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З  грудня 2010 р. у м. Миколаєві було роз-почато роботу з організації Миколаївсь-кої філії Міжнародного народного університе-ту українознавства імені Григорія Сковороди. 10 березня 2011 р. відбулася організаційна презентація цієї філії. Координатором від Киє-ва стала доктор педагогічних наук, професор, академік трьох Міжнародних академій Галина Михайлівна Сагач. Ми маємо підтримку гро-мадськості міста (творча інтелігенція, студен-ти, соціальні служби), засобів масової інформа-ції, Миколаївського відділення Національної спілки письменників України, благословення Митрополита Миколаївського і Вознесенського Питирима. Мета філії – благодійна, просвітницька дія-льність серед усіх верств населення з метою духовно-морального виховання, формування громадянського суспільства, формування на-ціональної свідомості та виконання широкої благодійної програми для малозабезпечених верств населення, зокрема, допомога Церкві та мерії у роботі в притулках для інвалідів та престарілих, сиротинцях-інтернатах, колоні-ях, тюрмах тощо. Надзавдання Миколаївської філії – в умо-вах системної кризи суспільства зміцнити дух миколаївців та жителів області, спираючись на божественну допомогу Ангела-охорони-теля – святителя Миколи Чудотворця. У розробці концептуальних засад нашої діяльності допомагають керівництво товарис-тва “Знання України”, Інститут українознавст-ва, Фонд культури України, Духовна академія і особисто координатор Галина Михайлівна Сагач. 10 березня в Науково-педагогічній бібліо-теці м. Миколаєва відбулась урочиста подія – 

презентація філії міжнародного народного університету українознавства імені Григорія Сковороди. Координатором та ініціатором створення філії є Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Міжнародної Педагогічної Академії (м. Москва), Міжнародної Академії акмеологіч-них наук (м. Санкт-Петербург), Міжнародної Академії фундаментальних основ буття (м. Київ) та Академії наук вищої освіти України.  Г.Сагач упевнена в тому, що саме наше міс-то, яке знаходиться під опікою святого Мико-ли – чудотворця, в часи духовного банкрутст-ва може стати одним із маяків духовного про-світництва. Ідея створення університету укра-їнознавства імені Григорія Сковороди дістала підтримку миколаївської громади, товариства “Знання” України, представників миколаївсь-кої інтелігенції: науковців, педагогів, митців, Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, Науково-педагогічної бібліотеки. Під час сво-го виступу кандидат педагогічних наук, про-фесор, начальник управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністра-ції, заслужений працівник освіти України Ва-лерій Володимирович Мельниченко зазначив актуальність виникнення саме народних уні-верситетів, діяльність яких буде відкрита для всіх верств населення і допоможе збагатити душу не однієї людини. Доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Миколаївського націона-льного університету ім. В.О. Сухомлинського Микола Миколайович Букач був обраний ке-рівником Миколаївського відділення народ-ного університету українознавства імені Гри-горія Сковороди. Він із гіркотою зазначив, що в наш час різноманітні жанри культури і мис-
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тецтва спрямовані на підміну істинних духов-них цінностей людського буття на низькі, ни-ці прояви: пропаганду насильства, наркоманії, фашизму, тож просвітницька діяльність на-родного університету українознавства імені Григорія Сковороди допоможе акумулювати на теренах Миколаївщини духовне зростання і благочинність. За цей період були проведені: 16–17 грудня 2010 р. :  
• презентація авторської школи Г. М. Сагач “Златоуст” (Миколаївська обласна бібліо-течна асоціація для працівників бібліотек різних систем і відомств); 
• майстер-класи для бажаючих пізнати Слово й навчитися якнайкраще володіти ним (Науково-педагогічна бібліотека м. Мико-лаєва, Миколаївський національній універ-ситет імені В. О. Сухомлинського, Науково-методичний центр управління освіти). 9–10 березня 2011 р. :  
• школа педагогічної майстерності “Філо-софія слова Галини Сагач” (для шкільних бібліотекарів міста); 
• зустріч зі студентами та викладачами Ми-колаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського та Миколаївсь-кої філії Київського національного універ-ситету культури і мистецтв; 
• наукова конференція “Велет Духу і Слова – Григорій Савич Сковорода”  11–12 квітня 2011 р. :  
• щира розмова Галини Сагач з Ветеранами Життя (Миколаївській міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів). 

• круглий стіл “Життєствердна віталістика акрополістики Тетяни Губської”. 
• мистецька читальня “На крилах поетичної любові” – учитель і поет Леонід Ржепець-кий. 
• педагогічна читальня ім. А. Топорова “Слово животворяще, або Риторика Любові”. 
• майстер-клас Г. М. Сагач для заступників директорів з виховної роботи “Пре-вентивна педагогіка” . 21–22 травня 2011 р. :  
• майстер-клас “Мистецтво квілінгу” профе-сора, заслуженого діяча мистецтв України Черкесової Інни Григорівни; 
• “День святого Миколая” – літературно-мистецька вітальня (презентація вистав-ки “Православна ікона” доцента Микола-ївського національного університету іме-ні В. О. Сухомлинського, кандидата філо-логічних наук Леоніда Михайловича Шка-руби); 
• хресна хода на честь святого Миколи Чу-дотворця.  Всі заходи проходили за участю куратора Миколаївського відділення народного Універ-ситету українознавства імені Григорія Сково-роди доктора педагогічних наук, професора, академіка трьох Міжнародних академій Гали-ни Михайлівни Сагач, яка готувала наукові статті з обговорюваних питань.  


