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25 ЛЮТОГО 2014 РОКУ професорсько�викла�
дацький і студентський колектив НПУ імені Михай�
ла Драгоманова вшановували світлу пам’ять заги�
блих у жорстоких протистояннях останніх місяців в
Україні. Драгомановці принесли квіти, свічки й свої
щирі серця, аби пом’янути тих, хто віддав життя,
відстоюючи своє право на мирну, справедливу,
чесну долю своєї держави й народу.

Цьогоріч Драгомановському вишу виповню�
ється 180 років. Але з часу свого заснування стіни
цього навчального закладу не знали більш жаліб�
ної й сумної події, яка відбувалась у “Студентсько�
му дворику” цього дня. Сцену увінчали державний
і університетський прапор із чорними стрічками і,
здавалось, не вистачало зовсім слів для висло�
влення усього смутку, який зібрався в душах моло�
ді й викладачів. Говорили тільки мокрі очі.

Заспокійливу молитву прочитав проректор
Київської духовної семінарії, протоієрей Олек�
сандр Трофимюк. І для усіх живих і загиблих
пролунала “Молитва за Україну” у виконанні Націо�
нального заслуженого академічного українського
народного хору України імені Григорія Верьовки.

Слова співчуття й шани висловив ректор вишу
Віктор Андрущенко, зазначивши, що тепер
перед драгомановцями постає головне завдання
глибокої консолідації народу задля збереження
національної цілісності й територіальної єдності
держави. “Попереду у нас багато праці, мобіліза�
ція усієї миротворчої енергії, мудрості й добра на
благо України”, – зазначив ректор. На його голо�
сне “Слава Україні!” прозвучало ще гучніше “Геро�
ям слава!”

ДЕНЬ ЖАЛОБИ В НПУ: НА СВІТЛУ ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ

Пливе кача по Тисині,
Ой, пливе кача по Тисині.
Мамко моя, не лай мені,
Мамко моя, не лай мені.

Залаєш ми в злу годину,
Ой, залаєш ми в злу годину.
Сам не знаю, де погину,
Сам не знаю, де погину.

Погину я в чужім краю,
Погину я в чужім краю.
Хто ж ми буде брати яму?
Хто ж ми буде брати яму?

Виберут мі чужі люде,
Ой, виберут мі чужі люде,
Ци не жаль ти, мамко, буде?
Ой, ци не жаль ти, мамко, буде?

Ой, як же мені, синку, не жаль?
Як же мені, синку, не жаль?
Ти на моїм серцю лежав,
Ти на моїм серцю лежав.

Пливе кача по Тисині,
Ой, пливе кача по Тисині.
Мамко моя, не лай мені,
Мамко моя, не лай мені.

“Гей, пливе кача по Тисині…” –
лемківська тужлива народна пісня. 

Пісня у записі “Піккардійської
терції” звучала під час прощання із
загиблими героями Майдану.



24 лютого 2014 року ректор Національного

педагогічного університету імені Михайла Дра;

гоманова Віктор Андрущенко зустрівся зі сту;

дентським активом та порозмовляв з молоддю

про сучасну ситуацію в країні та функціонуван;

ня університету. Очільник і студенти ділилися

власними поглядами щодо революційних

подій в державі та обговорили завершення

заліково;екзаменаційної сесії у виші.

За словами Віктора Петровича, стабілізація
соціально�політичної атмосфери в суспільстві після
жорстких протистоянь тепер вимагає глибокої кон�
солідації народу задля збереження національної
цілісності й територіальної єдності держави. 

Віктор Петрович подякував студентству, яке
мудро й впевнено публічно продемонструвало
свою європейську громадянську позицію і разом з
тим не полишило університету, засвідчуючи якість і
високий рівень власних знань. На думку очільника,
такий інтелектуальний потенціал потрібен народу
держави і його щасливому майбутньому.

Разом з тим особливу подяку ректор висловив
усім драгомановцям, які потурбувалися про власну
безпеку й безпеку своїх друзів, колег, знайомих,
адже життя людини – найвища цінність нації, і
покликання кожного – берегти це.

Що ж стосується графіку чергувань, запрова�
дженого у навчальних корпусах і гуртожитках уні�
верситету, – він залишається стабільним і поклика�
ний мінімізувати найменшу небезпеку, що може
загрожувати драгомановцям. Вкотре Віктор Петро�
вич попросив студентів з розумінням поставитися
до цього та долучитися до таких чергувань. Першо�
му проректору з організації навчально�виховної
роботи і економіки університету Олегу Падалці
доручено найближчим часом провести заняття з
евакуації у гуртожитках. “Саме безпека наших
викладачів і студентів, аспірантів і співробітників
залишається головним пріоритетом вишу”, – наго�
лосив ректор.

Віктор Петрович гостро засудив жорстокі роз�
гони мирних протестувальників під час проти�
стоянь в столиці, з сумом і болем разом зі студен�
тами згадав про загиблих Героїв Майдану. 25 люто�
го у виші планується провести жалобні заходи і
пом’янути світлу пам’ять загиблих.

Серед студентів Драгомановського універси�
тету теж є постраждалі, що весь цей час перебува�
ли на Майдані. На щастя, хоч і поранені, вони живі,
і університет дбає про їх якнайшвидше видужуван�
ня. 

Розмова велася також і про недопустимість в
університеті будь�яких переслідувань студентів за
їх політичні чи інші переконання. Усім, хто не зміг
вчасно скласти заліково�екзаменаційну сесію, її
терміни були подовжені, для студентів організовані
додаткові консультації. Врешті в кінцевому підсум�
ку головним фактором оцінки на іспиті стала якість
знань студента, що й було в НПУ завжди прерогати�
вою.

Студенти натомість подякували ректору за
щиру бесіду й розуміння, особливу турботу й без�
пеку, якою були оточені протягом останніх місяців.

Прес�служба університету

30 січня 2014 року в Національному педагогічному уні;

верситеті імені Михайла Драгоманова відбулось засідання

Вченої Ради вишу. На порядку денному розглядалося забез;

печення якості підготовки фахівців у відокремленому струк;

турному підрозділі університету “Вище професійне учили;

ще” та чимало іншого.

Після виступу директора Вищого професійного училища
Миколи Бахтіна Вчена Рада університету відзначила якісну робо�
ту підрозділу та визначила шляхи подальшого розвитку, зокрема
ліцензування нових робітничих професій, серед яких “офіціант”,
“бармен”, “покоївка”, “адміністратор”, “оператор комп’ютерного
набору”, “секретар керівника” та інші. Заплановано розробити
заходи щодо оновлення матеріально�технічного оснащення нав�
чальних лабораторій, класів та майстерень відповідно до сучасно�
го рівня забезпечення навчального процесу.

Ще одним питанням порядку денного став підсумковий аналіз
науково�дослідної роботи викладачів за держбюджетною та
госпдоговірною тематикою за 2013 рік. Члени Вченої Ради відзна�
чили, що у минулому році до виконання 12 держбюджетних робіт
було залучено 116 осіб, а створена колективами наукова продукція
відзначається високим науковим і методичним рівнем.

Активне обговорення членів Ради викликала й доповідь Вчено�
го секретаря університету Олени Уваркіної про роботу спеціалізо�
ваних вчених рад вишу. У 2013 році в НПУ їх працювало 14 у галузі
педагогічних, психологічних, філологічних, філософських, політич�
них та історичних наук. Як відзначила Вчений секретар, у порівнян�
ні з 2012 роком загальна кількість захистів зменшилась, але збіль�
шилась кількість захистів докторських дисертацій. Драгомановці
вирішили перебудувати роботу спецрад на основі їх економічної
доцільності з метою підвищення економічної ефективності, а також
зорієнтувати їх діяльність на внутрішні потреби університету.

Окрім цього Вчена Рада вишу розглянула питання про при�
своєння звань “Почесний доктор НПУ” видатним вченим світу; про
рекомендацію до нагородження почесними званнями викладачів
НПУ; про затвердження тем кандидатських і докторських дисерта�
цій та чимало іншого.

Прес�служба

ЛЮТИЙ 20142

Мобілізація миротворчої енергії усіх гро�

мадян України, особливо студентської моло�

ді, що буде націлена на працю на благо свого

народу, – ось головна мета кожного українця.

Віктор АНДРУЩЕНКО

ЗАПРОШУЄМО 

НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ, учні та їх батьки, запрошуємо
ближче познайомитися з Національним педагогічним універси�
тетом імені Михайла Драгоманова! У цьому році нам виповню�
ється 180 років! А 15 березня 2014 року зранку ми відчиняємо
двері “альма матер” для кожного, хто бажає завітати в гості.
Оберіть найкраще майбутнє собі та своїм дітям з дипломом
Драгомановського вишу! Приєднуйтесь до сучасної Драгома�
новської родини! “

АААА нннн оооо нннн сссс

27 лютого 2014 року в Національному

педагогічному університеті відбулось робо;

че засідання Вченої Ради університету. На

порядку денному розглядали питання про

результати зимової заліково;екзаменацій;

ної сесії 2013/2014 навчального року, про

участь студентського самоврядування у

розвитку університету та аналізували вико;

нання рішень Вченої Ради НПУ.

З доповіддю щодо здійснення студентського
самоврядування у виші та його ролі у функціону�
ванні університету загалом виступив голова сту�
дентського профкому Станіслав Цибін. Також у
засіданні взяли участь студентський актив НПУ,
формальні та неформальні лідери, активісти
Майдану. Студенти висловилися щодо збіль�
шення впливу студентського самоврядування на
навчально�виховні процеси в університеті,

активної участі молоді у функціонуванні вишу.
Зокрема з пропозиціями до делегатів вченої
Ради звернувся член Ради ВО “Майдан” Ілля

Кротенко. Результатом обговорення стало ого�
лошення Національного педагогічного універси�
тету імені Михайла Драгоманова територією без
корупції. Драгомановці запропонували впрова�
дити низку заходів, які б викорінили таке ганеб�
не явище у кращому педагогічному виші країни
та попередили появу можливих інцидентів.

Прес�служба університету

ВВВВ чччч ееее нннн аааа     рррр аааа дддд аааа

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ

СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ УНІВЕРСИТЕТУ

ДРАГОМАНОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ПРОГОЛОШЕНО ТЕРИТОРІЄЮ БЕЗ КОРУПЦІЇ

ВВВВ чччч ееее нннн аааа     рррр аааа дддд аааа

РЕКТОР ЗУСТРІВСЯ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ АКТИВОМ

ВВВВ іііі дддд вввв ееее рррр тттт аааа     рррр оооо зззз мммм оооо вввв аааа

Нам треба так консолідуватися сьогодні,

щоб ми з вами виступали як єдина велика

Драгомановська справжня родина, яка пова�

жає і захищає людину, особистість, дбає про

її права.

Віктор АНДРУЩЕНКО

Особливу увагу варто звернути головам спецрад на
якість підготовки дисертаційних досліджень, сприяти опу�
блікуванню аспірантами й докторантами наукової продук�
ції, зокрема у наукових виданнях зарубіжних країн.

Віктор АНДРУЩЕНКО,

ректор університету

Тиждень тому ми з вами прокинулися в зовсім
іншій країні. В країні, де для того, щоб щось
справді змінити на краще, потрібно померти.
В країні, де люди поклали свої життя не для
того, щоб стати героями, а для того, щоб всі
ми могли жити у вільному демократичному
суспільстві. І якщо зараз ми з вами не скори�
стаємося наданим нам шансом, – це означа�
тиме, що герої померли дарма. Якщо ми не
викорінимо зі стін нашого університету таке
ганебне явище, як корупція, значить – герої
померли дарма!

З виступу студента на Вченій Раді

Відсьогодні кожен, хто дасть або візьме хабар,
перебуватиме під персональним контролем і
обов’язково понесе за це відповідальність!

З виступу студента на Вченій Раді



10 лютого 2014 року традиційно

новий навчальний семестр розпочався

із засідання ректорату Національного

педагогічного університету імені

Михайла Драгоманова. На порядку ден;

ному проректори, директори інститутів,

керівники підрозділів розглядали

питання запровадження у вищих педа;

гогічних навчальних закладах спеціалі;

зації “Позашкільна освіта”, діяльність

Наукової бібліотеки університету у

цифрову епоху та аналізували стан про;

форієнтаційної роботи у виші.

У Драгомановському університеті з
2012 року функціонує кафедра позашкіль�
ної освіти, яка зокрема реалізує навчаль�
но�виховну, методичну й наукову діяль�
ність. Про це та інші дотичні питання допо�
віла на засіданні завідувач кафедри, док�
тор педагогічних наук, професор Олена

Биковська. Створення кафедри саме в
НПУ загалом відобразило загальну тен�
денцію розвитку позашкілля, потребу у
підготовці фахівців для позашкільних нав�
чальних закладів та історичну місію універ�
ситету, в якому за архівними даними у
20–30�х роках ХХ століття функціонував
позашкільний відділ.

На сьогодні працівниками кафедри
здійснюється викладання кількох спеціалі�
зованих дисциплін в Інститутах НПУ, підго�
товлено збірник навчальних програм для
студентів спеціалізації “Позашкільна осві�
та”, рекомендований Міністерством осві�
ти і науки України.

Активно ведеться співробітництво з
Комітетом Верховної Ради України з
питань науки і освіти та відділом поза�
шкільної освіти, виховної роботи та захи�
сту прав дитини МОН України.

Відпрацьовано основні напрями спів�
праці з позашкільними навчальними
закладами України і Києва, зокрема в
організаційному, науковому і методичному
напрямках. Серед них – Центр позашкіль�
ної роботи Святошинського району
м. Києва, Центр творчості дітей та юнацтва
“Шевченківець”, Рівненський міський
Палац дітей та молоді тощо. Розширено
співробітництво з Центром позашкільної
роботи Святошинського району м. Києва,
де реалізується проект “Центр підтримки і
науково�методичного супроводу діяльно�
сті позашкільних навчальних закладів”,
проводяться відкриті семінари�тренінги.

Тісна робота налагоджена з Малою
академією наук України щодо участі учнів у
Всеукраїнському конкурсі�захисті науково�
дослідницьких робіт учнів – членів МАН за
секцією “Педагогіка” з підготовкою науко�
вих праць за тематикою позашкільної осві�
ти. І під час самого засідання ректор уні�
верситету Віктор Андрущенко підписав
угоду з Президентом МАН України Стані�

славом Довгим, що передбачає ще більш
тісну взаємодію двох структур.

Розширено міжнародне співробітниц�
тво НПУ щодо професійної підготовки май�
бутніх педагогів у сфері позашкільної осві�
ти, адже співробітники кафедри є членами
Європейської асоціації організації вільного
часу дітей та молоді. Ведеться широке
співробітництво з вищими і позашкільними
навчальними закладами Республіки Поль�
ща, Російської Федерації, Словацької Рес�
публіки, Чеської Республіки тощо.

За словами Віктора Андрущенка, варто
ще більш конкретно посилити увагу щодо
підготовки кадрів у галузі позашкілля.
Зокрема, запропоновано створити Міжуні�
верситетський координаційний центр під�
готовки педагогів для позашкільної освіти.
У планах – проведення на базі НПУ Міжна�
родного освітнього конгресу з питань
позашкілля та чимало іншого.

Директор Наукової бібліотеки
НПУ імені М. П. Драгоманова Люд�
мила Савєнкова презентувала
колективу інформаційну роботу
бібліотеки із забезпечення навчаль�
но�виховної та науково�дослідниць�
кої роботи вишу, зокрема опанування
сучасних методів роботи із цифровою
інформацією. За словами Людмили
Василівни, віртуальна складова
інформаційно�бібліотечного середо�
вища Наукової бібліотеки НПУ об’єд�
нує електронний каталог з понад 650
тисячами записів; власний веб�сайт
із сервісом віртуальної довідки та
електронної доставки документів,
віртуальними книжковими виставка�
ми; блоги у соціальних мережах та
власно генеровані повнотекстові
електронні ресурси: електронні
колекції рідкісних видань, бібліогра�
фічні посібники тощо.

За результатами доповіді пожва�
вилось обговорення питання керів�
ництвом вишу. Були запропоновані
нові підходи в інформаційному
забезпеченні, опрацюванні й оци�
фруванні документів із фонду рідкіс�
них видань. Як зазначив ректор НПУ
Віктор Андрущенко, варто кожному
науковцю університету надати ваги
власній присутності у мережі Інтер�
нет, виходячи таким чином на міжна�
родний рівень цитувань, входячи до
провідних наукометричних баз
даних. Тут потрібно, на думку Віктора
Петровича, збільшити не лише кіль�
кість англомовних публікацій, але й
підвищити їх якість.

Ще одне питання на порядку
денному – профорієнтаційна робота
в університеті, особливо в контексті
підготовки до Дня відкритих дверей.
Зі слів доповідача, відповідального

секретаря Приймальної комісії Тараса

Олефіренка, така робота у виші ведеться
протягом усього навчального року. Значно
поглибилася співпраця із середніми нав�
чальними закладами, педагогічними коле�
джами Києва і України загалом.

У планах – проведення предметних
олімпіад та творчих конкурсів для учнів і
випускників шкіл, організація опитування
“Освітні очікування абітурієнтів”, вигото�
влення та розповсюдження інформаційно�
рекламного буклету НПУ та чимало іншого.
Робота у такому контексті вже відпрацьо�
вана на кількарічному досвіді й отримає
деяке оновлення й модернізацію відповід�
но до сучасних запитів абітурієнтів.

Прес�служба 
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Нові формати

Всеукраїнський громадсько�політичний тижневик “Освіта” вже традиційно опублікував рейтинг ста кращих освітян 2013 року, визна�
чений опитуванням читачів газети. До списку потрапили й чимало викладачів Національного педагогічного університету імені Михайла
Драгоманова. Зокрема у номінації “Засвіти вогонь” відзначено ректора вишу академіка Віктора Андрущенка за сподвижництво у ство�
ренні та підписанні “Педагогічної Конституції Європи”.

У номінації “Лиш Храм збудуй” відзначено першого проректора з організації навчально�виховної роботи і економіки Олега Падалку,
директора Наукової бібліотеки університету Людмилу Савенкову, директора Інституту корекційної педагогіки і психології академіка Вік�

тора Синьова, директора Інституту іноземної філології Володимира Гончарова та
завідувача кафедри позашкільної освіти, ректора Інституту екології економіки та
права Олену Биковську, 

У номінації “Народ мій завжди буде” дипломи отримали співголова Наглядової
ради НПУ, Президент Національної академії педагогічних наук України академік
Василь Кремень, завідувач кафедри стилістики української мови академік Любов

Мацько та директор Інституту історичної освіти Олександр Сушко.
Лауреатами номінації “Засвіти вогонь” також стали директор Інституту філософ�

ської освіти та науки Іван Дробот, професор університету Наталія Мозгова та заві�
дувач кафедри педагогіки і психології вищої школи Наталія Дем’яненко.

Завідувача кафедри теорії та історії педагогіки Драгомановського вишу Людми�
лу Вовк удостоєно диплому у номінації “Залиш мені в спадщину думку найвищу”.

Колектив НПУ імені М. П. Драгоманова щиро вітає своїх колег з почесними від�
знаками й бажає нових успіхів на тернистій освітянській ниві.

ЗАСІДАННЯ РЕКТОРАТУ УНІВЕРСИТЕТУ

К Р А Щ І  О С В І Т Я Н И

Цього місяця в Національ�
ному педагогічному універси�
теті імені Михайла Драгомано�
ва запустили пілотний проект
Інституту інформатики “Елек�
тронний інститут”, який має на
меті підвищення якості надан�
ня освітніх послуг студентам
Інституту інформатики всіх
форм навчання на основі
мобільних інформаційно�кому�
нікаційних технологій. Головна
сторінка віртуального навчаль�
ного середовища
“HomeWorks” Інституту інфор�
матики – www.ant3dstudio.com.

Проект дозволяє студенту
24 години на добу 7 днів на
тиждень навчатися і спілкува�
тися на навчальні теми з одно�
літками й колегами; викладачу
– організовувати високоефек�
тивну індивідуальну самопідго�
товку студентів, у тому числі
автоматизованими засобами
навчання, а дирекції Інституту
– здійснювати автоматизова�
ний міжсесійний контроль
виконання навчального плану.

З дошки оголошень у кор�
пусі Інституту справді зникли
розклади занять, адже тепер
кожен студент зможе перегля�
нути їх у зручний час і зручному
місці на власному гаджеті.
Також драгомановці�інформа�
тики отримали можливість від�
кривати електронні курси усіх
навчальних дисциплін, пере�
глядати навчальний матеріал,
який викладається конкретно�
го тижня, і навіть проходити у
визначені терміни заплановане
віддалене тестування. Ще кіль�
ка опцій стосується перегляду
особистої успішності у журналі
оцінок та спілкування з друзя�
ми у спеціальному чаті.

Звісно, проект лише наби�
рає обертів і ще проходитиме
експериментальні випробу�
вання, але студенти вже задо�
волені. Автори і розробники
віртуального навчального
середовища (директор Інсти�
туту інформатики, проректор з
дистанційної освіти А. П. Кудін,
заступник директора Інституту
інформатики з ІТ Г. В. Жабєєв,
програмісти П. Босок, Р. Ко�
валь, Р. Печкур) зазначають,
що ще виношують кілька ідей
щодо його удосконалення, які
збираються втілити в життя.

За інформаційними техно�
логіями сьогодні майбутнє. Як
зауважує ректор університету
Віктор Андрущенко: “Оцінюючи
найбільш вагомі зміни в освіті
за останні 15 років, можна від�
значити, що абсолютна біль�
шість з них пов’язана з резуль�
татами упровадження комп’ю�
терних технологій у навчаль�
ний процес”.

Прес�служба 
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У січні 2014 року вийшла в світ збірка “Гуманітарний корпус.
Випуск 1” за матеріалами ІІ Міжнародної науково�практичної інтер�
нет�конференції “Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослі�
дженнях молодих науковців” (22 жовтня – 17 листопада 2013 року;
співорганізатори – Інститут філософської освіти і науки, Інститут
педагогіки і психології Національ�
ного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова та ГО
“Академія розвитку психологічної
науки і практики”, м. Київ). 

У працях аспірантів, студентів
та молодих вчених з України, Росії
та Білорусії висвітлено актуальні
теоретичні та прикладні проблеми
психології, філософії, історії,
педагогіки, а також представлено
міждисциплінарні пошуки та здо�
бутки. Із збіркою можна ознай�
омитись у Науковій бібліотеці НПУ
імені М. П. Драгоманова та на
сайті http://arpnp.in.ua/ima�
g e s / n e w s / d o c / G u m a n j i t a r �
nij_korpus.pdf
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ЗУСТРІЧ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ІКПП 

З ПРЕЗИДЕНТОМ СПІЛКИ ЛОГОПЕДІВ ПОЛЬЩІ

ММММ іііі жжжж нннн аааа рррр оооо дддд нннн іііі     зззз вввв '''' яяяя зззз кккк ииии

13 лютого 2014 року на базі Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драго�
манова відбулася зустріч викладачів та студентів Інституту корекційної педагогіки та психології з пре�
зидентом (та його заступником) Спілки логопедів Польщі. Під час зустрічі гості розповіли про підготов�
ку логопедів в Польщі у ВНЗ та деякі проблеми в цьому процесі, поділилися своїми враженнями про
рівень підготовки логопедів в Україні, обмінялися досвідом організації та методики діагностики дітей
раннього віку. Зустріч пройшла цікаво та змістовно.

9 лютого 2014 р. відбулась робоча зустріч

директора Інституту філософської освіти і науки

Івана Дробота з директором спеціалізованої

школи № 41 м. Києва Оленою Онаць. Під час

зустрічі обговорено сучасний стан вищої та

середньої школи, особливу увагу зосереджено

на формах співпраці між викладачами універси;

тету і вчителями школи.

Професор Іван Дробот розповів про особливості
підготовки сучасного фахівця з філософії, культуро�
логії і дизайну і про те, яким чином університет
сприяє самореалізації молодої людини. “Ми пра�
цюємо над повним розкриттям як природних, так і
набутих в школі здібностей, – підкреслив Іван Іванович. – Це можна проілюструвати заходами Інститу�
ту, біля витоків яких знаходяться студенти, – “Тиждень мистецтв”, “Фестиваль релігійного мистецтва”,
газета “Глобус” та ін.”.

Олена Онаць розповіла про сучасні інтерактивні шкільні заняття і специфіку роботи з сьогоднішнім
учнем, також продемонструвала результати авторських досліджень, які показують запити школярів
щодо майбутнього професійного вибору. Останнє стало предметом тривалого обговорення, адже
може допомогти налагодженню ефективної профорієнтаційної роботи, яку проводять викладачі Інсти�
туту. 

За результатами зустрічі маємо домовленості про проведення низки спільних заходів: урок�пре�
зентація ІФОНу для учнів 10�х і 11�х класів, урок за методикою “Філософія для дітей”, культурологічний
брейн�ринг між учнями та студентами ІФОНу та спільний концерт до Дня Перемоги.

Наприкінці зустрічі Олена Онаць провела оглядову екскурсію по шкільному музею 56�ї гвардійської
танкової бригади 3�ї гвардійської танкової армії, який з 2005 року має статус “Зразковий”.

Сергій РУСАКОВ
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Й Д Е М О  В  Ш К О Л У !

Рішенням Вченої ради
НПУ імені М. П. Драгомано�
ва на базі Інституту магі�
стратури, аспірантури і док�
торантури створено нав�
ч а л ь н о � д о с л і д н и ц ь к и й
центр “Міжнародна освіта”.

Метою діяльності Цен�
тру є об’єднання зусиль
науковців різних галузей
(політологів, соціологів,
економістів, філософів,
істориків, педагогів тощо)
для організації та коорди�
нації наукових і прикладних
досліджень у галузі освіти
та освітньої політики; гло�
балізації та демократизації
та їх впливу на освітній про�
стір.

Центр створений на
виконання Меморандуму
про взаєморозуміння між
Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгомано�
ва та Університетом Квінз (Онтаріо, Канада).

НННН аааа уууу кккк оооо вввв ииии йййй     пппп оооо тттт ееее нннн цццц іііі аааа лллл

СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО;ДОСЛІДНИЦЬКОГО

ЦЕНТРУ “МІЖНАРОДНА ОСВІТА”

6 лютого 2014 року о
10.00 в Інституті розвитку
дитини відбулося офіцій�
не вручення дипломів
випускникам заочної
форми навчання ОКР
“Магістр” (1,5 р.н.), на
якому був присутній про�
ректор з міжнародних
зв’язків, доцент кафедри
управління та євроінте�
грації, кандидат історич�
них наук Володимир

Лавриненко.

ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ

ФФФФ оооо тттт оооо зззз вввв іііі тттт

Вже вдруге студенти та викладачі Інституту
соціальної роботи та управління Національного
педагогічного університету імені Михайла Драго�
манова відвідали Вищу лінгвістичну школу у
м. Ченстохов (Польща). Європейський тиждень,
що тривав 20�26 січня 2014 року, був проведений
в рамках реалізації дидактичної програми
“Подвійний диплом”.

Метою цього проекту є реалізація дистанцій�
ного навчання та здобуття паралельно диплому
європейського зразка студентами українського
вишу.

Драгомановці відвідали лекції, тренінги та
майстер�класи польських викладачів, зокрема
“Тренінг з персональної ефективності”, “Базові
знання про залежності”, “Особливості плануван�
ня та реалізації регіональних і європейських про�
ектів”, “Корисні компетенції при будуванні кар’є�
ри” тощо. Особлива увага також приділялася
практичним заняттям з польської мови.

Студенти та викладачі Національного педаго�
гічного університету висловлюють вдячність
організаторам за гостинність, теплий прийом та
організацію навчання, а також з нетерпінням
чекають поїздки на Літню школу.

РОЗГОРТАЄ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВИЩА ЛІНГВІСТИЧНА ШКОЛА В ПОЛЬЩІ

ММММ іііі жжжж нннн аааа рррр оооо дддд нннн іііі     зззз вввв ’’’’ яяяя зззз кккк ииии

“ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС”

НННН оооо вввв іііі     вввв ииии дддд аааа нннн нннн яяяя


