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Раптово помер молодий педагог Віктор Іванович Дробот. Лише рік 
тому він здобув магістерський диплом у Національному педагогічно
му університеті ім .М .П . Драгоманова. І цей навчальний був його 
першим викладацьким на кафедрі футболу Інституту фізичного ви
ховання та спорту. А  діяльність — покликанням і великою лю бов’ю. 
Бо те, чому він намагався навчити своїх вихованців, — обожнював.

Він вкладав у майстерність фут
больної гри не лише фізичну доско
налість, здоров'я, але й великі 
патріотичні смисли. Як викладач і 
громадянин, бачив у цій інтер
національній грі можливість доводи
ти перевагу, представляти власну 
країну, свій народ, бачив привід не
сти планетою кольори українського 
стяга. Як педагог, він діяв в межах 
найсучасніших фахових параметрів, 
бо передавав саме навики. Сам по
казував: як. Тобто був педагогом- 
тьютором і, разом з тим, наділяв 
своїх вихованців глибокими компе- 
тенціями. Оскільки, справді, був 
своєрідною футбольною енцикло
педією. Завжди оперував усією 
найсвіжішою інформацією, але міг і 
прокоментувати будь яку ігрову си
туацію віддалених чемпіонатів світу 
та Європи. А ще, цьому сприяло те, 
що трапляється, але не у всіх. Його 
професійна діяльність співпадала з 
його захопленням, з хобі. Це Віктора 
надихало. Викликало повагу колег і 
великі симпатії студентів. Йому дуже 
хотілось, щоб повертаючись до шкіл 
в ранзі вчителів фізичного вихован
ня, нинішні студенти могли захопити 
своїх маленьких школяриків саме 
футболом. Вважав його грою плане
тарною, що охоплює, окрім спорту, 
дуже різні сфери і впливи.

У Вікторовому ранньому дитинстві 
така людина трапилась. Це був на 
той час тренер дитячої секції при 
футбольному клубі "Оболонь" Євген 
Столітенко. Він побачив у рухливому 
хлоп'ятку Віті Дроботу майбутню 
футбольну зірку. Бачив, що ця дити
на надзвичайно наполеглива, тому 
прищепив йому смак до змагаль
ності і серйозних тренувань. Хоч до 
тренувань заохочувати Вітю і не до
водилось. Працездатність хлопчини 
вражала. Іноді, навпаки, тренер йо
му казав: — перепочинь. "Щ о-що, а 
мультфільм "Як козаки у футбол гра
ли" ти ж так любиш. От, сядь 
спокійно, і передивимось". Вітя ба
чив себе отим козаком. Отим фор
вардом, що перемагає будь-які за 
кордонні команди. І успіхи не заста
вили себе чекати. Він стає кращим 
бомбардиром чемпіонату Києва, 
представляючи школу олімпійського 
резерву футбольного клубу "О бо
лонь". Грає за дитячу збірну України 
на міжнародній арені. Стає неодно
разовим призером та переможцем 
міжнародних турнірів в Італії, Німеч
чині, Іспанії, Польщі, Словаччині та 
Греції. В дванадцять — він кращий 
бомбардир футбольної першості 
2004-2005 років. З командою — 
срібний призер дитячої першості Ук
раїни. Тож отримує перший дорос
лий розряд з футболу. Євген 
Столітенко, що починав тренувати 
Віктора, на той час захищає дисер
тацію, стає кандидатом наук і 
функціонером Федерації футболу. 
Він пророкує велике майбутнє 
Віктору Дроботу саме у професійно
му спорті. Пропонує навчання і тре
нування в одному з іменитих фут
больних клубів.
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Та саме в цей час у долю майбут
ньої зірки приходить трагедія. Поми
рає мама.

Унікальний духовний і ментальний 
зв 'язок Віктора з матір'ю, їхня 
взаємна неймовірна любов не дають 
хлопчині пережити горе. Він втрачає 
можливість тренуватись на про
фесійному рівні. Його мама — Д ро
бот Людмила Степанівна, — педагог 
від Бога, ентузіаст. Багато років очо
лювала Республіканський науково- 
методичний кабінет спецшкіл, автор 
підручників, кандидат педагогічних 
наук, організатор сотень актуальних 
Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій, а головне, — сердеч
ний захисник вихованців шкіл-інтер- 
натів, дітей-сиріт. Всеукраїнська ма
ма, — казали про неї.

Що сирітство спіткає і її рідних 
дітей, звісно ніколи не могла 
подумати. І хоча робили все можли
ве, щоб згладити дитяче потрясіння, 
батько Іван Іванович Дробот, також 
педагог, професор Національного

Драгоманівського університету, де
кан і старший брат Микола, а все ж 
від мрії про професійний футбол 
Віктору довелося відмовитися. 
Хлопчики з команди, однокласники 
щоденно відвідували Вітю в лікарні, 
розважали, підказували, що футбол 
є й любительський і тренерський. 
Десятки приятелів намагались бути 
поруч зі своїм другом, бо дуже ша
нували Вітіну наполегливість, 
щирість, душевність, готовність в 
будь який час прийти на допомогу. 
Але перед підлітком всетаки поста
ло нове випробування і нова втрата. 
На цей раз — мрії.

Він навчається і починає коригува
ти свої життєві плани. Його школі на
дають статус ліцею і престижну на
зву "Потенціал". У 2009 році Віктор 
закінчив ліцей і вступив на юридич
ний факультет Київського національ
ного університету імені Тараса Шев
ченка. Пізніше продовжив навчання і 
здобув диплом магістра з психології і 
корекційної освіти у Національному

педагогічному університеті імені Ми
хайла Драгоманова. В студентські 
роки захищає спортивну честь фа
культету і вузу. Іноді його просять 
врятувати, підстрахувати, тобто по
грати за ту чи іншу команду, коли ко
трийсь з факультетів хоче втримати 
першість у всьому. Але у Віті загост
рене почуття справедливості. Він 
патріот свого колективу.

У 2015 році, коли по завершенні 
ун іверситетського навчання до 
Віктора повернулась мрія, і таки 
професійно зайнявся футболом, — 
він, водночас, продовжив справу 
батька і матері. Талановитих педа
гогів. А ще — вирішив одружитись з 
коханою дівчиною Вірою Семенюк, 
яка вже теж отримала диплом. Ста
ла вчителем математики та інфор
матики. Віктор обожнює свою моло
ду дружину. З приводу і без при
водів він дарує їй квіти, якщо тільки є 
матеріальна можливість. Він любить 
їй співати. А Вірочка, володіє май
стерністю гри на сакральному му
зичному інструменті — бандурі. Во
ни такі піднесені і гарні. Звістка про 
те, що у  них народиться син мно
жить їхнє щастя у стократ.

Турботливості і уважності Віктора 
по відношенню до майбутньої мами 
можна було лише позаздрити. її про
гулянки, враження, настрій. Цим 
опікувався особливо. І радість прий
шла. 8 травня у молодих Дроботів 
Віри і Віктора народився хлопчик. В 
перший день молодого батька не пу
стили в палату породіллі. Тому гучна 
луна: "Віра, я тебе кохаю!" звучала у 
дворі пологового будинку до пізньої 
ночі.

- Що ж то за така Віра, що її так 
безмежно кохають? — перепитува
ли один одного перехожі.

Зате на ранок молодий татусь вже 
тримав довгождане немовлятко на 
руках. Пригортав. Притуляв до щоки. 
Гойдав. Не міг натішитись. Віктора 
також вітали, бажали й бажали, усьо
го при всього. Дехто з захопленням 
казав: "Ну, нехай неодмінно стане, 
Вікторе, твій син професором, як 
дідусь, як Іван Іванович". А Віктор ви
гукував: — "Я ж  його на честь Андрія 
Шевченка — Андрієм назвав. Я його 
форвардом виховаю, неодмінно".

Увечері Віктор вдома встановив, 
зібрав, урочисто застелив ліжечко 
для Андрійка, приготував візочка для 
прогулянок, своєю улюбленою Обо
лонню. Звісно, перш ніж з м'ячем, у 
них мають бути трохи інші ігри. Уяв
ляв, розповідав, будував плани...

А вранці, о восьмій годині трид
цять хвилин десятого травня велике 
любляче серце двадцятичоти- 
рирічного викладача, татуся, трене
ра, патріота і щирого друга зупини
лося. Стільки друзів, як у Віктора, 
мабуть не було ні в кого. Хтось ска
же, спортивне братство. Ні, це було 
братство сердечне.

Швидка допомога, лікарі намага
лись щось зробити. Навіть укол у 
серце. Ридали й умлівали батько і 
брат. Але раптовий тромб не дав 
збутись надії.

Віктора не стало на піку щастя, ра
дості й любові. Але Андрійко, якому 
лише два дні, тепер обов'язково має 
вирости форвардом, спортсменом. 
Віктор так цього хотів. А може й про
фесором.

Ольга
КО Н О В А ЛЕН КО ,

головний редактор 
тижневика "Освіта"
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Н а ц і о н а л ь н и й
педагогічний  університет  
ім е н і М .П .Д р а г о м а н о в а

відповідно до ст. 55 Закону України "Про вищу освіту"

оголошує  конкурс
на заміщення посад деканів факультетів:
- декана Факультету політології та права,
- декана Факультету соціально-психологічних 

наук та управління,
- декана Факультету іноземної філології.
Термін подання документів - 10 днів з моменту підписання рек

тором наказу про оголошення виборів декана факультету.
Висування кандидатів на посаду декана факультету 

здійснюється з числа науково-педагогічних працівників факульте
ту, які можуть мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) зван
ня відповідно до профілю факультету, вільно володіють ук
раїнською мовою та мають стаж науково-педагогічної роботи в 
факультеті не менше 5 років.

Висування кандидатів на посаду декана факультету може 
здійснюватися: кафедрами, органом студентського самовряду
вання факультету - лише по одному кандидату, та/або шляхом 
самовисування.

Претенденти на посаду декана факультету подають наступні 
документи: заява про участь в конкурсі на ім'я ректора універси
тету; документи про вищу освіту; диплом про науковий ступень та 
атестат про вчене звання; витяг з трудової книжки.

Університет житлом не забезпечує.
Документи надсилати на адресу: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 

9, кімн. 155.
Телефон для довідок: 239-30-78.
Умови праці оформляються відповідним контрактом.

Ініціювали толоку
Любов до ближнього починається з любові до 

природи. Саме в цьому переконані і студенти та 
викладачі Факультету соціально-психологічних 
наук та управління Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова. Ось уже 
кілька років поспіль доброю традицією на факуль
теті є участь у суботниках у місті Києві.

У кінці квітня трудовий десант 
студентів, викладачів та 
керівництва Факультету спільно з 
відділом молодіжної політики 
Київської міської держаної 
адміністрації ініціювали толоку у 
Свято-Михайлівському Виду- 
бицькому чоловічому монастирі, 
що у м. Києві. До масового приби
рання долучилися студенти усіх 
курсів спеціальностей "Соціальна 
педагогіка", "Соціальна робота". 
Понад триста студентів усіх курсів 
та академічних груп спільно з 
фахівцями відділу молодіжної 
політики долучилися до благо
родної справи і зробили свій вне
сок у поліпшення стану довкілля в 
історичному, духовному центрі 
столиці. Хто із віником, хто із ло
патою, хто із сапою — роботи 
знайшлося для кожного. Упро
довж п'яти годин спільними зу
силлями вдалося озеленити виз
начні місця комплексу монастиря,

пофарбувати паркани, посіяти 
квіти та висадити сажанці декора
тивних кущів та квітів. За словами 
студентів, до прибирання вони 
долучаються за власним бажан
ням, це, на їхню думку урізно
манітнює студентське життя, доз
воляє дізнатися більше про одно- 
групників у новій ситуації, а також 
корисно провести час. Наприкінці 
толоки, отець Сава висловив щи
ру подяку усім студентам: "Попри 
особисте духовне збагачення, ми 
маємо дбати й про чистоту сере
довища, в якому живемо та пра
цюємо. Щиро дякую викладачам 
та студентам славетного універ
ситету та усім тим, хто в тихий 
спосіб долучився до доброї спра
ви...".

М а р и н а
С И Д О РЧ УК,

для "Освіти"
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НАЦІОНАЛЬНИМ ПЕДАГОГІЧНИМ
УНІВРЕСИТЕТ імені М .П.Драгоманова

відповідно до Закону України "Про вищу освіту"

оголошує конкурс
на заміщення посад завідувачів кафедр:

Факультет соціально- 
психологічних наук та управління

Завідувач кафедри управління, 
інформаційно-аналітичної діяльності та 
євроінтеграції;

Завідувач кафедри економіки освіти.

Факультет політології та права
Завідувач кафедри цивільного та 

трудового права;
Завідувач кафедри правознавства.

Факультет іноземної філології
Завідувач кафедри російської та 

зарубіжної літератури;
Завідувач кафедри загального 

мовознавства та германістики;
Завідувач кафедри російської мови.
В .. .. 1 . •••Факультет української філології 

та літературної творчості імені 
Андрія Малишка

Завідувач кафедри української мови;
Завідувач кафедри стилістики 

української мови.

Загальноуніверситетські
кафедри

Завідувач кафедри етики та естетики.

Фізико-математичний факультет
Завідувач кафедри методології та 

методики навчання фізико-математичних 
дисциплін вищої школи.

Факультет інформатики
Завідувач кафедри інформаційних 

технологій і програмування;
Завідувач кафедри комп'ютерної 

інженерії та освітніх вимірювань.

Факультет мистецтв
Завідувач кафедри інструментального 

та оркестрового виконавства.

Факультет природничо- 
географічної освіти та екології

Завідувач кафедри хімії.

Факультет корекційної 
педагогіки та психології

Завідувач кафедри ортопедагогіки та 
реабілітології.

Інженерно-педагогічний
факультет

Завідувач кафедри прикладних 
природничо-математичних дисциплін;

Завідувач кафедри теорії та методики 
професійної підготовки.

Термін подання документів - 1 місяць від дня опублікування оголошення
Перелік документів, які подаються на ім'я ректора університету: заява про участь в конкурсі, осо

бовий листок з обліку кадрів, автобіографія, засвідчені в установленому порядку копії документів 
про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список опублікованих наукових праць і винаходів. 
(Викладачі університету для участі в конкурсі подають заяву на ім'я ректора, додаючи відсутні в 
особовій справі документи та оновлений список наукових праць).

Університет житлом не забезпечує.
Документи надсилати на адресу: 08030, м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 155.
Телефон для довідок: 239-30-78.
Умови праці оформляються відповідним контрактом.

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

О Г О Л О Ш У Є  К О Н К У Р С  
на заміщення посади заступника 

директора з наукової роботи
Документи, необхідні для участі в конкурсі:
заява; особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою; копії дипломів про вищу освіту, 

науковий ступінь і вчене звання; список наукових публікацій за останні 5 років; 
характеристика з останнього місця роботи.

Заяви та документи на участь у конкурсі подаються протягом місяця з дати 
опублікування оголошення за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, кім. 614.

Довідки за телефонами: 440-62-86, 440-63-88.

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
оголошує конкурс на заміщення наукових посад:

- старшого наукового співробітника лабораторії технологій 
професійного навчання;

- наукового співробітника лабораторії зарубіжних систем 
професійної освіти і навчання.

Особи, які бажають взяти участь у  конкурсі, подають такі документи:
- заяву на ім'я директора Інституту; особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, засвідчений 

відділом кадрів за місцем основної роботи; автобіографію; копії документів про вищу освіту, наукові 
ступені й учені звання; список друкованих праць і винаходів, що завірені в установленому порядку.

Документи приймаються за адресою: 03045, м. Київ, Чапаєвське шосе, буд. 98-А, Інститут 
професійно-технічної освіти НАПН України (відділ кадрів).

Телефони для довідок: 259-45-53 , 252-71-75.


