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Ювілеї

Відомому вченому, державному, громад-
ському та політичному діячеві, педагогу й ор-
ганізатору освіти України, доктору педагогічних 
наук, професору Станіславу Миколайовичу 
Ніколаєнку виповнилося 60 років.

Станіслав Миколайович народився 9 лю-
того 1956 р. в с. Богданівка Знам’янського 
району Кіровоградської області. У 1978 р. 
закінчив Українську сільськогосподарську 
академію за спеціальністю інженер-механік, 
у 1980 р. — інженер-педагог. У 1991 р. за-
кінчив Одеський інститут політології та со-
ціології за спеціальністю політолог-соціолог.

Трудову діяльність розпочав викладачем 
Кіро во градського сільськогосподарсько-
го технікуму. Після отримання педагогічної 
осві ти викладав механізацію тва рин ництва 
у Каховському радгоспі-технікумі. Згодом 
очолив Красноперекопське профтехучили-
ще. Працював інструктором відділу науки 
і навчальних закладів та завідувачем оргвід-
ділу Херсонського об кому партії, був головою 
Ради народних депутатів Нижньосірогозького 
району. У 1991 – 1994 рр. — заступник на-
чальника Херсонського обласного управ-
ління освіти; старший викладач, доцент 
Херсонського педагогічного інституту.

У 1994 р. С.М. Ніколаєнко захистив кан-
дидатську дисертацію на тему: «Дидактичні 
основи навчання учнів вищих сільських проф-
техучилищ — майбутніх фермерів з курсу 
“Основи господарювання”».

Станіслав Миколайович був народним де-
путатом України іі, ііі, іV та V скликань, голо-
вою Комітету Верховної Ради України з питань 
науки і освіти, у 2005 – 2007 рр. — міністром 

освіти і науки України, головою Громадської 
ради освітян і науковців України, Асоціації 
працівників аграрних навчальних закладів 
України «Украгроосвіта». С.М. Ніко лаєнко — 
розробник і співавтор ряду законів, зокрема 
щодо запровадження єдиного фіксованого по-
датку у сільському господарстві, меліорації зе-
мель, збереження та розвитку профтехосвіти 
і вищої школи, соціального захисту вчителів, 
учених, студентства. 

З 2007 р. працював професором кафедри 
вищої освіти та права Університету мене -
джмен ту освіти Національної академії педа-
гогічних наук України.

У 2009 р. захистив докторську дисертацію 
на тему: «Теоретико-методологічні ос нови 
управління інноваційним розвитком системи 
освіти України».

У червні 2014 р. С.М. Ніко лаєнко був при-
значений виконуючим обов’язки ректора 
Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України, а з 29 серпня 2014 р.  
обраний ректором цього університету.

Станіслав Миколайович є ав тором та 
співавтором понад 120 наукових публікацій 
і 12 книг, серед яких: «інноваційний розви-
ток професійно-технічної освіти в Україні», 
«Наукові дослідження в університетах — ви-
значальний чинник зростання якості освіти», 
«Освіта в інноваційному поступі суспільства», 
«Стратегія розвитку освіти України: початок 
XXI століття», «Законодавча база управління 
навчальними закладами».

С.М. Ніколаєнко є автором і розробником 
понад 70-ти освітянських законів, зокрема за-
конів «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
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«Про загальну середню освіту», «Про поза-
шкільну освіту», «Про професійно-технічну 
освіту», «Про вищу освіту», «Про інтелекту-
альну власність», «Про антарктичну діяль-
ність» тощо. Багато зробив він і для соціаль-
ного захисту вчителів, науковців, студентів. 
Усі законодавчі ініціативи щодо їх соціальної 
підтримки практично затверджені парламен-
том за його ініціативи.

Крім того, С.М. Ніколаєнко як справжній 
розбудовувач професійної освіти став іні-
ціатором створення Всеукраїнської асоціа-
ції працівників професійно-технічної освіти 
(ВАПП).

Станіслав Мико лайович обраний Почес-
ним президентом ВАПП, адже його внесок 
за 15 років діяльності цієї асоціації є надзви-
чайно важливим і вагомим: було збережено 
більшу частину мережі державних професій-
но-технічних навчальних закладів в Україні. 

У січні 2005 р. С.М. Ніко лаєнко став ініціа-
тором створення Всеукраїнської громадської 
організації «Громадська рада освітян і на-
уковців України» (ГРОНУ). 

ГРОНУ було розроблено програму «Сім 
кроків щодо виведення освіти України з кри-
зи», яка лягла в основу державної політи-
ки та концепції програми Кабінету Міністрів 
України «Стратегія розвитку освіти на 2006 –  
2011 роки».

Звання «народний вчитель», державні 
премії в освіті, підйомні молодим сільським 
вчителям, повернення боргів за ст. 57 Закону 
«Про освіту», збільшення частки безкоштов-
ної освіти у вишах, розвиток студентсько-
го самоврядування, захист інтелектуальної 
власності, підтримка молодих вчених — 
ось неповний перелік ініціатив Станіслава 
Ніколаєнка.

За період роботи в Уряді Станіславом 
Ніколаєнком ініційовано розробку і запро-
вадження ряду державних програм в освіті 
і науці, зокрема щодо роботи з обдарованою 
молоддю, «Шкільний автобус», «Наука в уні-
верситетах», програм оновлення 300 шкіл 

України, «Школа майбутнього», створення 
вітчизняної освіти «нової якості», програма 
соціального захисту дітей-сиріт і дітей-інва-
лідів «Дитинство». 

Напрям досліджень вченого — питання 
теоретико-методологічних основ управлін-
ня інноваційним розвитком системи освіти 
України. С.М. Ніколаєнко — заслужений пра-
цівник народної освіти України, кавалер ор-
дена «За заслуги» ііі ступеня, нагороджений 
Почесною грамотою Верховної Ради України.

Станіслав Мико лайович виявив себе як 
український політик, громадський діяч, відо-
мий вчений, талановитий педагог високої 
майстерності, освіченості і компетентності. 
Поєднуючи величезний досвід активного гро-
мадського діяча, науково-методичну еруди-
цію, інтелект науковця, дослідника, високу 
інтелігентність та культуру всебічно розвину-
тої особистості, він є прикладом для молодих 
учених, має заслужений авторитет у колек-
тиві НУБіП України та в різних державних 
інституціях, закладах освіти і науки України, 
Росії та країн Євроспільноти.

Гострий розум, природна інтуїція, напо-
легливість та здатність невтомно працювати, 
почуття відповідальності, уміння знаходити 
і цінувати однодумців, сподвижників, друзів, 
щирість та абсолютна самовіддача справі 
всього життя — це далеко не весь перелік 
чеснот ученого.

Тож, вітаючи Станіслава Миколайовича 
зі славним ювілеєм, бажаємо здійснення всіх 
задумів і планів та невичерпної творчої енер-
гії, успіхів в усіх починаннях на шляху ви-
ведення нашої альма-матер в число провід-
них університетів світу. Нехай завжди з ним 
будуть Віра, Надія і Мудрість, а також Любов 
до рідної землі, до своєї чудової родини!
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