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Букач Микола Миколайович –                                           
вчений, педагог, новатор, музикант 

 
Микола Миколайович очолює одну з провідних кафедр нашого 

навчального закладу, яка веде підготовку спеціалістів із соціальної 
роботи для всієї української держави. Саме це спонукає колектив 
кафедри бути науково-методичним центром вищого ґатунку у роботі 
з фахівцями різного рівня і різних напрямів. 
Особливу увагу Микола Миколайович звертає на педагогічний 

такт і принциповість у роботі зі студентами, викладачами та аспіран-
тами. 
Керівник кафедри педагогіки та психології має не тільки ґрунто-

вні наукові основи для роботи під час навчального процесу, а й від-
мінні людські якості. 
Цьому сприяли і певні об’єктивні і суб’єктивні обставини, які 

вплинули на формування особистості Миколи Миколайовича. Він 
народився у м. Одеса на Молдованці – районі, де знаходиться парк 
відпочинку “Перемога”, де хвилює людську душу Чорне море і нала-
штовує на робочий лад такі підприємства, як заводи верстатобуду-
вання, а також харчових концентратів. 
Під впливом ореолу слави міста-героя Одеси Микола Миколайо-

вич навчався в Одеському державному педагогічному інституті  
ім. К.Д. Ушинського на музичному факультеті. Саме це сприяло то-
му, що він брав активну участь у різних творчих колективах і змагав-
ся на Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах. 
У складі хорового колективу м. Одеси зайняв ІІ місце у Міжнарод-

ному конкурсі у м. Варна (Болгарія). 
Хоровий колектив зі складнощами виїздив за кордон для участі у 

Міжнародних конкурсах, але це лише загартовувало творчі сили мо-
лодого музиканта. 
На Всеукраїнському конкурсі хорових колективів одеський спі-

вучий колектив, де брав участь Букач Микола Миколайович, посів 
перше місце. 
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Творча особистість і пристрасть до музики сприяли тому, що Ми-
кола Миколайович чудово грає на акордеоні та фортепіано, чудово 
співає і у будь-якому колективі є його “душею”.  
Професор Букач Микола Миколайович – відмінний спортсмен, 

добре грає у футбол, волейбол, є одним з кращих плавців нашого 
університету. 
Вчений Букач М.М. користується повагою у професорсько-

викладацького складу університету, факультету політичних наук, а 
також серед аспірантів та студентів. Його лекції та семінарські занят-
тя, які він проводить, є зразковими і викликають у студентів необхід-
ність саморозвитку та самовдосконалення. 
У ювілейний день колектив кафедри політичних наук бажає ша-

новному професору, вченому, педагогу і музиканту успіхів у науко-
во-педагогічній роботі, міцного здоров’я і наснаги. 
 
  

Завідувач кафедри політичних наук,      
професор                А.І. Колісніченко 


