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диктант національної єдності
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25 жовтня 2013 року Міністр

освіти і науки України Дмитро Табач�

ник вручив дипломи та медалі лау�

реатів Державної премії України в

галузі освіти в номінації “Наукові

досягнення в галузі освіти” авторам

циклу наукових праць “Філософія

освіти: пошук пріоритетів” за Ука�

зом Президента України

№ 543/2013 від 4 жовтня 2013 року.

Серед творців відомого семитом�
ника – доктор філософських наук, про�
фесор, член�кореспондент Національ�
ної академії наук України, дійсний член Націо�
нальної академії педагогічних наук України, рек�
тор Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова Віктор Андрущенко;
доктор філософських наук, професор, дійсний
член Національної академії наук України, дій�
сний член Національної академії педагогічних
наук України, ректор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка Леонід

Губерський; доктор філософських наук, про�
фесор кафедри Київського національного уні�
верситету імені Тараса Шевченка Володимир

Ільїн; доктор філософських наук, професор, дій�
сний член Національної академії наук України,
дійсний член Національної академії педагогічних
наук України, президент Національної академії
педагогічних наук України Василь Кремень;
доктор історичних наук, доцент, директор Інсти�
туту магістратури, аспірантури і докторантури

Національного педагогічного універси�
тету імені М. П. Драгоманова Володи�
мир Савельєв; доктор філософських
наук, професор, член�кореспондент
Національної академії педагогічних
наук України, перший заступник Міні�
стра освіти і науки України Євген Сулі�

ма; доктор політичних наук, професор,
завідувач кафедри Дніпропетровсько�
го національного університету імені
Олеся Гончара Максиміліан Шепє�

лєв.
У написаних працях увага авторів

концентрується на проблемах філософії освіти,
модернізації української освіти в контексті
вимог Болонського процесу; стратегії розвитку
вищої педагогічної освіти та підготовки вчителя
в умовах демократичних та ринкових перетво�
рень, глобалізації і становлення інформаційного
суспільства. Глибоко аналізуються об’єднавчі
процеси на європейському континенті, обґрун�
товуються шляхи запобігання цивілізаційних
конфліктів світового масштабу засобами освіти
та виховання молодого покоління на єдиній цін�
нісній платформі.

Загалом, як зазначив Міністр освіти і науки
України Дмитро Табачник, семитомник подає
матрицю функціонування й майбутнього
розвитку освітньої галузі України, до того ж в
контексті світових перетворень.

Людмила КУХ,

прес�служба університету

ВЧЕНИМ НПУ МІНІСТР ВРУЧИВ ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ

ВВВВ ииии зззз нннн аааа нннн нннн яяяя

12 листопада 2013 року в рамках 7�го “Тижня мистецтв” відбулася зустріч з народною
артисткою України Ніною МАТВІЄНКО. Спілкування з Ніною Митрофанівною стало

незабутньою подією місяця для студентів і викладачів університету. Спів відомої української
співачки поєднався з роздумами мудрої жінки, тому зустріч не залишила байдужим нікого. 

ДРУЖНО викладачі та студенти НПУ імені Михайла Драгоманова
11 листопада 2013 року писали диктант національної єдності. Це уні�
кальна акція, яку Національна радіокомпанія України започаткувала
ще у 2000 році. Відтоді щороку українці – від великого до малого –
можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та з’ясувати, наскіль�
ки добре знають рідну мову, а ще – продемонструвати солідарність з
усіма, хто любить і шанує рідне слово; хто хоче, щоб українці спілку�
валися українською мовою і зберегли її для нащадків.

Цьогоріч до написання Всеукраїнського диктанту національної
єдності в Інституті української філології та літературної творчості імені
Андрія Малишка долучилися доктор філологічних наук, професор,
академік НАПН України Любов Мацько, директор Інституту педагогі�
ки та психології, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН
України Володимир Бондар, директор Інституту корекційної педа�
гогіки і психології, доктор педагогічних наук, професор, академік
НАПН України Віктор Синьов, проректор з навчально�методичної
роботи гуманітарних інститутів, директор Інституту політології та
права, доктор історичних наук, професор Богдан Андрусишин,
викладачі та студенти Інституту української філології та літературної
творчості імені Андрія Малишка, а також аспіранти�іноземці.

Для драгомановців цей важливий захід – реалізація політики уні�
верситету, який 2013/2014 навчальний рік проживає з ідеєю розвит�
ку національної духовності й мови, проголошеною Віктором Андру�

щенком. Цей національний диктант студенти й викладачі НПУ при�
святили 180�річчю університету та 200�річчю з дня народження Вели�
кого Кобзаря.

Прес�служба університету



13�14 листопада 2013 року в Націо�

нальному педагогічному університеті

імені Михайла Драгоманова відбувся

Міжнародний науково�практичний семі�

нар “Полікультурна освіта в ХХІ столітті:

створення партнерства в школах при

викладанні та вивченні історії”, що органі�

зований за сприяння Міністерства освіти і

науки України, Ради Європи, Всеукраїнсь�

кої спілки викладачів суспільних дисци�

плін і громадянської освіти та НПУ імені

М. П. Драгоманова.

Захід відкрив заступник Міністра освіти і
науки України Борис Жебровський, поба�
жавши учасникам плідної та взаємокорисної
роботи. За словами високопосадовця, семі�
нари подібного формату не дивина для укра�
їнської освітньої галузі, оскільки відбувають�
ся систематично за різними тематичними
напрямками та націлені на зацікавлення не
лише науковців, але й практиків, педагогів
шкіл, вчителів, а Національний педагогічний
університет імені Михайла Драгоманова став
хорошою платформою для здійснення таких
заходів. “Нам особливо важливо почути
думку закордонних експертів щодо тих чи
інших складних моментів у навчально�вихов�
ному процесі, – наголошує Борис Михайло�
вич, – і відповідно до цього реалізовувати
власні напрацювання та розробки”.

Перед учасниками семінару виступили
зокрема старший викладач історії та грома�
дянської освіти Університету західної Англії
Дін Смарт з доповіддю “Як викладати істо�
рію в багатокультурних класах, використо�
вуючи інклюзивні підходи”.

Викладач педагогічного факультету
Мальтійського університету Йозанна Велла

поставила перед учасниками проблему “Чи
може викладання історії змінювати ставлен�
ня учнів? Історична освіта і проблема ісламофобії”.

Викладач інституту підготовки вчителів Університету прикладних
наук в Амстердамі Хуб Отес виступив з презентацією “Якими компе�
тенціями та ресурсами мають володіти вчителі для роботи в полікуль�
турному середовищі”.

Загалом тематика семінару об’єднува�
ла питання на кшталт: чи повинна історія
національних громад викладатися як части�
на основної програми або як окрема тема
програми; які теми сучасної програми з
історії можуть бути використані у викладан�
ні та вивченні багатокультурності; як залу�
чити батьків до викладання та вивчення
багатокультурності: навчальні програми та
позакласні заходи; чому для підготовки
вчителя історії необхідно включати до нав�
чальних програм питання багатокультурно�
сті й чимало інших.

Як зазначила керівник освітніх програм
з історії в Раді Європи Тетяна Мінкіна�Міл�

ко, семінар “Полікультурна освіта в ХХІ сто�
літті: створення партнерства в школах при
викладанні та вивченні історії” – це частина
трирічної узгодженої програми�дії між
Україною та Радою Європи, яка реалізуєть�
ся вже другий рік поспіль та має на меті
формування моделей побудови освіти у
полікультурному світі. Історичні дисципліни
у цьому контексті мають особливу вагу,
оскільки закладають основи формування
людської особистості.

Робота в цьому напрямку ведеться й
Асоціацією ректорів педагогічних універси�
тетів Європи, що задекларовано Педагогіч�
ною Конституцією Європи. Про це розповів
президент Асоціації, ректор НПУ імені
М. П. Драгоманова Віктор Андрущенко.
Модель розвитку мультикультурної освіти
передбачає реалізацію цілей паритетного
виховання національної самосвідомості і
толерантного ставлення до інших культур,
переконані науковці. Саме таким чином
вдасться забезпечити мирне, толерантне
співжиття суспільства.

Міжнародний семінар тривав протягом
13�14 листопада та включав роботу в секціях, практичне відвідування
учасниками середніх навчальних закладів і презентацію результатів
обговорення.

Людмила КУХ,
прес�служба університету

ЛИСТОПАД 20132

“ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ФІЛОСОФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА”

23 жовтня 2013 року в Національному педагогічному універ�

ситеті мені Михайла Драгоманова відкрили першу Міжнародну

науково�практичну конференцію “Освітня політика держави:

філософія, методологія, практика”, організовану за сприяння

Міністерства освіти і науки України, Національної академії педа�

гогічних наук України та Асоціації ректорів педагогічних універси�

тетів Європи.

Науковий захід має на меті аналіз стратегічних пріоритетів розвит�
ку державної політики в галузі освіти, аспектів удосконалення відповід�
ної нормативно�правової бази та філософської парадигми організації і
змісту освіти в контексті викликів глобалізованого світу.

З конструктивною доповіддю перед учасниками
конференції виступив Перший заступник Міністра
освіти і науки України, доктор філософських наук,
професор Євген Суліма. Зокрема посадовець
зосередив свою увагу на сучасному стані освітньої
системи України та її місці серед освітніх систем
світу, зауваживши, що українським освітянам вда�
ється сьогодні працювати на конкурентоспроможно�
му високому рівні в єдиному освітньому просторі
світу. Частково це зумовлено тим, що Міністерство
освіти і науки України виступає за розвиток власне
національних освітніх надбань та водночас перей�
мання кращого європейського досвіту в цій галузі.
Цьому сприяє широке поле міжнародного співробіт�
ництва в аспекті виконання спільних міжнародних наукових проектів,
міжнародних обмінів студентами та аспірантами вищих навчальних
закладів, залучення до викладання вчених зі світовими іменами. До
прикладу, сьогодні Україна виконує найбільше, а зокрема 60, науково�
освітніх проектів за програмою Tempus спільно з країнами європейсь�
кого простору. Така діяльність сприяє обміну досвідом між державами,
особливо зваживши на глобалізацію сучасного світу.

У цьому ж ключі три роки поспіль виконується Програма, ініційова�
на Прем’єр�міністром України Миколою Азаровим про стажування
кращих українських аспірантів у відомих вищих навчальних закладах
світу. На нових умовах здійснюється виконання Стипендійної програми
академічних обмінів імені Фулбрайта, де Україна має можливість само�
стійно визначати пріоритетні для держави напрями таких обмінів, на
свій розсуд обирати кращих науковців і виші для навчання за кордоном.
За дорученням Президента України Віктора Януковича започаткована
Програма “Інтелектуальне майбутнє України”, що сприятиме підтримці
обдарованої молоді держави.

Під час виступу Євген Миколайович також звернув увагу присутніх і
на важливі питання в освітній політиці України, які ще потребують
детального обговорення та доопрацювання. Це питання автономії
вищих навчальних закладів та зокрема наповнення економічним змі�

стом перспективи автономії; створення широких можливостей для
мобільності студентів, які повинні мати змогу отримувати варіативну
частину навчального матеріалу як у ВНЗ, так і за його межами; вра�
хування запиту від роботодавців як одного з основних камертонів
розвитку економіки держави; впровадження національної рамки квалі�
фікацій.

“Вищі навчальні заклади сьогодні повинні стати не просто “храма�
ми науки”, але перш за все науковими бізнес�центрами, де тісна взає�
модія науки і бізнесу дає змогу вченим втілювати власні ініціативи й роз�
робки, необхідні для економіки держави”, – наголошує Перший заступ�
ник Міністра.

Сучасна освітня політика держави, за
словами високопосадовця, спрямована на
об’єднання зусиль освітян, “концентрації”
науково�педагогічних шкіл, педагогічних
кадрів у вищих навчальних закладах з метою
приведення українських ВНЗ до європейсь�
ких норм. Разом з тим Євген Миколайович
окреслив перед науковцями те коло прак�
тичних питань в галузі освітньої політики, що
потребують фахового розгляду й аналізу,
побажавши учасникам конференції плідної й
активної роботи.

З вітальними словами до гостей звер�
нувся й очільник Національного педагогічно�

го університету імені Михайла Драгоманова, Президент Асоціації рек�
торів педагогічних університетів Європи та співавтор відомого в Україні
видання “Освітня політика”, доктор філософських наук, професор Вік�
тор Андрущенко. Віктор Петрович закцентував увагу на важливості
проведення такого заходу в стінах педагогічного флагмана країни, який
також став базою для створення Асоціації ректорів педагогічних універ�
ситетів Європи і Педагогічної Конституції Європи. Чимало доповідей,
вже заявлених у програмі конференції, налаштовують на думку про
якісний і перспективний результат роботи. До того ж серед учасників
чимало молоді, а це говорить про актуальність теми й відповідний резо�
нанс у суспільстві.

Слова вітання та підтримки від Національної академії педагогічних
наук України висловив академік НАПН України, доктор педагогічних
наук, професор Микола Євтух. Вчений розповів про наукові аспекти
розгляду проблематики конференції науковцями НАПН України та їх
здобутки в теоретичній сфері освітньої політики.

Захід відбувався в університеті протягом 23�24 жовтня та включав
засідання кількох науково�практичних секцій і круглих столів. За резуль�
татами обговорень було прийнято резолюцію конференції.

Людмила КУХ
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Полікультурна освіта в ХХІ столітті

Минулого року в НПУ імені
Михайла Драгоманова його очіль�
ник урочисто перерізав стрічку біля
дверей нового Інституту, який отри�
мав амбіційну назву Інституту магі�
стратури, аспірантури і докторанту�
ри. У жовтні цього року одноголо�
сно на засіданні Вченої ради
підрозділу переобрали директора.
Ним став доктор філософських
наук, професор, лауреат Державної
премії України в галузі освіти Воло�
димир Савельєв.

Інститут об’єднав навколо себе
потужне коло вчених – від молоді й
до сивочолих академіків. А відпо�
відно його кадровий склад являє
собою когорту постатей всеукра�
їнського і світового значення в галу�
зі науки. Про це зазначив під час
засідання Вченої ради ректор НПУ
Віктор Андрущенко. “Попереду
ще чимало роботи, але вдалий
початок – це вже хороша її частина,
– зауважив очільник вишу, – тому я
переконаний, що результати не
примусять себе чекати”.

Перше, що поставили на
порядку денному, – перспективи
розвитку міжнародних програм
навчання магістрів у контексті
імплементації Педагогічної Консти�
туції Європи та реалізації планів
мобільності студентів і аспірантів
Драгомановського вишу. Колектив
Інституту вже розпочав активну
роботу в цьому напрямку.

Тож вітаємо Володимира Леоні�
довича з обранням та бажаємо
творчих успіхів і натхнення для
роботи! 

Прес�служба університету

ВІДОМА книга ректора НПУ
імені Михайла Драгоманова, Пре�
зидента Асоціації ректорів педаго�
гічних університетів Європи, докто�
ра філософських наук Віктора

Андрущенка “Світанок Європи”
вийшла в перекладі англійською
мовою. Презентація видання
V. Andrushchenko “The Dawn of Euro�
pe: The Problem of Formation of a
New Teacher for the United Europe of
the XXI Century” відбулася в Польщі
під час V Наукового українсько�
польського форуму.

Книга, яку англійською мовою
вже давно чекала європейська нау�
кова спільнота, побачила світ вдру�
ге в Кракові за сприяння польських
колег та зазнала деяких змін. Книгу
можна знайти в Україні та в Польщі.
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ВІКТОРА АНДРУЩЕНКА
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7 листопада 2013 року у Націо�

нальному педагогічному університеті

відбулась подія, що назавжди буде

вписана на сторінки не лише історії

вишу, але й історії педагогічної дер�

жавної справи. Флагман педагогічної

освіти і науки України та київська гім�

назія № 143 уклали взаємовигідну

угоду про співпрацю. Документи під�

писами скріпили ректор НПУ Віктор

Андрущенко та директорка гімназії

Світлана Тросюк.

Драгомановський університет уже
досить давно позиціонує себе як ком�
плексний заклад з підготовки фахівців�пе�
дагогів для роботи в навчально�виховних
закладах усіх рівнів освітньої системи.
Відповідно до цього виш має чимало укла�
дених договорів з дошкільними, шкільни�
ми, позашкільними та професійно�техніч�
ними навчальними закладами. На базі цих
структур студенти�драгомановці прохо�
дять практику, організовують науково�
практичні семінари й симпозіуми.

“Пріоритет тісного переплетення
теорії і практики в навчальному процесі –
одна з головних стратегічних ліній Драго�
мановського університету, що пронизує
усе навчання наших студентів від першо�
го і до останнього курсу”, – про це зауважив Віктор Андрущенко під
час зустрічі з адміністрацією гімназії в залі ректорату НПУ.

Віктор Петрович переконаний, що справжнього Вчителя, педа�
гога, шкільного психолога можна виховати лише в шкільній аудито�
рії, тобто під час практики, живого спілкування з учнями, заслужени�
ми вчителями, педколективом. Зважаючи на це, керівництво НПУ
намагається налагодити тісну співпрацю з кращими школами й гім�
назіями України. “Ми – престижний елітний університет, ім’я якого
голосно звучить на європейській освітній арені, який вже починає
задавати тон розвитку світової педагогічної галузі, і відповідно у нас
навчаються кращі студенти, яким ми повинні забезпечити євро�
пейські умови навчання, врахувавши усі складові здобуття такої
освіти, – наголошує ректор, – тому й серед нових наших партнерів
з’явилася одна з найпотужніших київських гімназій – гімназія
№ 143”.

За словами Віктора Петровича, побувавши в гімназії, він був
глибоко вражений масштабами її розвитку відповідно до вимог
сучасності й глибоким потенціалом подальшої еволюції. У структурі
закладу діють 9 методичних кафедр за різними напрямками й дис�
циплінами, на основі яких і можна налагодити реальну співпрацю з
відповідними інститутами й кафедрами НПУ. Також у гімназії функ�
ціонують близько тридцяти факультативів і гуртків, що реалізують
позашкільну освіту для своїх учнів. Це ще один вектор хорошої спів�
праці для Драгомановського вишу. Ректор Андрущенко відзначив,
що укладання угоди з гімназією № 143 спрямоване на виконання
соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича “Діти –

майбутнє України” про збереження і роз�
ширення мережі позашкільних навчаль�
них закладів (центрів, гуртків, секцій
тощо). Минулого року в університеті від�
крилась перша в Україні кафедра поза�
шкільної освіти, яка здійснює підготовку
фахівців для роботи у позашкільних нав�
чальних закладах. Гімназія № 143 може
стати хорошим майданчиком для прак�
тичної підготовки кадрів у цьому напрям�
ку, обміну досвідом, створення фахових
навчальних програм, планів, методичних
рекомендацій.

Про етапи становлення і розвитку
свого навчального закладу розповіла
директор гімназії Світлана Тросюк.
Гостя висловила сподівання на плідну
роботу, зокрема, що стосується наукової
підтримки навчального процесу, адже
педагоги закладу в першу чергу практики,
яким інколи досить складно віднайти,
освоїти та ввести до робочих програм
інноваційні методики, що розробляються
вченими�педагогами, науково�дослідни�
ми інститутами, академіями. “Коли ж
вдасться налагодити безпосередню
роботу у площині Вчитель – Науковець, –
переконана Світлана Дмитрівна, – діяль�
ність педагога в гімназії отримає зовсім

інші якісні характеристики”.
За розпорядженням ректора університету за підписаною уго�

дою будуть створені робочі групи у виші, що опрацьовуватимуть
напрямки співробітництва відповідно до суміжних дисциплін. Це
стосується у першу чергу фізико�математичних, філологічних та
історичних наук, викладання іноземних мов, фізичної культури і здо�
ров’я, налагодження практичної взаємодії у сфері позашкільної
освіти. Провівши кілька розмов із викладачами гімназії, директори
інститутів НПУ уже запланували спільні семінари і зустрічі кафедра�
ми та адміністративними корпусами.

Як зауважив радник ректора Драгомановського вишу, доктор
філософських наук, професор Микола Бойчук, це ще один крок
вищої освіти у напрямку до звичайного вчителя, учня, школи; реаль�
не поєднання теорії і практики, що не пишеться на папері, а здійсню�
ється в шкільному класі, посеред дітей. Кожен студент мусить відчу�
ти безпосередньо на собі атмосферу й дух школи.

Гості університету оглянули аудиторії і відділи Драгомановсько�
го вишу, поспілкувалися зі студентами, почули їхні думки щодо суча�
сного педагога. Вчителі були глибоко захоплені картинними галере�
ями НПУ, зокрема портретною виставкою почесних професорів та
докторів університету.

Людмила КУХ,

прес�секретар ректора 

НПУ імені М. П Драгоманова
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УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

МДУ ІМЕНІ

М. В. ЛОМОНОСОВА

Співпраця

23 жовтня 2013 року кафе�

дрою філософії освіти Москов�

ського державного університету

імені М. В. Ломоносова (Росія)

була проведена науково�прак�

тична конференція “Возрасты

образования: социальное и лич�

ностное измерения”, в якій взяв

участь викладач НПУ імені

М. П. Драгоманова С. О. Тере�

пищий з доповіддю “Цілі безпе�

рервної освіти”. 

Із змістовними доповідями
виступили декан філософського
факультету МДУ імені М. В. Ломо�
носова, член�кореспондент РАН
В. В. Миронов, завідувач кафедри
філософії освіти МДУ імені
М. В. Ломоносова Є. В. Бризгалі�
на, директор інституту соціології
освіти РАО М. В. Кларін. Серед
тем, які викликали значний інте�
рес учасників конференції, були
проблеми нових суб’єктів освіти,
виклики для освітньої теорії і прак�
тики, процедури вимірювання
трансформацій освіти, проблеми
сучасного підлітка і його ідеалів,
стратегії загальної освіти та есте�
тичні комунікації підлітків у мережі
Інтернет та багато інших. З
детальною інформацією про кон�
ференцію та її програмою та збір�
кою матеріалів конференції можна
ознайомитись на сайті філософ�
ського факультету МГУ імені
М. В. Ломоносова 

Фото 

з офіційного сайту МДУ

Щороку кращі студенти Національного педаго�

гічного університету імені М. П. Драгоманова отри�

мують іменні стипендії Міжнародного благодійного

фонду імені М. П. Драгоманова та Всеукраїнської

громадської організації “Асоціація “Афганці Чорно�

биля”. Цей рік не став виключенням.

Визначення переможців в одинадцяти номінаціях
відбулося 12 листопада 2013 року в конференц�залі
центрального корпусу університету на засіданні комісії з
визначення переможців, до складу якої увійшли пред�
ставники засновників благодійного фонду, громадської
організації та університету.

Кожен із претендентів на стипендію продемонстру�
вав присутнім у залі студентам та членам стипендіальної
комісії мультимедіапрезентацію про себе. З�поміж
сорока кандидатів комісія обрала найкращих шляхом
таємного голосування.

Отже, протягом 2013–2014 навчального року  іменні
стипендії Міжнародного благодійного фонду імені

М. П. Драгоманова та Всеукраїнської громадської орга�
нізації “Асоціація “Афганці Чорнобиля” отримуватимуть
такі студенти університету:

– за відмінні успіхи у навчанні – Дарміць Юлія

(Інститут управління та економіки освіти);
– за наукові досягнення – Горб Альона (Інститут

управління та економіки освіти);
– за творчі досягнення – Хомич Тетяна (Інститут

української філології та літературної творчості імені
Андрія Малишка);

– за мистецькі здобутки – Симчера Анастасія

(Інститут мистецтв);
– за активну участь у розбудові студентського сам�

оврядування – Єрмолаєва Євгенія (Інститут корекцій�
ної педагогіки та психології);

– за високі спортивні досягнення – Романенко

Ірина (Інститут іноземної філології);
– за активну участь у спортивно�масовій роботі –

Костючик Сергій (Інститут природничо�географічної
освіти та екології);

– за відмінні успіхи у навчанні (Всеукраїнська гро�
мадська організація “Асоціація “Афганці Чорнобиля”) –
Черчук Надія (Фізико�математичний інститут) та Дера

Ольга (Інститут української філології та літературної
творчості імені Андрія Малишка);

– за творчі досягнення (Всеукраїнська громадська
організація “Асоціація “Афганці Чорнобиля”) – Свіщо

Ярослав (Інститут української філології та літературної
творчості імені Андрія Малишка);

– за спортивні досягнення – Ільченко Владислав

(Інститут української філології та літературної творчості
імені Андрія Малишка);

– за активну участь у громадському житті універси�
тету – Прищепа Наталія (Інститут інформатики). 

Міжнародний благодійний фонд імені М. П. Драго�
манова та Всеукраїнська громадська організація “Асоці�
ація “Афганці Чорнобиля” щиро вітають переможців та
запрошують усіх студентів драгомановського універси�
тету поборотися за стипендії Фонду в наступному нав�
чальному році.

Додаткову інформацію про стипендії Фонду можна
дізнатись на сайті університету www.npu.edu.ua, у
заступників директорів інститутів з виховної роботи та у
координатора Міжнародного благодійного фонду імені
М. П. Драгоманова професора Сущенко Людмили
Петрівни (тел. 486�16�98).

Людмила СУЩЕНКО, 
координатор

Міжнародного благодійного фонду 

імені М. П. Драгоманова

УГОДА З ІСТОРИЧНИМ ХАРАКТЕРОМ

Підтримка молоді

ДРАГОМАНОВЦІ ОТРИМАЛИ СТИПЕНДІЇ ВІД БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ

Наукова робота
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Битва за Дніпро стала прикладом

масового і швидкого форсування одні�

єї з найбільших рік Європи за короткий

час.

Незабутнім для Киян став день
6 листопада 1943 року, коли війська Пер�
шого Українського фронту  визволили сто�
лицю України місто Київ від фашистських
загарбників під командуванням генерала
Миколи Ватутіна, який вирішив силами
7 армій форсувати одночасно Дніпро в
межах від Києва до Черкас. 

Під час битви за Дніпро уперше
радянські танкісти подолали річку Десна
під водою. Це трапилось після захоплення
Лютіжського плацдарму в районі селища Літки, де танкістам
генерала А. Г. Кравченко, було поставлене завдання подо�
лати річку Десну вброд.

Законопативши у бойових машинах щілини паклею, яка
була просочена солідолом, закріпивши вихлопні труби бре�
зентовими рукавами, танкісти вели під водою танки за допо�
могою переговорних пристроїв. Майже 60 бойових машин
подолали перешкоду за вісім годин.

В директиві Ставки від 3 листопада підкреслювалось, що
Київський плацдарм має важливе історичне значення для
вигнання фашистів з Правобережної України.

За мужність і відвагу при форсуванні Дніпра в районі
Києва 418 воїнів стали Героями Радянського Союзу.

За форсування Дніпра Президія Верховної Ради Радянсь�
кого Союзу в період від 16 жовтня 1943 року до 22 лютого
1944 року видала 15 указів про присвоєння генералам, офі�
церам, сержантам і рядовим звання Героя Радянського
Союза в такому формулюванні: “За успішне форсування річки
Дніпро, закріплення плацдарму на Західному березі Дніпра і
проявленні при цьому відвагу і геройство” 2438 чоловікам
присвоєно високе звання Героя”. Це була єдина масова наго�
рода за одну операцію за період Великої Вітчизняної війни.

Незабутнім для Киян став день 6 листопада 1943 року,
коли війська Першого Українського фронту під командуван�
ням генерала Ватутіна Миколи Федоровича визволили сто�
лицю України від фашистських загарбників. Страшний період
окупації Києва тривав 778 днів. Дорогою ціною заплатили
визволителі. Понад 200 тисяч бійців Червоної Армії поклали
своє життя за Українську столицю. За мужність і героїзм при
визволені Києва було нагороджено орденами та медалями 17
тисяч бійців і командирів, а 668 з них стали Героями Радянсь�
кого Союзу, 32 з них були киянами.

Цій знаменній даті визволення Києва від фашистських
загарбників була присвячена зустріч студентів Інститутів корек�
ційної педагогіки та психології і політології і права з учасниками
Великої Вітчизняної війни: полковником у відставці Є. Ф. Без�

родним, членами Ради ветеранів університету Р. А. Юровою,
М. З. Ком, І. Т. Тригубом, Є. О. Перепелицею.

З вуст студентки ІV курсу Інституту корекційної педагогіки
та психології Діани Чендей пролунало звернення Президії
Верховної Ради, Раднаркому і ЦК КП(б)У до українського
народу в зв’язку з визволенням Києва від фашистських
загарбників від 6 листопада 1943 року за № 79:

“Золотоверхий Київ, славну і древню столицю України,
сьогодні, 6 листопада 1943 року, було визволено. Героїчна
Червона Армія штурмом очистила місто від німецьких загарб�
ників. Благовісним звоном лине ця радісна звістка по всій
українській землі, по всій нашій радянській Вітчизні, по всьо�
му світу. Київ знову став вільним, радянським. Вільною,
радянською стане скоро вся наша мати – Україна. За її волю
б’ються, не шкодуючи крові і життя, вірні її сини.

Пліч�о�пліч з ними за волю
України б’ються безстрашні
воїни великого російського
народу – наші брати і друзі. За
волю України б’ються всі наро�
ди радянські: білоруси і каза�
хи, грузини і узбеки. Слава
Героям – визволителям Києва,
матері наших міст, святині всіх
радянських народів…”

До ветеранів зі словами
вітання звернувся Ігор Апон�

чук (студент Інституту політо�
логії та права) – “У день золо�
тої прозорої осені до вас всіх

звертаємось, діти й дорослі: залиште на хвильку щоденні
турботи з собою побудьте в глибокій скорботі, згадайте,
вклоніться ви прадідам вашим живим ще й полеглим в двобої
звитяжнім, усім, хто кував перемогу й загинув за тебе, за
мене й за всю Україну, згадай їх усіх – замордованих, вби�
тих – і гідно живи їх життям недожитим”.

Про героїчний шлях командуючого 1�м Українським
фронтом Генерала армії М. Ф. Ватутіна розповіла студентка
4 курсу Віолета Незус Інституту корекційної педагогіки та
психології – “Його ім’я, ім’я прославленого полководця,
назавжди увійшло в історію Великої Вітчизняної війни. Війсь�
ка під його командуванням вели кровопролитні бої від Сталін�
града, Курської дуги до звільнення Києва та України від
фашистських загарбників”. Під час розповіді на екрані демон�
струвались кадри документальної стрічки про життєвий та
бойовий шлях М. Ф. Ватутіна. 

У своєму виступі член Ради ветеранів університету пол�
ковник у відставці Є. Ф. Безродний розповів про нелегкий
бойовий шлях до Берліна, несучи на плечах кулемет, який
нещадно громив фашистів у їх логові.

Студенти та ветерани також мали можливість ознайоми�
тись із документальною стрічкою про Героя Радянського
Союзу, випускника КДПІ Горького (нині – НПУ імені М. П. Дра�
гоманова) Федора Жарчинського.

Сьогодні ми, викладачі і студенти, щиро вітаємо ветера�
нів Великої Вітчизняної війни – всіх, хто кував перемогу – із
70�річчям визволення столиці України міста Києва, зичимо
міцного здоров’я, щастя, любові, радості та благополуччя,
сімейного затишку та тепла. 

Вічна слава Героям Дніпра! Пам’ять про ваш подвиг збе�
режеться навіки!

Микола КОТ,

голова Ради ветеранів НПУ імені М. П. Драгоманова

Колектив НПУ імені Михайла Драгоманова
висловлює глибоке співчуття рідним та близьким
із приводу тяжкої втрати – смерті ветерана Другої
світової війни, Героя України, генерал�майора,
професора НПУ імені М. П. Драгоманова Берез�
няка Євгена Степановича. Раптово обірвалося
життя доброї, чуйної людини, славетного героя
своєї країни, здібного організатора, принципово�
го, талановитого педагога, який присвятив своє
життя рідному народу. Сумуємо та поділяємо важ�
кий біль втрати з рідними й близькими незабут�
нього Євгена Степановича.

Драгомановська родина

РАДА ветеранів активно співпрацює з
усіма підрозділами університету. Відбува�
ються зустрічі ветеранів зі студентами, про�
водяться круглі столи, активізувалась
патронажна служба з допомоги ветеранам
Великої Вітчизняної війни, учасникам бойо�
вих дій,  ветеранам праці університету.

За активну роботу в справі патріотично�
го виховання студентської молоді актив
Ради був відзначений почесними грамота�
ми міської організації та грамотами район�
ної організації Ради ветеранів. Є. Ф. Без�

родному вручено відзнаку “Почесний вете�
ран міста Києва”, також відзначені Почесни�
ми грамотами О. В. Поланов, І. П. Поло�

вина, В. М. Синьов, Р. А. Юрова.
В. К. Крементуло, крім грошової винаго�
роди, відзначена Грамотою університету у
зв’язку з 90�річчя від дня народження. 

Ректором університету премією та
матеріальною допомогою було відзначено
16 осіб – ветеранів війни та праці. 

Під час урочистостей 6 листопада був
організований похід студентів до пам’ятни�
ка “Вічного вогню” під керівництвом члена
Ради ветеранів Т. Я. Василенко. 

З нагоди відзначення цих дат Профко�
мом та Радою ветеранів університету була
організована екскурсія до Корсунь�Шев�
ченківського музею Великої Вітчизняної
війни, де учасниками було виконано тема�
тичний концерт для співробітників історич�
ного та музею Корсунь�Шевченківської
битви.

Активна позиція

СССС пппп іііі вввв чччч уууу тттт тттт яяяя

У листопаді 2013 року Україна
відзначає 70�ту річницю визволення
Києва від фашистських загарбників у
Другій світовій війні. Разом з усією
країною із сумом і сльозами на очах,
тих, хто ніколи не повернувся з боїв,
і тих, хто поруч, ще живий, ще розпо�
відає про ті страшні лихоліття, згаду�
вала велика Драгомановська родина
урочистостями в головній актовій
залі університету.

Ініціаторами заходу стали самі
студенти й викладачі, ректорат вишу
та Рада ветеранів НПУ імені
М. П. Драгоманова. Спудеї пом’яну�
ли загиблих хвилиною мовчання та
поклали квіти до меморіалу.

На сцену піднімалися сивочолі
ветерани, розповідали про пережи�
те, згадували найдрібніші деталі, і з
кожним виступом, з кожним словом
перед гостями й присутніми, наче в

старому чорно�білому кіно про війну,
з’являлися й зникали страшні карти�
ни військових дій.

Перший проректор університету
Володимир Бех звернувся до
молоді з надією й вірою, щоб ніколи
більше мирне небо над нашою дер�
жавою не захмарилося новими кон�
фліктами й негараздами. Саме суча�
сній молоді лягає на плечі завдання
збереження того вистражданого
миру.

Приємним музичним обрамлен�
ням заходу стали вокальні компози�
ції творчих колективів Центру культу�
ри і мистецтв Національного педаго�
гічного університету імені Михайла
Драгоманова, присвячені військовій
тематиці.

Прес�служба університету
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