
2 СУЧАСНІСТЬ
mnbhmh
cndhm` gelkP b rjp`ЇmP
jp`q` dnonlnfe # rjp`Їm`
oepelnfe
5 Pdei dk“ rjp`Їmh

grqŠpP) g dhŠhmqŠbnl
)eloPnm`Š rjp`Їmh g o`repkPtŠhmcr
Šhfdem| tp`m0rg|jnЇ beqmh b rjp`ЇmP
m`ipngrlmPxhi qŠrdemŠ ton

Šbnp)PqŠ| qŠrdemŠPb
rqlPumhq|
ard| b jrpqP bqPu ondPi

y`qkhbP gnpP q“~Š| u`i dk“ b`q,
qŠrdemŠqŠbn rjp`Їmq|je $ b dnaphi )`q!

3 ЗРАЗКОВИЙ СТУДЕНТ 4 БІЙЦІ МИСТЕЦТВА

№ 1, червень, 2016 року ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ ÃÀÇÅÒÀ

Проживаючи зараз таку не-
просту, прекрасну і неповтор-
ну пору молодості, молодь, 
безпосередньо зіткнулася з 
проблемами вибору життєвих 
цінностей, свого місця у на-
вколишньому світі, способів 
пізнання цього дивовижного 
світу. Можна ще дуже довго 
наводити приклади корисного, 
цікавого і цікавого проведення 
дозвілля - адже наш світ такий 
розмаїтий і багатоликий. Чи 
легко бути молодим? У всі часи 
було нелегко. А зараз виник-
ло багато нових молодіжних 
проблем. Та в той же час 
молодість - це ще і прекрасна 
пора, коли енергія б’є через 
край і хочеться все осягнути, 
про все дізнатися. Будь-якому 
суспільству, будь-якій культурі 
не байдуже, який вибір зро-
бить молода людина. Тому у 
всі часи, у тому числі і сьогодні 
молодих найрізноманітнішими 
способами вчать, настав -
ляють, просять, бережуть, 
примушують і так далі. І якби 
молодь в такому строкатому 
середовищі культурної (і не 
дуже…) дії підкорялася б усім 
закликам і будь-якому натиску, 
то вона потрапила би в при-
роду хаосу, безладу і розколу. 
Напевно, кожна молода люди-
на розуміє, і кожен дорослий 
пам’ятає, як не хочеться в 
молодості обтяжувати себе 
новими проблемами, як не 
хочеться примушувати себе 
робити щось над силу, тільки 

тому, що так потрібно. Тому 
процес пізнання навколишньо-
го світу, пошуку свого місця в 
ньому великою мірою можна 
вести за допомогою свого 
дозвілля. Можна проводити 
своє дозвілля «просиджу-
ючи штани» вдома, перед 
телевізором чи комп’ютером, 
або займаючись ще якоюсь 
цікавою для вас справою, і це 
теж буде ваш своєрідний шлях 
до пізнання навколишнього 
світу і усвідомлення свого 
місця в ньому. Щоб цей про-
цес проходив ефективніше, 
різноманітніше і цікавіше для 
молодої людини до процесу 
організації дозвілля молоді 
слід підійти творчо. Єдине 
прагнення усіх молодих людей 
організувати своє дозвілля 

результатів в цій області, не кажучи вже про те, щоб просто  от-
римувати задоволення, займаючись улюбленою справою. Але, 
на нашу думку, не слід замикатися тільки на одному. Адже нас 
оточує стільки цікавого і незвичайного, і відгороджуватися від 
усього цього різноманіття однією, нехай улюбленою, справою 
просто нераціонально. Якщо ж молода людина серед усього 
цього достатку ще не вибрала найпривабливіше для себе за-
няття, їй неодмінно варто уважно придивитися до навколишнього 
світу, підключивши свою фантазію. Можливо, подивившись 
на світ трохи з іншої точкою зору, можна побачити як в ньому 
багато прекрасного і чудового. Дивовижна природа, що оточує 
нас, дивовижні і неповторні люди з властивими їм духовними 
якостями і почуттями -  дивовижний розмаїтий світ. Усвідомивши 
це, напевно, захочеться якомога більше осягнути і дізнатися. 
Вочевидь, щоб спробувати вибрати собі заняття до душі, або 
просто пізнати щось нове не треба докладати багато зусиль. 
Зараз у вас є стільки можливостей, і усі вони буквально під 
рукою. Тому на питання чи легко бути молодим, є лише одна 
правильна відповідь – так, легко, адже ще все попереду і так 
багато перспектив для розвитку.

Отже, шановне студентство, прогресивна молодь, творіть, 
дерзайте, не сидіть на місці, робіть карколомну кар’єру там, де ви 
є, досягайте бажаного, мисліть креативно, вивчайте мови світу, 
спробуйте себе у різних сферах діяльності, адже ви молоді, повні 
енергії і бажань – вам під силу змінити себе, змінити своє життя 
і навколишній світ на краще! Щасти вам!

Центр культури і дозвілля «Гаудеамус»
З найкращими побажаннями, ваш друг і порадник - 

Лариса Петрівна Кондратюк
в і д п о в і д н о  д о  н а я в н и х 
інтересів. Як це зробити опти-
мально з точки зору наявності 
вільного часу, максимальної 
користі для здоров’я і ста-
н о в л е н н я  о с о б и с т о с т і , 
фінансових  можливостей 
індивідуума? Відповіді на ці 
питання кожен намагається 
знайти сам. У наш час коло 
інтересів молоді досить ши-
роке, і за наявності бажання 
кожен може знайти гідне засто-
сування своїм здібностям. На 
протиставленому полюсі да-
ного питання знаходиться про-
блема відсутності інтересів, 
наявність великого об ’єму 
нічим не зайнятого вільного 
часу і виходу незатребуваної 
енерг і ї. Дещо схематично 
звучать слова, що ці чинни-

ки приводять до наркоманії, 
правопорушень, деградації 
особистості і просто до того, 
що людина не зростає повно-
правним членом суспільства. 
Значить проблема творчого 
підходу до організації дозвілля 
молоді – це завдання держав-
ного рівня. І ї ї рішення має 
загальнодержавне значення. 
Їй потрібно приділяти велику 
увагу на усіх рівнях. Тому 
в нашому університеті для 
студентської молоді, ми праг-
немо створювати оптимальні 
умови  для  гармон ійно го 
розвитку особистості, сти-
мулювати прагнення моло-
дих до активного проведення 
дозвілля,власне зводити до 
мінімуму нічим незайнятий 
вільний час молодих людей.

Адже  молодь  – це  не 
лише активна, жива частина 
суспільства, але і його основа 
в майбутньому. Так яким же 
має бути дозвілля молодої 
людини ,  щоб  воно  стало 
найбільш ефективним засо-
бом самовираження? Своє 
дозвілля потрібно, передусім, 
урізноманітнювати. Напевно, 
у багатьох молодих людей 
є улюблена справа - те, чим 
найбільше любить і уміє за-
йматися у вільний час. В цьому 
випадку їм, звичайно, потрібно 
продовжувати  освоювати 
свою улюблену справу, по-
глиблювати знання в області, 
що цікавить. З часом напевно 
можна досягти непоганих 

x`mnbmP bhorqjmhjh!
Ви – наша інтелектуальна еліта, 

духовне поле нашої нації. Ви – люди 
високої культури і творчої наснаги. 
Ви – наша управлінська еліта, яка 
буде працювати в усіх ешелонах вла-
ди. Щасливої вам долі у світі обраної 
вами професії! Будьте креативними 
особистостями, щоб ваші знання були 
витребуваними. Будьте патріотами 
рідного краю і університету, а ми бу-
демо пишатися нашими випускника-
ми! Втілюйте у життя свої мрії! Віват, 
випускники! Віват, професоре!

Ректорат
Профком
Студрада
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14-15 березня 2016 року на базі ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинсько-
го» відбулася Перша міжвузівська студентська олімпіада зі 
спеціальності «Хореографія» в Україні. Організаторами висту-
пили учасники комплексного наукового проекту «Теоретичні та 
методичні засади хореографічно-педагогічної освіти в Україні»: 
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Ма-
каренка, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» та Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичини.

Захищати честь нашого університету поїхали студенти різних 
курсів спеціальності «Хореографія»: Марія Майорова, Анна 
Хоменко (2 курс); Анастасія Гаврилюк, Анастасія Покропивна (3 

курс); Олександр Піщаний, Ганна 
Підгорна (4 курс); Богдан Компан 
(5 курс). Усі студенти відмінно на-
вчаються, беруть активну участь у 
громадському житті університету, 
є членами студентської ради фа-
культету, учасниками народного 
аматорського ансамблю народно-
го танцю «Яворина» та народного 
аматорського ансамблю сучас-
ного танцю «Візаві». Підготовкою 
ст удент ів  до  ол імп іади  за -
ймалися: завідувач кафедри 
хореографії та художньої культу-
ри, кандидат педагогічних наук, 

доцент Андрощук Людмила 
Михайлівна та викладачі кафе-
дри хореографії та художньої 
культури Куценко Сергій Во-
лодимирович та Криворотенко 
Анастасія Юріївна.

Урочисто відкрили олімпіаду 
декан факультету музичної 
та  хореографічної  освіти 
ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний 
ун і в ер с и тет  і м ен і  К .  Д . 
Ушинського», Заслужений працівник освіти України, кан-
дидат педагогічних наук, приват-професор Білова Наталя 
Костянтинівна та завідувач кафедри музичного мистецтва та 

хореографії, доктор педагогічних наук, професор Реброва Олена 
Євгенівна, які представили організаторів, гостей та членів журі і 
побажали успіху всім учасникам.

За результатами Першої міжвузівської олімпіади з дисципліни 
«Хореографія», Анастасія Гаврилюк, Анастасія Покропивна та 
Богдан Компан отримали відзнаки за участь у Першій міжвузівській 
студентській олімпіаді зі спеціальності «Хореографія», Марія 
Майорова та Анна Хоменко нагороджені дипломами за участь 
та творчі досягнення, Олександр Піщаний отримав диплом за 
методичну компетентність.

Студентка нашого університету, відмінниця, стипендіатка 
Президента України, член студентської ради факультету ми-
стецтв, староста групи, а також народного аматорського ансам-
блю народного танцю «Яворина» та народного аматорського 
ансамблю сучасного танцю «Візаві» Ганна Підгорна здобула 
призове ІІІ місце!

Андрощук Людмила Михайлівна, завідувач кафедри 
хореографії та художньої культури УДПУ ім. П. Тичини, кандидат 
педагогічних наук, доцент, нагороджена грамотою за сумлінну 
працю та високий професіоналізм при підготовці лауреата 
Першої міжвузівської студентської олімпіади зі спеціальності 
«Хореографія».

Від імені учасників олімпіади висловлюється вдячність 
ректору Уманського державного педагогічного університету, 
доктору педагогічних наук, професору, Заслуженому працівнику 
освіти України Безлюдному Олександру Івановичу, проректору 
з наукової роботи та міжнародного співробітництва, кандидату 
історичних наук, доценту Сокирській Владлені Володимирівні, 
декану факультету мистецтв, Заслуженому працівнику куль-
тури України, доценту Ятлу Леоніду Петровичу за сприяння у 
поїздці для участі в Першій міжвузівській студентській олімпіаді 
зі спеціальності «Хореографія»! 

Особлива подяка висловлюється голові  профкому 
університету, кандидату сільськогосподарських наук, доценту 
Осадчому Олександру Семеновичу за фінансову підтримку!

Факультет Мистецтв
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Відповідно до наказу 
Міністерства освіти і на-
уки України від 27.12.2015 
року №1247 «Про про-
ведення Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
у 2015/2016 навчальному 
році» Уманський дер -
жавний  педагогічний 
у н і в е р с итет  і м е н і 
Павла Тичини було за-
тверджено базовим ви-
щим навчальним закла-
дом по проведенню І І 
етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
з і  с п е ц і а л ь н о с т і 
«Технологічна освіта».

В олімпіаді взяли участь 
студенти з 22 провідних 
вищих навчальних закладів 
України (123 учасники).

З вітальним словом 
до учасників олімпіади 
звернулись: проректор з 
наукової роботи доц. Вла-
дилена Сокирська, голова 
Всеукраїнської Асоціації 
наукових  і  практичних 
працівників технологічної 
освіти проф. Олександр 
Коберник, а також голова 
журі проф. Євгеній Кулик.

З порядком проведення 
олімпіади виступив декан 
факультету професійної та 
технологічної освіти проф. 
Станіслав Ткачук.

Під  час  проведення 
олімпіади на факультеті 
відбулись дві Міжнародні 
к о н ф е р е н ц і ї :   І І І 
Міжнародна науково-прак-
тична конференція пам’яті 
ч л е н - к о р е с п о н д е н т а 
НАПН України В.К. Сидо-
ренка «Актуальні питан-
ня графічної підготовки: 
т е о р і я ,  п р а к т и к а  т а 
шляхи розвитку» та V І 
Міжнародна  нау ково -
практична конференція 
пам ’яті  академіка  Д .О. 
Тхоржевського «Освітня 
г а л у з ь  «Тех н ол о г і я»: 
реал і ї  та  перс пе к ти -

Цьогорічна «Години Землі в Україні» – це естафета добрих 
справ: окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, на-
голошено на необхідності щоденних дій кожного громадянина та 
уряду у сфері енергоефективності, збереження навколишнього 
середовища, ощадливого використання ресурсів задля подо-
лання проблеми зміни клімату і досягнення гармонії з природою.

Ініціаторами виступили співробітники науково-дослідної 
лабораторії «Екологія і освіта».

До цієї акці ї, яка пройшла на території нового кор -
пусу університету, приєдналися викладачі та студенти 
природничо-географічного факультету, вчителі, батьки та учні 
загальноосвітньої школи №3 міста Умань. Доцент кафедри 
фізики і астрономії та методики їх викладання Ігор Ткаченко 
запропонував учасникам огляд зіркового неба з допомогою 
телескопа. Під час заходу відбувся невеликий концерт за участю 
студентів та учнів.

Природничо-географічний факультет
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ви», в яких взяли участь 
115 учасників, з них 35 
докторів наук, професорів. 
В ході конференції об -
говорювалися різні пи -
тання щодо  підготовки 
висококвал іф і кованих 
фахівців за новими роз-
робленими стандартами 
освіти.

Та к о ж  в і д б у л а с ь 
Всеукраїнська студентсь-
ка  науково -прак тична 
конференція «Актуальні 
проблеми технологічної 

та  професійної  освіти: 
досв і д  та  перспек ти -
ви», в якій взяли участь 
60 учасник ів ,  з  них  25 
докторів наук, професорів. 
В ході конференції об -
говорювалися різні пи -
тання щодо  підготовки 
висококвал іф і кованих 
фахівців за новими роз-
робленими стандартами 
освіти.

В с е у к р а ї н с ь к а 
олімпіада зі спеціальності 
«Технолог ічна  осв і та» 
проводилась як особиста 
першість у вигляді систе-
ми масових очних змагань 
майбутніх педагогів. У них 
взяли участь, як правило, 
студенти, які на час прове-
дення олімпіади вивчають 

відповідні дисципліни або 
закінчили їх вивчати у ми-
нулому навчальному році.

Учасникам олімпіади 
з і  с п е ц і а л ь н о с т і 
«Технологічна освіта» про-
понувалися завдання, які 
складені з урахуванням 
досягнень у галузі теорії 
та  методики  навчання 
технологій на сучасному 
етапі, їх розв’язання ви-
магало  не тільки знання 
програмового навчального 
матеріалу, а й опори на за-

гальну професійну культу-
ру майбутніх спеціалістів.

З метою виявлення рівня 
теоретичної і практичної 

компетентності майбутніх 
учителів  технолог ій ,  у 

програму Всеукраїнської 
олімпіади зі спеціальності 
«Технологічна освіта» були 
включені такі етапи кон-
курсу:

• презентація (командна 
першість);

• розробка плану-кон-
спекту уроку;

• захист творчих 
проектів;

• тестування з 
професійно-орієнтованих 
дисциплін; 

• проведення 
фрагментів уроків.

 За результатами отри-
маними учасниками впро-
довж олімпіади відбулась 
церемонія вручення гра-
мот та грошових премій 
переможцям, яку відкрив  
Коберник.

Переможці олімпіади
Приємно відзначити, 

що цього року заслужене І 
місце отримав студент  ІV 
курсу Ігор Балабан

Щ и р о  в і т а є м о 
п е р ем ож ц і в  т а  ї х н і х 
наставників та зичимо усім 
учасникам олімпіади по-
дальшого творчого нат-
хнення, нових злетів і пере-
мог!

Результати проведення 
II-го етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади.

Старт увала  ІV зм і на 
д іяльност і  нац іонально -
патріотичного табору «Дія».  
Зміна тривала під назвою «5 
ідей для України», тобто ми 
організували свою роботу у 5, 
на нашу думку, найактуальніших 
напрямках, а саме: соціальні про-
екти, національно-патріотична 
діяльність, екологія, захист 
тварин, дозвілля студентів. 
Студенти пропонували свої ідеї 
і протягом зміни було проведено 
4 заходи, відповідно до пред-
ставлених напрямків, такі як 
Квест по УДПУ від 32, 34 і 14 груп, 
Кінолекторій з обговоренням від 
34 і 25с груп, патріотичне карао-
ке від 11, 25 і груп і Суботник, до 
якого долучилися усі студенти 
ФСПО. 

До завершення зміни ми 
організували захід, аби студенти 
нашого факультету мали змогу 
презентувати свої роботи в ще 
одному напрямку під назвою 
«Соціальні проекти». Перед 
стартом зміни, групи обрали для 
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себе тематику своїх проектів 
і протягом місяця працювали 
над ними. 

25  г ру па  предс тави -
ла  презентацію -виставку 
фотографій м. Умані «Мину-
ле та сьогодення» в напрям-
ку національно-патріотична 
діяльність.

24 група  представила  
презентацію-виставку присвя-
чену Батьківщині в напрям-
ку національно-патріотична 
діяльність.

22 група  виступила  з 
презентацією цікавих місць 
населених пунктів, в яких про-
живають студенти групи (напря-
мок національно-патріотична 
діяльність).

12 група презентувала 
соціальний проект «Ми за чисте 
місто» - напрямок «Екологія».

310 група в свою чергу опри-
люднила результати опитування 
на тему глобальних суботників 
– напрямок «Екологія».

14  г ру па  предс тави -

л а  с о ц і а л ь н и й  п р о е к т 
«Популяризація книг та ко-
ристь читання для розвитку 
особистості».

46 група працювали над 

проектом «Допоможи самотній 
старожилі» і оприлюднили ре-
зультати своєї діяльності.

34 група  представила 
соціальний ролик про Голодо-
мор в напрямку національно-
патріотична діяльність.

13 група нагадала  нам імена  
«Національних героїв України», 
презентувавши свій соціальний 
проект.

11 група презентували 
цікавий соціальний ролик на 
тему «Вивчення мови глухонімих 
здоровими людьми».

Тож, підводячи підсумки, 
хочеться зауважити, що сту-
денти вибрали для себе дійсно 
дуже цікаві і актуальні тематики 
проектів і змогли до нас донести 
ще більше саме тої інформації, 
якою повинен володіти кожен 
свідомий громадянин нашої 
держави.

А після цікавих і змістовних 
презентацій для студентів ви-
ступив наш студдекан Ребро 
Максим, але не з захистом про-
екту, а з веселими іграми з залом 

і вікториною «Я знаю Україну». 
Усі присутні охоче долучились 
до інтерактивно-розважальної 
програми від Максима.

Ус і  г р у п и ,  я к і  п р и -
йняли участь в заході були 
нагороджені подяками деканом 
факультету Кравченко Оксаною 
Олексіївною. 

Тож  ми дякуємо всім, хто 
протягом зміни долучався до 
заходів і вже з нетерпінням 
чекаємо  наступної  зміни 
д іяльнос т і  нац іонально -
патріотичного табору  «Дія». І 
не забуваємо також про те, що 
хороші і корисні справи потрібно 
здійснювати не тільки в рамках 
діяльності нашого табору, а 
кожного дня!

Факультет соціальної 
та психологічної освіти

На  фак ультет і  у к ра їнс ько ї  філоло г і ї  в і дбувся 
довгоочікуваний конкурс грації, вроди та інтелекту – «Краса 
по-українськи – 2016». Це дійство відбувалося під гаслом 
благодійного проекту «Краса допоможе – Україна переможе!». 
Студенти разом з учасницями займалися доброчинністю, 
організовували соціальні акції тощо.

Дев’ять студенток факультету української філології 
впродовж двох місяців старанно готувалися до конкурсу. 
Окрім традиційних, на дівчат чекали й додаткові завдання: 
учасниці відвідували майстер-класи, тренінги, театральні 
вистави, тематичні вечірки. Також конкурсантки брали учать у 
міських благодійних акціях та організували власну – «Подаруй 
посмішку солдату!». Ці заходи згуртовували дівчат, об’єднавши 
їх спільною ідеєю «Краса допоможе – Україна переможе!».

Найкращі побажання учасницям та всім присутнім вислови-
ла декан факультету української філології, доктор педагогічних 
наук, професор Коваль Валентина Олександрівна.

Ведучими захопливого дійства були – інтелектуал 
із неймовірним шармом, володар звання «віце -містер 
університету» – Віталій Слободяник, а також головний репер 
на українській філології – Віктор Міняйло.

Оцінювали конкурс спонсори проекту «Краса по-українськи 
2016» . Очолював журі голова профкому УДПУ ім. Павла Тичини 
Олександр Семенович Осадчий.

Конкурсна програма складалася з п’яти етапів, упродовж 
яких дівчата демонстрували свої таланти та вміння.

Перший – вихід в етнічних костюмах. Весела українська 
пісня, яскраві барви суконь та щирі усмішки конкурсанток заря-
дили неймовірною енергетикою та налаштували усіх присутніх 
на гарний настрій. Другий – конкурс візитівок, де дівчата мали 
змогу себе презентувати.

Третій – феєричний та стильний вихід конкурсанток в еле-
гантних чорно-білих костюмах.

Кульмінаційний момент конкурсу – інтелектуальний. Кож-
на учасниця висловлювала власну думку, демонструвала 
риторичні здібності, відповідаючи на запитання членів журі.

Останній, п’ятий етап – конкурс талантів. Дівчата і співали, 
і танцювали, і декламували поезії, і вражали всіх присутніх 
своєю акторською грою, навіть малювали картини. Кожний 
номер був пронизаний патріотичною тематикою.

На завершення дівчата презентували граціозний та ніжний 
вихід у вечірніх сукнях. Дівчата впевнено трималися на сцені та 
переконали усіх присутніх, що українська врода дійсно особли-
ва та чарівна, що наші красуні-українки – розумні та обдаровані. 
Після завершення заходу всі конкурсантки отримали дипломи 
та подарунки. Перемогу в конкурсі «Краса по-українськи 2016» 
здобула студентка І курсу 2 групи Анна Савченко!

 «Краса по-українськи – 2016» на факультеті української 
філології – це втілення краси мови, краси розуму, краси 
патріотизму та людяності.

Факультет української філолології

Факультет 
професійної та 

технологічної освіти
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Згідно наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про 
проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських на-
укових робіт з природни-
чих, технічних і гуманітарних 
наук у 2015/2016 навчаль-
ному році» від 13.10.2015 р 
№1079 Уманський державний 
педагогічний університет імені 
Павла Тичини визначено ба-
зовим вищим навчальним за-
кладом освіти з проведення II 
туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 
галузі «Педагогічні науки».

17 березня на факультеті 
соціальної та психологічної 
освіти відбулася підсумкова 
н а у к о в о - п р а к т и ч н а 
конференція, у якій брали 
участь представники 15 вищих 
навчальних закладів з усієї 
України: (Східноєвропейського 
університету імені Лесі 

Українки, Державного ви-
щого навчального закладу 
«Криворізький національний 
університет», Глухівського 
національного педагогічного 
університету імені Олексан-
дра Довженка, Київського 
університету імені Бори-
са Грінченка, Херсонсько-
го державного університету, 
Державного вищого на-
вчального закладу «Переяс-
лав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди», 
Національного університету 
цивільного захисту України, 
Мелітопольського державно-
го педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького, 
Миколаївського національного 
університету імені В.О. Су-
хомлинського, Хмельницького 
національного університету, 
Дрогобицького державного 

педагогічного університету 
імені Івана Франка, Української 

і н ж е н е р н о - п ед а г о г і ч н о ї 
академії, Вінницького дер-
жавного педагогічного 
університету імені Михайла 
Коцюбинського, Харківського 
національного університету 
імені В.Н. Каразіна).

Організатором конкурсу 
стала кафедра педагогіки та 
освітнього менеджменту на 
чолі з доктором педагогічних 
наук, професором Олексан-
дром Коберником.

На конкурс надійшло 
65  наукових робіт (73 
студентів-авторів, 69 науко-
вих керівників) з 38 вищих на-
вчальних закладів України.

Проректор з наукової 
роботи та міжнародного 
співробітництва Владилена 
Сокирська та Олександр Ко-
берник вручили дипломи пере-
можцям.

Дипломом І ступеня на-

городжено: Кисель Вікторію 
Геннадіївну – студентку 

Східноєвропейського уніве- 
рситету імені Лесі Українки (на-
уковий керівник – Вітюк Вален-
тина Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент).

Серед дипломантів і наші 
студенти.  

Дипломом ІІ ступеня на-
городжено Юлію Маслюченко 
(науковий керівник – кандидат 
педагогічних наук, доцент Ла-
риса Ткачук). 

Диплом ІІІ ступеня от-
римав Віктор Кривохата (на-
уковий керівник – кандидат 
педагогічних наук, доцент На-
талка Дудник).

Вітаємо переможців та їх 
наукових керівників, бажаємо 
невичерпної енергії, натхнен-
ня, оптимізму і нових плідних 
здобутків на науковій ниві!

Факультет соціальної 
та психологічної освіти

За традицією студенти Інституту економіки та бізнес-освіти 
відвідують дитячі сиротинці. З вогником доброти та іскрою любові 
в серці, молоді люди щоразу приходять до малечі, даруючи їм 
приємні подарунки та позитивні емоції. 

Кожна зустріч із маленькими мешканцями є нелегкою через 
умови, в яких перебувають дітки. Однак прихід студентів для 
малечі, крім подарованих презентів, є найбільшим подарунком, 
оскільки тепло і любов – безцінні. Обійми, веселі ігри, посмішки, 
щире спілкування і день став щасливіший та світліший для всіх. 

Похід до дітей справив на молодь велике враження. Вони 
хвилювались, адже не знали чого очікувати від дітей, і як себе 
поводити. Однак вже після першої хвилини зустрічі переживання 
зникли, студенти зрозуміли, що всі ми – діти, і незважаючи від 
віку, статі, соціального статусу, обставин, всім нам потрібна увага 
та любов.

Висловлюємо щиру вдячність студентам за активну участь 
благодійній акції! Робіть добро і світ стане кращим вже сьогодні!

Інститут економіки та
бізнес освіти

На факультеті іноземних мов пройшов тиждень «Французької 
весни в Україні». Заходи з цієї нагоди, запропоновані кафедрою 
теорії та практики іноземних мов, мали на меті якомога ширше 
ознайомити студентів з історією, культурою, традиціями та сього-
денням Франції.

Експозиція фотоматеріалів, коротка інформація про сим-
воли Франції, про свята, які вона відзначає, перегляд фільмів 

країнознавчої тематики «Франція відчиняє двері» та художньо-
го фільму за романом В. Гюго «Знедолені» ближче ознайомили 
студентів з Францією, в той час як інтелектуальна вікторина «Що? 
Де? Коли? у Франції» та квест «Франція в Україні» спонукали 
студентів до активних дій щодо збору інформації.

Також ми бажали, щоб студенти інших факультетів долучили-
ся до свята, тому студенти факультету мистецтв були запрошені 
до перегляду фільму – балету Бориса Асаф’єва «Полум’я Пари-
жа» про події французької революції.

Особливу подяку висловлюємо студентам 33 групи факульте-
ту іноземних мов, які у цьому році були відповідальні за підготовку 
та проведення свята.

Факультет іноземних мов

Місті Київ відбувся 
ІІ Чемпіонат України з 
пауерліфтингу та окремих 
вправ UPC серед аматорів і 
професіоналів. Участь у го-
ловному Чемпіонаті країни 
прийняли 350 спортсменів, 
серед яких були представ-
ники Уманського державного 
педагогічного університету 
імені Павла Тичини в складі: 
тренер-викладач кафедри 
спортивних дисциплін, фа-
культету фізичного виховання 
Сергій Ільченко, студенти фа-
культету фізичного виховання 
Легін Олег, Карсков Олексій та 
Малачевська Крістіна.

Змагання відбулися на 
високому рівні, адже до 
Києва з’їхались найсильніші 
спортсмени нашої держави, 

переможці Європи та Світу, 
більше тисячі глядачів були 
вражені результатами які пока-
зували на помості спортсмени 
«силачі».

Спортсмени Умансько-
го державного педагогічного 
університету імені Павла Ти-
чини виступали в розділі «ек-
стремальний жим». 

У підсумку: Легін Олег у 
номінації штанги 55кг серед 
юніорів виборов ІІ місце; Кар-
сков Олексій у цій же номінації 
виконав 72 повторення за-
воював І місце; Малачевська 
Крістіна у номінації штанги 
35кг серед юніорок виборола 
І місце; Сергій Ільченко (Open 
24-39) у номінації штанги 75кг 
з результатом 78 повторень 
за 5 хвилин виборов І місце, 

виконавши норматив майстра 
спорту міжнародного класу з 
екстремального жиму та вста-
новив новий рекорд України.

Факультет фізичного 
виховання

Викладачами кафе-
дри теорії початкового 
навчання факультету 
початкової освіти було 
організовано і проведе-
но інтелектуальний захід 
«Найрозумніший студент 

І курсу». Це був перший 
тур у рамках загально-
факультетського конкурсу 
«Найрозумніший студент 
ФПО», який пройде у 
п’ять етапів 

Для участі у заході 
було обрано 11 студентів 
І курсу: Мазур Наталія, 
Галущак Яна, Науменко 
Лілія, Пламаділ Олена 
– студентки 11 групи; Бе-
регова Софія, Побереж-
на Юлія, Сторчак Альо-
на – студентки 12 групи; 

Панихида Єлена, Трач 
Олександра – студентки 
13 групи; Пштика Інна, 
Сущенко Катерина – сту-
дентки 14 групи.  

Ведучий заходу 

«Найрозумніший сту-
дент І курсу» – викла-
дач Щербак Олександр 
Валерійович ознайомив 
учасників із правилами 
інтелектуальної гри та 
представив вельмиша-

новне журі у складі: Кобер-
ник Галини Іванівни – кан-
дидата педагогічних наук, 
професора, завідувача 
кафедри теорії початково-
го навчання; Ящук Олени 
Миколаївни  – викладача 
кафедри теорії початково-
го навчання, Добридень 
Алли Володимирівни – 
кандидата педагогічних 
наук, доцента кафедри 
виховних технологій та 
педагогічної творчості. 

У першому турі учас-

ники обирали правильну 
відповідь із 4-х запро-
понованих варіантів. 
Комісія, у складі якої були 
студенти -старшокурс -
ники, за підрахунками 

правильних відповідей 6 
учасників пройшли до на-
ступного туру, які далі, за 

результатом «дешифра-
тора», обирали категорію 
знань та давали макси-
мально можливу кількість 
відповідей за півтори хви-
лини. 

Студенти факультету 
початкової освіти  Салій 
Валерія та Вдовиця Вла-
дислав підготували для 
гостей музичні композиції.

Отже, за підрахунками 
балів заключного туру, 
фіналісти посіли наступні 
місця:
3 місце – Панихида 
Єлена,
2 місце – Мазур Наталія,
1 місце – Пштика Інна.

Всіх учасників 
інтелектуальної гри 

«Найрозумніший студент 
І курсу» були нагороджені 
грамотами, а трійка 
фіналістів отримала 
пам’ятні подарунки.

Організатори конкурсу 

висловлюють щиру под-
яку декану факультету 
початкової освіти Яким-

чуку Борису Андрійовичу 
за фінансову підтримку 
в організації заходу 
«Найрозумніший студент 
І курсу», який нікого не за-
лишив байдужим!

Бажаємо всім учасни-
кам й надалі розвивати 
свої інтелектуальні знан-
ня та успіхів у подальшо-
му навчально-виховному 
житті факультету.

До зустрічі у наступ-
ному етапі конкурсу – 
«Найрозумніший студент 
ІІ курсу ФПО».

Факультет 
початкової освіти



Ні, відступити я не можу, 
Таку отримав кару Божу. 
Бо люблю ту, яку не гіден, 
І вже гостре лезо біля вен... 

Просто чирк, і вийшла всенька кров, 
Але, якщо подумати знов... 
Полетіло лезо кудись вбік, 
І кров’ю так-таки не стік. 
А кому, і що ти доведеш? 
Якщо не багато проживеш. 
Потрібно діяти, йти далі, 
Хоч і спроби твої невдалі. 

Просто так здатися без бою... 
Та ні, це не про нас з тобою. 

Не буду складати руки, 
Поки не пройду всі муки...

Бабак Антон
23 група ФФМІ

Б'ю я не думкою, і не словом римованим,
Б'ю я лиш духом своїм пробивним,

І мечем в диких бійках, Богами кований,
В кінці почесті, назвуть тебе славним.

Альберт Кильдарович

Моя країна - це постійний гуркіт бомб,
по телевізору нічого крім новин,

і в головах людських, створився тромб,
що тоне все, і скоро досягне глибин.

Моя країна - це в очах дитячих плач,
що татко вийшов з дому, й не вернувся,
й матуся не покидає з рук приймач,

що б чоловік, хоч якось тихо відгукнувся.

Моя країна - це холодний піт на лобі,
працюєш ти за скибку хліба день і ніч,
лопатиш поле наче у кінській подобі,
і все одно з своїм бажання врізнобіч.

Моя країна - це стара батьківська хата,
яка стоїть, чекає, поки хтось прийде,

на лобі, тепла рука брата,
і думка що до тебе хтось іде.

Моя країна - це важкі часи,
але ж любов до неї не згасає,
ніколи не забуду, чарівної краси
і знаю точно - Україна воскресає.

Румянцев Олександр
43 група ФПТО

Леді в червонім пальто

Ви гнетесь в покорі, мов гума з картоном...
Шануєте нових царів-брехунів...

Для мене і небо не є вже кордоном, 
Для мене не є закон - воля богів!

У мене є ненька - моя Україна!
Для мене є батьком - Шевченків «Кобзар».

Я вірю у краще, ніж клята руїна...
Я вірю у краще! Я вірю! Я за!

Я очі відкрию! Я душу відпущУ!
Віддам все, що маю: свободу, життя!
Вогонь у душі, що освічує рощу, 

Без зайвих питань, я до льоду віддам.

Леді льє святу кров, ніби воду...
І вбиває синів і братів...

Та замовчують правду народу,
В правду справжню вставляють брехні...

Ну, а хто породив тую леді?
Хто їй дав плоть для цього життя?
Та завмерло питання в моменті,

Та застигла в моменті і я...

От стоять козаки наші там на кордоні...
Їхня техніка - справжнє сміття...

Допомогу дали нам, в нас нехватка патронів...
Тоді як захищати життя?..

Та я вірю у те, що настане наш час,
І кенжал, такий гострий як розум,

Проштрикне тую леді, за братів і за Вас,
І помре вона повністю, зовсім...

Знов у нас утопічна картина,
Мирний люд, мирний час у нас знов...

Несе прапор маленька дитина,
І усі знову вірять в любов...

Альонка Устинюк
12 група ФФМІ

Цілі
Перегризу горлянку будь-кому,

безкрилому, пожовклому, царському…
Хто посміє захотіти позбавити мрії,

втопити мої надії.
Змішаю з Каїновою землею,

та напишу про це комедійну епопею.
Буду посміхатись в сторону цих нещасних,

своєю заздрістю підвласних.
Які ж вони нікчемні, 

сірі і як темниця темні.
О Господи,я ж усе витримаю, ти знаєш,

навчити мене за мету собі маєш.
Дякую тобі, о Всевишній,
але ми все одно грішні.

Ми прямуєм до цілі будь-що,
іноді питаєш: «навіщо?»

А я посміхаюсь і кажу; «Я без неї ніщо.»
Одне єдине пропащо.

А з нею я і гори оберну на свій лад,
вона одна із моїх улюблених принад.

Я вийду з нею переможцем з будь-яких канонад,
поки вона є для мене будь-яка війна суцільний 

маскарад.
Ми разом до кінця, без права на відпустки, 

без один одного в душах у нас безмежні пустки.
Я прямую з нею, не боячись нічого,

окрім себе самого.
Горою на шляху до цілі,

рахуючи усі до єдиної милі.
Ви думаєте, що навіжена?
Я вас здивую – скажена!
Ненаситна вовчиця,

якій не страшна ні одна рушниця.
Лише вогонь спереду горить  ясно-ясно,

ось-ось і піде дощ із кислоти і загорить рясно-рясно.
Буде пламеніти усе, адже, вперед і ніколи назад,

для мене не існує барикад.
Їм немає місця на моїй дорозі,

і нехай нарозі..
Стоїть нове випробування долі,
для моєї несамовитої волі.

Я вистою і переможу,
мені все під силу, я зможу!

Джога Анна
21 група ПГФ
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Посадіть в своїх душах добро
Хай воно там росте -проростає
Дарувати сумному тепло -

Кращих ліків для серця немає.

Щоб втирати сльозинки з очей
й міцно-міцно тримати за плечі
Не потрібно ні знань, ні умінь,

А словам - ви повчіться в малечі

Замість сотні безглуздих «не плач» 
Краще вартісне «я буду поруч»
Непотрібне, фальшиве «пробач»
Замініть на обійми власноруч

Посадіть в своїх душах ніжність
Хай цвіте в них бузковим цвітом
Часто доторку дивовижність
Є для нас величезним світом

Часто мамині рідні руки- 
Не буденність, а теплий спогад,

Врятувати нас від розлуки
Часто здатен єдиний погляд

Посадіть в своїх душах терпіння
Все приходить, та швидше - із часом

Є велике життєве уміння:
Намагатися ще, раз за разом,

Палко прагнути і сподіватись
За невдачею - спроба і спроба
Щастя треба ще дочекатись,

Шлях до нього - терниста дорога.

Посадіть в своїх душах три квітки
І побудьте хоч трохи щасливі
Долі довгі та сплутані нитки
Всі ведуть в наші голови сиві.Аліна Ягуфарова

11 група ФУФ
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Я - гуманітарій, і для мене люди, які розбираються 
добре у фізиці, хімії, математиці - це люди з надпри-
родними здібностями.

- Розмір не має значення. Пора вже перестати мис-
лити стереотипами!
- Курсова робота на 5 сторінок? Серйозно? Група вконтакті:

https://vk.com/club31568296
Студентський портал:
http://stud.udpu.org.ua/
Головний сайт УДПУ:
http://udpu.org.ua/
Сайт Бібліотеки:
http://library.udpu.org.ua/
Twitter:
https://twitter.com/_udpu_
YouTube канал:
https://www.youtube.com/user/1930udpu

Студентство - це така пора, коли прийдеш з навчан-
ня і не знаєш, чого ти більше хочеш: їсти чи спати.

Під час іспиту викладач звертається до студента:
- Ну, голубчику, переконайте мене, що вам не треба 
йти в армію.

Чекаємо викладача, він запізнюється. Пишу йому 
смс «пари не буде» і забуваю в кінці поставити знак 
питання. Через хвилину приходить відповідь: «ок».

Вища освіта, в наш час, вкрай необхідна.
Раптом вам пощастить стати сторожем - як ви без 
освіти будете сканворди відгадувати?

Мозок - унікальний орган.
Він працює 365 днів у році, 24 години на добу з мо-
менту народження і до того моменту, як ти входиш в 
екзаменаційну аудиторію.

Голодніше студента може бути тільки студент, у яко-
го ще й дівчина є …


