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З 8 по 12 березня в Україні три�
ває Шевченківський тиждень, при�
свячений українському письмен�
нику, художнику, мислителю Та�
расові Шевченку. Без цієї постаті,
як писав Б. Олійник, "не мислимо
себе як народ, як нація", його
геній дозволив нам "у повен зріст
стояти з відкритим чолом як рівний
серед найповажніших світових
націй". Вічне слово Кобзаря, його
ідеї та життєва істина не вмерли в
ХІХ столітті – вони залишають ак�
туальними крізь сторіччя для
нинішніх і наступних поколінь.
Причина цього в тому, що своє
слово письменник завжди
співвідносив із поняттям життєвої
істини.

10 березня з нагоди 207�ої
річниці від дня народження Коб�
заря в Інституті філології КНУ імені
Тараса Шевченка відбулася
щорічна Всеукраїнська науково�
практична конференція "Шевчен�
кознавство ХХІ століття: завдання,
виклики, перспективи". 

У 6 секціях конференції взяло
участь понад 70 учасників. Окрім
Інституту філології, Інституту
міжнародних відносин та Центру
українознавства філософського
факультету КНУ ім. Шевченка, це
були науковці з Інституту літера�
тури імені Тараса Шевченка НАН
України, вчені з Польщі, Львова,
Вінниці, Хмельницького, Шев�
ченківського національного за�
повідника та Літературно�ме�
моріального будинку�музею Та�
раса Шевченка.

Незважаючи на складні умови
карантину та дистанційного на�
вчання, онлайн�зала була пере�
повнена. Крім доповідачів, до за�

ходу долучилося чимало сту�
дентів.

Модератор пленарного
засідання – профсор Оксана
Сліпушко надала вітальне слово
директору Інституту філології Гри�
горію Семенюку. Професор
відзначив вагому роль письменни�
ка в національному позачассі:
"хоча Тарас Шевченко у кожного
свій, але для нас, українців, він
був, є і буде вірним сином ук�
раїнського народу, пророком і
оберегом нації, бо саме геній його
слова, його життєвий подвиг у тих
імперсько�колоніальних умовах і
обставинах зберіг нас як націю".
Григорій Фокович також зазна�
чив, що від часів Шевченкової
смерті письменника «вдягали в
різні шати, припасовували різні
погляди», надмірно клеймили й
ідеалізували, вдаючись у край�
нощі. Однак це не може змінити
доконаного факту – «душа Тара�
са Шевченка випромінює потужне
світло, потрібне всій українській
нації». Наприкінці промови Гри�
горій Фокович побажав усім твор�

чої наснаги, здоров’я та успіхів.
Першим доповідачем була Рок�

сана Харчук, к.філол.н., старший
науковий співробітник Інституту
літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН
України. В доповіді "Український
контекст та інтертекст першої шев�
ченкознавчої статті в Галичині"
дослідниця торкнулася питань по�
ширення національної свідомості в
Галичині. Зокрема йшлося про по�
яву в 60�х роках XIX ст.
гімназійних громад, які прагнули
розвивати український літератур�
ний і науковий рух. Також спікер
розповіла про вагомий внесок у
шевченкознавство творця першої
семінарської громади у Львові, а
також автора першої науково�по�
пуляризаторської статті про Тара�
са Шевченка Данила Танячкеви�
ча, який за словами Олександра
Барвінського, став "апостолом на�
родної ідеї між молодежю". 

У своїй статті "Слівце правди
про нашого батька Шевченка",
що друкувалася у 1962�1963 ро�
ках у "Вечорницях" під псев�
донімом Грицько Будеволя, автор,

повторивши в ній тези Костомаро�
ва і Куліша, поширив ідеологію
українського народництва в Гали�
чині. Публіцист намагався показа�
ти Шевченка на тлі європейської
історії, він поставив його не тільки
поряд із Міцкевичем, Словацьким
, Красинським, Пушкіними, Лер�
монтвоим, а й показав його зна�
чення на тлі Шиллера, Гете і
Шекспіра, оскільки перелічені
митці "оновили духовне життя
власних націй". 

Не менш цікавою була доповідь
доктора філологічних наук, стар�
шого наукового співробітника та
завідувача відділу шевченкознав�
ства Інституту літератури ім. Т. Г.
Шевченка НАН України Олексан�
дра Бороня, у якій дослідник
висвітлив питання авторства
вірша, записаного у Шевченково�
му щоденнику 2 листопада 1857
року під час перебування пись�
менника в Нижньому Новгороді.
Науковець розповів історію знай�
дення вірша, розкрив питання,
хто ж такий З. В. Тур.

Наступною до слова була за�
прошена Валентина Соболь, док�
тор філологічних наук, професор
кафедри україністики Варшавсь�
кого університету. У доповіді "До
проблеми перекладів поезії Тара�
са Шевченка польською мовою"
дослідниця розповіла про най�
важливіші етапи вивчення твор�
чості Тараса Шевченка в Польщі,
проаналізувала та порівняла пе�
реклади Петра Куприся, Богдана
Лепкого, Чеслава Ястжембця�Коз�
ловського, Єжи Єнджеєвича поезії
Тараса Шевченка на польську мо�
ву, навела п’ять найважливіших
засад перекладу поетичного текс�
ту, сформованих П. Зайцевим та
звернула увагу на труднощі пере�
кладу ліричних поезій Шевченка.

Серед доповідачів був і Юрій
Ковалів – доктор філологічних на�
ук, професор кафедри історії ук�
раїнської літератури, теорії літе�
ратури та літературної творчості
Інституту філології Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, лауреат
Національної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка. У своїй праці
"Тарас Шевченко в інтерпретації
Юрія Липи" професор висвітлив
позицію автора есе "Селянський
король", який розглядав Кобзаря
як неординарну особистість, твор�
чу одиницю, доводив універ�
сальність художнього світу поета.
Призначення України Липа тлу�
мачив "як утвердження морально�
го імперативу селянства – серце�
винної основи нації", виразником
ідей якого і став Т. Шевченко.

Наступним спікером пленарно�
го засідання був д.філол.н, проф.,
завідувач кафедри полоністики
Інституту філології Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка, чл.�кор. НАН
України Ростислав Радишевський.
Науковець доповнив вже сказане
попередніми доповідачами про
еволюцію сприйняття творчості Та�
раса Шевченка в Польщі, зосере�
дивши увагу на перекладацькому
доробоку Петра Куприся, чия по�
стать "викликає велику пошану".
Професор підкреслив масштаб
роботи Куприся над словником
чоловічих рим польською мовою
на основі орфографічного словни�
ка Шимчака.

Останньою на пленарному
засіданні виступила доктор філо�
логічних наук, професор Оксана
Сліпушко. У доповіді "Перед�
смертна поезія Тараса Шевченка:
песимізм чи пророцтво" дослідни�
ця розповіла, як «закінчився шлях
того. Хто й досі визначає шлях на�
шої нації».

Наприкінці пленарного засідан�
ня всі охочі могли поставити питан�
ня доповідачам, а також відвідати
онлайн�презентацію монографії
професора Астаф’єва Олександ�
ра Григоровича "Тарас Шевченко і
польська література: впливи, кон�
тексти, адаптації".

ААннаассттаассііяя  
ВВООРРООННООВВАА,,  

ввііддддіілл  ззвв’’яяззккіівв  іізз  ггррооммааддссььккііссттюю
ІІннссттииттууттуу  ффііллооллооггііїї  ККННУУ  
ііммеенніі  ТТаарраассаа  ШШееввччееннккаа
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ШШееввччееннккооззннааввссттввоо
ХХХХІІ��ссттооллііттттяя

Організував і проводив семінар Інститут
інформаційних технологій і засобів навчан�
ня НАПН України за активної участі та
підтримки Міністерства освіти і науки Ук�
раїни, ДНЗ "Інститут модернізації змісту
освіти", Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти. 

Учасниками семінару були вчителі з
різних предметі � хімії, інформатики, історії,
біології, української мови та літератури,
трудового навчання, практичні психологи
та соціальні педагоги, вчителі початкових
класів, керівники позашкільних закладів

освіти, керівники ЗЗСО, науковці й викла�
дачі закладів підготовки та підвищення
кваліфікації вчителів.

Проведення семінару очолив академік�
секретар відділення загальної середньої
освіти НАПН України Олександр Ляшенко.
З вітальною промовою виступив Валерій
Биков, директор Інституту інформаційних
технологій і засобів навчання НАПН Ук�
раїни. Він окреслив процеси, пов'язані з ци�
фровізацією освіти, створенням інфор�
маційно�цифрового середовища школи,
виокремив провідну роль вчителя у цьому

та необхідність підтримувати та розвивати
цифрову компетентність вчителя, а також
проведення постійного моніторингу стану
використання цифрових засобів педагога�
ми�практиками.

Начальник головного управління загаль�
ної середньої та дошкільної освіти Директо�
рату дошкільної та шкільної освіти МОН Ук�
раїни Юрій Кононенко у виступі окреслив
важливі новації, що стосуються затверджен�
ня стандартів і програм базової освіти, а та�
кож наголосив на важливості досліджень,
пов'язаних з готовністю вчителів використо�
вувати онлайн�інструменти для здійснення
дистанційного навчання учнів у період ка�
рантину. Ю. Кононенко зазначив про важ�
ливість співпраці НАПН України, її науко�
вих установ з Міністерством освіти і науки
України та практичним працівниками
освітніх установ.

Про готовність і потреби вчителів щодо
використання ІКТ в умовах карантину за
результатами всеукраїнського опитування
проінформувала Оксана Овчарук, завіду�
вачка відділом компаративістики інфор�
маційно�освітніх інновацій ІІТЗН НАПН Ук�
раїни. Вона відзначила, що опитування пе�
дагогічної громадськості, в якому взяли
участь 1462 особи, виокремило основні
проблеми та потреби, з якими стикаються
педагоги під час організації навчання. Зок�
рема недостатнє матеріально�технічне за�
безпечення учнів, відсутність якісного інтер�
нету, брак часу через збільшення наванта�
ження для вчителя, недостатній рівень ма�
теріально�технічного забезпечення за�
кладів освіти, недостатній рівень цифрової

компетентності вчителів, зниження рівня
якості надання освітніх послуг та ін.

Особливості використання технологій
дистанційного навчання під час організації
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників в умовах COVID�19 на Рівнен�
щині висвітлив Іван Вєтров, проректор із
зовнішніх зв'язків і моніторингу якості освіти
Рівненського обласного інституту післядип�
ломної педагогічної освіти. 

Про світові політичні рішення у питаннях
цифровізації освіти розповіла заступник ди�
ректора ЦІПО з дистанційного навчання
ДЗВО "Університет менеджменту освіти"
Людмила Карташова. 

Учасники представили своє бачення та
можливості використання цифрових за�
собів та інструментів, навели практичні при�
клади з власного досвіду створення цифро�
вого навчального середовища для учнів та
подолання викликів, пов'язаних з каран�
тинними заходами. Висловлені пропозиції
від практиків, які полягали у необхідності
створення можливостей для вчителів більше
знайомитись з інструментами та засобами
ІКТ, створенні доступу до інформаційних
цифрових ресурсів для підготовки до
уроків, подолання цифрової нерівності у
сільській місцевості та ін. стали логічним за�
вершенням науково�практичного семінару.

ООккссааннаа  ООВВЧЧААРРУУКК,,
ззааввііддуувваачч  ввііддддііллуу,,  

ккааннддииддаатт  ппееддааггооггііччнниихх  ннаауукк

ІІррииннаа  ІІВВААННЮЮКК,,
ссттаарршшиийй  ннааууккооввиийй  ссппііввррооббііттнниикк,,  ккааннддииддаатт

ппееддааггооггііччнниихх  ннаауукк  ІІІІТТЗЗНН  ННААППНН  УУккррааїїннии

ЦЦииффрроовваа  ккооммппееттееннттннііссттьь  ссууччаассннооггоо  ввччииттеелляя  ННУУШШ
22  ббееррееззнняя  22002211  рр..  уу  ззаалліі  ППррееззииддііїї  ННААППНН  УУккррааїїннии  ввііддббууввссяя

ВВссееууккррааїїннссььккиийй  ннааууккооввоо��ппррааккттииччнниийй  ссееммііннаарр  ""ЦЦииффрроовваа  ккоомм��
ппееттееннттннііссттьь  ссууччаассннооггоо  ввччииттеелляя  ннооввооїї  ууккррааїїннссььккооїї  шшккооллии::  22002211""
((ппррииссввяяччеенниийй  ппооддооллааннннюю  ввииккллииккіівв  уу  ппееррііоодд  ккааррааннттииннуу,,  ссппррии��
ччииннееннооггоо  CCOOVVIIDD��1199))..  ССееммііннаарр  ббуувв  ппррооввееддеенниийй  уу  ггііббррииддннооммуу
ффооррммааттіі  зз  ооннллааййнн��ттррааннсслляяцціієєюю  іі  ззііббрраавв  ппооннаадд  6600  ууччаассннииккіівв  зз
1166  ооббллаассттеейй  УУккррааїїннии  ��  ДДннііппррооппееттррооввссььккооїї,,  ДДооннееццььккооїї,,
ККииїїввссььккооїї,,  ЗЗааппооррііззььккооїї,,  ІІвваанноо��ФФррааннккііввссььккооїї,,  ССууммссььккооїї,,
РРііввннееннссььккооїї,,  ХХееррссооннссььккооїї,,  ХХммееллььннииццььккооїї,,  ХХааррккііввссььккооїї,,  ППоолл��
ттааввссььккооїї,,  ЖЖииттооммииррссььккооїї,,  ВВііннннииццььккооїї,,  ЧЧееррккаассььккооїї,,  ООддеессььккооїї,,
ЧЧееррннііввееццььккооїї,,  ТТееррннооппііллььссььккооїї..  ВВччииттеелліі,,  ккееррііввннииккии  шшккіілл,,  ппрраакк��
ттииччнніі  ппссииххооллооггии,,  ккееррііввннииккии  ппооззаашшккііллььнниихх  ззааккллааддіівв,,  ммееттооддиисс��
ттии,,  ссппееццііааллііссттии  ссииссттееммии  ппіісслляяддииппллооммннооїї  ппееддааггооггііччннооїї  ооссввііттии,,
аассппііррааннттии,,  ннааууккооввцціі  ттаа  ннааууккооввоо��ппееддааггооггііччнніі  ппррааццііввннииккии  ввззяяллии
ууччаассттьь  вв  ооббггооввоорреенннніі  ппррооббллеемм  ппооддооллаанннняя  ввииккллииккіівв,,  щщоо  ссппррии��
ччииннеенніі  ззааххооддааммии,,  ппоовв''яяззааннииммии  зз  ккааррааннттииннннииммии  ооббммеежжеенннняяммии..
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