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ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ, 

ПРАЦІ І ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ!

ССттууддееннттссььккиийй  ттууррннііррППооттееннццііаалл

“У книжках всього не прочитаєш, та там так і не напишуть,
як розповісте ви, живі свідки цих подій, вельмишановні вете�
рани, – сказав на відкритті урочистостей з нагоди 68�ї річниці
Великої Перемоги ректор НПУ імені Михайла Драгоманова
Віктор Андрущенко 14 травня 2013 року. – Наші діти, внуки і
правнуки повинні чуттєво перейнятися тим великим історич�
ним дійством, бо такого цивілізація не знала, а наші діди й
батьки його витримали і захистили мир у світі”.

Серед професорсько�викладацького складу НПУ є, хоч
уже й не багато, сивочолих, мудрих педагогів, які раз на рік у
святкові травневі дні скромно прикрашають свої груди орде�
нами і медалями. Хоч і медалі ці не з тих, які зараз так масово
роздають на пишних урочистостях, інколи за заслуги, а все
частіше за винагороду. Старенькі і потерті на грудях драгома�
новців, вони оплачені, на превеликий жаль, кров’ю.

Грандіозну історію того жахливого часу розповів присутнім
у своєму виступі, що дечим навіть нагадував художню лекцію,
доктор географічних наук, професор Іван Половина. Також
драгомановці відзначили переможців патріотичного виховання
в університеті. Лауреатом конкурсу на здобуття іменної стипен�
дії Героя Радянського Союзу Жарчинського став студент друго�
го курсу Інституту історичної освіти Віталій Бесараб.

Третє місце у конкурсі�огляді на кращу організацію
патріотичного виховання студентської молоді комісія з роз�
гляду присудила Інституту політології і права та Інституту
педагогіки і психології.

Друге місце між собою розділили Інститут історичної
освіти, Інститут гуманітарно�технічної освіти та Інститут при�
родничо�географічної освіти і екології.

Переможцем конкурсу цьогоріч став Інститут корекційної
педагогіки і психології. Студентам перепали ще й персональ�
ні грамоти за особливу активність.

Окремими відзнаками було заохочено й волонтерську
діяльність інститутів. Тут першість вибороли Інститут інозем�
ної філології та Інститут соціальної роботи та управління.

Високі відзнаки отримали драгомановці і від Київської
міської організації ветеранів України, оскільки активно долу�
чаються до діяльності організації, беруть участь у громадсь�
ких проектах, наукових конференціях, культмасових заходах.

Студенти та співробітники вишу поклали квіти до пам’ят�
ника Вічного вогню і вшанували великих героїв хвилиною
мовчання.

Прес�служба університету

У К Л І Н  З А  М И Р Н Е  Н Е Б О

Від щирого серця вітаємо вас з 68�річчям Перемоги у Великій
Вітчизняній війні!

Нинішні і прийдешні покоління завжди пам’ятатимуть і про�
славлятимуть ваш подвиг – безстрашність і сміливість сили духу і
непохитну мужність, стійкість і бойове братство, масовий героїзм
у смертельному двобої з фашизмом. Кожен із вас, ризикуючи
власним життям, наполегливо йшов до Великої Перемоги.

Ваш славний ратний і трудовий подвиг є взірцем чистоти і
сумління, відданості і вірності ідеалам волі і свободи, невгасимої
любові до Батьківщини, прикладом самовідданого виконання
священного обов’язку патріота.

ЧЕСТЬ І СЛАВА ВАМ!

Зичимо доброго здоров’я, щедрого довголіття, щастя, зла�
годи, родинного затишку!

Низько вклоняємося вам!

Ректор В. П. Андрущенко

Голова Ради ветеранів М. А. Рябухін

Голова профкому І. Т. Горбачук
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23:25 травня 2013 року у м. Франкфурт:

на:Майні (Федеративна Республіка Німеч:

чина) відбудеться Другий Форум Асоціації

ректорів педагогічних університетів Європи.

До участі у роботі Форуму запрошені ректо�
ри 26 університетів із 11 країн Європи, серед
запрошених – і ректори українських вищих нав�
чальних закладів.

Програмою Форуму передбачено обгово�
рення та прийняття “Педагогічної Конституції
Європи” – документу, який визначає принципи
та методологію процесу підготовки сучасного
педагога для об’єднаної Європи ХХІ століття.

Педагогічна Конституція Європи, розробле�
на професорами Віктором Андрущенком (Украї�
на), Моріцем Гунцінгером (ФРН), Альгірдасом
Гайжутісом (Литовська Республіка), має стати
документом, що легітимізує спільну духовну
основу та визначає загальний механізм підго�
товки педагогічних кадрів, встановлює принци�
пи узгодженої трансуніверситетської політики,
регламентує педагогічну діяльність в євро�
пейському просторі освіти.

Члени міжнародної громадської організації
“Асоціація ректорів педагогічних університетів
Європи”, яку засновано у серпні 2004 року за іні�
ціативи Національного педагогічного універси�
тету імені Михайла Драгоманова, переконані,
що саме через діяльність нового вчителя буде
сформована духовна платформа нового типу
життєдіяльності об’єднаної Європи – гумані�
стична, демократична, загальнолюдська.

Офіційний веб�сайт 

Міністерства освіти і науки України

УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ОСВІТЯН

ВІЗЬМЕ УЧАСТЬ У ДРУГОМУ 

ФОРУМІ АСОЦІАЦІЇ РЕКТОРІВ 

УНІВЕРСИТЕТІВ ЄВРОПИ

ОООО фффф іііі цццц іііі йййй нннн оооо

20 травня 2013 р. на урочистій Вченій Раді університету мантію 
Почесного професора НПУ отримав ректор Вірменського державного 

педагогічного університету імені Хачатура Абовяна Рубен Мирзаханян 



18�19 квітня 2013 року у конференц�залі Націо�

нального педагогічного університету імені М. П. Дра�

гоманова відбулася II Міжнародна науково�практич�

на конференція “Соціальна політика: концепції, тех�

нології, перспективи”, координаторами якої є викла�

дачі Інституту соціальної роботи та управління.

Учасниками конференції стали професори, доктори
та кандидати наук престижних вишів Польщі, Литви та
України. За круглим столом обговорювались найважли�
віші питання соціальної політики, соціальної роботи,
сучасних теоретичних концепцій, технологій, стратегій
соціального управління. Доповідачі презентували
результати власних досліджень у галузі соціальної полі�
тики та соціальної роботи, розглядали перспективи їх
розвитку. 

Тематичними напрямами роботи конференції були
наступні: український та зарубіжний досвід у сфері
соціальної політики; соціальна теорія та соціальна полі�
тика: можливості взаємовпливу; філософія соціальної
роботи та соціальної допомоги; управління навчальни�
ми закладами ІІІ�ІV рівнів акредитації, що готують фахів�
ців у галузі соціального забезпечення; соціологія
соціальної роботи та соціальної допомоги; розвиток
соціальних служб та соціальних інституцій в сучасних
умовах становлення інформаційного суспільства; прак�
тична психологія і соціальна політика: стратегії розвит�

ку; соціально�правовий захист населення як напрям
соціальної політики; інноваційні технології підготовки
фахівців з соціальної роботи та соціальної допомоги у
європейському освітньому просторі; менеджмент
соціальної роботи та соціальної допомоги: проблеми та
перспективи підготовки фахівців. 

У межах конференції було проведено круглий стіл з
питань розробки державного стандарту спеціальностей
“соціальна робота”, “соціальна допомога”, в якому брав
участь Володимир Іванович Калініченко, доцент
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міні�
стерства освіти і науки України.

Член Організаційного комітету конференції дирек�
тор Інституту соціальної роботи та управління, завіду�
вач кафедри соціальної політики, доктор філософських
наук, професор Алла Олександрівна Ярошенко заз�
начила, що “постійна увага науковців до питань соціаль�
ної політики, соціальної роботи, сучасних теоретичних
концепцій, технологій, стратегій соціального управлін�
ня забезпечить ефективність соціальної політики,
сприятиме подальшому розвитку та модернізації у
сфері соціальної роботи”. Саме тому головною метою
проведення щорічної міжнародної конференції
“Соціальна політика: концепції, технології, перспекти�
ви” є залучення науковців та практиків до обговорення
актуальних питань у галузі соціальної політики та
соціальної роботи.

Олександра БИЧКОВСЬКА

ТРАВЕНЬ 20132

“СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: 

КОНЦЕПЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ”

КонференціяКонференція

ІНСТИТУТ іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова має добру
традицію, яку студенти підтримують вже кілька років поспіль, – на День
Перемоги відвідувати Парк Слави, дарувати квіти ветеранам та вшановува�
ти пам’ять загиблих у війні. Також щорічно ми відвідуємо ветеранів, які рані�
ше працювали в нашому інституті. Спілкуючись з ними за чашкою чаю, сту�
денти дізнавалися про неймовірні подвиги вже похилих людей, які потребу�
ють уваги, які з радістю приймають молодь, яким важливо усвідомлювати,
що їх пам’ятають і їм приходять на допомогу. Приклади ветеранів, величні
подвиги визволителів країни стають для молодих людей невичерпним дже�
релом патріотизму, вірного служіння своєму народові.

У цьому році активісти інституту також відвідали концерт, присвячений
Дню Перемоги, який відбувся 8 травня поблизу смт Гостомель, саме на лінії
колишнього фронту. Неймовірна атмосфера панувала тут. Артисти дарува�
ли аудиторії позитивні емоції, передаючи свою енергетику піснями й танця�
ми. Не обійшлося, звичайно ж, і без традиційних пісень воєнної тематики. 

Привітання ж ветеранів в Парку Слави має особливе сакральне значен�
ня для всіх нас. Цей день завжди викликає  почуття світлої радості, безмеж�
ної гордості за наш народ та гіркий сум водночас. Приємно бачити щирі
привітні очі цих мудрих людей, коли даруєш їм квіти, кажеш теплі слова
подяки. Подяки за перемогу, за сьогоднішній день, за ясне сонце над голо�
вою. Роки йдуть, і людей, які обороняли нашу Батьківщину, залишається все менше. Надзвичайно багато з воїнів полягли в бою.
Ми вшановуємо їхню пам’ять, кладучи квіти до Вічного вогню, до могил невідомих солдатів. Так важливо пам’ятати про кожного
з них, поважати наших переможців! Вони дали нам життя. Наше майбутнє залишається за нами.

Оксана ЧЕРНУХА,

студентка ІV курсу

День ПеремогиДень Перемоги

З  П О В А Г О Ю  Д О  П Е Р Е М О Ж Ц І В

ОООО фффф іііі цццц іііі йййй нннн оооо

УГОДА З КИЇВСЬКИМИ

ПРОФСПІЛКАМИ ОСВІТЯН

Вручення квітів ветеранам Студенти в Парку Слави

Покладання квітів до Вічного вогню 
поблизу смт Гостомель

15 ТРАВНЯ 2013 РОКУ ректор Національного
педагогічного університету імені Михайла Драгома�
нова академік Віктор Андрущенко та голова Київ�
ської міської організації Профспілки працівників
освіти і науки України Олександр Яцунь урочисто
поставили підписи під угодою про п’ятирічну спів�
працю цих двох структур щодо організації оздоро�
влення освітян та забезпечення практики студентів�
педагогів на базі одного із оздоровчих комплексів.

Як пояснив ректор, протягом п’яти років студен�
ти НПУ зможуть безперебійно й систематично про�
ходити педагогічні практики в одному з дитячих
таборів на Чорному морі, де зокрема оздоровлюва�
тимуться діти працівників навчальних закладів
України. 

Студенти підтримали слова очільника гучними
оплесками. Про власний досвід початку своєї
викладацької і педагогічної кар’єри, яка все ж най�
частіше розпочиналася саме в сільських школах та
літніх дитячих таборах, розповіли голова Студент�
ського профкому Станіслав Цибін, голова Проф�
спілкової організації працівників вишу Іван Горба:

чук, проректор з наукової роботи НПУ Григорій

Волинка.
Прес�служба університету

Можливість спілкуватися з вихованцями, діт�
ками шкільного й дошкільного віку протягом цілої
зміни у таборі – це неабиякий практичний досвід,
подарувати який не зможе жодна, навіть найдос�
коналіша теорія, якими оперують університети у
навчальних аудиторіях.

Віктор АНДРУЩЕНКО

З ПОЧАТКОМ літа традиційно закінчуєть�
ся навчальний рік. Студенти з нетерпінням
чекають здачі останнього іспиту, щоб нарешті
поринути у спокійний плин літнього відпочин�
ку, набиратися сил та енергії для наступного
навчального року. А для когось цей навчаль�
ний рік виявився останнім. І після закінчення
екзаменаційної сесії очікує вручення дипло�
мів – путівки у доросле самостійне життя. Це
хвилююча мить у житті кожної людини. 

Випускники�драгомановці зі сльозами на
очах покидають рідні стіни альма�матері, а
університету, викладачам завжди нелегко
розлучатися зі студентами, які за п’ять років
навчання стали майже рідними дітьми.

Студентський профком НПУ імені
М. П. Драгоманова щороку з щемом у серці
прощається і зі своїми друзями – головами
профбюро інститутів, профоргами академіч�
них груп, активістами. 

2013 рік – не виняток. Цього року закін�
чуючи університет, з Профспілкою студентів
прощаються найкращі з найкращих. Вони
заслуговують нашої уваги та подяки за напо�
легливу і самовіддану працю. Кожен з них
творча, обдарована особистість, відповідаль�
на, справедлива, з активною життєвою пози�
цією людина, вони відкриті до нових звер�
шень, не бояться перешкод на своєму шляху
та з гідністю їх долають. Це наша гордість:
Інна Крамарчук, Інна Кучеренко, Катерина

Ткаченко, Євгеній Бачинський, Наталія

Ляшенко, Наталія Ванденко, В’ячеслав

Соломончук, Оксана Плашенко.
Профком студентів НПУ імені М. П. Дра�

гоманова висловлює щиру подяку за ваш
вагомий особистий внесок у розвиток проф�
спілкового руху в університеті. Ми пишаємо�
ся тим, що нам випала можливість працювати
з вами і досягати разом нових висот. Адже в
єдності – наша сила! Дякуємо за те, що ви є! 

Профком студентів 

ДЯКУЄМО ЗА

НАПОЛЕГЛИВУ РОБОТУ
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Здоровий сміх із академічним відтінком

назавжди оселився в Інституті української філоло:

гії та літературної творчості імені Андрія Малишка

Національного педагогічного університету імені

М. П. Драгоманова. 1 квітня тут урочисто відкрили

аудиторію, присвячену пам’яті поета:гумориста й

сатирика Павла Глазового, випускника цього нав:

чального закладу.

Як оберіг від лих

Минуло понад 60 років відтоді, як український поет
Павло Глазовий закінчив філологічний факультет
тодішнього Київського державного педагогічного
інституту імені О. М. Горького. Але в сьогоденному
Національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова переконані, Павло Прокопович
ніколи й не залишав стін навчального закладу. Його
гумористичне слово завжди було поруч, підтримувало
та надихало. Свідчення цьому – відкрита аудиторія
імені видатного сміхотворця. Її створили спільними
зусиллями ректорат, викладачі, студенти та біограф
Павла Глазового, упорядник його творчого спадку Ген�
надій Кужільний. 

“Із відкриттям цієї аудиторії наш університет набу�
ває ще однієї риси пам’яті, риси вдячності, риси зв’яз�
ку зі спадщиною літературною”, – підкреслив під час
урочистостей перший проректор університету Воло�
димир Бех.

Тут на молодь чекає “розповідь” світлин, копій
документів про долю гумориста: дитинство, навчання,
працю на посаді заступника головного редактора жур�

налу “Перець”. Особлива увага – рокам студентства в
Київському державному педагогічному інституті імені
О. М. Горького. Про них охоче веде мову свідок тих
подій: однокурсниця Павла Глазового Марія Яківна
Плющ, сьогодні – завідувач кафедри української філо�
логії, доктор філологічних наук, професор.

Красень�фронтовик із ґрунтовними знаннями –
таким однокурсника Павла запам’ятала Марія Яківна:
“Можливо, в нього не випадково прізвище Глазовий.
Хтось у його поколінні глибоко бачив і добре сприймав
усю нашу дійсність”.

На одній зі стін аудиторії – твори поета: сучасні,
актуальні, приправлені тонкою іронією й гострою сати�
рою. А кожного, хто заходить до цього приміщення,
зустрічає барельєф із зображенням обличчя Павла
Прокоповича. Поруч і щире побажання митця: “Нехай
від лих і бід усіх вас береже здоровий сміх”.

Директор Інституту української філології та літера�
турної творчості імені Андрія Малишка кандидат філо�
логічних наук, професор Анатолій Висоцький пояснює
ідею добору експонатів: “Ми намагалися зібрати не

тільки документи про життя і творчість Павла Глазово�
го, але й, найголовніше, його словом проілюструвати
нинішнє життя. Глазовий – це здоровий український
сміх на злобу дня”.

У тому, що творчість митця – на часі, а посмішка –
неабиякий “поліпшувач” життя, мали змогу перекона�
тися всі, хто завітав на концерт “Смійтеся на здо�
ров’я”, присвячений 90�річчю від дня народження
великого гумориста. На сцені, крім гуморесок Павла
Глазового, ожили твори Миколи Гоголя, Івана Нечуя�
Левицького, Степана Руданського, Степана Василь�
ченка, Олександра Довженка, Остапа Вишні. Різно�
барв’ям емоцій та ритміки, особливим національним
характером класику українського гумору сповнив
Герой України, лауреат Національної премії України
імені Тараса Шевченка, народний артист України, про�
фесор НПУ ім. М. П. Драгоманова Анатолій Палама�
ренко.

Щоб українське процвітало

Павло Прокопович умів розсмішити інших. Його ж
доля була не з простих. Гостре слівце допомагало вну�
трішньо долати ті недоліки, що зустрічав у житті. Однак
воно ж викликало прискіпливу увагу охоронців сумноз�
вісного режиму. “Він сміявся на людях, а плакав нао�
динці”, – так говорить про Павла Глазового його біо�
граф Геннадій Кужільний.

Завжди радо зустрічав
гостей. Що їх удома було багато,
згадує син Олексій Глазовий,
який завітав на урочисте відкрит�
тя іменної аудиторії. І для кожно�
го автор поезій на злобу дня зна�
ходив влучне слово. “Батько
постійно творив, увесь час
думав. У нього біля ліжка був
набір листків, олівець і ручка. І він
повсякчас щось записував”, –
розповів Олексій Павлович.

Створена аудиторія стане
затишною оселею для літератур�
ної студії, яку веде в Інституті
поет�пісняр, народний артист
України Андрій Демиденко.
Також тут проходитимуть пари з
літератури, історії української
культури, історії України, укра�
їнської мови; відбуватимуться

зустрічі студентів із видатними випускниками універ�
ситету, митцями сучасності.

Важливо, що творчість Павла Глазового має глибо�
ке національне коріння. “Останнє десятиліття його
творчості показало, наскільки він не лише гуморист, а
й патріот. Він усе робив для того, щоб українське не
тліло, а жило, щоб воно процвітало”, – наголосив
Андрій Демиденко. 

До цього прагнуть і в Інституті української філології
та літературної творчості імені Андрія Малишка. Тут
упевнені, українська душа без іскри сміху не існує.
“Здоровий сміх оздоровлює націю. Він не дає їй
можливості самозакохання, підтримує в досить скрут�
них моментах життя”, – переконана доцент кафедри
української літератури, заступник директора з науко�
вої роботи Інна Ліпницька.

Вона – одна з тих викладачів, які в новій аудиторії
читатимуть лекції. Тож достеменно знає про ті можли�
вості, що їх відкриває іменна навчальна кімната в спра�
ві виховання молоді. Пояснює, передбачено декілька
векторів функціонування аудиторії: “По�перше, праг�

немо познайомити студентів із
творчістю Павла Глазового, бо вона
окремо не вивчається в курсі укра�
їнської літератури. Фактично, роз�
мова про український гумор закін�
чується на творчості Олександра
Довженка. А по�друге – дати
можливість посміятися над
собою”. 

Саме тому вздовж стіни нав�
проти стендів, присвячених життє�
вому й творчому шляху Павла Гла�
зового, розмістилися тексти його
гуморесок. Всі вони – з нашого і
про наше життя. “Вони не втратили
своєї актуальності та злободенно�
сті й сьогодні. Це і проблеми мови,
і проблеми вибору життєвої доро�
ги, і обивательські прагнення
людини, які не дають їй  можливості
окрилитися, тримають путами на

землі”, – говорить Інна Миколаївна.

Там, де виховують творців

Аудиторія, що віднині носить ім’я Павла Глазового,
поповнила перелік спеціалізованих аудиторій, що вже
створені в Інституті українського філології та літера�
турної творчості. Серед них – і нещодавно відкрита –
імені Андрія Малишка. За недовгий час свого функціо�
нування вона вже встигла зайняти особливе місце в
житті Інституту.

Так, розповів “Освіті” Анатолій Висоцький, в ауди�
торії проводився конкурс читців до Шевченківських
днів. “У ній ми не обов’язково повинні говорити тільки
про Малишка. Бо Малишко – це ще і, в першу чергу,
історія української літературної мови, це історія укра�
їнського слова поетичного. І найголовніше – аудиторія
світлішає від того, що вона чийогось імені. А для філо�
логів це не байдуже”, – пояснює Анатолій Васильович. 

В Інституті вже виробили своєрідний стиль облад�
нання іменних аудиторій: інформативність, сучасний
вигляд. Наступний проект, поділився планами Анатолій
Висоцький, – аудиторія імені Арнольда Панасовича
Грищенка, мовознавця і педагога, який працював в
Інституті. В оновленому вигляді вона має почати функ�
ціонувати у вересні цього року. 

Крім того, існує масштабна ідея: присвятити зага�
лом аудиторний фонд сьомого поверху науково�педа�
гогічним і творчим школам Інституту української філо�
логії та літературної творчості імені Андрія Малишка.
Задум, насамперед, має виховне значення, бо, впев�
нений педагогічний колектив, пам’ять – найголовніше.
Тому й прагнуть розвивати молодь творчістю письмен�
ників, учених, яка стає зразком для наслідування, дже�
релом натхнення. І взірцем справді дієвим. Адже самі
студенти мають щире бажання та змогу творити.

Так, аудиторії Інституту стають не просто примі�
щеннями для навчання. Вони перетворюються на осе�
редки пам’яті та відчуття наступності поколінь, що сти�
мулюють до творчості.

Світлана Горська,

кореспондент тижневика “Освіта”
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Потенціал

СТРАШНІ ЗНАННЯ

Прийшов студент четвертий раз складати
сопромат. 
Хвилин п’ятнадцять щось молов – і все було не в
лад. 
Професор мовив: 
– Ну, гаразд, поставлю трійку вам.
Студент на місці остовпів, не вірячи ушам. 
– Невже я витримав? Невже? – професора спитав, 
А той до нього нахиливсь і тихо прошептав: 
– Я ваших знань уже боюсь. 
Це я не витримав. Здаюсь! 

ВЕРЕДЛИВА ДІВЧИНА 

В драматичному театрі – блиск і красота. 
Кучерявого студента дівчина пита: 
– Ну навіщо на гальорку ти узяв квитки? 
Сидимо тут біля люстри, наче павуки. 
Звідсіля я бачу сцену, ніби з літака...– 
А студент: – Ну й вередлива ж,– каже,– ти яка! 
Зачекай, ось я з тобою у кіно піду. 
Там сидітимеш ти в мене в першому ряду.

ГАРЯЧА ФІЛОСОФІЯ 

Не боялася дівулька ні лайки, ні бійки. 
Закінчила десять класів на нещасні трійки. 
Але в мами є знайомий в університеті. 
– Будеш ти на філософськім вчитись факультеті!
Та, явившись на екзамен, ляпнула дівуля, 
Що жив колись на Вкраїні філософ Каструля... 
І сказав екзаменатор, вставши із�за столу: 
– Я вам радив би вступити в кулінарну школу. 
Закінчила та дівулька курси кулінарні. 
Пече тепер пиріжечки і оладки гарні, 
Порядкуючи на кухні рукою твердою, 
І не плутає каструлі зі сковородою. 
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ГОРДіСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО АКТИВУ

Наталія ВАНДЕНКО, студентка Інсти�

туту розвитку дитини, спеціальність

“Дошкільна освіта”, голова профбюро

Інституту 

За роки моєї роботи  зросла активність і
насиченість студентського життя в Інституті.
Воно набуло багатогранності і різнобічного
розвитку. Яскравим прикладом цього є ство�
рення вокального, театрального гуртків,
започаткування Всеукраїнської благодійної
акції “Дитинство: крок у майбутнє”, де ми
відвідували дітей, які виховуються у дитячих
будинках. До кожного свята готувались роз�
важальні програми, українські вечорниці,
концертні програми до дня св. Валентина та
8 Березня, доброю традицією стало прове�
дений конкурсу “Містер ІРД”. Видається
щомісячно студентська газета “Молодіжний
меридіан”. 

Нагороджена грамотою за активну участь у житті Первинної профспілко�
вої організації студентів, відстоювання прав і інтересів студентської молоді,
та мала честь бути випускником ІІ Всеукраїнської школи профспілкового
лідера.

Я вдячна ППО студентів НПУ імені М. П. Драгоманова за насичене сту�
дентське життя, а наступним поколінням хочеться побажати впевненості у
собі, і у вас обов’язково все вийде, ті знання, які ви здобудете тут, стануть
вам корисними на все життя.

Інна КРАМАРЧУК, студентка Інституту

природничо�географічної освіти та еко�

логії, спеціальність “Географія та інозем�

на мова”, голова профбюро Інституту

За період роботи виступила організато�
ром конкурсу на звання “Кращий профорг
групи Інституту – 2013”. Спільно зі студрадою
гуртожитку № 7 проведені: свято “Halloween”
та “Стиляги 80�х”, “Українські вечорниці”
тощо. 23 березня 2013 р. провела весняний
флешмоб в підтримку акції “Час Землі”.

Брала активну участь в Школі профспілко�
вого активу Московського енергетичного
інституту (2012 р.), ІІІ Всеукраїнській школі
студентського профспілкового лідера на базі
Херсонського державного університету, звіт�
но�виборній конференції Первинної проф�
спілкової організації студентів НПУ імені
М. П. Драгоманова.

Нагороджена: грамотою за активну участь у громадському житті універ�
ситету, дипломом за вагомий внесок у розбудову профспілкового руху в
НПУ імені М. П. Драгоманова, дипломом за участь в Школі профспілкового
активу Московського енергетичного інституту, отримала сертифікат учасни�
ка ІІІ Всеукраїнської школи студентського профспілкового лідера.

Побажання наступним поколінням: “Ти – активний, ініціативний, впевне�
ний в собі, хочеш жити і навчатися в гідних умовах, знати свої права та вміти
їх відстоювати? Не вагайся – вступай до профспілки, стань лідером!”.

Інна КУЧЕРЕНКО, студентка Фізико�

математичного інституту, спеціальність

“Фізика, інформатика, астрономія”,

голова Студентської ради гуртожитку

№ 6

Інна – прекрасна людина, чуйна, креа�
тивна, надзвичайно красиво співає народні
пісні, чудовий організатор, відмінниця. 

Лауреат стипендії імені В. П. Дущенка та
М. П. Драгоманова, отримала подяки від
дирекції інституту До своєї роботи завжди
намагалась підходити творчо та віддавалась
їй на 100%.

За час перебування на цій посаді органі�
зувала та провела такі заходи: “Ретро паті”,
“Валентайн”, “Чорно�білий”, “Ворог не
пройде”, “Вечір народної пісні”, турнір
“Scrabble”, змагання з шахів між мешканця�
ми 6�го гуртожитку. Брала участь у підготов�
ці гуртожитку до “Євро – 2012”.

Наступникам хотіла б пожати терпіння та єдності в своїх починаннях! 
Наталія ЛЯШЕНКО, студентка Інституту філософської освіти і

науки, спеціальність “Культурологія”, голова профбюро інституту 

Наталія займає активну громадську позицію: з 2011 по 2013 роки  вико�
нує обов’язки голови профбюро інституту, профорга групи, є одним із допи�
сувачів студентської газети “Глобус”, бере участь в організації та проведен�
ні заходів, що проходять під егідою Студентської ради та Профбюро Інститу�
ту філософської освіти і науки: Тижня мистецтв, Педагогічного дуету, Фести�
валю релігійного мистецтва, тематичних вечорів до Дня першокурсника,

Хелловіна, Нового року тощо.
На посаді голови Профбюро ІФОНу

Наталією була розроблена структура
Профбюро, система поселення в гурто�
житки – як у документальному, так і в про�
цесуальному відношенні, а головне – діяли
принципи демократизму та відкритості. 

Нагороджена: грамотою за активну
участь у громадському житті університету,
дипломом за вагомий внесок у розбудову
профспілкового руху в НПУ імені М. П. Дра�
гоманова.

Наступним поколінням студентів уні�
верситету хочеться побажати бути сміли�
вими, не боятися проявляти свої таланти і
завжди йти вперед! 

Оксана ПЛАШЕНКО, студентка Інсти�

туту магістратури, аспірантури та докто�

рантури, спеціальність “Педагогіка вищої

школи”, голова профбюро інституту 

Інститут магістратури, аспірантури та
докторантури є новоствореним інститутом у
структурі Національного педагогічного уні�
верситету імені М. Драгоманова. У 2012 році
було здійснено перший набір студентів на
навчання в цьому інституті. Перед студента�
ми одразу постало непросте завдання – фор�
мування активу, що зможе допомогти вли�
тись у життя університету всім студентам. 

Саме Оксані випала честь стати першим
головою профбюро інституту. Спершу було
складно, оскільки попередника, який би міг
поділитись досвідом у неї не було. Однак
дуже швидко з’ясувалось, що первинна

профспілкова організація студентів НПУ імені М. Драгоманова – це дружна
команда, ті, до кого завжди можна звернутись з проханням про допомогу чи
пораду.

Хоча Оксана в профспілковому активі всього рік, вона відзначає, що ця
робота насичена та складна: “Це не лише замовлення проїзних квитків, як
іноді здається студентам, а й проведення заходів та акцій, що роблять сту�
дентське життя яскравішим, зборів та нарад для вирішення нагальних
питань чи відстоювання прав студентів, допомога індивідуально кожному
студенту, що звернувся з якоюсь проблемою”.

Наступним поколінням хочеться побажати наснаги, творчості та впевне�
ності. Також бути активними, розсудливими, відповідальними та цілеспря�
мованими, адже вирішальною постаттю в університеті є студент, і саме від
студентів залежить, яким буде життя університету. 

Катерина ТКАЧЕНКО, студентка

Інституту мистецтв, спеціальність

“Хореографія і художня культура”,

голова профбюро інституту  

Катя займає активну громадську пози�
цію, творча, енергійна особистість. Її пріо�
ритетами є стремління до науки, самов�
досконалення, прагнення реалізувати свої
здібності в цікавих і необхідних для держа�
ви справах.

У складі хореографічної групи студентів
Національного заслуженого академічного
українського народного хору імені
Г. Верьовки Катерина постійно бере участь
у заходах, що проходять у найкращих кон�
цертних залах столиці, а саме: НПМ “Укра�
їна”, Київський національний академічний
театр опери та балету, національна філар�
монія України.

Як беззаперечний лідер протягом чотирьох років (2008–2012 рр.) очо�
лювала посаду голови профбюро студентів Інституту мистецтв. Саме завдя�
ки таким лідерам�відмінникам студенти виявляють найбільшу довіру орга�
нам студентського самоврядування. Катерина впровадила цікаву та креа�
тивну систему рейтингу студентів Інституту мистецтв, забезпечувала і захи�
щала їх права та інтереси, сприяла навчальній, науковій та творчій діяльно�
сті. У 2010 році Катерина обрана до складу ради Київської міської організа�
ції профспілки працівників освіти і науки України.

Лауреат стипендії Президента України. 
Її досягнення засвідчують, що гідно формується майбутнє української

інтелігенції, а наш університет впевнено крокує до Європейського освітньо�
го простору.

Студентам хочу побажати – живіть і радійте життю! 


