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СПОГАДИ  
 
 

Вченому, професорові  
Миколі Миколайовичу Букачу – 50 

 
Микола Миколайович Букач звернувся в серпні 2001 року до нау-

ково-дослідної частини Миколаївської філії Національного універси-
тету “Києво-Могилянська академія” з питанням про публікацію стат-
ті у збірнику “Наукові праці”, серія “Педагогічні науки”, що включе-
но до переліку ВАК України, де можуть друкуватися результати нау-
кових досліджень для здобуття наукового ступеня кандидата чи док-
тора педагогічних наук. Це був перший крок на шляху приєднання 
вченого, педагога до професорсько-викладацького складу тоді ще 
філії Національного університету “Києво-Могилянська академія”, що 
об’єдналися для утвердження цінностей Національної освіти у Причор-
номорському регіоні України, розбудови осередку гуманізації традицій-
но промислово орієнтованого центру кораблебудування. 
У той же день відбулася зустріч Миколи Миколайовича Букача з 

ректором Леонідом Павловичем Клименком, де миттєво була визна-
чена зацікавленість університету у залученні до співробітництва док-
тора педагогічних наук як першого науковця рангу доктора наук у 
педагогічній галузі і обумовлені основи діяльності філії та його най-
ціннішої складової – професорсько-викладацького складу. 
Микола Миколайович Букач дав згоду на роботу у Миколаївській 

філії Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Це 
був вже другий крок. 
Зрештою почалася повсякденна робота у закладі з підготовки до 

відкриття нової спеціальності “Соціальна робота”, з удосконалення 
роботи редакційної колегії серії “Педагогічні науки”, яку очолив са-
ме Микола Миколайович Букач, з підготовки нової генерації науко-
во-педагогічних кадрів через аспірантуру, розбудову та утвердження 
кафедри “Соціальна робота, педагогіка та психологія”. 
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Роботу як редактора редакційної колегії серії “Педагогічні науки” 
слід охарактеризувати як принципову та врівноважену. Постійні зу-
стрічі з видавничих справ з Миколою Миколайовичем наповнені дис-
кусіями, обговореннями змісту, мети та цінностей кожної зі статей. 
Це надає впевненості для дотримання високої наукової планки, рівня 
до результатів наукових досліджень як відомих у педагогіці вчених, 
так і наукових пошуків аспірантів, молодих вчених та магістрів. 
Отже, принциповість та скрупульозність Миколи Миколайовича 

Букача є ознаками відродження самосвідомості, цінностей національ-
ного виховання та освіти, надихають на творчий пошук та надію на 
підтримку з боку досвідченої людини. 
В день ювілею вважаю особливо потрібним побажати Миколі 

Миколайовичу Букачу щастя, творчості, радості життя як сьогодні, 
так і у майбутньому, що робиться ось тут і зараз. 
З найщирішими побажаннями здоров’я та вдачі, успіху та краси-

вої любові! 
 
 
 
Щиро Ваш      

перший проректор,  
проректор з наукової роботи, к.т.н., доцент          О.П. Мещанінов 


