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Без творчого вчителя не може бути 
ні нової школи, ні нового суспільства,  
ні вільної України. 
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Уманщина – священна земля, оспівана у творах письменників, поетів; 
«…Умань, добра, ласкава Умань…» – край талановитих людей: вчителів, 
медиків, науковців, митців, робітників, справжніх патріотів України, які 
працюють на її благо та процвітання. 

На кафедрі географії та екології природничо-географічного факультету 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
працює талановитий педагог, сповнений особливої енергії, ентузіазму, 
ініціативи, любові до дітей, до Батьківщини, жаги до великих звершень і 
перемог; палкозакоханий у професію вчителя, фанат своєї справи, 
талановитий науковець, прекрасний керівник – кандидат педагогічних наук, 
доцент Тімець Оксана Володимирівна. 

Оксана Володимирівна народилася в місті Умані Черкаської області в 
родині службовців. У 1986 році закінчила Уманську загальноосвітню школу 
№ 3, а згодом Уманське педагогічне училище імені Тараса Григоровича 
Шевченка з червоним дипломом, отримавши спеціальність вихователя 
дошкільних закладів. Навчаючись в педучилищі, брала активну участь у 
географічному гуртку, студії студентської творчості, підтримуючи тісні 
зв’язки з іншими навчальними закладами міста Умані. Особливу роль у 
становленні молодого спеціаліста відіграла куратор групи Рогальська Надія 
Василівна, яка своєю педагогічною майстерністю і любов’ю до дітей зуміла 
привити ще зовсім юній Оксані творчість у праці, прагнення досягти вершин 
фахової компетентності. 

Наполегливість, старанність, працьовитість, допитливість, прагнення 
до знань, бажання йти вперед і лише вперед стали вирішальними у житті 
молодого вчителя. Інтерес до наук природничого циклу, романтизм, 
відчайдушність, любов до подорожей, географічних відкриттів привели 
Оксану Володимирівну у стіни Уманського державного педагогічного 
інституту ім. П.Г. Тичини. Вона стала однією з кількох десятків перших 
студентів набору на спеціальність «Біологія і географія» і однією з тих, ким 
сьогодні пишається природничо-географічний факультет. 

Під час навчання в педагогічному інституті неодноразово отримувала 
грамоти за зайняті перші місця у вузівських турах олімпіад з ботаніки 
«Студент і науково-технічний прогрес» (1992 рік, другий курс навчання), з 
фізичної географії України (четвертий курс), входила в першу десятку 
переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з географії (м. Луцьк). 
протягом п’яти років навчання брала активну участь у конкурсі педагогічної 



майстерності, а на останніх трьох курсах була капітаном команди 
природничого факультету, яка гордо тримала вимпел переможця. 

Упродовж 1992-1994 роках Оксана Володимирівна була учасником 
Всеукраїнських експедицій, об’єктом вивчення яких стали ландшафти 
Центрального Побужжя. Керівником експедицій, куратором групи, де 
навчалась майбутній науковець, натхненником ідей була к.б.н. доцент 
Гончаренко Ганна Євдокимівна. Саме вона пробудила в Оксані 
Володимирівні бажання мандрів, туристських походів, спостережень за 
природою та наукового її вивчення.  

Можливо ті перші експедиції і вже потім наступні, в яких щороку 
брала участь вже викладач Оксана Володимирівна, стали основою її 
професійного росту і зумовили вибір теми кандидатської дисертації. 

Проте шлях до нинішніх звершень не був простим. Постійна титанічна 
праця над собою стала запорукою успіху. Як зазначає М.О. Рубакін, людина 
стає освіченою лише завдяки власній розумовій роботі, «тобто власному 
самостійному обмірковуванню й переживанню всього, про що ми дізнаємося 
від інших або з книг».  

Студентські роки – це час формування багатогранної особистості 
вчителя, молодого науковця.  

Оксана Володимирівна була активною, ініціативною студенткою. Брала 
участь у роботі Всеукраїнських науково-практичних конференцій, у 
громадському житті факультету, була учасником і переможцем студентських 
олімпіад з географії, педагогіки; капітан команди природничого факультету 
«Лідер», яка виступала у конкурсах з педагогічної майстерності. У 1995 році 
О.В. Тімець відмінно закінчила Уманський державний педагогічний інститут 
ім. П.Г. Тичини, здобувши спеціальність вчителя біології та географії. 
Нелегким був шлях її професійного становлення. Проте цілеспрямованість, 
відданість улюбленій справі допомагали долати життєві перешкоди. У житті 
кожної людини найбільше щастя – займатися тим, в що ти «закоханий».  

Спочатку вчитель географії Уманського педагогічного училища імені 
Тараса Григоровича Шевченка, згодом основний географ Уманського 
технікуму механізації, вчитель географії школи-інтернату міста Умані, 
асистент кафедри географії та екології. У 1999 році О.В. Тімець вступила до 
аспірантури Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН 
України міста Києва.  

У 2001 році блискуче захистила кандидатську дисертацію на здобуття 
звання кандидата педагогічних наук на тему «Підготовка майбутніх учителів 
географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями».  

Сьогодні Оксана Володимирівна Тімець – доцент, завідувач кафедри 
географії та екології природничо-географічного факультету Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, автор багатьох 
навчальних посібників (Краєзнавство і туризм, 2003; Основи рекреаційної 
географії: природа, ресурсний потенціал регіонів, 2005; Організація 
краєзнавчо-туристської роботи з учнівською та студентською молоддю, 2005; 
Практикум з краєзнавства і туризму, 2005; Географія Уманщини, 2006 та ін.), 



монографій (Експедиційні дослідження в системі сучасної освіти. Малі річки 
Уманщини, 2005; Зелені скарби Правобережжя Черкащини, 2002), наукових 
статей, тез, навчальних програм, зокрема програми з навчальної дисципліни 
«Краєзнавство і туризм», яка рекомендована Міністерством освіти і науки 
України до впровадження у навчально-виховний процес вищих навчальних 
закладів. Географія її публікацій широка – це Київ, Вінниця, Чернівці, Суми, 
Луганськ, Миколаїв, Херсон, Умань, Мінськ, Полтава, Ніжин, Переяслав-
Хмельницький, Житомир, Одеса, Донецьк тощо. Займається науковою 
діяльністю, навчально-виховною роботою, виконує обов’язки куратора 53 
групи природничо-географічного факультету, на високому науковому і 
методичному рівнях викладає такі фундаментальні географічні дисципліни, а 
саме: «Краєзнавство і туризм», «Методика викладання географії», «Вступ до 
спеціальності», «Рекреаційна географія», «Людина і навколишнє 
середовище», «Політична географія», «Фізична географія материків і 
океанів»; з яких розроблені курси лекцій, лабораторних робіт, питання для 
самостійної роботи студентів, індивідуальні завдання, серія тестових 
запитань тощо. Відомий вислів Конфуція чітко характеризує кредо її 
викладацької діяльності, яке можна сформулювати таким твердженням: 
«…те, що я чую, я забуваю; те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю; те, що я 
чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти; коли я чую, бачу, обговорюю й 
роблю, я набуваю знань і навичок; коли я передаю знання іншим, я стаю 
майстром». Індивідуальний підхід до кожного студента, толерантність, 
тактовність, застосування у навчально-виховному процесі інноваційних 
методик та інтерактивних технологій – все це забезпечує високу 
ефективність її викладацької діяльності. Будучи сильною, духовно багатою 
особистістю, вона запалює серця майбутніх учителів, молодих науковців 
прагненням до знань, передає любов до обраної професії, до рідного краю. 

Оксана Володимирівна керує студентським науковим гуртком 
«Краєзнавчі аспекти вивчення Уманщини», проводить активну 
просвітницьку роботу, співпрацює зі школами-лабораторіями, станцією юних 
туристів міста Умані, Черкаською обласною туристською станцією, різними 
державними й громадськими установами для розв’язання актуальних питань 
сьогодення, проведення профорієнтаційної роботи по залученню 
підростаючого покоління до наукової діяльності. Головним підтвердженням 
ефективності роботи О.В. Тімець є успіхи її вихованців. Її студенти-гуртківці 
– переможці Всеукраїнських олімпіад і конкурсів, учасники Всеукраїнських, 
Міжнародних науково-практичних конференцій, аспіранти провідних 
установ України, висококваліфіковані вчителі загальноосвітніх шкіл. Під 
керівництвом Оксани Володимирівни учні здійснюють свої перші кроки у 
науковій діяльності у рамках роботи МАН України. Вже декілька років 
поспіль вони стають переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт 
Малої академії наук України.  

Оксана Володимирівна проводить фундаментальні наукові 
дослідження з проблеми організації краєзнавчо-туристської роботи у вищих 
навчальних закладів, бере участь у організації та проведенні експедицій з 



вивчення флори і фауни, географічних особливостей Побужжя. Під її 
керівництвом, у складі колективу природничо-географічного факультету, 
кафедри географії та екології були організовані й проведені Міжнародна 
науково-практична конференція «Чорнобиль: екологія, природа, суспільство» 
(1996); Міжнародна науково-практична конференція «Екологія: наука, освіта, 
природоохоронна діяльність» (2007); Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Теорія і практика вивчення природничих дисциплін у вищій та 
середній школі» (1997), Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Науково-методичні проблеми природоохоронного виховання молоді у 
закладах вищої та середньої освіти» (1998), регіональна науково-практична 
конференція «Впровадження нових технологій у природоохоронному 
вихованні студентської та учнівської молоді» (1999), Всеукраїнська науково-
практична конференція «Екологічна наука і освіта в педагогічних вузах 
України» (2000), Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-
теоретичні основи формування екологічної культури майбутнього вчителя» 
(2001). Тімець О.В. – науковий співробітник держбюджетної теми на період 
2006-2008 рр. – «Трансформація ландшафтних екосистем річкових долин 
Центрального Побужжя та участь молоді у їх відтворенні», де на високому 
науковому рівні виконуються практичні й дослідницькі роботи з вивчення й 
охорони довкілля вищевказаного регіону. 

З метою популяризації результатів наукових досліджень вона виступає 
у програмах місцевого телеефіру, на семінарах вчителів міста. Бере активну 
участь у громадському житті факультету, університету, міста й області. Її 
сумлінна праця оцінена почесними грамотами Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини за сумлінну роботу та високі 
наукові досягнення.  

Людина народжується, зростає, набуває зрілості і життєвого досвіду в 
цілком конкретних, індивідуально неповторних для кожного обставинах, але 
виховує особистість, сприяє її становленню безумовно середовище, моральні, 
естетичні, правові цінності. Жодний не приходить у світ готовим, в 
остаточно викристалізованій подобі. У житті людина безперервно 
розвивається, безперервно формує власну індивідуальність і неповторність. 

Життєвими наставниками Оксани Володимирівни, порадниками у 
науковій діяльності, роботі є: її батьки – Володимир Леонідович та Ніна 
Петрівна, її родина; кандидат педагогічних наук, доцент Рогальська Надія 
Василівна, кандидат біологічних наук, доцент Гончаренко Ганна 
Євдокимівна, кандидат географічних наук, доцент Затула Василь Іванович, 
доктор психологічних наук, професор, проректор з науки ЦІППО Семиченко 
Валентина Анатоліївна.  

Життя і праця висувають щоразу нові й нові вимоги. Щоб їх 
задовольняти, ми не можемо зупинятися у своєму розвитку. На даному етапі 
Оксана Володимирівна працює над науковою проблемою теорії та практики 
формування фахової компетентності вчителя географії в системі 
безперервної педагогічної освіти; попереду ще багато кроків у досягненні 
життєвої самореалізації, але віра в добрих людей, сильних особистостей, 



цілеспрямованість, бажання йти вперед допоможуть у досягненні 
поставленої мети. 

Необхідно пам’ятати, що все залежить від нас. Якщо ми будемо 
прагнути життєвої гармонії, будемо поважати оточуючих і себе, якщо 
кожний із нас буде фізично і духовно досконалішим, то цікавішим буде наше 
життя. 

 
 


