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Внесок професорки Н. Волошиної,  80-річчя  від дня народження якої святкує цього

року вітчизняна науково-педагогічна спільнота, у розвиток методики викладання української

літератури важко переоцінити. За її підручниками навчалося не одне покоління школярів, а

методичні  праці  дослідниці  були  і  залишаються  цінним  дороговказом  для  учителів,  які

залучають  своїх  вихованців  до  світу  мистецтва  слова.  Готуючись  із  магістрантами

спеціальності  035  Філологія  (Українська  мова  та  література)  Херсонського  державного

університету  до  студентської  наукової  конференції  «Внесок  Ніли  Волошиної  у  розвиток

методики  викладання  української  літератури  у  закладах  вищої  освіти»,  приуроченої  до

ювілейної  дати  від  дня  народження  вченої,  звернули  увагу  на  такий  прикрий  факт,  що

персональна стаття про неї  у найпопулярнішому інтернет-довіднику «Вікіпедія»  відсутня.

Вирішили виправити цю помилку і підготувати відповідний матеріал. Над цим завданням під

керівництвом  викладача  безпосередньо  працювала  магістрантка  факультету  української

філології та журналістики ХДУ Марія Махник. 

Оскільки це наш перший досвід керування процесом створення сторінки у Вікіпедії,

на початку опрацювали інструктивні матеріали, що пропонують її засновники та автори. Це

поради  для новачків;  відомості  про  мету  Вікіпедії,  про  написання  і  редагування  текстів;

правила,  що  регулюють  вміст,  використання  фотоматеріалів  та  ін.  Переглянули   також

відеоролики про створення статей у Вікіпедії, розміщені  у хостингу  You Tube. Основними

джерелами  відомостей  про  життя  і  діяльність  Н.Волошиної  слугували  дисертаційне

дослідження  М. Бачинської  «Педагогічна  і  науково-методична  діяльність  Н. Й. Волошиної

(1940-2010  рр.)»  [1]  і  біобібліографічний   покажчик  «Ніла  Йосипівна  Волошина»  [4].

Використовували для роботи і власні публікації, зокрема статтю «Професор Ніла Волошина

про  форми  співробітництва  учителів  літератури  та  бібліотекарів»  [2].  Працю  «Ніла

Йосипівна  Волошина  –  педагог,  науковець,  особистість:  бібліографічний  покажчик»

(К., 2020) на момент створення статті ще не було видано. Зручним для нас виявився варіант
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написання  тексту  в  окремому вордівському документі  з  подальшим розміщенням його  у

Вікіпедії,  а  одним  із  найскладніших  був  етап  завантаження  фото  ювілярки  на  сторінку

енциклопедії.  Результатом  проведеної  роботи  стало  створення  у  Вікіпедії  статті  «Ніла

Йосипівна  Волошина»  [3].  Своєрідним звітом магістрантки  Марії  Махник  про виконання

завдання  був  її  виступ  на  уже згадуваній  студентській  науковій  конференції.  Наприкінці

зібрання шляхом онлайн-голосування визначили три кращі наукові доповіді.  Усі присутні

висловили свою думку  за  допомогою сервісу  Mentimeter.  Він  дозволяє  провести  швидке

опитування  аудиторії  в  режимі  реального  часу.  За  результатами  голосування  доповідь

магістрантки  Марія  Махник  про  створення  персональної  сторінки  професорки  Ніли

Волошиної посіла перше місце і була відзначена грамотою. Також звернули увагу на той

факт, що частина магістрантів, готуючи свої виступи, використали відомості з новоствореної

у Вікіпедії статті. Це стало додатковою нагородою для її авторки.

Більше  про  роботу  студентської  наукової  конференції,  приуроченої  до  ювілею

Н. Волошиної,  можна  довідатися  на  офіційному  сайті  Херсонського  державного

університету [5], сторінках ХДУ та авторки у Фейсбуку.

Планували доопрацювати статтю у Вікіпедії зі студентами спеціальності 014 Середня

освіта  (Українська  мова  і  література),  які  опановують  методику  викладання  української

літератури, однак умови дистанційного навчання внесли свої корективи. Тож запрошуємо

колег та усіх, хто цікавиться методикою викладання української літератури, долучитися до

поповнення і редагування цього вкрай потрібного матеріалу.
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