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перший проректор університету з на- 
вчапьно-виховної роботи та економіки, 
член-кореспондент НАПН України, про
фесор Олег Падапка, проректор з началь
но-методичної роботи гуманітарних 
інститутів, професор Богдан Андруси- 
шин. Від імені Інституту соціологи, психо
логії та соціальних комунікацій привітав 
кафедру член-кореспондент НАН України, 
професор Володимир Євтух.

Увесь колектив кафедри отримав теплі 
вітання від колег, зокрема від завідувачів 
кафедр (професора М. Я. Плющ, профе
сора С. В. Шевчук, професора- О. О. 
Ісаєвої, професора Л. Ф. Мірошниченко).

Особливо приємною була увага до на
укових здобутків кафедри відділу 
стилістики та культури мови Інституту ук
раїнської мови НАН України. Зокрема з 
побажанням подальших наукових злетів 
виступила керівник відділу - доктор філо
логічних наук, професор, член-кореспон-

20 березня у гуманітарному корпусі Національно
го педагогічного університету імені М. П. Драгома- 
нова відбулась Всеукраїнська наукова конфе
ренція "Українська мовна особистість". Конфе
ренцію організовано Інститутом української філо
логії та літературної творчості імені Андрія Малиш
ка до 200-річчя від дня народження Тараса Григо
ровича Шевченка, 25-річчя кафедри стилістики ук
раїнської мови та ювілею завідувача кафедри, ака
деміка Любові Мацько.



рогача іііевчекка, 2̂ г~річчн кафедри стилістики у к 
раїнської мови та ювілею завідувача кафедри, ака
деміка Любові Мацько.

Ректор університету, академік Віктор 
Андрущенко від імені усіх освітян привітав 
з ювілеями кафедру стилістики ук
раїнської мови та її очільницю-ювілярку 
Любов Мацько - академіка НАПН України, 
доктора філологічних наук, професора. 
"Драгоманівський університет пишається 
такими вченими й академіками як Любов 
Іванівна, - зазначив ректор, - Ми щасливі, 
що маємо можливість працювати поруч із 
Вами, вчитись у Вас, наслідувати Вас".

Віктор Петрович відзначив досягнення 
науково-дослідної школи функціональної

лінгвістики української мови та лінгводи- 
дактики і методики викладання ук
раїнської мови в основній та старшій лан
ках середньої школи й у вищій школі, 
керівником якої з 1988 року є Любов 
Мацько. Подякував за усі наукові праці, 
книги, підручники й посібники, якими пані 
Любов збагатила ниву української мовоз
навчої науки. Від колективу НПУ за рішен
ням Вченої Ради Любов Іванівну нагоро
дили Золотою медаллю Михайла Драго- 
манова та Подякою ректора вишу.

Із вітальним словом виступили також



сора С. В. Шевчук, професора О. О. 
Ісаєвої, професора Л. Ф . Мірошниченко).

Особливо приємною була увага до на
укових здобутків кафедри відділу 
стилістики та культури мови Інституту ук
раїнської мови НАН України. Зокрема з 
побажанням подальших наукових злетів 
виступила керівник відділу - доктор філо
логічних наук, професор, член-кореспон- 
дент НАН України Світлана Єрмоленко.

Давню дружбу кафедри стилістики ук
раїнської мови з кафедрою сучасної ук
раїнської мови Інституту філологи 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка засвідчив її 
керівник - доктор філологічних наук, про
фесор, видатний поет Анатолій Мойсієнко. 
До вітань приєднались поет-пісняр Андрій 
Демиденко, завідувач кафедри української 
мови Київського університету імені Бориса 
Грінченка Станіслав Караман, завідувач 
лабораторії навчання української мови, 
професор Ніна Голуб та інші.

Віктор Жадько відзначив здобутки ка
федри у вивченні мови і стилю творів Та
раса Григоровича Шевченка.

Конференція пройшла у піднесеній ат
мосфері любові й поваги до української 
мови, культури, традицій рідного народу. 
Серед когорти поважних вчених мовоз
навців яскраво виділялося й коло молоді, 
що вже впевнено демонструє свої здо
бутки під керівництвом мудрих вчителів.

Колектив кафедри стилістики ук
раїнської мови Інституту української 

філологи та літературної творчості 
імені Андрія Малишка 

НПУ ім.М.П.Драгоманова
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ду робіт всіх лауреатів, відбулась дуже 
напружена дискусія щ одо визначення 
переможців.

Через високий рівень продемонстро
ваних робіт члени експертної ради не 
змогли дійти згоди щодо переможця в 
кожній із номінацій, тому було прийнято 
рішення збільшити кількість переможців 
у кожній з номінацій:

Пойда Сергій Андрійович —  Вінниць
кий обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних працівників, урок 
інформатики 2 клас.

Кузнецова Ірина Василівна —  Донець
ка спеціалізована загальноосвітня фізи- 
ко-математична школа І-Ill ступенів 
№35, урок інформатики 3 клас

Природничі дисципліни
Калініченко Світлана Григорівна —  

Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, урок біологи 8 клас.

Кріль Таїсія Миколаївна —  Драбівська 
загальноосвітня школа І-Ill ступенів імені 
С.В.

Васильченка —  гімназія, урок з приро
дознавства 4  клас.

Гуманітарні дисципліни
Іванов Іван Юрійович —  Луганський 

обласний інститут післядипломної педа
гогічної освіти, урок української мови 6 
клас

Марковська Тетяна Василівна —  
Вінницький обласний інститут післядип
ломної освіти педагогічних працівників, 
урок матемагики для дошкільнят.

Особлива відзнака конкурсу за акту
альність теми екологи рідного краю Бой
ко Людмила Петрівна —  Ясенівська 
гімназія № 2 Ровенівської міської ради, 
урок математики 6 клас

Підсумовуючи результати конкурсу 
можна із впевненістю заявити, що цьо
горічне завдання конкурсу Панаборд 
Майстрів —  полегшити процес навчання 
для учнів та вчителів шляхом викорис
тання інтерактивних технологій в освіті 
—  виконане!

Інтерактивні технологи перестають бу
ти "найновітнішим інноваційним продук
том", вони переходять в розряд повсяк
денних, що не може не радувати всіх.
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