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Прийняття Закону України «Про освіту» визначає 

нові вимоги до підготовки висококваліфікованих 
вчителів Нової української школи. Для реалізації цього 
закону в Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини на засіданні вченої 
ради затверджено механізми імплементації положень, 
які стосуються вищої освіти та впровадження 
педагогічних інновацій в освітню діяльність. Реформи, 
визначені новим законом, активно впроваджуємо в 
освітній процес нашого університету, адже заклад має 
й висококваліфікований професорсько-викладацький 
склад, і потужну матеріально-технічну базу для 
забезпечення високого рівня наукових та творчих 
мистецьких і професійних фахівців, яких ми готуємо 
за педагогічними, інженерно-технологічними та 
економічними спеціальностями.

Не з чистого аркуша  
Потрібно наголосити, що імплементація Закону України 

«Про освіту» в університеті здійснюється не з чистого 
аркуша. Пріоритетним завданням є реалізація політики 
забезпечення якості освітніх послуг та запровадження 
системи управління якістю освітньої діяльності. У 
структурі університету успішно діє Центр забезпечення 
функціонування системи управління якістю освітньої 
діяльності, фахівці якого розробили й ефективно 
реалізують внутрішню систему забезпечення якості 
освіти та перевірки рівня об’єктивності оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.

Відповідно до вимог закону, на основі досвіду й 
прогресивних зразків кращих університетів України 
та напрацювань різних університетів світу, в нашому 
університеті розроблено нову редакцію Кодексу академічної 
доброчесності. При цьому враховували пропозиції 
педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників, 
органів студентського самоврядування та профспілкового 
комітету. У документі, крім визначення загальних етичних 
принципів та правил поведінки, окреслено особливості 
дотримання академічної доброчесності всіма учасниками 
освітнього процесу. З метою моніторингу дотримання 
моральних та правових норм Кодексу створили комісію з 
питань академічної доброчесності та розробили процедуру 
розгляду питань щодо її порушення.

Реалізація Концепції «Нова українська школа» вимагає 
підготовки висококваліфікованих вчителів, з високим 
рівнем володіння теорією та практикою проектування, 
практичного втілення інноваційного навчання як школярів, 
так і фахівців вищої освіти з певної спеціальності. З 
цією метою в університеті створено науково-дослідну 
лабораторію «Інноваційні технології в сучасній освіті», яка 
якраз і спрямовує свою діяльність на фахову підготовку 
майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної 
діяльності. У лабораторії створено творчі колективи, які 
розробляють робочі програми фахових методик початкової 
освіти. Також організовано фокус-групу вчителів початкової 
школи та експериментальні майданчики для проведення 
педагогічної практики та наукової роботи студентів.

Можна з упевненістю сказати, що в нашому 
університеті забезпечують якісну підготовку вчителя, 
який буде вільним у виборі, як саме вчити дітей, адже 
наша освітня парадигма — навчити, розкрити нахили та 
розвинути таланти й допомогти теперішнім студентам 
знайти своє місце у житті. 

Експеримент дає результат
Одним із ключових завдань освіти, як зазначено 

у законі, є формування ключових компетентностей, 
необхідних кожній сучасній людині для успішної 
життєдіяльності, серед яких особливого значення набуває 
здатність спілкуватися іноземними мовами. Положення 
Закону «Про освіту» в частині вивчення мов міжнародного 
спілкування також успішно імплементуємо, адже 
університет бере участь у державній експериментальній 
інноваційній навчальній програмі з дисципліни «Методика 

навчання англійської мови», розробленої у рамках спільного 
проекту Міністерства освіти і науки України та Британської 
Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління». 

Мета експерименту полягає в апробації нової моделі 
«наскрізної» методичної підготовки майбутніх учителів 
англійської мови бакалаврського рівня вищої освіти за 
інноваційною типовою програмою. Експеримент проводиться 
у два етапи. На першому викладачі факультету іноземних 
мов здійснили значну підготовчу роботу: 15 викладачів 
факультету іноземних мов, задіяних у проекті, пройшли 
неодноразове стажування у зимових та літніх школах 
професійної майстерності, які проводила Британська рада 
в Україні спільно з Українським відділенням міжнародної 
асоціації вчителів англійської мови як іноземної. Тепер 
утілюємо в життя другий етап експерименту, який протягом 
трьох навчальних років передбачає реалізацію моделі 
методичної підготовки майбутніх учителів англійської 
мови у закладах вищої освіти за інноваційною типовою 
програмою. Загальна кількість учасників експерименту 
— 82 студенти, для них створено навчально-методичний 
Інтернет-ресурс, який містить усі необхідні матеріали для 
організації освітнього процесу. Нова програма передбачає 
наявність міцних зв’язків між курсом методики та практикою 
в школі. Працюючи під керівництвом досвідчених учителів 
англійської мови та виконуючи спеціально розроблені до 
кожного модуля завдання, студенти паралельно з вивченням 
дисципліни набувають практичного досвіду роботи в школі. 

Імплементація Закону України «Про освіту» в 
частині виконання наукової роботи та міжнародного 
співробітництва в нашому університеті спрямована на 
якісну підготовку науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації, отримання і використання нових наукових 
знань для одержання  суспільно корисних наукових 
результатів. Університет став переможцем у консорціумі 
проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з 
використанням інноваційних інструментів викладання» та 
отримав грант у сумі понад 3 млн. грн.

Міжнародне співробітництво здійснюємо завдяки 50 
угодам про співпрацю, укладеним із зарубіжними освітніми 
закладами, організаціями та товариствами. Ми беремо 
участь у реалізації міжнародних програм та проектів 
академічних, наукових та культурних обмінів, грантів. 
Серед них Erasmus+, Mobile+, Mobile+2, Eminence II, 
Stipendium Hungaricum, Arts Liberalis, програми подвійного 
дипломування та міжурядового співробітництва, а 
також мовні школи, які дають можливість адміністрації 
університету, викладачам, аспірантам та студентам 
підвищити свій професійний рівень, зміцнити знання та 
розширити можливості. 

Для реалізації права на академічну мобільність в 
університеті створено всі умови, зокрема організували 
вивчення іноземних мов — англійської, китайської, німецької, 

польської, французької. Практикуємо запрошення до 
педагогічного університету провідних закордонних фахівців. 

Здобувачі вищої освіти університету проходили 
навчання за програмами подвійного диплому в різних 
навчальних закладах Швеції, Польщі, Португалії, Іспанії, 
Угорщини, Китаю та інших країн.

Ставка на інновації
Зрозуміло, що професійний розвиток педагогічних і 

науково-педагогічних працівників неможливий без постійної 
самоосвіти, участі у програмах підвищення кваліфікації та 
будь-яких інших видах і формах професійного зростання. 
Для того, щоб якісно готувати конкурентоспроможного 
фахівця, сучасний викладач закладу вищої освіти повинен 
швидко реагувати на зміни у соціально-економічному 
середовищі, адаптувати свою професійну та управлінську 
діяльність до нових умов. Вирішення цього стратегічного 
завдання є пріоритетним у діяльності Центру професійного 
розвитку викладачів та Школи професійного зростання 
молодого викладача, що активно діють в університеті. 

Важливо, що одним з пріоритетів держави є 
розвиток інклюзивної освіти в Україні. Інклюзія стала 
пріоритетною і в освітній політиці університету. До 
програм підготовки фахівців дошкільної та початкової 
освіти, соціальних педагогів, дефектологів, логопедів і 
психологів уведено вивчення курсів «Основи інклюзивної 
освіти» та «Інклюзивна педагогіка». Студенти опановують 
спеціальними знаннями, уміннями і навичками, 
професійно важливими якостями, необхідними для 
інклюзивного навчання різних категорій дітей, корекції 
розвитку учнів з особливими освітніми потребами.

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти на 
громадських засадах діє науково-дослідна лабораторія 
інклюзивної педагогіки. Вона залучає викладачів, аспірантів 
і студентів до виконання завдань за пріоритетними 
напрямами. Протягом короткого терміну роботи лабораторії 
досліджено низку важливих проблем, за результатами 
яких опубліковано чимало статей, тез доповідей, 
навчально-методичних посібників та монографій. Маємо 
і більш значущі здобутки — підготували конкурсну роботу 
«Інноваційні технології професійної підготовки фахівців 
спеціальної освіти в Уманському державного педагогічного 
університеті імені Павла Тичини», яка нагороджена 
золотою медаллю та дипломом Міністерства освіти і науки 
України, Національної академії педагогічних наук України у 
номінації «Корекційно-розвивальні технології в освіті дітей і 
молоді з особливими потребами».

Потурбувалися й про умови здобуття вищої освіти 
студентами з особливими потребами: вони беруть 
активну участь у суспільному і культурному житті, їм 
надаємо психологічну підтримку, допомагаємо адаптації в 
соціокультурному плані. Університет дає можливість таким 
студентам не тільки отримати відповідну кваліфікацію, 
сучасну професію, а й допомагає у працевлаштуванні. 
Особи з важкими формами порушення фізичного розвитку 
навчаються в загальних групах. Для цього капітально 
відремонтували спеціалізовану санітарно-гігієнічну кімнату, 
створили куточок матері і дитини, у місці перепаду рівня 
на вході обладнали пандус із поворотом на 90 градусів, 
розмістили знаки, що застосовуються в міжнародній 
практиці для позначення доступності для осіб з інвалідністю.

Водночас, активно запроваджуємо дистанційне 
навчання (навчальне середовище Moodle) — 
цілеспрямовану і контрольовану інтенсивну самостійну 
роботу студента, який може навчатися у зручному для 
себе місці за індивідуальним графіком, маючи при собі 
комплект спеціальних засобів навчання і погоджену 
можливість контакту з викладачами телефоном, 
електронною та звичайною поштою, а також очно.

У Законі України «Про освіту» закладено 
фундаментально новий підхід до підготовки вчителя 
Нової української школи. Тому основним завданням 
університету у контексті імплементації закону є розробка 
та запровадження інновацій, орієнтованих на розвиток 
основних компетентностей студента, забезпечення 
високої якості освітніх послуг, організація на сучасному 
рівні самостійної роботи студентів та підготовка 
конкурентоспроможного фахівця. Над цим і працюємо.
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БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
канд. екон. наук, доцент 

кафедри фінансів, 
обліку та економічної 

безпеки, 
член Національної 
спілки журналістів 

України

Розвиток суспільства 
неможливий без роз-

виненості національної еконо-
міки. Відповідно, економічне 
зростання та розбудова рин-
кових відносин безпосередньо 
залежить від висококваліфі-
кованих кадрів у царині ме-
неджменту, маркетингу, підпри-
ємництва, торгівлі, фінансів, 
обліку, оподаткування, еконо-
мічної безпеки, туризму, го-
тельно-ресторанної справи, 
підготовку яких Уманський дер-
жавний педагогічний універси-
тет імені Павла Тичини здійс-
нює вже понад 20 років. 

Почесну і відповідальну 
навчально-виховну місію щодо 
підготовки фахівців економіч-
ного профілю і сфери послуг у 
структурі університету реалізо-
вує Навчально-науковий інсти-
тут економіки та бізнес-освіти 
(директор Чирва О. Г., д. е. н., 
професор), до складу якого 
входять 4 кафедри: маркетин-
гу, менеджменту та управління 
бізнесом (в. о. завідувача Біло-

ЯКІСНА БІЗНЕС-ОСВІТА В УМАНСЬКОМУ 
ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

шкурська Н. В., к. е. н., доцент), 
фінансів, обліку та економічної 
безпеки (завідувач Слатвін-
ський М. А., к. е. н., професор), 
технологій та організації ту-

ризму і готельно-ресторанної 
справи (завідувач Поворозню-
юк І. М., к. е. н., доцент), еконо-
міки та соціально-поведінкових 
наук (завідувач Кірдан О. П., к. 

е. н., доцент).
Навчальний процес в Ін-

ституті економіки та бізнес-о-
світи здійснюється за освіт-
ньо-професійними програмами 
спеціальностей, що розроблені 
з урахуванням потреб ринку 
праці та сучасних вимог націо-
нальної економіки. Теоретичну 
професійну підготовку студен-
тів здійснює висококваліфіко-
ваний професорсько-виклада-
цький склад Інституту, на 80% 
укомплектований кандидатами 
і докторами наук відповідно-
го професійного та наукового 
спрямування. Навчальний про-
цес відбувається в аудиторі-
ях і лабораторіях, оснащених 
мультимедійними проектора-
ми, необхідним обладнанням, а 
також у сучасних комп’ютерних 
класах з установленим ліцен-
зійним програмним забезпе-
ченням відповідного фахового 
спрямування. Для виконання 
самостійної та індивідуальної 
роботи студенти використо-
вують методичний кабінет, бі-
бліотеку та комп’ютеризовані 
читальні зали з виходом у гло-

бальну Інтернет-мережу. 
Крім теоретичних знань, 

студенти отримують практичні 
навики і набувають компетен-
цій у наукових лабораторіях, 
віртуальному навчальному 
студентському банку, центрі 
бізнес-освіти. Практична про-
фесійна підготовка студентів 
здійснюється згідно укладених 
договорів з підприємствами, 
комерційними банками, стра-
ховими компаніями, тураген-
ціями, готельно-ресторанними 
комплексами України, Польщі, 
Туреччини, Німеччини, Греції, 
Кіпру, Болгарії. Студенти ма-
ють можливість у літній період 
пройти стажування в готелях, 
ресторанах або підприємствах 
системної гастрономії пере-
лічених країн. Практикантам 
проживання і харчування на-
даються безкоштовно, щомі-
сячно виплачується заробітна 
плата, повністю компенсується 
проїзд в обидва кінці. На базах 
закордонної практики для сту-
дентів розроблено ґрунтовні 
навчальні матеріали. Напри-
кінці стажування кожен студент 
за результатами тестування от-
римує сертифікат, довідку під-
твердження та характеристику. 

Студенти Інституту об’єд-
нані у студентському науково-
му товаристві, де мають змогу 
розкрити свій дослідницький 
потенціал шляхом організації 

Оксана КРАВЧЕНКО, 
доктор пед. наук, доцент, 

декан факультету соціальної 
та психологічної освіти

Центр психологічного діагностування та тренінгових техно-
логій «Інсайт» створений на базі факультету соціальної 

та психологічної освіти 2014 року  для  виконання науково-діа-
гностичної, педагогічної, профорієнтаційної  та просвітницької ді-
яльності. Допомогти обрати життєвий шлях, зорієнтувати майбут-
ніх випускників загальноосвітніх шкіл у виборі професії, показати 
важливість вибору конкурентноспроможної професії на ринку 
праці, розібратися у власних інтересах та  нахилах – ось основна 
мета нашого центру.

За роки функціонування спектр діяльності ЦПДТТ «Ін-
сайт» значно розширився.  Інноваційним нововведенням стало 
й те, що на базі центру створено Студентський психологічний 
центр «Становлення».  Для студентів діяльність у цьому цен-
трі дає можливість уже зараз реалізовувати та вдосконалюва-
ти свій професійний потенціал, працювати над формуванням 
професійної компетентності та соціальної  значущості обраної 
професії. 

У 2017–2018 році центром було проведено низку заходів: 
1. Тренінгова зустріч  з першокурсниками факультету «Я + 

Ти = Успішний першокурсник» з метою оптимізації   адаптаційних 
ресурсів та взаємодії   першокурсників в освітньому середовищі: 
зняли бар’єри у спілкуванні, допомогли студентам  більше  дові-
ряти один одному; виявили лідерів і розкрили  позитивні якості 
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кожного із одногрупників, створили передумови для ефективного  
розвитку студентського колективу. 

2. Практико-орієнтований семінар для  студентв І-ІІ курсів 
факультету «Увага: Червона сова!».  У ході семінару визначили 
основні  соціально-психологічні механізми  та мотиви процесу 
залучення підлітків до  таких  ігор та квестів, означені  профілак-
тичні  заходи та форми роботи з людьми, які  потрапили в ситу-
ацію  суїцидального маніпулювання.  Цей досвід дав можливість  
разом з викладачами кафедри психології провести відповідну 
роботу зі студентами всіх факультетів  ВНЗ щодо попередження 
означених явищ серед дітей та молоді.

3. Профорієнтаційний квест для старшокласників міста. 
Учні мали можливість ознайомитися та поглибити знання про 
спеціальності «Психологія» та «Соціальна робота». 

4. Тренінг «Феномен професії психолог» для старшоклас-
ників з метою усвідомлення особливостей професії «психолог», 
а саме:  з якими професіями споріднена професія психолога, які 

особистісні якості  мають бути сформовані у психолога, орієнтую-
чись на специфіку діяльності,  які професійні  знання мають бути 
здобуті, що важливіше: особистісні якості чи професійні знання, 
як відбувається становлення «професіонала» у стінах факульте-
ту, в яких професійних сферах сучасного суспільства  спеціаліст  
може працювати.

5. Розроблено «Програму підготовки до ЗНО», до якої 
входить: професійно-орієнтована комп'ютерної діагностики з по-
дальшою індивідуальною консультацією за результатами діагнос-
тики та тренінгу «Психологічні стратегії підготовки до ЗНО 2018». 
Мета програми: відпрацювання з випускниками шкіл навичок 
психологічної підготовки до іспитів, ефективної самоорганізації, 
запам'ятовування та відтворення інформації в стресових умовах. 
Підвищення впевненості в собі, у своїх силах при  підготовці та 
написання ЗНО. Ознайомлення зі специфікою складання ЗНО у 
2018 році.

Безперечно,  центр «Інсайт» не обмежує свою діяльність 
лише  стінами університету:   організація та участь психологіч-
них семінарів-тренінгів  для розвитку професійного потенціалу 
та комунікативної компетентності  педагогічних кадрів  м. Гай-
ворон, проведення  соціально-психологічних опитувань серед 
викладачів та студентів, розроблення практичних рекомендацій, 
організація та проведення на базі факультету курсів підвищення 
кваліфікації «Університету менеджменту освіти» НАПН України 
м. Київ для науково-педагогічного складу  нашого університету 
згідно договору про співпрацю та ін.

Чи впевнені ви у правильності свого професійного шляху? 
Пізнайте себе вже зараз – не втрачайте час!!!

конференцій, тренінгів, під-
приємницьких бізнес-моделей, 
зустрічей з успішними діячами 
тощо. Під керівництвом викла-
дачів студенти виступають з 
науковими доповідями на на-
уково-практичних конферен-
ціях, круглих столах, подають 
наукові роботи і бізнес-плани 
на конкурси, постійно займаю-
чи призові місця. 

Значної уваги адміністрація 
Інституту приділяє студентсько-
му дозвіллю. Усі, хто займається 
декоративно-прикладним мис-
тецтвом, об’єднані в арт-клубі 
«Креатив». Для розвитку туриз-
му серед студентів та пропаган-
ди здорового способу життя діє 
туристичний клуб «Меридіан». 
З метою розвитку спортивного 
руху створено клуб «Спартак». 
Для виховання у молоді людя-
ності та милосердя постійно ор-
ганізовуються благодійні заходи, 
щоб допомагати учасникам АТО, 
малозабезпеченим сім’ям, важ-
кохворим дітям тощо. 

Ми переконані, що ви-
ховання професійно компе-
тентної молоді, гармонійно 
розвиненої особистості, мож-
ливе лише в дружній атмос-
фері підтримки, взаємопова-
ги, розуміння, толерантності, 
командної роботи, що радо 
пропонує своїм абітурієнтам 
Навчально-науковий інститут 
економіки та бізнес-освіти.

Валентина КОВАЛЬ
доктор пед. наук, 

професор,  декан фа-
культету української 

філології

Факультет української 
філології УДПУ за-

прошує до своїх лав тих, хто 
мріє вивчати мови та літера-
туру, захоплюється тради-
ціями, історією українського 
народу, марить журналіст-
ською кар’єрою!!!

Факультет готує випус-
кників, якими пишається не 
лише, ВНЗ, а і вся Україна, 
як-от Остапчук Володимир 
(ведучий Євробачення, ве-
дучий проекту «Інспектор. 
Міста з 1+1» ), Павлен-
ко Марина та Лущевська 
Оксана (їхні художні твори 
вивчаються у школах), Бал-
динюк Віра (головна редак-
торка журналу  Korydor),  
Інна Журавель (керівник 
Прес-служби Профспілки 
працівників освіти і нау-
ки України), Поліщук Пе-
тро (член НСПУ, лауреат 
престижних літературних 
премій), Гончар Юлія (член 
НСПУ, науковець, перемо-
жець численних літератур-
них конкурсів)…

Факультет скеровує всі 
зусилля на підготовку висо-
коосвіченого, конкуренто-
спроможного спеціаліста, 
який, окрім української, во-
лодіє декількома іноземни-
ми мовами (англійською, 
польською, російською), 
має ґрунтовні знання з мо-
вознавчих наук, літератури, 
історії, інформатики та пси-
хології. 

Підготовка фахівців 
здійснюється за IV рівнем 
акредитації на денній та 
заочній формах навчання, 
на бюджетній чи комерцій-
ній основі,  за двома освіт-
ньо-кваліфікаційними рівня-
ми: бакалавр, магістр.

Обравши напрям підго-
товки “Філологія”, профіль 
“Українська мова і літерату-
ра” , студент матиме можли-
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вість здобути ще і додаткову 
спеціалізацію: англійська 
мова, журналістика, ін-
форматика, спеціальна 
освіта (логопедія), історія, 
польська мова, соціальна 
робота, комунікативний ме-
неджмент, психологія, ре-
дагування освітніх видань, 
російська мова, україноз-
навство.

Випускники можуть 
реалізувати себе в най-
різноманітніших галузях: 
науковій, видавничій, пере-
кладацькій, мистецькій, пе-
дагогічній. психокорекційній, 
психопрофілактичній. Вони 
можуть стати викладачами 
університетів, інститутів, за-
гальноосвітніх навчальних 
закладів, ліцеїв, гімназій, 
колегіумів; працювати біблі-
отекарями, журналістами, 
коректорами чи провідними 
фахівцями редакцій газет, 
журналів, освітніх видань; 
пов’язати своє життя з ро-
ботою в урядових, держав-
них, науково-дослідних та 
науково- інформаційних 
установах (секретарями-ре-
ферентами, службовцями 
чи методистами у відділах 
освіти, працівниками соці-

альних служб дітей, сім’ї та 
молоді, керівниками будин-
ків-інтернатів, завідувачами 
або консультантами психо-
лого-медико-педагогічних 
консультацій). Після закін-
чення магістратури можуть 
продовжити навчання в 
аспірантурі, що діє при фа-
культеті.  

Переваги нашого фа-
культету: 

- ґрунтовні знання з 
української  мови та літера-
тури;

- підготовку студентів 
до педагогічної діяльності з 
можливостями подальшого 
навчання;

- ефективне спілкуван-
ня фаховою та іноземними 
(англійською, німецькою, 
польською, російською) мо-
вами;

- міжнародні програми 
обміну та подвійних дипло-
мів;

- активне студентське 
життя;

- навчання на кафедрі 
військової підготовки.

Презентуємо нові спе-
ціалізації, зокрема, журна-
лістику та комунікативний 
менеджмент.

Переваги професії жур-
наліста: можливість само-
реалізуватися як творчій 
особистості; доносити до 
людей правду, примножува-
ти в світі добро, боротися за 
справедливість; впливати 

на формування суспільної 
свідомості, громадської дум-
ки; спілкуватися з видатни-
ми людьми, прожити цікаве 
життя; першим опинятися 
в гущині подій, осягати гли-
бинний зміст явищ, причини 
і наслідки, витлумачувати їх 
для загалу; можливість ста-
ти знаменитим, мати гарні 
заробітки, посідати престиж-
не місце в структурі суспіль-
ства; постійно самовдоско-
налюватися.

Комунікативний менедж-
мент - це вивчення, проекту-
вання, формування та роз-
виток комунікаційних систем 
(організація, проект, бренд, 

особистість (політик, актор, 
керівник фірми та ін.), мисте-
цтво управління змінами за 
допомогою комунікаційних 
моделей, інструментів, тех-
нологій та методологій. 

Фахівець в галузі кому-
нікативного менеджменту 
має унікальні і затребувані 
в умовах сьогодення знання 
і уміння, а саме: організація 
діяльності служб та агенцій 
(зв’язків з громадськістю, 
рекламних агенцій тощо); 
спеціалізовані PR-техноло-
гії (політичні, консалтинго-
ві, журналістські); публіч-
ні зв’язки з державними 
структурами; прес-страте-
гія та форми її реалізації в 
соціально-інформаційно-
му середовищі; концепція 
іміджмейкінгу; маркетингові 
комунікації; аналітична під-
тримка PR-діяльності.

На факультеті україн-
ської філології працюють 
висококваліфіковані та дос-
відчені викладачі. Їхня  еру-
диція, фахова майстерність 
підтверджені десятками ро-
ків сумлінної праці. 

Перепустка у СВІТ ФІ-
ЛОЛОГІЇ - успішно складе-
не тестування з української 
мови і літератури, іноземної 
мови, історії України або ге-
ографії!!!
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Ірина ХОЛОД, 
канд. пед. наук, до-

цент, заступник декана 
факультету іноземних 

мов з питань довузівської 
підготовки та профорієн-

таційної роботи

Сучасна вища освіта ви-
магає від молоді когнітивної 
гнучкості, соціальної актив-
ності, креативного мислен-
ня та володіння іноземними 
мовами. Студентство завжди 
належало до елітного про-
шарку суспільства, а на тлі 
соціально-економічного роз-
витку нашої країни перспекти-
ви належать тим, хто володіє 
кількома іноземними мовами. 

Факультет іноземних 
мов Уманського державного 
педагогічного університету 
імені Павла Тичини забезпе-
чує вивчення семи іноземних 
мов – англійської, німецької, 
французької, іспанської, 
польської, китайської та ів-
риту. Перший рік студент 
вивчає одну іноземну мову 
– англійську, із другого року 
навчання розпочинається 
вивчення другої та третьої 
іноземної мови на вибір сту-

дента.
Студенти мають можли-

вість навчання на військовій 
кафедрі, що для студентів 
факультету іноземних мов 
передбачає не лише отри-
мання військового звання 
молодшого лейтенанта, а й 
диплом із кваліфікацією вій-
ськового перекладача.

Навчання іноземної мови 
на факультеті здійснюється 
за сучасними методиками, 
оскільки більшість викладачів 
факультету пройшли закор-
донне стажування, а також є 
активними учасниками тре-
нінгів та семінарів щодо вико-
ристання сучасних технологій 
навчання іноземних мов.

Факультет іноземних 
мов є учасником спільного 
проекту Міністерства освіти і 
науки України та Британської 
ради в Україні «Шкільний 
учитель нового покоління», 
що передбачає впроваджен-
ня сучасної методики ви-
вчення іноземних мов на пе-
дагогічних спеціальностях. 
Окрім вивчення іноземних 
мов, студенти розвивають 
критичне мислення та креа-
тивність, покращують нави-

чки вирішення проблем та 
завдань, розвивають здат-
ність прийняття рішення.

Усе більшої популяр-
ності набуває міжнародна 
студентська мобільність, яка 
відкриває перед студентами 
нашого факультету нові соці-
альні та культурні можливо-
сті. Студенти мають можли-
вість навчатися  в одному із 
європейських університетів 
від 3 до 12 місяців в рам-
ках міжнародних програм 
студентської мобільності – 
Erasmus+, Mobilе тощо.

Завдяки співпраці уні-
верситету із партнерськими 
навчальними закладами за 
кордоном, реалізуються про-
грами подвійного диплому, 
що уможливлює паралельне 
навчання та отримання 2-х 
дипломів. Це значно розши-
рює можливості подальшого 
працевлаштування та забез-
печує конкурентоспромож-
ний імунітет.

Проте вивчення мов – 
це далеко не всі можливості 
реалізації амбіцій та потенці-
алу студентства, оскільки фа-
культет забезпечує цікаве та 
насичене дозвілля. Студенти 

є активними учасниками  сту-
дії “English speaking club”, за-
сідання якої проводить носій 
мови Рональд Кейтс. Понад 
10 років успішно функціонує 
Народний аматорський хоре-
ографічний колектив проф-
спілок України “Inspiration” та 
студентський аматорський 
хор “Carmina Mundi”, учасни-
ками яких є студенти лише 
факультету іноземних мов.

Обираючи факультет 
іноземних мов, студенти 
обирають не лише майбут-
ню професію, а й нові по-
гляди, навички, наставників 
та можливість особистісного 
розвитку. Час навчання на 
факультеті іноземних мов 
– це період випробувань 
та самоствердження, коли 
формується фундамент 
майбутнього не лише окре-
мої особистості, а й родини 
та суспільства в цілому.

Гордість нашого факуль-
тету – це наші випускники, 
які працюють учителями, ви-
кладачами, перекладачами, 
дипломатами, телеведучи-
ми, стюардесами, хореогра-
фами, фотомоделями як в 
Україні, так і закордоном.

×ÎÌÓ ÌÈ ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÂÀÑ ÂÑÒÓÏÀÒÈ
ÍÀ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ?

Анатолій КАРАСЕВИЧ, 
канд. філософських наук, 

професор, декан 
історичного факультету 

Безперечно, перед 
Вами, шановні абітурієнта-
ми, у вступній компанії 2018 
р. будуть відкриті двері усіх 
навчальних закладів Украї-
ни. Ви зможете зреалізувати 
спробу стати студентом, що 
в перспективі надасть Вам 
можливість здійснити свою 
мрію – набути вимріяний у 
шкільні роки фах і стати пов-
ноправним учасником освіт-
нього процесу, громадського 
та культурного життя Укра-
їни. Ми бажаємо Вам усім, 
шановні майбутні колеги, 
щоб мрії Ваші і сподівання 
здійснилися!

Але скажіть мені відвер-
то, чи хотіли б Ви вчитися, 
а потім успішно жити у тій 
державі, коли не знаєте до-
кументально, звідки почина-
ються витоки Вашого роду, в 
чому суть української душі, 
нашої національної ідеї, за 
завоювання і ствердження 
якої віддали життя на святій 
паперті боротьби мільйони 
наших славних предків, а 
сьогодні ще тисячі нових ге-
роїв захищають нашу ціліс-
ність і незалежність на Схо-
ді? Знаючи наперед Вашу 
відповідь, і для того, щоб 
Вами ніколи і ніхто не спеку-
лював на минувшині України, 
її сьогоднішньому стані та 
майбутніх перспективах, ми 
запрошуємо всіх неспокійних 
щодо проблем української 
історії і всього, що відбува-
ється в історії народів світу, 
до нашого факультету, щоб 
об’єднати зусилля у пошуках 
істини, людськості і нашої 
нездоланності. Це є однією 
з істотних причин – чому ми 
запрошуємо навчатися Вас, 
шановні абітурієнти, на іс-
торичному факультеті УДПУ 
імені Павла Тичини.

Історичний факультет 
Уманського державного пе-
дагогічного університету іме-
ні Павла Тичини ось уже 12 
рік упевнено йде за часом. 
Сьогодні на денній і заоч-
ній формах на факультеті 
навчається 496 студентів і 
магістрантів. Тільки минуло-
го року до нас вступило 112 
бакалаврів і 102 магістри. 
Набуває реальності гуман-
на реабілітаційна програма 
«Солдати повинні поверта-
тися додому з війни», згідно 
якої налагоджено стосунки 
з міськими та районними 
військкоматами 6 областей 
України (43 військкомати) та 
спілками АТО. Лише у 2017 

р. серед абітурієнтів, які ста-
ли студентами історичного 
факультету заочної форми 
навчання, є 34 воїни росій-
сько-української гібридної 
війни. Результати першої се-
сії показали, що ми на пра-
вильному шляху – до нас 
прийшли люди, які хочуть 
знати історію свого народу 
й своєї держави. Не ту, яку 
нам нав’язували століттями 
російські історики і політики, 
бо так вигідно було Кремлю, 
а ту, що у віках формували 
і відстоювали наші героїчні 
предки – історію формуван-
ня української національної 
ідеї.

Історичний факультет 
постійно працює відповідно 
до своєї концепції розвитку. 
У навчальній сфері успішно 
вирішуються питання акре-
дитації у майбутньому нових 
освітніх програм, розширен-
ня ліцензійного обсягу бака-
лаврату (спеціальність 032 
Історія та археологія, до 110 
осіб) та магістратури (спеці-
альність Середня освіта (Іс-
торія), з 60 до 110.), удоско-
налення та розробки освітніх 
програм і навчальних планів 
згідного нового Закону «Про 
освіту», підготовки докумен-
тації на семестрові сесії і 
випускну атестацію, прове-
дення ректорських та декан-
ських контрольних робіт, се-
местрових атестацій і низки 
інших питань, що стосуються 
навчального процесу.

Є успіхи й у науковій 
роботі. Цього року на фа-

культеті було захищено дві 
кандидатських дисертації 
– Тацієнком Віталієм  і Ку-
ценком Сергієм – колишніми 
випускниками нашого фа-
культету. Написано моногра-
фії і навчальні посібники, які 
забезпечують викладання 
основних курсів навчальних 
планів. Проведено заплано-
вану кількість наукових, на-
вчально-методичних конфе-
ренцій і круглих столів різних 
рівнів. А головне – перемоги 
наших вихованців, ваших 
майбутніх друзів, дорогі абі-
турієнти, на Всеукраїнсько-
му подіумі інтелектуальних 
змагань. Так, студентка IV 
курсу Вершигора Наталія 
стала переможницею Все-
українського конкурсу сту-
дентських наукових робіт (І 
місце); переможцями Всеу-
країнського турніру з філо-
софії (ІІІ місце, Київ-2017 р.) 
і Всеукраїнського турніру з 
історії (ІІІ місце, Київ-2017 р.) 
стали Вершигора Наталія, 
Рябоконь Дарія, Безверхній 
Дмитро, Бойцун Вероніка і 
Караман Олеся, перемож-
цем Олімпіади з «Політоло-
гії» (ІІ місце) стала Гончаро-
ва Ольга. 

Добре на факультеті 
ведеться виховна робота на 
чолі із заступником декана 
з виховної роботи, кандида-
том історичних наук Шаурен-
ко Анною Володимирівною і 
головою студентської ради 
Пересунько Мирославою. 
Впродовж 2017 – 2018 на-
вчального року проведено 

низку виховних заходів. Це і 
події пов’язані з Революцією 
Гідності, російсько-україн-
ською війною, Героями Крут і 
Українською Народною Рес-
публікою (1917 – 1920 рр.), 
роками Великого терору та 
Голокосту, Голодоморами 
в Україні і Афганською вій-
ною, Незалежністю України 
і боротьбою за цілісність 
нашої держави та багать-
ма іншими героїчними сто-
рінками у долі українського 
народу. Гарно організовано 
екскурсійну роботу. Це дало 
можливість відвідати істо-
ричні місця України – від Ям-
пільської Дністровської Січі 
до Чигиринської резиденції 
Богдана Хмельницького, від 
Яремчі і Буковеля до Києва 
і Переяслава-Хмельницько-
го, візити до музеїв генерала 
Дерев’янка Кузьми Микола-
йовича і Чорновола В’ячес-
лава Максимовича, участь у 
святкуванні 80-річчя від дня 
народження Василя Стуса 
та інші. Майже дві сотні сту-
дентів і викладачів змогли 
доторкнутися до історичної 
героїки прийдешніх поколінь! 
Заходи й серійні тематичні 
виставки запропоновано в 
лабораторії «Відродження 
нації». А це найважливіший 
і найвищий рівень патріотич-
ного виховання молоді.

Отож, запрошуємо Вас 
навчатися на нашому фа-
культеті. Використайте вчас-
но свою можливість пізнати, 
хто Ви є і якими були Ваші 
предки. 

Станіслав ТКАЧУК,
доктор пед. наук, професор. 

декан факультету професійної та технологічної освіти 

Вибір майбутньої професії - один із перших серйозних 
кроків, які доводиться робити випускнику школи. Завершуючи 
навчання, лише невелика кількість школярів точно знає, яку 
спеціальність обере для професійного шляху. Більшість молоді 
робить вибір на користь престижності професії, можливості 
гарно заробляти, і лише в деяких випадках пріоритетом є 
особиста зацікавленість майбутнім фахом.

Факультет професійної та технологічної освіти УДПУ імені 
Павла Тичини особливим чином вирізняється з-поміж інших 
тим, що здійснює підготовку за інженерно-технологічними 
та професійно-орієнтованими освітніми програми, які 
дадуть можливість майбутнім працівникам і престижно 
працевлаштуватися, і достойно заробляти, і, що не менш 
важливо, одержати насолоду від постійного творчого розвитку 
та самовдосконалення. 

Сьогодні на факультеті студенти здобувають вищу освіту за 
спеціальностями: Середня освіта. Трудове навчання і технології 
(спеціалізації за вибором: інформатика, фізична культура, 
дизайн); Професійна освіта. Харчові технології; Професійна 
освіта. Комп’ютерні технології; Професійна освіта. Дизайн. 

Випускники спеціальності «Трудове навчання і технології» 
мають право працювати вчителями технологій, інформатики 
або фізичної культури, креслення, охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, основ дизайну; керівниками гуртків та 
спортивних секцій в загальноосвітніх та позашкільних закладах 
освіти; працівниками середньої ланки виробничих підприємств.

Навчання за спеціальністю «Професійна освіта. Харчові 
технології» дає можливість стати справжнім професіоналом у 
галузі харчових технологій - викладачем спеціальних дисциплін у 
ВНЗ І-ІІ р.а., інженером-технологом чи керівником підприємств 
харчової промисловості, технологом, завідувачем виробництва, 
керівником підприємств ресторанного господарства. Без 
перебільшення можна стверджувати, що висококваліфікований 
технолог є ключовою фігурою сучасного виробництва, без 
якого підприємство не може працювати. Тому можна бути 
впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну 
високооплачувану роботу після завершення навчання в 
університеті.

Широкопрофільною є спеціальність «Професійна освіта. 
Комп’ютерні технології». Студенти навчаються застосовувати 
графічні інтерактивні програми у режимі 3D моделювання, 
оволодівають методами програмування, розробки 
інформаційних систем, застосування систем автоматизованого 
управління та проектування. Інженер-педагог готується до 
виконання функцій викладача загальнотехнічних і фахових 
дисциплін з напряму комп’ютерних технологій, програміста, 
фахівця з обслуговування комп’ютерних мереж на підприємствах 
та установах.

Безперечним є той факт, що навчання за спеціальністю 
Професійна освіта (зі спеціалізаціями) має низку переваг: 
отримання подвійної кваліфікації – педагога професійного 
навчання та фахівця в обраній галузі, що значно підвищує 
конкурентоспроможність на ринку праці; практика в навчальних 
закладах та на виробництві; ґрунтовне вивчення іноземної мови 
за фахом; можливість реалізувати власний творчий потенціал та 
лідерські якості.

На факультеті професійної та технологічної освіти працює 
досвідчений висококваліфікований педагогічний колектив 
(7 докторів наук, професорів, 16 кандидатів наук, доцентів, 12 
викладачів), який забезпечує організацію навчального процесу 
на основі новітніх досягнень психології та педагогіки, враховує 
сучасний рівень розвитку техніки та технології виробництва. 

У розпорядженні студентів факультету – сучасні аудиторії, 
лабораторії, спеціалізовані навчальні майстерні, комп’ютерні класи 
із доступом до мережі Internet. Наші студенти активно займаються 
наукою, виборюють призові місця на конкурсах наукових робіт, 
олімпіадах, інтелектуальних змаганнях різних рівнів.

Та все ж студентське життя на факультеті – це не тільки 
навчання й наукова діяльність, це ще й цікаве дозвілля та 
активний відпочинок: екскурсії, майстер-класи, культурно-
розважальні та благодійні заходи, конкурси та квести, 
туристичні походи і зустрічі. 

Уже під час першого візиту до нашого факультету 
абітурієнти переконуються, що навчатися в нас комфортно, 
цікаво і перспективно. Тут в сприятливих умовах, в атмосфері 
доброчесності та взаємодопомоги, формується українська еліта. 

Факультет професійної та технологічної освіти – це міцний 
фундамент, підґрунтя для розвитку і становлення цілісної 
особистості та справжнього професіонала.
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Олексій МУКОВІЗ, 
доктор пед. наук, до-

цент, заступник декана 
факультету початкової 

освіти з навчально-
методичної роботи

Свою діяльність фа-
культет початкової 

освіти Уманського держав-
ного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини 
розпочав у 1960 році. За 
цей час було підготовлено 
для українських шкіл тисячі 
учителів початкової школи.

Нині факультет почат-
кової освіти − це 293 сту-
денти денної та понад 480 
студентів заочної форми 
навчання. На факультеті 
впроваджено систему сту-
пеневої підготовки від ба-
калавра до магістра почат-
кової освіти.

Здійснюючи у вищій 
школі концептуальний та 
компетентнісний підходи, 
факультет початкової осві-
ти Уманського державного 
педагогічного університету 
імені Павла Тичини забез-
печує якісну професійну 
підготовку педагогічних ка-
дрів до навчально-виховної 

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÏÅÐØÎÃÎ Â×ÈÒÅËß
та організаційно-управлін-
ської діяльності в початко-
вій ланці освіти зі спеціаль-
ності «Початкова освіта» 
та широкого спектру додат-
кових спеціалізацій (пси-
хологія, мова і література 
(англійська), інформатика, 
дошкільна освіта та ін.).

Професійно-практич-
на підготовка студентів 
створює можливості для 
формування готовності до 
проведення навчально-ви-
ховної роботи зі школяра-
ми, потреби здобувати й 
застосувати нові теоре-
тичні та методичні знання 
й одночасно знайомитися 
із передовим педагогічним 
досвідом, пройнятися лю-
бов’ю і повагою до обраної 
професії.

Під час навчання, па-
ралельно, студенти мають 
можливість пройти стажу-
вально-навчальні практики 
за кордоном, брати участь 
у програмах обміну студен-
тів, навчатися у відділі з 
організації підготовки офі-
церів запасу.

Студенти факультету 

є активними учасниками 
Всеукраїнських олімпіад, 
регіональних та наукових 
конференцій. Також вони 
беруть участь у спортивних 
секціях, спартакіадах та 
спортивних змаганнях, на 
яких неодноразово посіда-
ли призові місця.

Предметом особли-
вої уваги на факультеті є 
педагогічна практика май-
бутніх учителів початкової 
школи. Професійна підго-
товка студентів − складний 
і тривалий процес, який 
здійснюється протягом 
усього періоду навчання. 
Саме тому на факультеті 
початкової освіти відпо-
відно до навчальних пла-
нів розроблено систему 
практик, що сприяє ціле-
спрямованій і різнобічній 
підготовці фахівців. Вона 
охоплює навчально-па-
сивну, діагностично-корек-
ційну, ознайомлювальну, 
діагностичну, практику в оз-
доровчих таборах, вироб-
ничу та стажерську. Базо-
вими установами практик 
є освітні заклади нашого 

міста та району.
Особливі враження 

завжди залишаються у сту-
дентів від практики в літніх 
оздоровчих таборах. Упро-
довж багатьох років студен-
ти факультету проходять цю 
практику на базі Українсько-
го дитячого центру «Мо-
лода гвардія» та дитячого 
табору «Артек-Буковель», 
а минулого року у межах 
підписаного договору між 
УДПУ імені Павла Тичини 
та навчально-оздоровчим 
табором «Політехнік-2» На-
ціонального університету 
«Львівська політехніка» сту-
дентка факультету початко-
вої освіти Людмила Воло-
довіщук була направлена 
на літню практику і ось уже 
впродовж трьох років в літ-
ній період працює на посаді 
культорганізатора спортив-
но-оздоровчого табору. За 
вагомий особистий внесок у 
організацію та проведення 
оздоровлення та відпочин-
ку дітей освітян у 2017 році 
Людмила Володівщук наго-
роджена почесною грамо-
тою Центрального комітету 

Леся ПАРШУКОВА, 
старший викладач, координатор факультету 

фізики, математики та інформатики 
з профорієнтаційної роботи 

Ми живемо в час бурхливого розвитку інноваційних 
технологій. Стрімке зростання ролі IT-галузі, робототехні-
ки, нанотехнологій виявляє потребу в досвідчених фахів-
цях. А тому виникає гостра освітня необхідність у якісному 
навчанні сьогоднішніх учнів технічним дисциплінам – ма-
тематиці, фізиці, інформатиці, інженерії, програмуванню.

Україна прагне інтегруватися до європейського та сві-
тового освітнього простору, де основним напрямом в ос-
вітньому процесі є формування цінностей та компетент-
ностей.

Для підготовки фахівців майбутнього, здатних креа-

STEM-ÎÑÂ²ÒÀ: 
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тивно мислити і створювати 
інновації на факультеті фізики, 
математики та інформатики 
використовується STEM-орі-
єнтований підхід до навчання, 

який сприяє популяризації 
інженерно-технологічних 
професій серед молоді, 
підвищенню поінформо-
ваності про можливості їх 
кар’єри в педагогічній та 
інженерно-технічній сфері, 
формуванню стійкої мо-
тивації у вивченні дисци-
плін, на яких ґрунтується 
STEM-освіта.

STEM-освіта (анг-
лійською – Science, 
Technology, Engineering, 
Math, що в перекладі озна-
чає наука, технологія, інже-
нерія та математика) – це 
низка чи послідовність кур-
сів або програм навчання, 
яка готує учнів до успішно-
го працевлаштування, до 
освіти після школи, вима-
гає різних і більш технічно 
складних навичок, зокре-
ма, із застосуванням мате-
матичних знань і наукових 
понять. Ми живемо у світі, 

який не розділено на окремі дисципліни чи предмети, тому 
й дітям важливо бачити його цілісним. Сьогодні ми отри-
муємо фрагментарні знання, які можна порівняти з пазла-
ми. І лише у небагатьох людей ці «пазли» складаються в 
єдину «картину» світу.

STEM-технології вимагають від студентів великих 
здібностей до критичного мислення, вміння працювати 
як в команді, так і самостійно. Цьому сприяють інтерак-
тивні заняття, олімпіади різних рівнів, участь студентів 
факультету фізики, математики та інформатики у різ-
номанітних проектах, конкурсах та заходах Всеукраїн-
ського та міжнародного рівня. Інтегровані заняття спо-
нукають до осмислення й пошуку причинно-наслідкових 
зв’язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних 
здібностей.

Професіоналу завжди необхідні знання. Тому для 

Валентина КУШНІР,  
доктор пед. наук, 

професор кафедри 
дошкільної освіти 

Факультет дошкільної 
та спеціальної освіти є 
структурним підрозділом 
Уманського державного 
педагогічного університету 
імені Павла Тичини, який 
готує фахівців освітніх сту-
пенів бакалавр та магістр 
за спеціальностями  012 
Дошкільна освіта, 016 Спе-
ціальна освіта (логопедія) 
з додатковими спеціаліза-
ціями: психологія,  почат-
кова освіта, хореографія, 
спеціальна освіта (логопе-
дія), психологія (спеціаль-
на), фізична реабілітація 

та  олігофренопедагогіка.
Якісний рівень профе-

сійної підготовки забезпечу-
ється висококваліфіковани-

ми педагогічними кадрами. 
Факультет об’єднує три ка-
федри (дошкільної освіти; 
спеціальної освіти; психо-

логії та педагогіки розвитку 
дитини), у складі яких пра-
цює 1 академік, 9 профе-
сорів, 20 доцентів, молоді 
викладачі.

Навчання орієноване 
на європейські стандарти. 
Студенти факультету ма-
ють можливість не лише 
здобути якісну освіту, до-
стойну стипендію, плідно 
розвиватися, а й, що най-
важливіше, стати конку-
рентноспроможними на 
сучасному освітньому рин-
ку праці. 

Одним із важливих 
напрямів діяльності є між-
народна співпраця факуль-
тету, яка спрямована на 
пошук та створення нових 
академічних можливостей 
для наукового та профе-
сійного зростання викла-
дачів і студентів. Універси-
тет співпрацює із вищими 
закладами освіти Польщі, 

 

Профспілки працівників 
освіти і науки України. 

Факультет має до-
брі традиції: організація 
дозвілля студентів. Фес-
тиваль педагогічної твор-
чості, на якому команда 
студентів гідно відстоює 
творчі ідеї факультету, пре-
зентації студентів першого 
курсу, інсценізації казок, 
де студенти мають змогу 
виявити та представити 
власні різнобічні талан-
ти. Гордістю факультету 
є студентський народний 
театр драми і комедії, яким 
керує Заслужений пра-
цівник культури України 
Алексєєва Н. Д. Основу 
репертуару становлять ви-
стави: «Кайдашева сім’я» 
(І. Нечуй-Левицький), «За 
двома зайцями» (М. Ста-
рицький), «По-модньому» 
(М. Старицький), «Катери-
на» (Т. Шевченко), «Натал-
ка-Полтавка» (І. Котлярев-
ський), «Назар Стодоля» 
(Т. Шевченко), «Наймичка» 
(І. Карпенко-Карий), «Сва-
тання на Гончарівці» (Г. 
Квітка-Основ'яненко). Ак-
торами театру є студенти, 
які у повсякденному житті 

конспектують лекції та від-
повідають на семінарських 
заняттях, а на сцені пере-
втілюються і стають невпі-
знанними.

Серед випускників фа-
культету різних часів – бро-
нзовий призер ХХVІ Олім-
пійських ігор в Атланті у 
1996 році Олександр Крикун; 
доктори педагогічних наук, 
професори Олена Анатоліїв-
на Біда та Галина Тихонівна 
Кловак; професор Міжна-
родної Кадрової академії 
Геннадій Леонідович Бон-
даренко; член Національної 
Спілки письменників Укра-
їни, кандидат педагогічних 
наук, доцент Марина Степа-
нівна Павленко; заслужені 
працівники культури України, 
тріо «Гонта»: Петро Воло-
шин, Василь Семенчук та 
Валентин Купчик; працівники 
органів державного і муніци-
пального управління, управ-
лінь освіти, наукових установ 
та депутати різних рівнів.

Сьогодні факультет по-
чаткової освіти торує шлях 
до Нової української шко-
ли, готуючи високопрофе-
сійних, креативних, конку-
рентоздатних педагогів.

успіху необхідно бути всебічнорозвиненою людиною з 
гарною освітою.

Факультет фізики, математики та інформатики, здій-
снюючи підготовку за спеціальностями: «Математика», 
«Інформатика», «Природничі науки» та «Фізика» з до-
датковими спеціалізаціями, дає змогу кожному отримати 
престижну та якісну освіту, яка в свою чергу обумовлює 
широкий спектр можливостей працевлаштування:
• фахівцями у закладах повної загальної середньої та пе-
редвищої освіти;
• фахівцями у службах соціального захисту, управлінських 
структурах;
• фахівцями банківських установ;
• інженерами-програмістами та фахівцями в галузі захи-
сту інформаційних ресурсів;
• адміністраторами комп'ютерних систем та мереж;
• фахівцями ІТ технологій;
• веб-дизайнерами та фахівцями у сфері реклами;

• фахівцями еколого-натуралістичних центрів учнівської 
молоді;
• фахівцями у галузі садово-паркового господарства;
• керівниками гуртків станцій юних натуралістів та екскур-
соводами.

Вступ на наші спеціальності – це особиста перемога 
кожного, а диплом – найкраща путівка в життя і вагома  
заявка на належність до нової еліти, здатної творити ду-
ховність і культуру суспільства!

Реалізовуйте і Ви власні мрії та сподівання. Запрошу-
ємо до родини факультету фізики, математики та інфор-
матики!

Китаю, Португалії, Латвії, Ту-
реччини та інших зарубіжних 
країн, є учасником освітньої 
програми «Еразмус+». Зав-
дяки цьому, студенти фа-
культету мають змогу навча-
тися за програмами обміну 
в університетах різних країн 
світу. Серед багатьох пере-
ваг навчання на факультеті 
дошкільної та спеціальної 
освіти чи не найцікавішою 
для студентів  останніми ро-
ками є розвиток міжнародних 
програм подвійних дипломів 
у співпраці із провідними єв-
ропейськими вишами. 

Студенське життя на 
факультеті особливо наси-
чене. Створено всі умови 
для реалізації кожного сту-
дента.  Упродовж року ви-
конуються різніпрофесійно 
орієнтовані, культурно-мис-
тецькі, благодійні, спортив-
но-оздоровчі проекти. Пра-
цюють курси іноземних мов, 

різні творчі студії, гуртки, 
спортивні секції.

Випускники факульте-
ту дошкільної та спеціаль-
ної освіти можуть працев-
лаштуватися у закладах 
дошкільної, загальної се-
редньої та вищої освіти, 
закладах із інклюзивним 
та інтегрованим навчан-
ням, соціальнореабілітаці-
йних та медико-психоло-
гічних центрах, медичних 
та спеціальних установах, 
центрах розвитку та соці-
альних службах в освіті, 
а також в управлінських 
структурах, відділах освіти 
різних рівнів.

Згуртований творчий 
колектив викладачів та сту-
дентів впевнено дивиться в 
майбутнє, адже має великий 
досвід у формуванні висо-
копрофесійних дошкільних 
та спеціальних педагогів Єв-
ропейського рівня.

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÄÎØÊ²ËÜÍÎ¯ 
ÒÀ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ
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Світлана СОВГІРА, 
доктор пед. наук, 

професор, завідувач 
кафедри хімії, екології та 

методики їх навчання

У лютому 2018 року 
виповнюється 26 

років активної діяльності на-
уково-дослідної лабораторії 
«Екологія і освіта». Незмін-
ним завідувачем лабораторії 
всі ці роки є кандидат біоло-
гічних наук, доцент Гонча-
ренко Ганна Євдокимівна.

Упродовж усіх років 
роботи співробітники лабо-
раторії «Екологія і освіта» 
успішно проводять наукові 
дослідження, організовують 
експедиції з вивчення фауни 
і флори в умовах антропо-
генної трансформації Цен-
трального Побужжя. Зібрані 
матеріали знаходять місце в 
щорічному збірнику наукових 
праць «Наукові записки еко-
логічної лабораторії УДПУ», в 
монографіях, посібниках. 

26 ÐÎÊ²Â ÀÊÒÈÂÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÎ¯ ËÀÁÎÐÀÒÎÐ²¯ 

«ÅÊÎËÎÃ²ß ²  ÎÑÂ²ÒÀ»

Про результативність 
діяльності лабораторії за-
свідчують неодноразові 
перемоги її вихованців на 
Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових ро-
біт, Всеукраїнських тижнях 
юних раціоналізаторів та 
винахідників України, Все-
українських конкурсах «До 
чистих джерел», обласних 
і Всеукраїнських конкурсах 
наукових робіт МАН.

Досвід природоохо-
ронної роботи екологічної 
лабораторії висвітлюється 
в періодичних виданнях, 
радіо та телебачення. Ба-
гато зусиль приділяється 
зміцненню її матеріаль-
но-технічної бази.

Результатом діяльності 
співробітників науково-до-
слідної лабораторії «Еко-
логія і освіта» тільки за ми-
нулий рік є проведення:

15 еколого-природо-
охоронних акцій: виставки 

студентських виробів із по-
бутових відходів та виставки 
креативних новорічних яли-
нок з подальшим даруван-
ням дітям тих виробів, які 
відібрані на виставці; акції 
зі збереження для нащад-
ків річки Чіканки, порятунку 
річки Паланки та збережен-
ня природних джерел, упо-
рядкування Осташівського 
ставу в Умань; Міжнародної 
акції «Година Землі», приро-
доохоронних акцій «Лісам, 
паркам, скверам – бути чи-
стими», «Посади дерево 
миру»; Всеукраїнської акції 
«За чисте довкілля», акції 
«Чистий четвер» в рамках 
«Весняного місячника до-
бра», акції до Всесвітнього 

дня охорони навколишньо-
го середовища, Всеукраїн-
ської екологічної ініціативи 
«Очисти Україну – утилізуй 
батарейки»; упорядкування 
«Алеї бузків» на агростанції 
університету;

дві Всеукраїнських 
конференції і більш, ніж 11 
семінарів та круглих сто-
лів, зокрема: конференції 
«Екологічна стратегія май-
бутнього: досвід і новації», 
круглого столу «Підвищен-
ня обізнаності з біобезпеки 
та хімбезпеки в Україні», 
семінар-реквієму «Чор-
нобиль не має минулого 
часу» тощо;

дві експедиції: в рам-
ках Дня Південного Бугу 

та з дослідження річки Чі-
канки. За результатами 
експедиційних досліджень 
отримано рішення на ство-
рення геологічної пам’ятки 
природи місцевого значен-
ня «Іллінецький кратер» 
загальною площею 17,2 га 
для охорони місця падіння 
метеориту;

активна діяльність в 
межах співпраці із «Інсти-
тутом агроекології і при-
родокористування» та 
«Хмельницьким обласним 
Інститутом післядипломної 
педагогічної освіти»;

участь у конкурсах, фо-
румах, семінарах: конкурсі 
«Формування бережливого 
ставлення до навколиш-
нього природного середо-

вища та екосвідомості», 
«До чистих джерел», Всеу-
країнському форумі «Осві-
та для збалансованого роз-
витку», VI Всеукраїнському 
з’їзді екологів.

За результатами діяль-
ності лабораторії вдалося 
упровадити технологію оз-
доровлення, збереження 

та відтворення біологічно-
го і ландшафтного різно-
маніття природних та ан-
тропогенних ландшафтних 
комплексів малих річок 
Центрального Побужжя, 
застосувати авторську ме-
тодику створення нових за-
повідних об’єктів, провести 
пропагандистську та агіта-
ційну роботу для охорони 
малих річок.

Володимир 
КОМАР, 

старший викладач, 
заступник декана 

факультету фізичного 
виховання з навчаль-
но-методичної роботи 

Нещодавно в спор-
тивній залі Уманського 
державного педагогічного 
університету імені Павла 
Тичини відбувся І відкри-
тий Кубок з боксу, при-
свячений 10-й річниці 
святкування факультету 
фізичного виховання. Ор-
ганізаторами змагань 
виступили факультет фі-
зичного виховання та 
спортивний клуб УДПУ 
імені Павла Тичини, феде-
рація боксу міста Умань, 
боксерський клуб «Ринг». 

Â²ÄÊÐÈÒÈÉ ÊÓÁÎÊ Ç ÁÎÊÑÓ 
ÓÌÀÍÑÜÊÎÃÎ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÎÃÎ 

ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²ÌÅÍ² ÏÀÂËÀ ÒÈ×ÈÍÈ

Ця знакова для нашого 
навчального закладу подія 
зібрала велику кількість 
учасників, шанувальників 
та любителів боксу.

Учасниками боксер-
ських поєдинків стали 
32 спортсмени, які пред-
ставляли Уманський 
державний педагогічний 
університет імені Павла 
Тичини, Уманський на-
ціональний університет 
садівництва, Агротехніч-
ний коледж УНУС, Уман-
ський гуманітарно-пе-
дагогічний коледж ім. 
Т.Г.Шевченка, боксерські 
клуби «Ринг» та «Вега», 
а також міста Маньківка, 
Жашків, Ватутіно, Звени-
городка, Черкаси та Кро-
пивницький.

На початку змагань 

перед офіційною части-
ною для «розігріву пу-
бліки» було проведено 
5 боїв. Переможцями 
поєдинків «Андеркард» 
стали студенти фа-
культету фізичного ви-
ховання УДПУ Богдан 
Свердлеківський, Богдан 
Кучмій, Денис Зірник, 
Альона Ярош та студент 
Агротехнічного коледжу 
УНУС Максим Гуменюк.

Церемонію відкрит-
тя Кубку УДПУ з боксу 
офіційно відкрив перший 
проректор університету 
Андрій Гедзик. Від іме-
ні ректора, професора 
Олександра Безлюдного 
він побажав учасникам 
достойних суперників та 
чесних перемог, а заходу - 
стати традиційним і масш-

табним святом одного із 
найвидовищніших видів 
спорту. Зі словами приві-
тань до учасників дійства 
та усіх присутніх зверну-
лися також голова феде-
рації боксу міста Умань 
Роман Романюк, директор 
ДЮСШ №1 Владислав 
Грязнов, заступник дека-
на факультету фізичного 
виховання УДПУ Воло-
димир Комар, спеціаліст 
відділу з питань фізичної 
культури і спорту Уман-
ської міської ради Олек-
сандр Роговенко.

Право підняти Дер-
жавний прапор України 
отримав студент факуль-
тету фізичного виховання, 
майстер спорту України з 

боксу, неодноразовий пе-
реможець всеукраїнських 
змагань Андрій Смірнов.

Продовжила захід се-
рія боксерських поєдинків 
у різних вагових категорі-
ях. Вражаюче видовище 
нагадувало справжні ви-
сококласні боксерські бої, 
від яких перехоплювало 
дух.

Перемогу в двобоях 
одержали:
Олексій Хмелюк (УДПУ);
Євгеній Овсянніков (УГПК);
Назар Смілянець та Петро 
Васьків (УНУС);
Кирило Величко (НВК №17 
м.Умань);
Дмитро Неретін (м.Черка-
си);
Сієвуш Мухамедієв (м.Зве-
нигородка);
Едгар Ісаєнко (м.Жашків);
Олексій Срібний (м.Кро-
пивницький);
Григорій Лахно та Ярослав 
Новоженов (м.Ватутіне);
Віктор Крисюк (ЗОШ №5 

м.Умань);
Сергій Дзюба та Роман Ду-
бінський (Агротехнічний ко-
ледж УНУС);

Внічию провели дво-
бої пари: Андрій Смір-
нов (УДПУ) та Владислав 
Моршньов (БК «Ринг); 
Андрій Домбров (м.Мань-
ківка) та Богдан Щебетун 
(м.Жашків).

Загалом, спортсмени 
провели 21 бій. Переможці 
та учасники змагань були 
нагороджені грамотами та 
медалями. Від імені органі-
заторів Кубку подяки одер-
жали тренери боксерів, 
судді змагань та співорга-
нізатори.

Бокс - це неймовірна 
сила духу, велике фізич-
не навантаження та ви-
тривалість спортсменів. 
Бажаємо їм впевненості 
у власних силах, успіш-
них поєдинків, яскравих 
перемог та міцного здо-
ров’я!
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Вікторія КАПУЛОВСЬКА 
Вона для нього – карі очі, 
Які, мов чорнобривці в полі. 
Усмішка сниться вже щоночі, 
Можливо так потрібно долі? 
Можливо, скоро очі скажуть: 
«Люблю...», – і стане він 

щасливим?.. 
Крім них, нікому не розкаже,
Яка в душі бувала злива... 
Ніхто ніколи більш не взнає, 
Які думки були щоночі. 
Вона для нього світ тримає 
Вона для нього – карі очі.

Артем ГОНЧАРУК 
МЕЛОДІЯ ПРИРОДИ

Тихенький шепіт трав, пісні дібров,
Легенький вітерець і сонячне проміння –
Краса така, кипить, здається, кров!..
Це хвилювання й радощів сплетіння!..
Піду послухаю я шум дерев,
Не буду шкодить ні на мить природі:
Вона подібна до шляхетних королев,
У ній усе – в гармонії і згоді.
Люблю простори «української сюїти»,
Широкі, вільні, ніби в небі птах.
Ці ноти – наче гарні пишні квіти
Подібні тим, що бачу завжди в снах.
Та чи почує цю мелодію з нас кожен? –
Та звісно ж, ні, вона тут не для всіх!..
Почуть її лиш той в житті спроможний,
У кого в серці не панує сніг!

Артем ГОНЧАРУК 
ВЕСНА

І ось весна вже незабаром прийде,
Пройдуть години, місяці і дні,
З-за хмар сумних вже й сонце вийде – 
І посміх свій направить лиш тобі.
Всі квіти, що ось-ось позацвітають,
Всі промені – веселі і ясні,
Тебе вони з весною привітають
І заспівають посмішок пісні!
Піде вода, настануть теплі пори,
Дерева вдягнуть одяг – білий цвіт,
І небо стане чисте і прозоре,
І посміхнеться лиш для тебе цілий світ!
Тобі ці подарунки, лиш для тебе,
Все це тобі – і посміх, і пісні,
Легенький, тихий, щирий трепет!..
Весна – тобі! Тобі ці теплі дні!..

Артем ГОНЧАРУК 
ДО СВІДОМОГО УКРАЇНЦЯ

Ти все чекаєш правди й волі? 
Що ж, я скажу тобі – чекай!
Чекаєш: ось-ось настане доля 
І заживе щасливо край.
Лиш пам’ятай гіркую правду: 
Від ворога добра не жди,
Не проживеш чужою славою, 
Бо твій «господар» – тільки ти.
То, може, пробудись нарешті?
Бо гідність ти свою забув!
Якщо ти хочеш правди й честі –
Піди – і сам її здобудь!

Влад Шукайло

ЧОМУ НЕОБХІДНО 
БЕРЕГТИ МИР?

«Я», «Я», «Я», «Я», «Я»… Мільар-
ди «Я». Кожен з нас живе у власно-
му світі, який сповнений мрій та 
потаємних бажань, розчарувань та 
душевних ран, віри в щасливе май-
бутнє… «Я» хочу бути успішним, 
багатим, мати гарну дружину (чо-
ловіка), здорових дітей. «Я» хочу 
«крутий» телефон, автомобіль, 
косметичку, квартиру... «Я» хочу 
п’ятірку за рік, високооплачувану 
роботу (при цьому не важку). Зна-
йомо? Всі ми мріємо про щось своє.  
Цих бажань багато, і лише одне в 
них спільне – «Я». 
Отак і жили, так жив кожен з нас, 

допоки не прийшла ВОНА: та, яка 
нещадно забирала безліч «Я». ЇЙ не 
цікаво, чи «Я» багате чи бідне, чи 
має воно «маленьких «Я». Пожира-
ють всіх її безжальні зуби. А в но-
винах знову: «Сьогодні загинуло 20 
(50, 100, 1000…) «Я», «Залишилося 
без ноги, руки…  скільки-то «Я»… 
Розуміючи все це, з острахом ду-

маєш, а раптом «Я» – наступний? 
І тоді вперше подумалося: «А як 

же МИ? Що буде з НАМИ?».  
Так, ми різні, бажання у нас різні, 

цілі, плани на майбутнє – також. 
Та всі ми хочемо ЖИТИ. І щоб ВОНА 
– ВІЙНА – не забирала у нас наших 
коханих, друзів, близьких, життя 
врешті-решт! – ми спільними зу-
силлями мусимо берегти МИР. 

Інна ТЕРЕШКО,
 канд. пед. наук, 

доцент, 
декан факультету 

мистецтв

Сучасне динамічне жит-
тя актуалізує виховання твор-
чої особистості, здатної, на 
відміну від людини-виконав-
ця, самостійно та креативно 
мислити, ґенерувати оригі-
нальні ідеї, приймати сміливі, 
нестандартні рішення. Пошук 
нових форм організації твор-
чої діяльності на факультеті 
мистецтв привів до активного 
впровадження методу проек-
тів в освітній процес майбут-
ніх учителів мистецтва. Суть 
цього методу –  стимулювати 
інтерес студентів до проблем, 
вирішення яких передбачає 
володіння багажем знань і 
потребує їх практичного за-
стосування  шляхом інтеграції 
набутих знань з різних дис-
циплін через проектну діяль-
ність. 

Саме тому найпоширені-
шим у діяльності викладачів 
та студентів факультету  є 
метод творчих проектів.   На 
початку реалізації вони, як 
правило, не мають детально 
відпрацьованої структури, 
вона тільки передбачається 
у перспективі і розвивається, 
підкоряючись логіці та інтер-
есам учасників дійства. Од-
нак оформлення результатів 
проекту вимагає чітко про-
думаної побудови сценарію, 
програми свята, плану твору, 
репортажу, дизайну і рубрик 
газет, виставки, альбому, екс-
педиції тощо.

Творча робота майбут-
нього вчителя хореографії 
яскраво проявляється у про-
цесі постановки танцюваль-
них проектів. Для підготовки 
проектів студентам пропону-
ються такі види робіт: вибір 
сюжету та написання лібрето; 
підбір музичного матеріалу; 
пошук та створення хорео-
графічної лексики; постанов-
ка хореографічних номерів; 
створення музичних фоно-
грам; розробка ескізів сценіч-

них костюмів, декорацій, гриму 
артистів; підбір виконавців для 
вистави; відпрацювання техні-
ки виконання хореографічних 
елементів та пошук образного 
вирішення хореографічного 
твору; опис хореографічної 
композиції. 

За останні 10 років викла-
дачами  та студентами кафе-
дри хореографії та художньої 
культури підготовлено близько  
35-ти творчих проектів, серед 
яких вистави «Собор Паризь-

кої Богоматері» за мотивами 
роману В. Гюго, «Тополя» за 
мотивами поеми Т. Шевченка, 
«Яблуко розбрату» за мотива-
ми грецької міфології, «Май-
стер і Маргарита» за мотивами 
роману М. Булгакова, «Право 
на життя: хореографія проти 
наркотиків та алкоголізму», 

«Ой, на Івана, ой, на Купала», 
«Легенда про птаха»,  «Ромео 
і Джульєтта», «Чотири сти-
хії», «Бути жінкою – це доля» 
та інші; казки «Попелюшка», 
«Навколо світу за 60 хвилин», 
«12 місяців», «Панда Кунг-
фу», «Аліса в Країні чудес», 
«Лускунчик»,  «Моана» та ін.; 
тематичні перфоманси до 
Дня Гідності та Свободи, Дня 
Чорнобильської трагедії, Дня 
пам’яті жертв голодомору та 
ін. Проекти готуються студен-

тами різних курсів як підсумок 
вивчення дисциплін «Теорія і 
методика танцю», «Ансамбль», 
«Підготовка концертних номе-
рів», а також є дипломними ро-
ботами випускників.

Прояв творчої активності 
та готовність студента-музи-
канта до проектної діяльності 

є важливим показником пов-
ноцінної професійної підготов-
ки майбутніх учителів музики. 
Робота над різноманітними 
концертними програмами, му-
зичними вечорами, виставами, 
виробництво аудіопродукції 
є основними формами про-
ектної  діяльності студентів 
спеціальності «Музичне мис-
тецтво».

Учасники Молодіжного 
академічного хору (керівник 
Оксана Прокулевич) протягом 
останніх двох років популя-
ризували проекти-постанов-
ки «Озброєна людина: Меса 
миру» (твір відомого сучасно-
го британського композитора 
Карла Дженкінса) та «Від-
луння Різдва» (твори україн-
ських композиторів та твори 
із репертуару гурту Pentatonix 
«Mary did you know»).

Студенти-музиканти ак-
тивно працюють над ство-
ренням нових  тематичних 
проектів. Так, пошук власного 
бачення і розуміння творчос-
ті Тараса Шевченка став ре-
зультатом підготовки проектів 
«Дотик серця до творчості 
великого Кобзаря»,  «Багато-
гранність поетичних образів 
Т. Г. Шевченка в українському 
вокальному мистецтві», які  
демонструвалися у загально-
освітніх закладах міста під час 
проходження студентами пе-
дагогічної практики.

Улюбленою формою робо-
ти студентів-музикнтів є рольо-

ві, або ігрові проекти (учасники 
беруть на себе певні ролі, зу-
мовлені характером і змістом 
дійства). У межах вивчення 
дисциплін «Вокально-хорове 
виконавство», «Методика му-
зичного виховання» студенти 
вчаться писати сценарії, роз-
кривати індивідуальне творче 
кредо, розвивають здатність 
перевтілюватися в образи ге-
роїв і створюють оригінальні  
проекти, як от: інсценізація каз-
ки «Коза Дереза» за мотивами 
опери Миколи Лисенка, фраг-
мент опери С. Гулака-Артемов-
ського «Запорожець за Дуна-
єм» та ін. Самостійно відібрані 
декорації і сценічні костюми та 
проведена додаткова вокальна 
робота сприяє формуванню 
у студентів музично-виконав-
ської компетентності студентів.

Творчий проект – тради-
ційний звітний метод роботи 
викладачів та студентів ка-
федри образотворчого мис-
тецтва. Студенти-художники 
систематично реалізовують 
свій творчий потенціал у різ-
номанітних конкурсах, плене-
рах, виставках, арт-проектах. 
Студент-учасник таких захо-
дів, вирішуючи поставлені пе-
ред ним навчальні завдання, 
публічно висловлює власну 
позицію засобами живопису 
і графіки – а це важливо для 
становлення його професійної 
компетентності. 

Доброю традицією стали 
щорічні звітні виставки твор-
чих робіт та персональні ви-
ставки студентів і викладачів 
кафедри у залах державного 
історико-культурного заповід-
ника «Стара Умань» та кар-
тинної галереї міста. 

Для розуміння соціальної 
значущості своєї творчості май-
бутнім художникам-педагогам 
важливо уміти порівнювати ре-
зультати своєї діяльності з ро-
ботами сучасних професійних 
художників. Тому до співпраці 
систематично запрошуються 
відомі дизайнери, живописці, 
графіки. Напередодні Нового 
2018 року у стінах УДПУ відбу-
лася презентація арт-проекту 
відомого одеського дизайнера 
Володимира Уманенка «Плат-
тьопис». Наші студенти стали 
співавторами цікавих обра-
зів, адже, виступивши у ролі 
моделей, вони трактували їх 
по-своєму, через призму влас-
ного світобачення.  Авторські 
сукні жінок-художниць студенти 
доповнили створеними влас-
норуч аксесуарами, головними 

уборами, розписами. 
Важливою справою на-

ших студентів є співпраця 
з волонтерськими організа-
ціями. Традиційними стали 
творчі проекти з декоратив-
но-прикладного мистецтва 
«Сувеніри для бійців АТО», 
«Подарунок для дітей з об-
меженими можливостями», 
«Новорічний подарунок для 
дитини-сироти». Студенти 
власноруч виготовляють су-
веніри-обереги (браслети, 
ляльки-мотанки), вінки,  при-
краси, іграшки.

 На сучасному етапі од-
ним із пріоритетних напрямів 
у мистецькій освіті є залучен-
ня студентів до створення та 
реалізації соціокультурних 
проектів, основною метою 
яких є формування культур-
ної політики.  Традиційним на 
факультеті стало проведення 
творчих проектів з інтеграці-
єю різних видів мистецтва.

Презентація мистецько-
освітнього проекту «Згадаймо 
вальсу звук чарівний…» пе-
ретворилася у свято музики, 
танцю, образотворчого мис-
тецтва. Хорові, хореографічні, 
музичні колективи, вокалісти 
спроектували на сцені історію 
вальсу від ХVІІ до ХХІ століття. 
Кожний виступ учасників – це 
лірична мініатюра, яка поєдну-
вала виразність, пластичність, 
елегантність, блиск та віртуоз-
ність.

Мистецько-освітній про-
ект «Обдарована родина 
– обдарована дитина» – це 
спільний проект викладачів 
та студентів факультету, який 
спрямований на формування 
та розвиток творчої особисто-
сті, вирішення глобальних со-
ціальних проблем. Проект уже 
не перший рік представляє 
Україні творчо обдарованих 
дітей і їх батьків, художні ко-
лективи навчальних закладів 
та їх здобутки в галузі мисте-
цтва і літератури, дає можли-
вість усім гостям університету 
поринути у красу української 
пісні, танцю, поезії, живопису. 

Отже, проектна діяль-
ність дозволяє перетворюва-
ти теоретичні знання у про-
фесійний досвід і створює 
умови для саморозвитку осо-
бистості,  реалізовує твор-
чий потенціал, допомагає 
студентам самовизначитися 
і самореалізуватися, формує 
загальні та професійні компе-
тентності майбутніх учителів 
мистецтва.

Мал. Марини Павленко


