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Хроніка наукового і освітнього життя

УДК 378(477.43)“2016”
І.М.Конет, Р.М.Білик

Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка у 2016 році:
конференції, круглі столи, семінари
На сучасному етапі розвитку національної освіти і науки окреслено цілу
низку актуальних, очікуваних, інколи дискусійних проблем, які безпосередньо
пов’язані з підвищенням якості освітніх послуг, подальшим розвитком наукових
досліджень, забезпеченням мобільності і креативності підходів до вирішення
нагальних потреб часу.
Розбудова української освіти і науки, зростаючі запити суспільства на
висококваліфіковані конкурентноздатні кадри зумовлюють розв’язання різноманітних проблем, оскільки розвиток освіти і науки сьогодні потребує удосконалення й об’єктивного висвітлення на сторінках різних часописів, у роботі
наукових та науково-практичних конференцій.
2016 рік позначився для Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка масштабністю проведення наукових заходів.
Так, зокрема, у поточному році було проведено 26 наукових заходів, у тому
числі 9 міжнародних та 17 всеукраїнських і регіональних наукових конференцій,
низку круглих столів та семінарів.
***
18–19 лютого в університеті відбулася наукова інтернет-конференція «Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства». Привітав
присутніх декан факультету української філології та журналістики Борис Коваленко, кандидат філологічних наук, доцент. Він подякував гостям нашого
вишу і побажав наукових звершень. До привітального слова долучився завідувач кафедри історії української літератури та компаративістики Олег Рарицький, кандидат філологічних наук, доцент. Також Олег Анатолійович представив
аудиторії учасників конференції та передав їм слово. На пленарному засіданні
виступили: Ігор Набитович, доктор філологічних наук, професор кафедри
української філології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в Любліні;
Олександр Михед, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу теорії літератури Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН
України; Людмила Бербенець, кандидат філологічних наук, молодший науко-
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вий співробітник відділу теорії літератури Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України; Олексій Сінченко, кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української літератури і компаративістики Київського університету
імені Бориса Грінченка; Олександр Волковинський, доктор філологічних наук,
професор, завідувач кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університет імені Івана Огієнка.
Після пленарного засідання відбулася презентація журналу «Слово і Час»
(за участю головного редактора Лукаша Скупейка) та наукових видань Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАНУ. Далі науковці продовжили роботу
в секціях. Тематика доповідей відзначалася не лише розмаїттям, але й глибиною
та важливістю поставлених проблем.
Другий день конференції теж був багатий на цікаві заходи:
– відкрита лекція «Тенденції розвитку української літератури помежів’я
середньовіччя і бароко» доктора філологічних наук Ю. Пелешенка, кандидата
філологічних наук Г. Ноги (Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАНУ);
– відкрита лекція «Дискурсивні моделі сучасного літературознавства» доктора філологічних наук І. Набитовича (Університет імені Марії Кюрі-Склодовської, Польща), кандидата філологічних наук О. Сінченка (Київський університет імені Бориса Грінченка).
Науково-методичний семінар «Сприймання літературних творів на тлі подій та явищ епохи: невідома спадщина Остапа Вишні та В. Сосюри» за участю
доктора філологічних наук Л. Скупейка (Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАНУ) і кандидата філологічних наук С. Гальченка організатори провели в Кам’янець-Подільській ЗОШ І–ІІІ ступенів № 5, залучивши вчителів
та учнів.
***
Відповідно до розпорядження ректора 15–16 березня 2015 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка проведено Звітну наукову конференцію викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2015–2016 навчальному році. 15 березня конференція працювала в режимі секційних засідань у навчальних корпусах факультетів університету, наступного дня – у форматі пленарних засідань на факультетах, де було
підведено підсумки роботи секційних засідань конференції та намічено перспективні плани НДР на 2016–2017 навчальний рік. У роботі конференції
працювало 12 секцій: економічних дисциплін; історії; корекційної та соціальної
педагогіки і психології; українського мовознавства; іноземної філології; фізико-математичних наук, природничих наук; педагогіки та методик дошкільної
і початкової освіти; теорії мовознавства і методики його викладання; образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва; музичного мистецтва; фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.
За підсумками конференції видано збірник «Наукові праці Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка». Випуск 15.

544

Освіта, наука і культура на Поділлі. Том 24

***
14–20 березня 2016 року відбулась міжнародна науково-практична конференція «Зарубіжні письменники і Україна». Співорганізаторами форуму
виступили Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. У конференції взяли участь понад 150 науковців, учителів, методистів
із різних куточків України, вчені з провідних університетів Західної Європи
(Данія, Швеція, Німеччина та ін.), Азії (Японія), США.
Під час пленарних засідань, які тривали в Полтаві 15–16 березня 2016 р.,
було виголошено доповіді: «Муза Шевченка без кордонів» (проф. М.К. Наєнко, Київ), «Ахматова. Данте. Крим» (проф. В.П. Казарін, Київ), «Хто винен?
/ Що робити?: до проблеми кризи університету» (проф. Л.В. Мацевко-Бекерська, Львів), «Алюзивність російської та японської драматургії першої половини XX ст.» (проф. Сін’їті Мурата, Токіо), «Індивідуальний стиль Г.К. Андерсена: неозначеність і трансформація» (проф. К. Хаммер, Копенгаген), «Життєтворчість О. Блока у прочитанні С. Бураго» (доц. Д.С. Бураго, Київ), «Японська
література в пострадянських країнах: результати міжнародного проекту»
(проф. Сусуму Нонака, Сайтама), «Український дискурс у романі Дж. Літтела
«Благоволительки» (доц. Б.В. Стороха, Полтава), «Уплив японського мистецтва
на розвиток європейського імпресіонізму» (проф. О.М. Ніколенко, Полтава),
а також представлено стендову доповідь «Міт Гуцульщини від Станіслава
Вінценза» (проф. Ю.Я. Барабаш, Москва).
Працювали такі секції: «Україна в житті й творчості зарубіжних письменників», «Типологічні та генетичні зв’язки творчості зарубіжних та українських
письменників», «Мовні та стилістичні особливості художніх творів зарубіжних письменників українською мовою», «Художня література XX ст. в сучасному науковому дискурсі», «Викладання зарубіжної літератури в навчальних
закладах України та інших країн», «Культура і сучасність».
Практичного спрямування конференції надали кращі представники учительства України, які репрезентували свій досвід на пленарних і секційних
засіданнях (О.О. Гузь, В.Г. Туряниця, Л.М. Малигіна, О.В. Пітерська, Л.П. Юлдашева, О.В. Ревнівцева та ін.).
19 березня 2016 р. у Кам’янець-Подільському національному університеті
імені Івана Огієнка відбувся круглий стіл «Методологія сучасного літературознавства» за участі кафедри германських мов і зарубіжної літератури КПНУ
імені Івана Огієнка (завідувач кафедри – проф. О.В. Кеба), кафедри світової
літератури ПНПУ імені В.Г. Короленка (завідувач кафедри – проф. О.М. Ніколенко), кафедри англійської та німецької філології ПНПУ імені В.Г. Короленка
(завідувач кафедри – доц. М.О. Зуєнко), а також іноземних гостей конференції:
Ліза Вейсс, Беррі Гропп (США), Сін’їті Мурата, Сусуму Нонака (Японія),
Барбро Лундін (Швеція), Карстен Хаммер (Данія).
Під час круглого столу були обговорені проблеми методологічної підготовки студентів та магістрантів у різних країнах світу, а також укладання літера-
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турного канону для учнівської та студентської молоді. Проф. Сін’їті Мурата
з Університету Дзьоті (Токіо) виступив із пропозицією створення міжнародного наукового товариства із залученням українських та японських фахівців.
Проф. Карстен Хаммер із Університету UCC (Копенгаген) запропонував зміцнювати наукові та освітні зв’язки між Європою та Азією за посередництва
України.
Гості конференції «Зарубіжні письменники і Україна» мали змогу ознайомитися з мистецтвом України під час концертів Великого академічного Слобожанського ансамблю пісні і танцю (художній керівник та головний балетмейстер – народний артист України, професор Б. Колногузенко), Народного
ансамблю спортивного бального танцю «Грація» (художній керівник – заслужений працівник культури України П. Горголь), відвідали експозиційну залу
Навчально-наукової лабораторії етнології у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Полтавський краєзнавчий музей,
оглянули древні пам’ятки Полтавщини (Мгарський монастир) та Кам’янцяПодільського (Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець»,
що належить до «Семи чудес України»; Кафедральний костел святих Апостолів
Петра і Павла).
***
17 березня в Кам’янець-Подільському національному університеті імені
Івана Огієнка відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної науки України».
Учасники конференції працювали в таких секціях: фізико-математичні
науки, історичні науки, філологічні науки, педагогіка та психологія .
Вітальне слово виголосив Конет Іван Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка.
Також на пленарному засіданні виступили керівники секцій: Завальнюк
Олександр Михайлович, доктор історичних наук, професор («Стан та перспективи історичних наук в сучасному освітньому середовищі»); Присакар Володимир Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент («Педагогічна майстерність як основа системи загальнопедагогічної підготовки майбутнього
вчителя»); Ніколаєв Олексій Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент
(«Професійна компетентність як основа формування авторського педагогічного кредо майбутнього учителя фізико-технологічного профілю»).
У пленарних і секційних засіданнях конференції, які працювали за трьома
напрямами, взяли участь близько 50 доповідачів. Як результат наукової роботи
молодих науковців нашого університету та інших вишів України світ побачив
Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної науки України».
Організатори заходу – відділ наукової роботи і міжнародних зв’язків та
студентське наукове товариство.
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***
24 березня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти». Із своїми доповідями виступили викладачі нашого вишу. Виступи стосувалися різних сфер
діяльності. Б.О. Коваленко говорив про особливості рукописів. О.А. Рарицький розповідав про жанр оповіді, як явище метажанру. К.І. Демчик аналізувала
особливості організації діяльності дошкільнят. Н.Б. Ладиняк оцінила риси
мовної особистості у студентів нефілологічних напрямків підготовки. В.П. Атаманчук зробила акцент на орієнтирах якісного навчання майбутніх філологів.
В кінці своєї доповіді Вікторія Петрівна, як голова ради молодих вчених, оголосила про завершення пленарного засідання.
У роботі секційних засідань активну участь взяли молоді науковці з нашого
університету (з факультету української філології та журналістики, педагогічного, та фізико-математичного факультетів, а також факультету іноземної
філології), з Львова, Хмельницього та Чернівців. За матеріалами конференцій
готується збірник праць, які є результатом наукового пошуку молодих вчених
з Глухова, Івано-Франківська, Ізмаїла, Кіровограда, Луцька, Рівного, Умані
та Чернігова.
***
14–15 квітня 2016 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної і
початкової освіти проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференція
«Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти». Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка, Польсько-українська науково-дослідна лабораторія дидактики
імені Яна Амоса Коменського Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка та Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. У конференції взяло участь понад 150
науковців, методистів, учителів, вихователів-методистів із різних регіонів
України (м. Глухів, м. Дрогобич, м. Житомир, м. Умань, м. Львів, м. Кам’янець-Подільський, м. Хмельницький, м. Київ, м. Полтава, м. Кривий Ріг,
м. Тернопіль) та зарубіжжя (Білорусь (м. Мінськ), Молдова (м. Комрат), Румунія (м. Пітешті), Перу (м. Ліма).
Працювали такі секції:
• Проблеми наступності в умовах підготовки дітей п’ятирічного віку до
навчання у початковій школі.
• Наступність у дошкільній і початковій освіті в педагогічній теорії та практиці.
• Проблеми підготовки педагога, здатного забезпечити наступність в
умовах модернізації дошкільної і початкової освіти.
• Психолого-педагогічні умови наступності в процесі навчання та виховання дошкільників та молодших школярів.
• Наступність між дошкільною і початковою ланками освіти в умовах
інклюзії.
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Матеріали конференції були опубліковані у фаховому збірнику наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» (випуск 20), який внесено
до науково-метричної бази даних (INDEX COPERNICUS).
***
14 квітня 2016 року на природничому факультеті працювала VIII регіональна науково-практична конференція «Молоді дослідники – природі Поділля». У цьогорічній конференції взяли участь понад 30 учасників (викладачі
та студенти природничого факультету Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, ліцеїсти, учні шкіл міста та району). Така
зацікавленість конференцією спонукала організаторів до проведення конференції в трьох окремих сесіях: «Біологія», «Екологія», «Географія та краєзнавство».
Доповіді, проголошені на конференції, охоплювали різноманітні питання
та проблеми, що стосувалися дослідження популяцій рослин та тварин, характеристики дендрофлори, перспективи організації та проведення герпетошколи,
оцінки стану навколишнього середовища, питання землекористування та розвитку рекреаційної сфери тощо. За результатами конференції були визначені
переможці у двох категоріях: «Науковець-учень» та «Науковець-студент».
***
21–22 квітня 2016 року на базі фізико-математичного факультету відбулася
VII Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного
моделювання, прогнозування та оптимізації», організаторами якої виступили:
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,
Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова НАН України,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, OKAN UNIVERSITY (Istanbul,
Turkish), Ташкентський університет інформаційних технологій (Узбекистан),
Державний університет Люблінська політехніка (Польща), Університет Вітаутаса Великого (Каунас, Литва), Віденський університет (Австрія).
Тематика конференції була присвячена: моделюванню і прогнозуванню
динамічних та стохастичних процесів; моделюванню та оптимізації керованих
процесів; системному аналізу і прийняттю рішень; математичному і комп’ютерному моделюванню у прикладних задачах; моделям складних процесів;
системам рівнянь із частинними похідними; питанням оптимізації обчислень;
інформаційним технологіям в освіті.
Матеріали конференції опубліковані у збірниках наукових праць, які входять
до переліку фахових видань України: «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки» та «Математичне та комп’ютерне моделювання.
Серія: Фізико-математичні науки» і в окремому Збірнику VII Міжнародної
наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації».
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***
25–29 квітня 2016 року на базі літнього дитячого оздоровчого табору
«Шанс» (околиці с. Кашнатнівка Кам’янець-Подільського району Хмельницької обл.), на теренах НПП «Подільські Товтри» проходила ХVІІ Загальноукраїнська орнітологічна школа-семінар «Орнітофауна та методи її досліджень» та
ІХ всеукраїнська студентська орнітологічна конференція «Орнітологічні дослідження в Україні».
Участь в роботі орнітологічної школи-семінару прийняли 35 учасників:
студенти I–VI курсів ВНЗ Львову, Глухова, Києва, Черкас, Хмельницького,
Харкова та Кам’янця-Подільського, наукові співробітники НПП «Подільські
Товтри», НПП «Мале Полісся», НПП «Дермансько-Острозький».
Організаторами школи-семінару виступили Західноукраїнське орнітологічне товариство, природничий факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, НПП «Подільські Товтри», Державний
природознавчий музей НАН України (м. Львів).
За період роботи орнітологічної школи-семінару студенти оволоділи методиками обліку чисельності птахів; визначення птахів «до виду»; виготовлення
пташиних тушок та чучел; ведення звітної документації.
Також в період роботи орнітошколи відбулась студентська орнітологічна
олімпіада. Під час олімпіади студенти визначали птахів «до виду» за фотографіями та відеороликами в двох номінаціях «senior» та «unior».
На орнітологічній студентській конференції «Орнітологічні дослідження
в Україні» було представлено 13 доповідей за рзезультатами досліджень міграцій, орнітофауни певних регіонів, фенології та біології репродуктивного періоду птахів. Під час роботи конференції студенти природничого факультету
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
продемонстрували високий рівень підготовки. А студент ІІІ курсу Павко Василь, з доповіддю на тему «Динаміка заселення штучних гніздівель в БЗДЗ
«Панівецька Дача» – виборов третє місце.
***
23 квітня 2016 року відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних
взаємин», організаторами якої виступили: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка, кафедра соціальної педагогіки Інституту педагогіки Жешівського університету (м. Жешів, Республіка Польща), Академія імені Яна
Длугоша в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка Польща), кафедра психології
Брестського державного університету імені О.С.Пушкіна (м. Брест, Республіка
Білорусь), Педагогічний факультет Католицького університету (м. Ружомберок, Словаччина), Навчальний Комплекс у Копитовій Підкарпацького воєводства (м. Копитова, Республіка Польща).
Тематичні напрямки роботи конференції:
1. Психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості: функції, роз-
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виток, здійснення.
2. Особливості психологічної реабілітації та психокорекції особистості.
3. Психологія національної самосвідомості.
4. Експериментальні дослідження в психології особистості.
5. Проблеми міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі.
6. Особливості збереження психічного здоров’я особистості.
7. Психологія міжособистісних взаємин у сфері професійної діяльності.
8. Психологічні механізми становлення цінностей особистості.
9. Актуальні проблеми соціалізації особистості.
10. Психологія людини в екстремальних ситуаціях.
11. Духовний світ особистості.
12. Актуальні проблеми спеціальної психології.
Учасники VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» відзначили
чітку роботу організаційного комітету, висловили особливу подяку на адресу
керівництва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка й Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та прийняли
резолюцію щодо необхідності продовження щорічного проведення науковопрактичної конференції з обраної тематики з метою обміну інформацією про
дослідження, апробацією результатів теоретико-експериментальних пошуків,
а також визначення наукових орієнтирів на перспективу.
***
13–14 травня 2016 року відбувся Всеукраїнський науковий симпозіум:
«Туризм ХХІ століття: реалії, виклики, перспективи». Організаторами симпозіуму виступили: Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка; кафедра туризму та готельно-ресторанної справи; Хмельницька
обласна організація Національної спілки краєзнавців України; Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України. У роботі симпозіуму прийняли участь науковці з Вінниці, Львова, Івано-Франківська, Хмельницького, Меджибожа та Кам’янця-Подільського.
На засіданні наукового симпозіуму були заслухані наукові доповіді та
повідомлення, в яких розглядалися різні аспекти і проблеми розвитку туризму
в світі, Україні та Хмельницькій області на сучасному етапі в умовах кризових
явищ, війни та поширення тероризму. Доповідачами симпозіуму пропонувались ідеї впровадження інноваційних технологій для стабілізації і розвитку
туристичної галузі.
***
16 травня 2016 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розпочала роботу V Всеукраїнська студентська
археологічна конференція «Археологічні дослідження в Україні: здобутки і
перспективи». Відкриття заходу відбулось у конференц-залі головного корпусу
університету.
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З вітальним словом до учасників конференції звернувся її організатор –
доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих
дисциплін Анатолій Гуцал. Також від імені ректора та всього професорськовикладацького колективу університету присутніх привітав проректор з наукової
роботи, доктор фізико-математичних наук, професор Іван Конет, який зробив
невеликий екскурс в історію нашого університету та розповів про сучасну
його діяльність.
Археологічна конференція традиційно зібрала молодих дослідників з усієї
України. До університету Огієнка завітали студенти з Чернігова, Житомира,
Харкова, Одеси, Чернівців. Активно долучились до роботи й студенти історичного факультету нашого вишу, зокрема, Мар’яна Марціник, Тетяна Микитюк, Вадим Габришен та інші.
Після проведення пленарного засідання організатори підготували для
учасників конференції екскурсію в університетському музеї та екскурсію
містом.
17 травня захід продовжився проведенням секційних засідань. Працювали
три секції:
• Історіографії та методики археологічних досліджень (керівник – В.А.Гуцал);
• Актуальних проблем археології первісного суспільства (керівник –
А.Ф.Гуцал);
• Давньоруської та пізньосередньовічної археології (керівник – О.Л.Баженов).
Заключне пленарне засідання конференції відбулось 18 травня. Керівники
секцій підвели підсумки роботи, відбулось нагородження учасників заходу.
За матеріалами конференції видано науковий збірник.
***
На економічному факультеті 19–20 травня 2016 року відбулась ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи
соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті». Робота заходу була організована у восьми секціях за актуальними тематиками – «Сучасний економічний розвиток: інноваційний аспект», «Проблеми та перспективи функціонування підприємства і підприємництва», «Пріоритети забезпечення розвитку
людського потенціалу та нагромадження людського капіталу», «Соціальні
ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації управління», «Розвиток
індустрії гостинності: історичний, географічний та економічний аспекти»,
«Економічна безпека як основа соціально-економічного розвитку», «Регіональна політика і самоуправління територій в умовах децентралізації управління економікою», «Соціальні інновації та соціальне підприємництво як засіб
вирішення соціальних проблем в умовах скорочення бюджетного фінансування».
Співорганізаторами виступили Міністерство освіти і науки України, Кам’янець-Подільська міська рада, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Інститут досліджень науково-технічного потен-
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ціалу та історії науки імені Г. М. Доброва Національної академії наук України,
Національна академія державного управління при Президентові України,
Львівський державний університет внутрішніх справ, Комратський державний
університет, м. Комрат (Республіка Молдова), Академія технологій, м. Резекне
(Латвійська Республіка), Опольський державний університет, м. Ополе (Республіка Польща).
Для участі у конференції до нашого університету завітали 34 запрошених
науковців, серед яких 1 член-кореспондент Академії Наук, 9 докторів наук.
За її результатами опубліковано «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки», до якого загалом
включено 65 статей. Кам’янець-Подільську міську державну адміністрацію
на пленарному засідання представив Кам’янець-Подільський міський голова
Сімашкевич Михайло Євстафійович, який виступив з вітальним словом.
Іноземну наукову спільноту під час роботи конференції у черговий раз
презентували троє учасників з Познанського університету економіки (Польща),
член-кореспондент РАН (Росія), кандидат технічних наук з Білорусі. Загалом
у конференції взяли участь 11 учених з-за кордону – з Польщі (Познанський
університет економіки), Білорусі (Інститут економіки НАН Білорусі, Інститут
соціології НАН Білорусі), Молдови (Камратский державний університет,
Бєльцкий державний університет ім. Алеко Руссо, Державний педагогічний
університет ім. Іона Крянге), Росії (Інститут історії природознавства і техніки
ім. С.І. Вавілова РАН, Камський інститут гуманітарних та інженерних технологій).
Широкою була і вітчизняна географія конференції: міста Харків, Київ,
Чернівці, Вінниця, Львів, Ніжин, Мукачеве, Кам’янець-Подільський. Представники вітчизняної наукової думки продемонстрували свіжі ідеї та методологічні
підходи до дослідження теоретичних і прикладних проблем за напрямками
роботи конференції. Широко була презентована академічна наукова спільнота:
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України,
Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Національна академія державного управління при Президентові України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». Науково-педагогічні
співробітники 12 вищих навчальних закладів України також надіслали свої статті
до «Вісника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки».
У рамках конференції 20 травня був проведений науково-практичний
семінар для молодих учених «Актуальні проблеми соціально-економічного
розвитку України». Молоді науковці продемонстрували результати своїх
досліджень, обговорили перспективні напрями їх подальшого проведення
та вислухали зауваження і поради досвідчених колег. Також була організована
зустріч члена-кореспондента РАН космонавта Батуріна Юрія Михайловича
зі студентами університету.
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Яскравістю відзначилась і екскурсійна програма заходу. Гостям конференції запам’ятається екскурсії до Національного історико-архітектурного
заповідника «Кам’янець» та Історико-архітектурного заповідника «Хотин».
Підводячи підсумки ІХ Міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку
в ХХІ столітті» керівники організаційного комітету Ящишиа Ірина Володимирівна та Лисак Володимир Юрійович підкреслили, що з представниками
вітчизняних та іноземних вищих навчальних закладів і науково-дослідних
установ визначено напрями подальшої співпраці у проведенні наукових досліджень за спільними темами.
***
30 вересня – 1 жовтня 2016 року факультет фізичної культури спільно з
Управлінням освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради факультетом
фізичної культури і спорту проводив Х Всеукраїнську науково-практичну
конференцію з міжнародною участю «Формування здорового способу життя
студентської та учнівської молоді засобами освіти».
У рамках конференції з 20 вересня по 29 вересня 2016 року факультет
фізичної культури, спортивний клуб університету, профком студентів, аспірантів та докторантів університету проводили «Тиждень здорового способу
життя». Серед заходів – популярні серед студентства змагання збірних команд
студентів факультетів університету з міні-футболу на Кубок ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, змагання
першості університету серед збірних команд з паркового волейболу та стрітболу, з туризму, з інтелектуального багатоборства «Мегамозок», з настільного
тенісу та бадмінтону, кульової стрільби. Вперше спільно з міською адміністрацією було реалізовано проект «Легкоатлетичний пробіг вулицями міста «Біг
заради здоров’я», який був висвітлений на шпальтах газети «Студентський
меридіан». В заході брали участь учні та студенти навчальних закладів міста,
паралімпійці та олімпійці, ветерани спорту з Чернівців, Хмельницького та Кам’янця-Подільського.
30 вересня 2016 року конференція розпочала свою роботу з проведення
інформаційно-пізнавальної акції «Наш вибір – здоровий спосіб життя» студентами і працівниками Кам’янець-Подільського медичного училища, представниками управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради та
студентами факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Цією акцією було охоплено більше 350
студентів університету.
З 9.45 год. в конференц-залі головного корпусу університету відбулося
пленарне засідання конференції, участь в якому взяли представники різних
наукових та спортивних організацій ВНЗ України та із-за кордону, а саме:
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, факультет фізичної культури, Факультет фізичної культури і спорту, Придністровський Держаний Університет імені Т.Г. Шевченка, м. Тирасполь, Національ-
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ний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Буковинського
державного медичного університету, м. Чернівці, Чемеровецького медичного
коледжу, Кам’янець-Подільського медичного училища, Федерації пауерліфтингу України, м. Київ, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, Кафедрального Собору на честь Св. благовірного князя Олександра
Невського, м. Кам’янець-Подільський, вчителі фізичної культури Хмельницької області, Кам’янець-Подільська міська поліклініка №1 тощо.
Паралельно з пленарним засіданням з 09 год. 45 хв. до 10 год. 30 хв. в актовій
залі університету відбувалася презентація авторської програми «Формула
здоров’я з Ігорем Абрамовичем» для студентів факультету фізичної культури.
З 10 год. 30 хв. до 11 год. 45 хв. було проведено зустріч студентів факультету
фізичної культури з видатними спортсменами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
По закінченню пленарного засідання для учасників конференції було
проведено виробничу нараду з питань розробки державних стандартів спеціальності «Фізична реабілітація» членом експертної ради Міністерства охорони здоров’я та МОН України, Полянською Оксаною Степанівною, доктором
медичних наук, професором кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету.
З 12 год. 00 хв. до 12 год. 20 хв. на площі перед входом в центральний корпус
університету відбувалася презентація сучасних фітнес-програм на латиноамериканській танцювальній культурі «ZUMBA FITNESS PARTY», яку проводили Гук С.В., Гук Н. та Гук О., сертифіковані фітнес-інструктори.
З 12 год. 20 хв. до 13 год. 00 хв. силами студентів університету відбувся молодіжний флешмоб «Молодь за здоровий спосіб життя».
Наступного дня на секційних засіданнях відбулося обговорення наявних
галузевих проблем та пошук професійних шляхів їх розв’язання.
Оргкомітет конференції щиро вдячний ректорату, голові спортивного клубу
університету, голові профкому студентів, аспірантів і докторантів, всім учасникам та організаторам, викладачам і студентам за активну участь та допомогу
в її проведенні.
***
Упродовж 5–6 жовтня 2016 року в стінах університету відбулася VIІІ наукова конференція молодих вчених, ініційована відділом наукової роботи і міжнародних зв’язків К-ПНУ імені Івана Огієнка. У кожному навчальному корпусі
та факультеті активно кипіла робота секцій і підсекцій.
Аспіранти та молоді викладачі нашого вишу змогли висвітлити будь-який
спектр свого дослідження і презентувати його слухачам секції чи підсекції,
до якої вони були прикріплені:
• Економічних дисциплін.
• Історії.
• Іноземної філології.
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• Української філології та журналістики.
• Корекційної та соціальної педагогіки і психології.
• Педагогіки, теорії та практики дошкільної і початкової освіти.
• Музичного мистецтва.
• Образотворчого мистецтва.
• Природничих наук.
• Фізико-математичних наук.
• Фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.
Більше 140 унікальних наукових доповідей було в цілому заслухано разом
по усіх секціях. Матеріали усіх доповідей видані у Збірнику наукових праць
молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка. Випуск 7. Варто додати, що апробація дослідження дуже важлива для молодого науковця. Діалог і дискусії між колегами дають значний
поштовх до подальшого самовдосконалення і більш наполегливої роботи над
вивченням теми своїх наукових досліджень.
***
12–13 жовтня 2016 року відбулася ХI Міжнародна науково-практична конференція «Дидактичні механізми дієвого формування компетентністних
якостей майбутніх фахівців фізико-математичних спеціальностей».
Конференція охоплювала низку проблем дидактики фізики, пов’язаних
із концептуальними основами професійного становлення майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю; створенням концепції та вироблення
методик і технологій управління процесами формування прогнозованих
змістовно-діяльнісних і діяльнісно-особистісних компетентнісних і світоглядних
якостей майбутнього учителя фізико-технологічного профілю, як дієвої основи його професійного становлення і самовизначення; формуванням його
педагогічного кредо; процесами цілеспрямованого управління процесом
його професійного зростання, розкриттю механізмів контролю якості підготовки студентів, особливостям застосування інноваційних та інформаційнокомунікаційних технологій в сучасній загальноосвітній, професійній та вищій
школі.
У ході роботи засідань конференції та в рамках міжнародного співробітництва вивчено супутні проблеми підготовки фахівця фізико-технологічного
профілю – відповідність світовим стандартам освіти, моніторингу якості підготовки, забезпечення дидактичними матеріалами, педагогічними засоби, програмними продуктами, електронними посібниками, навчально-методичною
і науковою літературою.
Охоплюючи широкий спектр окреслених проблем, конференція працювала у 4-ох напрямках, концептуально об’єднаних ідеологією формування
компетентністних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей:
• Прогнозування та проектування галузевих (фізика, математика, техніка,
технологія) стандартів навчання.
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• Конструювання змісту та навчального середовища фізико-технологічної
освіти в ракурсі орієнтирів Закону України «Про вищу освіту».
• Організаційні форми забезпечення дієвості навчального процесу з
дисциплін фізико-технологічного профілю.
• Інноваційні технології та інтерактивні методи формування світоглядних
мір обізнаності учнів (студентів) з фізики.
Учасниками Міжнародної наукової конференції стали науковці більш ніж
з 35 вищих навчальних закладів України, а саме:
• 7 академіків;
• 25 докторів наук;
• 67 кандидати наук;
• 10 аспірантів;
• 11 здобувачів.
Зарубіжжя представлене матеріалами з вищих навчальних закладів, Молдови, Словаччини, Польщі, які багато років активно співпрацюють з кафедрою
методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.
Однією з важливих науково-практичних подій, що відбувались у цей період
була наукова дискусія: «Фізична освіта в контексті вимог Закону України “Про
вищу освіту”», учасниками якої виступали: науковці, чиї доповіді виголошені
на конференції, викладачі, вчителі, магістри, студенти старших курсів.
Крім того, в рамках конференції було проведено 2 майстер-класи, які стосувались таких проблем: «Фізика – наука для майбутнього» або «Проблемні
питання фізики як засіб активізації навчального процесу» (автор – доктор
педагогічних наук, професор Сусь Богдан Арсентійович); «Сучасна навчально-методична система шкільного фізичного експерименту» (автори – доктор
педагогічних наук, професор Величко Степан Петрович; доктор педагогічних
наук, доцент Сальник Ірина Володимирівна).
Висвітлення актуальних проблем формування компетентністних якостей
майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей, що розглядається
учасниками подібних конференцій є сновою для позитивних та плідних змін
у системі фізико-технологічної освіти України.
Отже, 2016 рік був багатим на різні наукові форуми для колективу викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
про що свідчать проведені наукові та науково-практичні конференції, семінари,
круглі столи, опубліковані монографії, підручники, збірники наукових праць,
навчальні і навчально-методичні посібники тощо.

