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Студенти НПУ імені Михайла Драгоманова мали уні�

кальну можливість послухати лекцію Прем’єр�міністра

України, доктора геолого�мінералогічних наук, професора

Миколи Азарова. Микола Янович більше години розпові�

дав молоді про економічні, енергетичні та соціальні перс�

пективи розвитку держави, деталізував причини проблем і

їх наслідки, цікавився думками студентів з цього приводу.

Почавши з прозорих метафор кризової ситуації у державі, яка
потрапила на “крихкий лід” та мала тільки два варіанти дій: зупинити�
ся або ж чимдуж вибиратися на берег, врешті Микола Янович перей�
шов до професійних економічних та політичних термінів. Прем’єр�мі�
ністр упевнено заявив, що тепер Україна “стоїть на твердому ґрунті” і
хоч попереду багато роботи, “світло вкінці тунелю” все ж є.

Зустріч пройшла у жвавій атмосфері взаємного розуміння. Сту�
денти не залишили запитань Прем’єра без відповідей і навзаєм. За
словами драгомановців особливо приємно було чути майбутнім
педагогам, як високо Микола Азаров оцінив професію Вчителя,

прирівнявши її за рівнем відповідальності і важливості до прем’єр�
ського крісла.

“Як правило, вчитель – одна з найбільш шанованих професій у
регіонах держави, – зауважив Микола Янович, – Говорячи ж про
підвищення статусу цього фаху, безперечно, він залежить і від сус!
пільства, і від самої особистості педагога”. На думку Прем’єра, сьо�
годні варто підтримувати максимальну самостійність роботи вчите�
ля, дати йому свободу для творчості і мислення, адже уже позаду
часи, коли головною була сума знань для учня. Розвиток мислення,
креативності та ініціативи – ось пріоритети сучасності.

Що ж до власних наукових здобутків, то, як сказав Микола Яно�
вич, він шкодує, що полишив велику науку, але пообіцяв сприяти у
добрих починаннях ученим і звичайно ж студентам – майбутній еліті
України.

Говорили також про автономію університетів і студентське са�
моврядування. За переконаннями Прем’єра, вища школа – саме те
місце, де потрібно прищеплювати громадянам основи демократич�
ного правління державою.
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У НАШОМУ університеті склалася чудова традиція взаємодовіри та демократично�
го спілкування між ректором і студентами. Адже лише спільним обговоренням вдаєть�
ся прийти до прийняття правильних рішень. Студенти�драгомановці – це освічені інте�
лектуальні особистості, майбутня еліта держави, талановиті юні педагоги і дослідники,
до думок яких керівництво НПУ завжди ставиться з повагою.

У зв’язку з насиченим графіком роботи я як ректор університету можу не завжди
почути про всі студентські проблеми, дізнатися про ваші ідеї та пропозиції щодо покра�
щення навчального процесу в нашому виші, поліпшення умов проживання в гуртожит�
ках. Тому сподіваюся інтенсивно налагодити цей процес за допомогою сучасних
інформаційних технологій і мережі Інтернет. 

Відсьогодні функціонуватиме персональний сайт ректора за адресою http://www.avp.npu.edu.ua, де
кожен, хто навчається в драгомановському університеті, зможе поставити своє запитання та протягом
декількох днів отримати на нього відповідь.

Я хочу почути про всі ваші негаразди, що виникають у процесі навчання, суперечності з викладачами,
кураторами, погодження чи непогодження з побутуючими суспільними думками; про студентські ідеї, про�
екти, заходи.

Жодне ваше питання чи пропозиція не залишаться поза увагою. Складні і дискусійні проблеми будуть
розглянуті та обговорені на засіданнях ректорату, Вченої ради університету й обов’язково вирішені.

Вірю, що разом ми зможемо уникнути будь�яких непорозумінь та досягти максимально комфортних
умов навчання й розвитку в Драгомановському університеті, культурного й інтелектуального зростання
особистості.

З повагою, ваш ректор Віктор Андрущенко

СЛОВО ПРО МОГОСЛОВО ПРО МОГО

ПЕРШОГО ВЧИТЕЛЯПЕРШОГО ВЧИТЕЛЯ

НПУ імені М. П. Драгомано�
ва запрошує всіх бажаючих при�
єднатися до участі у Всеукра�
їнському щорічному конкурсі на
кращий художній твір “Слово
про мого першого вчителя”.
Розкажіть, яку роль у вашому
житті відіграв ваш перший вчи�
тель, словом та думкою вкло�
ніться за його невтомну працю.

На конкурс приймаються
творчі роботи різних (епічних,
ліричних, драматичних тощо)
жанрів, які відображають шану й
повагу до вчительської праці.

Літературні твори мають
бути новими та написаними
державною мовою. Обсяг робо�
ти – довільний. Термін подачі
робіт для розгляду журі до
15 вересня 2012 року.

Роботи з поміткою надсила�
ються на адресу: НПУ імені
М. П. Драгоманова, вул. Пирого�
ва, 9, м. Київ, 01601

Тел. для довідок:
(044) 482�31�12,
e�mail: slovo2011@ukr.net
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ЗІ СВЯТОМ ДОБЛЕСТІ І ЧЕСТІ!
ВІД БАГАТОТИСЯЧНОГО колективу НПУ імені Михайла Драго�

манова, особливо його жіночої половини, від щирого серця вітаю
всіх чоловіків – доблесних захисників Вітчизни зі святом мужності і
честі.

23 лютого, в День захисника Вітчизни, українська громадсь�
кість вшановує тих, хто причетний до цього високого звання, єди�
ного для всіх: від вкритих сивиною і увінчаних нагородами фронто�
виків до молоді. Цього міцного зв’язку не порушать навіть найбіль�
ші зміни в сучасному світі. Наше суспільство живе сьогодні в інших
мирних і світлих вимірах, але не можна забувати, відкидати все те,
що цьому передувало. Подвиги наших шанованих ветеранів – це
велика і велична правда історії, постійна школа виховання для сту�
дентів�драгомановців, що служить справі збереження миру у своїй
країні та далеко за її межами. Це взірець реального, дієвого патріо�
тизму для кожної чесної людини і свідомого громадянина, наочне
свідчення єдності всіх поколінь українського народу. 

Тож бажаю вам, наші захисники, незламної волі, надійного
родинного тилу, козацького здоров’я та звершення всіх ваших мрій
і побажань на благо України!

З повагою, ваш ректор Віктор Андрущенко
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Шановні студенти!



13�15 січня 2012 року на Рівненщині прохо�

дили Перші українські педагогічні студії “Осві�

та і культура як запорука сталого демократич�

ного розвитку суспільства”. Започатковано

наукові заходи під егідою Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України, Національної

академії педагогічних наук України та за без�

посередньої ініціативи Асоціації ректорів

педагогічних університетів Європи на чолі з

президентом, академіком Віктором Андру�

щенком.
До участі долучилися науковці провідних університе�

тів України, що готують Вчителя, зокрема великий колек�
тив Національного педагогічного університету імені
Михайла Драгоманова; вчені�педагоги Волинського
національного університету імені Лесі Українки на чолі з
ректором, доктором біологічних наук, професором, пре�
зидентом біофізичного товариства України Ігорем Коца�

ном; дослідники Рівненського державного гуманітарного
університету під керівництвом ректора, кандидата істо�
ричних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої
історії Руслана Постоловського; ректорат Житомирсь�
кого державного педагогічного університету імені Івана
Франка з ректором, доктором філософських наук, про�
фесором Петром Саухом та інші.

Про мету наукового заходу на відкритті говорив і пре�
зидент Асоціації ректорів педагогічних університетів
Європи Віктор Андрущенко.

Як підкреслив Віктор Петрович, організація подібних
обговорень повинна стати консолідацією освітнього про�
стору держави та потужних педагогічних вишів для роз�
робки і втілення новітньої концепції підготовки висококва�
ліфікованого вчителя майбутнього. “Першочерговим зав!
данням такого заходу стануть конструктивні діалоги між

ученими!педагогами, соціологами, культурологами та
фахівцями інших наукових галузей для отримання спіль!
ного рішення в реалізації підготовки нового вчителя для
об’єднаної Європи, – наголосив ректор – Перші кроки вже
були зроблені на Форумі ректорів педагогічних універси!
тетів Європи в Києві. Продовження напрацювань за цією
тематикою ведуть усі університети – члени Асоціації, а
подібні наукові зустрічі стануть базою для обміну ідеями
та ініціативами”.

Уже пленарне засідання студій продемонструвало
різноманіття таких нових ідей і концепцій, адже обговорю�
валися парадокси педагогічної освіти в епоху цивілізацій�
них змін, освітня система у дискурсі розбудови загально�
європейського простору вищої освіти. Науковці аналізу�
вали шляхи формування державно�громадського упра�
вління вищим навчальним закладом, обмінювалися досві�
дом навчального процесу у власних університетах. Впро�
довж педагогічних студій одним із провідних стало розу�
міння освіти у контексті людського розвитку як його
невід’ємної складової. У шести секціях працювали вчені
найрізноманітніших наукових сфер – від культурологів і

літературознавців до юристів і фахівців природничих наук.
У фокус розгляду дослідників потрапили здоров’язбере�
жувальна і морально�етична, культурна та інноваційна
складові освітнього процесу. Таким чином організаторам
вдалося оптимізувати широту наукових поглядів та пропо�
зицій.

За словами ініціаторів, на українські педагогічні студії
чекає довге майбутнє, бо як показав досвід, перша спро�
ба такого заходу була вдалою не лише у плані наукових
досягнень, але й щодо теплого міжособистісного спілку�
вання, порад, спрямувань.

Добрим сюрпризом для учасників стала й церемонія
нагородження. Національний педагогічний університет
імені Михайла Драгоманова у знак подяки за плідну спів�
працю й високі досягнення у різних галузях науки нагоро�
див медалями видатних учених, ректорів українських уні�
верситетів Руслана Постоловського, Петра Сауха та Ігоря
Коцана. Особливу нагороду з рук Віктора Петровича отри�
мав господар здравниці на Рівненщині “Червона калина”,
яка гостинно прийняла учасників педагогічних студій,
заслужений лікар України Микола Сивий.

Чудовий імпровізований концерт науковцям подару�
вали визнані співаки, учасники Національного заслужено�
го академічного народного хору імені Григорія Верьовки,
заслужені артисти України, що працюють в Драгоманов�
ському виші, та талановиті колективи Рівненського дер�
жавного гуманітарного університету.

ЗА ПОГОДЖЕННЯМ із Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України у Національному

педагогічному університе�
ті імені Михайла Драгома�
нова створюється Науко�
во�дослідницький центр
“Соціології освіти”.

Метою нового
підрозділу стане забез�
печення емпірично під�
твердженого наукового
бачення функціонування і
розвитку сучасної вітчиз�
няної системи освіти, її
інститутів і організацій,

сприйняття й розуміння
освітянської дійсності в
контексті соціальних змін
як на рівні суспільства
загалом, так і на рівні кон�
кретної особистості.

“Сучасна епоха з її глобалізаційними й
інформаційними тенденціями суттєво впливає
на всі елементи суспільства, – розповідає рек�
тор НПУ імені М. П. Драгоманова, один із ініціа�
торів заснування Центру Віктор Андрущенко –
Під цими чинниками змінюється й особистість.
Сучасні студенти вирізняються тепер підвище!
ною соціальною активністю, глибокою поінфор!
мованістю, ерудицією, обізнаністю у бізнесових

питаннях, політичних процесах. І дуже складно
налагодити взаємовичерпні зв’язки між поколін!
нями, досягти спільного розуміння без науково!
го вивчення сучасної суспільної системи”.

Долучитися до роботи у Науково�дослідному
центрі “Соціології освіти” погодилися й такі
метри науки, як Анатолій Ручка, Микола

Михальченко, Володимир Євтух. Тісна спів�
праця налагоджується із соціологічними служба�
ми й інституціями держави, зокрема Інститутом
соціології Національної академії наук України,
відповідними підрозділами в Харківському націо�
нальному університеті імені В. Н. Каразіна, Дні�
пропетровському національному університеті
імені Олеся Гончара, Одеському національному
університеті імені І. І. Мечникова та іншими.

Зі слів ректора, завдання, якими пере�
йматиметься новостворений Центр, стосувати�
муться в першу чергу нагромадження знань для
сприяння інтелектуальному розвитку людини,
вихованню в ній демократичних цінностей, висо�
коморальних принципів життя. До того ж вивча�
тимуться шляхи адаптації освітнього процесу до
запитів і потреб особистості та суспільства.
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КОЛЕКТИВ НПУ імені М. П. Драгоманова сердечно вітає Почесно�
го доктора університету, члена�кореспондента НАН України, прези�
дента Української академії політичних наук, доктора філософських
наук, професора Миколу Михальченка з поважним ювілеєм –
70�річчям!

Драгомановці щиро поважають великого вченого, у доробку
якого незчисленна кількість високих за науковим означенням книг із
філософії, соціології, політології, чимало розробок в освітніх і культу�
рологічних галузях. За його постулатами зростають нові покоління
талановитих педагогів нашої держави. Драгомановська родина
бажає Миколі Івановичу міцного здоров’я та ще довгих років натхнен�
ного життя, сповнених новими здобутками й успіхами.

За дорученням 

колективу університету

ректор Віктор Андрущенко

ВВ ІІ ТТ АА ЄЄ ММ ОО !!

ПППП ЕЕЕЕ ДДДД АААА ГГГГ ОООО ГГГГ ІІІІ ЧЧЧЧ НННН ІІІІ     СССС ТТТТ УУУУДДДД ІІІІ ЇЇЇЇ     УУУУ КККК РРРРАААА ЇЇЇЇ НННН СССС ЬЬЬЬ КККК ИИИИ ХХХХ     УУУУ НННН ІІІІ ВВВВ ЕЕЕЕ РРРР СССС ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ТТТТ ІІІІ ВВВВ     ––––     ВВВВ ПППП ЕЕЕЕ РРРРШШШШ ЕЕЕЕ

У НПУ ДОСЛІДЖУВАТИМУТЬ СОЦІОЛОГІЮ ОСВІТИ

НННН аааа уууу кккк оооо вввв ииии йййй     зззз аааа хххх іііі дддд

Започаткування Перших українських педагогічних студій з ініціативи і за активного
сприяння Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи та потужних педагогічних
університетів України, тематикою яких стане саме аналіз освіти і культури як запоруки
демократичного розвитку суспільства, – велика актуальна справа у сучасному світі.

Проведення студій дасть змогу виокремити роль освіти і культури у контексті людсь!
кого розвитку, визначити подальші шляхи в удосконаленні системи освіти, обмінятися
досвідом модернізації сучасної вищої школи, підготовки педагогічних кадрів.

Дмитро ТАБАЧНИК,

міністр освіти і науки, молоді та спорту України

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

Старт Українських педагогічних студій “Освіта і культура як запорука сталого демо!
кратичного розвитку суспільства” – це старт нових ідей, концепцій, методик, розробок
в освітній галузі; це ще один новий рівень еволюції сучасної української освіти; модер!
ний крок до розуміння ролі освіти й культури у демократичному розвитку суспільства.

Василь КРЕМЕНЬ,
президент НАПН України

У НПУ зосереджені найкращі науковці!
філософи, соціологи, психологи, що дослі!
джують проблеми освітньої галузі.

Віктор АНДРУЩЕНКО

Володимир Євтух
братиме участь

у робті
новоствореного

Центру

Розворот підготувала керівниця 
прес�служби університету Людмила КУХ



ЦЕЙ ПОСТУЛАТ був визначений як один із головних
принципів роботи на відкритті кафедри кримінального

права і процесу Інституту політології та права Національ�
ного педагогічного університету імені Михайла Драгома�
нова.

Традиційну блакитну стрічку ректор університету Вік�
тор Андрущенко і академік Володимир Євтух перерізали
зі словами щирих привітань на адресу професорсько�ви�
кладацького складу й студентства. Як зазначив завідувач
новоствореної кафедри, доктор юридичних наук, професор
Віктор Мікулін, саме студентство найбільше потребувало
відкриття такого підрозділу. Та й без свіжого ентузіазму
молоді навряд чи вдалося б інтенсивно працювати у цьому
напрямку. “Ми довго прагнули виокремлення кафедри кри!
мінального права і процесу й безмежно вдячні за розумін!
ня та підтримку таких поривань з боку ректорату універси!
тету”, – наголосив професор Мікулін.

Віктор Андрущенко побажав колегам�педагогам плід�
ної роботи та нових наукових досягнень і зауважив, що
вивчаючи серйозні виважені закони, не можна забувати

про людяне. “Ви готуєте чудових фахівців,
які, безсумнівно, підуть працювати у юри!
дичні структури й органи, але ж треба пам’я!
тати, що будуть і ті, хто прийде читати пра!
вознавство у звичайну сільську школу. Пот!
рібно виховати цього майбутнього вчителя
так, щоб він ніс до дітей людяність і добро.
Чому б нам не спробувати олюднити право.
Нехай воно регулює наші відносини, але
гуманним чином”, – резюмував ректор.

Особливо вдячні керівництву за такий
подарунок були студенти Інституту і колек�
тив новоствореної кафедри. Очільник вишу
особисто поспілкувався з кожним, цікавився
науковими здобутками, тематикою дослі�
джень, радив і обіцяв сприяти.
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У СВІТ почали виходити перші методичні матері�
али з використання нових засобів навчання у прак�
тичних і лабораторних роботах з природничих наук,
підготовлені викладачами Національного
педагогічного університету імені Михайла
Драгоманова на базі Науково�методичного
центру сучасних засобів навчання НПУ.

В одній із попередніх публікацій на офі�
ційному сайті НПУ повідомлялося про функ�
ціонування в Драгомановському універси�
теті Центру сучасних засобів навчання,
покликаного систематично спрямовувати
українську освіту й науку до використання
найновіших технічних можливостей світу.

Про подібний підрозділ у структурі
власного університету мріють усі політех�

нічні виші держави. І на перший погляд може видатися феноменальним, що
найкраще німецьке обладнання в галузі точних наук в першу чергу потрапило
у педагогічний навчальний заклад.

Розвіяв будь�які сумніви з приводу цього директор Фізико�математично�
го інституту НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор математичних наук, про�
фесор Микола Працьовитий.

Микола Вікторович зауважив: “Сучасне покоління дітей та молоді давно не прагне
освоювати світові новації техніки за книгами, більшість з яких, до речі, уже застаріла.
Що вже тут говорити про якусь наукову й дослідницьку роботу… Та треба зважити й на
те, що вивчати фізику чи хімію лише за підручниками неможливо. Критерієм істинності
таких наук є експеримент. Можна уявити, яке беззаперечне значення у цьому випадку
відіграє технічне забезпечення лабораторій, дослідних установ і шкіл елементарними
приладами для практичних робіт з природничо!математичних дисциплін”.

Та вже часткове забезпечення, що зараз спостерігається в освітніх установах
нашої держави, саме по собі не вирішує проблеми. Якщо ми маємо на чому працюва�
ти, то треба ще знати як. Професор розповів, що більшість із 39 установок, які пред�

ставлені в Центрі, недостат�
ньо методично оснащені,
оскільки німецька й українсь�
ка системи освіти суттєво різ�
няться між собою.

“Педагоги й методисти
НПУ сьогодні працюють саме
над розробкою нових засобів
для організації та проведення
лабораторних практикумів з
природничо!математичних
дисциплін, включаючи їх
повне методичне забезпе!
чення, – деталізує Микола
Вікторович. – Крім того, ми
починаємо впроваджувати
такі розробки у систему під!
готовки вчителів!фізиків,
математиків, науковців при!

родничого профілю. Наші вчені тісно співробітничають з іншими педагогічними виша!
ми України і закордону. Свою допомогу та підтримку запропонувала Національна ака!
демія педагогічних наук України в особі директора Інституту інформаційних техноло!
гій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, члена!корес!
пондента НАПНУ Валерія Бикова. Обопільні діалоги ведуться з нашими російськими
партнерами”.

За словами М. Працьовитого, це вагомий доказ невипадковості появи такого
Центру саме у флагмані педагогічної освіти нашої держави – університеті Драгомано�
ва, що завоював імідж осередку науково�методичних потужностей України. Педагоги
ж чи не найкраще розуміють психологічну складову підходів до навчання і виховання
дітей, отже, усвідомлюють необхідність наочного чуттєво�предметного сприйняття
учнем знань.

Треба сподіватися, що така робота сприятиме активізації вчительських колективів
та їх безпосереднього долучення до розробок методичних матеріалів. Особливо якщо
зважити на те, що Науково�методичний центр сучасних засобів навчання НПУ імені
М. П. Драгоманова має потенціал стати чудовою базою для проведення науково�
практичних конференцій, семінарів фізико�математичного і природничого напрямів,
курсів підвищення кваліфікації викладачів університетів і вчителів загальноосвітніх
шкіл. До речі, переваги цього обладнання вже оцінили в Малій академії наук, загаль�
ноосвітніх школах Київщини, вишах Харкова.

МИКОЛА ПРМИКОЛА ПРАЦЬОВИТИЙ:АЦЬОВИТИЙ:

“Вивчати фізику чи хімію лише за підручниками неможливо”“Вивчати фізику чи хімію лише за підручниками неможливо”

Д О П О М О Ж І Т ЬД О П О М О Ж І Т Ь

ВОЛОДІ РОСЕНКУ

ВОЛОДІ РОСЕНКУ

лише 20 років. Він
студент НПУ імені
М. П. Драгоманова.
Завжди активний,
добрий, має багато
друзів. Досі він встигав
скрізь – і в університеті,
і на футболі, адже грає
за збірну інституту.
Напередодні Нового
року Володі поставили
страшний діагноз: апластична анемія важкого
ступеня, тромбоцитопенія 3 ступеня, фібрильна
нейтропенія. Зараз він перебуває на лікуванні в
Черкаському онкологічному диспансері.
Володя – з багатодітної вчительської сім’ї.
Щодня батьки витрачають великі гроші на те, аби
поставити сина на ноги. Ліки, що потрібні для
одужання, замовляють за кордоном – в Україні їх
немає. Медики кажуть: якщо ці препарати не
подіють, то залишається єдиний шанс врятувати
Володю – операція з пересадки кісткового мозку.
Її теж доведеться робити за кордоном.

Кошти можна перерахувати в будь�якому
відділенні Приват�банку (в касі або в терміналі
поповнення карток) за номером картки:

4149 4374 0436 5213 Росенко Володи�

мир Миколайович. 

Номер рахунку web–money: U140484298355
– гривні, R161758463226 – рублі, Z269387535019
– долари. Контактний телефон батька Володі,
Миколи Васильовича: 098–302–30–30.

Батьки, друзі і колеги хлопця вірять, що вже в
травні цього року Володя стоятиме в актовій залі
університету і отримає диплом бакалавра!
Допоможіть врятувати життя молодому хлопцеві!

НННН оооо вввв аааа     кккк аааа фффф ееее дддд рррр аааа

ВИВЧАЮЧИ ЗАКОНИ, ДУМАТИ ПРО ЛЮДИНУ

Ця кафедра – одна з базових на юридичному
факультеті, і складно уявити якісну підготовку
майбутніх фахівців поза нею.

Богдан АНДРУСИШИН,

проректор4директор

Інституту політології і права

Сучасна епоха вимагає відновлення, яке все ж
таки мусить іти демократичним чином. І такий
потужний університет, як Драгомановський,
бере на себе відповідальну місію наповнення
людського життя, побуту, виробництва
гуманністю, культурою, мораллю. Університет
з кожним днем оновлюється та покращується.

Віктор АНДРУЩЕНКО, ректор

Науково!методичний центр сучасних засобів навчання не лише
виправдовує стратегічні завдання сучасної системи навчання й виховання
України, тісно поєднуючи у собі освіту, виробництво і науковий потенціал із
залученням іноземних інновацій. Такий Центр у педагогічному університеті
– це вдале долучення до власне технічного наукового елементу знань
духовного й культурологічного стрижня. Високі технології тут будуються на
загальнолюдських, морально!етичних цінностях і принципах, а в школу й
університети прийдуть не просто сучасні засоби навчання, але й їх розумне
осмислення та використання на благо людству.

Віктор АНДРУЩЕНКО

НННН аааа уууу кккк аааа

Колектив новоствореної кафедри та ректорат

Віктор Андрущенко побажав плідної роботи
та нових наукових досягнень 

ДДДД оооо     нннн ееее бббб аааа йййй дддд уууу жжжж ииии хххх



ВСЕСВІТНЯ ІСТВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ОЧИМА УКРОРІЯ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ІСТАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВОРИКІВ
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НЕЩОДАВНО в Інституті істо4

ричної освіти НПУ імені М. П. Дра4

гоманова кафедрою всесвітньої

історії було проведено науково4

практичну конференцію “Всесвітня

історія очима українських істори4

ків”, присвячену науковому і педа4

гогічному доробку фундаторів

кафедри – професорів М. Ф. Алек4

сандри та А. Ф. Трубайчука.
На пленарному засіданні з вітальними

словами до учасників конференції зверну�
лися учні професорів, випускники факуль�
тету: директор Інституту історичної освіти
НПУ імені М. П. Драгоманова, професор
О. О. Сушко та проректор з навчально�
методичної роботи гуманітарних інститу�
тів НПУ імені М. П. Драгоманова, профес�
ор Б. І. Андрусишин. 

З науковими доповідями виступили:
кандидат історичних наук, доцент кафе�
дри всесвітньої історії ІІО НПУ імені
М. П. Драгоманова В. В. Крижанівська,
яка акцентувала увагу на соціальному,
політичному та інтелектуальному контек�
стах формування професора М. Ф. Алек�
сандри як історика; доктор історичних
наук, професор, завідувач кафедри нової
та новітньої історії зарубіжних країн КНУ
імені Тараса Шевченка Б. М. Гончар, який
у своїй доповіді проаналізував нові підхо�
ди до вивчення всесвітньої історії. Науко�
вій спадщині професора Анатолія Трубай�

чука був присвячений виступ кандидата
історичних наук, професора, старшого
наукового співробітника Національної
академії педагогічних наук України

П. Б. Полянського; доктор історичних
наук, професор, завідувач кафедри дже�
релознавства та спеціальних історичних
дисциплін Інституту історичної освіти НПУ
імені М. П. Драгоманова О. В. Потильчак

зупинився на історичній оцінці радянсько�
німецьких угод 1939 року в наукових пра�
цях А. Ф. Трубайчука. Кандидат історич�
них наук, професор, завідувачка кафедри
методики навчання суспільних дисциплін
та гендерної освіти Інституту історичної
освіти НПУ імені М. П. Драгоманова
Т. В. Ладиченко присвятила свою допо�
відь висвітленню значення праць

А. Ф. Трубайчука для вивчення курсу все�
світньої історії у школах і педагогічних уні�
верситетах. Доктор історичних наук, про�
фесор, завідувач відділом історії Другої
світової війни Інституту історії України НАН
України О. Є. Лисенко зосередив увагу
учасників і гостей конференції на україно�
центризмі та геополітичному контексті
історіописання Другої світової війни. Кан�
дидат історичних наук, професор Інститу�
ту міжнародних відносин П. Ф. Кирпенко

присвятив доповідь особистості Анатолія
Трубайчука як людини і вченого. Науковий
співробітник лабораторії суспільствознав�
чої освіти Інституту педагогіки НАПН
Т. О. Ремех та директор спеціалізованої

школи № 84 Печерського району м. Києва
В. М. Шевченко розкрили вплив наукової
та педагогічної школи професорів
М. Ф. Александри та А. Ф. Трубайчука на
розвиток сучасної української історичної
науки.

Роботу конференції було продовжено
у трьох секціях. На заключному пленар�
ному засіданні конференції було виголо�
шено ухвалу:

– розглядати результати роботи кон�
ференції як один із перших етапів перс�
пективних взаємозв’язків творчої молоді і
науковців України у дослідженні актуаль�
них проблем всесвітньої історії; 

– опублікувати окремим виданням у
формі тематичного збірника
наукових статей матеріали
доповідей і повідомлень уча�
сників конференції;

– звернутись із проханням
до  дирекції та Вченої ради
Інституту історичної освіти
вийти з пропозицією до Вченої
ради НПУ імені М. П. Драгома�
нова про закріплення за науко�
во�практичною конференцією
“Всесвітня історія очима укра�
їнських істориків” статусу тра�
диційного форуму науковців і
студентів вищих навчальних
закладів України й видання
історичних праць професорів
А. Ф. Трубайчука та М. Ф. Алек�
сандри окремими збірками.

Оргкомітет конференції

НЕЩОДАВНО з восьмимісячного робочого відряджен�
ня з Китаю по завершенні усіх занять та іспитів повернулися
спеціаліст відділу з роботи з іноземними студентами НПУ
імені М. П. Драгоманова Вікторія Щепкіна, що викладала в
КНР російську мову, та кандидат філософських наук, доцент
кафедри управління і євроінтеграції Юлія Бех. Зокрема,
Юлія Володимирівна читала для китайських студентів
“Вступ до спеціальності” з менеджменту. Викладачка
люб’язно поділилася своїми враженнями та досвідом робо�
ти в Китаї.

– Пані Юлю, це досить серйозний крок – погоди4

тись на таку тривалу поїздку. Довго зважували всі

плюси і мінуси?

– Звичайно, я серйозно поставилась до рішення. Уже
кілька років китайські студенти приїздять до нас в універси�
тет навчатися за спеціальністю “Менеджмент”, тому досвід
викладання і навчання деякий вже був, і коли на кафедрі
запропонували поїхати до КНР, я погодилась. Вирішила, що
це хороша можливість здобути новий досвід. 

– Попередні роки лише викладачі російської мови

працювали в китайському коледжі, щоб підготувати

студентів для сприйняття спеціальних дисциплін в

українському університеті. Якою була Ваша місія в

закордонному навчальному закладі?

– Український викладач з менеджменту в китайському
коледжі – ініціатива міністерства освіти КНР. По�перше, для

студентів�китайців це було неабияке поглиблення та прак�
тичне застосування знань з російської мови, а по�друге, нам
вдалося розтлумачити їм елементарну термінологічну базу
предмета на іноземній для них мові. У такий спосіб планува�
лось полегшити студентам проходження бар’єрів адаптації
й розуміння після їх приїзду в Україну.

– Програму, за якою викладався предмет, Ви отри4

мали в китайському навчальному закладі?

– Ні. Повністю всю програму я розробляла самостійно
та затверджувала на кафедрі нашого університету. Але
варто зважити на те, що просто неможливо, будучи в Украї�
ні, писати програму викладання дисципліни для китайців,
адже це не просто список тем та методик. Тут надважливо
знати культурно�освітній рівень студентів, їх ментальність,
систему освіти Китаю. Тому, коли довелось безпосередньо
працювати, програма почала зазнавати різноманітних тран�
сформацій і доопрацювань. Першим на заваді стало мовне
питання, адже майже кожне російське слово, вже не говоря�
чи про терміни та процеси, для китайських студентів дово�
диться пояснювати, а це, відповідно, час. З цим пов’язана й
неможливість подачі певної частини матеріалу для само�
опрацювання, адже пріоритетним було не “зазубрювання”,
а розуміння. Всі методики доводилось урізноманітнювати,
щоб зацікавити студента, та й для викладача це хороший
спосіб проявити творчість.

– Пані Юлю, Ви працювали з українськими студен4

тами і тепер маєте можливість порівняти їх зі спудеями

іншої країни. Різниця відчувається?

– Безперечно, і тут вже варто зважити на національ�
ність, що узагальнює ментальність, культуру, історію, мову.
Це інший народ, що має власні цінності і пріоритети. Китай�
ці – бездоганні виконавці. Інколи складається враження, що
обов’язок для них – найважливіше, тому наші викладачі
дуже люблять китайських студентів. Якщо їм дати завдання
– вони стовідсотково його виконають, до того ж протягом
вказаного часу. Тут можна навіть не сподіватися почути від�
мовки нашого штибу “не встиг”, “не зміг”, “забув”. Українсь�
ким студентам лиш би позайматися творчістю, щось вига�
дати, додати від себе, китайці ж намагаються завжди випра�
вдати очікування викладача. 

Щодо стосунків “педагог – студент” – це обопільна
повага, яку не можна перекреслити навіть непедбачувани�
ми життєвими обставинами. Якщо ж студенти�китайці ще й

люблять свого викладача, то варто чекати на успіх будь�якої
справи у такому колективі. Мабуть, цією своєю довірливістю
вони й захоплюють. Кожного разу, коли ускладнюєш рівень
завдань, бачиш, як студенти намагаються його досягти. Цей
процес безперервний, бо ж вони вчились розуміти, докла�
дали максимальних зусиль, а це завжди тішить педагога.

– Перед від’їздом Ви сподівалися отримати новий

педагогічний досвід, працюючи за кордоном. Очікуван4

ня підтвердилися? Щось зможете використати в педа4

гогічній практиці в Україні?

– Мабуть, кожного разу, коли людина щось змінює у
своєму житті, – це для неї новий досвід. У моєму випадку –
це більше викладацькі методики, тому що коли спілкуєшся зі
студентами мовою для них не рідною і їм потрібно пояснити
складну тему, але ти усвідомлюєш, що невідоме не тлума�
читься через невідоме, то доводиться вдаватися до таких
слів, графічних і мультимедійних способів передачі інфор�
мації, що й сам інколи з себе дивуєшся. Якщо ж ти хочеш
отримати розуміння, бо ж складність матеріалу з кожним
разом все більше наростає, варто пояснювати кожне слово.
В Україні я такої практики не мала, адже покладаєшся на
словниковий запас спудеїв. Та й безперечно важливо сте�
жити за реакцією аудиторії, яка завжди підкаже, що можна в
певному випадку використати, а що не варто. Тому були й
теми�табу і завдання�табу, що у ситуації з китайськими сту�
дентами просто не мали б змісту. За час роботи в КНР зяви�
лося багато варіацій методик викладання. З упевненістю
можу сказати, що буду застосовувати їх і в навчанні з укра�
їнськими студентами.

– Які враження у вас залишились від знайомства з

древньою китайською культурою?

– Їх безліч. За такий тривалий період часу в іншій куль�
турі відкриваєш дуже багато нового для себе і про себе,
тому що інколи ми й самі не усвідомлюємо своїх можливо�
стей, переглядаєш власне ставлення до людей, науки,
педагогіки зокрема. А Китай – дивовижна країна, де вкрай
тісно переплелись і співіснують постмодерна сучасність та
глибокі традиції. Статика їхньої культури не може не захо�
плювати, зберігаючи у собі тисячоліття високої духовності,
хоча це й не дивно, цьому сприяла їх історія.

Розмовляла Людмила КУХ

ВИКЛАДАЦЬКИЙ ДОСВІД З КИТАЮ
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Микола Федорович Александра (1924–2004) народився 22 листопада
1924 р. у с. Міжгір’я Закарпатської області в сім’ї селянина. У жовтні 1963 р.
Микола Федорович захистив кандидатську дисертацію, а в 1967 р. здобув сту!
пінь доцента. З 1969 до 1999 рр. працював доцентом кафедри загальної історії
КДПІ імені О. Горького. Читав курс історії стародавнього світу. Упродовж своєї
наукової діяльності розробив одні з найбільш складних нормативних курсів:
“Історія первісного суспільства”, “Історія Стародавнього Сходу”, “Історія Старо!
давньої Греції та Риму”. З 1972 до 1983 рр. працював завідувачем кафедри
загальної історії. Нагороджений похвальною грамотою Міністерства ВНЗ СРСР.
Микола Федорович нагороджений 12!ма медалями та Орденом Вітчизняної
війни, знаком “Відмінник народної освіти” і медаллю ім. А. С. Макаренка.

Анатолій Фотійович Трубайчук (1932–2008) народився 22 листопада
1932 р. у місті Василькові на Київщині в родині вчителів. У 1971 р. захистив
дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціаль!
ністю “всесвітня історія”. Працював у Київському державному педагогічному
інституті імені О. М. Горького на кафедрі всесвітньої історії. Автор низки науко!
вих праць та методичних посібників: цикл книг “ХХ століття: історія в портретах”,
до котрого увійшли монографії “Брудершафт двох диктаторів”, “Містер з пара!
солькою: Невіл Чемберлен”, “Франклін Рузвельт”, “Шарль де Голль”, “Михайло
Грушевський: його сподвижники й опоненти” (у співавторстві), “Бенiто Муссолi!
нi: портрет тоталітариста в історичному інтер’єрі”. 

Виставка праць професорів

Вітальні слова учасникам 


