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Н

ародилася 5 квітня 1964 р. у м. Білоозерську
Березовського району Брестської області (Білорусь).
У 1987 р. закінчила музично-педагогічний факультет
Державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (м. Мінськ) за спеціальністю «Музика та співи».
Після закінчення вишу працювала вчителем
музики та співів у загальноосвітніх та музичних школах м. Лунінця (Білорусь) та м. Сімферополя (Крим).
У 1997 р. розпочала викладацьку діяльність на
музично-педагогічному факультеті Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
(кафедра теорії та методики постановки голосу).
У 2003–2006 рр. навчалася у цільовій аспірантурі НПУ ім. М.П. Драгоманова. Після закінчення
аспірантури повернулася викладати на кафедру теорії та методики постановки голосу. У квітні 2010 р.
під керівництвом канд. пед. наук, проф. А. Г. Болгарського захистила дисертаційне дослідження на тему
«Методичні засади удосконалення вокальної підготовки майбутніх учителів музики».
Людмила Олексіївна є автором понад 50 публікацій. Основні положення, висновки, методичні рекомендації та результати досліджень з проблем музичного виховання та вокальної підготовки майбутнього
вчителя музики висвітлені на міжвишівських, всеукраїнських, та міжнародних конференціях (Білорусь, Польща, Латвія, Литва, Росія).
Сьогодні Л. О. Тоцька викладає індивідуальні
заняття з постановки голосу, спецкурс «Історія

ТОЦЬКА
ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
Випускниця аспірантури (2006)
Заступник завідувача кафедри теорії
та методики постановки голосу факультету
мистецтв НПУ ім. М. П. Драгоманова
Доктор філософії.
Кандидат педагогічних наук, доцент
вокального мистецтва», проводить асистентську практику, є науковим керівником магістрантів і аспірантів.
Також обіймає посаду заступника голови Науково-методичної ради факультету мистецтв. Студенти
вокального класу показують високі творчі результати —
на вокальних конкурсах посідають призові місця.

Н

ародився в шахтарській сім’ї. У 1968 р. вступив на філологічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту, по закінченню якого
працював учителем української мови і літератури в
ЗОШ № 17 і 22 м. Рівного.
З 1977 р. — викладач РДГУ. У 1986–1989 рр.
навчався в аспірантурі при НДІ педагогіки АН України.
У 1989 р. успішно захистив кандидатську дисертацію у
спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, де з 1994
по 1997 р. навчався в докторантурі, успішно захистивши докторську дисертацію під керівництвом проф.
чл.-к. АПН України О. М. Біляєва. В РДГУ пройшов
усі щаблі викладача вищої школи: від асистента (1977)
до професора (2003), завідувача кафедри методики
викладання і культури української мови (2002). Іван
Миколайович започаткував наукову школу «Сучасні
технології навчання українського правопису», вихованці якої успішно захищають дисертаційні роботи.
З 2006 р. — професор кафедри української філології відродженого осередку наукового життя України —
Острозької академії. Нині обіймає посаду завідувача
кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія».
І. М. Хом’як — автор понад 170 наукових робіт,
присвячених проблемам усного і писемного мовлення, теорії і методики навчання української мови,
передусім орфографії. Є членом спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій; редколегій науково-

ХОМ’ЯК
ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
Випускник докторантури (1997)
Завідувач кафедри української мови
і літератури Національного університету
«Острозька академія»
Доктор педагогічних наук, професор.
Академік Академії наук вищої школи України
методичних журналів і збірників; головою експертної
комісії проекту «Мовний моніторинг» Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив». За особистий внесок у розвиток
національної освіти нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України» і «Петро Могила».
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