
14 

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Букач Микола Миколайович 
 

5 травня 1954 р. – народився у м. Одесі у сім’ї тесляра. 
Вересень 1962 р. – пішов навчатися у середню школу № 130. 
Червень 1972 р. – закінчив середню школу м. Одеси. 
Серпень 1972 р. – поступив на музично-педагогічний факультет 

Одеського державного педагогічного інституту ім.  
К.Д. Ушинського. 

Червень 1976 р. – диплом учителя музики та співів за спеціальністю 
“Музика та співи”. 

Вересень-грудень 1976 р. – учитель музики Балтського педагогічно-
го училища. 

Січень 1977 р. – квітень 1985 р. – учитель музики та співів, органі-
затор позакласної та позашкільної роботи у загальноосвіт-
ній школі № 9 м. Одеси. 

Вересень 1984 р. – за направленням Обласного відділу освіти напра-
влений до річної аспірантури Одеського державного педа-
гогічного університету ім. К.Д. Ушинського, керівник – 
доктор педагогічних наук, професор Р.І. Хмелюк. 

Квітень 1985 р. – асистент кафедри методики музичного виховання 
та хорового диригування. 

Грудень 1987 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему 
“Естетичне виховання підлітків в умовах піонерського 
табору”. 

Травень 1991 р. – обраний на посаду старшого викладача кафедри 
методики музичного виховання та хорового диригування. 

Вересень 1994 р. – докторант кафедри педагогіки Національного 
педагогічного університету ім. М. Драгоманова. 

Листопад 1999 р. – успішний захист докторської дисертації за спеці-
альністю “Теорія та історія педагогіки” на тему “Фор-
мування педагогічної культури вчителя музики у процесі 
професійної підготовки (на матеріалі спеціальних практик)”. 
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Серпень 2000 р. – переїхав до м. Миколаєва, де був прийнятий на 
посаду професора кафедри хорового диригування Микола-
ївської філії Київського Національного університету куль-
тури і мистецтв. 

Серпень 2001 р. – завідуючий кафедрою соціальної роботи, педагогі-
ки та психології Миколаївського державного гуманітарно-
го університету імені Петра Могили. 

З 2001 р. – читає курс “Педагогіка” і “Загальна та соціальна педагогі-
ка”, голова редколегії серії “Педагогічні науки” науково-
методичного журналу Миколаївського державного гумані-
тарного університету імені Петра Могили “Наукові праці”. 

Червень 2003 р. – диплом професора кафедри педагогіки та психології. 
 

Нагороди 
 

1987 р. у складі хорової капели став лауреатом Міжнародного 
конкурсу хорових колективів у м. Варна (Болгарія), за що нагородже-
ний знаком ВЦСПС у 1988 р. 

1987 р. – лауреат ІІ Всесоюзного фестивалю народної творчості 
(Москва, 1987 р.). 


