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Студентам НПУ імені М .П . Драгоманова, які мешкають в 
гуртожитку №  2 та гуртожитку №  3, що на Оболоні, поща
стило, адже вже більше десяти років вони відчувають 
підтримку людини, яка так само мешкає на Оболоні і перей
мається студентськими питаннями. Серед них, особливо 
виділяється питання здорового способу життя. Так, з 2007 
року студенти Драгомановського вишу мають чудовий 
спортивний майданчик поблизу гуртожитків. Цю територію 
облаштувйв Микола Бойчук.

На майданчику є не лише 
лавки, а й спортивні тренажери 
та гірки для дітей. Тому студен
ти мають можливість будь-коли 
виконувати вправи та підтриму
вати здоровий спосіб життя. 
Нещодавно голова студентсь
кої ради гуртожитку №2 запро
вадила проведення тра
диційних ранкових зарядок на 
майданчику.

Студенти нашого університе
ту полюбляють активне 
дозвілля, тому часто проводять 
різноманітні квести, флешмо- 
би, відпочивати на природі та 
знаходитись в гармонії з нею. 
Вже тривалий час ми проводи
мо ці заходи на території озера 
"Андрієвське", яку так само до
поміг облаштувати Микола 
Бойчук. Дуже часто студенти- 
драгомановці збираються біля

Студентське життя:
активність і активність

лишнє середовище. І це не 
тільки атмосфера, але й саме 
студмістечко.

Микола Андрійович відомий 
студентам не лише як хороший 
політик і громадський діяч, але 
й як людина, яка пропагує 
спорт. Зовсім нещодавно, 21 
вересня, на стадіоні гімназії 
№143 в Оболонському районі 
разом зі студентами він 
вболівав за учасників турніру по 
футболу, який відбувався між 
збірною командою НПУ імені 
М.П. Драгоманова та футболь
ним клубом "Оболонь", в рам
ках підтримки здорового спо
собу життя.

Вже будучи старшокурсни
цею, я нарешті познайомилась 
з Миколою Бойчуком і зро
зуміла, що він не просто перей
мається проблемами студент-
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ства, а повністю живе ними. По
ки він не вирішить якусь про
блему або ж не реалізує пропо
зицію, яку почув від моїх одно
курсників, він не заспокоїться. 
Таким є студентське життя в 
гуртожитку Драгомановського

гадів. І ці спогади ми ство
рюємо самі.

Студентське життя першо
курсника, який приїхав навча
тись до Києва, починається із 
поселення в гуртожиток. Вели
чезний вир емоцій та страх пе
реповнює кожного. Це є цілком 
нормальним тому, що це пер
ший крок у самостійне життя. 
Велику роль в адаптуванні до 
всього нового відіграє навко-

вишу на Оболоні і ми певні, що в 
нас буде все гаразд, бо маємо 
серйозну підтримку людини, 
яка також мешкає на Оболоні

Христина
ПОЛІЩУК,

студентка IV курсу 
Інституту іноземної 

філології НПУ 
імені. М .П. Драгоманова

цього озера, щоб поспівати чу
дових пісень під акомпанемент 
гітари.

Окрім цього Микола Андрійо
вич часто допомагав студентам 
Інституту іноземної філології 
нашого вишу в організації 
різноманітних святкових за
ходів. Так, завдяки йому, на 
конкурсі "Міс Інституту" кожна 
із учасниць отримала не лише 
багато позитивних емоцій, але 
й чудові подарунки. Також він

чудовими мандрівками рідною 
країною.

Колись ми будемо згадувати 
студентські роки. Від спогадів

наємо закладати фундамент 
майбутнього, бо вирішуємо чо
го хочемо досягти. Водночас 
знаходимо багато друзів, зако-

“ Згуртувати націю навколо  
українських духовних цінностей: 
розвитку українського театру, 
кіно, телебачення, книговидання, 
преси, електронних засобів масової 
інформації. ”

З передвиборчих пріоритетів кандидата в 
депутати Верховної Ради України по виборчому 
округу №217 Миколи Бойчука.

допомагав та спонсорував де
які студентські поїздки по 
містах України. Драгоманівці 
мали нагаду насолоджуватися

про них ставатиме тепло і за
тишно. Цей етап життя є не ли
ше вирішальним, але й неза
бутнім. Саме тоді ми почи-

хуємося та здійснюємо шалені 
вчинки. Людина завжди зали
шається молодою душею, коли 
вона сповнена незабутніх спо-


