
8 

Висловлювання колег, співробітників та студентів       
про професора Букача М.М. 

  
Багмет М.О. – декан факультету політичних наук, доктор 

історичних наук, професор. 
Професор Букач М.М. почав працювати на факультеті політичних 

наук МДГУ ім. П. Могили з моменту відкриття спеціальності 
“Соціальна робота”. Відрадно те, що він весь свій досвід, знання й 
енергію віддає підготовці фахівців цієї благородної спеціальності. 
Тому є сподівання, що його випускники завжди будуть демонструва-
ти не тільки фахові здобутки, а й співчуття, доброту та милосердя 
людям. 

 

Стремецька В.О. – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи, педагогіки та психології. 
З Миколою Миколайовичем Букачем я познайомилася близько 

двох років тому, коли прийшла працювати на очолювану ним кафе-
дру. Як керівник Микола Миколайович має кілька незамінних рис: 
оптимізм, який він здатний передавати оточуючим, вражаюча енер-
гійність, наполегливість, впевненість у власних силах та спромож-
ностях кафедри. Незважаючи на зайнятість, він завжди уважний до 
людей, готовий надати пораду, чуйний до чужих проблем. Микола 
Миколайович має величезний досвід у науковій, викладацькій, ке-
рівній роботі, одним словом, він – кваліфікований і цінний спеціа-
ліст. 
Хочеться згадати ще про один хист цієї людини – любов до мис-

тецтва, вміння цінувати гарну музику (у нас на кафедрі на перерві 
завжди можна почути класичну музику, слухання якої є найкращим 
відпочинком для викладача), володіння технікою гри на акордеоні, 
приємний голос, що прикрашають будь-яке свято. 
У ювілей хочеться побажати міцного здоров’я, натхнення, щастя, 

здійснення сподівань. 
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Фесенко А.М. – заступник декана факультету політичних 
наук, старший викладач кафедри соціальної роботи, педагогіки 
та психології. 
Микола Миколайович, без сумніву, – одна з найбільш неординар-

них особистостей на факультеті політичних наук. Серйозний, вива-
жений і разом з тим не надмірно “прискіпливий” керівник, педагог, 
якого поважають студенти, кваліфікований викладач, фахівець, наре-
шті – просто симпатична людина, приємна, “легка” у спілкуванні. 
Завжди в курсі справ, до яких підходить без формалістики, але ввіч-
ливо, чим примушує колег-співробітників бути постійно “у формі”. 
Динамічний розвиток кафедри соціальної роботи, педагогіки та пси-
хології – великою мірою його заслуга, завдяки віддачі енергії, яку він 
вкладає у загальну справу. 

 

Міцкевич Н.В. – старший методист факультету політичних 
наук МДГУ ім. П. Могили. 

“Коли співає душа, я беру в руки акордеон”. Це слова професора 
М.М. Букача, людини принципової, вимогливої, наполегливої, за пле-
чима якої багаторічний досвід роботи з учнями, студентами. 
Микола Миколайович – цілеспрямована, безкомпромісна і дуже 

енергійна людина, вимоглива до себе, колег по роботі та студентів. 
Він фахівець своєї справи. 
Бувають хвилини, коли доктор педагогічних наук, професор Бу-

кач М.М., акомпануючи собі на акордеоні, заспіває улюблену пісню. 
Тоді його обличчя щире і радісне. 
Микола Миколайович Букач – педагог, і свій досвід він професій-

но передає майбутньому поколінню. 
 

Іванов М.С. – кандидат політичних наук, доцент, докторант 
Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 
Хотілося б відзначити високі професійні якості Миколи Микола-

йовича. Він є одним з кращих фахівців МДГУ ім. Петра Могили, вміє 
і любить працювати. Його професійні якості добре гармонують з йо-
го людяністю та доброзичливістю. 
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Козляковський П.А. – кандидат педагогічних наук, доцент. 
М.М. Букач очолює кафедру соціальної роботи та педагогіки з 

моменту її відкриття. Як керівник підрозділу спрямовує свою діяль-
ність на становлення та розвиток нового напрямку в університеті – 
соціальна робота. Зроблено чимало. А саме: забезпечено на високому 
науковому і методичному рівні організацію і проведення навчально-
го процесу. М.М. Букач своїм особистим прикладом надихає співро-
бітників кафедри на творчу роботу і сам є взірцем відповідальності і 
принциповості. 

  

Паляниця М.І. – співробітник факультету політичних наук. 
Працюючи вахтерем у корпусі № 3 факультету політичних наук з 

дня його заснування, мені часто доводиться зустрічатися з доктором 
педагогічних наук, професором Букачем М.М., людиною простою у 
спілкуванні, чуйною до людей, які його оточують. Всі свої сили, не 
вважаючи на час, віддає на підвищення рівня знань студентів і ство-
рення високого іміджу нашого університету. З повагою відносяться 
до нього студенти і співробітники вузу. 

  

Копчак Світлана – магістр факультету політичних наук. 
Професора М.М. Букача поважають за те, що він є людиною ціле-

спрямованою, багатогранною, який переймається справами універси-
тету, факультету, підготовкою кадрів нової генерації. Подобається, 
що він, маючи талант музиканта, розкриває і дарує його всім оточую-
чим. 

 

Мартін Ольга – студентка першого курсу спеціальності 
“Соціальна робота”. 
Професор М.М. Букач дуже талановитий викладач. Слухаючи 

його лекції, можна поринути в світ справжньої педагогіки і 
спеціальності соціального працівника. Він вимогливий до студентів, 
але на його семінарах завжди цікаво. Студенти можуть вільно 
спілкуватися з ним, до того ж він гарна людина і чудовий 
організатор. 
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Шанц В.А. – відповідальний секретар Науково-методичної 
ради по координації підготовки кадрів сфери соціального захисту 
населення Миколаївської області, завідуючий кабінетом кафедри 
соціальної роботи, педагогіки та психології. 

 У Миколі Миколайовичу, на мій погляд, вдало поєднуються такі, 
здається, протилежні риси, як вимогливість і людська м’якість, послі-
довність у відстоюванні своїх поглядів і повага до чужої точки зору. 
Але головне, що характеризує цю людину, – відданість науці, вірне 
служіння їй. Його працелюбність – чудовий приклад для тих молодих 
людей, які обрали шлях науки. А ще вражає музичність Миколи Ми-
колайовича, в ній віддзеркалюється чутливість його душі. 

 

Лапченко В.О. – проректор з адміністративно-господарської 
роботи, голова профкому МДГУ ім. Петра Могили. 

Микола Миколайович Букач – професор, доктор педагогічних 
наук, але він і митець, творець. Він творить душі студентів, поєдную-
чи освіту з культурою на обраній ним ниві. 

Результатом його роботи є не просто формування фахівців, а фа-
хівців-митців, фахівців-творців. 

Професіоналізм та майстерність Миколи Миколайовича Букача 
викликають до себе повагу та шану. 


