
      Науково-практична студентська конференція 

                  «Григорій Сковорода: від часу до вічності» 

               Збери всередині себе свої думки і в собі 

самому шукай справжніх благ. Копай всередині себе 

криницю для тої води, яка зросить і твою оселю, і 

сусідську. 

                                                                     Г.Сковорода 

 У роздумах про життя і діяльність народного вчителя, 

найвизначнішого у наш час провідника практичної моральної філософії, 

учені наголошують на високій актуальності творчої спадщини Григорія 

Сковороди в державному, суспільному, культурному розвитку Незалежної 

України. 

          15.11.2017 у рамках роботи 

методичного тижня предметної (циклової) 

комісії викладачів психолого-

педагогічних дисциплін відбулася 

науково-практична студентська 

конференція «Григорій Сковорода: від 

часу – до вічності», яку підготувала і 

провела Абрагам В.І. Викладач звернулась із вступним словом до учасників 

зібрання: «Постать Григорія Сковороди є однією з найпомітніших. Він був 

звичайною людиною – і став творцем людських душ, він був мандрівником – 

і пам'ятає земля сліди його ніг, він був мислителем – і досі люди знаходять у 

його творах щось незвичайне для себе, він сіяв духовну культуру – і 



проросли зерна, посіяні ним». 

        У ході конференції працювали такі секції:  

Секція 1. Пізнай самого себе і ти пізнаєш весь світ 

Шлапак Тетяна (231 група, керівник Сойнова Н.І.) 

Паламарчук Юлія (141 група, керівник Алексєєв А.О.) 

Савіцька Віка (134 група, керівник Кравченко О.А.) 

Юраш Мар’яна  (111 група, керівник Долінська З.І.) 

Секція  2.  Неспорідненість… 

Вона всякій посаді – внутрішня отрута і вбивця 

Мельник Людмила (132 група, керівник Коберник Н.В.) 

Панасюк  Маргарита (134 група, керівник Гордійчук О.М.) 

 Секція 3. Якщо зустрічаюся з людиною, яка чимось захоплюється,  

я ледве не торкаюся головою зірок 

Панасюк Іванна (122 група, керівник Кучик М.Ю.) 

Мартинюк Сніжана(142 група, керівник Кононко М.Х.) 

         Секція 4.   Довго сам навчайся, коли хочеш навчати інших 

Оксенюк Анастасія (141 група, керівник Марченко Т.В.) 

Маліновська Діана (121 група, керівник Левченко С.В.) 

Гриб Марина (122 група, керівник Абрагам В.І.) 

Студенти у своїх виступах розкрили багатогранну сутність особистості 

«українського Сократа», долучившись до невичерпного джерела його 

мудрості. За результатами конференції було укладено збірник матеріалів 

конференції. Учасники конференції отримали сертифікати.  


