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

Хроніка наукового життя Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка у 2017 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 роз-витком 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.
2017 рік позначився для Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка масштабністю проведення наукових заходів.
Так, зокрема, у поточному році було проведено 36 наукових заходів, у тому
числі 14 міжнародних та 22 всеукраїнських і регіональних наукових конференцій, низка круглих столів та семінарів.
***
16 січня науково-дослідний центр огієнкознавства Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка провів І Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Канон Івана Огієнка у сучасній науковій
парадигмі» (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка). Інтернетконференція проводилася за допомогою системи відеоконференцій Skype
for Business.
В онлайн-форумі взяли участь науковці з різних міст України: Калита О.М.,
Поворознюк С.І., Пуряєва Н.В., Сінченко О.Д. (м. Київ), Літвінова І. М. (м. Харків), Хом’як Н.О., Покропивний М. П. (м. Житомир), Яремчук Н.В. (м. Одеса),
Папіш В. А. (м. Ужгород), Солецький О.М. (м. Коломия), Кметь І.Ф. (м. Львів),
Форошевська К.О., Степанян К., Леськова А. (м. Миколаїв).
Активними учасниками інтернет-конференції були викладачі Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка: Коваленко Б.О.
(декан факультету української філології та журналістики), Діяконович І.М.,
Литвинюк О.М., Франчук Т.Й. і студенти факультету української філології та
журналістики: Хом’як Н., Пара А., Яремійчук У., Гарай К.
Представлені відео-доповіді, які викликали резонанс й активно обговорювалися у чаті конференції, репрезентували такі напрями огієнкознавчих досліджень: «Науковий текст Івана Огієнка: новітні теорії і методи дослідження»,
«Концепції Івана Огієнка у сучасному науковому просторі», «Смислообрази
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національної ідентичності у філософському дискурсі Івана Огієнка», «Феномен Івана Огієнка у соціокультурних трендах доби».
В онлайн-режимі відбулася презентація сайту науково-дослідного центру
огієнкознавства та перегляд фільму «Іван Огієнко (Подвижник очима студентів)».
Цікаве наукове спілкування завершилося домовленостями про наступні
Огієнківські онлайн-проекти.
***
Відповідно до розпорядження ректора 14–15 березня 2017 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка проведено Звітну наукову конференцію викладачів, докторантів і аспірантів за
підсумками НДР у 2016–2017 навчальному році. 14 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 2017–2018 навчальний рік. Працювало 12 секцій:
• економічні дисципліни;
• історія;
• корекційна та соціальна педагогіка і психологія;
• українська філологія та журналістика;
• іноземна філологія;
• фізико-математичні науки;
• природничі науки;
• педагогіка та методика дошкільної і початкової освіти;
• теорія мовознавства та методик її викладання;
• образотворче мистецтво;
• музичне мистецтво;
• фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.
За підсумками конференції видано збірник «Наукові праці Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка». Випуск 16.
***
16 березня відбулася ІІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція
«Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти та науки України».
Із настановчим словом, виступив кандидат педагогічних наук, доцент,
керівник відділу наукової роботи і міжнародних зв’язків Білик Роман Миколайович.
Він наголосив на тому, що «студентське життя – золота пора не лише для
здобуття знань в ході лекційних та практичних занять, але й час для реалізації
себе у науковій сфері. А конференція – чудове місце для обміну досвідом…
Адже електронні гаджети ніколи не замінять живого спілкування та не дадуть
відчуття реалізованості…». Після вступного слова учасників конференції було
поділено на дві секції.
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Про роботу секційного засідання «Психологічні науки» (керівник Чеканська О.А.), «Економічні науки» (керівник Свідер О.П.), «Соціальна робота»
(керівник Дідик Н.М.) доповіла керівник Чеканська Оксана Анатоліївна, кандидат психологічних наук, старший викладач.
Далі студенти проголосили свої виступи, які відтворювали результати своїх
наукових пошуків.
За підсумками їх виступів було рекомендовано схвалити роботу III Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти та науки України», а доповіді її учасників –
опублікувати у збірнику студентських наукових праць. Результати наукових
досліджень студентів 5 курсу, з урахуванням зауважень і рекомендацій, –
узагальнити у дипломних і магістерських роботах.
Заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, кандидат педагогічних наук, доцент, Наталія
Валеріївна Бахмат привітала студентів, які взяли участь у конференції. Кращі
доповіді на секційному засіданні відзначено дипломами І–ІІІ ступенів.
На завершення керівник секції підвела підсумки та наголосила, що всі
учасники конференції отримали задоволення від наукової та фахової дискусії,
а участь в ній стане в майбутньому стартовим майданчиком для молодих
педагогів. Наталія Валеріївна побажала успіхів студентам старших курсів у
завершенні їх наукових досліджень та успішному захисті дипломних і магістерських робіт, а студентам ІІ–ІV курсів – найкращих результатів у навчанні, плідної
роботи та продовження наукових досліджень.
За підсумками роботи першої секції, були відзначені найкращі доповіді,
а саме:
І місце – Інна Козлова, магістр факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри Дідик Н.М.);
ІІ місце – Анастасія Драй, студентка 4-го курсу факультету корекційної
та соціальної педагогіки і психології К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник –
кандидат психологічних наук, доцент кафедри Дідик Н.М.);
ІІІ місце – Олег Дергак, магістр факультету колекційної та соціальної педагогіки і психології К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри Дідик Н.М.).
За підсумками роботи другої секції:
І місце – Володимир Ярич, студент 4-го курсу історичного факультету
К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – доктор історичних наук, професор
Філінюк А.Г.);
ІІ місце – Анна Зубик, студентка 6-го курсу факультету іноземної філології
К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат педагогічних наук, доцент
Сторчова Т.В.);
ІІ місце – Любов Тимчишин, студентки 3-го курсу педагогічного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат педагогічних наук, стар-

Хроніка наукового і освітнього життя

601

ший викладач Ватаманюк Г.П.);
ІІІ місце – Артем Грачов, студент 6-го курсу історичного факультету
К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат історичних наук, доцент
Боровець І.І.);
ІІІ місце – Юлія Олексійчук, студентка 6-го курсу факультету іноземної
філології К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент Сторчова Т.В.);
ІІІ місце – Олена Бєлова та Юлія Герцан, студентки 4-го курсу педагогічного
факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка (керівник – кандидат педагогічних наук,
доцент Бахмат Н.В.).
***
6–7 квітня 2017 року на базі кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти». Співорганізаторами виступили Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана Франка, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Хмельницька
гуманітарно-педагогічна академія. У роботі конференції брали участь понад
150 науковців, методистів, учителів, вихователів-методистів із різних регіонів
України (м. Глухів, м. Дрогобич, м. Житомир, м. Умань, м. Львів, м. Кам’янецьПодільський, 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.
Матеріали конференції буде опубліковано у фаховому збірнику наукових
праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» (Випуск 22 (1-2017)), який внесено
до науково-метричної бази даних (INDEX COPERNICUS).
***
12–13 квітня 2017 року відбулася «Наукова конференція студентів та магістрантів університету за підсумками науково-дослідних робіт у 2016 році»,
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яка підвела підсумки НДР студентів та магістрантів університету 2016-2017
навчального року і засвідчила зростання якісного показника цієї роботи.
Студенти університету працювали у 17 секціях: Економічні дисципліни, Історія, Філософія, Політології і соціології, Корекційна та соціальна педагогіка і
психологія, Психологія, Мистецькі дисципліни, Теорія та методика дошкільної
і початкової освіти, Теорія і методика викладання української та іноземної
мови в початковій школі, Педагогіка, Природничі науки, Українська мова,
Історія української літератури, Журналістики, Іноземна філологія, Фізикоматематичні науки, Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.
Загалом студенти та магістранти у всіх підсекціях продемонстрували достатній рівень виконання своєї науково-дослідної роботи. Більшість доповідей
свідчили про глибоку обізнаність студентів щодо стану дослідження проблем
у сучасній науці, належний рівень їх методологічної підготовки, вміння представити найцінніші результати їх дослідницької роботи.
Цьогорічна конференція засвідчила значну активність у науковій роботі
студентів 4 та 5 курсів, що є запорукою високого рівня наукової підготовки
майбутніх магістрантів. Показово і те, що студенти перших-третіх курсів не
просто взяли участь у конференції, а опинилися серед переможців наукового
змагання. Доповіді студентів у підсекціях супроводжувалися презентаціями,
що сприяло загальному розумінню представленої проблеми та досягнутих
результатів.
Розмаїття тем представлених доповідей свідчить про широке коло наукових
інтересів студентів та їх керівників, що може виявитися значним потенціалом
для участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях в майбутньому. У своїх доповідях студенти і магістранти акцентували увагу на
особистому внеску у досліджувану проблему.
Робота у підсекціях показала, що критерієм «якісної наукової продукції»
є зворотній зв’язок з аудиторією, коли доповідачі та слухачі творять єдиний
науково-пізнавальний простір. Запитання, зворотні коментарі, пояснення, що
мали місце під час обговорення доповідей, красномовно підтверджують це.
Істотною перевагою як при презентації виступу, так і при його сприйнятті
є використання мультимедійних засобів, що, з однієї сторони, значно «полегшують» подання та візуальне сприймання матеріалу, а, з іншої, вимагають
значно більше зусиль, умінь та навичок для їх ефективного використання.
Підсумки роботи ще раз підтвердили, що студентська науково-практична
конференція є єдиною, безальтернативною формою репрезентації сформованих умінь та навичок науково-дослідної роботи, конференція сприяє залученню студентів до самостійної, творчої та наукової роботи, виробляє в них
вміння академічного письма, зв’язного висловлення та виголошення наукових
промов.
***
20 квітня 2017 року на базі природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулась ІХ регіональ-

Хроніка наукового і освітнього життя

603

на науково-практична конференція «Молоді дослідники – природі Поділля»,
присвячена 90-річчю з дня народження Бориса Володимировича Заверухи –
доктора біологічних наук, професора, дослідника флори Поділля та одного
з ініціаторів створення НПП «Подільскі Товтри» та ПЗ «Медобори».
Конференція працювала у трьох підсекціях: «Біологія», «Екологія» і «Географія та краєзнавство».
Участь в роботі конференції прийняли 29 учасників (викладачі та студенти
природничого факультету, вчителі, ліцеїсти та учні ЗОШ № 12 та № 15, НВК
№ 3 та № 14 міста Кам’янця-Подільського, Староушицької ЗОШ І–ІІІ ст.).
Роботи, представлені на конференції охоплювали різноманітні питання
щодо видового складу та чисельності представників флори та фауни, особливостей розвитку та розмноження окремих видів рослин та тварин, характеристики дендрофлори, оцінки стану зовнішнього середовища, питанням
оптимізації, трансформації річкових долин та моделювання маштабів техногенних катастроф з використанням засобів ArcGIS.
За результатами конференції були визначені переможці у кожній з підсекцій:
Категорія «Науковець-учень»:
І місце – Яковець Діана Олександрівна, Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 12 ім. Л. Дмитерка «Маслинка вузьколиста –
вид-трансформер на прикладі геологічної пам’ятки природи «Китайгородське
відслонення». Науковий керівник: вчитель біології Зелінська М.О.
ІІ місце – Юрченко Андрій Сергійович, Староушицька загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів екологічного спрямування «Аналіз видового різноманіття
комах ряду лускокрилі в околицях села Гораївка». Науковий керівник: вчитель
біології Юрченко М.В.
ІІІ місце – Харламова Валерія Русланівна, Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15 ім. «Напрямки відтворення рослинного
покриву заказника «Устянський». Науковий керівник: вчитель біології Зелінська М.О.
Категорія «Науковець-студент»:
І місце – Луцька Анастасія Юріївна, студентка Biol1-B14 групи природничого факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка. «Статевий поліморфізм Linum
hirsutum (Linaceae) у флорі НПП «Подільські Товтри». Науковий керівник:
к.б.н., доцент Оптасюк О.М.
ІІ місце – Павко Василь Олегович, студент Biol1-B14 групи природничого
факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка. «Штучні гніздівлі як метод регулювання
чисельності птахів-дуплогніздників». Науковий керівник: к.б.н., доцент Тарасенко М.О.
ІІІ місце – Буряк Діана Ростиславівна, студентка Biol1-B13 групи природничого факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка. «Просторова структура гнізд
в колоніях грака Corvus frigulegus L. в умовах м. Кам’янець-Подільський».
Науковий керівник: к.б.н., доцент Тарасенко М.О.
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***
18–28 квітня 2017 року кафедра англійської мови (завідувач – кандидат
філологічних наук, доцент О.В. Галайбіда) факультету іноземної філології
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у
співпраці з ННІ іноземної філології Житомирського державного університету
імені Івана Франка, Донецьким національним університетом імені Василя
Стуса (м. Вінниця), Університетом Миколи Коперника (м. Торунь, Польща)
провела V міжнародну студентську Інтернет-конференцію «Англійська мова
у міждисциплінарному контексті безперервної освіти». У конференції взяли
участь 46 студентів.
Окрім згаданих вищих навчальних закладів, до конференції долучилися
Сумський державний педагогічний університет імені Антона Макаренка,
Хмельницький національний університет і Криворізький національний університет.
Постійно діючий сайт конференції http://englishcontext.kpnu.edu.ua виявився чудовим віртуальним майданчиком для студентів-учасників, які представили доповіді з актуальних проблем сучасної лінгвістики, перекладознавства
та методики викладання іноземних мов. Робота конференції була організована
за такими секціями: «Когнітивні підходи до мови та мовлення»; «Мовна структура, семантика, синтаксис»; «Перекладознавство»; «Вивчення та навчання
другої іноземної мови».
Конференція була цікавою, конструктивною та безкоштовною, що, сподіваємося, і надалі забезпечуватиме її успіх.
***
11–12 травня 2017 року на економічному факультеті відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи
соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті».
Співорганізаторами наукового заходу виступили Міністерство освіти і
науки України, Кам’янець-Подільська міська рада, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, ДУ «Інститут досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва Національної
академії наук України», Комратський державний університет, м. Комрат (Республіка Молдова), Академія технологій, м. Резекне (Латвійська Республіка),
Інститут економіки Національної академії наук Білорусі (Республіка Білорусь).
У конференції брали участь 120 представників наукової спільноти, у тому
числі 17 іноземних учасників – 8 учасників із Республіки Білорусь, 4 учасники
з Республіки Польща, 2 учасники з Республіки Молдова, 2 учасники з Російської Федерації, 1 учасник з Латвійської Республіки. Широкою була і вітчизняна географія конференції: міста Харків, Київ, Одеса, Вінниця, Львів,
Ніжин, Мукачеве, Ірпінь, Кам’янець-Подільський. Про високий рівень науковості заходу свідчить участь 25 докторів наук, 18 професорів та 73 кандидатів
наук.
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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: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,
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, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». Свої статті у Віснику
розмістили представники з 19 вищих навчальних закладів України.
Для безпосередньої участі у конференції до нашого університету завітали
28 запрошених науковців, серед яких 8 докторів наук і 11 кандидатів наук.
Іноземну наукову спільноту під час роботи конференції у черговий раз презентували троє учасників з Познанського університету економіки (Республіка
Польща) та кандидат технічних наук з Республіки Білорусь.
Робота заходу була організована в рамках пленарного засідання та за
сімома секціями за актуальними тематиками – «Сучасний економічний
розвиток: інноваційний аспект», «Проблеми та перспективи функціо-нування
підприємства і підприємництва», «Пріоритети забезпечення розвитку людського потенціалу та нагромадження людського капіталу», «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».
За результатами міжнародної конференції опубліковано «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки» у двох томах, до яких загалом включено 79 статей.
***
19–21 травня 2017 року на базі кафедри математики фізико-математичного
факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка проведено Міжнародну наукову конференцію «Диференціальні
рівняння та їх застосування», присвячену 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії
України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942–1996) – видатного математика, фахівця з теорії диференціальних і різницевих рівнянь, випускника
фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту.
Організаторами цьогорічного наукового форуму були Інститут математики НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
У роботі конференції брали участь 2 академіки НАН України, 23 доктори
наук, 21 кандидат наук, 12 аспірантів, з-поміж яких були представники США,
Казахстану, Польщі та Словаччини.
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19 травня о 10.00 конференція розпочала роботу в залі засідань вченої ради
університету. Зі вступним словом і спогадами про Д.І. Мартинюка виступив
академік НАН України А.М. Самойленко.
З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка, доктор фізико-математичних, професор І.М. Конет.
Він також за дорученням вченої ради вручив атестат почесного професора
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України М.О.
Перестюку.
13.00 до 17.00 конференція продовжила роботу в режимі секційних засідань. Працювали дві секції:
1. Звичайні диференціальні рівняння (керівник – доктор фізико-математичних наук, професор І.М. Черевко).
2. Диференціальні рівняння з частинними похідними (керівник – доктор
фізико-математичних наук, професор В.В. Городецький).
Було виголошено 20 доповідей.
20 травня з 10.00 до 13.00 працювала секція «Диференціальні рівняння»
(керівник – професор В.Є. Круглов), було виголошено 15 доповідей.
Цього ж дня учасники конференції поклали квіти на могилу Д.І. Мартинюка
в с. Іванківці Дунаєвецького району Хмельницької області.
21 травня о 10.00 академік НАН України А.М. Самойленко підвів підсумки
роботи конференції та оголосив про її закриття. Зі словами вдячності організаторам конференції виступили доцент В.І. Кравець, професори В.Є. Круглов
і В.М. Євтухов.
За матеріалами роботи конференції у видавництві «Аксіома» опубліковано збірник матеріалів конференції (відповідальні за випуск – І.М. Конет,
Ю.В. Теплінський).
У пам’яті всіх, хто спілкувався з Дмитром Івановичем, він залишився
відкритою, чуйною, доброзичливою, доброю і скромною людиною, відданим
товаришем, яскравим, мудрим педагогом і наставником, талановитим вченим.
***
23–25 травня 2017 року на базі історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка проведено VI Всеукраїнську студентську археологічну конференцію «Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи».
Цьогорічна конференція, яка за порядком була вже шостою, зібрала юних
дослідників зі всіх куточків України – від Одеси до Житомира, від Чернігова
до Рівного. Приємно, що на цю конференцію було надіслано матеріали з Могильовського державного університету (Республіка Білорусь).
Почалося зібрання 23-го травня в 208 аудиторії головного корпусу університету. Перед присутніми виступив проректор із наукової роботи нашого вишу,
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доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, дійсний член Академії наук вищої школи України Конет Іван Михайлович. У своїй промові він розповів про історію створення Кам’янець-Подільського університету, ознайомив гостей зі світлими та сумними її сторінками.
Учасники та гості ознайомилися також із науковими здобутками викладачів,
студентів, аспірантів і докторантів факультету та університету.
Привітав учасників конференції і завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін, кандидат історичних наук,
професор Федьков Олексанр Миколайович.
Також гостей привітав доцент кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Гуцал Анатолій Федорович.
Конференція проходила 3 дні. Першого дня було проведено пленарне
засідання, на якому зі своєю доповіддю на тему «Архетип «вогонь» та його
вплив на матеріальну культуру слов’ян» виступив студент Інституту історії,
етнології та правознавства Чернігівського національного університету імені
Тараса Шевченка Карась Ігор Павлович. Також були заслухані доповіді «Експериментальна археологія в дослідженнях житлобудування культури Трипілля-Кукутені» студента нашого вишу Левінзона Євгенія Юрійовича.
Другий день конференції був більш насиченим. Він запам’ятався не лише
плідною роботою та жвавими дискусіями по секціям, яких, до речі, було 3
(«Секція історіографії та методології», «Секція актуальних проблем археології
первісного суспільства» та «Секція Давньоруської та Пізньосередньовічної
археології»), а й поїздкою до Хотинської фортеці, яка вразила гостей своєю
величчю.
Третього дня, одразу після сніданку, нашим гостям було запропоновано
екскурсію музеями міста, яку люб’язно провів кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Кам’янець-Подільського державного історичного
музею-заповідника Старенький Ігор Олександрович.
Загалом студенти були приємно вражені організацією та проведенням
конференції, вони висловили щиру подяку її організаторам та пообіцяли
навідатися до Кам’янця-Подільського ще.
***
26–29 вересня 2017 року на базі кафедри інформатики фізико-математичного факультету відбулася Міжнародна наукова конференція «Питання
оптимізації обчислень (ПОО-XLІV)», присвячена 60-річчю від дня заснування
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
Учасників конференції привітав Іван Михайлович Конет, проректор з
наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України. Він розповів гостям про історію нашого університету та його сучасні наукові здобутки.
А один з учасників конференції, Анатолій Федорович Верлань, доктор
технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, зауважив, що
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тепер до здобутків університету можна додати й ще один – вихід у фінал збірної
університету з програмування.
З вітальним словом виступила й вчений секретар конференції, Інна Віталіївна Швідченко, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий
співробітник Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Вона
зробила акцент на тих здобутках, які вже принесла конференція та висловила
сподівання, що робота цьогорічного форуму буде не менш, а то й більш
продуктивною.
Засідання відбувалось з 26 по 29 вересня у таких секціях:
Секція 1. Загальна теорія оптимізації обчислень
Секція 2. Наближення та відновлення функцій і функціоналів
Секція 3. Цифрова обробка сигналів та зображень
Секція 4. Розв’язування рівнянь
Секція 5. Системний аналіз, оптимізація, математичне програмування,
методи прийняття рішень
Секція 6. Методи захисту інформації
Секція 7. Прикладні задачі
І хоча робочими мовами конференції були українська, російська та англійська, але об’єднувальним фактором виступила універсальна мова – мова
математики.
Крім наукової роботи, обговорення доповідей та палких дискусій на учасників чекали також екскурсії містом, після яких кожному захотілось неодмінно
повернутися ще раз до Кам’янця-Подільського.
***
27–28 вересня 2017 р. на базі кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка відбулася
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Теоретичні і практичні основи
управління процесами компетентнісного становлення майбутнього учителя
фізико-технологічного профілю».
Конференція була проведена за допомогою програмного забезпечення
Skype for Business наданого компанією Microsoft в рамках програми Office
365 for Education. Точкою трансляції була навчальна лабораторія обчислювальної техніки №3 (аудиторія № 22) кафедри інформатики.
Започаткувала таку практику інтернет-конференція «Канон Івана Огієнка
у сучасній науковій парадигмі», проведена науково-дослідним центром огієнкознавства.
У роботі конференції брали участь викладачі Кам’янець-Подільського
національного університету імені І.Огієнка, Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова, Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини, Дніпропетровського націо-
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нального університету імені Олеся Гончара, Бердянського державного педагогічного університету.
З вітальним словом виступили завідувач кафедри МВФ та ДТОГ Петро
Атаманчук та проректор з наукової роботи К-ПНУ ім. І. Огієнка Іван Конет.
Активними учасниками інтернет-конференції були викладачі Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка: Атаманчук П.С.,
Кух А.М., Панчук О.М., Поведа Т.П., Мендерецький В.В, Андруховський А.Б.
В онлайн-режимі доповідь учасників супроводжувалась демонстрацією
презентацій.
Конференція проводилася за такими змістовими напрямами:
• компетентність і світогляд як показники дієвості навчання фізики;
• концептуальні орієнтири фізико-технологічної освіти в умовах переходу
на 12-річний термін навчання у школі;
• прогнозування як засіб подолання кризових явищ в навчанні педагога
фізико-технологічного профілю;
• основи управління процесами формування авторського педагогічного
кредо в майбутніх педагогів фізико-технологічних спеціальностей.
Результати проведення конференції (статті) будуть опубліковані в 23-му
випуску збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка.
***
29 вересня в університеті відбувся ХV з’їзд Всеукраїнського Лікарського
товариства. До нашого університету завітали лікарі, науковці та практики з
лікарської та медичної сфери, які розповіли про нові відкриття сучасної української лікарняно-медичної практики, звернули увагу на важливість трансформацій у медичній інфраструктурі, а також поділилися своїм досвідом із колегами та студентами.
Всі охочі відвідали виставку в холі університету, де проводилася демонстрація деяких продуктів медичного призначення, дехто зміг перевірити свій стан
здоров’я, наприклад, поміряти артеріальний тиск, опісля чого отримав певні
рекомендації щодо покращення свого самопочуття та стану здоров’я.
З’їзд відбувся до Дня працівника освіти недаремно, адже актуальною
сьогодні є проблема з підготовки фахівців фізичної реабілітації в нашому
університеті. Власне, у рамках з’їзду відбувся симпозіум, на якому учасники
торкнулися питання мультидисциплінарного підходу до реабілітації, осередком проведення якого й стала кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання.
Урочисте відкриття відбулося в актовому залі Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. З вітальним словом виступили
Олег Мусій, президент Всеукраїнського лікарського товариства (ВУЛТ), Володимир Мороз (Федеративна Республіка Німеччина), Мацей Гаманкевіч, президент Головної ради лікарського товариства Польщі, Микола Тищук, голова
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правління Всеукраїнського лікарського товариства, Борис Ткач, голова крайової організації ВУЛТ на Хмельниччині, Дмитро Васільянов, секретар міської
ради.
Гостей симпозіуму привітав Іван Конет, проректор із наукової роботи,
доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України. Він ознайомив гостей з історією та досягненнями вишу та побажав
плідної роботи.
Із цікавою доповіддю «Кость Солуха: лікар-професіонал, патріот і громадський діяч (1917–1920 рр.)» перед присутніми виступив Олександр Завальнюк,
доктор історичних наук, професор, академік АНВО України, заслужений
працівник освіти України.
Наступного дня відбулися пленарні засідання, координаторами яких виступили Чаплінський Р.Б, Жигульова Е.О., Колоденко В.О. та Пандері Л.М.
Симпозіум розпочала своєю доповіддю пані Лідія Пандері, яка наголосила
на важливості відновленні та створенні відповідних умов у нашому суспільстві,
запропонувавши за основу проект Женевської конвенції ВООЗ «Rehabilitation
2030: a call for action», який був «запущений» в реалізацію у лютому 2017 року.
Згідно із цим проектом, успіх оптимізації функціонування реабілітації залежить
від змін формату керівництва на рівні Міністерства охорони здоров’я та його
ієрархічно нижчих структур. У доповіді авторка наголосила на важливості
взаємодії реабілітолога із іншими лікарями, а також на принципові відмінності
колективу та команди. Формування останньої і є рушійною силою в успішній
реабілітації пацієнта, адже це уможливлює забезпечує безпеку пацієнта та
«профілактику» лікарських помилок.
Активну участь у роботі симпозіуму брали студенти нашого університету
Спеціальність фізична реабілітація), яких також турбує проблема якісної підготовки висококваліфікованих реабілітологів.
На завершення симпозіуму виступив Ростислав Чаплінський, кандидат
медичних наук, професор який слушно зауважив, що сьогодні головними
проблемами країни з підготовки фахівців-реабілітологів є виготовлення і
закупівля дороговартісного обладнання (зокрема протезів), а також відсутність
фахівця реабілітації в самому штатному розкладі лікарні, що створює певні
перешкоди в розвитку спеціаліста цього напряму.
***
5–6 жовтня 2017 року на факультеті української філології та журналістики
відбулася VII Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у
гуманітарній парадигмі».
З вітальними словами до учасників наукової зустрічі звернулися проректор
з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор Конет Іван
Михайлович та декан факультету української філології та журналістики, кандидат філологічних наук, доцент Коваленко Борис Олексійович.
На пленарному засіданні доповіді виголосили: Павло Юхимович Гриценко
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(Київ) «Українська діалектна мова: евристичний потенціал», Олена Валентинівна Кульбабська (Чернівці) «Графічне експериментаторство як засіб увиразнення українського художнього тексту кінця XX-початку XXI ст.», Наталія
Василівна Кондратенко (Одеса) «Інформаційні мовленнєві жанри українського політичного дискурсу».
Під час конференції працювало вісім наукових секцій: 1. Мовна ситуація
і мовна політика; 2. Філософські аспекти лінгвістичних досліджень; 3. Соціокультурні аспекти структури мови; 4. Мова засобів масової інформації; 5. Мова і культура; 6. Соціальне і національне в аспекті художнього сприйняття;
7. Українська мова сьогодні. Стан і перспективи розвитку; 8. Соціокультурні
аспекти в навчанні рідної та іноземних мов.
У конференції брали участь науковці з Житомира, Ізмаїла, Києва, Миколаєва, Одеси, Слов’янська, Сум, Тернополя, Умані, Ужгорода, Харкова, Чернівців, які поділилися результатами своїх досліджень.
Наприкінці конференції всі учасники мали змогу відвідати історичні місця
«Квітки на камені» та доторкнутися до стін Хотинської фортеці.
За матеріалами конференції опубліковано збірник наукових праць (випуск
44), де висвітлюються актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства, методики викладання філологічних дисциплін, а також представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників (Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. 378 с.).
***
13–14 жовтня 2017 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулася VІІІ Міжнародна наукова конференція
«Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики». Конференція вже
стала невід’ємною часткою наукового життя факультету іноземної філології,
університету, країни.
Співорганізаторами конференції виступили Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Природничо-Гуманістичний Університет імені Яна Кохановського в м. Кельце (Республіка Польща) Університет Миколая Коперника в Торуні (Польща), Геттінгенський університет імені Георга Августа (Німеччина).
Серед учасників конференції – професори, академіки, 15 докторів наук
з України.
На пленарному засіданні з вітальним словом до науковців звернувся проректор із наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Іван Михайлович Конет.
Тематика доповідей відзначалася розмаїттям, глибиною та важливістю
поставлених проблем. Серед них: поетика в системі літературознавчих категорій; індивідуальні поетики в контексті загальнокультурних парадигм; текст,
інтертекст, культура; літературні жанри в проекції історичної та теоретичної
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поетики; компаративістичні та інтертекстуальні виміри літератури; поетика
і проблеми сучасної інтерпретації літературно-художніх творів. На секційних
засіданнях інтерес і жваву дискусію викликали як доповіді досвідчених науковців, так і дослідження початківців, для яких конференція стала справжнім
іспитом і школою, адже поради відомих професорів, безумовно, будуть корисними для майбутніх кандидатів та докторів філологічних наук.
У конференції взяли участь 107 учасників із 28 вищих навчальних закладів,
серед яких: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Інститут філології
Київського національного університету імені Тараcа Шевченка, Київський
університет імені Бориса Грінченка, Одеський національний університет ім.
І.І. Мечникова, Івано-Франківський національний технічний університет нафти
і газу, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана
Хмельницького, Херсонський державний університет, Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк), Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), Маріупольський державний університет, Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського, Бердянський державний педагогічний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Рівненський державний
гуманітарний університет, Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С. Макаренка, Запорізький національний університет, Запорізький національний технічний університет, Чернівецький національний університет імені
Юрія Федьковича, Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя,
Академія адвокатури України, Хмельницький національний університет,
Одеське обласне базове медичне училище, Подільський державний аграрнотехнічний університет, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (м.Одеса).
VIІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної
та теоретичної поетики» засвідчила зростання якісного показника філологічної науки. Важливим результатом роботи конференції було прийняття
висновків та рекомендацій, у яких відображено позицію учасників. На заключному пленарному засіданні 14 жовтня, звітуючи про роботу секцій, керівники
підкреслили безперечний успіх конференції. В резолюції конференції було
зазначено:
1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників конференції,
відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також
високу якість, наукову новизну та глибину досліджень.
2. Вважати позитивними встановлені зв’язки з обміну інформацією за
результатами наукових досліджень споріднених ВНЗ.
3. Започаткувати проведення спільних наукових досліджень.
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4. Впроваджувати результати конференції у практику викладання мовознавчих та літературознавчих дисциплін.
5. Опублікувати окремою збіркою доповіді учасників конференції.
6. Розширювати міжнародне співробітництво та партнерство в галузі
літературознавства та мовознавства
7. Ширше використовувати під час роботи конференції новітні технології.
Основну роботу з підготовки та проведення конференції виконали викладачі кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (завідувач кафедри –
Олександр Володимирович Кеба, доктор філологічних наук, професор).
Учасникам конференції провели екскурсії до Національного історикоархітектурного заповідника «Кам’янець» та Хотинської фортеці. Гості відвідали навчально-наукову лабораторію етнології університету, яка вразила їх
своєю експозицією.
***
19–20 жовтня 2017 року на педагогічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася Всеукраїнська
науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини:
гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною». У роботі конференції
взяли участь понад 170 науковців, викладачів вищих навчальних закладів,
магістрантів, аспірантів, вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів
загальноосвітніх шкіл із різних областей України.
Учасниками конференції було розглянуто широке коло питань, присвячених проблемі розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку, психолого-педагогічного супроводу творчого розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, використання інноваційних технологій у формуванні
творчої особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку, компетентнісного підходу до формування творчої особистості дитини дошкільного
віку в сучасній освіті, інноваційних досліджень зарубіжних та вітчизняних
учених щодо творчого розвитку дитини-дошкільника та творчій самореалізації
вихователя в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу.
Результати конференції будуть висвітлені в збірнику тез, який готується до
друку.
***
17 листопада 2017 року в стінах Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка відбулася XV Подільська історико-краєзнавча
конференція із дослідження Подільського регіону. Присвячена вона 100-річчю
української революції 1917–1921 рр. та 100-річчю нашого вишу.
Модератором проведення заходу є доктор історичних наук, професор,
академік УАІН, директор Центру дослідження історії Поділля Інституту історії
України НАН України при К-ПНУ ім. І. Огієнка, член правління Національної
спілки краєзнавців України Лев Васильович Баженов. Окрім нього до складу
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робочої президії (із числа викладачів нашого університету) ввійшли Степанков
Валерій Степанович, Копилов Сергій Анатолійович та Завальнюк Олександр
Михайлович.
На пленарному засіданні вдалося коротко ознайомитися з краєзнавчими
виданнями, які були опубліковані в період 2014–2017рр. Відкрив форум ректор
нашого університету Копилов С.А., який привітав гостей із Києва, Хмельницького, Вінниці, Дніпра, Тернополя, Житомира та інших міст. Організаційні
моменти включали вступне слово Льва Васильовича Баженова, який говорив
про важливість та необхідність розвитку краєзнавчої науки, нагородження
подяками деяких спеціалістів за активну участь у дослідженні історії Поділля
у всіх можливих сферах (зокрема, мистецькій). Він також вручив посвідчення
ученим і науковцям від Національної спілки краєзнавців України.
Варто виокремити виступ Валерія Степановича Степанкова, в якому він
торкнувся теми Пилявецької битви з погляду автора «Римованої хроніки».
Ця доповідь є досить цікавою, адже створена вона на основі джерела, яке не
може залишити байдужим як науковця, так і аматора чи пересічного студента.
Далі розпочали роботу наукові секції. Загалом конференція торкалася
таких тем: «Українська національна революція 1917–1921 рр. і Поділля та
Південно-Східна Волинь», «Етапи історії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918–2017 рр.)», «Постаті краєзнавчого
руху», «Проблеми теорії, методології, історіографії та джерелознавства в
дослідженні регіону», «Аспекти історії краю від доби давнини до новітнього
часу», «Видатні діячі в історії та культурі регіону», «Історія міст і сіл», «Інші
аспекти археології, економіки, пам’яткознавства, архівознавства, музеєзнавства, методики викладання, військової справи, культури тощо на Поділлі і
суміжних областях». Особливо не може не вражати те, що в роботі конференції брали участь відомі науковці та краєзнавці з усієї України
Отже, 2017 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.

