
ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ – ЖІНКА 

Чи замислилися ви, коли небудь, з чого складається натхненна сила і 

щоденна величність справжньої жінки? У кожного свої варіанти відповіді на 

це вічне запитання. Але серед інших авторських версій жіночої 

неповторності є моя: секрет жіночої сили в тому, щоб творити світ навколо 

себе і себе в цьому світі. Творити своєю любов’ю, знаннями, працею. 

Творити, жити і радіти життю, незважаючи ні на які обставини, не опускати 

рук і вірити в себе, стаючи необхідною для інших. 

В ці осінні дні відзначає свій ювілей саме така жінка – красива і 

самостійна, сильна і натхненна, необхідна нам усім – заступник директора з 

наукової роботи, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН 

України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих 

АПН України Нелля Григорівна Ничкало. 

Нелля Ничкало – автор близько 500 наукових праць з проблем теорії та 

історії педагогіки, виховання і дидактики профтехосвіти. Під керівництвом 

Неллі Григорівни захищено 22 докторів та 68 кандидатів пед. наук. 

Не буду зосереджуватись на тому, як самовіддано, творчо керує Нелля 

Григорівна наукою і при всьому цьому залишається Жінкою – елегантною і 

веселою, діловою, такою, що вміє думати та діяти, поважати себе та інших. І 

коли говорять, що зорі народжуються на небесах, то я скажу, що зорі 

народжуються на землі. І Нелля Григорівна їх запалює. 

В дні Вашого ювілею хочу сказати: 

 

Ні, нікуди ці роки від 

Вас не летять. 

   Вони всі залишаються 

з Вами. 

   Золотими зірками роки ці горять 

І ведуть Вас новими стежками. 

На рахунку років – сімдесят! 

Це чудово! Хай стільки ж ще буде! 

Кожен рік щось хороше приносив для Вас, 



Вам ніколи того не забути. 

Це чарівні літа, неповторні літа. 

Там дитинство, романтика, світло. 

Там Ваш вибір доріг, Ваша юнь золота. 

І кохання, що зіркою квітло. 

Тож огляньтесь назад. Все, що Ви досягли, 

В тих роках, - то вже Вами прожито. 

Але ще у майбутнє шляхи пролягли –  

Так багато ще треба зробити 

Живіть до ста років – на поміч всім людям. 

Здров’я міцного я зичу Вам щиро, 

Ласки від Бога, від людей добра, 

На многії, щасливії літа! 
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