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ОСОБИСТІСТЬ  З  ВЕЛИКОЇ  ЛІТЕРИ  

Посередній вчитель викладає. 
Хороший вчитель пояснює, 

Видатний вчитель показує. Великий вчитель надихає. 

 Уїльям У орд 

 елля Григорівна Ничкало — відома українка і за походженням, і за 
місцем проживання, та головне - за світоглядом і світосприйняттям. 

її знають, поважають, люблять, перед нею схиляються. 
Не можу не розказати про свого Вчителя. Мені пощастило зустрітися з нею в 
житті, саме вона відкрила для мене світ педагогічної науки. 
Про Неллю Григорівну можна говорити нескінченно довго, настільки це 
унікальна і обдарована людина. Вона має рідкісний талант: побачити, 
розпізнати в людині те єдине, властиве їй, що відкриє широку дорогу в житті. 
Завдяки інтуїції та перспективному мисленню Неллі Григорівни у всіх її учнів 
склалася творча професійна доля. 
Вона — творець! 

Життєве кредо Неллі Григорівни — самовіддане служіння Батьківщині, 
українському народові. На перший погляд, це пишномовні слова, насправді — 
це та найскромніша оцінка життєвого шляху, на яку заслуговує академік 
Н.Г. Ничкало. 
Ім'я Неллі Григорівни Ничкало глибоко шановане і має незаперечний 
авторитет не тільки в нашій державі, а й далеко за її межами. 
Великі організаторські здібності, виняткова працелюбність, самовідданість у 
роботі, висока компетентність, уміння масштабно мислити - все це забезпечує 
їй високу повагу у науковому та педагогічному колах. Секрет її успіхів у роботі 
простий і доступний кожному — це надзвичайна любов до своєї справи. Нелля 
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Григорівна — взірець професіоналізму, доброзичливого ставлення до людей і життя. Вона є зразком 
найвищих якостей — людяності, доброти, бажання допомогти. 
Слова президента Академії педагогічних паук В. Кременя саме про неї: "Інтелігент — це завжди 
особистість. Нею, як відомо, не народжуються, а стають, створюються. Освіта — головтіе 
середовище виховання інтелігентності". 
Внесок Н.Г. Ничкало у педагогічну науку складно переоцінити. Нелля Григорівна є автором понад 
400 наукових праць з проблем теорії та історії педагогіки, андрагогіки, безперервності професійної 
освіти, виховання і дидактики. Фундаментальні наукові доробки відтворюють глибоке осмислення 
питань теорії і практики педагогічної майстерності. Сьогодні з повним правом можна стверджувати, 
що саме Неллєю Григорівною Ничкало створено цілу наукову школу, до якої входять як відомі вчені, 
так і рядові педагоги. 
Мені пощастило працювати над дисертацією під керівництвом Неллі Григорівни. Це незабутні 
часи. Вона завжди була і є людиною енергійною, заповзятою, генератором нових ідей, прогресивних 
поглядів. Завдяки своїй педагогічній обдарованості, толерантному та креативному мисленню вона 
зуміла прищепити мені любов до науки, творчого пошуку, вирішення проблем у нестандартних 
ситуаціях. 
Вельмишановна Неллє Григорівно! Стати в один ряд з Вашими вихованцями для мене і честь, і 
величезна відповідальність. 
Я дякую долі, що вона подарувала мені зустріч з Вами — видатним вченим, талановитим 
організатором освіти, з Лгодиною-особистістю з великої літери, просто з доброю, чуйною жінкою, 
поруч з якою легко творити. 
Прийміть найщиріші вітання з приводу Вашого ювілею. Ваші роки — то скарб, який дорого вартує. 
Нехай у Вашій душі завжди співає весна, а доля буде довгою і щасливою. 
Нехай здійснюються усі Ваші мрії. 
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