
«Пісенний вернісаж»  

на педагогічному факультеті 
Живе музикант у акордах, 

Які на концерті зіграв, 

Спортсмен видатний у рекордах, 

Хірург – в тих, кого врятував, 

Художник живе у картинах, 

Живе астроном у зірках... 

А вчитель, він, мабуть, єдиний – 

У наших серцях і думках 

                               Лілія Верхоляк 

Пісенний конкурс, приурочений Дню вчителя, відбувся  на педагогічному 

факультеті Рівненського державного університету. Організаторами виступили члени 

кафедри теорії та методик початкової освіти.  

 Захід був насичений  

цікавими різноманітними 

пісенними творами про вчителів, 

талановито виконаними 

студентами. Конкурс оцінювало 

високоповажне журі: Шихова Г.І. – 

голова конкурсу, старший викладач 

кафедри  методики музики; Ганжа 

М.В., доцент, замісник декана педагогічного факультету з виховної роботи; доцент 

Іванова Л.І,  доцент кафедри теорії та методик початкової освіти. 

Конкурс розпочався з ніжного вальсу у 

виконанні студенток ІІ курсу Лисецької Софії, 

Ольшевської Юлії, Петрович Анастасії, Саюк 

Тетяни та Мусійчук Діани.  

         Рожевими трояндами вихованці 

факультету 

привітали своїх 

викладачів з їх 

професійним 

святом.   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вітальні слова до 

педагогів та студентів 

виголосив декан педагогічного факультету, професор 

Сілков В.В. У своєму виступі Валерій Васильович 

наголосив на важливості професії вчителя та вихователя.  



 

 

 

На завершення нагородив грамотами за 

сумлінну працю викладачів педагогічного 

факультету та студентського декана, 

Мельничук Марію. 

  

Уже стало доброю традицією покладати 

квіти до пам’ятника Першій вчительці. Ця 

почесна роль була надана студенткам ІІІ курсу 

Петрушко Анні, Дуляк 

Інні, Оленіч Владиславі, 

Данильчук Анастасії.  

    Після всіх урочистостей розпочалася, власне, конкурсна 

програма.  

   На високому професійному рівні, 

гарно поставленим голосом вела концертну 

програму Вікторія Нечипорчук. 

 

  Студентки першого курсу Ворощук 

Наталія (ДЛ-11) та Кордиш Катерина (Л-

11) зворушили почуття глядачів піснею 

«Спасибі, вчителю» авторства Наталії Май. 
  
 

 
 
 

 
 

 

Слухачів та журі вразив чуттєвий 

виступ студентки ІІІ курсу групи ДО-3 Мамчур Олени з піснею 

«Подяка вчителям».   

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 



Студентка ІV курсу 

Оласюк Іванна (ПІ-41) з 

піснею «Любі вчителі» 

викликала мінорні почуття у 

присутніх.   

А наступний твір Іванна 

виконала у дуеті з Обрамич 

Іванною, студенткою групи 

ПП-41, він мав назву 

«Вчительська доля». Обидва 

виступи журі оцінило високими балами.   

 

 

 Студентка І курсу Береза Наталія , 

виступила з піснею «Свято». 

Позитивний настрій цього пісенного 

твору передався і слухачам.  

Шевчук Анна (ПП-11)  та Наумич 

Вікторія (ПІО-11) подякували 

педагогам, заспівавши «Спасибі вам, 

рідненькі вчителі!». 

Пісню «Вчителям» присвятив  

квартет першокурсників Галан Тетяна, 

Ошурко Лілія , Матушевська Вікторія, 

Гордусенко Марія      

Безсмертний твір Андрія Малишка  на музику Платона 

Майбороди  «Пісню про вчительку» заспівали всією залою, а соло 

виконувала студентка п’ятого курсу Чуприк Анастасія.  

 

 

 

Студентки ІІ курсу групи 

ПІ-21 Мусійчук Діана та 

Петрович Анастасія 

«розгойдали» публіку композицією в стилі хіп-

хоп «Вчителі».  

 

 

 

 

 

Однією із «родзинок» пісенного 

вернісажу став виступ дівчат із групи ПО-

31 (Петрушко Анна, Дуляк Інна, Оленіч 

Владислава, Маркевич Таміла, Петрик 

Яна, Твердохліб Юлія, Дубінчук Євгенія, 

Мартинюк Оксана, Ткач Ніла), під час 



якого виконали кавер-версію пісні «Ах, Одесса!» з назвою «Ах, учитель!». 

Композиція викликала щирі посмішки на обличчях присутніх.  

Останнім конкурсним представленням 

була пісня із сучасного телесеріалу 

«Школа» «Там, де ми є». Однак 

студентки ІІІ курсу (Остапчук Наталія 

(ПІн-31), Данильчук Анастасія (ПІн-31), 

Данильчук Софія (ПІн-31), Саган 

Руслана (ПІн-31), Балонь Марта (ПІн-31) 

та Маркевич Таміла (ПО-31)) влаштували 

на сцені невелику інтригу, чим дуже 

ошелешили публіку. Серйозна пісня із 

новомодного кіно несподівано 

перетворилась на жартівливу, тільки на 

мотив пісні із фільму  «За двома зайцями». 

Акторські 

здібності 

дівчат оцінили 

високим балом 

та гучними оплесками.   

Та не лише конкурсні виступи «пересипали» 

вернісаж. Хочеться теплим словом подякувати за 

неймовірну «Пісню про маму», виконану акапельно, 

студенткам першого курсу Ворощук Наталією  та 

Кордиш Катериною. Цей твір став ліричним відступом 

від тематики, але водночас посвятою найріднішій у  

житті кожної людини – мамі. Якби не мама, не було б 

нас і навіть першої вчительки не було б. Усьому 

початок – мати. 

Крім того, Жук 

Вікторія  та Гресь Оксана, 

студентки групи ДО-11 розвеселили глядачів сценкою 

«Студент на екзамені», тим самим продемонструвавши  

«винахідливість» колег під час складання сесії. 

Наприкінці конкурсу доцент Іванова Лідія Іванівна 

як представник журі привітала учасників грамотами та 

подяками у різних номінаціях, та подарувала солодкі 

сюрпризи.  

 

 

Свято завершилось у піднесеному 

настрої колективним фото під супровід 

пісні «Ми бажаєм вам добра», яку 

виконала Чуприк Анастасія. 

 



 
 

    Концертне дійство пролетіло 

непомітно, можна сказати - 

просто миттєво Глядачі й 

незчулися, як концерт добіг 

кінця. Тож навіть після 

виконання фінальної пісні  

присутні в залі не поспішали 

розходитися.  

   Магія високого мистецтва 

відлунала і ми будемо чекати до наступної зустрічі із талановитими  студентами 

педагогічного факультету. 

Зі святом, шановні освітяни! 
 

                                                                                                                                 Викл. Тупальська Г.О. 


