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Вітальне слово
Вельмишановні освітяни, дорогі драгомановці!
Щиро вітаю вас із професійним, світлим,
натхненним святом – Днем освітянина!
ПЕДАГОГ – це не просто професія. Це поклик серця, потреба душі,
невтомна щиросердна праця на благо рідного народу, усієї людської
цивілізації. Бути педагогом – це завжди велике щастя, дарунок долі і
разом з тим надзвичайна відповідальність за майбутнє своєї країни.
Ви, шановні педагоги, здійснюєте зв’язок часів, продовжуючись у своїх
учнях. Кожній молодій людині разом із неоціненним скарбом високої
освіченості, багатої духовності та прагнення змінювати на краще своє
життя й життя своєї країни Ви передаєте частинку й свого серця.
Мабуть, тому пам’ять про першого вчителя, мудрого наставника, тала)
новитого педагога живе, як незгасима свіча, крізь роки й століття всу)
переч подіям буремної історії. У Драгомановському університеті готу)
ють саме такого окриленого творчого педагога.
Тож висловлюю вам, вельмишановні драгомановці, сердечну вдячність за невтомну працю, за
великий талант і покликання сіяти мудрість, знання, любов.
Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх ваших починаннях вірними супут)
никами стануть успіх і удача!

З повагою,
ваш ректор Віктор Андрущенко

НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Драгомановці допомагають дітям
учасників АТО
Співробітники кафедри позашкільної освіти Національного педагогіч)
ного університету імені М. П. Драгоманова спільно з Інститутом екології
економіки і права, українськими та литовськими партнерами організува)
ли поїздку до Литви українських дітей, батьки яких є учасниками АТО на
сході України. “Це ще один благодійний і тепер уже міжнародний проект
від Драгомановського університету, що має на меті підтримку та допомо
гу постраждалим під час бойових дій у Донецькій та Луганській областях”,
– зазначає ректор університету Віктор Андрущенко.
24 жовтня 2014 р. у Посольстві Литовської Республіки в Україні від)
бувся прийом Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської Респу)
бліки в Україні Пятрасом Вайтєкунасом організаторів акції та українських
дітей, які їдуть на відпочинок у Вільнюс.
“Ми хочемо показати цим дітям, що вони не самотні у своїй біді. Сьо
годні це потрібно як ніколи. Сподіваємося, що нові знайомства, враження
та емоції хоча б на деякий час допоможуть учням забути про страшні
події, які відбуваються в Україні”, – розповідає Надзвичайний і Повноваж)
ний Посол Литовської Республіки в Україні Пятрас Вайтєкунас. Поїздка
відбувається в рамках освітньо)патріотичної акції “Єднаймося в славетній
родині!” – об’єднання освітян, державних і громадських діячів, вчених,
митців, журналістів, меценатів, молоді і дітей з України та інших держав
світу заради України, її майбутнього.

Патріотичний ярмарок від драгомановців
1 ЖОВТНЯ 2014 року майже цілий день в холі гуманітарного корпусу Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова шумів благодійний патріотичний ярмарок “Єдина Країна”, орга)
нізований за підтримки Профкому студентів та Центру культури і мистецтв вишу. Від смаколиків до
виробів і прикрас ручної роботи – все можна було знайти тут.
“Запропонували таку ідею самі студенти, –
розповідає голова Студентської профспілкової
організації НПУ Станіслав Цибін, – та й реалізували
її вони. Кажуть, до третьої ночі у гуртожитках готу
валися, а сьогодні всі у вишиванках прийшли”.
Ярмарок перетворився на справжнє свято з куль)
ками в кольорах державного прапора і українською
музикою.
Ідея загалом повністю благодійна, адже виру)
чені кошти будуть направлені в Головний військово)
медичний клінічний центр “Головний військовий
клінічний госпіталь” для поранених військовослуж)
бовців, які брали участь у бойових діях на сході
України.
На продаж драгомановці пропонували приго)
товані власноруч страви: патріотичні канапки,
національні вареники, тістечка, торти, млинці.
Усім охочим заплітали коси, презентували віночки
власної роботи, запрошували на фотосесію. Тут
можна було придбати книги, що драгомановці – і
студенти, і викладачі – принесли з особистих
бібліотек, прикраси й побутові речі, які молодь
робить самотужки. За символічні кошти можна
було придбати жовто)блакитну стрічку чи зробити
тату хною. А ще усіх бажаючих пригощали трав’я)
ним закарпатським чаєм з медом.

Завдяки благодійному ярмарку “Єдина країна”
вдалося зібрати 10 600 гривень. Завдяки благодій)
ним внескам студентів університету на лікування та
реабілітацію постраждалих в АТО зібрано 15 922
гривні. Загальна сума – 26 522 гривні.
8 жовтня 2014 року представники студентської
профспілки та студенти університету відвідали
Головний військово)медичний клінічний центр
“Головний військовий клінічний госпіталь” в місті
Києві.

Делегація НПУ в Сполучених Штатах Америки
НЕЩОДАВНО з офіційним візитом делегація Національного
педагогічного університету імені Михайла Драгоманова на чолі з про)
фесором Миколою Бойчуком перебувала в Сполучених Штатах
Америки, знайомлячись з навчальним досвідом в Maharishi University
of Management.
Зовсім нещодавно в Драгомановському виші з’явилася навчаль)
но)наукова лабораторія Інноваційних технологій в реабілітації в Інсти)
туті фізичного виховання та спорту. У контексті завдань і функцій
лабораторії – системне створення, експерименти та апробація нау)
кових, науково)технічних та соціально значущих нововведень, умов їх
забезпечення та впровадження.
“Тісні контакти з
Maharishi University of
Management відкрива
ють шляхи впроваджен
ня абсолютно нових для
українського простору
методик розвитку осо
бистості, – розповідає
Микола Андрійович, – їх
досвід дуже цінний для
нас з огляду на його
швидке розповсюджен
ня світом та доведену ефективність. Звісно, ми не копіюємо, поки
лише знайомимось, але плануємо на цій основі запропонувати влас
ні науковометодичні розробки щодо оздоровчих та лікувальних
ефектів трансцендентальної медитації з метою збереження, зміц
нення й відновлення здоров’я наших студентів та всіх, хто має відно
шення до освітньої сфери”.
Під час зустрічі з керівництвом Maharishi University of Management
вчені з НПУ обговорили умови можливої майбутньої угоди та співпра)
ці на рівні науковців, обміну науково)освітньою літературою, навчаль)
ним та практичним досвідом.

Пресслужба університету
Пресслужба університету

До 200річчя з дня народження Кобзаря

У НПУ
з’явиться
нова кафедра
З МЕТОЮ вдосконалення
підготовки студентів з питань
цивільного захисту населення
та безпеки життєдіяльності в
Національному педагогічному
університеті з’явиться нова
загальноуніверситетська кафе)
дра. З 1 листопада 2014 року
почне функціонувати кафедра
цивільного захисту населення
та безпеки життєдіяльності.
Про це повідомив ректор
НПУ Віктор Андрущенко під
час зустрічі зі співробітниками
кафедри медико)біологічних і
валеологічних основ охорони
життя та здоров’я Інституту
педагогіки і психології НПУ.
Саме з цієї кафедри переве)
дуть декілька доцентів та про)
фесорів. Відповідний наказ уже
підписаний ректором.
Поява кафедри, звісно,
обумовлена ще й складними
соціополітичними проблемами
в Україні та численними запи)
тами студентів щодо покра)
щення їх знань і навичок у
питаннях цивільного захисту
населення.

ФІЛОЛОГИ4УКРАЇНІСТИ4ДРАГОМАНОВЦІ
ВІДКРИЛИ АУДИТОРІЮ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
20 жовтня 2014 року в Інституті української філології та літературної
творчості імені Андрія Малишка НПУ відбулася знаменна подія – відкрит4
тя аудиторії імені Тараса Шевченка в рік святкування 2004річчя з дня наро4
дження генія. Урочиста подія відбувалася з усіма почестями: вельмиша4
новні гості, серед яких був і ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, академік
Віктор Андрущенко, студенти в національних костюмах, українські пісні.
Директор Інституту української філології та літературної творчості імені
Андрія Малишка, професор Анатолій Висоцький наголосив: “200річчя з дня
народження Шевченка – одна з найважливіших подій 2014 року. Відкриття цієї
аудиторії – важливе явище, особливо для студентів, адже саме їм будувати нашу
країну, українську школу, пресу – наше майбутнє”. Урочистості стали справжнім
святом для університету. Блакитну, як безхмарне небо, святкову стрічку разом із
ректором мала за честь перерізати Юлія Кириленко, студентка 3 курсу, воло)
дарка першої премії конкурсу на кращий літературний твір на честь 200)річчя від
дня народження Тараса Шевченка за поезію “Лист до Шевченка”. Також Юлія
Кириленко разом із Іваном Киричевським, студентом 5 курсу, переможцем
Міжнародного мовно)літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, нагоро)
дженим стипендією імені професора Петра Орлика, на честь відкриття аудиторії
імені Т. Шевченка поклали квіти до пам’ятника Т. Шевченкові. Анатолій Васильо)
вич виголосив вступну промову, опісля передав слово директорові Центру куль)
тури і мистецтв НПУ імені М. П. Драгоманова, доценту кафедри української літе)
ратури Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія
Малишка Ірині Савченко для презентації аудиторії.
“Ми довго думали, як найкраще оформити аудиторію. Було вирішено ство
рити макети на основі триптиху Т. Шевченка, написаного у 1856 році, – “Доля”,
“Муза”, “Слава”. На колажах до поетичних доробків також додано живописні
праці митця”, – закцентувала Ірина Віталіївна. Ректор університету Андрущенко
Віктор Петрович зауважив: “День народження Шевченка – подія світового зна
чення, адже Тараса Григоровича люблять і шанують не лише в Україні, а й у всіх
куточках світу. Університет пишається тим, що тепер має таку прекрасну ауди
торію з іменням українця, що був не просто особистістю, а геніальною люди
ною!”. Першу лекцію про Т. Шевченка в новій світлиці прочитав шановним гостям
і студентам Герой України, професор Анатолій Паламаренко, а народний
вокальний ансамбль “Купава” виконав пісню)гімн “Думи мої, думи мої” на слова
Кобзаря. Усі присутні слухали виконавців стоячи, а на очі наверталися сльози.
Аудиторія імені Тараса Шевченка в Інституті української філології та літера)
турної творчості імені Андрія Малишка стане мистецькою вітальнею, а також
осередком студентської творчості, натхнення.

Марія БУР’ЯН,
студентка ІУФтаЛТ

У НПУ відбулась Вчена Рада
29 ЖОВТНЯ 2014 у Національному педаго)
гічному університеті імені Михайла Драгома)
нова відбулось чергове засідання Вченої Ради.
На порядку денному розглядали питання
розвитку наукової діяльної в Інституті соціоло)
гії, психології та соціальних комунікацій у кон)
тексті забезпечення якості підготовки фахівця,
загалом про стан і перспективи науково)дос)
лідної діяльності вишу.
Проводили підсумки державної атестації
якості підготовки випускників у 2014 році.
Також обговорили проект Статуту Студентського наукового товариства імені Григо)
рія Волинки НПУ та Положення про Студентську гвардію університету.

Добра справа від драгомановців
РЕЗУЛЬТАТОМ різноманітних благодійних акцій та проектів у Національному
педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова стала чимала зібрана сума –
близько 70 тис. грн. Співробітники і студенти університету вирішили допомогти цими
коштами Ірпінському військовому госпіталю, який приймає наших поранених на
Сході бійців.
Зокрема частину грошей витрачено на придбання безтіньової операційної лампи
моделі F500, яка була так потрібна хірургам загальнохірургічної клініки госпіталю під
час операцій. Лампа використовується для освітлення робочого поля в медичних
установах. Вона об’єднує пере)
ваги сучасних безтіньових опера)
ційних ламп, забезпечуючи якісну
оптичну систему. Форма і діаметр
F500 рефлектора створюють без)
тіньовий ефект. Це значно допо)
може в роботі лікарям, що ряту)
ють життя захисникам України.
Решту грошей було витрачено на
ліки для поранених бійців та про)
дукти харчування.

Пресслужба
університету
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Нові формати

Студенти Інституту соціальної роботи та
управління знайшли засіб від стресу
24 вересня 2014 року за підтримки директора Інституту соціальної роботи
та управління Алли Ярошенко у Національному педагогічному університеті
імені М. П. Драгоманова відбувся захід, присвячений унікальній методиці, що
дозволяє розвинути можливості людини, – трансцендентальній медитації.
Відкриту лекцію прочитав лікар4невропатолог, лікар Аюрведи, вчитель тран4
сцендентальної медитації Віктор Мацишин.
Відкриваючи захід, Алла Олександрівна наголосила, що сьогодні емоційний стан
населення нашої країни, а відтак і клієнтів соціальної роботи, потребує нового підхо)
ду, який допоміг би, в першу чергу, знімати тривогу, стрес, напруження, а по)друге,
міг би активізувати розумові можливості людини, змусивши мозок працювати ефек)
тивніше. “Саме такою методикою, актуальною, як ніколи, є трансцендентальна меди
тація, що на рівні підсвідомості людини здатна навіть блокувати залежності людини:
наркотичну, алкогольну, тютюнову, що додатково розширює спектр її застосування у
соціальній роботі”, – наголосила пані директор.
Упродовж години студенти поринули у найцікавіший світ – світ людських думок, й
отримали відповіді на безліч питань, що турбують людство: як позбутися психосома)
тичних захворювань, шкідливих звичок, підняти рівень творчих здібностей та навіть
підвищити здатність до навчання. Цією методикою користуються у всьому світі, і вона
має підтверджені
наукою
суттєві
результати,
що
покращують життя
людини.
Наступне занят)
тя вже сплановано у
найближчий час, і
саме на ньому сту)
денти оволодіють
методикою покра)
щення функцій нер)
вової системи, адже
вона надзвичайно
близька для праців)
ників
соціальної
сфери у кризовий
для країни час.

Пресцентр Інституту
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Новини підрозділів

Новітня історія університету – це етап його
розбудови в усіх напрямках діяльності
ДРАГОМАНОВСЬКИЙ університет – центр сучасної якісної освіти та собор знань для
десятків тисяч студентів – активних, свідомих, змотивованих, що переступили поріг альма)
матері за покликом наповненого добротою та теплом серця.
Враховуючи зростаючі потреби абітурієнтів у отриманні сучасної вищої освіти, Драго)
мановський університет постійно крокує в ногу з часом, запроваджуючи інновації в навчаль)
но)вихований процес, удосконалюючи метод підго)
товки висококваліфікованого фахівця. Цього навчаль)
ного року НПУ ім. М. П. Драгоманова відзначатиме
180)річчя від дня свого заснування.
Далекого 1834 року на базі університету
ім. Св. Володимира було організовано вчительський
інститут, де розпочали навчання майбутні педагоги.
Підготовка вчителів була багатопрофільною і здій)
снювалась безперервно. Спочатку у складі інституту
були шкільний та дошкільний факультети, а 1921 року
їх було реорганізовано у факультети професійної
освіти та соціального виховання. У 1933 році факуль)
тет соціального виховання було перетворено на Київ)
ський педагогічний інститут, що з 1936 по 1991 рік
носив ім’я О. М. Горького.
Час спливав. Після здобуття Україною незалеж)
ності колектив ВНЗ посилено працював над рефор)
муванням навчального процесу, акцентуючи увагу на широкому впровадженні демократич)
них принципів в освіту. 17 вересня 1991 року Київському державному педагогічному інсти)
туту було повернено ім’я Михайла Петровича Драгоманова; 1993 р. – інститут реорганізова)
но в Український державний педагогічний університет, а 11 липня 1997 року – Указом Пре)
зидента України педагогічному університету надано статус Національного.
Новітня історія університету – це етап його розбудови в усіх напрямках діяльності та
становлення в ролі наукового центру сучасної вищої педагогічної освіти України. Підсумки
щорічних традиційних педагогічних обжинків колективу НПУ підтверджують, що Драгома)
новський університет з року в рік продовжує створювати всі необхідні умови для розвитку
обдарованої молоді, здобуття нею якісної освіти європейського рівня, з якої і розпочинаєть)
ся успішний професійний шлях кожного.
Нещодавні бурхливі події у вимірі динамічного політичного розвитку України кінця
2013–2014 років вимагали особливого прояву загальнокультурної освіченості та реалізації
відповідальної громадянської позиції кожним українцем. На майданах країни за право на
європейське і повнодемократичне майбутнє України чи не найбільш активно боролися сту)
денти саме Драгомановського університету.
Безумовно, основу демократичних перетворень і реформ в Україні, що тривають і на
даному етапі, складають знання і навики громадян щодо участі в управлінні країною. Тому
зараз швидко зростає запит на новітню науково)популярну інформацію, особливо у галузі
політичних наук. Політичні знання закладають основи потенційного розвитку громадянських
якостей, політичної культури, патріотичної позиції людини, а знання переваг свобод демо)
кратії – основи суспільного благополуччя.
Швидко реагуючи на запити суспільства та приурочуючи свою роботу до відзначення
180)річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова, колектив кафедри політичних наук прийняв активну
участь у підготовці та написанні нового навчального енциклопедичного словника)довідника
“Політологія”. Це доробок, що охоплює близько 800 понять, над яким сумлінно працювала
науково)педагогічна громада України. Колектив кафедри політичних наук представлений
роботами О. В. Бабкіної, І. М. Варзаря, Ю. І. Волощук, О. Я. Волянюк, В. П. Горбатенка,
І. А. Горбатенко, Г. І. Зеленько, М. А. Остапенко, Л. М. Радченко та ін.
Особлива цінність презентованого енциклопедичного видання в тому, що поряд з ком)
плексним аналітичним охопленням базових термінів політичної науки довідник концепту)
ально та оригінально розкриває зміст нових понять політології. Сутнісне дослідження кате)
горій новітнього політологічного лексикону, в свою чергу, дає широке уявлення про дося)
гнення сучасної світової та вітчизняної політичної науки, визначає її поступ у всьому розма)
їтті сучасних наукових напрямків. Окрім того, вперше в цьому енциклопедичному виданні
представлена інформація про базові кафедри політології та політичних наук ВНЗ України.
Серед означених кафедр чільне місце посідає кафедра політичних наук Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова – як одна із найбільш потужних та таких,
що інтенсивно розвиваються. Колектив саме цієї кафедри стояв біля витоків становлення та
інституціоналізації вітчизняної політичної науки.
Кафедра політичних наук НПУ імені М. П. Драгоманова утворилась на базі кафедри
соціально)політичної теорії в 1991 році як кафедра політології та соціології. З 1993 року
кафедру очолює перший доктор політичних наук в Україні, професор, академік Академії
політичних наук України, відмінник освіти України О. В. Бабкіна. У 2003 році кафедру політо)
логії та соціології реорганізовано й утворено кафедру політичних наук, яка є випусковою та
займається підготовкою студентів відділення “Політологія”.
Кафедра політичних наук є структурним підрозділом Інституту політології та права, який
здійснює підготовку фахівців освітньо)кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “магістр”, “спеціа)
ліст”. Науково)педагогічний склад кафедри налічує 26 викладачів, з яких 11 мають ступінь
доктора наук, професора (О. В. Бабкіна, В. М. Бебик, І. М. Варзар, В. П. Горбатенко,
М. А. Дмитренко, Г. І. Зеленько, М. А. Остапенко, С. О. Телешун та ін.), а 9 – ступінь кандида)
та наук, доцента (О. Я. Волянюк,
І. А. Горбатенко,
С. Ф. Джердж,
А. А. Карнаух, І. І. Климкова, В. В. Ко)
зьма, О. В. Поляков, Л. М. Радченко та
ін.). З 1996 року на кафедрі було від)
крито аспірантуру за спеціальностя)
ми 23.00.01 – теорія та історія полі)
тичної науки, 23.00.02 – політичні
інститути та процеси, а у 2004 році –
аспірантуру та докторантуру за спе)
ціальністю 23.00.03 – політична куль)
тура та ідеологія. Завдяки роботі у
Національному педагогічному універ)
ситеті імені М. П. Драгоманова спе)
ціалізованої вченої ради Д. 26.053.12
із захисту дисертацій, яку очолює
О. В. Бабкіна, з 2008 по 2013 рр. було
захищено 63 кандидатських та 10
докторських дисертацій, підготовле)
них на базі вищих навчальних закла)
дів різних регіонів України (Запоріж)
жя, Луцьк, Вінниця, Суми, Миколаїв,
Кіровоград, Київ, Чернівці та інші).
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104річний ювілей ІЕЕП
З НАГОДИ 10)річного ювілею Інституту екології, економіки і права та 180)ї річни)
ці від створення Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
відбулася молодіжна освітньо)патріотична акція “Єднаймось в славетній родині!”.
Цей урочистий захід зібрав дуже багато людей, серед яких і учені, і педагоги, гро)
мадські і політичні діячі, артисти, дитячі і молодіжні колективи. Офіційну частину захо)
ду відкрила Биковська Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, ректор
Інституту екології, економіки і права. Також з привітаннями виступили професор
Андрущенко Віктор Петрович – академік НАПН України, член)кореспондент НАН
України, доктор філософських наук; професор Кремень Василь Григорович – пре)
зидент НАПН України, академік, доктор філософських наук; Толстоухов Анатолій
Володимирович – доктор філософських наук, академік НАПН України, громадський
і політичний діяч.

Було сказано багато теплих слів підтримки та побажань подальшого вдоскона)
лення. За внесок у розвиток освіти і науки були вручені нагороди, подяки та “Патріо)
тичні серця” на підтримку єдності нашої країни.
Привітали красивою українською піснею і танцями талановиті молодіжні та дитя)
чі колективи “Сонечко”, “Первоцвіт”, “Сонях”, “Пульс”, “Ладоньки”, народні артисти
України – Володимир Талашко, Наталя Бучинська.

На кафедрі політичних наук сформовано науково)теоретичну та педагогічну школу
“Концептуальні засади розвитку політичних наук”. З 2008 року видається кафедральний
Науковий часопис “Політичні науки та методика викладання соціально)політичних дисци)
плін”, що визнаний фаховим з політичних наук. На базі кафедри неодноразово проводили)
ся Всеукраїнські студентські олімпіади з політології, міжнародні науково)практичні конфе)
ренції. Викладачі кафедри беруть активну участь у написанні підручників “другого поколін)
ня”. У 1997 році авторський колектив кафедри підготував і видав один з перших в Україні
підручник “Політологія” за редакцією О. В. Бабкіної та В. П. Горбатенка та “Політологічний
енциклопедичний словник” за редакцією Ю. С. Шемшученка,
В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка та ін. Лише за останні 5 років
на кафедрі видано близько 600 одиниць наукової продукції.
Зокрема, за 2013–2014 навчальний рік вийшли друком моно)
графії викладачів кафедри політичних наук на актуальну тема)
тику: М. А. Остапенко “Політичний плюралізм: нестабільність
демократії та пошуки соціальної рівноваги” та О. Я. Волянюк
“Суспільна пам’ять і політика: мистецтво можливого”.
Випускники кафедри політичних наук працюють у орга)
нах державної влади та місцевого самоврядування, політич)
них партіях, громадських організаціях, на викладацькій робо)
ті. Увесь колектив кафедри докладає максимум зусиль для
побудови якісного та цікавого навчально)виховного процесу
для студентів)драгомановців. Адже ґрунтовно вивчивши
основи політології, випускник, зрештою, зможе відчути себе
повноцінним творцем справжньої демократії, і саме від про)
яву його громадянськості залежатиме, яким буде майбутнє
наступних поколінь.

Інна Андріївна СЕМЕНЕЦЬОРЛОВА,
кандидат політичних наук
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Рецензія

У НПУ відбувся вечір пам’яті
Анатолія Солов’яненка
21 ЖОВТНЯ 2014 в затишній читальній залі Наукової
бібліотеки Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова відбувся вечір пам’яті Анатолія
Солов’яненка. Камерно й по)дружньому тепло зазвичай
відбуваються у виші такі дійства. Студенти і викладачі
переглянули документальний фільм про всесвітньо відо)
мого українського співака, доповнюючи атмосферу вір)
шованими рядками й чуттєвою музикою.

Теплі слова вдячності на адресу організаторів висло)
вила дружина артиста Світлана Солов’яненко.

Долучилися до заходу також директор Інституту соці)
ології, психології та соціальних комунікацій Володимир
Євтух, почесний професор НПУ, гість з Німеччини Моріц
Гунцінгер, завідувач кафедри етики та естетики Драго)
мановського вишу Тетяна Андрущенко, директор Нау)
кової бібліотеки Людмила Савенкова, співробітники і
студенти.

gazeta@npu.edu.ua
Редакція газети “Педагогічні кадри” запрошує
до активної співпраці викладачів, студентів та спів)
робітників університету! Про переможців та лауреа)
тів конкурсів, заходи вашого підрозділу, творчість
студентів і викладачів повинні знати
читачі університетської багатоти)
ражки!
Матеріали, світлини, комен)
тарі та пропозиції надсилайте на
електронну скриньку газети
“Педагогічні кадри”.

Газета Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова
“Педагогічні кадри”. Свідоцтво про
реєстрацію КІ №30 від 27.01.94 р.
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ОБРАНІ
СЕРЕД видань, що підготовлені
до 180)річного ювілею університе)
ту, надійшли до Наукової бібліотеки
і займають сьогодні значне місце в
читацьких інтересах, – нова книга
письменника, доктора філософсь)
ких наук, професора, завідувача
кафедри журналістики Віктора
Жадька “Обрані педагогікою:
художньо)документальні нариси”
[Київ, 2014. – 608 с.]. Вперше в
Україні комплексно художньо)доку)
ментальними засобами розповіда)
ється про тих, хто стояв у витоків
створення нашого університету,
великих освітян, які просвітили нам
шлях у педагогіку. Це видання –
початок копіткої творчої роботи,
результатом якої стане оповідь про
талановитих педагогів, засновників
й організаторів педагогічної освіти
України – відомих професорів, які
читали та йдуть і тепер у студентсь)
кі аудиторії з лекціями та проводять
практичні і семінарські заняття з
майбутніми вчителями країни. Істо)
рію вузу створювали науковці)по)
движники, що очолювали педаго)
гічне навчання в університеті
Св. Володимира, а згодом КІНО,
КДПІ імені О. М. Горького і продов)
жують славні педагогічні традиції в
Національному педагогічному уні)
верситеті імені М. П. Драгоманова.
Книга професора В. О. Жадька
складається з двох розділів. В пер)
шому вміщено нариси про педаго)
гів, які навчали майбутніх вчителів у
1834–1991 роках: Астряба Олек)
сандра Матвійовича – талановито)
го методиста)математика; Брици)
на Михайла Якимовича – мово)
знавця, доктора філологічних наук,
професора, який досліджував істо)
рію лексики східнослов’янських
мов, говори російської мови; Бугая
Аркадія Сильвестровича – матема)
тика, кандидата педагогічних наук,
дослідника Змійових валів; Бугайко
Тетяну Федорівну – літературо)
знавця, доктора педагогічних наук,
фундатора методики викладання
української літератури, першого
професора в Україні; Волинського
Петра Костянтиновича – педагога,
ученого)україніста, доктора філо)
логічних наук, професора; Граве
Дмитра Олександровича – матема)
тика, творця першої великої мате)
матичної школи в Україні, академі)
ка АН України; Давидова Миколу
Олексійовича – математика, док)
тора фізико)математичних наук,
професора; Єфремова Сергія
Олександровича – громадсько)по)
літичного і державного діяча, літе)
ратурного критика, історика літе)
ратури, академіка; Жовтобрюха
Михайла Андрійовича – мовознав)
ця, доктора філологічних наук, про)
фесора; Зерова Миколу Костянти)
новича – педагога, літературознав)
ця, поета, аналітичного критика,
полеміста, лідера “неокласиків”,
майстра сонетної форми і перекла)
дача античної поезії; Ковалевсько)
го Олександра Онуфрійовича – біо)
лога і ембріолога; Кордиша Леона
Йосиповича – фізика)теоретика;
Косоногова Йосипа Йосиповича –
фізика, геофізика, метеоролога,
доктора наук, професора, академі)
ка ВУАН; Костюка Григорія Силови)
ча – психолога, педагога – профе)
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сора; Максимовича Михайла Олек)
сандровича – педагога, вченого)
енциклопедиста, історика, філоло)
га, філософа, етнографа, ботаніка,
поета зі старшинського козацького
роду на Полтавщині; Медуше)
вського Андрія Петровича – мово)
знавця, педагога, доктора філоло)
гічних наук, професора; Ніколенка
Дмитра Федотовича – психолога,
організатора психолого)педагогіч)
ної освіти, професора; Новицького
Ореста Марковича – педагога –
філософа, першого професора
філософії університету Св. Володи)
мира; Пирогова Миколу Івановича
– хірурга і педагога, засновника
атласа топографічної анатомії
людини, засновника військово)
польової хірургії, який започатку)
вав використання анестезії при
оперативних втручаннях; Підтичен)
ко Марію Максимівну – ректора
КДПІ імені О. М. Горького у
1956–1970 рр.; Хропка Петра Пана)
совича – філолога і педагога, док)
тора філологічних наук, профе)
сора.
У другому розділі, “Подвижни)
ки педагогіки”, розповіді про наших
талановитих
сучасників:
про
Андрущенка Віктора Петровича –
ректора Національного педунівер)
ситету імені М. Драгоманова; Авді)
євського Анатолія Тимофійовича –
керівника хору імені Г. Верьовки;
Андрусишина Богдана Івановича –
вченого)педагога, доктора істо)
ричних наук; Висоцького Анатолія
Васильовича – директора Інституту
української філології і творчої май)
стерності імені А. Малишка; Волин)
ку Григорія Івановича – доктора
філософських наук, професора,
проректора університету; Горбачу)
ка Івана Тихоновича – педагога)фі)
зика, академіка АН ВО України;
Грищенка Арнольда Панасовича –
мовознавця, доктора філологічних
наук, професора, академіка АПН
України; Загарницьку Ірину Іванівну
– директора Інституту розвитку
дитини; Кобилецького Івана Спи)
ридоновича – педагога і письмен)
ника, якому В. Сосюра присвятив
вірш “Любіть Україну”; Козачук
Ганну Олександрівну – педагога)
мовознавця, професора; Коршака
Євгена Васильовича – педагога)фі)
зика; Майбороду Василя Калени)
ковича – доктора педагогічних
наук, професора, академіка АН ВО
України; Мацько Любов Іванівну –
академіка АПН України, педагога)
мовознавця; Мірошниченко Лесю
Федорівну – педагога)методиста,
філолога; Орлика Петра Івановича
– педагога; доктора філологічних
наук, проректора; Падалку Олега
Семеновича – проректора універ)
ситету; Плющ Марію Яківну –
мовознавця, педагога і методиста;
Покася Віталія Петровича – дирек)
тора Інституту природничо)геогра)
фічної освіти та екології; Половину
Івана Петровича – доктора геогра)
фічних наук, професора; Рогову
Павлу Іванівну – директора бібліо)
теки імені В. Сухомлинського;
Татарчук Ельгу Володимирівну –
бібліотекознавця; Швеця Василя
Олександровича – математика–пе)
дагога; Шкіля Миколу Івановича –
колишнього ректора університету

(1973–2003 р.); Ярошенко Ольгу
Григорівну – вченого)хіміка, члена)
кореспондента НАПН України.
Дуже рідко можна зустріти
такого роду скарб, адже він містить
таку величезну кількість потрібної
інформації, якій можуть позаздри)
ти більшість видань. Кожна персо)
налія книги вибрана недаремно.
Всі люди з величезним досвідом,
котрим автор бажає поділитися з
читачами. Ніхто не залишиться
байдужим, починаючи від пересіч)
ного студента, закінчуючи амато)
рами та досвідченими педагогами.
Багато хто може подумати, що
це звичайна книга, але автор вклав
в неї душу, починаючи від першої
сторінки і до останньої. Цитати, які
присутні в кожному розділі, хочеть)
ся запам’ятати, фото роздивлятися
та перечитувати нариси знову і
знову. Віктор Олексійович легко, з
використанням незліченної кілько)
сті метафор та епітетів розповідає
про своїх героїв, до кожної персо)
налії відношення особливе, індиві)
дуальне, що дозволяє йому довіри)
тися та поринути серед сторінок
цього видання.
Історіями життя педагогів,
якими збагачене видання, живе й
діє наш університет, адже минуле є
невіддільною частиною нашого
майбутнього. І знання з його історії
є не тільки запорукою обізнаності,
а й перспективою вчитися і продов)
жувати працю на педагогічних
теренах.
Мені особливо приємно, що я
мала велику честь перебувати в
стінах Національного педагогічно
університету ім. М. П. Драгомано)
ва, навчатися на працях цих видат)
них діячів і залишилася працювати
тут, чим можу з впевненістю пиша)
тися! Тепер з гордістю можу каза)
ти, що я – з когорти драгомановців,
я – маленька частинка вже нової
історії нашого університету!
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