
У Національному педагогічному університеті 
імені М. П. Драгоманова започаткували виставку 

студентських і викладацьких робіт 
з технічної та декоративно-прикладної творчості

329листопада до 4 грудня 2014 року у конференц- 
залі Наукової бібліотеки Національного педагогі
чного університету імені М. П. Драгоманова діяла ви

ставка робіт з технічної та декоративно-прикладної 
творчості студентів і викладачів Інженерно-педагогі
чного Інституту Національного педагогічного універси
тету імені Михайла Драгоманова та Дитячої інженер
ної академії.

Захід започаткували у контексті Дня відкритих две
рей НПУ на знак вшанування 180-ої річниці з часу за
снування Драгоманівського вишу. Довга й глибока 
його історія засвідчує поважну традицію університет
ської академічної освіти й науки у закладі. Особливе мі
сце тут належить вихованню повноцінної, гармонійно 
розвиненої, високоінтелектуапьної та духовної осо
бистості. Діяльність колективу Інженерно-педагогічно
го інституту НПУ під керівництвом доктора педагогіч
них наук, професора Миколи Корця сьогодні спрямо
вана на реалізацію наскрізної техніко-технологічної 
підготовки молоді та формування у неї стійкого інте
ресу до власної культури, традицій, історії.

«У сучасних умовах, коли творчий підхід до роз
в’язання будь-яких завдань, творча праця, постійне під
вищення своєї майстерності, самоосвіта стали життє
во необхідними кожному, хороший фахівець мусить бу
ти креативним і творчим, — наголошує ректор НПУ, 
професор Віктор Андрущенко. — Адже опанування 
знаннями та вміннями у готовому вигляді, за готови
ми зразками і шаблонами забезпечує лише репроду
ктивний, виконавський рівень. Ми повинні навчити 
студентство розв’язанню творчих завдань, здатності 
проявляти творчу ініціативу, розвивати власні дослід
ницькі здібності, системне, просторове і логічне мис
лення, уяву, фантазію. Наочно прекрасно це продемо
нстровано на виставці робіт з технічної та декоратив
но-прикладної творчості».

Для огляду гостям запропонована експозиція на
ціональних вишитих рушників, вишивка рішельє та 
картини з бісеру, витинанки. Студенти кафедр пред
ставили різні техніки плетіння гачком, жіночі прикра
си з полімерної глини, предмети побуту з дерев’яним 
різьбленням, петриківським розписом, писанки та ля- 
льки-мотанки.

Особливою перлиною виставки стала експозиція 
художніх робіт студентів та викладачів Інституту у різ
них техніках, зокрема й у популярному нині квілінзі. Чи

мало з них автори планують демонструвати у виста
вкових галереях закордоном.

Вироби з соломки, паперу, бісеру, живих квітів, 
мушель, і навіть тополиного пуху, аплікації, плетіння, 
складання, різьблення, витинання — це далеко не по
вний перелік матеріалів та методик роботи з ними, 
що реалізувала фантазія драгоманівців. Частина з цих 
робіт, як зізнаються самі автори та їх викладачі, стали 
дипломними й магістерськими роботами, наукови
ми проектами, а ще захопленням на все життя.

Особливу увагу належить віддати й експозиції 
технічних розробок, запропонованій учнями й вихо
ванцями Дитячої інженерної академії. Протягом сво
єї історії НПУ сформувався як науково-педагогічний 
мегаполіс, у комплексі якого функціонують дитячі 
дошкільні заклади, загальноосвітні школи, інтернат
ні установи, професійно-технічні училища, гімназії, лі
цеї, коледжі, інститути. Співпраця з Дитячою інжене
рною академію — одна з важливих ланок такої діяль
ності вишу. П’ятикласники і семикласники академії— 
юні дослідники й техніки показали унікальні власні тех
нічні розробки, які вражали навіть досвідчених викла
дачів університету.

«Загалом така виставка стане традиційною для 
драгоманівців, — запевняють організатори, — хоча б 
з огляду на її резонанс серед студентства й громадсь
кості столиці».

Довідка: Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова — один із найстаріших в Укра
їні державний вищий педагогічний навчальний заклад 
IV рівня акредитації. Відкритий в 1834 р. при Універси
теті Св. Володимира як інститут казеннокоштних сту
дентів. Власну назву інституту зафіксовано у Статуті Ім
ператорського Університету Св. Володимира 1842 р. 
Перший директор — ректор Університету Св. Володи
мира М. Максимович.

Сьогодні університет має у своїй структурі 20 інсти
тутів, 122 кафедри, на яких навчається близько 20 
тис. студентів і працюють 1 500 викладачів, поміж яких 
більше 250 докторів наук, професорів. Ведеться під
готовка кадрів із більш ніж 116 спеціальностей, які 
охоплюють увесь спектр педагогічних та інші спеціа
льності. Очолює університет доктор філософських на
ук, професор, член-кореспондент НАН України, акаде
мік НАПН, ректор Віктор Андрущенко.
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