою). Для вирівнювання футбольного поля ґрунт роз-
возили кінними фурами. Також деякі земельні роботи на  
будівництві стадіону виконували учні місцевих шкіл .                

Подальший розвиток футболу на Кременеччині 
пов'язаний зі спортивними клубами, яких було не менше 
шести. Три з них мали добрі футбольні команди, а саме: 
ПКС (Поліційний клуб спортовий), ККС (Кременецький клуб 
спортовий) та Єврейський (Жидівський) спортовий клуб 
ЖКС «Гасмонея». Крім того, ще у  двох єврейських спор-
тивних  клубах в Кременці були в той час свої футбольні ко-
манди. Це ЖКС «Гехолук»  та спортивний  клуб єврейської 
молоді «Ючня». 

 Найсильнішою і найулюбленішою для кременчан була 
футбольна команда Кременецького клубу спортового  ( ККС). 
У її складі виступали спортсмени різних національностей: 
поляки, українці, росіяни та німці. У різний час за команду 
ККС грали Маліновскі, Клєчковскі, Фухс, Гуменюк, Блонскі, 
Степанюк, Стиранкєвіч, Бандуровскі, Радзимінскі, Бучек, 
Гусак, Фурсєвіч, Пєтрушевскі, Цимбалюк, Гловоцкі, Міхалік, 
Валавскі та брати Єнкнери. Зі спогадів старожилів Кре-
менця стали відомі ще такі прізвища футболістів: Ліпперт, 
Грієльський, Кучер, Гончаренко, Товлішев, Мусял, Зло-
чевський, Яськєвіч .

У 1929 році начальник організації ВФ і ПВ (виховання 
фізичного і підготовки військової), поручник Ковальський 
та презис єврейського Товариства організації здоров’я у 
Кременці Обштейн заснували перехідний Кубок з футболу. 
Тоді ж цей Кубок здобула команда ККС. У 1930 році вона 
виборола цей Кубок вдруге, а  1931 р., вигравши втретє, от-
римала право залишити його у себе назавжди .

 На  кременецькому футбольному полі 19 жов-
тня1930 року ККС провів зустріч  з командою ПКС із Луцька. 
Господарі вигравали 3:1, але гості зрівняли рахунок завдяки 
пенальті. Результат поєдинку 3:3. У матчі відзначились гравці 
ККС Степанюк  (забив 2 голи), Міхалік (1 гол), технічну та 
майстерну гру показав Валавскі. Попередня ж зустріч із цією 
командою закінчилась з рахунком 2:0 на користь ККС .  

Цього ж року розпочалась реконструкція стадіону, 
яка відбувалась і впродовж наступного року. Через це фут-
больна команда ККС була позбавлена належних тренувань 
на початку сезону. Перші змагання чемпіонату класу «Б» 
ВОФС (Волинський Окружний Футбольний Союз) 1931 року 
вона програла. Наступні ігри показали, що кременчани є 
грізними суперниками в класі «Б» на Волині. Рівненський 
клуб «Кадімах» перед змаганнями вважався стопроцент-
ним фаворитом, але програв з рахунком 1:4. А з однією з 
найсильніших команд класу «Б» на Волині – ПКС з Рівного– 
команда ККС зіграла внічию. Наступна зустріч із «Соколом» 
з Дубно, що відбулась на стадіоні 12-го полку уланів по-
дольських в Білокриниці, була виграна з рахунком 3:0. Виїзд 
до Дубно на гру з командою «Хакоаху» приніс результат 0:0. 
Поєдинок з «Кадімахом» із Рівного, який відбувся на креме-
нецькому полі, закінчився його поразкою 2:3. Останні зма-
гання в групі класу «Б» з ПКС із Рівного команда ККС вигра-
ла з рахунком 1:0 і тим самим здобула титул віце-чемпіона 
класу «Б» на 1931 рік .

Прекрасного розвитку футбольна секція ККС набула 
завдяки доктору Вітольду Ратайському, який, не шкодую-
чи ані енергії, ані грошей, організував і спорядив команду 
ККС.

Районный комітет з ВП і ПВ з 25 вересня по 2 жов-
тня1932р. провів тиждень свята «Виховання фізичного» у 
Кременці. Ця подія стала підсумком того, що було зроблено 
в галузі фізичного виховання і спорту, а також великою про-
пагандою спорту та початком його популяризації. Свято було 
продумане так, що охопило величезну кількість учасників, 
які мали можливість показати свої результати з різних видів 
спорту або просто взяти участь у змаганнях .Того самого дня  

відбувся футбольний матч між командами ККС і ЖКС  «Гас-
монея». ККС переміг із рахунком 4:1 .

30 вересня 1934 року на стадіоні у Кременці відбулися 
футбольні змагання за звання чемпіона класу «Б» Волині 
між командами ККС і ПКС (з міста Володимира). Перемогу 
отримали кременчани з рахунком 3:1. Глядачі аплодували 
обом командам за високотехнічну гру, а ще також тактовно-
му й незалежному судді Буковєцкому, який завоював у всіх 
загальну симпатію та визнання (на відміну від свого колеги з 
Рівного, який судив поєдинок тижнем раніше).

Пізніше мали відбутися матчі-реванші ККС  у 
Володимирі та Костополі.

У 1934 році ККС став чемпіоном південної Волині 
у класі «Б». Після того він розпочав низку розіграшів 
фінальних зустрічей за звання чемпіона Волині. 

16 червня 1935 року на стадіоні Кременця відбувся 
поєдинок Ліги чемпіонів класу «А» між ККС і ВКС 
(Рівненським військовим клубом спортовим), що був тоді 
чемпіоном Волині. Цікаву гру показала команда ККС, про-
демонструвавши низку комбінованих атак, а також заслу-
говував на похвалу воротар. Результат зустрічі – 4:0 на ко-
ристь ККС. Глядачі відзначили вдалий виступ обох команд і 
професійне суддівство пана Глуза з Рівного .

20 червня цього ж року у Кременці проходив черговий 
матч із футболу  чемпіонату Волині класу «А» між команда-
ми ККС і Поліційним КС із Луцька. Поєдинок закінчився з 
рахунком 4:2 на користь ККС. Добре продумана і коректна 
гра цих команд викликала схвальні оплески глядачів. Супер-
ники привітали один одного букетами квітів. Завдяки своїй 
перемозі кременчани піднялися на третє місце у загальній 
кваліфікації класу «А» .

Того ж року футбольна команда ККС вперше висту-
пила у Волинській окружній лізі, посівши шосте місце з 10 
учасників. 

У 1936 роцi польський футбол перейшов на систему 
«осiнь – весна», тому чемпiонат цього ж року був коротким 
(матчі проходили тільки навесні). Команди класу «А» ВОФС 
(Волинський Окружний Футбольний Союз) були подiленi на 
дві групи: луцьку та рiвненську. У першій грали: ВКС (Луцьк), 
ПКС (Луцьк), «Гасмонея» (Луцьк), ККС (Кременець) й «Ама-
торжи»  (Володимир), остання вийшла з гри пiсля ІІ-го туру. У 
другій – виступали: ВКС (Рiвне), ВКС «Погонь» (Рiвне), ЖКС 
«Гасмонея» (Рiвне), КС «Стрiлець» (Янова Долина) та КПВ 
(Здолбунiв). Переможцi обох груп  ВКС (Луцьк) та ВКС (Рiвне) 
– зустрiлися у фiналi ( результати 1:1 та 1:5). Кременчани про-
вели шість ігор (три зустрічі були зіграні з нічийним рахунком і 

три були програні). У підсумку ККС посів четверте місце .
Наступний чемпіонат (осінь 1936 – весна 1937 року) 

був для футболістів Кременецького клубу спортового дуже 
успішним. Після багатьох матчів у Волинській Окружній Лізі 
ККС здобув друге місце й титул віце-чемпіона Волині 1937р.

У червні останніх два поєдинки кременчани провели 
вдома з рівненським КС «Погонь» (результат 5:2, 0:2). У 
зв’язку з несприятливими погодніми умовами глядачів на 
трибунах було мало. Обслуговував цей матч суддя Бушель 
з Рівного, який хотів, щоб глядачі поводилися спокійно. Та 
вони продовжували активно вболівати (вигуками критикую-
чи його рішення та підбадьорюючи господарів). Останню 
зустріч із рівненською «Гасмонеєю» ККС завершив на свою 
користь із рахунком 2:1 (1:0). Гра була напруженою.  Гості 
мали кількісну перевагу, грали комбінаційно й технічно кра-
ще, але не змогли забити гола.  Відзначився воротар кре-
менчан Стиранкєвіч, який показував чудову гру. Команда 
господарів грала у складі дев’яти чоловік (однин був трав-
мований, а другий – видалений із поля). Добре судив цю гру 
капітан війська польського Банасяк, якщо не враховувати 
одного незарахованого гола, який забив гравець ККС .

У 1936–1937 роках був розiграний Кубок Волинi. У 
1/4 фiналу команда Кременеця грала iз командою Здолбу-
нова. Перший матч – 2:2. Результат другої гри невiдомий. 
У півфіналі кременчани програли на виїзді рівненчанам із 
рахунком  0:1.

17–18 липня 1937 року ККС  організував спортивні 
змагання з ігрових видів спорту, в тому числі і з футболу. У 
них брали участь команди ККС та ЖКС «Гасмонея» з Кре-
менця, Військовий КС «Дедеркали», харцерська команда 
з Любліна, Коло спортивне зі Смиги. На кременецькому 

стадіоні відбувся швидкий футбольний турнір (міні-
футбол). Цей захід у Кременці проводився вперше. 
Особливістю було те, що учасники грали по 20 хв. 
Результати з міні-футболу:  ВКС «Дедеркали» – 
КС «Смига» – 2:0; ЖКС «Гасмонея» – ККС – 0:1;  
ВКС «Дедеркали» – ЖКС «Гасмонея» – 2:0; КС 
«Смига» – ККС – 2:2; КС «Смига» – ЖКС «Гас-
монея» – 0:0; ВКС «Дедеркали» – ККС – 1:0. У 
підсумку зустрічей учасники здобули такі резуль-
тати: ВКС «Дедеркали» – 6 очок; ККС – 3 очки; 
КС «Смига» – 2 очки; ЖКС «Гасмонея» – 1 очко. 
А на закінчення змагань відбувся футбольний матч 
ВКС «Дедеркали» – ККС (рахунок 2:1 на користь 
кременчан). Поєдинок відбувся не в дуже дружній 
обстановці. Причиною цього був суддя Сегал, дії 
якого бажали бути кращими. А з іншого боку –  
дуже нестримана поведінка гравців обох команд. 
Про цю зустріч кременецький футболіст Ян Фухс 
написав у щомісячному виданні «Життя креме-
нецьке» (ŻZycie Krzemienieckie): «Метою футболу, 
як, зрештою, й інших видів спорту, є те, щоб судді 
добросовісно виконували свою роботу та своїми 

силовими рішеннями не впливали на результат гри з тих чи 
інших причин. А команди повинні показувати належну спор-
тивну поведінку й культуру, яка не допустить, щоб цей вид 
спорту перетворився у брутальну, беззмістовну копанку, що 
мала місце в даному матчі. У цілому імпреза пройшла добре 
й дала початок для певних роздумів.  

Після здобуття звання віце-чемпіона Волині (ІІ місце) 
у 1936–1937 роках і літньої першості з 26 вересня 1937 року 
ККС розпочав футбольні ігри у чемпіонаті окружної ліги.

 Результат першої гри між ККС і ЖКС «Гасмонея» 
(Рівне) – 1:1. Такий рахунок – це успіх господарів (коман-
да гостей була досить серйозним і технічним суперником). 
Зустріч проходила жваво. Раковскі з Луцька судив справед-
ливо. Цей поєдинок зібрав численних глядачів. На матчі був 
присутній представник Окружного відділу ігор і дисципліни, 
якого запросили гості з метою забезпечення собі (на всякий 
випадок) захисту від «брутальної», як вони вважали, гри 
ККС. Але після проведеної гри звіти судді і представника 
розвіяли ці припущення.

10 жовтня 1937 року в Ковелі ККС  зіграв футболь-
ний матч чемпіонату Волинської окружної ліги з місцевим 
КС «Стрілець», програвши з рахунком 1:3. Обслуговував 
змагання суддя Кройт із Луцька. Вболівальників було мало. 
Сама гра відбувалась на низькому рівні, хоч і проходи-
ла жваво, з погляду на постійну зміну ситуацій. Перемога 
господарів не була заслуженою, нічийний результат більше 
відповідав перебігу подій. Своєму виграшу «Стрілець» за-
вдячував судді, який зарахував перший гол, забитий го-
сподарями поля після його свистка (воротар ККС навіть не 
реагував). Ця ситуація подіяла гнітюче на кременчан, що й 
використали гості, які згодом забили ще два м’ячі. Крім цієї 
фатальної помилки, матч обслуговувався добре .  

ККС протягом  жовтня повинен був провести ігри з 
ПКС із Луцька, з СК «Погонь» із Рівного, з ЖКС «Гасмонея» 
із Луцька. Але цей календар ігор дещо змінився .

17 жовтня ККС зіграв матчі з футболу чемпіонату 
Волинської окружної ліги з КС «Погонь» із Рівного і про-
грав із рахунком 0:1. Поєдинок відбувався за несприятливих 
погодних умов (було холодно та йшов дощ). Глядачів було 
дуже мало. Незважаючи на такі умови, гра проходила жваво  
при постійній перевазі кременчан, які, на жаль, не зуміли ви-
користати численні виграшні ситуації і в результаті пішли зі 
стадіону переможеними. Гості показали брутальну гру. Су-
див зустріч капітан війська польського Дзєвуляк з Луцька.

Любов Левандовська
 Юрій Левандовський КРЕМЕНЕЦЬКИЙ  ФУТБОЛ:   МІЖВОЄННІ  РОКИ
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На той час ККС був другим призером чемпіонату 
Волині 1937 року, а також в осінньому колі (осінь 1937 – 
весна 1938р.) – претендентом на чемпіона Волині у наступ-
ному році, хоч програвав уже третій раз поспіль. Складалось 
враження, що кременчани не мали поступального руху впе-
ред у питанні техніки гри, тому інші команди випередили їх, 
піднявши свій власний технічний рівень. Його вболівальникам 
було дуже прикро, що клуб терпів поразку на власному полі.

24 жовтня цього ж року ККС зіграв  футбольний матч із 
циклу розіграшів чемпіонату Волинської окружної ліги. 
На цей раз суперником команди Кременця був ЖКС 
«Гасмонея» з Луцька (найслабший клуб Волинської 
ліги). Нічого дивного в тому не було, що кременчани ви-
грали з рахунком 5:0 (4:0). На належному рівні обслуго-
вував поєдинок суддя Могила .

Протягом останніх трьох тижнів осіннього кола 
ККС у Кременці провів три гри. 31 жовтня 1937 року 
відбулась зустріч ККС із ПКС (Луцьк). Ці змагання 
(перша половина яких пройшла добре) закінчились 
несподіваним скандалом, що спричинили гості. Вони не 
змогли перемогти команду ККС у вправності та техніці 
і шукали порятунку у силі та брутальності. В результаті 
суддя зняв з гри по одному гравцю. Мало того, гості не 
показали належної спортивної дисципліни та ще один із 
гравців ПКС загородив дорогу судді руками, за що теж 
був видалений з поля. Коли виключені із гри учасники 
ПКС не виконали вимоги судді, було оголошено пере-
могу ККС із рахунком 3:0. Фактично результат гри мав 
бути 1:1. У пресі тоді не завжди проходила правдива 
інформація про цей матч .

7 листопада відбулась зустріч ККС із командою 
«Стрілець» Військового спортивного клубу (ВКС) із Луцька. 
Перемогли гості – 2:1. На цей раз гра була не дуже цікавою 
і проходила на низькому технічному рівні. Суддя Бушель з 
Рівного  показав «чудеса суддівства», щоб не допустити пере-
моги кременчан. Обслуговувати цей матч повинен був зовсім 
інший суддя, та несподівано для всіх ця місія була доручена 
пану Бушелю. Він своїми діями довів глядачів (зокрема мо-
лодь) до такого обурення, що його мало не побили після гри. 
Мимоволі поставало питання: чи Округ футбольний не мав 
достатньої кількості об’єктивних суддів і чому призначив та-

кого, що не дотримувався спортивної етики? 
Остання зустріч ККС відбулася 14 листопада цього 

ж року з чемпіоном Волинського СК «Стрілець» із Янової 
Долини (2:2). Гра була гостра та швидка, але показала рівні 
сили суперників. Шанси на перемогу мали господарі, які до 
останньої хвилини тримали рахунок 2:1. У кременецькій 
команді грало всього 10 гравців (суддя видалив захисника). 
«Стрілець» не показав належної боротьби, якої сподівались 
від чемпіона Волині. Судив цей поєдинок пан капітан Дзєвуляк 

із Луцька нечесно, допускав помилки, не реагував на численні 
порушення гостей. Цією грою ККС закінчив осінній сезон 
футбольних ігор чемпіонату Волинської Окружної ліги, 
розмістившись у таблиці на другому місці.

Весняний сезон 1938 року був дуже невдалим для 
кременецької команди, яка в підсумку посіла останнє місце 
у чемпіонаті і вибула з Ліги ВОФС (так став називатися клас  
«А»).

Невдачі у футболі та бажання покращити роботу 
всіх спортивних секцій спортивного клубу ККС призвели до 
його реорганізації. Тому 19 грудня цього ж року відбулись 
загальні збори, скликані попереднім керівництвом клубу, 

а також  особами, які прагнули до пожвавлення його ро-
боти. Дійшло до того, що постало питання: чи є потреба 
підтримувати клуб із невеликою чисельністю його членів, 
який останнім часом проявляв дуже низьку діяльність? Але 
переважила думка, що не потрібно створювати новий клуб, а 
підтримати існуючий та активізувати його діяльність, краще 
використовувати матеріальну базу. Для цього ряд осіб, які 
були до цього часу поза клубом, вступили до нього, і далі 
збори відбулися в оновленому складі. Після звіту поперед-

нього керівництва та ревізійної комісії було обговорено 
план майбутньої роботи, поданий професором Креме-
нецького ліцею Юліаном Козловскі, який був прийня-
тий одноголосно. У ньому, зокрема, зазначалось, що 
клуб, який хоче успішно виконувати свої завдання, не 
може бути ізольованим від широких кіл громадськості, 
він повинен стати відкритим для всіх охочих. Частина 
прийнятих ухвал і затверджений план роботи виключа-
ли однобічність та вказували на необхідність пожвавити 
роботу низки секцій, які до цього часу були занедбані. 
Завдяки пожвавленню діяльності клубу, кожен охо-
чий зміг би знайти собі спортивне заняття. Також було 
прийнято постанову:  у майбутньому зимовому сезоні 
пожвавити роботу лижної,  хокейної,  гімнастичної й 
фехтувальної секції, а з настанням весни – спортивних 
ігор, водних видів спорту, стрілецької, футбольної та 
інших секцій. 

У результаті реорганізації клубу було обране 
но-ве керівництво, до складу якого увійшли  Юліан 
Козловскі (презис), староста Єжи Осостовіч, лікар 

Станіслав Ритель (віце-презис), інспектор Тадеуш Галькевіч 
(скарбник), Ян Зморинскі (завідуючий господарською ча-
стиною), Бушинскі (секретар). Членами керівництва клубу 
стали Зигмунд Войцеховскі і меценат Станішевскі. Після об-
говорення деяких поточних справ, пов’язаних із майбутнім 
розвитком і реорганізацією клубу, керівництво звернулося 
до шанувальників і спортсменів з проханням підтримати по-
чинання клубу, вступивши до нього, а його членів закликали 
прикласти всіх зусиль для розвитку спорту у Кременці. 

Сама реорганізація була проведена з метою пожвави-
ти роботу клубу і насамперед секції футболу, щоб повернути 
втрачені позиції у наступному 1939 році.

У спортивному комплексі Кременецької гуманітарно-
педагогічної академії ім. Тараса Шевченка відбувся 
Міжобласний турнір з футзалу серед дівчат, присвячений Дню 
8-го Березня. У змаганнях брали участь п’ять команд: КОГПА 

ім. Тараса Шевченка, Кременецький педагогічний коледж, 
ДЮСШ м. Бережани, КДЮСШ «Колос» м. Сарни з Рівненщини 
та ДЮСШ м. Буськ Львівської області.

Ігри відбувалися по коловій системі. Головним суддею 
змагань був Василь Довгаль. За результатами поєдинків, пере-
можцем турніру стала команда ДЮСШ м. Бережани, друге 
місце посіла команда КОГПА ім. Тараса Шевченка і третє місце 
виборола команда ДЮСШ м. Буськ.

Крім загальнокомандних кубків та грамот, організатори 
змагань та меценати також підготували індивідуальні призи 
кращим гравцям турніру. Під час урочистого нагородження 
кандидат педагогічних наук Микола Божик вручив нагороди у 
таких номінаціях: кращий воротар – Олена Озімчук (КОГПА) 
та Ольга Стадник (м.Буськ), кращий бомбардир – Оксана Мо-
роз (КОГПА), кращий гравець – Зоряна Ткач (м. Бережани), 
кращий захисник – Наталія Нерода (м. Сарни), гравці глядаць-
ких симпатій – Наталія Мокренська (м.Кременць), Інна Буй 
(м.Буськ) та Софія Овчарук (м. Сарни)

За підготовку та популяризацію футболу серед дівчат 
були нагороджені подяками та подарунками представники ко-
манд Галина Кедрич і Тетяна Кіркова (м. Кременець), Микола 
Антонюк (м. Сарни), Іван Томків (м. Буськ), Володимир Дуда 
(м. Бережани). 

Даний турнір є потужним профорієнтаційним кроком 
нашого навчального закладу, заходом популяризації та роз-
витку цього виду спорту, пропаганди здорового способу життя 
та гарною нагодою черговий раз вшанувати жіноцтво. 

Кафедра спортивних ігор та туризму висловлює по-
дяку за участь в організації та проведенні турніру голові 
ППО студентів Андрію Заблоцькому, голові ППО працівників      
КОГПА ім. Тараса Шевченка Василю Трифонюку, спонсорам 
туристичної агенції «Ірина», фірми «Панорама», магазину 
«Візит» і групі місцевих підприємців та любителів футболу.

Селище міського типу Ворохта відоме прихильни-
кам лижного спорту своїми традиціями у стрибках на ли-
жах з трампліна та лижному двоборстві. Комплекс лижних 
трамплінів на НСБ «Авангард» на власні очі бачив захоплюючі 
стрибки спортивних лідерів близького і далекого зарубіжжя 
минулого століття. І сьогодні головні змагання національного 
календаря проходять саме тут. 

Наприкінці лютого у 
Ворохті пройшов Чемпіонат 
України з цього екстремального 
виду спорту. Серед 30 учасників 
змагань з усієї країни наш навчаль-
ний заклад представляли студен-
ти 21-Фк групи педагогічного ко-
леджу Олександр Шумбарець та 
Віталій Гребенюк, які у нелегкій 
боротьбі підкорили третю схо-
динку спортивного п’єдесталу 
пошани. Такий результат дозволяє 
спортсменам отримати звання майстра спорту України з лиж-
ного двоборства. 

І Віталій, і Олександр – кременчани, вихованці 
Кременецької спеціалізованої дитячо-юнацької школи 
олімпійського резерву. Захопилися лижами ще в ранньому 
шкільному віці. Позаду – участь у престижних змаганнях в 
Німеччині  та Польщі (у Віталія – два І місця, в Олександра 
– ІV і ІІІ), Тренуються юні лижники у Ворохті та Кременці під 
наставництвом досвідченого тренера Олександра Точинсь-
кого.

Після успіху хлопці не відпочивають, а вже розпочали 
активну підготовку до Юніорського Чемпіонату України з лиж-
ного двоборства. Серед найзаповітніших сподівань друзів-
лижників – потрапити до списку учасників Олімпійських ігор. 
А ми приєднуємось до вітань, бажаємо нашим призерам на-
полегливо йти до своєї мети і досягати найвищих успіхів!

Селище Боремель Демидівського району на Рівненщині 
приймало учасників Міжобласного Кубка з волейболу пам’яті 
воїна-інтернаціоналіста Юрія Рибачука. Змагання проходи-
ли між волейбольними командами районів, об’єднаних 
територіальних громад, підприємств, організацій та установ. 
Основне суперництво склалося між волейбольними колектива-
ми «Хрінники» та «Боремель» з Демидівщини, «Вільхівка» з од-
нойменного села Горохівського району Волині, радивилівською 
«Фортуною», а також об’єднаною командою «Кременець-
Академія», основу якої склали студенти спеціальності «Фізичне 
виховання» нашого навчального закладу. 

В загальному, учасниками турніру були волейболісти 
трьох областей Західного регіону. За третє місце у надзвичай-
но видовищному матчі з ВК «Боремель» з рахунком 2:0  пере-
могу святкувала об’єднана кременецька команда «Кременець-
Академія». 

У фінальній грі «Хрінники» обіграли радивилівську 

«Фортуною» і стали володарями Почесного Кубка. Головним 
суддею змагань виступив наш випускник, колишній студент 
спеціальності «Фізичне виховання» Олександр Жомирук. 

Необхідно відзначити високий рівень організації турніру 
Боремельською радою об’єднаної територіальної громади 
та Демидівською районною організацією Української спілки 
ветеранів Афганістану (голова – Віктор Корінь). Відчутну 
організаційну допомогу в забезпеченні участі нашої команди у 
цих змаганнях надав вчитель Горинської ЗОШ Кременецького 
району Сергій Собко. 

Готував нашу команду і представляв її на турнірі кандидат 
наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри спор-
тивних ігор і туризму, доцент Віктор Голуб. Бронзову нагороду 
кременчанам забезпечили магістрант спеціальності «Фізичне 
виховання» Володимир Октисюк (капітан команди), випускник 
факультету Любомир Бонк та студенти Роман Поліщук, Ігор Де-
мида, Дмитро Михальчук і Сергій Кульбаба. 

Цей турнір – традиційний, тому продовження 
обов’язково буде…

Галина КЕДРИЧ        Олександр БЕРЕЖАНСЬКИЙ Віктор ГОЛУБ

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ  ФУТБОЛ:   МІЖВОЄННІ  РОКИ

СВЯТКОВА  ХВИЛЯ  ФУТЗАЛУ ВІТАЄМО ПРИЗЕРІВ  ЧЕМПІОНАТУ! ТУРНІР  ПАМ’ЯТІ  ВОЇНА
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ФОРУМ АКТИВНОЇ МОЛОДІ
Активісти ГО «Молодь Кременеччини» Аліна Сиротюк і Неля Форгель відвідали Форум 

активної молоді, який проходив у Львові. Дванадцять спікерів, велика кількість однодумців, 
які горять тією ж ідеєю, неймовірне місце для знайомств та обміну 
думками… 

День розпочався з інформаційної та мотивуючої промови 
віце-ректора Українського Католицького Університету Миросла-
ва Мироновича, який, незважаючи на стан здоров'я, порадував 
учасників своєю присутністю. Також активісти мали змогу перей-
няти досвід створення проектів у ще одного особливого спікера – 
Наталії Бордун. Ну і варто подякувати за неймовірну кількість ідей 
усім, хто ділився своїми думками: Івану Вережаку, Ірині Моряк, 
Тарасові Матвіїву, Oлегу Дорку, Наталії Піпі, Наталі Сербин, Ірині 
Яремчук, Романові Лозинському, Ярині Сороці, Галині Батюсь та 
Дмитрові Зазуляку.

Після таких заходів хочеться працювати та творити щось нове.
Щира подяка Українській Галицькій партії за організацію такого форуму. Надіємось, 

що активні люди зі всієї України ще не раз зустрінуться в такій дружній і мотивуючій 
атмосфері.

НАВЧАННЯ – ЗАВЖДИ У ТРЕНДІ
Одразу після підписання мемор андуму з міським головою Кременця голова ГО «Молодь 

Кременеччини» Сергій Колісецький став учасником тренінгу «PR та фандрейзинг громадсь-
ких організацій», який 
відбувся в місті Києві.

Протягом першо-
го дня учасники знайо-
мились зі і виявлялися 
надскладними, розгля-
дали модель трьох кіл, 
тобто визначали місію, 
візію та цілі своїх ГО.

Другий день роз-
почався із казки про Ки-
рила Кожум’яку. Продо-
вженням стали вправи на 
фандрайзинг, а згодом 
– розгляд стратегічних 

комунікацій, запропонованих досвідченими тренерами.
Третій день був напруженим та цікавим: робота з медіа, інтернет-виданнями та  facebook, 

події, флешмоби та інші PR-інструменти.  
На завершення всім учасникам вручили Сертифікати про проходження тренінгу.

СПІВПРАЦЯ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ
Перший день лютого став знаменною датою для громадської організації «Молодь Кре-

менеччини». За сім днів до річниці діяльності між ГО «Молодь Кременеччини» (голова Сергій 
Колісецький) та Кременецькою міського радою (міський голова Олексій Ковальчук) був 
підписаний меморандум про співпрацю.

Документ передбачає проведення ком-
плексу заходів, серед яких – підвищення правової 
свідомості громадян, сприяння забезпеченню ви-
сокого рівня освіти та професійного росту молоді, 
спортивного рівня підготовки та підвищення за-
гального культурного рівня, створення умов для 
відкритого спілкування та обміну досвідом між уч-
нями, студентами та фахівцями з питань культури та 
спорту, науки, екології, соціального забезпечення, 
економіки, політики, інформаційних технологій та 
інших, а також патріотичне виховання, стимулю-
вання соціальної і політичної активності молоді, формування об'єднань, клубів за інтересами, 
визначення пріоритетів інтересів молоді і реалізація їх на практиці, розвиток організаторських 
здібностей тощо.

До слова, співпраця ГО «Молодь Кременеччини» та Кременецької міської ради розпо-
чалася ще у минулому році, а тепер вийшла на новий, документально задекларований рівень, і, 
сподіваємось, сприятиме розвитку громадського руху на Кременеччині.

Також наголосимо, що початок відліку діяльності громадської організації «Молодь Кре-
менеччини» припадає на 8 лютого. Щиро вітаємо цей чудовий колектив на чолі з енергійним, кре-
ативним, ініціативним і невтомним головою Сергієм Колісецьким і бажаємо надійної підтримки, 
нових проектів, пошуків і успіхів у вирішенні непростих і нелегких проблем, які хвилюють 
нинішню молодь.

     
 Яка це чудова можливість – спробувати себе на практиці у роботі з дітьми! І саме цю 
можливість ти можеш використати в педагогічному коледжі. Адже ще будучи юними сту-
дентами другого курсу, які тільки відірвались від батьківської домівки і спробували на 
смак доросле життя, ти поринаєш у шкільний вир. У тебе ще залишилися спогади про те, 
що зовсім недавно сам сидів за цими розмальованими партами. Та на цей раз ти в школі 
в новій іпостасі: сьогодні за тобою роль вчителя, і не простого, а класного керівника! 

Саме на другому курсі я мала змогу проводити виховні години в школі. Це почуття не 
можна передати! Перед першим виховним заходом цілий тиждень бігаєш із конспектами в 
руках за методистом, переправляєш кожну кому і думаєш, щоб все пройшло ідеально. Та не 
все буває так легко, як здається спочатку. При погляді на вчительське крісло і на цих актив-
них діточок тебе починає охоплювати паніка. Та на допомогу приходить і класний керівник, 
і викладач-методист, і 
твої одногрупники, які 
підбадьорюють,  да-
ють корисні поради. Це 
спроба відкрити для 
себе світ вчительської 
професії. 

І ось вже 
нарешті пройшло цих 
30 хвилин хвилюван-
ня – і ти, з полегшен-
ням запинаючись, 
відпускаєш дітей на 
перерву, тремтячими 
руками перегортаєш 
останні сторінки кон-
спекту, очима шукаєш 
підтримки в очах ме-
тодиста. 

Це відбулося! Але це було лише першим кроком, першим хрещенням перед важкою 
дорогою становлення справжнього вчителя. 

На третьому курсі тебе чекають нові випробування, адже ти маєш змогу проводити 
уроки за своєю спеціальністю. Тут ти стаєш вчителем-предметником, якого чекають діти у 
класі кожного тижня. І для дітей це ще більший стрес, ніж для нас, бо кожного тижня до них 
приходить новий учитель, кожен зі своєю манерою проведення уроків. Всі вони такі різні, 
але й водночас дуже схожі, бо бояться промовити зайве слово. Незвично, що кожен до тебе 
звертається на ім’я й по батькові. Та коли в кінці уроку діти з емоціями розповідають, як їм 
сподобався урок з новою вчителькою, в тебе наче виростають крила – і ти з гордо піднятою 
головою та випрямленою спиною ідеш коридорами школи. 

У школі ми не тільки проводимо уроки, а й фотографуємося, жартуємо з дітьми, вчи-
мося заповнювати журнал і просто один день відпочиваємо від пар. 

Та надалі нас чекає одна з найприємніших практик за все навчання: ми стаємо 
вожатими-вихователями. Один місяць своїх літніх канікул ми проводимо в оточенні дітей в 
таборі. Це незабутні спогади, бо такого літа в тебе ще не було. Кожного дня ми проводили з 
дітьми ігри. До цього часу я не уявляла, яке ж різноманіття дитячих ігор!

А ці вечірні посиденьки, страхітливі розповіді та просто веселі жарти! Це було 
неймовірно! Літо, діти, табір… Всього три слова – і море емоцій! Та в тебе попереду – перед-
дипломна практика. Цілий місяць ти в ролі вчителя! І часто це буває у рідній школі. Ти кожно-
го дня ходиш в школу, кожного ранку збираєш конспект, який готував цілу ніч, – і лише на 
другий тиждень звикаєш до цього неймовірного ритму. А коли проходять останні дні, вже й 
не дуже хочеться повертатися на пари. 

Після практики у тебе залишається море емоцій і безліч спогадів. А ще –веселі жарти 
і дуже багато фото. Ось такий тернистий практичний шлях проходить кожен студент, щоб 
стати справжнім учителем. 

З ЛЮБОВ’Ю – ПРО ДРУГУ ДОМІВКУ 
Студентське життя завжди було насичене неймовірними подіями, які ми будемо зга-

дувати протягом усього свого життя із посмішкою і трохи з сумом. Та я думаю, що ніхто не 
зможе розповісти більше про радощі цього часу, ніж ті, хто живе в гуртожитку. 

Так, саме з цим місцем пов’язані найяскравіші спогади нашої юності. І тільки той, хто 
прожив хоча б один день в «общазі», може зі мною погодитися. 

Я завжди з радістю поринаю у спогади про свій перший день в гуртожитку. Це були 
просто незабутні миті мого життя. Ти можеш не знати кожного жителя по імені, але в будь-
який момент можеш зайти у будь-яку кімнату і щось попросити. 

До речі, напевно, саме таким методом харчуються наші сусіди, тому що їм завжди 
щось треба: то декілька шматочків хліба, то солі, то миючого засобу, який вони вже по звичці 
беруть у нас. За цілий день ти можеш привітатися з кожним, навіть не знаючи, як його звуть, 
але з упевненістю, що він тут живе.

Студентські роки – найкраща пора 
багатьох людей. Спогади про  гуртожи-
ток, друзів і вечірки гріють душу все життя. 
Студенти навіть придумали свою народну 
мудрість: «Той не студент, хто не жив у гур-
тожитку».

Гуртожиток живе своїм життям. Всі 
його мешканці – це одна величезна сім'я, 
де немає чужих, а є тільки свої і новенькі, 
яких приймають в цю сім'ю з розкритими 
обіймами.

Особливості життя в гуртожитку:  
знаєш напам'ять розклад змін вахтерів;  побачивши перевірку на першому поверсі, біжиш 
сказати про це всім; піднімаючись по сходах, знаєш, що готують на другому чи третьому 
поверсі; можеш заснути під будь-який шум; вранці вже кожен з твого блоку знає неусталену 
чергу до умивальника; кожен в курсі особистого життя всіх сусідів, адже стіни дуже тонкі, а 
чуже життя цікавіше від будь-якого серіалу; навіть якщо ви не маєте радіо чи телевізора, то 
все одно будете знати все, що відбувається в країні, адже студентська пошта – сама поштова 
пошта у світі!

Життя в гуртожитку – це перші спроби самостійного вирішення дорослих проблем. 
Наш гуртожиток став для кожного рідним домом, куди завжди приємно повертатися після 
насиченого дня, де можна і відпочити, і весело провести час із друзями, і наполегливо пра-
цювати над собою, здобуваючи нові знання.

За всі роки проживання в цьому гуртожитку все стає наскільки рідним та близь-
ким, що важко навіть усвідомлювати, що ці щасливі хвилини студентського життя колись 
закінчаться.

Марія ПАСЕВИЧ

ПРО ЗМІНИ В ОСВІТІ ТА МЕДИЦИНІ
Голова ГО «Молодь Кременеччини», викладач нашого педагогічного коледжу Сергій 

Колісецький брав участь у регіональному форумі «Реформи медицини та освіти в житті 
кожного громадянина. Роль «Самопомочі» в процесі здійснення реформ», що відбувся у 
м.Тернополі.

Учасниками форуму були провідні спеціалісти області: голова Тернопільської облас-
ної ради Віктор Овчарук та його заступник Любомир Крупа, начальник управління охорони 
здоров'я Володимир Богайчук, голова комісії обласної ради з питань охорони здоров'я Ро-
ман Свистун, головний лікар «Центру первинної медико-санітарної допомоги» у Тернополі 
Микола Медвідь, народні депутати України Олег Березюк і Тарас Пастух, Ірина Сисоєнко, 

директори міських шкіл тощо.
Обговорили питання формування мережі 

амбулаторій сімейної медицини, забезпечення 
медиків транспортними засобами для обслуговування 
пацієнтів тощо, що передбачає медична реформа, за-
повнення декларацій із лікарями.

У ІІ платформі обговорили теми нової 
української школи, цінностей Української Хартії 
вільної людини як засобу розвитку об‘єднаної грома-
ди й особливості післядипломної освіти педагогів.

Також відбулася презентація проекту 
Mozaik Education, який пропонує сучасний інструментарій для шкільних уроків у вигляді 
ілюстраційних, анімаційних і творчих презентацій. Обговорювали практичні методи засто-
сування освітньої та медичної реформ на місцевому рівні, інтерактивні панелі як майбутнє 
шкіл, тобто все, на що заслуговують учні та студенти.

«МОЛОДЬ КРЕМЕНЕЧЧИНИ» -  У ДІЇ ЗІ  СТУДЕНТСЬКОГО  ЩОДЕННИКА
ГОТУЄМОСЬ ДО РОЛІ ПЕДАГОГА
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Літературно-мистецька сторінка
Ліна ВЕРЕСЕНЬ
Цьогоріч зима дещо затрималась 

у часі, проте офіційна весна завітала до 
нас із дивовижним «запахом кохання»: 
саме так звучить тлумачення назви нової 
збірки віршів молодого науковця нашої 
академії, кандидата філологічних наук 
Романа Дубровського «фЕРОмони». 

До збірки увійшли твори інтимної 
лірики, в яких, за словами автора, кохан-
ня мислиться як велике космічне благо, 
що облагороджує людину. Молодим пое-
том передано всі відтінки цього високого 
почуття – від хвилюючого очікування до 
пристрасного шалу й полинового смутку 

через втрату коханої людини.  
Якщо ж порівняти вірші Романа 

Дубровського першої збірки «Палом-
ник любові» із новим віршованим видан-
ням, то необхідно відмітити значний 
творчий ріст поета. Для його нових 
творів властиве глибше бачення як 
картини світу загалом, так і сприй-
няття інтимних почуттів зокрема. 

Ліричний герой вже не скований і 
скромний: автор дає йому більше свобо-
ди у діях та їх трактуванні. Він є вже 
не паломником-шукачем свого щастя, 
а зрілим чоловіком, який сповідує мо-
раль чистого і пристрасного кохання, 

не боячись розповісти про це світові:  
«...А я кладу
Свою розгубленість на жорна:
Її на пристрасть перетру».

«Я, захмелілий до безтями, 
Все далі п’ю солодкий мед 
І завойовую губами 
Нові оазиси тебе».

«...непристойне тобі 
Щось на вушко шепочу». 

У ліричні вірші поета просочу-
ються нові словоформи і досить яскраві 
філософсько-метафоричні елементи: 

«У душі безсоромної спальні 
Я німфетку (чи німфу) знайшов.

Наші шанси на вічність примарні.
Я ж сьогодні до неї прийшов».

«І стануться на Сонці сонцетруси,
Позичиш ти у мене півдуші».

«З чийогось раю запізніла радість
Солодким щемом душу обпекла».

«Кохання мовою доступною, простою 
Нас ніжності і мудрості навчить».

Тож хай ця чудова поезія будить 
весняні феромони, надихає, дає змо-
гу читачам доторкнутися до вічності і 
вчить молоді серця ніжності  й мудрості 
в коханні, як найпотаємнішому і 
найпрекраснішому із людських почуттів.  

Â Å Ñ Í ß Í ²  « Ô Å Ð Î Ì Î Í È »

Роман ДУБРОВСЬКИЙ

* * *
Волосся пахне звабою,
а губи пахнуть втіхою.

Ніяк не намилуюся
тобою стільки літ!

Коли гуляєм парою,
нам віхола – не віхола.
Із нас вітри чудуються,

нас двох вінчає сніг.

Медово-полуничними
та гіркокалиновими

Цілунками ти зваблюєш –
вони на всі смаки!

Любов – дитина вічності,
народжена під зорями,  –
Людські серця запалює.

Байдужі їй роки.

Блукаючи між тінями,
десь тиша загубилася.
І хоч гукала голосно,

її ніхто не чув.
На цих стежках засніжених

сліди людей з’явилися.
І вітер той морозяний

по-літньому подув.

Волосся пахне звабою,
а губи пахнуть втіхою.

Ніяк не намилуюся
тобою стільки літ!

Були ці дні не марними,
бо хоч кружляє віхола,
Я світом цим дивуюся

і прагну у політ.

* * *
Загоїв місяць рвані рани

Всіма забутої душі.
І ми, останні могікани,

Йдемо топтати спориші,
Спивати мед солодко-хмільний,

Вдихати пахощі дощу.
Я, сильний, вільний, божевільний,

Цю ніч любов’ю освячу.
Заграє дивними вогнями

Чарівний папороті цвіт.
А я сміливими руками

Зірву терпкий достиглий плід
Та упиватимусь до ранку
Цілунків трунком і вином

П’янким закоханої бранки,
Без бою взятої в полон.

І місце те густі тумани
Заллють пахучим молоком,

Де ми, останні могікани, 
Шукали папороть разом.

* * *
Гарячим воском тане мрія 

І застигає на тобі.
Я весь палаю, та не вмію

Сказать: мій голос заржавів.

Твоїй красі німа присвята – 
Мій погляд, дихання важке.

І зазира духмяна м'ята 
В твоє глибоке декольте.

Вкриває світ покровом чорним
Завзята ніч. А я кладу

Свою розгубленість на жорна:
Її на пристрасть перетру.

І буде м’ята та прим’ята.
На небі місяць-молодик

Розстелить сяєво блаватом,
Неначе справжній чарівник.

І я оту прим’яту м’яту 
Тобі у коси заплету.

А місяць хай стоїть на чатах,
Коли тебе я украду.

І поведу блаватом-шовком
Ген-ген, у зоряні світи,

В яких немає срібла-злота,
В яких лиш я, любов і ти.

Я, захмелілий до безтями,
Все далі п’ю солодкий мед

І завойовую губами
Нові оазиси тебе…

* * *
Влила у вени місячну отруту,

Втекла у сни – тебе я відшукав.
Лихий мені шляхи мої поплутав –

Я в сміхові твоєму заблукав.

Моя любов – моє маленьке диво,
Мої, тобою сповнені пісні.

Надвоє, кажуть, бабка ворожила:
Чи скажеш «так» мені, чи скажеш «ні».

Лиш ми удвох і… сила двох магнітів,
Лиш ми удвох на різних полюсах.
Куди поділа спокій мій, бандитко?

Тебе шукав я довго по світах.

І стануться на Сонці сонцетруси,
Позичиш ти у мене півдуші.

Світанок трохи місяця надкусить,
А решту заховає в комиші.

Зостанусь я безсилим і… без тебе,
Свою поразку визнаю гірку.

А десь далеко, десь на сьомім небі
Моя любов дрімає в сповитку…

* * *
Може, німфа, а може, німфетка –

Розібратися важко тепер. 
Нам із нею і просто, і легко.

Бог кохання від заздрості вмер.

Може, доля, а може, й недоля.
Не важливо це зараз, либонь.
Потопаю в бурхливому морі
Поцілунків і теплих долонь.

Може, завтра, а може, й сьогодні
Розлучуся із нею навік,

Та уста її, спраглі, голодні,
Нагадають, що я – чоловік.

Ми літаємо високо. Низько
Упадемо колись – хоч-не-хоч!

Ніжне тіло до мене так близько…
А за вікнами падає дощ…

У душі безсоромної спальні
Я німфетку чи німфу знайшов.

Наші шанси на вічність примарні.
Я ж сьогодні до неї прийшов.

І задихала густо і часто
Та німфетка чи німфа (хто зна!).
Наша молодість тим і прекрасна,

Що дарує кохання сповна!

* * *
У позачассі і позасвіті

Ми, поза сумнівом, поза межами.
Поза пристойністю впивались нігті

Десь поза шкіру… і в душу теж.

Напівпрозора у час прозріння,
Ти, мов прообраз усіх богинь,
Просила в ночі, аби проміння

Іще не скоро пробило тінь.

Ти безсоромна. Це безнадійно.
Безцеремонно взяла в полон

Мої цілунки, думки і мрії.
Любов без правил, без заборон…

Ще не скорена, нездоланна
Жага кохання і відчуттів.

І, поза сумнівом, поза планом
З’явилось щастя в моїм житті.

ÔÅÐÎÌÎÍÈ 

Феромони безборонно
До полону доведуть.
І не знають заборони

Феромони. Хай живуть
Ті неписані закони,

Що кохання бережуть!

Без різниці до сезону 
І, напевно, без мети,

Хай витають феромони,
Де зустрілись я і ти!

* * *
Без тебе дихаю тобою,

Весняним сонцем і дощем,
І тим душевним неспокоєм,
Котрий не згас в мені іще.

Без тебе я живу тобою,
Хоча... існую – не живу:
Я жив тоді, коли ми двоє

У снах були і наяву.

Без тебе я, моя недоле, –
Пожовкле тіло без душі.

Моя прекрасна нелюбове,
Прийди в мої сумні вірші!

Прийди й навіки в них лишися,
Як ти лишилась у мені.

Душа – покинута криниця
Із чорним каменем на дні.

* * *
Пробач мені за те, що я не поряд.
Що я твій сон вночі не стережу,

Пробач за твій зажури повен погляд,
За те, що компліментів не кажу.

Прости за те, що ти не дочекалась
Моїх обіймів, квітів і тепла.

З чийогось раю запізніла радість
Солодким щемом душу обпекла.

Пробач мені за те, що загубився,
Прости мені за те, що загубив,

Пробач, що так не схожий я на принца,
Що Білосніжку ніжно розбудив.

Моя ти доле, я не знаю, хто ти,
Адреси, імені і кольору очей…

Весняний вітер – то мій теплий дотик.
Впізнай мене у темряві ночей…
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ТЕТЯНІ БАЛБУС
заслуженому майстрові

 народної творчості України
Є в нас художниця така – 
Тетяна, дочка Шандрука.

Вона малює вже давно,
Складає серії з панно

Декоративно і надійно,
Народно-професійно.

Дружина, мати і ґаздиня,
Та викладач мистецтва нині,

А ще гуртує два гурти
Й веде до вищої мети.

І для «Палітри» та «Натхнення»
Вона – неначе неня.
Її громада привітала,

Бо вже заслуженою стала.

МАРІЇ БОДНАР
проректору Кременецької ОГПА 

Недремне око академії чудової
За тим щоденно й -нічно стежить,

Щоби викладачі були як слід підковані
Та й навчання тривало як належить.

ЄВГЕНОВІ УДІНУ
заслуженому художнику України

Він досяг високого прогресу,
І це всім впада у вічі:

У малярстві він – професор,
В графіці він – доктор двічі.

Кожен знає, що Євген – 
В Україні феномен.

Якби ж до США у певний час 
Літ на п’ять махнув Євгеній,

То, очевидно, нині в нас
Вже був би другий геній.

КОРУПЦІЯ
Зробили звірі в лісі спробу
Здолать корупції хворобу.

Щоби спинить нарешті цю ганьбу,
Рішили «вести з нею боротьбу».

На зборах довго не тягнули жил – 
Й «Агенство по корупції» створили.

Питання вирішили толком:
Очільником обрали Вовка. 

Щоб він боровся день по дню,
Дали стотисячну платню.
Минуло літо, осінь і зима,

А зменшення корупції нема.

Та звик Вовк до великої зарплати
Й подумав: «Мусять премію ще дати».

З державної скарбниці, далебі,
П’ятсот аж… тисяч цапнув сам собі.

Як не мізкуй, як не крути ти:
У Вовка – вовчі апетити!

СЛОВО-ПАРАЗИТ  
У тролейбусі хлоп’ята,
Незважаючи на зміст, 
Вели бесіду завзято,

Мов тягли кота за хвіст:
– Я прийшов до нього, тіпа,

Пропоную, тіпа: «Друг,
Давай, тіпа, змія зліпим,

Підем, тіпа, з ним на луг…».
Не прикусить й на хвилинку

Хлопець свого язика –
Від зупинки й до зупинки
Кляте «тіпа» не змовка.
І промовив ззаду в’яло

Дядько, скромненький на вид:
– Геть мене уже дістало

Ваше слово-паразит!
Я дійду додому рачки,
Якщо трясця не замне,
Бо від вашої балачки

Вже аж тіпає мене!

КРАКЕЛЮР
Як і какофонія – 
Зло для увертюр,
Барвам і гармонії

Шкодить кракелюр.

В сонячні картини, 
Лики й до фігур

Може внести зміни 
Прикрий кракелюр.

Якщо ти невміло
В русі взяв алюр,

Зіпсувати діло
Може кракелюр.

Щоби прикрі зміни 
Не відбулись ті,

Треба нам сумлінно 
Все робить в житті.

Якщо ж, друже милий,
Дався до гравюр,

То вже тут безсилий
Клятий кракелюр.

Зичу гору мати
Сотенних купюр
І повік не знати, 

Що то – кракелюр.

Світлана ГУРАЛЬНА

ГОСПОДЬ ДАРУЄ ШАНС
У знак безмежної любові

Господь завжди дарує шанс,
Коли у ріках відчаю в безодні
Мандруємо, шукаючи баланс.

За милосердя дякую, мій Боже,
Що віриш в мене у потрібну мить,
Та страшно залишитися без Тебе, 
В гріхах, падінні Небо осквернить.

Боюся вірити, когось любити
Чи навіть істинно відкрити почуття,

Бо легко словом можна вбити,
Змінити чи пошкодити чиєсь «шиття».

Молю тебе, благаю, Отче:
Щасливі дні, даруючи, не забирай,
Допоможи всі ласки та скорботи
Прийняти гідно, лиш не покидай.

КОХАННЯ
Кохання сліпить очі.

Кохання – полум’я вогню.
Кохання – щастя ночі

І ніжне пошепки «люблю».

Дивакувата гостя це,
Що потайки приходить в дім,

Шукає серця чистого
Жадана королева змін.

Кохання – подарунок,
Що відкриває дивний світ.

Кохання – поцілунок,
Нестриманість гарячих тіл.

Кохання – незбагненне диво,
Радість в очах, чудесний стан.
Кохання – море, що бурхливо

Хвилює кораблі та океан.

Кохання – пристрасні обійми,
Зізнання щирих почуттів.

Кохання – це троянди-квіти
І вірність білих лебедів.

КОХАНИЙ
За тебе помолюся щиро Богу,

За тебе я віддам скарби.
Твоє ім’я – це найдорожче слово.

Квітну з тобою я завжди.

Я підкорилася тобі свідомо,
Була з тобою, а в думках – ще ні.

Та все перевернулося раптово:
Ти принцом став на білому коні.

Приспів:
Для тебе я живу, ти моє серце.

І погляд твій – то блиск очей моїх.
Я мрію чути голос твій невпинно,

Бо ти – єдине щастя на Землі.

За те, що разом ми, дякую Небу.
Зійшлись нарешті кораблі.

Ти мої крила, мій душевний спокій,
Володар тіла і думок моїх.

Приспів:
Без тебе сірі дні і темні ночі,
Немає світла, радості, ні сил.

Спрагла нектару губ твоїх щоденно.
Ти – полум’я нестримних почуттів.

САМЕ ТОБІ
Губ твоїх солодкий присмак,

Обіймів палких любисток,
Пристрасний погляд, наче вогонь,

Ніжний дотик бажаних долонь.

В ансамблі поєднано все,
Щоб швидко скорити мене,

Розум віддати, сп’яніти знов, 
Щоб надихала тільки любов.

Ти той, кого я шукала,
Низку ночей не спала,

Крізь горе і пекло пройшла.
Нас доля нарешті звела.

Твій спокій мене окриляє,
Відважність, наснагу дає.

Як я хотіла бути з тобою – 
Бажання здійснилось моє.

Що таке кракелюр? Це добре знає старший викладач кафедри методики викладан-
ня мистецьких дисциплін нашої академії, заслужений майстер народної творчості України, 

член Національної спілки майстрів народного мистецтва України 
Антон Гриб, ім’я якого засвітилося на обкладинках багатьох 
навчально-методичних, науково-популярних і художніх книг: 
«Золоті плетінки», «Соломоплетіння», «Барвисті джерела», «Бар-
ви життя Олега Скаржевського», «Керамологія Тернопільщини», 
романів «Ляда», «Терновий спалах», «Товтровий кряж», збірок 
віршів «Острів душі», «Сонцеграй», «Чарівне дерево» та книги 
п’єс «Атестація».

Нещодавно до цього переліку автор додав збірку «Кра-
келюр» з уточненням «Різнобарв’я, байки і фрашки». Тут ми 
дізнаємося, що кракелюр – це тріщини шару фарб чи лаку на кар-
тинах. Філософський сенс назви книги – більш ніж зрозумілий, і 
не лише символічно, бо надто багато тріщин-спотворень зазнає 
наше життя-буття. Відповіддю на такі «життєві тріщини» виступа-
ють авторські фрашки, як лаконічні сатиричні епіграми, наповнені 

ментальним українським гумором, навіть оптимістичною зневагою до «кракелюрів-тріщин», 
бо з такими людьми, про яких ідеться у фрашках, нема нічого нездоланного.

ЗАТЕЛЕФОНУЙ
Зателефонуй мені о 3-ій ночі
І просто скажи, що сумуєш.

Знаєш, я досі, закриваючи очі,
Бачу, як ти мене цілуєш…

Хай навколо тебе такі «розкішні дами»,
Ти зателефонуй, а я… помовчу.

Роздирай, роздирай ще не загоєні рани,
Хоч як боляче буде, та я не закричу.

 
Потурбуй мою душу знову,

Вихрем любові у серце ввірвись…
Давай створимо свою історію нову,

Де ми двоє за руки – й увись!

Ти ж пам’ятаєш той вечір і туман, 
Коли обіймав мої плечі?

Ти – найпрекрасніший самообман.
І найніжніший, до речі…

Спогади марні, та я в них тону,
Поринаючи глибше і глибше…

Я втрачаю себе. І тому 
Врятуй мене, благаю, швидше!

Зателефонуй і скажи, що сумуєш.
Хочу знову відчуть, як мене ти цілуєш…

ГІТАРИСТ 
Ти доторкнувся струн гітари, 

Заграв мелодію сумну. 
А у душі моїй пожари

Горять, палають і думками 
Я знову у тобі тону. 
Як в океані потопаю 

Очей твоїх бездонних я. 
Як запалить тебе, не знаю, 

Сама ж в тім полум'ї згораю 
Одна-одна... 

Бо ти далекий і холодний, 
Мов та зима, що вже давно 

В душі моїй отак зимує, 
Але ніхто цього не чує – 

Їм все-одно. 
Я пропаду – ніхто й не гляне, 

З собою сум свій заберу. 
Та сподіваюсь, що коханий, 
Такий солодкий і жаданий, 

Сумну мелодію заграє, 
Бодай у сні мене згадає, 

Торкне хоча б одну струну…

Софія ВЕРЕСЮК Валентина ЮЗЮК

К Р А К Е Л Ю Р   З   Л Ю Б О В ' Ю

Антон ГРИБ
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Кременецький педагогічний коледж КОГПА ім. Тараса Шевченка

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТIВ 
на 2018-2019 навчальний рік

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

Ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (11 кл)  за спеціальностями:

01 Освіта / Педагогіка 014  Середня освіта (Фізична культура)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта
01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Інформатика)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Історія)
01 Освіта / Педагогіка 015 Професійна освіта  (Деревообробка)
10 Природничі науки 101 Екологія

Ступінь бакалавра на базі молодшого спеціаліста  із споріднених та інших спеціальностей:

Ступінь магістра на основі ступення бакалавра або ОКР спеціаліста  за спеціальностями:

01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Фізична культура)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література)

01 Освіта / Педагогіка 014  Середня освіта (Фізична культура)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта
01 Освіта / Педагогіка 013 Початкова освіта
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Інформатика)
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Історія)
01 Освіта / Педагогіка 015 Професійна освіта  (Деревообробка)
10 Природничі науки 101 Екологія

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

Телефони для довідок:
(03546) 2-27-07, (03546) 2-24-89
(03546) 2-19-91 
096 914 08 39
097 245 88 00

01 Освіта / Педагогіка 014.11  Середня освіта (Фізична культура)
Кваліфікація: Вчитель фізичної культури, організатор туристичної роботи.
01 Освіта / Педагогіка 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Кваліфікація: Вчитель образотворчого мистецтва, керівник гуртка художніх 
промислів.
01 Освіта / Педагогіка 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Кваліфікація: Вчитель музичного мистецтва, керівник хореографічного колективу.

01 Освіта / Педагогіка 012 Дошкільна освіта
Кваліфікація: Вихователь дітей дошкільного віку, вчитель іноземної мови у 
дошкільних  закладах або інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку.
01 Освіта / Педагогіка 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 
технології) 
Кваліфікація: Вчитель технологій і креслення, вчитель інформатики в початкових 
класах.

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній   (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 
здійснюється  вступ, та додаток до нього; 
- копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої   освіти);
- копію документа, що засвідчує особу та громадянство;
- копії документів, що підтверджують право вступників на участь   у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі 
повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою,  зарахування за квотами (за наявності);
- медична довідка за формою 086/о (для вступу на спеціальності     
   01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Фізична культура),   
   01 Освіта / Педагогіка014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
   та  01 Освіта / Педагогіка 015 Професійна освіта  (деревообробка)
  - чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

До заяви, поданої в паперовій формі  на ім'я ректора, необхідно додати:

Адреса академії:
47003    Вул. Ліцейна,1
м. Кременець, Тернопільської обл.
                            www. kogpi.edu.te.ua


