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 доцент, відповідаль-
ний секретар прий-

мальної комісії
Підготовка фахівців в 

Уманському державному 
педагогічному універси-
теті імені Павла Тичини 
здійснюється за одинад-
цятьма галузями знань.  

У новому навчальному 
році буде здійснювати-
ся підготовка за освіт-
ньо-квал іф і к ац ійним 
рівнем «бакалавр» — з 
тридцять одного напряму  
(для порівняння: у 2012-
2013 н.р. — з двадцяти 
восьми), «спеціаліст» — з 
двадцяти шести спеціаль-
н о с т е й  ( 2 0 1 2 - 2 0 1 3 
н.р.  — з двадцяти чо- 
т и р ь о х ) ,  « м а г і с т р » 
— з  двадцяти трьох 
с п е ц і а л ь н о с т е й  
(2012-2013 н .р .  — з 
дев’ятнадцяти), перепід-
готовка (друга вища) — 
відповідно — з шістнадця-
ти спеціальностей, було 
— з п’ятнадцяти.

Ефективність проведе-
ної профорієнтаційної ро-
боти ще раз підтверджують 
результати вступної кам-
панії: державне замовлення 
виконано на 100%; кількість 
студентів контрактної фор-
ми навчання на 214 осіб 

більша у порівнянні з минулим 
роком; уперше географія сту-
дента-першокурсника складає 
24 області України.

Приймальна коміс ія 
працювала злагоджено, 
кваліфіковано: уважність, 
ввічливість, компетентність 
технічних секретарів, черго-
вих, кваліфіковані консуль-
тації фахівців інформацій-

но-консультаційного центру 
стали одними із вирішальних 
чинників вибору навчально-
го закладу абітурієнтами.

Високим показником 
роботи факультету суміж-
них професій стало, що 
з 49 слухачів — 46 вдало 
склали зовнішнє незалежне 
оцінювання, а 36 з них по-
повнили лави студентства 
університету. Із 200 слухачів 
довузівської підготовки, що 
відбувалася у період ли-
стопада 2012 - травня 2013 
року, до приймальної комісії 
подали документи на вступ 
— 137 осіб, 69 з них — стали 
студентами першого курсу.

Географія абітурієнта 
у 2013 році окреслює межі 
профорієнтаційного плану:

1) Черкаська область 
— 812 осіб з них:

- Умань — 146;
- Уманський район — 94;
2) Вінницька область 

— 384 особи;
3) Одеська область — 

261 особа;
4) Кіровоградська об-

ласть — 218 осіб; 
5) Київська область — 

116 осіб
Маємо також студентів  

з Миколаївської,  Житомир-
ської, Дніпропетровської, 
Хмельницької, Херсонської 
та інших областей, у тому 
числі Закарпатської, Во-
линської, Донецької і навіть 
Луганської.

Усього у 2013 році набра-
но 3656 абітурієнтів, з них:

- бакалаврів — 1989; 
- спеціалістів — 1044; 
- магістрів — 434;
- ІІ вища — 189.
Державне замовлення 

виконано на 100%
У 2012 році було набрано 

3444 осіб, з них:
- бакалаврів — 1839;
- спеціалістів — 1076;  
- магістрів — 355;
- ІІ вища — 174.
Державне замовлення-

також було виконано на 
100%

Державне замовлення за 
ОКР «Бакалавр» складало 
на денній формі навчання 
557 місць (у 2012 р. — 574), 

на заочній — 230 (у 2012 
р. — 240). 

Контрактні форма нав-
чання за ОКР «Бакалавр» 
у 2013 р. на денній формі 

склала 586 (у 2012 р. — 507), 
на заочній формі навчання 
616 (у 2012 р. — 518), що на 
177 осіб більше, ніж у 2012 р.

Повністю закриті ліцен-
зійні місця за ОКР «Бака-
лавр» (денна форма нав-
чання; повний термін) за 
напрямами: 

- Фізичне виховання; 
- Хореографія; 
- Практична психологія; 
- Дошкільна освіта;

- Корекційна освіта.
Найбільше користу -

валися попитом серед 
абітурієнтів напрями підго-
товки за ОКР «Магістр»: 

- Управління навчальним 
закладом; 

- Педагогіка вищої шко-
ли; 

- Управління фінансо-
во-економічною безпекою.

Ліцензійні місця на ІІ ви-
щій освіті на всіх напрямах 
підготовки були закриті під 
час І етапу прийому доку-
ментів. Найбільша конкурсна 
ситуація склалася при подачі 
документів на спеціальність 
«Дошкільна освіта». 

Під час вступної кампанії 
2013 року проводився на-
бір на факультет суміжних 
професій: 36 слухачів та 
34 студенти університету  
виявили бажання здобу-
ти додаткову професійну 
компетентність. Загальний 
обсяг слухачів складає 70 
осіб. Найбільшим попитом 
серед суміжних професій 
користуються: «Соціальний 
робітник»; «Агент з туриз-
му».

Найбільшу кількість кон-
трактної форми навчання 
за ОКР «Бакалавр»(денна 
форма) набрали на напря-
ми підготовки економічного 
факультету, на другому міс-
ці — факультет соціальної 
та психологічної освіти, 
на третьому — факультет 

фізичного виховання. На 
заочній формі навчан-
ня найбільшу кількість 
контрактників за ОКР 
«Бакалавр»набрано за 
напрямом підготовки «По-
чаткової освіти»; ІІ місце 
посідає економічний фа-
культет, ІІІ — факультет 
фізичного виховання.

Загалом, рейтинг на-
бору контрактної форми 
навчання має стійку зако-
номірність із подачею заяв 
абітурієнтами.

І місце — Інститут 
соціальної та економіч-
ної освіти, з показником: 
денна форма навчан-
ня– 275 осіб, заочна —  
232 особи. 

 ІІ місце — Інститут 
розвитку дитини, з по-
казником: 160 осіб денна 
форма навчання, 220 осіб 
– заочна.

ІІІ місце — Інститут 
філології та суспільствоз-
навства, з показником: 
91 особа — деннаформа 
навчання, 51 — заочна. 

ІV місце — Інститут 
природничо-математичної 
та технологічної освіти, 
з показником: 45 осіб — 
денна форма навчання, 
53 — заочна.

Вельмишановні колеги, студенти! 
Щиро вітаю Вас з початком нового навчального року! 
Зичу плідної творчої праці в доброму здоров’ї. Хай 

прийдешній рік наповнюється подіями, досягненнями, 
професійним вдосконаленням та перемогами —  саме 
спільно ми зможемо зробити його таким!

З повагою, 
ректор Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини, професор Наталія Побірченко
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Новини
Делегація Уманського дер-

жавного педагогічного універ-
ситету на чолі з ректором 
Наталією Побірченко взяла 
участь в урочистостях з нагоди 
святкування 90-ї річниці Уман-
ського району, які проходили 
21 серпня у селі Паланка.

За свою славетну історію 
район пройшов роки станов-
лення, злету, важких воєн-
них випробувань, повоєнної 
відбудови, твердого поступу 
вперед, розбудови незалеж-
ної Української держави. І ми 
пишаємося тим, що сьогодні 
він є одним із найпотужніших 
соціально-економічних та 
культурних складників Чер-
каського краю.

Університет радіє з того, 
що понад 90 відсотків вчи-
телів Уманщини — наші ви-
пускники.

Насиченою була програма 
святкування: урочисте від-
криття пам’ятника Тарасові 
Шевченку; композиції з квітів, 

ДЕЛЕГАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ПРИВІТАЛА 
ГРОМАДУ УМАНЩИНИ З 90-РІЧЧЯМ РАЙОНУ

присвячені Дню Незалежності, 
виставка сільськогосподарської 
техніки. Кожне село району 
накрило «Столи достатку», а 
професійні артисти Заслуже-
ного ансамблю пісні і танцю 

Міністерства Внутрішніх справ 
України разом з відомим пое-
том і композитором народним 
артистом України Анатолієм 
Матвійчуком подарували чудо-
ву концертну програму. 

Наш університет також до-
лучився до створення святко-
вого настрою, представивши 
виставку творів майстрів де-
коративно-прикладного мис-
тецтва.

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
ВІДКРИТО ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ

Урочиста церемонія від-
криття спортивного майданчика 
проходила в рамках культур-
но-мистецького проекту «Умань 
— культурна столиця України» 
започаткованого народним депу-

татом України Антоном Яценком. 
Слід зазначити, що футбольне 
поле відреставроване та переоб-
ладнане за допомоги народного 
депутата України Яценка спільно 
з педагогічним університетом. 

Почесну місію відкриття 
поля — перерізання стрічки, 
було покладено на народно-
го депутата України Антона 
Яценка та ректора універ-
ситету Наталію Побірченко  

і юного вихованця дитячої 
спортивної школи Олега Ан-
дрощука.

Н е з а б у т н і м  д л я  ю н о -
го футболіста залишиться 
перший удар по м’ячу разом  
з  народним депутатом. А 
вихованці дитячо-юнацької 
спортивної школи та студенти 
факультету фізичного вихован-
ня УДПУ продемонстрували 
глядачам свої вміння на но-
вому полі.

Під овації публіки пройш-
ли товариські матчі між збір-
ними командами університету 
(тренер Олег Андрощук) та ко-
мандами спортивно-юнацької 
школи міста Умань (тренери 
Геннадій Лісовий та Олександр 
Казанюк). Відтепер на сучасно-
му футбольному полі зможуть 
тренуватися не лише студент-
ські, а й шкільні команди міста 
— усі любителі спорту.

На факультетах

НОВИЙ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИІгор ТКаченКо, канд. пед. 
наук, доцент,

в. о. декана 
фізико-математичного 

факультету
Сьогодні бути студентом 

фізико-математичного фа-
культету не лише престижно 
і почесно, але цікаво й пер-
спективно. Адже, по-перше, 
фізико-математичний факуль-
тет увійшов в число перших 
факультетів у складі ще учи-
тельського інституту. По-дру-
ге, за роки свого існування 
професорсько-викладацьким 
колективом факультету підго-
товлено понад 10000 фахів-
ців-педагогів для сучасних 
навчально-освітніх закладів.

Наш факультет бере ак-
тивну участь у впровадження 
основних положень європей-
ських стандартів. А це вимагає 
високого рівня знань з матема-
тики та фізики, рідної й інозем-
них мов, досконалого володін-
ня комп’ютером, системності 
у накопиченні знань, чіткості 
в організації навчального про-
цесу. Студенти навчаються за 
кредитно-трансферною си-
стемою (ECTS), апробованою 
в Європі, що є, безсумнівно, 
вагомим чинником уніфікації 
освітнього простору. Професій-
ні знання й уміння, здобуті за 
таких умов, стають потрібними 
як в Україні, так і в будь-якій ін-
шій державі, а диплом -  визна-
ним у всьому світі. Від того, 
наскільки успішно студент ово-
лодіватиме знаннями, активно 

братиме участь у різнобічному 
житті факультету, набувати-
ме професійних предметних 
компетенцій, значною мірою 
залежитиме його перспектива 
у найближчому майбутньому. 

На фізико-математичному 
факультеті здійснюється підго-
товка фахівців за напрямами: 
«математика», «фізика» та не-
щодавно відкритим — «інфор-
матика». Програма навчання 
достатньо різноманітна, перед-
бачає опанування студентами 
професії вчителя математики 
та інформатики, фізики та 
інформатики, фізики та мате-
матики, інформатики. Поєд-
нання таких спеціальностей й 
спеціалізацій не є випадковим, 
тому що передбачає підготовку 
вчителя-предметника природ-
ничо-математичного профілю 
для малокомплектної сільської 
школи. 

Відкриття напряму підго-
товки 6.040302 Інформатика є, 
безсумнівно, вимогою часу. На 
сьогодні, повноцінна підготовка 
майбутніх учителів не може 
здійснюватися без використан-
ня інформаційно-комунікацій-
них технологій, особливо інтер-
нет-технологій. Наш випускник 
повинен вільно орієнтуватися у 
просторах всесвітньої мережі, 
вміти ефективно використо-
вувати широкі мережеві мож-
ливості в своїй професійній 
діяльності. Тому підготовка 

студентів спрямовується на 
формування високого рівня їх 
інформаційної культури, отри-
мання практичних навичок не 
тільки з пошуку, зберігання і об-
робки інформації, але й уміння 
вибору оптимальних форм її 
представлення і прийняття на 
її основі ефективних рішень. 
У поєднанні із застосуванням 
на факультеті інформаційних 
технологій, мультимедіа і вір-
туальної реальності, Інтернет 
відкриває нові можливості  
у подачі студентам навчально-
го матеріалу, підвищенні сту-
пеня мотивації і самостійності 
у роботі студентів, реалізації 
індивідуального підходу до 
навчання. Використання Ін-
тернету нашими студентами 
у процесі навчання не обме-
жується лише пізнавальним  
складником. Це вже є природ-
ня технологія опанування май-
бутньої спеціальності, атрибут 
повсякденного життя. Студен-
там забезпечується вільний 
доступ до мережі, що надає 
їм можливість брати участь 
у різних проектах, замовляти 
за допомогою Інтернету книги 
у бібліотеках, продивлятися 
каталоги періодичних видань, 
стежити за новинами науки, 
отримувати інформацію про 
можливості навчання та пра-
цевлаштування тощо. Усе 
це разом забезпечує умови 
для підготовки на факуль-

теті фахівців на рівні, що від-
повідає сучасним вимогам 
сьогодення. 

Особлива увага на факуль-
теті приділяється технічному 
оснащенню для повноцінного 
викладання всіх дисциплін. За 
останні роки кількість пристроїв, 
що працюють у мережах, стрім-
ко зростає, з’являються нові 
канали зв’язку, збільшується 
швидкість передачі даних в 
них. А це передбачає підготовку 
фахівців з проектування, обслу-
говування комп’ютерних мереж, 
серверних операційних систем, 
налагодження мережевого об-
ладнання. Як фахівці з обслуго-
вування комп’ютерних систем і 
мереж випускники можуть пра-
цювати в державних, приватних 
підприємствах, інформаційних 
та обчислювальних центрах, 
банківських структурах, фір-
мах і компаніях, пов’язаних з 
розробкою та експлуатацією 
обчислювальної техніки і про-
грамного забезпечення на ос-
нові сучасних інформаційних 
технологій. Усе це в комплексі 
дозволяє випускникам бути 
конкурентоспроможними на 
перенасиченому ринку праці. 

Вислів «хто володіє інфор-
мацією, той володіє світом» 
стає апріорним у діяльності 
фізико-математичного факуль-
тету, адже ми живемо в епоху 
швидкозмінного інформаційного 
суспільства.

СУЧАСНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ –
ЗАПОРУКА УСПІшНОГО РОЗВИТКУ 

Тетяна Комар, 
канд. економічних наук,  

декан економічного 
факультету

Зміна економічної ситуації 
в Україні вимагає відповідно і 
змін в організації навчального 
процесу економічного факульте-
ту Уманського державного педа-
гогічного університету. Зокрема, 
це стосується відкриття нових 
спеціальностей і випуску фахів-
ців економічного профілю різних 
напрямів. Щорічні дослідження 
рейтингу  професій на світових 
ринках праці доводять, що еко-
номічні спеціальності є надзви-
чайно популярними і посідають   
 провідні місця. 

За оцінками експертів рин-
ку праці, до числа найпопу-
лярніших економічних спе- 
ціальностей віднесено управ-

ління фінансово-економічною 
безпекою та бізнес-адміністру-
вання. Саме тому керівни-
цтвом університету прийня-
то рішення про підготовку  
кадрів за спеціальностями 
8.18010016 МВА «Бізнес-ад-
міністрування» та 8.18010014 
«Управління фінансово-еко-
номічною безпекою» галузі 
знань 1801 «Специфічні кате-
горії».

Особливістю є те, що базова 
освіта (бакалавр) може бути 
будь-якою — економічною, 
технічною, філологічною та ін.

Підвищення інтересу до 
таких спеціальностей легко по-
яснюється тим, що компетентна, 
об’єктивна, виконана на високо-
му професійному рівні управлін-
ська діяльність зараз потрібна 
в самих різних галузях ділової 

активності. Отже, набуває ак-
туальності задача підготовки 
та перепідготовки українських 
фахівців.

Підготовка за програмою 
магістрів з бізнес-адміністру-
вання передбачає отриман-
ня навичок прийняття рішень  
в галузі стратегічного та опера-
ційного управління, що базуєть-
ся на глибокому вивченні ос-
новних сфер функціонально-
го менеджменту, маркетингу, 
управлінського обліку, фінансів, 
організації продажу, інформа-
ційних систем, правової бази 
підприємництва, управління 
персоналом тощо. 

В умовах активізації не-
гативних проявів ринкової 
економіки у вигляді фінан-
сово-економічної кризи для 
українських підприємств на-

гальною стала потреба фор-
мування потенціалу безпеч-
ного розвитку. Саме тому на-
зріла необхідність підготовки  
фахівців у сфері економіч-
ної безпеки та сек’юріті-ме-
неджменту за спеціальністю 
8.18010014 «Управління фінан-
сово-економічною безпекою».

Також про перспективність 
та потребу цих спеціалістів 
свідчить конкурсна ситуація 
при вступі. Так, на спеціальність 
«Бізнес-адміністрування» (лі-
цензований обсяг 25 осіб) було 
подано 31 заяву, а на «Управ-
ління фінансово-економічною 
безпекою» (ліцензований обсяг 
15 осіб) — 21 заяву. 

Ті, хто показали високий 
рівень теоретичних знань  
та практичних навиків під  
час вступних випробувань, були 
рекомендовані до зарахування.

Вітаємо усіх магістрів й 
бажаємо подальших успіхів та 
нових перемог і досягнень! 

До уваги 
абітурієнтів 2014 року!

В Уманському державному педагогічному університеті імені 
Павла Тичини відкрито офіційний Центр реєстрації на зовнішнє 
незалежне оцінювання якості освіти. 

Абітурієнт має можливість:
- зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання якості;
- ознайомитися з особливостями вступної кампанії 2014 року;
- дізнатися про особливості майбутньої професії; сфери 

працевлаштування; проходження стажування за кордоном; от-
римання первинного офіцерського звання (військова підготовка);

- отримати консультації фахівців інформаційно-консультацій-
ного центру та за потреби консультацію юриста щодо вступної 
кампанії 2014 року.

За довідками звертайтеся: тел. (04744) 5-05-08; 063-227-
13-77.

Адреса: вул. Садова, 2 (кім. 202) м. Умань, Черкаська обл. 
(старий корпус університету).

ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОї 
МОБІЛЬНОСТІ В ДІї

У СТРУКТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ 
З’ЯВИВСЯ ЩЕ ОДИН 

ІНСТИТУТ – КАНІВСЬКИЙ 
ГУМАНІТАРНИЙ

оксана ЗаболоТна,
канд. пед. наук, професор,  
координатор  міжнародної  

діяльності університету, 
співкоординатор проектів 

«EMINENCE»  
і «EMINENCE-2»    

Минулого навчального 
року наш університет упер-
ше долучився до програми 
ERASMUS MUNDUS, причому 
відразу ж – у ролі співкоорди-
натора проекту EMINENCE. 
Сама назва означає «висо-
та», «підвищення», що цілком 
окреслює його цілі, які поля-
гають в академічному і науко-
вому зростанні студентів  та 
науково-педагогічних кадрів. 

Представники універси-
тетських спільнот України, 
Польщі, Португалії, Франції, 
Швеції, Італії об‘єднають-
ся з метою обміну досвіду 
і підвищення якості світо-
вої науки. Складною була 
підготовка кандидатів на 
участь у конкурсі, непростим 
був відбір учасників пер-
шої хвилі мобільності, але 
досить успішним для Уман-
ського державного педаго-
гічного університету ім. Пав-
ла Тичини. Четверо його 
представників найближчим 
часом вирушають до універ-
ситетів-партнерів на період 
від шести до десяти місяців.

До знаного у світі Універси-
тету Порто вирушають доцент 

кафедри теорії і методики іно-
земних мов, кандидат філо-
логічних наук Тетяна Піонт-
ковська і студентка факультету 
іноземної філології Анастасія 
Потапова. З організацією нау-
кової діяльності французького 
Університету Монтпельєр оз-
найомиться аспірант, викла-
дач кафедри іноземних мов 
Катерина Бойченко. Увіллєть-
ся у філологічні наукові кола 
Ягеллонського університету 
аспірант, викладач кафедри 
англійської мови Наталія Ле-
щенко.  

У зарубіжних університе-
тах вони зможуть реалізувати 
розроблені заздалегідь про-
грами навчання і досліджень, 
ознайомлять колег з україн-
ськими науковими і культур-
ними традиціями. Ми вітаємо 
переможців конкурсу і зичимо 
їм плідної цікавої праці дале-
ко від батьківщини, корисного 
досвіду і нових друзів.   

А ми продовжимо роботу, 
здійснюючи відбір серед дру-
гої хвилі кандидатів на участь 
у цьому чотирирічному проек-
ті, і починаючи працювати з 
новим проектом академічної 
мобільності EMINENCE-2, 
який виграли цього літа. 

Двері відчиняють тому, 
хто стукає. Візьміть участь у 
конкурсному відборі, виграй-
те і отримайте незабутній 
життєвий досвід!

На виконання Указу Пре-
зидента України № 257/2012 
«Про додаткові заходи з 
підготовки та відзначення 
200-річчя від дня народжен-
ня Тараса Шевченка», за 
підтримки Черкаської обл-
держадміністрації, обласної 
ради та Міністерства освіти і 
науки України, 12 червня 2013 
р. Кабінет Міністрів України 
видав розпорядження № 437-
р «Про утворення Канівського 
гуманітарного інституту Уман-
ського державного педагогіч-
ного університету імені Павла 
Тичини» на базі Канівського 
училища культури і мистецтв. 

Також Кабміном ухвале-
но рішення щодо передачі з 
1 січня 2014 р. цілісного май-
нового комплексу Канівсь-
кого училища культури і ми-
стецтв Черкаської обласної 
ради у державну власність з 
віднесенням його до сфери 
управління Міністерства 
освіти і науки України. 

Новостворений Канівсь-
кий гуманітарний інститут 

Уманського державного пе-
дагогічного університету 
імені Павла Тичини здійс-
нюватиме підготовку бака-
лаврів з напрямків «Музичне 
мистецтво», «Образотворче 
мистецтво», «Хореографія», 
«Книгознавство, бібліоте-
кознавство і бібліографія». 
Підготовка вестиметься 
за скороченим терміном 
навчання на базі освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня 
«Молодший спеціаліст», 
основу набору 2013 року 
становитимуть цьогорічні 
випускники Канівського учи-
лища культури і мистецтв. 

Створення у Каневі ви-
щого навчального закладу з 
підготовки фахівців гуманітар-
ного профілю стане ще одним 
кроком до гідного пошану-
вання національного генія 
України Тараса Шевченка, 
розгортання у місті, що ста-
ло святинею для українців 
усього світу, сучасної науко-
во-освітньої і культурно-мис-
тецької інфраструктури.



3«Педагогiчнi вiстi», вересень, 2013

З ювілеєм!

ВОЛОДИМИРУ ГРИГОРОВИЧУ КУЗю — 75!
Світлана ПоПиченКо,  

канд. пед. наук, 
доцент, 

декан факультету 
дошкільної освіти

Володимир Григорович 
Кузь — Заслужений діяч 
науки і техніки України, 
доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член На-
ціональної Академії педаго-
гічних наук України, дійсний 
член Академії педагогічних 
і соціальних наук (Москва), 
знаний в Україні та за її ме-
жами учений.

Народився  Володи -
мир Григорович 28 липня  
1938 р .  у  с .  Попеляни 
Пустомитівського району 
Львівської області. Після 
закінчення у 1970 році 
Дрогобицького державно-
го педагогічного інституту 
імені І.Я. Франка, розпо-
чав трудову діяльність: 
працював завучем школи, 
організатором позаклас-
ної та позашкільної ро-
боти. Кандидатом педа-
гогічних наук став у 1981 
році, через одинадцять 
років блискуче захистив 
докторську дисертацію. 
З 1981 року — декан фа-
культету підготовки вчи-
телів початкових класів 
Кам’янець-Подільського 
педагогічного інституту. 

Із червня 1989 по тра-
вень 2005 р. — ректор 
Уманського державного 
педагогічного універси-
тету імені Павла Тичини. 
На цій посаді найбільш 
повно і багатогранно роз-
крився і  виявився його 
педагогічний та організа-
ційний талант. За час його 
керівництва в розвитку 
вишу мали місце глибокі 
позитивні зрушення — від-
крито нові спеціальності 
та факультети, екстернат, 
магістратуру, аспірантуру, 
докторантуру, введено в 
дію нові навчальні корпуси, 
зміцнено матеріально-тех-
нічну базу. ВНЗ успішно 
пройшов акредитацію за  
ІV рівнем і здобув універси-
тетський статус. 

Непересічний талант 
та глибока ерудиція, вмін-

ня відчувати, впро-
ваджувати в прак-
тику новації — усе 
це, помножене на 
виняткову працьо-
витість та вимог-
ливість до себе, 
дозволило ювіляру 
створити цілу низку 
(понад 250) науко-
вих праць. Серед 
них — монографії, 
посібники, брошури, 
методичні рекомен-
дації для вчителів 
та студентів, статті 
в наукових збірни-
ках та журналах, 
доповіді на міжна-
родних симпозіумах. Його 
наукові ідеї, апробовані 
часом, проростають плід-
ними справами, зміцню-
ють систему національної 
освіти, плекають душі гід-
них громадян України.

За свою плідну працю 
Володимир Григорович 
нагороджений ювілейною 
медаллю «За доблесну 
працю» (1970); почесним 
знаком «Відмінник освіти» 
(1986); медаллю «Вете-
ран праці» (1987); відзна-
кою Президента України 
орден «Знак пошани ІІІ 
ступеня» (1995); почес-
ним званням та медаллю 
«Заслужений діяч нау- 
ки  і  техн і ки  Укра їни»  
(1995); орденом «За за-
слуги» ІІІ ступеня (1998); 
орденом «Святого Воло-
димира» (2002); його ім’я 
занесено до книги «Золота 
еліта України» (2002); по-
чесною грамотою Кабінету 
Міністрів України за знач-
ний особистий внесок в ро-
звиток національної освіти, 
високий професіоналізм та 
багаторічну плідну працю 
(2003); почесною грамотою 
Верховної ради України 
за особливі заслуги пе-
ред українським народом 
(2003); почесний громадя-
нин міста Умані (2004), ла-
уреат премії імені Сократа 
«За особистий внесок в 
інтелектуальний розвиток 
модерного суспільства» 
(Оксфорд, Англія, 2004); 
Мальтійським орденом 

лицарів-госпітальєрів «За 
особистий внесок в ро-
звиток гуманітарного су-
спільства» (Мальта, 2005); 
нагороджений почесними 
знаками: «Антона Макарен-
ка» (2005), «Петра Могили» 
(2007), «Ушинського К.Д.» 
(2008), «Василя Сухомлин-
ського» (2008); почесною 
грамотою Міністерства 
освіти і науки України за 
багаторічну сумлінну пра-
цю, особистий внесок у 
підготовку висококваліфіко-
ваних спеціалістів (2010); 
в ідзнакою Президента 
Укра їни  — юв ілейною  
м е д а л л ю  « 2 0  р о к і в  
незалежності  України»  
(2012)

Досягнення Володими-
ра Кузя в галузі освіти та 
педагогічної науки отри-
мали високу оцінку за кор-
доном. Вони узагальнені 
Міжнародним біографіч-
ним центром (Кембридж, 
Велика Британія) та Аме-
риканським біографічним 
інститутом (США). Його ім’я 
є в біографічних катало-
гах «Men of Achienement» 
— 17 т. (1997) та «Who is 
who» — 25 т. (1999), «200 
Outstanding Intellectuals 
of the 20th century» — 1 т. 
(2000), його нагороджено 
срібною медаллю «Міжна-
родна людина року 1996-
1997» (Велика Британія), 
золотою медаллю «Людина 
року. Особистість ХХ тися-
чоліття» (США, 2001). Його 
зараховано до числа двох 

тисяч провідних учених ХХ 
століття.

Перераховувати всі на-
городи, заслуги академіка 
Володимира Григоровича 
Кузя, напевне, неможливо. 
Адже настільки різнобіч-
на,  талановита, насичена 
творчістю його діяльність! 
Своїм життєвим кредо 
Володимир Григорович 
вважає звичайне людське 
правило — щастя творити 
добро на землі. 

Вражає його цілеспря-
мованість, незбагненна 
працездатність, прагнення 
обов’язково досягати за-
думаного. А якщо зібрати 
всіх його учнів — колишніх 
і теперішніх — докторантів, 
аспірантів, здобувачів, сту-
дентів, практичних праців-
ників освіти, тих, кому від-
давалися талант, знання, 
досвід, вільний час, то збе-
реться науково-педагогічна 
школа — школа академіка 
Володимира Кузя. 

Його наукову школу офі-
ційно успішно закінчили по-
над три десятки аспірантів та 
докторантів. Немає ліку тим, 
кому він всіляко допомагав у 
науковому пошуку, кого під-
тримував і наставляв.

Сьогодні Володимир 
Григорович Кузь – завідувач 
кафедри дошкільної педаго-
гіки і психології Уманського 
державного педагогічного 
університету імені Павла 
Тичини. Під його керівни-
цтвом на громадських заса-
дах функціонує науково-до-
слідна лабораторія «В.О. 
Сухомлинський і школа ХХІ 
століття», роботу якої коор-
динує НАПН України.

Сфера його наукових ін-
тересів — теорія та історія 
педагогіки, методологічні 
проблеми педагогічної та 
професійної освіти, функціо-
нування навчально-вихов-
них комплексів «Дошкільний 
навчальний заклад-школа», 
гуманізація та гуманітариза-
ція, зарубіжна та професійна 
освіта.

Вітаючи ювіляра, дякує-
мо йому за працю, зичимо 
здоров’я, наснаги, творчих 
успіхів!

До 60-річчя Черкащини

СВІТЛО СПРАВЖНЬОГО ТАЛАНТУ
наталія СивачУК,

професор, завкафедри 
української літератури та 

українознавства 
Кажуть, що талановита 

людина — талановита у 
всьому. У випадку зі стар-
шим викладачем кафе-
дри української літератури 
та українознавства УДПУ 
імені Павла Тичини На-
талією Сергіївною Мамчур 
ці слова справедливі на всі 
сто відсотків. Мало того, 
що красива, усміхнена й 
привітна, а ще ж — ро-
зумна, дотепна, добра, 
працьовита, совісна, му-
дра!.. Чудова викладачка, 
вправна господиня, завжди 
готова прийти на допомогу 
ближньому… Та чи не най-
більше вражає її талант 
до рукоділля, зокрема — 
вишивання. Зародившись 
ще в ранньому дитинстві (в 
дитсадочку Наталочка під 
час тихої години крадькома 
підглядала, як вихователь-
ки роблять всякі вироби, 
а потім удома самостійно 
й успішно відтворювала 
побачене), цей дар увираз-
нився у школі: в початкових 
класах дівчинка вже гарно 
в’язала шпицями й гачком, 
а завдяки талановитій учи-
тельці Моргун Надії Іванівні 
оволоділа ще й найрізно-
манітнішим видами ви-
шивки та швів. Уже тоді 
почала створювати власні 
шедеври: серветки, вели-
кодні доріжки, наволочки, 
подушечки, картинки…

Важливою віхою в ста-
новленні Наталиної май-

стерності стало навчання 
на факультеті української 
філології Уманського педу-
ніверситету. Здавалось би, 
філологія не має з вишив-
кою нічого спільного. Але 
ж ні, саме тепер Наталя 
пізнала вишивку народну, 
яку студенти досліджували 
поряд з фольклором під 
час пошукової експеди-
ційної діяльності у селах 
Уманщини. Також на фа-
культеті читався цілий ряд 
народознавчих дисциплін, 
з яких Наталя почерпнула 
знання про народ, культуру, 
традиції, обряди. Цікаві ж 
зустрічі з видатними людь-
ми (Василь Скуратівський, 
Юрій Шилов, Галина Са-
гач, Микола Дмитренко та 
інші) суттєво поповнили 
національний світогляд. 
А коли на 4 курсі ввели 
спецкурс «Українська ви-
шивка», викладачем якого 
була член Спілки майстрів 
України Бебешко Лідія Ми-
колаївна, дівчина остаточно 
занурилась у багатство 
народного вишивання. 

Відтоді Наталія Сергіївна 
активно відвідує всі захо-
ди, пов’язані з вишивкою, 
невтомно освоює нові різ-
номанітні техніки, вивчає 
символіку орнаментів, до-
сліджує діяльність майстрів 
вишивки, збирає відповідну 
літературу і, звичайно ж — 
створює нові й нові вироби. 

Сьогодні Наталія Мам-
чур — кандидат педагогіч-
них наук, викладач україн-
ської вишивки, керівник 
майстер-класу «Українсь-

кий рушник» при 
р ідн і й  к афедр і , 
співробітник науко-
во-дослідної лабо-
раторії «Етнологія 
Черкаського краю» 
та науково-мето-
дично го  центру 
«Дослідження на-
родно ї  вишивки 
Східного Поділля» 
УД П У,  к е р і в н и к 
секції української 
в и ш и в к и  М а л о ї 
академії народних 
мистецтв:  ї ї  ти -
тулів, обов’язків і 
доручень — не злі-
чити!.. Неспроста ж 
вона стала лауреатом кон-
курсу «Жінка року» (Умань, 
2013) в номінації «Берегиня 
народних традицій»!..

А ще влітку 2013 року 
наша дорога майстриня 
представляла українські 
народні традиції вишиван-
ня на Міжнародній виставці 
мистецтв, що проходила 
у рамках Тижня культури 
в Туркменістані. Завдяки 
своїй кмітливості та допит-
ливості, Наталія встигла 
там збагатитися неабия-
ким досвідом. А завдяки 
природженій чарівності й 
дипломатичності — зуміла 
зав’язати вельми і вельми 
поважні знайомства, на-
лагодити дружні  й творчі 
стосунки з представниками 
США, Франції, Австрії, Тур-
кменистану, Японії та інших 
країн!.. 

Зовсім нещодавно На-
талія Мамчур брала участь у 
ще одній високопатріотичній 

акції: у вишиванні символіч-
ного рушника до 60-річчя 
Черкаської області. 

«Дуже хочу аби ви -
шивка була якісною, щоб 
відповідала народним ка-
нонам, — зізнається Май-
стриня. — І щоб вона ціну-
валась, щоб її вартість була 
солідною. Треба популя-
ризувати якісну вишивку, 
щоб люди могли розрізнити 
ручну роботу від машинної, 
якісний виріб від зроблено-
го нашвидкуруч з дешевих 
матеріалів».

Попереду — чимало 
нових справ, планів і за-
думів. Віримо, що з такою 
працездатністю й наполег-
ливістю, як у Наталі, всі 
вони — збудуться. Ми ж 
підтримаємо її, чим тільки 
можемо, і зичимо міцного 
здоров’я, звичайного люд-
ського щастя й успіхів у 
всіх сферах! Так тримати, 
Наталочко!

Студентська наукова робота — шлях формування 
творчої індивідуальності майбутнього вчителя-
дослідника

МИ ОБИРАєМО НАУКУ!

Геннадій ТорбанюК,
голова Студентського нау-
кового товариства універ-

ситету
Студенти Уманського дер-

жавного педагогічного універ-
ситету імені Павла Тичини з 
перших років навчання по-
трапляють у захоплюючий 
світ наукових досліджень  
і розробок, адже в університеті 
багато уваги приділяється цьо-
му напряму роботи, активно 
діє Студентське наукове това-
риство, стимулюються наукові 
успіхи студентства.

Шлях у велику науку по-
чинається з наукових гуртків 
і дослідницьких лабораторій, 
роботою яких в університеті 
керують провідні науковці. 
У 2012-2013 навчальному 
році в 295 гуртках прово-
дили наукові дослідження 
3170 студентів. Вони були 
залучені до розробки науко-
вих комплексних кафедраль-
них тем, госпдоговірних тем, 
держбюджетних досліджень 
та розробляли індивідуальні 
навчально-наукові проекти.

Ун іверситет  створює 
ус і  необх ідн і  умови для 
оприлюднення результатів 
студентської наукової ро-
боти. Щороку проводять-
ся Дні  студентської науки, 
конкурси студентських на-
укових робіт та олімпіади, 
студентські наукові захо-
ди різного рівня тощо. Так, 
у 2012 році на базі універ-
ситету за активної участі 
студентства було проведено  
4 міжнародних і 6 всеукраїн-
ських студентських наукових 
конференцій і семінарів. За 
матеріалами досліджень сту-
дентів та молодих науковців 
опубліковано 26 збірників 
наукових статей.

У 2012 році на ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади університет пред-
ставляли 33 студенти, з них  
7 вибороли призові місця,  

у ІІ турі Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових 
робіт переможцями стали 17 
студентів нашого навчального 
закладу. 

Сьогодні студентство ак-
тивний учасник міжнародних 
наукових і освітніх проектів, 
грантів. Особливою популяр-
ністю серед студентів різних 
факультетів користується між-
народна освітня програма «Мі-
ждисциплінарні індивідуальні 
гуманітарні студії» (МІГуС), 
яка вже декілька років успішно 
реалізується при Польському 
культурно-освітньому центрі 
університету. Керівництво вузу 
постійно розширює напрями 
міжнародної наукової співпра-
ці, так сьогодні талановиті 
студенти, магістранти запро-
шуються до участі в проекті 
EMINENCE, який фінансується 
Європейською Комісією в рам-
ках програми Erasmus Mundus.

Отриманий досвід і наукові 
результати відкривають шлях 
до аспірантури університету. 
Наш навчальний заклад, один 
із небагатьох вузів, який має 
гарну традицію — залишати 
в лавах викладачів кращих 
випускників, а, отже, продов-
жувати розвиток їх науко-
во-дослідницьких здібностей 
та умінь. 

Студентство університету 
переконане, що наукові дослід-
ження та експерименти —  це 
джерело пошуку, яке сприяє 
формуванню творчої індиві-
дуальності майбутнього вчи-
теля-дослідника. На початку 
нового навчального року ми 
чекаємо гідного поповнення 
наших рядів першокурсника-
ми і під мудрим керівництвом 
викладачів продовжимо писа-
ти нові сторінки університетсь-
кого життя. Адже: «Наука — це 
честь, гідність університету… 
Це душа університету, той 
самий принцип, що наповнює 
університет життям…» (Хосе 
Ортега-і-Гассет).

СтудЛайф

ЛІТНІ шКОЛИ ПОЛЬСЬКОї 
МОВИ

Щороку завдяки сприянню Посольства Республіки 
Польща в Києві та Польського культурно-освітнього цен-
тру студенти та співробітники нашого університету мають 
унікальну нагоду взяти участь у літніх школах польської мови  
і культури. Цьогоріч у школах, які відбулися у Варшаві, То-
руні, Любліні та Вроцлаві, наш університет представили  
13 студентів факультету української філології та міждисци-
плінарних індивідуальних гуманітарних студій.

Студенти мали можливість поглибити знання з польської 
мови, літератури та історії. А ознайомлення з культурою відбу-
валося безпосередньо під час екскурсій та відвідування музеїв, 
виставок та театрів. 

Поряд з польською, молодь багато нового дізналася й про 
інші культури, адже слухачами літніх шкіл є студенти з різних 
країн: Болгарії, Сербії, Іспанії, Великобританії, Ірландії, США, 
Франції та ін. Не обійшлося і без вечора багатьох культур, де 
наші студенти гідно представили Україну.

Влітку відбувся випуск міжнародної освітньої про-
грами «Міждисциплінарних індивідуальних гуманітарних 
студій» (МІГуС), яка вже кілька років успішно реалізується  
в Уманському державному педагогічному університеті імені 
Павла Тичини. Програма діє при Польському культурно-освіт-
ньому центрі. 

Студенти впродовж трьох років вивчали польську мову, 
додаткові дисципліни гуманітарного циклу, які не входили  
в план їх фахового навчання на відповідних факультетах, 
брали участь в міжнародних молодіжних і польсько-у-
країнських академічних обмінах та літніх мовних школах  
у Польщі. 

Сертифікати про закінчення навчання в Колегіумі МІГуС 
отримали Наталія Дерев’янко (історичний факультет), Марія 
Краєва та Наталія Корженецька (факультет української філоло-
гії), Інна Лосінець, Валентина Черевченко та Ірина Чернявська 
(факультет іноземної філології), Юрій Ганущак (природничо-ге-
ографічний факультет).

Як засвідчили студенти, навчання в Колегіумі змінило їхнє 
світобачення, розширило спектр майбутніх можливостей і до-
дало впевненості у власних силах.

Прес-центр УДПУ

ВИПУСКНИКИ МІЖНАРОДНОї
ОСВІТНЬОї ПРОГРАМИ 

ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТИ



Педагогічні 
ВІСТІ

Газета Уманського державного 
педагогiчного унiверситету
iменi Павла Тичини

реєстраційний номер чС №610
Тираж 1000 прим.
Замовлення № 3

Засновник: Уманський державний
педагогічний університет імені Павла Тичини.
Головний редактор —  кандидат філологіч них 
наук, професор н. а. Цимбал.
макетування та верстка — кандидат філологіч них наук, 
доцент Є. м. ПилиПенКо.
наша адреса:  20300, м. Умань,

    вул. Садова, 28

 За зміст і достовірність відповідальність несе 
 автор публікацій.
 Редакція не завжди поділяє позицію авторів  
 публікацій.
 Редакція залишає за собою право виправляти  
 і скорочувати матеріали.

Газета надрукована Уманським комунальним видавни-
чо-поліграфічним підприємством

черкаської обласної ради.

Творчість  учасників  університетського
літературного об’єднання  імені Миколи Бажана

Немає сумнівів, що ви — творчі й талановиті! Навіть якщо ще не зважувалися 
писати щось власне. Навіть якщо і самі про це ще не знаєте. Тож запрошуємо до 
наших засідань літературного об’єднання імені Миколи Бажана, які відбуваються 
на факультеті української філології. Приєднуйтесь! 

А для знайомства — кілька поезій, написаних такими ж, як ви, вчорашніми 
першокурсниками, серед яких нині — і члени Національної спілки письменників 
України, й кандидати наук, і — просто прекрасні вчителі-словесники!

м. ПавленКо, керівник літоб’єднання, 
член національної Спілки письменників України

Вітаємо, дорогі першокурсники! 

ольга воЄДило, студентка
  

Я вже більше не твоя пестунка
І уже не б’ється серце лунко.
Раніше рахувала спільні дні — 
Тепер нехай згорять вони в огні!
 
Здавались твоїми всі білі авто,
Тепер — начувайся! Тепер ти — ніхто!
Зітру з минулого і дні, і ночі,
Й не гляну навіть в безсоромні очі!
 
Ти з гордістю ховаєшся 

на станції «Зима»?
Можливо там зустрінеться 

іще одна «Вона»!..
А поки що… Немов колінами по гальці, — 
але тримаюсь я… І я — здолаю це!.. 

  
Мені здається, що тобі вже час!
Ніхто уже й не згадує про нас.
Прошу ну йди вже, прощавай!
Й про себе пам’ять поховай!
 
Але ж ти — ні! Ти сам у серці!
Тебе я бачу навіть у люстерку.
Думки і сни —твої, прокляті!
Календарі на спогади багаті…
 
Аби лиш не те: «А можливо», «якби»…
Нема щоб: «Не любив — то й не люби»!..
Без тебе самотності нині річниця.
Болить? Не болить?.. 

Втім, яка вам різниця?..

Сніжана ШУТКо, студентка
  

Мій тихий-тихий вічний листопад…
Ілюзії, надмірні сподівання
Намотують по сотні кіловат
В мережі невідомості й чекання.

Зніміть лічильник! Викиньте його!
Я так втомилась рахувати цифри!..
Однаково: навіщо і — чого…
Моє життя — мені й писати титри!

І день, як фільм: прекрасний і сумний.
Земне й небесне. Жовте і зелене.
Найкращий час. Не хочеться весни —
Лиш осінь  подарунком є для мене!

олег СироТа, 
випускник, автор ряду поетичних 

публікацій, вчителює в Умані
  

Шалений ранок на підводному човні!
І що робити безпорадному мені?
Команда метушиться, верещить,
А час, неначе вчадяний, біжить!..
Але тримає мужньо човен курс —
Ніколи не охопить мене страх!
Я мрію знову викинути гюйс*

В країні, що я вигадав у снах!
Хіба нема?! Навіщо ж цей похід?
Щоденний бій в омані марноти, —
Хай буду я старий старий беззубий

 дід,
Аби доплисти, дотягтись, дійти!..

юлія Гончар, 
випускниця,

член Національної спілки
письменників України, 

кандидат філологічних наук

  
Зелене їжачатко – 
малятко-кактусятко –
у мами на віконці
пригрілося на сонці.
Та тільки дуже злюче
оте маля колюче.
Про це мій пальчик знає 
і всім розповідає.

  
Ой негарну звичку,
мають черевички:
не слухають мами – 
йдуть в калюжку прямо!

  
Я малинка, я чорничка,
я ще зовсім невеличка,
карооке сонечко,
татусева донечка.

  
Не лякаюсь гусака!
А хоробра я така,
що нічого не боюся,
адже поруч є матуся.

  
Равлик-мама, 
равлик-тато –
кожен має 
власну хату.
Хто ж прийде 
до равленяти,
щоб його
заколихати. 

олександр ШаболДов,
студент

  
Вогнів яскравий зорепад.
Нам ніч дарує прохолоду,
Бузком чарує темний сад
І вабить тінню насолоди.
В латинські ритми вбрані сни,
Вдягнули «міні» палкі музи,
В духмянім подиху весни
Розлита пристрасна спокуса.
В твоїх очах солодкий шал
І заклик грішного бажання,
Венеціанський карнавал
Скороминущого кохання.
Одна на двох ця темна ніч,
Відкинь пристойності личину,
Забудь про всіх! Ми — віч-на-віч,
Не треба гаяти й хвилини!
Нехай всі дивляться — забудь!
На ранок лишаться лиш стіни,
Буденна сонна каламуть
І звична жуйка часоплину.
В твоїх вустах одвічна хіть,
Бокал зорить іскристим трунком,
Сторіччя з’єднані у мить
Жагучим млосним поцілунком.
Забудь ману порожніх слів,
Коли п’янить чуттєве танго.
Ми вдвох у вирі почуттів
Втопаємо, як в водах Ганга.
Серед юрби чужих облич
Я все життя тебе шукала.
Так сон мине, як впаде ніч
На дно порожнього бокала.
Ти вранці зникнеш серед мрій,
Моя безумна серенадо,
Лишивши в пам’ять усміх свій
І на сорочці слід помади… 

* Гюйс — прапор особливого кольору, який 
піднімають, коли корабель стоїть на якорі  
в місці призначення.
  

артур ЦиКалюК, 
випускник, переможець багатьох 

літературних конкурсів 
(в тім числі й всеукраїнських), 

нині вчителює в Гайсині 

  
Беззахисно-
Синє
Небо
Навіює
Сум.
Сонце 
Усміхається 
Крізь 
Сльози
Сивій
Тузі
Журавлів.
На 
прощання —
Із серця
Слова.

Листочки
Останнього
Вальсу
Чекають.
Павучки-
Магеллани
Слухають
Чорно-
Білу
Музику
Беріз.
Щемлива
Колискова
Закінчилась:
«Засинай,
Засинай…»

Добірка малюнків 
марини ПавленКо: 
"Полуниці" (зверху);  

"Гладіолуси", 
"Скло і черешні" (нижні роботи)


