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Щ

ойно переступивших поріг
вишу першокурсників Драгомановського університету огортають турботою і увагою. Ректорат,
директорати, викладачі, старшокурсники і куратори з радістю показують молодому поповненню
дорогу до бібліотеки, аудиторії,
комп’ютерних залів, гуртожитку.
Адже це дорога до світу знань, носіями якого є драгомановці.
Цьогоріч першокурсників НПУ
імені М.П. Драгоманова привітала
з початком навчального року дружина Президента України Марина
Порошенко.

Рейтинг
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У десятці

Д

ружина Президента України Марина Порошенко взяла участь в
урочистостях Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова, присвячених початку навчального
року та посвяті в студенти. Пані Марина привітала новоспечених спудеїв
та побажала успіху на шляху до щасливого майбутнього.
«Це особлива подія в літописі університету, адже ми є свідками свята
єдності, віри у власні сили та нерозривного зв’язку поколінь, – зазначила
Марина Анатоліївна. – Драгомановці
завжди вирізнялися прагненням до
національного відродження та утвердження української державності. Бажаю вам, дорогі першокурсники, шанувати батьків, поважати викладачів,
а здобуті знання використовувати для
розбудови незалежної України!».
Зі святом своїх студентів привітав і ректор Драгомановського вишу,

академік Віктор Андрущенко. Традиційно очільник університету відвідує
посвяти у студенти, знайомиться з
першокурсниками й нерідко читає
вступні лекції.
Віктор Петрович закцентував на
вірному виборі майбутніх ін’язівців,
зауважив на необхідності у сучасному глобалізованому світі знання
іноземних мов та розповів про свою
життєву історію під час підписання
Болонських домовленостей, що спонукала його глибше вивчати англійську мову.
Саме англійською студентів вітав ще один гість заходу - Президент Concordia University (Вісконсін,
США), доктор Джон Бук, який бажав

молоді впевненості у своїх силах та
успіхів у навчанні.
Урочисту клятву студента від
першокурсників приймали усі завідуючі кафедрами Інституту, викладачі на чолі з директором Аллою Зернецькою.
Старшокурсники вручили першому курсу традиційний студентський
квиток і порадили цінувати усі роки
в університеті та брати від них найкраще.
Студенти подарували Марині Порошенко на згадку книгу про Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова.
Прес-служба університету

Н

аціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова стабільно та впевнено вже кілька
років поспіль тримається у десятці
вищих навчальних закладів України
за кількістю поданих заяв від абітурієнтів (за освітньо-кваліфікаційними
рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра). Цього року ми обіймаємо шосту позицію
згідно рейтингу, опублікованого на
офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

В

ихованці Гімназії НПУ імені
Гімназисти-драгомановці–
М. П. Драгоманова взяли участь у
переможці фестивалю42 Міжнародному фестивалі-конкурсі
конкурсу дитячої шкільної дитячої шкільної творчості в Кельце
творчості в Кельце
(Польща). Діти активно займають-
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ся вокальною та хореографічною діяльністю в гімназії та мають чимало
міських і всеукраїнських нагород. На
запрошення з-за закордону відгукнулися із запалом і достойно представили свою державу на міжнародній арені.
Гімназистка Ольга Гончарук виборола почесне друге місце (срібну
ялинку) у номінації «Сольна пісня»,
а в номінаціях «Хореографія» та «Вокальні колективи» учасники отримали
грамоти і подарунки.

Педaгогічні кадри

Педагогічні обжинки – 2015
«Незважаючи на загальну скруту, університет розвивався стабільно,
забезпечував високу якість освіти, наукових досліджень, організованості
колективу. Зміцнилась морально-психологічна єдність колективу.
Відкриття символічного знаку вшанування Героїв Небесної сотні та
Великого Кобзаря на його могилі в Каневі продемонстрували сердечність,
духовність, високу моральність колективу, його єдність з інтересами
народу і держави. Я уважно проаналізував звіти про роботу в минулому
році кожного Інституту, кожного з підрозділів університету. Скажу
відверто: робота зроблена колосальна. Нам є чим пишатись, є чим
звітувати як перед шановним Міністерством, так і один перед одним.
І перш ніж озвучу наші позитиви, дозвольте усім вам – викладачам,
співробітникам, студентам і аспірантам – висловити слова сердечної
вдячності й побажати нових академічних успіхів».

«В Інституті проводяться наукові дослідження з пріоритетних
напрямів
фізико-математичних наук, методики навчання математики та фізики,
професійної освіти, їх
результати впроваджуються у навчально-виховний процес як основа якісної підготовки
майбутніх фахівців».
проф. В.М. Працьовитий

З виступу ректора університету
Віктора Андрущенка
«Перемагати
завжди
приємно, але особливо
значущою є перемога у
боротьбі з сильними конкурентами. Саме такими
суперниками для нас є
колективи всіх славних
інститутів Драгомановського університету, серед яких ІКПП є одним з
найбільших та найдавніших. Щира вдячність колегам-викладачам, співробітникам та нашим
чудовим студентам!»
акад. Віктор Синьов

«Головний принцип в
роботі – людяність. Керуюсь в роботі зі студентами цією ідеєю. Молоду
людину важливо підтримати у її починаннях, і
тоді вона неодмінно розкриє свій потенціал».
проф. М.І. Жалдак

як України, так і на європейському просторі.
За підсумками рейтингового оцінювання
виробничої діяльності інститутів, кафедр
та викладачів університету у 2014/2015
навчальному році та на підставі рішення
загальноуніверситетської експертної ради
було оголошено переможців у різних номінаціях. Як зазначив перший проректор з

“Інститут

25 червня 2015 року у Національному педагогічному університеті імені Михайла
Драгоманова відбулася чергова знакова
подія: щорічні «Педагогічні
обжинки» – свято, яке було створене у 2012 році
для підбиття підсумків та нагородження
найкращих викладачів і студентів провідного педагогічного вишу країни.
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Я

к зазначив ректор університету,
член-кореспондент НАН України,
академік НАПН України, доктор філософських наук, професор Віктор Петрович
Андрущенко, завдяки нашій спільній невтомній праці вдалося не тільки зберегти,
але й суттєво зростити потенціал університету, ще раз підтвердити його лідерський
статус у системі педагогічної освіти і науки

інформатики
пишається трьома потужними
міжнародними проектами (Tempus,
Erasmus Mundus, Useti),
організацією річних дистанційних курсів української мови для громадян
Бразилії
українського
походження, а також відкриттям дев’яти міжнародних навчальних центрів (п’ять у Бразилії, три
у Китаї і один у Чехії)”.
Проф. Кудін А.П.

організації навчально-виховної роботи і
економіки професор Олег Падалка, цьогоріч визначати кращих було складно, адже
рік був дуже плідним, ювілейним та насиченим, працювали всі єдиною родиною.

Навчальна робота
Кращим у плані навчальної роботи був
визнаний Інститут педагогіки та психоло-

Педaгогічні кадри

гії (директор Володимир Бондар), друге
і третє місця посіли відповідно Інститут української філології та літературної
творчості імені А. Малишка (директор
Анатолій Висоцький) та Інститут природничо-географічної освіти і екології (директор Віталій Покась).

«Радію, що працюю зі студентами, і визнання такої
роботи на загальноуніверситетському рівні показує,
що обраний напрям в Інституті історичної освіти є
своєчасним і потрібним. В
нашому навчальному підрозділі сформовано потужний колектив студентського самоврядування. Також
приємно відзначити, що
команда студентів ІІО посіла третє місце у Міжнародному студентському турнірі
істориків»
проф. О.О. Сушко

Наукова робота
Дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня відзначені
відповідно Фізико-математичний інститут
(директор Микола Працьовитий), Інститут філософської освіти та науки (директор
Іван Дробот) та Інститут історичної освіти
(директор Олександр Сушко).

Міжнародна робота
У плані розвитку зарубіжних зв’язків
та покращення міжнародної роботи переможцем цього навчального року став Інститут інформатики (директор-проректор
Анатолій Кудін). Друге і третє місця вибороли відповідно Інститут перепідготовки
та підвищення кваліфікації (директор Володимир Ісаєнко) та Інститут соціології,
психології та соціальних комунікацій (директор Володимир Євтух).

Викладач року
Викладачем року драгомановці назвали
завідувача кафедри теоретичних основ інформатики професора Мирослава Жалдака. Дещо менший рейтинговий бал набрали професори Микола Шут та Світлана
Шевчук.

«Ця відзнака є результатом багаторічної спортивної діяльності не тільки нашого Інституту, а й
всього університету. Діяльність ІФВС спрямовується на популяризацію
спортивних
досягнень
видатних
спортсменів
України та професійну
організацію спортивних
заходів, формування здорового способу життя, що
є найважливішим фактором зміцнення та збереження здоров’я нації».
проф. О.В. Тимошенко

Іменні медалі

Розбудова зв’язків академічної
науки і освіти

«Важливість полягає у
тому, що без участі викладачів університету в
академічних дослідженнях не може бути якісної
вищої освіти»

У номінації «За розбудову зв’язків академічної науки і освіти» перемогу здобув
проректор з науково-методичної роботи
гуманітарних інститутів професор Богдан
Андрусишин.

проф. Б.І. Андрусишин

Краща кафедра
Серед кафедр університету кращими у
2014/2015 навчальному році назвали кафедру соціальної філософії та філософії
освіти (завідувач – академік Віктор Андрущенко). Друге і третє місця посіли відповідно кафедра теорії та історії педагогіки
(завідувач – професор Людмила Вовк) та
кафедра методології і методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої
школи (завідувач – професор Іван Горбачук).

Найкращий інститут
Дипломом І ступеня нагороджено Інститут корекційної педагогіки і психології,
дипломом ІІ ступеня – Інститут іноземної
філології, дипломом ІІІ ступеня – Інститут
інформатики.

Студентські симпатії
За плідну співпрацю зі студентським
колективом, активну науково-педагогічну
діяльність відзнакою «Студентські симпатії» були нагороджені директор Інституту
історичної освіти Олександр Сушко та
заступник першого проректора з виховної
роботи Юрій Маленовський.

Особистий внесок у розвиток
університету
Чимало друзів і партнерів університету
щоденно працюють для зміцнення його
іміджу, розвитку та розширення потенціалу – освітнього і наукового. Драгомановці
не могли обійти це увагою, тому чимало на-

город пов’язано саме з такою роботою. За
наукову співпрацю з університетом нагородили академіка-секретаря відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН
України професора Нелю Ничкало. У номінації «Кращий академічний партнер» перемогу здобув Інститут держави і права ім.
В. М. Корецького НАН України (директор
– академік Юрій Шемшученко). Своїм
першим соціальним партнером драгомановці назвали Президента Асоціації випускників НПУ, голову Національної спілки
краєзнавців України, професора Олександра Реєнта.
Кращим у сфері економічної діяльності
став головний інженер НПУ Віктор Верес.
За особистий внесок у розвиток університету відзначено директора Національного природного парку «Синевир» Миколу
Дербака.
За наставництво і значний внесок у розвиток університету та педагогічної освіти
України нагороджений завідувач кафедри
зоології професор Василь Бровдій. За розбудову позитивного іміджу університету
на теренах України та за кордоном відзначено Героя України, завідувача кафедри хореографії Мирослава Вантуха.
За високий показник роботи зі студентською молоддю дипломом та медаллю був
нагороджений директор Інституту політології та права Богдан Андрусишин.
За розвиток нових напрямів соціально-виховної роботи в Україні і за кордоном
нагороджено Інститут соціальної роботи та
управління (директор Алла Ярошенко). У
номінації «Художньо-естетичне виховання» відзначено Інститут філософської освіти і науки (директор Іван Дробот).

«Оформлення навчального комплексу університету, спираючись на
сучасні вимоги, стає
можливим завдяки послідовній політиці ректорату. Маю за честь
працювати головним інженером
університету,
де цінують роботу кожного працівника, і радий,
що працюю з командою
майстрів, які справді мають «золоті руки».

За плідну дослідницьку працю та наукові досягнення були відзначені: директор
Інституту управління та економіки освіти
Володимир Бех (медаль імені П. Орлика),
директор Інженерно-педагогічного інституту Микола Корець (медаль імені
Г. С. Костюка), директор Інституту магістратури, аспірантури та докторантури
Володимир Савельєв (медаль імені Г.
С. Костюка), декан вечірнього факультету Людмила Ширяєва (медаль імені Г.
С. Костюка), директор Центру культури і
мистецтв університету Ірина Савченко
(медаль на честь 180-річчя НПУ імені М.
П. Драгоманова).

«За жертовність і любов до
України»
За дорученням Святійшого Патріарха
Київського і Всієї Руси-України Філарета
медаллю «За жертовність і любов до України» Української Православної Церкви Київського Патріархату нагородили учасника
АТО, кандидата історичних наук, доцента
НПУ Сергія Горохова. Колектив університету передав йому також медаль «Драгомановська родина».

В.І. Верес
«Інститут мистецтв забезпечує, крім професійних якостей, які набуваються під час навчання
і здобуття спеціалізації
– вокаліст, скрипаль, піаніст, регент, хормейстер та ін., – ще й педагогічною майстерністю.
Вчитель
музики
має
пам’ятати про виховний
аспект мистецтва і повинен прищепити учням
любов до рідної пісенної
культури, а через неї - до
своєї Батьківщини»
акад. А.Т. Авдієвський

Спортивні досягнення
НПУ імені Михайла Драгоманова виховав чимало переможців різних олімпіад,
конкурсів не тільки у сфері наукової роботи, але й серед різних видів спорту. Саме
тому за спортивні перемоги та розвиток
здорового способу життя серед студентів і
викладачів університету нагороду отримав
професор Олексій Тимошенко.

Гран-прі
Гран-прі 2014/2015 навчального року виборов Інститут мистецтв на чолі з директором-проректором, Героєм України Анатолієм Авдієвським.
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Драгомановці у Шевченківському
національному заповіднику в Каневі

Делегація студентів і співробітників
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова здійснила офіційну поїздку до Шевченківського національного заповідника в Каневі,
приурочивши її до 180-ї річниці з часу
заснування вишу. Про знаковість і
важливість події наголосив ректор Віктор Андрущенко, адже драгомановці
впродовж усієї своєї історії живуть і навчаються за заповітами Кобзаря.
редставники колективу університету
піднялися на Шевченкову могилу,
виконавши його всесвітньо відомий «Заповіт» разом із квартетом Національного
заслуженого академічного українського
народного хору України імені
Г. Г. Верьовки. Квіти до пам’ятника поклали ректор вишу та Герой України,
директор-проректор Інституту мистецтв
НПУ, художній керівник Національного
заслуженого академічного українського народного хору України імені Г. Г.
Верьовки Анатолій Авдієвський.
У конференцзалі заповідника було підписано угоду про співпрацю університету та Шевченківського національного
заповідника. Студенти і аспіранти НПУ
подарували гостям і працівникам мистецьку програму, побудовану за творами
Тараса Шевченка. Його «Реве та стогне…» виконували хором.
Студенти і викладачі університету
довгий час прогулювалися й милувалися
красою заповідника, вивчали експозиції
музею.
Приємні враження від подорожі – маленька сходинка патріотичного виховання молоді, що закладається в університеті, – залишаться у душі кожного учасника
на все життя.

П

Прес-служба університету
Фото прес-служби НПУ та Юрія
Кардаша

ІФОНівці презентували Проект
креативного розвитку
м. Полонного

Висока відзнака
для іноземного
професора НПУ

З

нагоди 180-річчя з часу заснування Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
та на знак довгого й плідного співробітництва у сфері
розвитку української освіти, науки і культури Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
нагородив професора університету, почесного професора з піар-технологій Морітца Гунцінгера (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина) церковним орденом Святого
архістратига Божого Михаїла. У колі колег – проректорського корпусу НПУ – нагороду вручив очільник вишу
академік Віктор Андрущенко.
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У червні 2015 року студенти
і викладачі напряму «Культурологія» презентували Проект
креативного розвитку м. Полонного та План перспективного розвитку міста на 2015-2020
роки в Полонській районній
державній адміністрації Хмельницької області.
ротягом весняного семестру
студенти ІV курсу спеціалізації «Менеджмент культурних
проектів» напряму «Культурологія» під керівництвом викладачів
кафедри розробляли проект, який
сприятиме сучасному брендуванню міста. Загальне керівництво
групою викладачів та студентів
здійснював директор інституту,
доктор історичних наук, професор
Іван Дробот.
Актуальність проекту полягає в
тому, що розробка креативної карти міста дозволяє вивчити особли-

П

вості побудови міського простору,
яке здатне сформувати найпривабливіші умови для населення, підвищити якість їхнього життя та
сформувати можливості для реалізації творчого потенціалу.
Під час презентації координатори робочої групи – кандидат філософських наук, доцент кафедри
культурології Лариса Осадча та
викладач кафедри культурології
Тетяна Калита – визначили основними напрямками креативного
розвитку міста рекреаційно-дозвіллєвий і культурно-освітній та
надали план їх реалізації на найближчі роки.
Голова Полонської районної
державної адміністрації Олександр Нагурний та Полонський
міський голова Франц Скримський відзначили багату історичну та культурну спадщину тисячолітнього міста, багатогранність

побуту, поєднання української,
польської та європейської культур, визначні історичні пам’ятки
архітектури у поєднанні з прекрасною природою.
Учасники
прес-конференції
висловили сподівання, що креативний розвиток міста сприятиме
покращенню інвестиційного клімату краю, а отже, і відродженню
економіки та покращенню життя
його мешканців.
Основними завданнями визначено такі напрями: розробка стратегії розвитку міста з орієнтацією
на просування бренду, створення
мінімального рівня інфраструктури, проведення публічних заходів, сприяння популяризації міста
через засоби масової інформації
та мережу Інтернет, розвиток і
підтримка історичних пам’яток,
широке залучення до цієї роботи
громадських організацій.
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Делегація НПУ відвідала
спортивно-оздоровчий табір
«Сула»

піклування, та діти з сімей, що
опинилися у складних життєвих обставинах, відпочивають на
університетській спортивно-оздоровчій базі поблизу Лубен безкоштовно. Тут вони можуть не
тільки покращити своє самопочуття, подихати свіжим повітрям
та скупатися в Сулі, але й по-

П

роректори і директори Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова на чолі з ректором вишу
Віктором Андрущенком провели
навчально-методичний
семінар з організації навчально-ознайомчих практик на спортивно-оздоровчій базі «Сула», що
на Полтавщині. У програмі семінару відбулась і зустріч з мером
міста Лубни Олександром Грицаєнком та спілкування з дітками, які відпочивають у таборі.
«Для нас надзвичайно важливо
те, що хоч таким способом університет може допомогти тим
дітям, які найбільше цього потребують. Діти – це той потенціал, у який нам треба вкладати
зараз максимум сил і мудрості для
того, аби він зріс у майбутньому,
забезпечуючи нам гідне життя,
будуючи щасливу країну», – наголосив Віктор Петрович.
Уже п’ять років діти-сироти,
діти, позбавлені батьківського

Прес-служба університету

Екологічна акція біля
мінерального джерела
«Колочава», що на території
НПП «Синевир»

Н

адзвичайно популярне серед
молоді та туристів місце для
прогулянок і відпочинку, мінеральне джерело «Колочава» манить відвідувачів мальовничими
краєвидами, смачною і цілющою
мінеральною водою. Та, на жаль,
після масових візитів рекреантів
біля джерела часто залишається
чимало твердих побутових відходів.
Оскільки ключ з мінеральною
водою розташований поблизу Науково-навчального центру «Синевир» Національного педагогічного
університету ім. М. П. Драгоманова, то часто територію біля рекреаційного об’єкту прибирають
студенти вишу. Днями традиційну
акцію з благоустрою території біля
мінерального джерела у Колочаві
провели кадети та паняночки ліцею-інтернату № 23 «Кадетський
корпус», які відпочивають на базі
педагогічного університету. Вони

спілкуватися зі студентами та викладачами університету, які теж
частенько обирають це місце для
літнього відпочинку й релаксу.
Діти подарували київським
гостям музичний подарунок, а
натомість отримали цукерки й теплі враження Великого маестро,
Героя України, проректора-директора Інституту мистецтв НПУ,
керівника й головного диригента
всесвітньо відомого хору імені
Г. Г. Верьовки Анатолія Авдієвського.
Довгі роки співробітництва
Драгомановського вишу і міської
ради Лубен, що приносили хороші результати, переросли ще й у
дружні стосунки. Міський голова вручив Віктору Андрущенку
подяку за співпрацю. Від університету пан мер отримав медаль
«Драгомановська родина» та став
почесним членом великої сім’ї
драгомановців.
У планах колег – розвиток та
розширення шляхів співпраці. Інститут мистецтв НПУ висловив
бажання отримати шефство над
музичною школою в Лубнах, аби
талановиті діти могли продовжити своє навчання у столиці.

прибрали від сміття рекреаційну
зону біля джерела, дорогу до нього та береги річки Теребля. Зібрані
побутові відходи викидали у спеціальні контейнери для сміття.
За організацію та проведення
екологічної акції директор Національного природного парку «Синевир» Микола Дербак вручив
подяку та подарунки директору ліцею-інтернату № 23 «Кадетський
корпус» Наталії Головахіній, кадетам і паняночкам ліцею.
«Сміття для нас є болючою
проблемою, над вирішенням якої
ми боремося щодня, разом з сільськими головами Тереблянської долини активно шукаємо можливості утилізації твердих побутових
відходів без шкоди для навколишнього середовища, – розповідає
Микола Дербак. – Наші працівники постійно проводять еколого-освітні заходи, «круглі столи»,
акції, мета яких – навчити людей

Практика у Національному
природному парку «Синевир»

бережливо ставитися до природи, адже відомо, що «чисто там,
де не смітять». Та, на жаль, незважаючи на пропагандистську
роботу та інформаційні щити,
які працівники НПП «Синевир»
розмістили по всій території парку, деякі особи й далі викидають
сміття поблизу доріг, місць відпочинку, на берегах річок. Тому ми
щиро вдячні вам за екологічну акцію, завдяки якій найпопулярніше
місце відпочинку у Колочаві стало
чистим і привабливим».
Ліцеїсти, які вперше приїхали у
регіон, на теренах національного
парку відпочиватимуть два тижні.
За цей час вони планують відвідати всі цікаві місця та оздоровитися.
«У вашому краї дуже гарна природа, багата історико-культурна
спадщина, є на що подивитися,
– каже директор інтернату-ліцею
«Кадетський корпус» Наталія
Головіхіна. – Ми дуже раді, що
цього року приїхали відпочивати
саме до вас, і плануємо, що наші
ліцеїсти
оздоровлюватимуться у ННЦ «Синевир» регулярно.
Потрапили до вас завдяки голові
Служби зовнішньої розвідки України Гвоздю Віктору Івановичу. Також дуже вдячні за сприяння в організації відпочинку ректору НПУ
ім. М.П. Драгоманова Віктору
Андрущенку та директору НПП
«Синевир» Миколі Дербаку. Всі
вони створили чудові умови для
відпочинку наших дітей».
ННЦ Синевир

Підписана 17 січня 2011 року
угода про співпрацю між Національним природним парком
«Синевир» та Національним педагогічним університетом імені
Михайла Драгоманова дала початок активному розвитку наукової
бази установи. Відповідно до умов
договору, для вивчення біологічного різноманіття Національного
парку та проведення наукових
досліджень залучено багато науковців, аспірантів та студентів
університету.
ля ефективного виконання науково-дослідних робіт в урочищі Квасовець облаштовано Науково-навчальний центр «Синевир»
університету. Влітку цього року на
базі ННЦ «Синевир» проходили навчально-польову практику студенти
ІІ курсу Інституту природничо-географічної освіти та екології. Драгомановці вчились під керівництвом
доцента кафедри зоології, кандидата біологічних наук Тетяни Настенко, доцента кафедри фізичної
географії, кандидата географічних
наук Ольги Винарчук та викладачки кафедри фізичної географії
Оксани Савченко.
Для ознайомлення з унікальними
місцями Національного парку для
них було організовано екскурсійний
день. У візит-центрі природоохоронної установи під керівництвом
директора НПП «Синевир» Миколи Дербака для студентів було організовано «круглий стіл» на тему
«Екологічні проблеми Українських
Карпат». Також перед майбутніми географами виступив директор
ННЦ «Синевир» Анатолій Дербак,

Д

який наголосив на важливості охорони природи.
Після «круглого столу» учасники
переглянули фільм про Національний природний парк «Синевир» та
відвідали Музей лісосплаву. Студентам було дуже цікаво відвідати
науково-дослідну ділянку рідкісних
рослин. А ще приємною несподіванкою стала зустріч там із Світланою
Зиман, професором, доктором біологічних наук, головним науковим
співробітником Інституту ботаніки
імені М. Холодного НАН України.
Наступним місцем зупинки був
Реабілітаційний центр бурих ведмедів. Побачити найбільших хижаків
України виявили бажання всі. Керуючий центром Ярослав Бундзяк
привітно зустрів гостей, розповів
їм про роботу центру та його мешканців, про їх минуле та теперішнє
життя.
Справжньою родзинкою подорожі стала екскурсія до перлини Українських Карпат – славнозвісного Синевирського озера. Піднявшись на
висоту 989 метрів над рівнем моря
(саме на такій висоті розташоване
озеро), всі були приємно вражені
неповторною красою довколишніх
гір та краєвидів і самої водойми.
Стомлені, але з масою приємних
вражень, студенти поверталися до
навчальної бази. Сподіваємось, що
такі екскурсії збагатять молодь новими цікавими і корисними відомостями, які стануть їм у нагоді під час
подальшого навчання і практики.
Любов ГРЕЧИН,
фахівець відділу екологічної
освіти НПП «Синевир»
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КРАЩИЙ ВИПУСКНИК 2015 РОКУ
Ц

ьогоріч в університеті відбувся традиційний конкурс «Кращий випускник», під час якого визначаються кращі
магістри університету, які зробили внесок
у піднесення престижу професії вчителя
та розвиток авторитету університету. Нагороджували найкращих студентів-магістрів на урочистій церемонії «Педагогічні
обжинки» наприкінці червня. Із рук ректора університету переможці отримали
пам’ятні знаки. Окрім того, цього року на

церемонію нагородження були запрошені також і батьки студентів-випускників.
Віктор Петрович Андрущенко нагородив
їх дипломами та подякував за те, що зростили й виховали таке молоде покоління,
яке стане гідною зміною у будь-якій справі. Подяка також лунала і вчителям, які, не
покладаючи сил і терпіння, ще з малих літ
прищепили любов до науки.
Публікуємо імена і світлини цьогорічних
переможців. Університет вами пишається!

Думки про
студентські роки
«Промайнуло чергове 1 вересня. Цьогоріч я зустріла його вже не як студентка, а як
випускниця Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія
Малишка НПУ імені М.П. Драгоманова, а
за день не раз і не два промайнула думка
про студентські роки...
У стінах рідного Інституту я отримала не
тільки знання, я знайшла друзів, які поділяють мій погляд на світ, та викладачів, які
стали для мене взірцем. З приємністю згадую години репетицій виступу на Дебюті
першокурсника, першу складену сесію,
теплі розмови зимовими вечорами в гуртожитку, екскурсії та поїздки, посиденьки
редакції студентської газети «Сьоме небо»,
проходження практики в угорському Сегеді та київських школах, роботу виховате-

лем у дитячих літніх таборах відпочинку,
волонтерство... Згадую також і студентську
раду Інституту, яку мені випала честь очолювати і яка показала мені, наскільки активні, ініціативні та творчі студенти-драгомановці.
Для мене НПУ імені М.П. Драгоманова
став не просто університетом, він став стилем життя, і за 5 років навчання я жодного
разу не пошкодувала про свій вибір ВНЗ.
Дякую рідному університету за незабутні роки й безцінний досвід і по-доброму
заздрю першокурсникам, які тільки-тільки
починають відкривати для себе обрії університетського життя».
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Інститут політології та
права

Близнюк Ростислав
Ігоревич
Інститут інформатики

Алла КОСТОВСЬКА

Підкорювати вершини
«Для мене найяскравішими спогадами
студентського життя є спільне підкорення
Говерли з колегами-студентами і викладачами та робота головним редактором студентської газети «Глобус».
Під час п’ятиденних походів, якій проводили два роки поспіль, ми підкорили не
лише найвищу точку України, а й інші висоти, зокрема запам’яталася гора Піп Іван,
на якій знаходиться обсерваторія «Білий
Слон». Це неймовірний досвід подорожі – єднання через спільне долання труднощей, спільний побут, приготування їжі,
філософські розмови біля вогнища, безліч

Апончук Ігор
Олександрович

яскравих фото, врешті букросинг на самій
Говерлі!
Досвід роботи головним редактором
став для мене першим справжнім менеджерським випробуванням. Тоді я вчилася
формувати команду і організовувати процес (зібрати тексти, відредагувати, зверстати, знайти фотографів, надрукувати,
розповсюдити, промотувати проект), спілкуватися і мотивувати людей. Цей досвід
став для мене важливим, і я його щодня
використовую в своїй роботі».
Ольга ГОНЧАР

Боковець Ольга
Ігорівна

Інститут розвитку дитини

Бондарчук Оксана
Юріївна

Інститут соціології,
психології та соціальних
комуникацій

У спогадах назавжди

«Важлива не кількість знань, а якість
їх. Можна знати дуже багато чого, не
знаючи найпотрібнішого»
Лев Толстой
Ось і промайнули довгі п’ять років навчання, одним днем, у стінах нашого рідного університету. За ці всі роки ми зросли

як особистості та як професіонали у своїй
сфері педагогічної діяльності.
У душі кожного з нас залишились найкращі спогади, тому що це були найкращі
роки нашого життя, що носить назву –
студентство. У наших спогадах залишаться назавжди: перший екзамен та його хвилювання, наші успіхи та перемоги, добрі
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Волошина Ганна
Вікторівна
Інститут мистецтв

Дивляш Наталя
Вадимівна

Гончар Ольга
Олександрівна

Інститут філософської
освіти і науки

Зелюнко Костянтин
Володимирович

Фізико-математичний
інститут

Інститут природничогеографічної освіти та
екології

Лущак Віктор
Володимирович

Максакова Анна
Вікторівна

Інститут історичної освіти
поради і теплі слова наших викладачів.
Мені випала велика честь здобувати освіту в Університеті, що виховав не одне покоління української інтелігенції. Колись я
стала студенткою-бакалавром свого любого
Інституту соціальної роботи та управління,
а вже – маю диплом магістра з відзнакою!
Завдячую цьому досягненню у своєму житті моїм улюбленим викладачам та їх підтримці, творчому натхненню у цьому непростому процесі здобуття знань!
Надзвичайно вдячна завідуючим своїх
рідних кафедр, зокрема: завідуючій кафедрі соціальної педагогіки, доктору педагогічних наук, професору Капській Аллі
Йосипівні та завідуючій кафедрі галузевої
психології та психології управління – кандидату педагогічних наук, доценту Мельничук Оксані Богданівні, а також всім викладачам кафедр, що супроводжували мене
протягом всіх п’яти років нелегкого навчання.
Особливо хотіла б висловити щиру подя-

Інститут педагогіки та
психології
ку директорові Інституту соціальної роботи
та управління, доктору філософських наук,
професору, завідуючій кафедри соціальної
політики Ярошенко Аллі Олександрівні,
людині надзвичайної доброти, чуйності та
щирості. Бажаю всім викладачам великого
натхнення на шляху підкорення нових вершин знань, наполегливості й терпіння, мудрості й порозуміння, злагоди і миру!
Всьому
професорсько-викладацькому складу Університету бажаю молодості
душі, твердості духу, нестримності у науковому пошуку, завзяття у справі виховання
молоді, далекоглядності у задумах, нових
перемог і вагомих здобутків. Плідних вам
успіхів на ниві освіти, міцного здоров’я,
щастя, радості, добра та миру!
Вірю, що пройде сто, двісті, триста років,
а Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова залишатиметься
лідером серед вищих навчальних закладів
не лише України, а світу.
Олеся ДАВИДЕНКО

Давиденко Олеся
Олександрівна

Інститут соціальної роботи
та управління

Зражевська Юлія
Ігорівна

Дембіцька
Марія Ігорівна

Інститут управління та
економіки освіти

Костовська Алла
Володимирівна

Інститут іноземної
філології

Інститут укр. філології та
літ. творчості імені Андрія
Малишка

Романюк Андрій
Миронович

Сичов Сергій
Сергійович

Інститут корекційної
педагогіки та психології

Інститут фізичного
виховання та спорту

Чумаченко Дар`я
Володимирівна

Шпак Дарина
Анатоліївна

Інженерно - педагогічний
інститут

Вечірній факультет
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Українсько-болгарська зустріч

Допомагаємо сім’ям бійців АТО

Ректор Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова Віктор Андрущенко зустрівся з родиною бійця
АТО, яка в рамках програми допомоги дітям і сім’ям, постраждалим
від нетипічної війни,
буде відпочивати у Болгарії, Кранево, у період
с 12.08 по 22.08.2015 р. У
рамках заходу до університету завітав Тимчасово Повірений у справах
Республіки Болгарія в
Україні Іванов Веселін.
ксана Гром, дружина воїна, та дві їхні
доньки – Юлія і Валерія
– завдяки програмі, розгорнутій у рамках міжнародного співробітництва
України та країн Європи,
мають змогу відпочити у
сонячній Болгарії. Серед
організаторів поїздки –
Посольство Республіки Болгарія в
України та Національний Палац дітей
Болгарії. З української сторони: Комітет з питань науки i освіти Верховної
Ради України, Міністерство освіти і
науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Дра-

гоманова, Інститут екології економіки і права та Український державний
центр позашкільної освіти. Про це
розповіла одна з ініціаторів програми, завідувач кафедри позашкільної
освіти Національного педагогічного

О

університету імені М. П. Драгоманова, ректор Інституту екології економіки і права, доктор педагогічних
наук, професор Олена Биковська:
«У рамках проекту це вже шоста
поїздка; щоправда, до Болгарії наші
діти і сім’ї мандрують вперше. Вда-

лося таким чином оздоровити понад
80 дітей у Польщі та Литві».
Олена Володимирівна висловила
велику вдячність ректорові Драгомановського вишу, який, власне, завжди
сприяє і допомагає в організації цих
поїздок, а також болгарській стороні, що активно визвалася допомогти
українським дітям.
«Для нашого університету можливість долучитися, аби покращити
життя людям, що зараз
особливо цього потребують у зв’язку зі складними
соціальними обставинами і фактичною війною,
що йде в нашій країні, –
це можливість допомогти державі, підтримати
весь український народ. І
ми будемо й надалі докладати для цього максимум
зусиль», – запевнив колег
Віктор Андрущенко.
На згадку діти подарували Віктору
Петровичу та пану Веселіну власноруч виготовлені сувеніри і зробили
фото на згадку.

Фото на згадку

Прес-служба університету

ВІТАЄМО!

В

ітаємо доктора історичних наук, професора, полковника у відставці, учасника Другої світової війни Євгена Безродного із
90-річним ювілеєм!
Євгене Федоровичу, безмежна подяка Вам за те, що подарували
велику Перемогу, а з - нею життя й свободу. Низький уклін Вам за
мужність, стійкість, відвагу. Бажаємо здоров’я і наснаги, даруйте
нам честь і радість спілкування з Вами!
Студенти, викладачі університету
Фото: golos.ua

Продовження теми

ВІТАЄМО МОЛОДЯТ!

У

квітні 2014 року в
нашій
газеті
була
надрукована
стаття першокурсника Дмитра
Лебединського
« Д о з в ол ьт е
одружитися!». Минув
рік.
Після відмінно
складеної сесії
по завершенні другого курсу
Дмитро довів, що
це не просто гарна наз-

ва для публікації в газеті, а й серйозний чоловічий намір.
Цього літа драгомановська
спільнота
поповнилась
ще
однією щасливою
сімейною парою.
Ми вітаємо молодят зі святом
одруження! Від
щирого серця бажаємо вам міцного
здоров’я, людського
щастя, а також любові та взаєморозуміння!

Insta NPU
Втрачений студентський квиток
студентки Інституту філософської
освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова, виданий на ім’я Мацько
Анастасії Андріївни, вважати недійсним.

Більшість першокурсників з перших днів навчання активно включилися в громадське життя інституту. До них належить і
Л. Недбайло, студентка мовно-літературного факультету.
На фото: Л.Недбайло за перевіркою картотеки членів профспілки.

Втрачений студентський квиток
студентки Інституту філософської
освіти і науки НПУ імені
М.П. Драгоманова, виданий на ім’я
Чорної Ольги Юріївни, вважати
недійсним.
Втрачений студентський квиток
студентки Інституту філософської
освіти і науки НПУ імені
М.П. Драгоманова, виданий на
ім’я Бойко Дар’ї Володимирівни,
вважати недійсним.
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