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во-практичної конференції студентів і магістрантів. – Кам’янець-Подільський:
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.
– 264 с. – Укр., рос., польс., англ., нім. вийшов накладом 300 примірників (15,35
ум. друк. арк.).

Сподіваємося, що міжнародна науково-практична конференція студентів
і магістрантів “Молоді науковці Поділля: здобутки та перспективи досліджень”
на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієн-
ка стане щорічною.
Одержано 27 березня 2012 року

Ю.В.Телячий

Всеукраїнська науково-практична конференція
“Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю”

(м.Хмельницький, 1 березня 2012 р.)

1 березня 2012 р. на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Духовні витоки
Поділля: жінки в історії краю”. Ініціаторами її проведення виступила Хмель-
ницька міська організація Національної спілки краєзнавців України з осе-
редком у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Захід був включе-
ний до плану проведення наукових конференцій під егідою Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України на 2012 р. Форум пройшов за підтримки
егідою органів місцевої влади: Хмельницької обласної ради, управління освіти
і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, а також Центру дослід-
ження історії Поділля НАН України при Кам’янець-Подільському національ-
ному університеті імені Івана Огієнка, Хмельницького міського Товариства
української мови імені Тараса Шевченка “Просвіта”. До складу організа-
ційного комітету конференції ввійшли керівники ХГПА, представники органів
влади та профспілкових організацій, НСК України, НАН України, вищих
навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації Хмельниччини.

На відкритті конференції до учасників з вітальним словом звернулися
керівники області, а також ректор академії, доктор педагогічних наук, професор
І.М.Шоробура, голова Хмельницького міського товариства української мови
імені Тараса Шевченка “Просвіта” З.О.Діденко.

Варто зазначити, що саме члени осередку Хмельницької міської організації
НСК України, науково-педагогічні працівники ХГПА виступили з ініціативою
відновлення на базі академії проведення Всеукраїнської науково-практичної
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конференції “Духовні витоки Поділля” (перша така конференція в серії “Творці
в історії краю” відбулася 1994 р. в м.Кам’янці-Подільському). Після розгляду
цієї пропозиції на засіданні Президії Хмельницької обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України, було вирішено підтримати цю ідею, зокрема,
щодо обрання напряму дослідження ролі і значення жінки в історії Поділля.

Після розгляду цієї пропозиції на засіданні Президії Хмельницької обласної
організації національної спілки краєзнавців України, було вирішено підтри-
мати цю ідею, зокрема, щодо обрання напряму дослідження ролі та значення
жінки в історії Поділля. Члени організаційного комітету активно приступили
до поширення інформації про запланований науковий форум серед навчаль-
них закладів, просвітницьких, культурно-мистецьких, архівних, музейних уста-
нов України.

В пленарне засідання включили 9 доповідей (3 з них – у співдоповідях), які
виголосили 12 доповідачів (з яких 5 – доктори наук, професори; 4 – кандидати
наук, доценти).

Ректор академії доктор педагогічних наук, професор І.М.Шоробура роз-
почала роботу пленарного засідання із виступу про внесок поетеси Г.Й.Ісаєн-
ко в літературну спадщину Поділля. Ректор Кам’янець-Подільського національ-
ного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор
О.М.Завальнюк розкрив роль жіноцтва в становленні та розвитку Кам’янець-
Подільського державного українського університету в 1918–1920 рр. Директор
Центру дослідження історії Поділля НАН України при КПНУ імені Івана Огієн-
ка доктор історичних наук, професор Л.В.Баженов зробив оглядовий екскурс
про значення жінки в історії України (ХІ – поч. ХХІ ст.). Директор наукової
бібліотеки КПНУ ім.Івана Огієнка доктор історичних наук, професор В.С.Про-
копчук розповів про внесок проф. І.І.Огієнка. Старші викладачі ХГПА Ю.І.Бла-
жевич та О.І.Блажевич розкрили сторінки творчості подільської поетеси,
співачки, композиторки Надії Пукас. Завідувач кафедри історії України Він-
ницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбин-
ського доктор історичних наук, професор І.М.Романюк та аспірант цього ж
університету М.А.Смірнов повідомили про роль баронеси Надії фон Мек у
житті та творчості композитора П.І.Чайковського. Керівник центру огієн-
кознавства КПНУ імені Івана Огієнка кандидат філологічних наук, професор
Є.І.Сохацька розповіла про значення Ольги Петлюри і Домініки Огієнко в
державотворчих процесах 1917–1920 рр. Завідувач кафедри зарубіжної літера-
тури та культурології ХГПА кандидат філософських наук, доцент І.Б.Сло-
невська виступила з темою “Домінанта любові і жіночі імена подільської
культурно-мистецької історії”. Завершальний характер носив виступ прорек-
тора з науково-педагогічної роботи ХГПА кандидата історичних наук, доцента
Ю.В.Телячого про творчий шлях хмельничанки, Народної артистки України
Валентини Степової.

В процесі конференції працювали 4 секційні засідання:
1.Участь жінок Поділля в суспільно-політичному, суспільно-політичному,
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соціально-економічному та громадському житті України (керівник: В.С.Ло-
зовий – професор кафедри історії України КПНУ імені Івана Огієнка, доктор
історичних наук; секретар: В.Р.Адамський – викладач кафедри суспільних
дисциплін ХГПА). Заслухано 37 виступів (з них 6 – у співдоповідях), 43 допо-
відачі, з яких 10 – докторів наук, професорів, 15 – кандидатів наук, доцентів;
в т.ч. 2 доктори наук з Республіки Польща, 1 доктор наук із США).

2. Роль жінки в культурно-освітньому розвитку Поділля (керівник: О.М.Га-
лус – проректор з наукової роботи ХГПА, доктор педагогічних наук, професор;
секретар: С.М.Єсюнін – провідний науковий співробітник Хмельницького
обласного краєзнавчого музею, кандидат історичних наук). Заслухано 20
виступів (з них: 6 – у співдоповідях), 29 доповідачів, з яких: 1 – доктора наук,
професора, 7 – кандидатів наук, доцентів).

3. Жінка-подолянка в народному фольклорі (керівник: В.А.Філінюк –
доцент кафедри української мови та літератури ХГПА, кандидат філологічних
наук, доцент; секретар: С.В.Маховська – доцент кафедри української мови
та літератури ХГПА, кандидат філологічних наук). Заслухано 11 виступів (з
них 1 – у співдоповіді), 13 доповідачів, з яких: 1 – доктора наук, професора,
4 – кандидатів наук, доцентів).

4. Відомі подолянки (керівник: О.П.Григоренко – завідувач кафедри між-
народної інформації ХНУ, доктор історичних наук, професор; секретар:
В.І.Слюзко – проректор з гуманітарної освіти, виховання та міжнародних
зв’язків ХГПА, кандидат педагогічних наук, доцент). Заслухано 41 виступ (з
них: 4 – у співдоповідях), доповідачі, з яких: 4 – доктори наук, професори, 12
– кандидати наук, доценти.

Всього взяли участь 134 дослідники (119 доповідей), з яких: 19 – доктори
наук, професори, понад 50 – кандидатів наук, доцентів. Учасники ознайо-
милися з мистецькими виставками майстринь Н.І.Головачук, В.В.Бучківської,
Г.В.Бучківської, з книжковою виставкою поетичних і прозових творів поділь-
ської поетеси Г.Й.Ісаєнко, бібліотекаря академії, яка напередодні відійшла у
вічність, а також переглянули концертну програму викладачів та студентів
ХГПА.

Загалом належний рівень організації та проведення форуму підтвердив
вдалий вибір теми конференції, продемонстрував інтерес науковців та широкої
громадської аудиторії до даної проблеми не лише на регіональному, а й на
всеукраїнському та міжнародному рівнях.
Одержано 27 березня 2012 року


