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Тернопільське товариство творчої молоді „Відродження” засноване 
міською радою Тернополя у липні 1990 року на хвилі народного ентузіазму як 
громадський освітньо-виховний заклад нового типу. Після деякого 
переосмислення, статутна мета товариства зводиться до об’єднання 
інтелектуальної молоді для розв’язання таких задач [1]: 1) розвиток творчих 
здібностей молоді з природничого, гуманітарного та технічного напрямків; 2) 
сприяння учнівській молоді у продовженні освіти в кращих ВНЗ України та 
закордоном; 3) формування у молоді громадянської позиції; 4) 
працевлаштування молоді. У зв’язку з тим при товаристві започаткована 
діяльність таких підрозділів – школа поглибленого вивчення традиційних 
дисциплін, клуби за інтересами, центр інформаційних технологій, бібліотека. 
Матеріальна база товариства створювалася в рамках спільних проектів з 
Міжнародним фондом „Відродження”, фондом „Сейбр-світло”, при сприянні 
підприємств м. Тернополя („Ватра”, комбайновий завод та інших). Приміщення 
для товариства було надане міською радою на умовах пільгової оренди. 
Першим головою Ради товариства став проф. Гром’як Р.Т., президентом 
товариства – доц. Коба К.О. В Раду товариства ввійшли народні депутати, 
науковці вузів, керівники підприємств. 

Реалізуючи свої програмні цілі, товариство фактично впроваджує 
технологію навчання, ключовими словами якої є „інтелект” та 
„компетентність”. Читаються спецкурси з актуальних галузей знань (економіка, 
право, екологія, історія України тощо), впроваджується набуття фахових 
навичок з популярних на той час напрямків діяльності (журналістика, мовний 
переклад, програмування), ведеться спрямована підготовка креативної молоді 
до пошукової чи науково-дослідної роботи. Як наслідок, товариство стає в 
регіоні ініціатором об’єднання інтелектуальної молоді в наукові товариства. 
Прикладом є створення у червні 1995 року обласного відділення МАНУ. 
Товариство проводить перший в нашій області конкурс серед учнів з 
економічних знань (на базі ТІНГ у травні 1994 року). У лютому 1995 року на 
базі товариства проведено перший міський багатопрофільний конкурс-захист 
н.д.р. учнів. Вперше на Тернопіллі видано збірник наукових праць учнів – 
„ТТМ: пошуки та знахідки” – Тернопіль: Цвіт, 1993. – 130 с. (за редакцією 
Дзюби В.І.). 

Поглиблене вивчення предметів у школі проводилося за авторськими 
програмами та авторитетними вчителями і викладачами вузів. Особлива увага 
приділялася вивченню англійської мови та інформатики. Якщо в питанні 
оволодіння мовами починали з вивчення розмовної англійської мови через 
спілкування з оригінальними носіями мови (школа проф. Л. Рудницького у 1991 
– 1994 р.р. від Римського католицького університету), то в даний час 
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реалізується технологія навчання англійської мови за п’ятирівневою системою 
„Up stream”. Якість трьохрівневої підготовки з інформатики ілюструється 
багатьма перемогами вихованців товариства на республіканському етапі 
конкурсів-захистів н.д.р. учнів, членів МАНУ (керівник Денис А.С.). Освітня 
діяльність товариства підтверджена ліцензіями ОДА. Товариство стало 
своєрідним полігоном для підготовки до друку актуальної навчальної 
літератури. 

Програма продовження навчання учнів у ВНЗ була реалізована на основі 
конкретних угод з вищими навчальними закладами м. Тернополя, де 
планувалася профільна довузівська підготовка та участь учнів-вихованців 
товариства у конкурсах (МАНУ, УМАКО „Сузір’я” та інших) з 
підтвердженими результатами. 

Формування громадянської позиції у молоді реалізоване через участь в 
громадських ініціативах – екологічного характеру, громадсько-політичного 
характеру, в рамках діяльності власного Європейського клубу (зокрема, через 
участь у Європейських зустрічах християнської молоді та молодіжному 
фестивалі „Парад Шумана”). Представник товариства був запрошений на 
Перший Всеукраїнський з’їзд громадськості „Новий курс України” (м. Київ, 
січень 1998 р.). Підготовлено матеріали для спільної разом з Тернопільським 
осередком ВЕЛ доповіді на Третю Всеукраїнську конференцію екологічної 
громадськості (м. Київ, листопад 2002 р.). 

Працевлаштування молоді реалізоване через впровадження власних 
проектів (як-от, створення молодіжного центру інформаційних технологій 
„Нова Генерація”, керівником якого став студент Кришталовський В.), через 
систему підготовки до наукової діяльності (розробки на замовлення), до 
громадсько-політичної діяльності (підготовка лідерів) тощо. 

Багато успішних молодих людей, що працюють не тільки на Тернопіллі, 
а й за межами України, можуть з вдячністю відзначити в своїй біографії про те, 
що вони в певний період навчалися при ТТМ „Відродження”: „Подаруй світло, 
і пітьма зникне сама собою” (Еразм Ротердамський). 
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