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29 травня 2013 року студенти�

футболісти Національного педагогіч�

ного університету імені Михайла

Драгоманова виграли кубок Сту�

дентської ліги ФК “Динамо” Київ.

За інформацією прес�служби уні�
верситету, після матчів стадії плей�офф
у фіналі зустрілись дві найкращі фут�
больні команди ліги – збірні Драгома�
новського вишу та Київського націо�
нального університету імені Тараса
Шевченка.

Ліга є спільним проектом офіційного
фан�клубу “Динамо” та студентської
профспілкової організації міста Києва.

Переможці Сту�
дентської ліги – 2013
отримали від футболь�
ного клубу “Динамо”
Київ грошовий приз –
сертифікат на 50 тисяч
гривень, який від імені
президента “Динамо”
Ігоря Суркіса вручив
переможцям прези�
дент фан�клубу Сергій
Михайленко.

Фото з сайту 

ФК “Динамо”

ДРАГОМАНОВЦІ – 

ЧЕМПІОНИ СТУДЕНТСЬКОЇ ЛІГИ ФК “ДИНАМО”

ПРОФСПІЛКОВИЙ ВИПУСКНИЙ

Цього року Національний педагогічний універси(

тет імені Михайла Драгоманова закінчують дев’ять

студентів(активістів, що входили до студентської

профспілкової організації НПУ. Профком чекає хвиля

оновлення, а поки що друзі й колеги вирішили влашту(

вати свято для випускників.

У студентському дворику вишу на малій сцені для

профкомівців організували імпровізований випускний

з врученням подяк, грамот та символічних стрічок.

Музичні вітання, теплі слова, квіти та повітряні

кульки в небо – символіка справжнього випускного зі

сльозами на очах. А натомість, в дарунок від випускни(

ків, – червоне серце – пам’ять і щирі спогади.

СССС пппп оооо рррр тттт ииии вввв нннн ееее     жжжж ииии тттт тттт яяяя

31 травня та 1 червня 2013 року в НПУ імені Михайла Драгомано�

ва проходила Міжнародна науково�практична конференція “Суспіль�

но�політичні та соціокультурні процеси в Україні і світі”.

Найбільш полемічними стали гіпотези щодо інноваційного розвитку у
стратегіях співробітництва України та світу у ХХІ столітті, інтернаціоналізації
і глобалізації освітнього простору. Таким чином, ключовим предметом ана�
лізу було сучасне й майбутнє суспільства, що загалом покладається на
плечі молоді.

Відкриваючи пленар�
не засідання, про цей
аспект розмови пригадав і
ректор НПУ імені Михайла
Драгоманова, Президент
Асоціації ректорів педаго�
гічних університетів Євро�
пи Віктор Андрущенко:
“Ми вже звикли говорити,
що наше майбутнє і май�
бутнє цивілізації загалом
належить молоді. Але з
іншої сторони, яким це майбутнє бачить сама молодь, яке місце в ньому
відводить собі? Звідси, які цінності нам потрібно виховати в сучасної моло�
дої людини, а про які навіть не варто згадувати, у порівнянні з тим, на чому
виховувалися ми?”.

На глибоке переконання ректора, детальний аналіз цих питань на заз�
наченій конференції дасть можливість не просто констатувати те, про що
вже давно всі довкола говорять, але й визначити, яку думку, який світогляд
старше покоління, педагоги повинні виховувати в молодій людині.

Людмила КУХ

прес(служба універсиету

Віктор АНДРУЩЕНКО: 

“НАМ ТРЕБА ФОРМУВАТИ ДУМКУ

і СВіТОГЛЯД МОЛОДі”

КККК оооо нннн фффф ееее рррр ееее нннн цццц іііі яяяя



23�25 травня 2013 року в м. Франкфурт�на�

Майні (Німеччина) під час проведення Другого

Форуму ректорів педагогічних університетів Євро�

пи членами Асоціації ректорів педагогічних універ�

ситетів Європи був прийнятий стратегічний доку�

мент, який визначає духовну платформу форму�

вання нового вчителя для об’єднаної Європи

ХХІ століття – “Педагогічна Конституція Європи”.

Як зазначив один з авторів проекту, ректор Націо�
нального педагогічного університету імені Михайла
Драгоманова академік Віктор Андрущенко, цей доку�
мент розроблено на виконання рішень Форуму міністрів
Європейських країн 23 вересня 2011 р., завдань, поста�
влених у доповіді Міністра освіти і науки України Дми�
тра Табачника “Школа ХХІ століття: “Київські ініціати�
ви”.

Документ має міжнародне підґрунтя та підготовле�
ний авторським колективом у складі ректора з України
Віктора Андрущенка, професора з Німеччини Морітца

Гюнцингера та ректора з Литви Альгердіса Геджютіса.

Міжнародний рівень Форуму засвідчила участь у
події таких відомих і впливових в освітньому просторі
Європи особистостей, як д�р Доріс Пак – член Євро�
парламенту, Голова Комітету з питань культури та освіти
Європейського Парламенту; д�р Вольф Клінц – Член
Європарламенту, Голова Комітету з питань фінансово�
економічної та соціальної кризи; д�р Крістоф Конрад –
Член Європарламенту, Президент Фонду “Єдність
Європи”.

До участі у проведенні заходу також долучилися
Надзвичайний і Повноважний Посол України у Федера�
тивній Республіці Німеччина Павло Клімкін, Генераль�

ний Консул України у м. Франкфурт�на�Майні Альберт

Черніюк, екс�посол Німеччини в Україні Дітріх Штюде�

манн.
З ґрунтовними доповідями на підтримку проекту

виступили Президент Національної академії педагогіч�
них наук України Василь Кремень, спеціальний упов�
новажений Прем’єр�міністра України Анатолій Тол�

стоухов.
Учасників засідання гостинно прийняв Університет

Гете, де й були зачитані привітання делегатам Форуму
від Прем’єр�Міністра України Миколи Азарова та Міні�
стра освіти і науки Дмитра Табачника.

Президент Асоціації ректорів педагогічних універси�
тетів Європи Віктор Андрущенко виголосив концепту�
альну доповідь Форуму, тематикою якої стали ідейні
засади Педагогічної Конституції Європи як духовної
платформи підготовки Нового вчителя.

На Форумі виступила Голова Комітету Європарла�
менту Доріс Пак з програмною доповіддю, в якій високо
оцінила і підтримала ідею формування аксіологічної
платформи для формування Нового європейського вчи�
теля. Пані Пак висловила пропозиції щодо імплемента�
ції Педагогічної Конституції у європейський педагогіч�
ний простір.

Свою підтримку проекту засвідчили також депутати
ЄП Вольф Клінц та Крістофер Конрад, ректор Петро
Кухарчик (Білорусь), ректор Рубен Мірзаханян (Вірме�
нія), ректор Геннадій Бардовський (Росія), директор
Інституту Педагогіки Університету Й. Гете Удо Рауін
(Німеччина), Президент НАПН України Василь Кремень
та ректор Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна Віль Бакіров, ректор Тернопільського
педагогічного університету Володимир Кравець (Украї�
на), колишній Посол Німеччини в Україні Дітріх Штюде�
манн, інші учасники Форуму.

Таким чином, текст Педагогічної Конституції Європи
підписали 25 ректорів – учасників Форуму з 11 країн
Європи (Білорусія, Литва, Македонія, Молдова, Німеч�

чина, Польща, Росія, Україна, Чехія та ін.). Разом з тим
учасники Форуму засвідчили високу повагу до України –
ініціатора означеного Проекту – як до країни глибокої
педагогічної традиції (А. Макаренко, В. Сухомлинський
та ін.), що має високе гуманітарне значення для народів
Європи. Текст документу було законсервовано у так
звані “капсули часу” та передано до Університету Гете і
Драгомановського вишу. Третій екземпляр учасники
Форуму вирішили надіслати до Європарламенту.

Також у програмі заходу відбувся офіційний прийом
учасників Форуму віце�мером м. Франкфурт�на�Майні
Фолькнером Штайном. Пан віце�мер висловив пере�
конання, що прийняття й реалізація Педагогічної Кон�
ституції буде сприяти формуванню підростаючих поко�
лінь у дусі миролюбства, демократії, толерантності та
інших національних та загальнолюдських цінностей. Під
час конструктивного діалогу члени української делегації
вручили пану Штайну привітання від голови адміністра�
ції м. Києва Олександра Попова, медаль університету
імені М. П. Драгоманова та пам’ятний подарунок (гра�
вюру “Софія Київська”).

Друга половина дня офіційного візиту відзначилася
прийомом від організаторів Форуму в клубі Union Inter�
national Club, участь у якому взяли ректори – учасники
Форуму, дипломати, ректори та професори ряду універ�
ситетів Німеччини, працівники управлінських структур
Університету Йогана Гете, представники преси та біз�
несових структур Федеративної Республіки Німеччини.

Прес(служба університету,

світлини Мартіна ДЖОППЕНА

ЧЕРВЕНЬ 20132

Наш проект – відповідь на вимогу часу. Це
пошук ресурсів, шляхів і технологій взаєморозу�
міння і співпраці. Це – конкретний крок і конкрет�
на справа, яка, ми певні, принесе абсолютно
конкретний результат.

Віктор Андрущенко,

ректор НПУ імені М.П. Драгоманова

ПІДПИСАНО ПІДПИСАНО 

ПЕДАГОГІЧНУПЕДАГОГІЧНУ

КОНСТИТУЦІЮ КОНСТИТУЦІЮ 

ЄВРОПИЄВРОПИ

21�22 травня 2013 року в Таврійському Палаці

в Санкт�Петербурзі пройшов VI Невський міжна�

родний екологічний конгрес. Активну участь у

заході взяли радник, спеціально уповноважений

Прем’єр�міністра України, Президент Міжнарод�

ної асоціації екологів університетів, співголова

Наглядової ради Національного педагогічного уні�

верситету імені М. П. Драгоманова, професор

Анатолій Толстоухов; ректор Інституту екології

економіки і права, завідувач кафедри НПУ, про�

фесор Олена Биковська; ректор Національного

лісотехнічного університету України, професор

Юрій Туниця.

Організаторами конгресу виступила Міжпарла�
ментська Асамблея держав�учасників СНД і Рада
Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації.
Офіційні партнери – Виконавчий комітет СНД і Організації Об’єднаних Націй з проми�
слового розвитку (UNIDO). Проведення конгресу включене до Плану пріоритетних
заходів у сфері гуманітарної співпраці держав – учасників СНД на 2013–2014 роки.

У роботі Конгресу брали участь майже дві тисячі делегатів з 26 країн світу. Від
України учасниками стали представники законодавчої і виконавчої влади, вищих нав�
чальних закладів та наукових установ, громадських організацій, ділових кіл, засобів
масової інформації.

Основною місією Невського міжнародного екологічного конгресу є сприяння
формуванню міжнародної системи екологічної безпеки. Завдання конгресу об’єдну�
ють формування міжнародної системи екологічної безпеки через зміцнення транс�
граничної співпраці, вдосконалення міжнародного екологічного права і зближення
законодавства держав – учасників СНД щодо регулювання суспільних відносин в
галузі взаємодії суспільства і природи тощо.

Невський міжнародний екологічний конгрес прово�
диться щорічно з 2008 р. Враховуючи, що Рада глав дер�
жав СНД рішенням від 05.12.2012 р. оголосила 2013 рік
Роком екологічної культури і охорони навколишнього
середовища у Співдружності Незалежних Держав, темати�
ка шостого конгресу була присвячена екологічній культурі
як основі розв’язання екологічних проблем.

Програма конгресу передбачала проведення пленар�
них засідань, “круглих столів”, роботу виставок тощо.

Анатолій Толстоухов і представники вищих навчаль�
них закладів брали участь у роботі “круглого столу” № 6
“Екологія культури: світоглядні, культурологічні, освітні і
законодавчі аспекти (російська і міжнародна практика)”.
Вони представили питання Екологічної конституції Землі
як важливого фактору міжнародної екологічної безпеки;
підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закла�

дах України; синергетичного ефекту інтегрованого застосування економічних і право�
вих інструментів для формування системи стійкого лісокористування тощо.

Під час роботи конгресу відбулась зустріч із заступником Генерального секретаря
Ради Міжпарламентської Асамблеї держав – учасників СНД – представником Верхов�
ної Ради України Іваном Стрілецьким.

На завершення Конгресу учасники прийняли за основу Підсумкову резолюцію, у
якій заявляють про необхідність включення екологічної складової в освітні і культурні
програми, важливість інтеграції накопиченого досвіду із сучасними науковими знан�
нями.

Інформація 

прес(служби університету

ВІДБУВСЯ VІ НЕВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС
ННааууккаа

ПотенціалПотенціал



Цілий цикл наукових, релігійних і культурних

заходів в Україні відповідно до рішення Президен�

та і Уряду держави, присвячений урочистому

пошануванню 1025�ліття хрещення Київської Русі,

продовжився ще однією Міжнародною науково�

практичною конференцією “Духовні цінності хри�

стиянства в українській культурі: віхи тисячоліть”,

що відбувалася у стінах НПУ імені Михайла Драго�

манова 5 червня 2013 року.

“Приємно, що ця конференція, яка знаменує собою
утвердження духовних цінностей, відбувається саме в
університеті, – зазначив під час свого виступу на пле�
нарному засіданні ректор Драгомановського вишу Вік�
тор Андрущенко, – таким чином разом нам вдасться
сформувати духовні високоморальні цінності молоді”.
Віктор Петрович розповів про глибоку історію НПУ, його
широкі міжнародні зв’язки, вихід на європейські про�
стори і разом з тим провів декілька паралелей щодо
співпраці духовних організацій і освітніх навчальних
закладів у різних країнах: “Там, де зусилля цих структур
об’єднуються, відбувається зовсім інше формування
світогляду й особистості людини. У таких країнах люди
налаштовані на співпрацю, толерантність, виражають
милосердя у своїх вчинках, а це надто вагомий фактор,
щоб ним нехтувати, бо культура твориться на ґрунті
взаємоповаги і співпраці”.

Присутнім на засіданні ректор Андрущенко розпо�
вів і про роботу над нещодавно затвердженою Педаго�
гічною Конституцією Європи, яка вже має чималий
успіх за кордоном. Адже при розробці тексту авторами
велика увага зверталася на співпрацю релігійних і світ�
ських організації, освітніх установ і навчальних закладів
для формування нового вчителя для об’єднаної Євро�
пи ХХІ століття.

Драгомановський виш теж вніс сюди особливу
лепту, адже в університеті буде вестись підготовка
фахівців за напрямом “теологія”. Педагоги�драгома�
новці аргументують це новими викликами глобалізова�
ного часу, що вимагає високого духовного розвитку
людини, реалізації усіх її потенціалів і здібностей.

Окрім глобальних наукових засад, конференція ще
була приурочена й до майбутнього липневого святку�
вання в цьому році 1025�ліття хрещення Київської Русі.
Про це розповів директор Інституту культурології
Національної академії мистецтв України, академік,
професор Юрій Богуцький. Відповідно до двох Указів
Президента України і рішення уряду щодо того, яким
чином та за якою програмою має відбуватися святку�
вання 1025�ліття хрещення Київської Русі, поставлено
завдання провести відповідні заходи в кожному насе�
леному пункті держави. Зокрема це стосується не
лише релігійних і духовних організацій. Загальна ж уро�
чистість відбудеться в липні в день рівноапостольного
князя Володимира, хрестителя Київської Русі. За сло�
вами пана Богуцького, така подія набуває особливої
ваги як великий цивілізаційний вибір того часу, що
вплинув на розвиток і функціонування України.

Також були зачитані вітання від предстоятеля Укра�
їнської Православної церкви Київського патріархату,
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси�України
Філарета, предстоятеля Української Православної
церкви Московського патріархату, Митрополита Київ�
ського і всієї України Володимира, предстоятеля
Української греко�католицької церкви, митрополита
Київського Святослава та предстоятеля Української
автокефальної православної церкви, митрополита
Київського і всієї України Святослава.

Святі отці закликали громадськість з глибокою
шаною і розумінням поставитися до вшанування цієї
події, культивуючи в собі усвідомлення вагомості цього
дня як першопочатку потужного розвитку вітчизняної
культури, освіти, мистецтва, національної думки, куль�
ту сім’ї й родини. Надто важливо є саме те, що чи не
вперше подію такого значення й масштабу святкувати�
ме не лише українська церква, але й українська держа�
ва, суспільство, що обов’язково стане поштовхом до
гармонійного співжиття й порозуміння в країні.

Людмила КУХ,

прес(служба університету
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НЕЩОДАВНО в Інституті соціальної роботи та

управління Національного педагогічного універси�

тету імені Михайла Драгоманова відбулася чергова

зустріч студентів з ректором Вищої лінгвістичної

школи (м. Ченстохов), доктором Цезарієм Вошінсь�

ким.

Зустріч розпочалася
привітальним словом
директора Інституту
соціальної роботи та упра�
вління професора Алли

Ярошенко, яка нагадала
про умови цього проекту,
переваги отримання
подвійного диплому та
доступність системи Інтер�
нет�навчання MOODLE.
Після чого виступили сту�
денти, які одночасно здоб�
увають освіту в нашому уні�
верситеті та польському
ВНЗ у місті Ченстохові. Вони розповіли, чому вирішили
стати студентами Вищої лінгвістичної школи в Польщі та
які перспективи на них очікують. Спудеї поділилися пози�
тивними враженнями від навчання, своїми секретами і
мріями, які спонукали їх стати студентами європейського
вишу, і щиро заохотили інших слідувати їхньому прикладу.
Як зізналась одна зі студенток Орися Білецька: “Кожній
людині дається однакова кількість можливостей, але
успішних людей лише 5% – це ті, що скористалися своїм
шансом”. 

Ректор Вищої лінгвістичної школи Цезарій Вошінсь�
кий та директор Українсько�польського центру акаде�
мічних обмінів Олексій Москаленко висловили своє
бачення такого партнерства та розповіли про вигоду для
українських студентів. Вони назвали польський студент�
ський квиток ключем та перепусткою. І не дарма, адже
наявність такого документу відкриває кордони у всю
систему вищої освіти Європейського союзу та надає
можливість брати участь у багатьох грантах і проектах. 

Олександра БИЧКОВСЬКА

“ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ХРИСТИЯНСТВА 

В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ: ВІХИ ТИСЯЧОЛІТЬ”

До 1025"ліття хрещення Київської Русі Навчальний процес

ДВА ДИПЛОМИ 

ОДНИМ ЗУСИЛЛЯМ

Традиційні, тепер уже дев’яті юридичні читання

в Національному педагогічному університеті імені

Михайла Драгоманова, що організовує і проводить

Інститут політології і права НПУ, цього року виріши�

ли присвятити політико�правовій реформі в Украї�

ні. Поговорити на актуальну тему до вишу з’їхалися

молоді науковці з усієї держави: правознавці, юри�

сти, політологи, історики, політтехнологи й філо�

софи.

Учасники звернулися до питань філософії і онтології
сучасного права, економічних трансформацій в Україні,
модернізації державного управління, співвідношення
держави і церкви в правовому аспекті, медіації як одно�

го із засобів забезпечення ефективної судової влади.
Чимале обговорення зокрема отримали питання, що
стосувалися виховання молодого покоління, інженерії
права в освіті і культурі, сучасних нанотехнологічних
інновацій, екологічної культури та багато іншого.

Своєрідну риску під великим переліком можливих
для обговорення питань підвів директор Інституту дер�
жави і права імені В. М. Корецького Національної акаде�
мії наук України, академік, доктор юридичних наук, про�
фесор Юрій Шемшученко, котрий проаналізував цен�
тральні проблеми, які виникли у зв’язку з проведенням
політико�правової реформи в Україні. “Вона не має
початку, і не знаю, чи матиме кінець, – зауважив вче�
ний, – оскільки зі здобуттям незалежності в Україні весь

час відбуваються всілякі реформи, які можна об’єднати
під єдиною назвою – політико�правової”.

Як заступник Голови Конституційної Асамблеї Юрій
Сергійович детальніше зупинився на аналізі власне кон�
ституційної реформи в Україні як однієї з ключових в цій
тематиці. На думку пана Шемшученка, те, що здійснен�
ням конституційної реформи в нашій державі займаєть�
ся саме Конституційна Асамблея, тобто люди не заан�
гажовані політикою, до того ж фахівці�конституціоналі�
сти, вчені різних галузей права, історики, філософи,
економісти, – це вже велике досягнення. Академік зау�
важив, що практично 60% чинної Конституції підлягають
реформації та доопрацюванню. Це пов’язано власне з
побудовою саме громадянського суспільства. “Правова
держава і громадянське суспільство – дві основні кате�
горії, на яких повинне будуватися справжнє суспіль�
ство, – стверджує Юрій Сергійович, – а ми поки навіть
не маємо формули поняття громадянського суспіль�
ства, що впливатиме на характер управління державни�
ми справами”.

У довершення всього пан Шемшученко зауважив,
що 2014 календарний рік визначено ключовим у подан�
ні Проекту закону про внесення змін до Конституції
України. Тож робота ще ведеться, і результати дев’ятих
юридичних читань у Драгомановському університеті
можуть внести свою лепту до цієї роботи.

Людмила КУХ,

прес(служба університету
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Ми чітко усвідомлюємо, що говорити лише
про політичну реформу в контексті сучасного сус�
пільства, глобальних цивілізаційних змін відокре�
млено й законсервовано практично неможливо й
нереально, тому дещо розмили межі тематики
конференції, таким чином давши більше свободи
для науковців, щоб окреслити історію, сучасність
і перспективи політико�правової реформи в
Україні з її передумовами і наслідками.

Богдан Андрусишин, 

проректор(директор 

Інституту політології та права



16 травня 2013 року в Національному університеті “Острозька академія”

відбулася міжнародна конференція “Місія України в сучасному світі”, яка

зібрала разом енергійних і талановитих студентів, науковців та політиків. До

участі долучилися і представники НПУ імені М. П. Драгоманова – переможці

загальноуніверситетського студентського соціально�політичного турніру

“Місія України в сучасному світі”.

Переможці університетського конкурсу під час
відбору в стінах університету представляли кон�
цепцію екуменізму. У складі команди були Ірина та
Юлія Дарміць, Анастасія Макаренко. Саме вони
та заступник директора Інституту управління та
економіки освіти Яна Курган поїхали представля�
ти драгомановський університет в Острозі. 

Програма конференції виявилася надзвичайно
насиченою та багатою на культурні заходи. Так,
учасників було запрошено на відкриття виставки
картин на історичну тематику, на якій презентували
роботи із серії “Сузір’я князів Острозьких” видат�
ного художника�баталіста А. О. Орльонова. На
думку ініціатора проекту, цей захід актуалізував
місію України у світі в ретроспективі духовності. 

Культурна частина конференції плавно перей�
шла у наукову – пленарне засідання, на якому про�
звучали доповідь першого Президента України
Леоніда Кравчука та співдоповіді: заступника дирек�

тора Інституту історії України
НАНУ Станіслава Кульчиць�

кого, радника Президента
України, Президента Благо�
дійного Фонду “Схід�Захід
разом” Володимира Зуба�

нова, завідувача відділу стра�
тегій розвитку громадянсько�
го суспільства Національного
Інституту стратегічних дослі�
джень О. А. Корнієвського та
старшого експерта з військо�
вих питань Інституту страте�
гічного розвитку А. М. Пав�

ленка Доповідачами було
висвітлено базові вектори
направленості місії України у

світі крізь призму минулого та майбутнього. Зокрема,  Володимир Зубанов акцентував
увагу на п’яти напрямках, котрі є пріоритетними для України, а саме: сільське господар�
ство, аерокосмічна галузь та літакобудування, інформаційні технології, миротворчість, а
також об’єднання Сходу і Заходу на основі спільних слов’янських коренів. При цьому
останній напрям, на його думку, претендує на роль головної місії України у світі.  

Надалі міжнародна конференція проходила у форматі трьох “круглих столів”:
“Імідж України: що ми транслюємо назовні, як нас сприймають у світі і чи потрібні
зміни?”, “Зовнішні вектори України: Європейський Союз. Митний союз чи цілковита
незалежність?” та “Внутрішня політика об’єднання: Схід і Захід разом”, після прове�
дення яких увазі учасників було запропоновано одногодинну екскурсію територією
Острозької академії.

Завершальним етапом конференції стали дебати “Місія держави у світі – чи пот�
рібна вона? Чіткий дороговказ або обмеження розвитку?”, що викликали в залі акаде�
мії жваву полеміку та залишили по собі безліч питань для роздумів учасникам заходу. 

Підбиваючи підсумки конференції, модератори прийшли до висновку в необхід�
ності проведення такого заходу й надалі та розширення кола учасників, а ректор
Національного університету “Острозька академія” виявив бажання зробити аналогіч�
ні зустрічі в стінах академії традиційними.

Отже, сподіватимемося, що проект “Місія України у світі” матиме своє продов�
ження у науково�теоретичному контексті задля формування розуміння міжнародного
політичного, соціокультурного стану, ролі та завдання України в сучасному світі, що
створить надійний ґрунт для подальшої реалізації місії України на практиці. 

Юлія ДАРМІЦЬ,

студентка Інституту управління та економіки освіти
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“КРАЩІ ВИПУСКНИКИ 2013 – ВЕЛИЧ УНІВЕРСИТЕТУ”
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КОЖНОГО року на почат�
ку літа Віктор Андрущенко

залишає дві�три години в
своєму напруженому робочо�
му графіку, щоб поспілкува�
тися і ближче познайомитися
з тими, які за п’ять років нав�
чання в університеті здивува�
ли флагман педагогічної осві�
ти, сколихнули Україну і світ
своїми здобутками, перемо�
гами, рівнем інтелектуально�
го розвитку, досягненнями в
навчанні, науці, спорті,
мистецтві, які розкрили свій
талант та голосно заявили про нього, –
тобто з кращими випускниками року.

Рейтингом такі студенти визначають�
ся в кожному інституті, відзначаються від�
повідними преміями і нагородами. Стати
кращим не так вже й просто, адже своїми
здобутками ти маєш не тільки бути ліп�
шим за однокурсників, але й мати відзна�
ки всеукраїнського та міжнародного
рівня.

“Я дуже поважаю особистий вибір
кожного студента і розумію, що моло�
дість, юність – пора не лише навчання,
але й розваг, друзів, мандрів, – зазначив
під час зустрічі зі студентами 31 травня
2013 року ректор Віктор Андрущенко. –
Єдине, що повинно бути святим в універ�
ситеті, – це якість підготовки майбутнього
фахівця, і я дуже радий та вдячний вам за
те, що можу відзначити ваш рівень як най�
вищий у навчальній і науковій діяльності, академічній
мобільності, спорті й мистецтві”.

Ректор пригадав свої студентські роки, своє беш�
кетництво й навчання, просиджування в бібліотеці,
спортивні турніри і побажав випускникам з такою ж при�

ємністю і радістю згадувати свою альма матер, який би
шлях у житті не довелося обрати. “Навіть якщо ви стане�
те просто талановитими вчителями – це буде слава й
велич університету, який вас такими виховав, – наголо�
сив Віктор Петрович, – адже в першу чергу людина

повинна знайти себе в сус�
пільстві, відчути свою потріб�
ність і важливість, – щоб
потім, згодом, впевнено ска�
зати: моє життя вдалося”.

Зізнався ректор і про
своє небажання відпускати
таких талантів зі стін НПУ,
маючи на увазі те, що якщо
виникне зацікавленість у
подальшому навчанні та аспі�
рантській діяльності, Драго�
мановський виш ласкаво про�
сить до своїх лав.

Подарунком від ректорату для цих
студентів стане поїздка в кінці місяця до
Санкт�Петербурга. Нагородження пере�
можців відбудеться під час урочистої
церемонії Педагогічних обжинків у
Національному педагогічному універси�
теті імені Михайла Драгоманова у червні
2013 року.

Людмила КУХ,

прес(служба університету

Я К О Ю  Є  М І С І Я  У К Р А Ї Н И ?
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Життя, безперечно, важке, але
жити треба й перемагати треба,
все робити для того, щоб тобою
пишалися батьки, товариші і друзі,
вирости доброю людиною, поряд�
ною і чесною, виховати хороших
дітей, працювати на благо своєї
держави, мирного світу, – це вели�
ка місія справжньої особистості.

Віктор Андрущенко


