
Хто закладає підвалини модерновостії
Вчительські діти... Це сак

ральне поняття. І нехай за спи
ною десятиліття творчості й 
натхненної праці, а витоки да
ються взнаки. Особливою лю
дяністю, ретельністю, новатор- 

•оітгвом. Саме такий Бондаренко 
\  г Сергій Іванович. Він народився 

1 травня 1959 року у селі 
Борівка Макарівського району 
Київської області. Навчаючись 
у Дмитрівській середній школі 
Києво-Святошинського райо
ну, виявив здібності і чималий 
інтерес до вивчення природни
чих і точних наук. Саме тому, а 
ще й завдячуючи своїм бать
кам: матері, Олександрі 
Іванівні, вчительці сільської 
школи і батькові - Івану Пимо- 
новичу, лісівникові, - обрав 
майбутній життєвий шлях, 
пов'язаний з освітою і природ
ничими науками, переступив
ши рівно сорок років тому поріг 
Київського державного педа
гогічного інституту імені О. М. 
Горького, нині - Національний 
педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова. Величез
ний вплив на формування осо
бистості майбутнього науков
ця і організатора вищої освіти 
під час навчання в педінституті 
мали постаті професорів В. П. 
Дущенка, І. Т. Горбачука, В. М. 
Барановського, І. І. Тичини, М.
О. Давидова, які вміло переда
вали студентам свій безцінний 
досвід талановитих вчених і пе
дагогів.

Після успішного завершення 
навчання на фізико-матема- 
тичному факультеті педа
гогічного інституту Сергій Іва
нович працює у цьому вищому 
навчальному закладі на поса-

дах, починаючи від інженера, 
завідувача навчальної лабора
торії, наукового співробітника 
до доцента кафедри загальної 
і прикладної фізики.

По завершенню навчання в 
аспірантурі та здобуття науко
вого ступеня кандидата фізи- 
ко-математичних наук і вчено
го звання доцента, Сергій Іва
нович активно продовжує на
укову і методичну роботу на 
кафедрі загальної фізики НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 
публікує навчально-методичні 
посібники, наукові статті, бере 
участь у роботі приймальної 
комісії університету щодо 
відбору на навчання найбільш 
здібної до педагогічної про
фесії молоді.

За результатами своєї на- 
уково-дослідницької роботи 
Сергій Іванович у 2002 році ви
борює індивідуальний грант 
SABIT Міністерства торгівлі 
США на стажування на факуль
теті матеріалознавства універ
ситету Північного Техасу. Після 
цього він впродовж року прово
дить дослідження з моделю
вання поширення ультразвуко
вих хвиль у конденсованому 
середовищі на фізичному фа
культеті університету Віндзора 
(Канада). Здобуті Бондаренком 
С. І. результати досліджень 
узагальнено й опубліковано у 
Канадському фізичному жур
налі (Canadian Journal of 
Physics) у як науковий огляд.

Освітянська громадськість 
знає Сергія Івановича як 
досвідченого організатора ви
щої освіти, члена колегії 
Міністерства освіти і науки Ук
раїни (2015 рік). Багатий

досвід державного управлінця 
вищої школи він здобув, пра
цюючи понад одинадцять років 
на різних посадах у Департа
менті вищої освіти Міністерст
ва освіти і науки України: від го
ловного спеціаліста, начальни
ка відділу педагогічної освіти 
до директора Департаменту 
вищої освіти. Бондаренко С. І. 
брав активну участь у підго
товці нового Закону України 
"Про вищу освіту" та імплемен
тації його основних положень. 
Зокрема, за безпосередньої 
участі Сергія Івановича роз
роблено нові підходи до забез
печення рівного доступу гро
мадян до здобуття вищої 
освіти на конкурсних засадах, 
формування державного за
мовлення на підготовку кадрів, 
перелік галузей знань і 
спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здо- 
бувачів вищої освіти, основні 
принципи реалізації ака
демічної, інституційної і фінан
сової автономії вищих навчаль
них закладів України, форм до
кументів про вищу освіту дер

жавного зразка та додатків до 
них, Концепцію неперервної 
педагогічної освіти та інші нор
мативні документи загально
державного значення.

Під час перебування на дер
жавній службі C. І. Бондаренко 
бере безпосередню участь у 
плануванні, організації та про
веденні у Міністерстві 
семінарів, зустрічей з міжна
родними партнерами України в 
гуманітарній сфері, виступає 
координатором від Міністерст
ва ряду міжнародних проектів 
Європейського Союзу TEM
PUS, зокрема проекту "Освітні 
вимірювання, адаптовані до 
стандартів ЄС", у рамках якого 
за безпосередньої участі Бон
даренка C. І. розроблено галу
зевий стандарт вищої освіти із 
спеціальності "Освітні вимірю
вання" і відповідний навчаль
но-методичний комплекс про
грам та документів щодо підго
товки магістрів.

За значний особистий вне
сок у розвиток національної 
освіти, підготовку кваліфікова
них фахівців, багаторічну плідну 
педагогічну діяльність, високий 
професіоналізм Бондаренку С. 
І. присвоєно почесне звання 
"Заслужений працівник освіти 
України", відзначено подякою 
Прем'єр-міністра України, а та
кож почесними грамотами 
Міністерства освіти і науки Ук
раїни та нагрудним знаками - 
"Відмінник освіти України" і "Пе
тро Могила".

Сергій Іванович один із клю
чових організаторів Всеук
раїнського експерименту що
до навчання вчителів ефектив
ному використанню інфор-

маціино-комунікаціиних тех
нологій у навчальному процесі 
та підвищення кваліфікації пе
дагогічних працівників за про
грамою ІпІеІ® "Навчання для 
майбутнього".

Сьогодні, працюючи в 
Національному університеті 
біоресурсів і природокористу
вання України, Бондаренко С.
І. разом з групою науковців ко
ординує участь НУБіП України 
та окремих підрозділів універ
ситету у міжнародних науково- 
технічних проектах і програ
мах, зокрема, здійснює пошук 
відкритих проектів, активно 
допомагає вченим університе
ту у підготовці відповідної до
кументації для участі в конкур
сах, проводить моніторинг ви
конання досліджень та аналіз 
кінцевих результатів.

Забезпечує Сергій Іванович 
зв’язки університету в питан
нях міжнародного науково- 
технічного співробітництва з 
органами виконавчої влади, 
відомствами України, а також з 
її закордонними представ
ництвами, в віданні яких зна
ходяться питання міжнародно
го науково-технічного співро
бітництва, громадськими об'є
днаннями, фондами, за
рубіжними науковими устано
вами, міжнародними науково- 
технічними організаціями.

І на все це у нього завжди 
вистачає натхнення та сил.

Володимир
СЕРГІЄНКО,

Професор Національного 
педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова.
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