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28 квітня 2014 року ректор Національного педаго�
гічного університету імені Михайла Драгоманова, ака�
демік Віктор Андрущенко зустрівся зі студентами�пе�
реможцями Всеукраїнського туру конкурсу студентсь�
ких наукових робіт з природничих, технічних та гумані�
тарних наук, який проводився під егідою Міністерства
освіти і науки України, та їх науковими керівниками.

Цьогоріч студенти Національного педагогічного універ�
ситету імені М. П. Драгоманова вибороли дев’ять призових
місць. Кілька днів тому на засіданні Вченої Ради вишу призе�
рам вручили срібні медалі Михайла Драгоманова та відзна�
ки “Драгомановська родина” від університету, грамоти й
фінансові заохочення.

Сьогоднішня зустріч передбачала детальніше знайом�
ство з молодими науковцями та їхніми майбутніми пошука�
ми. Віктор Андрущенко глибше дізнавався про кожну пере�
можну роботу, актуальність і новизну її теми та відзначав
неабияку вагомість результатів досліджень. Ректор і прорек�
тори університету високо оцінили здобутки студентів і подя�
кували їм та їх науковим керівникам за достойне предста�
влення вишу і наукових шкіл НПУ на всеукраїнському рівні.

Звісно, поважні вчені побажали молоді не зупинятися на
досягнутому й продовжувати дослідження та будувати свою
наукову кар’єру.

“Я бачу, як ви всі закохані в науку, і мені приємно це від�
значити, – наголосив ректор, – але ще важливіше, щоб ви
змогли зосередити навколо себе й іншу молодь вишу, стати
такими своєрідними міні�центрами наукового мислення
кожного інституту, який представляєте”. Науковий шлях – це
складна клопітка робота, що не кожному під силу, але саме в
університеті є неабияка можливість відкрити у кожному
вміння і талант до цього, переконаний Віктор Петрович.
Популяризувати престиж сучасного науковця повинна саме
молодь, яка здатна стати джерелом нових ідей, натхненни�
ком нестандартних думок і тез. Адже в сучасну епоху саме
інтелект є рушієм прогресу цивілізації.

РЕКТОР ЗУСТРІВСЯ З НОВИМ ПОКОЛІННЯМ

НАУКОВЦІВ�ДРАГОМАНОВЦІВ

11 квітня 2014 року в Національному педагогічному університеті 
імені Михайла Петровича Драгоманова відбувся гала�концерт щорічного

Міжуніверситетського фестивалю�конкурсу аматорського мистецтва "Фарт"

ЩОРОКУ 26 березня відзначається Всесвітній
день солідарності з людьми, хворими на епіле�
псію. На жаль, сьогодні ця недуга вражає людей
все більше і більше. Студенти Національного
педагогічного університету імені Михайла Драго�
манова, а зокрема Інституту корекційної педагогі�
ки та психології, які за фахом вчаться працювати з
такими дітками й дорослими людьми, зініціювали
акцію на підтримку хворих на епілепсію “День фіо�
летової стрічки”.

Драгомановці, не на жарт стурбовані ситуа�
цією в суспільстві, вирішили провести своєрідний
“лікнеп” з наданням першої допомоги у гуманітар�
ному корпусі університету, що на вулиці Тургенів�
ська 8/14, та у навчальному корпусі на вулиці 
Освіти, 6. Там вже старалися студенти Інституту
соціальної роботи та управління. Всі бажаючі

отримали брошури з інформацією про першу допо�
могу у разі необхідності людям�епілептикам, та фіо�
летові стрічки, які на знак солідарності й розуміння
кріпили на одяг. З роздатковим матеріалом допоміг
у проведені акції “Фонд батьків дітей�аутистів”.

За словами самих драгомановців, епілептики
нічим не відрізняються від інших.  Медицина не сто�
їть на місці, і ліки дають змогу таким людям не відчу�
вати себе обділеними у чомусь. Їм дуже потрібне
наше розуміння, підтримка й увага. Кожен свідомий
громадянин повинен мати хоча б трішки інформації,
щоб у разі необхідності надати першу допомогу.
Будьте солідарними!

Олександра ДУДКО,

прес�служба університету

ФІОЛЕТОВИЙ ДЕНЬ В НПУ

ННооввииннии  ппііддррооззддіілліівв



8 квітня 2014 року зі студентами Національного педагогічного університету

імені Михайла Драгоманова зустрілась відомий політичний діяч, Прем’єр�мі�

ністр України у 2005, 2007–2010 рр. Юлія Тимошенко. Спілкування пройшло у

форматі “запитання – відповідь”. Такий відкритий діалог дав змогу студентам

отримати відповіді і пояснення на злободенні питання молоді.

Вже на початку зустрічі Юлія Тимошенко аргументувала свій вибір саме Національ�
ного педагогічного університе�
ту імені Михайла Драгоманова,
його студентського й викла�
дацького  складу для спілкуван�
ня. За словами Юлії Володими�
рівни, зараз у країні, якщо не
стоїть, то повинно стати пріори�
тетом виховання нової людини,
яка через серце пропускає все і
будує новий світ. Саме педагоги
стоять у витоків такого вихован�
ня, забезпечують його протя�
гом усього життя людини, готу�
ють нову еліту держави.

“На ваші плечі лягає питання
виховання нової людини. Вона
мусить бути перш за все люди�
ною, яка не сприймає подвійні
стандарти. Це мусить бути люди�
на, яка розрізняє добро і зло”, –
наголосила Юлія Тимошенко, вва�
жаючи завдання виховання люди�
ни одним із ключових аспектів
реформування держави.

“Драгомановці – це велика
педагогічна родина, яка працює
на благо Його Величності Вчите�
ля, – зазначив під час зустрічі рек�
тор університету, академік Віктор

Андрущенко, – і тому наша велика мрія і завдання – підняти соціальний статус вчителя,
імідж цієї професії в нашій державі”. Для цього, на думку Віктора Петровича, потрібні
спільні зусилля і громадян країни, і педагогів�науковців, і влади. Тому підтримка для сільсь�
кого вчителя з боку державних провладних політиків особливо важлива й необхідна.

За переконаннями екс�прем’єр�міністра, в Україні загалом потрібно змінити сто�
сунки між людиною, громадянським суспільством і всією машиною влади. А молодь у
такій системі повинна брати участь в управлінні країною. “Я вважаю, що тільки люди, які
мають інтелект, знання, бажання і волю навести порядок в державі, можуть все змінити
через своє право брати участь в реальному управлінні”, – наголосила Юлія Тимошенко.

Студентство активно включилося до діалогу та цікавилося здебільшого питаннями,
що турбують усю молодь країни: щодо фінансової підтримки студентів з боку держави,
першого робочого місця, можливості працевлаштування за спеціальністю за конкурен�
тоспроможну платню й чимало іншого.

Юлія Тимошенко підтримала ідею студентів щодо розробки законопроекту про
перше робоче місце, у роботі над яким візьме участь ініціативна група молоді.

Прес�служба університету
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ЗІ СТУДЕНТАМИ НПУ ЗУСТРІЛАСЬ 

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО

16 квітня 2014 року студенти Національного педагогічного університету

імені Михайла Драгоманова мали можливість поспілкуватися з кандидатом у

Президенти України, екс�головою Служби зовнішньої розвідки України, гене�

ралом армії Миколою Маломужем.

Відкриваючи зустріч,
ректор Драгомановсько�
го університету Віктор

Андрущенко зауважив,
що теперішня напружена
ситуація на сході і півдні
України кожного грома�
дянина змушує шукати
відповіді на чимало болю�
чих запитань. Микола
Григорович – один з тих,
хто чи не найбільше поін�
формований та може
дати чіткі й достовірні від�
повіді. Це ще одна
можливість для молоді
об’єктивно оцінювати
події в державі та у міжнародному просторі.

Спілкуючись з молоддю, Микола Маломуж особливий акцент зробив на вихован�
ні нової людини для нового суспільства, яке сформувалося протягом останніх місяців
в Україні. Така особистість мусить стати носієм високоморальних культурних цінно�
стей. На думку пана Маломужа, це забезпечить гармонійний розвиток суспільства й
держави. Адже в усіх суспільних сферах повинні працювати лише професіонали. За
такими професіоналами слід йти до університетів, де найпрогресивніші наукові
школи, що забезпечують поступ цивілізації, та, безумовно, молодь, яка не лише її
рушій, але й основа.

Загалом найбільше студентство цікавили питання щодо антитерористичної кам�
панії на сході України, ескалації конфлікту та можливих загроз початку війни. Генерал
висловив свої думки з цього приводу і запевнив, що за умови певних чітких і правиль�
них дій українських силовиків, спільних дипломатичних зусиль є велика можливість
уникнення військового бойового конфлікту.

Що стосується безпосе�
редньо педагогічної і вчительсь�
кої сфери України, пан Маломуж
відзначив великий поступ драго�
мановців на світових теренах
створенням та реалізацією Педа�
гогічної Конституції Європи. У
свою чергу кандидат у Президен�
ти України взяв зобов’язання
перед майбутніми педагогами
докласти усіх зусиль для підняття
престижу й соціального іміджу
професії Вчителя в сучасному
суспільстві.

ДРАГОМАНОВЦІ ПОСПІЛКУВАЛИСЬ 

З ЕКС�ГОЛОВОЮ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ

РОЗВІДКИ УКРАЇНИ МИКОЛОЮ МАЛОМУЖЕМ

До 200�ліття від дня народження Т. Шевченка

Інститут української філології та літературної твор�

чості імені Андрія Малишка Національного педаго�

гічного університету імені Михайла Драгоманова

спільно з Малою академією наук (МАН) учнівської

молоді Київської області оголосив конкурс науково�

дослідних та творчих робіт “Тарас Шевченко –

володар у царстві духу” серед учнів навчально�ви�

ховних закладів Київської області.

8 квітня в актовій залі гуманітарного корпусу НПУ
відбулося нагородження понад 40 переможців МАН
Київської області в номінаціях “Літературознавство”,
“Літературна творчість” та
“Образотворче мистецтво”.
Майбутніх науковців привіта�
ли голова Президії Малої
академії наук учнівської
молоді Київської області про�
фесор Володимир Сергієн�
ко, в. о. директора Київсько�
го обласного комунального
позашкільного навчального
закладу “Мала академія наук
учнівської молоді” Тетяна

Петровська, викладачі
кафедри української літера�
тури Інституту української
філології та літературної
творчості імені Андрія
Малишка та образотворчого
мистецтва Інституту педаго�
гіки та психології.

Незважаючи на юний вік,
члени МАН мають за плечима

невеличкий досвід наукової роботи. Вони репрезенту�
вали тези своїх робіт та уривки власних літературних
творів. Завідувач кафедри української літератури про�
фесор Володимир Погребенник відзначив найкра�
щих, запевнив усіх в тому, що досвід написання науко�
вих робіт стане дуже вдалою платформою для наступ�
них звершень, а також вказав на переваги та недоліки
всіх проаналізованих ним робіт, аби в подальшому уча�
сники тільки вдосконалювались.

Також переможцям було запропоновано опубліку�
вати тези своїх наукових робіт в щорічному студентсь�
кому науковому збірнику.

Та йшлося не тільки про науку, а й про мистецтво.
МАНівців привітали камерний оркестр під керівництвом
професора Василя Федоришина, ансамбль “Купава”
та студентський театр “Вавилон”, який презентував
актуальну виставу за мотивами твору Тараса Шевченка
“Кавказ”, а також студентка ІІ курсу Інституту українсь�
кої філології та літературної творчості імені Андрія
Малишка Юлія Писаренко музичною композицією.

Після завершення програми школярам та майбут�
нім абітурієнтам провели невеличку екскурсію поверха�
ми університету та відповіли на всі запитання щодо нав�
чання та студентського життя драгомановців. Споді�
ваємося побачити талановитих МАНівців наступного
року вже на студентських лавах у затишних аудиторіях
Інституту української філології та літературної творчості
імені Андрія Малишка.

Н А Г О Р О Д И Л И  М А Н і в ц і в
СССС пппп іііі вввв пппп рррр аааа цццц яяяя
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Гордість

РЕКТОРИ З ПОЛЬЩІ ТА БОЛГАРІЇ СТАЛИ ПОЧЕСНИМИ

ПРОФЕСОРАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

На урочистому засіданні Вченої
Ради Національного педагогічного уні�
верситету імені Михайла Драгомано�
ва 17 квітня 2014 року у присутності
поважних вчених, академічного корпу�
су вишу мантії і дипломи Почесних
професорів вручили ректору Академії
спеціальної педагогіки імені Марії Гже�
гожевської у Варшаві Яну Лащику та
ректору Софійського університету
імені Климента Охридського Івану

Ілчеву.
Засідання відкрив очільник Драго�

мановського університету, доктор
філософських наук, професор Віктор

Андрущенко. Ректор привітав акаде�
мічну спільноту, викладачів і студентів НПУ, поважних гостей з Франції, Почесного сенатора Укра�
їнського вільного університету, почесного професора в галузі зв’язків з громадськістю та комуні�
кації Моріца Гунцінгера (Німеччина), Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Болгарія
в Україні Красіміра Неделчева Мінчева зі святом – обранням у Почесні двох великих науковців,
поважних педагогів з дружніх нам країн, друзів і партнерів університету, які вже кілька років поспіль
підтримують прекрасні стосунки з українськими освітянами, забезпечують тісне співробітництво
між викладацьким і студентським колективами навчальних закладів.

У традиції драгомановських Вче�
них рад таке засідання відкриває сту�
дентським гімном “Гаудеамус” Націо�
нальний заслужений академічний
український народний хор імені Григо�
рія Верьовки під диригуванням худож�
нього керівника, Героя України, народ�
ного артиста України, проректора�ди�
ректора Інституту мистецтв НПУ Ана�
толія Авдієвського.

Під загальні оплески мантію й
диплом ректор і студенти НПУ одягну�
ли доктору природничих наук, дипло�
мованому фізику, астронавту, ректору
Академії спеціальної педагогіки імені
Марії Гжегожевської у Варшаві Яну

Лащику.
Слова вітання пану Лащику від

усієї педагогічної спільноти України,
від Національної академії педагогіч�
них наук України в особі Василя

Кременя висловила учений секре�
тар НАПН України, доктор педагогіч�
них наук, професор Неля Ничкало.

У власній доповіді Почесний про�
фесор Ян Лащик подякував драгома�
новцям за надану йому честь, за
тісне співробітництво, що вже протя�
гом довгих років налагоджене між
двома університетами, і з цього часу
стане ще більш плідним та результа�
тивним. У Варшаві давно дуже ціну�
ють українських вчених�педагогів,
особливо професорів і наукові школи

Драгомановського вишу. Чимало наукових проектів, що виконуються спільно колегами з Польщі і
України, мають результати міжнародного масштабу і рівня.

Драгомановці запросили пана Лащика частіше навідуватися до Києва та в НПУ, прочитати
кілька публічних лекцій для студентів і викладачів університету, адже для драгомановців це буде
справжня честь.

Ще одну мантію та диплом Почесного професора вручили талановитому історику держав�
ницького значення, який докладає чимало зусиль для розвитку болгарської освітньої системи,
підняття престижу вченого на світовому просторі, ректору Софійського університету імені Кли�
мента Охридського Івану Ілчеву.

Слова вдячності і вітань пану Ілчеву висловила доктор філологічних наук, професор, академік
Любов Мацько. У програмі співробітництва між двома університетами Любов Іванівна досить
часто відвідувала Болгарію та саме Софійський університет. За словами академіка, навіть у архі�
тектурі цього прекрасного вишу збереглася часточка душі великого патрона Драгомановського
університету Михайла Драгоманова. За збереження пам’яті українського культуротворця, гро�
мадського діяча Драгоманова українські педагоги безмежно вдячні своїм болгарським колегам.

Іван Ілчев детальніше розповів Драгомановській родині про освіту в Болгарії, труднощі й пере�
моги навчального закладу, який сам очолює, подякував за надану йому честь бути причетним і
входити до відомої вже на світовому освітянському просторі Драгомановської родини. Пан Ілчев
побажав педагогам з НПУ багато сил життєвих і творчих нових перемог, здобутків, осягнень, адже,
на думку болгарського ректора, в українців ще все попереду і, якщо працювати і вірити, то все

обов’язково вдасться.
Найщирішими й найприємніши�

ми подарунками для гостей стали
пісні рідною мовою у виконанні вели�
кого народного хору імені Г. Верьов�
ки.

Одухотворені й задоволені члени
Вченої Ради та гості залишали залу й
обіцяли обов’язково приїхати знову з
лекціями та науковими проектами.

Людмила КУХ,

прес�служба університету

7 квітня 2014 року в Інституті корекційної педагогіки та психології

Національного педагогічного університету імені Михайла Драгомано�

ва відбулася зустріч з чудовою дівчиною, спортсменкою, членом

збірної України з біатлону, учасницею Параолімпійських ігор в Сочі,

студенткою ІV курсу ІКПП Ольгою Прилуцькою. Дівчина розповіла про

свою спортивну кар`єру.

Ольга виступала в складі української збірної з біатлону. Незважаючи на
значні вади зору, студентка йшла до перемоги й зайняла почесне 4 місце.
До бронзи не вистачило лічених хвилин, оскільки перед самим стартом
отримала травму ноги. Але, як кажуть спортсмени, головне увійти в першу
шістку. До великого спорту дівчина потрапила не так давно. Професійно
займається спортом майже 5 років. Ще зі школи Оля мріяла пов`язати своє
життя з музикою. Вокал, фортепіано, гітара та інші музичні інструменти опа�
нувала, але все�таки спорт переміг.

Спортсменка встигає і навчатися, і тренуватися. Адже дирекція Інститу�
ту завжди ставиться з розумінням до захоплень студентів і, звичайно ж, під�
тримує їх.

З перемогою студентку привітав директор Інституту, доктор педагогіч�
них наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук
України, заслужений юрист України Віктор Синьов. Від дружнього колекти�
ву Інституту вручив спортсменці золоту прикрасу на щастя та квіти. І, зви�
чайно ж, побажав не опускати руки, а йти далі до визначеної мети.

Прийшов привітати спортсменку й директор спортивного клубу “Олімп”
НПУ, доцент Олександр Питомець.

Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри тифлопеда�
гогіки Євгенія Синьова побажала Ользі ще багато перемог, адже вона як
ніхто знає про проблеми порушення зору і розуміє всі складності, пов’язані
з цим.

Не залишився осторонь Інститут фізичного виховання. Його представи�
ли досвідчені викладачі: професор, завідувач кафедри фізичного виховання
і спорту Олександра

Дубогай та старший
викладач Олена

Булейченко підтри�
мали параолімпійку,
адже в спорті вони
майже все життя і зна�
ють вагу і цінність кож�
ної медалі.

Увесь колектив уні�
верситету вітає драго�
мановку, бере з неї
приклад та бажає
нових і нових успіхів!

Олександра ДУДКО,

прес�служба університету

16 квітня 2014 року в Інституті іноземної філології відбулася зустріч з
арабським письменником, мандрівником, професором та засновником Цен�
тру дослідження арабської та ісламської цивілізації – Абдульрахманом  Мах�

муд Аль Махмудом. На зустрічі, яка проходила арабською мовою, були при�
сутні студенти 1�3 курсів Інституту іноземної філології, які вивчають арабську
мову, та всі бажаючі.

Було презентовано навчальний посібник “Класична арабська література”.
Книга привернула увагу студентів�сходознавців та спонукала до активного
спілкування з автором. Філологи охоче ставили запитання про творчість пись�
менника та культурну спадщину його народу. Абдульрахман  Махмуд Аль Мах�
муд поділився своїми найкращими враженнями про Україну, розповів про свої
плани.

Професор Абдульрахман запропонував студентам�арабістам творчу спів�
працю – написати статті арабською мовою про українських письменників. Ці
матеріали буде опубліковано в його новій книзі про Україну. Наприкінці зустрі�
чі письменник подарував студентам навчальні книги з авторським підписом. У
відповідь студенти інституту подарували гостеві книгу про наш університет.

Микита КОРНІЄНКО,

студент ІІІ курсу Інституту іноземної філології

Творча зустріч 

з арабським письменником

ДРАГОМАНОВКА – 

УЧАСНИЦЯ ПАРАОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР У СОЧІ

ВВВВ чччч ееее нннн аааа     рррр аааа дддд аааа

Презентації



НАЙЯСКРАВІШОЮ подією цієї весни в Інституті управлін�
ня та економіки освіти став “Місяць менеджменту”, який три�
вав 4 тижні: з 01.04.2014 до 25.04.2014. Протягом цього часу
студентам випала унікальна можливість не лише поглибити
свої теоретичні знання в області управління, а й поспілкувати�
ся з видатними “практиками” менеджменту та взяти участь у
ряді цікавих конкурсів. 

Стартував проект із проведення олімпіади з менеджмен�
ту для  студентів 4�5 курсів. Щотижня студентам пропонува�
лися кращі книги видатних практиків управлінської думки,
презентувалися біографії найвідоміших фахівців менеджмен�
ту та аналітиків, таких як Стів Джобс, Коімбатур Крішнарао
Прахалад, Стівен Кові, пропонувалися пізнавальні фільми
тощо. Цікавою особливістю “Місяця менеджменту” стало те,
що в ньому із задоволенням брали участь як українські, так і
іноземні студенти з Китаю.

Крім того, було організовано зустріч із топ�менеджерами
К. Дєєвою (директором з персоналу ПАТ “OTIS” Україна),
Д. Дідо (фінансовим директором ПАТ “OTIS” Україна) та
О. Блавдзевич (віце�президентом Українського союзу про�
мисловців і підприємців), які в рамках коротких презентацій із
задоволенням ділилися досвідом зі студентами  та відповіда�
ли на усі їх запитання.

У насичений графік студентів входили конкурс “Краща
інсталяція менеджменту”, кінопанорама короткометражних
фільмів про управління, виставки “Франчайзинг в Україні”,
круглий стіл “Сучасні тенденції менеджменту”, брейн�ринг,
ділова гра із засадами метафоричного менеджменту, “день
навпаки” та інші не менш цікаві заходи.  

Нам же вдалося поспілкуватись з одним із організаторів
“Місяця менеджменту”, заступником директора з організа�
ційно�виховної роботи Інституту управління та економіки осві�
ти – Брязкун Валентиною Вікторівною.

– Отже, Валентино Вікторівно, в історії нашого моло�

дого інституту практика проведення місяця менеджмен�

ту є абсолютно новою. Як виникла ідея проведення тако�

го масштабного проекту?

– Насправді в нашому Інституті уже доброю традицією

стало проводити тижні, присвячені різноманіт�
ним темам. А оскільки заходів було заплановано
дійсно багато, то ми вирішили провести цілий
місяць менеджменту. Так ми не лише звільнили
студентів від надмірного навантаження, адже
навчальний процес ніхто не відміняв, а й змогли
втиснути у щільний графік усе задумане.

– Організація такого масштабного заходу вимагає

хорошої, злагодженої роботи цілого колективу. Чи є у

Вас команда однодумців, котра допомагала Вам в орга�

нізації місяця менеджменту?

– Звичайно, самостійно керувати подібним проектом
надзвичайно важко. Проведенням “Місяця менеджменту” ми
займались разом з колегами Я. М. Курган, заступником
директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків, та
Н. Ю. Луценко, а також нам допомагали студенти Інституту.

– Які найважчі моменти чи перешкоди траплялись

Вам на шляху організації проекту?

– Мабуть, єдиною перешкодою стала відсутність фінан�
сування проекту, але у нас було надзвичайно велике бажання
створити щось нове та оригінальне, тому спільними зусилля�

ми ми досягли надзвичайних результатів, а завдяки потужній
підтримці студентів будь�які перешкоди зводились нанівець. 

– Як оцінюєте проведення місяця менеджменту

загалом? Усе пройшло відповідно до задумів?

– Усі заплановані заходи було проведено на високому
рівні. Звісно, були деякі труднощі з організацією зустрічей з
топ�менеджерами, адже вони надзвичайно зайняті люди, і
інколи в останній момент доводилося вносити зміни у роз�
клад та переносити презентації, але уміння швидко реагувати
в кризових ситуаціях – це те, чого ми  в першу чергу навчаємо
наших студентів, тому вчасно зреагувати та відкоригувати
напружений графік вдавалося завжди. 

– Які із проведених заходів, на Вашу думку, вияви�

лись найбільш яскравими та особисто Вам запам’ятали�

ся найбільше?

– Місяць видався справді насиченим, і цікавого було
багато. Особисто мені, мабуть, найбільше запам’ятається
ділова гра з засадами метафоричного менеджменту. Вона
настільки сподобалась учасникам, що із відведених на неї 3
годин часу було проведено аж 5, і навіть після того студенти
не хотіли розходитися по домівках.

– Насамкінець, чи не бажаєте поділитися планами

на майбутнє: чи очікувати любителям менеджменту

подібних заходів у наступному році?

– Поки планувати щось конкретне рано, хоч задумів є
безліч. Наразі ми провели опитування, опрацьовуємо фідбек
від студентів Інституту. Набиратимемось вражень та ідей і в
наступному році обов’язково організуємо ще масштабніший
проект.

– Дякуємо Вам за розмову! 

Ірина ДАРМІЦЬ 

КВІТЕНЬ 20144

“Зал проводжав оваціями…”

ГГГГ рррр аааа нннн #### пппп рррр іііі

Уже всьоме колоритна Одеса приймала талантів на Міжна�

родному фестивалі�конкурсі “Sunny Fest”. Цього року конкурс

проходив з 27 по 29 березня. За підтримки голови ППО студен�

тів НПУ імені М. П. Драгоманова Станіслава Цибіна спробувати

свої сили та захистити честь рідної альма�матер поїхали і ми –

Народний вокальний ансамбль “Купава”. 

Впродовж двох запеклих конкурсних днів на сцену вийшло
близько 50 колективів та сольних виконавців. Учасники змагались у
найрізноманітніших жанрах: хореографічному, вокальному, інстру�
ментальному, театральному. Весь наш колектив з нетерпінням чекав
на гала�концерт, що мав стати справжнім апогеєм конкурсу. Саме тут
повинні були визначити найкращих у своїх жанрах. Нашій радості не
було меж, коли ми дізнались, що стали окрасою фестивалю�конкур�
су “Sunny Fest” 2014 і отримали найвищу нагороду – Гран�прі.  Зал
проводжав нас оваціями.

Та ці чудові дні в Одесі не були б такими, якби не підтримка і
теплий прийом зі сторони первинних профспілкових організацій сту�
дентів ОНУ імені І. Мечникова та Одеського політехнічного універси�
тету. Вони зробили все, щоб ми почували себе як удома. Окрім кон�
курсної програми, ми встигли побувати в наймальовничіших куточках
Одеси та побачити багато цікавого.

Дякуємо за незабутні враження усім тим, хто підтримав нас у ці
дні. Маємо надію, що і надалі будемо радувати небайдужих своїми
перемогами.

Тетяна ХОМИЧ

20 березня 2014 року у гуманітарному корпусі
Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова відбулася Всеукраїнська наукова
конференція “Українська мовна особистість”. Кон�
ференцію організовано Інститутом української філо�
логії та літературної творчості імені Андрія Малишка
до 200�річчя від дня народження Тараса Григорови�
ча Шевченка, 25�річчя кафедри стилістики українсь�
кої мови та ювілею завідувача кафедри, академіка
Любові Мацько.

Ректор університету академік Віктор Андрущен�

ко від імені усіх освітян привітав з ювілеями кафедру
стилістики української мови та її очільницю�ювілярку
Любов Мацько – академіка НАПН України, доктора
філологічних наук, професора. “Драгомановський
університет пишається такими вченими й академіка�
ми, як Любов Іванівна, – зазначив ректор. – Ми
щасливі, що маємо можливість працювати поруч із
Вами, вчитись у Вас, наслідувати Вас”.

Віктор Петрович відзначив досягнення науково�
дослідної школи функціональної лінгвістики укра�
їнської мови та лінгводидактики і методики викла�
дання української мови в основній та старшій ланках
середньої школи й у вищій школі, керівником якої з
1988 року є Любов Мацько. Подякував за усі наукові
праці, книги, підручники й посібники, якими пані
Любов збагатила ниву української мовознавчої
науки. Від колективу НПУ за рішенням Вченої Ради
Любов Іванівну нагородили Золотою медаллю
Михайла Драгоманова та Подякою ректора вишу.

Із вітальним словом виступили також перший
проректор університету з навчально�виховної робо�
ти та економіки, член�кореспондент НАПН України,
професор Олег Падалка, проректор з начально�
методичної роботи гуманітарних інститутів, профе�
сор Богдан Андрусишин. Від імені Інституту соці�
ології, психології та соціальних комунікацій привітав

кафедру член�кореспондент НАН України, профе�
сор Володимир Євтух.

Увесь колектив кафедри отримав теплі вітання
від колег, зокрема від завідувачів кафедр (профе�
сора М. Я. Плющ, професора С. В. Шевчук, про�
фесора О. О. Ісаєвої, професора Л. Ф. Мірошни�

ченко).
Особливо приємною була увага до наукових

здобутків кафедри відділу стилістики та культури
мови Інституту української мови НАН України.
Зокрема з побажанням подальших наукових злетів
виступила керівник відділу – доктор філологічних
наук, професор, член�кореспондент НАН України
Світлана Єрмоленко.

Давню дружбу кафедри стилістики української
мови з кафедрою сучасної української мови Інститу�
ту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка засвідчив її керівник – доктор
філологічних наук, професор, видатний поет Анато�
лій Мойсієнко. До вітань приєднались поет�пісняр
Андрій Демиденко, завідувач кафедри української
мови Київського університету імені Бориса Грінчен�
ка Станіслав Караман, завідувач лабораторії нав�

чання української мови, професор Ніна

Голуб та інші.
Віктор Жадько відзначив здобутки

кафедри у вивченні мови і стилю творів
Тараса Григоровича Шевченка.

Конференція пройшла у піднесеній
атмосфері любові й поваги до української
мови, культури, традицій рідного народу.
Серед когорти поважних вчених�мово�
знавців яскраво виділялося й коло молоді,
що вже впевнено демонструє свої здобут�
ки під керівництвом мудрих вчителів.

Колектив кафедри стилістики

української мови ІУФтаЛТ імені

Андрія Малишка
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