
Науковий гурток української мови 

На кафедрі сучасної української мови філологічного факультету 

Чернівецького національного університету діє науковий гурток української 

мови, керівником якого є кандидат філологічних наук, доцент Антофійчук 

Алла Миколаївна. 

Метою гуртка є залучення студентів факультету до наукової роботи, 

розвиток та вдосконалення їхніх науково-дослідницьких умінь та навичок,  

розкриття наукового потенціалу студентів, розширення їхнього професійного 

світогляду, а також удосконалення  соціокультурних і комунікативних 

компетентностей. 

 Основними завданнями гуртка є ознайомлення студентів з історією 

університету та кафедри сучасної української мови, з новітніми напрямами 

лінгвістичної науки й новинками мовознавчої літератури; виголошення та 

обговорення на засіданнях гуртка студентських наукових доповідей, 

організація наукових читань з нагоди ювілейних дат (Франківські, 

Шевченківські, Лесезнавчі читання тощо), залучення студентів до наукових 

заходів (конференцій, семінарів, наукових читань, наукових форумів, круглих 

столів). 

Засідання гуртка проводяться регулярно.  

У роботі наукового гуртка української мови також беруть участь магістри, 

аспіранти, здобувачі, викладачі кафедри сучасної української мови та 

запрошені гості. 

Окрім вивчення, дослідження й обговорення питань історії мовознавства, 

новітніх тенденцій сучасної лінгвістики, лінгвоперсоналій, на засіданнях гуртка 

студенти виголошують доповіді, які стосуються аспектів методики викладання 

української мови у закладах загальної середньої освіти, що, безсумнівно, є 

одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів. 

Основними формами проведення таких засідань є тематичні засідання (як-от, 

аспекти формування основ теоретико-методологічної культури сучасних 

процесів технологізації в освіті, педагогічно-освітні ідеї В. Сухомлинського та 



ін.), зустрічі членів гуртка з потенційними роботодавцями, участь у 

загальнофакультетських та загальноуніверситетських заходах, обмін досвідом 

під час проходження педагогічної практики тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План роботи гуртка української мови  

кафедри сучасної української мови філологічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

на 2020 – 2021 н. р. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведення 

Тема засідання гуртка 

1. вересень Організаційне засідання гуртка 

2. листопад «У рідному слові мелодія сонця крилата, гармонія 

світу з тендітними нотками душі» (Ольга 

Атаманчук). Розширене засідання гуртка до Дня 

української писемності та мови 

3. грудень Освітньо-виховні ідеї Василя Сухомлинського та 

впровадження їх у сучасний навчальний процес 

4. березень Участь членів наукового гуртка у захисті 

педагогічної практики студентів ІV курсу та зустрічі 

зі стейкхолдерами 

5.  квітень Використання проєктних технологій у процесі 

викладання української мови 

6. квітень Участь членів гуртка у щорічній студентській 

конференції 

7. травень  «У вишиванці таїна століть». Урочисте засідання 

гуртка до Дня вишиванки 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол №1 

засідання гуртка української мови  

кафедри сучасної української мови філологічного факультету 

Чернівецького університету імені Юрія Федьковича 

від 9 вересня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ: проф. Шабат-Савка С. Т., доц. Антофійчук А. М., 

доц. Максим’юк О.В., асист. Струк І.М.. асист. Тесліцька Г.І., Капаци А., 

Склярова О., Шебивок А., Кожокар Е., Рослякова О.,  Вислободська Е., 

Бойчук М.,  Кінделевич К., Гамаль А., Штефанюк М., Вікованюк А.-Д., 

Горбатюк О., Ящишена Н., Гнринчук М., Ілащук М., Стасюк Т., Кушнерук Х., 

Бобилков В.,  Оншкевич С., Гнатів Н., Кузенко М., Григорійчук Д., Варковець 

І., Вермінська О., Гаєва К., Довга А., Дроздик М., Тишкунь А., Марущзак А., 

Мельничук А., Михайлюк І., Стринадко З., Піньонжик М., Подорожна О., 

Павлюк А.  

 

Порядок денний 

1. Затвердження плану роботи гуртка на 2020 – 2021 н.р. 

2. Оновлення складу наукового гуртка. 

3. Обрання старости гуртка. 

 

СЛУХАЛИ: Затвердження плану роботи  гуртка на 2020 – 2021 н. р. 

ВИСТУПИЛИ:  

Доц. Антофійчук Алла оголосила попередній план роботи наукового 

гуртка української мови на 2020 – 2021 н. р. 

Проф. Шабат-Савка С.Т. запропонувала запланувати участь членів гуртка 

у зустрічі зі стейкхолдерами, яку заплановано на березень 2021 року у межах 

проведення захисту педагогічної практики студентів ІV-го курсу. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи наукового гуртка української мови 



на 2020 – 2021 н. р., враховуючи пропозицію проф. Шабат-Савки С.Т. 

 

СЛУХАЛИ: Про оновлення складу наукового гуртка. 

ВИСТУПИЛИ: 

Студентка V-го курсу Рослякова О. запропонувала внести до списку членів 

наукового гуртка студентів ІІ-го курсу, що виявили бажання брати участь у 

засіданнях гуртка. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити оновлений список членів гуртка (список 

додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання старости наукового гуртка. 

ВИСТУПИЛИ: 

Студент ІІ-го курсу Капаци А. запропонував обрати старостою наукового 

гуртка української мови магістранту кафедри сучасної української мови 

Склярову О. 

УХВАЛИЛИ: Призначити старостою наукового гуртка української мови 

кафедри сучасної  української мови Склярову О. 

 

 

 

Керівник гуртка української мови    Антофійчук А.М. 

 

Староста гуртка української мови     Склярова О.С. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список 

членів гуртка української мови  

кафедри сучасної української мови філологічного факультету 

Чернівецького університету імені Юрія Федьковича 

 

1. Бобилков В.  

2. Бойчук М.  

3. Варковець І. 

4. Вермінська О.  

5. Вислободська Е.  

6. Вікованюк А.-Д.  

7. Гаєва К. 

8. Гамаль А.  

9. Гнатів Н.  

10. Гнринчук М.  

11. Горбатюк О.  

12. Григорійчук Д.  

13. Довга А., 

14. Дроздик М. 

15. Ілащук М.  

16. Капаци А. 

17. Кінделевич К,  

18. Кожокар Е. 

19. Кузенко М.  

20. Кушнерук Х.  

21. Марущзак А. 

22. Мельничук А. 

23. Михайлюк І.  

24. Оншкевич С. 

25. Павлюк А. 

26. Піньонжик М.  

27. Подорожна О.  

28. Рослякова О.  

29. Склярова О. 

30. Стасюк Т.  

31. Стринадко З. 

32. Тишкунь А.  

33. Шебивок А.  

34. Штефанюк М. 

35. Ящишена Н. 

 

 



 

Протокол № 2 

урочистого засідання гуртка української мови  

кафедри сучасної української мови філологічного факультету 

Чернівецького університету імені Юрія Федьковича,  

присвяченого Дню української писемності та мови, 

від 13 листопада  2020 року 

 

 

ПРИСУТНІ: проф. Марусик Т.В., проф. Шабат-Савка С.Т., 

проф. Руснак Н.О., доц. Антофійчук А.М., доц. Попович О.О.,  

доц. Гуцуляк Т. Є., доц. Максим’юк О. В., асист. Струк І.М.. асист. Тесліцька 

Г.І., Мойсей Ірина, Трайста Міхай, Савчук О., Довгань М., Рєпіна О., Філяк Н., 

Капаци А., Склярова О., Шебивок А., Кожокар Е., Рослякова О.,  Вислободська 

Е., Бойчук М.,  Кінделевич К., Гамаль А., Штефанюк М., Вікованюк А.-Д., 

Горбатюк О., Ящишена Н., Гнринчук М., Ілащук М., Стасюк Т., Кушнерук Х., 

Бобилков В.,  Оншкевич С., Гнатів Н., Кузенко М., Григорійчук Д., Варковець 

І., Вермінська О., Гаєва К., Довга А., Дроздик М., Тишкунь А., Марущзак А., 

Мельничук А., Михайлюк І., Стринадко З., Піньонжик М., Подорожна О., 

Павлюк А. 

 

 

Порядок денний 

1. Зустріч з гостями урочистого засідання гуртка. 

2. Наукові доповіді студентів другого курсу Кушнерук Х. «Наукові 

дослідження Олександра Царука про походження та розвиток 

української мови»  та Шебивок А. «Фольклоризми в поезії Юрія 

Федьковича». 

 

 



 

СЛУХАЛИ: Зустріч з гостями урочистого засідання гуртка 

ВИСТУПИЛИ:  

Доц. Антофійчук А. М. відзначила, що урочистості до Дня української 

писемності та мови є даниною одному з найцінніших надбань, яке створене й 

залишено нам нашими пращурами. Українська мова почалася з писемності, 

витоки якої йдуть з далекого минулого. Давньоруські літописи є дорогоцінними 

реліквіями історії, науки, літератури та культури, які й сьогодні вражають 

глибиною мудрості й далекоглядності. 

Проф. Шабат-Савка С.Т. привітала учасників урочистого засідання зі 

святом й зазначила, що ми з гідністю повинні усвідомлювати важливість 

відзначення Дня української писемності та мови, який, безсумнівно, не 

вичерпується написанням диктантів, творчих робіт чи есе, проведенням 

тематичних заходів чи лекцій, оскільки це значно глибший процес, який 

заторкує найдорожче – українську мову. Адже мова ‒ наш скарб, визначальний 

чинник державотворення, надзвичайно важливий складник єства людини, 

джерело духовної наснаги й естетичної насолоди, запорука інтелектуального 

розвитку. Святий обовʼязок кожного з нас ‒ оберігати й шанувати українську 

мову, постійно вивчати її, правильно говорити, засвідчуючи високий рівень 

культури мовлення. 

Проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного 

процесу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

доктор історичних наук, професор  Марусик Т. В. привітала усіх присутніх, 

відзначивши особливу роль засідання наукового гуртка у вервиці листопадових 

знаменних дат. Тамара Володимирівна підкреслила важливість проведення 

національно-патріотичних заходів в університеті, зазначила пріоритетність тих, 

що спрямовані на збереження та популяризацію української мови, наголосила 

на важливості розвитку мови не лише в Україні, а й у різних куточках планети, 

звернула увагу на те, що розвиток української мови викликає зацікавлення 

світової спільноти, адже державна мова визначає статус держави і місце 



держави на міжнародній арені. 

Заступник декана філологічного факультету, кандидат філологічних наук, 

доцент Попович О. О. відзначив, що такі заходи об’єднують українців усіх країн 

і дають можливість нагадати їм спільне коріння, про витоки українського слова, 

які треба шукати у глибині віків, наголосив на тому, що завдання філологів ‒ 

плекати українське мову й досліджувати українську літературу. 

Заступник голови СУРу, голова Буковинської філії СУРу, голова комісії з 

питань культури СУРу, письменник, член Спілки письменників України та 

Румунії, лауреат Премії імені Д. Загула та Премії імені Ю. Яновського Михайло 

Трайста розповів про пісенні та літературні фестивалі, форуми, що мають на 

меті розвиток та популяризацію української культури, літератури, науки, 

театру. Письменник відзначив, що українська література в Румунії позначена 

поступальним розвитком, з’являється багато молодих українськомовних 

митців, видається чимало українськомовних художніх книг. 

Головний редактор літературно-культурного журналу українських 

письменників Румунії «Наш голос», поетеса, лауреат Літературно-мистецької 

премії імені О. Кобилянської Ірина Мойсей розповіла про святкування Дня 

української писемності та мови в Румунії. Пані Ірина відзначила, що мова 

лежить в основі всіх наук, вона є стрижнем цивілізації. Мова – це той 

генетичний код, що об’єднує українців різних материків та держав. Ірина 

Мойсей розповіла про розвиток українськомовної періодики в Румунії, 

схарактеризувала газети та журнали, що виходять у Бухаресті за підтримки та 

сприяння Союзу українців Румунії. 

Голова Чернівецького обласного об’єднання ГО Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» Остап Савчук зазначив, що всіх учасників дійства 

зібрала спільна справа – збереження української мови та культури, збереження 

історії і традицій українського народу та духовне збагачення нашого 

суспільства, а також наголосив на тому, що головним завданням 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» було і є збереження та розвиток 

української мови, адже не буде мови – не буде нашої Української держави. 



Член правління Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського 

товариства «Просвіта», заступник директора Чернівецької обласної 

універсальної бібліотеки Марія Довгань привітала учасників та гостей гуртка і 

запросила філологічну родину та гостей з Румунії до участі в циклі заходів, 

приурочених до 103-ої річниці від дня народження М. Г. Івасюка, що 

відбуватимуться у Чернівецькій обласній бібліотеці. 

Заступник Глибоцького районного об’єднання Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» Олена Рєпіна відзначила важливість співпраці з Союзом 

українців Румунії, у рамках якої здійснюються різні заходи, скеровані на 

пошанування та збереження культурних традицій українців. Як ініціатор 

фестивалю літературної творчості молодих авторів «Людина з народу» 

ім. О. Кобилянської, Олена Мірчівна запросила усіх, хто має хист до 

письменницької творчості, взяти участь у щорічному фестивалі, твори 

учасників якого матимуть можливість публікації в часописі «Краяни». 

Директор Чернівецької обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка Наталія 

Філяк привітала філологів – постійних відвідувачів Чернівецької обласної 

бібліотеки імені Михайла Івасюка, відзначивши тісну співпрацю з 

філологічним факультетом і важливість спільних заходів, проанонсувала 

презентацію біобібліографічного покажчика «Пауль Целан», до укладання 

якого були залучені й науковці Чернівецького університету імені Юрія 

Федьковича, і запросила доєднатися та підтримати цей захід, не зраджуючи 

традиціям тісної співпраці. 

УХВАЛИЛИ: Узяти до уваги інформацію почесних гостей засідання 

наукового гуртка. 

 

СЛУХАЛИ: Наукові доповіді студентів другого курсу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Кушнерук Х. з науковою доповіддю на тему: «Наукові дослідження 

Олександра Царука про походження та розвиток української мови». 

Шебивок А. з науковою доповіддю на тему: «Фольклоризми в поезії Юрія 



Федьковича» 

УХВАЛИЛИ: Взяти до уваги наукову інформацію доповідачів. 

 

 

 

Керівник гуртка української мови    Антофійчук А.М. 

 

Староста гуртка української мови     Склярова О.С. 

 

Покликання  

https://www.facebook.com/olena.skliarova/posts/3236174909842413  
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Протокол № 3 

засідання гуртка української мови  

кафедри сучасної української мови філологічного факультету 

Чернівецького університету імені Юрія Федьковича, присвяченого 

аналізові науково-педагогічної спадщини Василя Сухомлинського 

від 9 грудня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ: проф. Шабат-Савка С.Т., доц. Антофійчук А.М., 

доц. Максим’юк О.В., асист. Струк І.М.. асист. Тесліцька Г.І., Капаци А., 

Склярова О., Шебивок А., Кожокар Е., Рослякова О.,  Вислободська Е., 

Бойчук М.,  Кінделевич К., Гамаль А., Штефанюк М., Вікованюк А.-Д., 

Горбатюк О., Ящишена Н., Гнринчук М., Ілащук М., Стасюк Т., Кушнерук Х., 

Бобилков В.,  Оншкевич С., Гнатів Н., Кузенко М., Григорійчук Д., Варковець 

І., Вермінська О., Гаєва К., Довга А., Дроздик М., Тишкунь А., Марущзак А., 

Мельничук А., Михайлюк І., Стринадко З., Піньонжик М., Подорожна О., 

Павлюк А. 

 

Порядок денний 

1. Доповідь Довга А. на тему: «Втілення педагогічних ідей 

В. Сухомлинського в умовах модернізованої шкільної освіти». 

2. Доповідь Тишкунь А на тему: «Виховна  система  Василя  

Сухомлинського:  від  школи  навчання  до школи самореалізаії 

особистості».  

3. Доповідь Бобилков В. на тему: «Виховна  система  

В. О. Сухомлинського  як  основа  формування моральних якостей 

майбутніх фахівців». 

4. Доповідь Кінделевич К.  на тему: «В.О.Сухомлинський про 

виховання любові до рідного слова». 

 

 



СЛУХАЛИ: Науково-методичні доповіді студентів. 

ВИСТУПИЛИ:   

Доц. Антофійчук А. М. наголосила на тому, що педагогічна спадщина 

В. Сухомлинського, яка пронизана ідеями креативності,  гуманізму, базується 

на засадах моральності та етики, повинна бути джерелом оновлення української 

школи в ХХІ ст. В особі В. Сухомлинського унікально поєднано  різні 

професійні іпостасі, а саме: самобутнього вченого, учителя української 

філології,  директора експериментальної авторської школи. Унікальна 

педагогічна система В. Сухомлинського була зведена на принципах гуманізму, 

глибокої поваги до особистості учня. Невід’ємним складником педагогічної 

культури та педагогічної майстерності В. Сухомлинський вважав щиру любов 

до тих, кого виховуєш. Алла Миколаївна зазначила, що педагогічні ідеї В. 

Сухомлинського є  актуальними не тільки для загальноосвітньої, але й для 

вищої школи. Це переконливо демонструють результати аналізу першоджерел, 

а також праць дослідників спадщини  педагога. 

Стунти ІV-го курсу Довга А., Тишкунь А., Бобилков В., Кінделевич К. 

виступили з науковими доповідями. 

УХВАЛИЛИ: Уважати виголошені доповіді актуальними та 

підготовленими у руслі новітніх науково-методичних досліджень. 

 

 

Керівник гуртка української мови    Антофійчук А.М. 

 

Староста гуртка української мови     Склярова О.С. 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 

засідання гуртка української мови  

кафедри сучасної української мови філологічного факультету 

Чернівецького університету імені Юрія Федьковича 

від 16 березня  2020 року 

 

ПРИСУТНІ: проф. Шабат-Савка С.Т., доц. Антофійчук А.М., доц. 

Гуцуляк Т.Є.,  доц. Томусяк Л.М., доц. Максим’юк О.В., асист. Струк І.М.. 

асист. Шатілова Н.О.,  асист. Тесліцька Г.І., доц. Валігура Г.А. Лаба О.В., 

Білобрицька І.М. Журецька М. С. Крамар А. В., Капаци А., Склярова О., 

Шебивок А., Кожокар Е., Рослякова О.,  Вислободська Е., Бойчук М.,  

Кінделевич К., Гамаль А., Штефанюк М., Вікованюк А.-Д., Горбатюк О., 

Ящишена Н., Гнринчук М., Ілащук М., Стасюк Т., Кушнерук Х., Бобилков В.,  

Оншкевич С., Гнатів Н., Кузенко М., Григорійчук Д., Варковець І., Вермінська 

О., Гаєва К., Довга А., Дроздик М., Тишкунь А., Марущзак А., Мельничук А., 

Михайлюк І., Стринадко З., Піньонжик М., Подорожна О., Павлюк А. 

 

Порядок денний 

1. Зустріч зі стейкхолдерами.  

2. Захист педагогічної практики студентів VІ-го курсу кафедри 

сучасної української мови. 

 

СЛУХАЛИ: Зустріч зі стейкхолдерами. 

ВИСТУПИЛИ:  

Заступник директора з навчально-методичної роботи Чернівецької гімназії 

№ 4, потенційний роботодавець, учитель української мови та літератури Лаба 

О.В., яка зауважила, що студенти філологічного факультету під час 

проходження практики продемонстрували високу фахову підготовку та 

методичну вправність у складанні конспектів, у проведенні уроків та виховних 

заходів, у диференційованому підході до учнів, загалом в усвідомленні 



важливості ролі вчителя у формуванні всебічно обдарованої людини, а також 

звернула увагу на добру обізнаність студентів з інноваційними технологіями 

викладання української мови та літератури, з умінням працювати та 

використовувати в освітньому процесі сучасні мультимедійні засоби. 

Кандидат філологічних наук, учитель вищої категорії Багатопрофільного 

ліцею для обдарованих дітей, випускниця філологічного факультету 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Валігура Г. 

А. підкреслила важливу роль вчителя-словесника в сучасному освітньому 

процесі, указала на специфіку майбутньої професії, що вимагає постійного 

самовдосконалення, навчання та розвитку, вираження креативності засобами 

мови та художньої творчості. 

Учителі української мови та літератури випускниця філологічного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Журецька М.С. й Крамар А.В. із приємністю згадали роки навчання на 

факультеті й відзначили важливість проходження педагогічної практики ‒ 

першого кроку на шляху професійного становлення студента як 

кваліфікованого і конкурентоспроможного спеціаліста. 

Учитель української мови та літератури, учитель-методист 

Кельменецького ліцею опорного закладу, лауреат премії ім. О. Поповича, яка 

відзначила, що в основі її професійної діяльності превалює любов до слова, яка 

зародилася ще в студентські роки ‒ під час навчання на філологічному 

факультеті. Любов до української літератури, до рідної мови Ірина Миколаївна 

втілює у спільних проєктах зі своїми учнями ‒ переможцями всеукраїнських 

олімпіад і різноманітних міжнародних мовно-літературних конкурсів. 

Заступник декана філологічного факультету з навчально-методичної 

роботи, доц.  Попович О. О. відзначив важливість проведення прилюдних 

захистів педагогічної практики та відкритого спілкування студентів із 

стейкхолдерами, учителями-практиками, науковцями, які мають потужний 

досвід у викладанні української мови та літератури. 

УХВАЛИЛИ: Узяти до уваги інформацію гостей відкритого заходу.  



 

СЛУХАЛИ: Захист педагогічної практики студентів VІ-го курсу кафедри 

сучасної української мови. 

ВИСТУПИЛИ: 

Керівник факультетської практики, доц. Максим’юк О. В. розповіла про 

процедуру проведення захисту педпрактики, зазначивши, що педагогічна 

практика має на меті сформувати в студентів систему педагогічних умінь та 

навичок, фахових здібностей, необхідних для майбутньої професії вчителя-

словесника.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити захисти студентів, керівникам на основі проведеного 

захисту та документації оцінити студентів. 

2. Відзначити як найкращі захисти Бойчук М., Вислободської Е, 

Гамаль А., Штефанюк М., Кінделевич К. 

 

 

 

Керівник гуртка української мови    Антофійчук А.М. 

 

Староста гуртка української мови     Склярова О.С. 

 

Покликання  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3753633251387056&id

=100002212543058  
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засідання гуртка української мови  

кафедри сучасної української мови філологічного факультету 

Чернівецького університету імені Юрія Федьковича 

від 5 квітня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ: проф. Шабат-Савка С.Т., доц. Антофійчук А.М., 

доц. Максим’юк О.В., асист. Струк І.М.. асист. Тесліцька Г.І., Капаци А., 

Склярова О., Шебивок А., Кожокар Е., Рослякова О.,  Вислободська Е., 

Бойчук М.,  Кінделевич К., Гамаль А., Штефанюк М., Вікованюк А.-Д., 

Горбатюк О., Ящишена Н., Гнринчук М., Ілащук М., Стасюк Т., Кушнерук Х., 

Бобилков В.,  Оншкевич С., Гнатів Н., Кузенко М., Григорійчук Д., Варковець 

І., Вермінська О., Гаєва К., Довга А., Дроздик М., Тишкунь А., Марущзак А., 

Мельничук А., Михайлюк І., Стринадко З., Піньонжик М., Подорожна О., 

Павлюк А.   

 

Порядок денний 

5. Доповідь-презентація Гринчук М. на тему: «Феномен 

милозвучності української мови». 

6. Доповідь-презентація Ящишеної Н. на тему: «Ттипи 

фразеологізмів».  

7. Доповідь-презентація Рослякової О. на тему: «Стилістичні фігури з 

використанням повтору на прикладі збірки В. Свідзинського 

«Медобір». 

8. Доповідь-презентація Ілащук М.  на тему: «Шляхи підвищення 

мовленнєвої культури школярів». 

9. Доповідь-презентація  Стасюк Т. «Жанри усного мовлення». 

 

СЛУХАЛИ: Науково-методичні доповіді студентів 5-го курсу. 

ВИСТУПИЛИ:   

Доц. Антофійчук А. М. звзнвчила, що у процесі вивчення дисципліни 



«Технології викладання української мови в ЗНЗ» студенти-магістранти п’ятого 

курсу спеціальності «Середня освіта (українська мова та література)» 

опановують основи змісту, принципів, методів, організації, методичних 

закономірностей та умов ефективного навчання української мови. З-поміж 

великої кількості традиційних та інноваційних навчальних технологій особливе 

місце відведено проєктній технології, яка передбачає системне моделювання 

розв’язання проблемних ситуацій, що потребують від учасників навчального 

процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження і розробку 

оптимальних шляхів створення проєктів.  

З доповідями-презентаціями виступили Гринчук М., Ящишена Н., 

Рослякова О., Ілащук М., Стасюк Т. 

 

УХВАЛИЛИ: Уважати виголошені доповіді-презентації актуальними та 

підготовленими у руслі новітніх науково-методичних тенденій. 

 

 

Керівник гуртка української мови    Антофійчук А.М. 

 

Староста гуртка української мови     Склярова О.С. 

 

 

Покликання  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=301157654868445&id=

113557146961831  
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урочистого засідання гуртка української мови  

кафедри сучасної української мови філологічного факультету 

Чернівецького університету імені Юрія Федьковича, 

присвяченого Міжнародному дню вишиванки, 

від 20 травня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ: проф.. Марусик Т.В., проф. Шабат-Савка С.Т. 

проф. Кульбабська О.В., проф.. Руснак Н.О., доц. Ясінська О.В.,  

доц. Антофійчук А.М., доц. Максим’юк О.В., асист. Струк І.М.. 

асист. Тесліцька Г.І., Капаци А., Склярова О., Шебивок А., Кожокар Е., 

Рослякова О.,  Вислободська Е., Бойчук М.,  Кінделевич К., Гамаль А., 

Штефанюк М., Вікованюк А.-Д., Горбатюк О., Ящишена Н., Гнринчук М., 

Ілащук М., Стасюк Т., Кушнерук Х., Бобилков В.,  Оншкевич С., Гнатів Н., 

Кузенко М., Григорійчук Д., Варковець І., Вермінська О., Гаєва К., Довга А., 

Дроздик М., Тишкунь А., Марущзак А., Мельничук А., Михайлюк І., Стринадко 

З., Піньонжик М., Подорожна О., Павлюк А. 

 

Порядок денний 

1. Зустріч зі знаними у краї особистостями у рамках відзначення 

Всесвітнього дня вишиванки. 

2. Наукова доповідь магістрантки кафедри сучасної української мови 

Склярової О. 

 

СЛУХАЛИ: Зустріч зі знаними у краї особистостями у рамках відзначення 

Всесвітнього дня вишиванки 

ВИСТУПИЛИ:  

Виконувач обов’язків ректора Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, доктор історичних наук, професор Марусик Т. В. 

розповіла про історію виникнення та основні етапи становлення 

сьогоднішнього свята, яке згодом набуло статусу міжнародного, відзначила 



важливість святкування Дня вишиванки – свята національної й духовної 

єдності, яке об’єднує українців незалежно від країни проживання, 

віросповідання чи політичних поглядів. 

Завідувач кафедри сучасної української мови, доктор філологічних наук, 

професор  Шабат-Савка С.Т. привітала учасників святкового засідання і 

зауважила, що День вишиванки – свято, що відображає національний дух, 

утілює багату етнокультуру, символізує родинну пам'ять, безперервний зв'язок 

поколінь, тому треба шанувати й оберігати вишиту сорочку як національну 

святиню, як неоціненний скарб української ідентичності та самобутності.  

Почесна гостя урочистого засідання гуртка, доцент кафедри фізіології 

ім. Я. Д. Кіршенблата Буковинського державного медичного університету, член 

громадської організації «Вишиваний дивотвір», неодноразова учасниця 

аматорських мистецьких проєктів у галузі прикладного мистецтва, майстриня 

вишивки Ясінська О.В. поділилася власними міркуваннями щодо проблем 

збереження національно-культурних цінностей, влучно відзначивши, що саме 

збереження традицій – основа будь-якого розвитку. 

Майстер народної вишивки, писанкарства, заслужений діяч мистецтв 

України, журналіст, педагог, етнограф, художник-модельєр, дизайнер, 

колекціонер, лауреат численних премій Шкрібляк М. М. виступив з 

інформативно насиченою доповіддю, яка стосувалася різноманітних аспектів 

вивчення вишиванок, вишивальних технік, вишивальної термінології, 

особливостей структури буковинського орнаменту. 

УХВАЛИЛИ: Узяти до уваги інформацію гостей урочистого засідання 

гуртка 

 

СЛУХАЛИ: Наукова доповідь магістрантки кафедри сучасної української 

мови Склярової О. 

ВИСТУПИЛИ: 

Магістрантка кафедри сучасної української мови Склярова О. 

презентувала огляд основних положень досліджень Ірини Зінченко, 



багаторічного доцента кафедри, у наукових працях якої здійснено комплексний 

лінгвістичний аналіз шляхів формування назв вишивальних технік у 

гуцульських і суміжних з ними говірках. 

УХВАЛИЛИ: Узяти до уваги інформацію доповідачки. 

 

 

 

Керівник гуртка української мови    Антофійчук А.М. 

 

Староста гуртка української мови     Склярова О.С. 

 

Покликання  

https://www.facebook.com/aagafonova/posts/3960602104023342 

 

 

https://www.facebook.com/aagafonova/posts/3960602104023342

