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Від першої особи

Шановні батьки майбутніх студентів!
Ось і прийшов до Вас час, коли Вам доводиться у важких

роздумах шукати відповідь на доленосне питання, — куди
віддати навчатися свою дитину, подбати про те, щоб вона от�
римала сучасну високоякісну вищу освіту, яка створить для неї
у мабутньому надійну основу
щасливого та заможного життя.

Цілком природно, що пог�
ляди Ваші звертаються до зна�
них, «розкручених» вищих
навчальних закладів в Україні,
або і до закордонних.

Виходячи із власного осві�
тянського досвіду, а він у мене
чималий, — за плечима
півстоліття: одинадцять років
займав посаду проректора з
навчально�виховної роботи в
Київському політехнічному
інституті, майже 5 років був
ректором цього ж навчального
закладу, два з половиною роки
працював першим міністром
освіти незалежної України,
більше сімнадцяти років є дійсним членом Академії педа�
гогічних наук України і ось уже дванадцять років очолюю
Університет «Україна», — з повною відповідальністю хочу за�
явити, що дуже часто виставлене на рекламній освітянській
вітрині не в повній мірі відповідає справжній якості освітніх
послуг, що надаються насправді.

Демократизація суспільного життя в Україні, елементи
ринкової економіки, які проникають і в освітнє середовище,
обумовили виникнення цілої низки нових вищих навчаль�
них закладів, які надзвичайно швидко розвиваються.

Серед них і Відкритий міднародний університет розвитку
людини «Україна», який дуже стрімко зростає. Це недержав�

ний вищий навчальний заклад освіти, але він безприбутко�
вий, у нього немає дивідендів, його співробітники — не
заробітчани, а орачі на освітянській ниві. Університет
«Україна» сьогодні — це вищий навчальний заклад, де ство�
рюється матеріально�технічна база, аналогу якій немає

в Україні.
Університетське містечко,

розташоване по вул. Львівсь�
кій, 23, є окрасою західної час�
тини столиці нашої держави —
м. Києва. Спектр із 45 спе�
ціальностей охоплює най�
більш конкурентоспроможні
на ринку праці професії. Зміст
навчально�виховного процесу
визначено на основі новітніх
досягнень педагогіки і з ураху�
ванням передового досвіду
кращих не лише вітчизняних,
а й зарубіжних вищих нав�
чальних закладів. Університет
має державно�корпоративне
замовлення на підготовку
фахівців, введені більші за

розміром, ніж у державних ВНЗ, стипендії, в тому числі
й іменні.

Навчально�виховний процес забезпечує професорсько�
викладацький склад. Понад 75% співробітників відзначені
державними званнями і нагородами. В університеті створе�
но ефективне студентське самоврядування. Студентське
дозвілля організовується із широким залученням розвиненої
університетської художньої самодіяльності, спортивного
клубу, загону волонтерів шляхом проведення різноманітних
культурно�масових, туристично�екскурсійних, соціально
спрямованих і спортивних заходів.

запрошує молодь на навчання
Університет «Україна»

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

(Закінчення на 2 стор.)



Серед студентів універси�
тету та його випускників 10
пара� та дефлімпійських
чемпіонів, які мають по
декілька урядових нагород.
Сказаного досить, щоб Ви
зрозуміли, що Університет
«Україна» — унікальний ви�
щий навчальний заклад IV
рівня акредитації, здатний
зробити свій вагомий внесок
у зміцнення інтелектуального
потенціалу нації.

Будучи сам батьком і діду�
сем, а мої онуки навчаються
саме в нашому університеті,
я добре розумію Ваші турбо�
ти. Бажаю Вам і Вашим дітям
зробити правильний вибір,

успіху в досягненні постав�
леної мети.

Правильний вибір про�
фесії, а також навчального
закладу забезпечить розви�
ток, розквіт потенціалу Ва�
ших дітей, успішність та бла�
гополуччя.

Наші випускники, крім те�
оретичної підготовки, набу�
вають навичок практичної
роботи, які дають їм мож�
ливість впевнено почуватися
на ринку праці як самодос�
татні кваліфіковані фахівці.

Раді будемо бачити Ваших
дітей у лавах студентства
Університету «Україна».

Хай Вам щастить!

Петро ТАЛАНЧУК,
Президент Університету

«Україна»
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запрошує молодь на навчання 
Університет «Україна»

Шостого серпня наш
університет відвідав

Міністр освіти та науки
України Д. В. Табачник.

Він познайомився 
з матеріально�технічною

базою навчального
закладу, з його виклада�

чами, студентами та
співробітниками. 

Пояснення давали 
Президент університету 

П. М. Таланчук,
проректори, директори

інститутів, керівники
окремих підрозділів.

Міністр побував 
у видавничо�друкарсь�

кому комплексі, в ряді
навчальних кабінетів 

і лабораторій. У розмові
з керівниками навчаль�

ного закладу йшлося
про перспективи роз�

витку університету, його
внесок у підготовку

кадрів для нашої країни.
На знімку: високий

гість розглядає макети
приміщень університету,

який розбудовується.
ФОТО Оксани ВАХОВИЧ

Відвідини МіністраНаші гості
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Таланти твої, Україно Свято мистецтва і краси
Нещодавно до смт. Макарова

на мистецьке свято з’їхалися
гості з Баришівського, Тара�
щанського, Обухівського, Ка�
гарлицького та інших районів
Київщини. Відзначали свято з
розмахом — на всій території
парку, що прилягає до стадіону,
стояли кіоски з морозивом, соло�
дощами, напоями. Було також

багато розваг, серед яких — бога�
тирські ігри (змагання з силового
багатоборства важкоатлетів), зо�
на лицарів (виступи клубів істо�
ричної реконструкції).

Та найбільше мене, як людину
творчу, цікавило те, без чого
майже не обходиться жодне
свято: Слобода майстрів —
майстер�класи з національних
традиційних ремесел, а також —
виставка�продаж виробів на�
родних майстрів. А там було на
що подивитися: і кролевецькі
рушники, і в’язані серветки, і ви�

роби з бісеру, і
писанки, і ля�
льки�мотанки. 

До глибини
душі мене вра�
зили дерев’яні
к о м п о з и ц і ї
мешканця с.
Стайки Кагар�
лицького райо�
ну, заслуженого
майстра Ук�
раїни Анатолія
Євлогієва. Див�
лячись на ці
витвори мисте�
цтва, мимоволі
починаєш зга�
дувати про те,
хто ти, якого
роду�племені. 

Перша композиція — «Коза�
ки» — у формі підсвічника на
три свічки зображує три по�
коління козаків — дід, батько і
син. Це не просто композиція.

Це як триєдина сутність нашого
буття, адже ні минуле, ні май�
бутнє, ні сьогодення неможливі
без тісного взаємозв’язку. Ціка�
вою є і друга композиція — «Душі
криниця», — центральною части�
ною якої є родина. Звичайна ук�
раїнська родина — батько, мати,
дитина. Не меншу цікавість вик�
ликає і третя композиція — «Чер�
няхівська культура».

Неймовірне відчуття затишку
було в тих роботах. Можливо
тому, що дерево — одвічний
символ нашого народу і крокує
поруч з людиною від епохи до
епохи. Так само, як глина.

Звичайна глина в руках меш�
канки міста Обухів Антоніни Га�
лузи, яка теж представляла свої
вироби на виставці. А вироби ті,
як уже зрозуміло — з глини. Гле�
чики — великі і маленькі — прос�
то виблискували на сонечку. Та
не просто блищали, а несли у
собі сяйво домашнього вогни�
ща, тепло бабусиної печі…

Поблукавши отак між рядів
з квітучою вишивкою, прадав�
німи ляльками�мотанками чи
пахучими польовими квітами,
починаєш розуміти, що в таких
нехитрих і водночас геніальних
витворах народного мистецтва
живе душа України. Живе спра�
вжня Україна. 

Адже, як говорив Григорій
Савич Сковорода про людину:
«Ти сновид твоєї дійсної Лю�
дини. Ти — риза, а вона — тіло.
Ти — привид, а вона у тобі —
правда». Якщо ж державу, на�
род вважати єдиним ор�
ганізмом, «людиною», то спра�
вжня Україна — це не її зовнішня
сторона, «риза», «привид», як от
політика чи економіка, а саме
внутрішня — «тіло», «правда»,
що закодована у вишитих руш�
никах, виробах із соломки та де�
рева, прадавніх ляльках�мотан�
ках чи кераміці.

Намилувавшись досхочу ви�
робами народних майстрів, ба�
жаючі могли піти до арт�сцени
та головної сцени, де виступали
артисти майже з усіх куточків
Київщини. Лунала і народна,
і сучасна пісня. Як уже говори�
лося, виступали багато артистів,
серед них — співачка Елеонора
Скиданова та молодий цікавий
рок�гурт «Кашемір».

Кульмінацією свята сміливо
можна назвати виступ відомої
групи «Друга ріка». Валерій
Харчишин і компанія подарува�
ли глядачам такі хіти, як «Кінець
світу», «Cosmozoo», «Пропоную
мир» та багато інших.

Світлана ПАТРА,

студентка�заочниця V курсу
Інституту філології 

і масових комунікацій

На лицарському турнірі

Знай наших Змагаються шахісти
Шахи — одне із багатьох за�

хоплень студентів Університету
«Україна». Свідчення тому —
успішні виступи на змаганнях

Першість з шахів студентів
вищих навчальних закладів
м. Києва проходила в чудово�
му приміщенні бібліотеки На�
ціонального технічного універ�
ситету України — «КПІ». Це
місце стає вже традиційним для
подібних змагань. В них узяли
участь понад 60 шахістів з 11 ви�
щих навчальних закладів. Се�
ред них міжнародні майстри,
кандидати в майстри та першо�
розрядники. У складі кожної
команди, як і в попередні роки,
було 6 учасників — 4 шахісти та
2 шахістки. Змагання проходи�
ли за коловою системою в двох
групах. З кожної групи 4 ко�
манди продовжили боротьбу в
фіналі із заліком попередніх
ігор.

Багато років вперта боротьба
за перше місце проходила між
провідними ВНЗ країни — Київсь�
ким університетом ім. Т. Г. Шев�
ченка та Національним техніч�
ним університетом України
«КПІ». Вони мають у своєму
складі шахістів високої квалі�
фікації. Але в минулому році
всіх несподівано випередила
команда Національного універ�
ситету фізичного виховання і
спорту України, в якому після
відновлення шахової спеціаль�
ності навчаються спортсмени
високої кваліфікації. 

Цього року команда Київсь�
кого університету ім. Т. Г. Шев�
ченка дуже потужно провела
змагання. Вона виграла всі
матчі. Політехніки, як і в мину�
лому році, опинилися на друго�
му місці. Третє місце виборола
команда Українського держав�
ного університету харчових тех�

нологій. Наступні місця — чет�
верте та п’яте — розділили
команди Національного універ�
ситету фізичного виховання
і спорту України та Університе�
ту «Україна». Для шахістів —
професіоналів це провал, а для
недержавного університету
«Україна» сенсаційний успіх.
Адже жоден недержавний уні�
верситет не в змозі поки що
конкурувати в шахах з держав�
ними.

Наступні місця зайняли ко�
манди Національного авіацій�
ного університету, Національ�
ного медичного університету
та Національного університету
«Києво�Могилянська Ака�
демія».

Умови проведення змагань
були чудові завдяки дирекції
КПІ, а організація та проведен�
ня першості також не виклика�
ли нарікань.

Невдовзі Національний уні�
верситет ім. О. О. Богомольця
запропонував кільком універ�
ситетам узяти участь у відкри�
тому командному турнірі. Вис�
тупили 5 команд. Склад кожної
команд: 3 шахісти та 2 шахістки.
Команда Університету «Ук�
раїна» знову не змогла зібрати
повний склад — бракувало
однієї шахістки. Але це не зава�
дило їй виграти турнір. Честь
Університету «Україна» захи�
щали кандидати в майстри
спорту Тетяна Гриша, Олек�
сандр Волошаненко, Олег Гон�
чаров та першорозрядник Кос�
тянтин Хомовненко.

Георгій ТИМОШЕНКО,

головний суддя 
міських змагань, 

міжнародний гросмейстер 
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Одним з важливих педа�
гогічних аспектів підготовки
молоді до життєдіяльності в
умовах ринкової економіки є
взаємодія загальної і про�
фесійної освіти в єдиній системі
неперервної освіти. Відобра�
женням такої взаємодії є
наскрізні  особистісно орієнто�
вані навчальні плани і програ�
ми, складені на основі стра�
тифікації, тобто розподілу за
вертикаллю освітньої системи,
її мети, з поступовим усклад�
ненням змісту, вдосконаленням
методів та оптимізацією умов
навчальної діяльності. У цьому
контексті гуманізація системи
освіти передбачає розвиток
диференційованого за рівнями
(як горизонтальними серед
однокласників, так і вертикаль�
ними для різних вікових груп) і
напрямами навчання відпо�
відно до особистих і суспільних
інтересів.

Сучасна освіта має стати та�
ким соціальним інститутом,
який би надав людині різно�
манітні освітні послуги, а також
можливість навчатися непере�
рвно, здобути післявузівську і
додаткову освіту, адже осві�
ченість і духовна культура — за�
порука майбутнього розвитку
людства. Для цього необхідно,
щоб кожна людина мала змогу
побудувати таку освітню траєк�
торію, яка найповніше відпо�
відала б її освітнім і про�
фесійним здібностям. Тому ак�
туальною стає проблема пошу�
ку такої організаційної структу�
ри освітньої системи, яка б за�
безпечила перехід від принци�
пу «Освіта на все життя» до
принципу «Освіта упродовж
усього життя».

Звідси виникає потреба
в об’єднанні зусиль середньої і
вищої школи для розробки та
реалізації освітньо�професій�
них програм, розвитку ака�
демічної мобільності, залучен�
ня в школу науковців, для ство�
рення національних і регіона�
льних банків наукової і на�
вчально�методичної інфор�
мації, забезпечення доступу до
світових телекомунікаційних і
ком�п’ютерних мереж.

На думку професора П.М. Та�
ланчука, відомого в Україні

освітянина, важливим напря�
мом реформування освіти є та�
кож створення навчальних зак�
ладів (комплексів), в яких ви�
ховання і навчання проводить�
ся від дитячого садка до
магістратури за індивідуальни�
ми наскрізними планами і прог�
рамами навчання виховання.
Адже відомо, яких прикрощів
зазнає дитина в процесі навчан�
ня, якщо не враховуються її
природні можливості, якщо їй
нав`язують глибоке вивчення
тих предметів, які не відповіда�
ють її нахилам і ніколи не прис�
лужаться їй у житті. Якщо ж
припустити, що ми перейшли
до роботи за схемою наскрізно�
го виховання та навчання від
дитсадка до післядипломної
освіти, то програма розвитку
має бути індивідуальною від
народження до зрілого віку. Ще
в дитсадку зусиллями вихова�
теля, лікаря й психолога скла�
дається така загальнорозви�
вальна програма, за якою дити�
ну готують до школи, а в школі,
на основі здобутих досягнень,
розробляється програма по�
дальшого розвитку дитини.
Програма має бути такою, щоб
школярі не перевантажувались
і байдиків не били, і цікавості
до наук не втрачали.

Такий диференціальний під�
хід з елементами індивідуалізо�
ваного навчання у загально�
освітніх навчальних закладах
(ЗНЗ) має бути об’єктивним.
Адже на науковій основі
(з участю психологів, фізіо�
логів, педагогів) буде визначе�
но, що можна порадити дитині
для вибору, у який вищий на�
вчальний заклад (ВНЗ) їй всту�
пати. У свою чергу вища школа
має організувати навчання сту�
дентів за індивідуальними
програмами на основі новітніх
технологій, що дає змогу знач�
ною мірою розкрити інтелекту�
альний потенціал кожної люди�
ни. Таке навчання від колиски
до закінчення працездатного
періоду є ядром світової систе�
ми освіти, і створювати її в Ук�
раїні необхідно вже сьогодні.

Оскільки розвиток особис�
тості є головною передумовою
подальшого розвитку суспі�
льства, він виявляється основ�

ним показником прогресу. То�
му пріоритетними в XXI столітті
стають наука як сфера, що про�
дукує нові знання, і освіта як
сфера, що олюднює знання і на�
самперед забезпечує індивіду�
альний розвиток людини.

Освітній, науковий потенціал
України повністю відповідає
світовим стандартам, що наве�
дені у висновках доповіді
Міжнародної комісії з освіти
XXI столітті «Освіта: прихова�
ний скарб», поданої ЮНЕСКО.
Основна ідея доповіді — ідея
випереджаючої освіти, підви�
щення інтелектуального потен�
ціалу нації. Суспільство, яке у
своєму розвиткові грунтується
на знаннях, має добрі перспек�
тиви. Адже якість життя випли�
ває із рівня освіченості грома�
дян і перебуває у безпосередній
залежності від нього. Цей
рівень освіченості і компетент�
ності набувається не в інституті,
а формується ще в школі.

Тому, щоб полегшити само�
визначення випускників ЗНЗ,
для читання окремих спец�
курсів у школі залучають викла�
дачів ВНЗ. Так, в Університеті
«Україна» педагогічне наванта�
ження викладачів не обме�
жується лише аудиторними го�
динами, вони мають активно
проводити профорієнтаційну
роботу в школах, ліцеях,
гімназіях, серед батьківського
активу, відшукувати нові фор�
ми і методи профорієнтаційної
роботи, агітуючи здобувати в
Університеті «Україна» одну із
46 спеціальностей різного
освітньо�кваліфікаційного
рівня.

У свою чергу універститет та�
кож залучає за контрактом для
читання деяких актуальних нау�
кових тем і курсів відомих уче�
них, практиків з наукових уста�
нов, фірм, шкіл (учителів�мето�
дистів). Це значно підвищує
ефективність пізнавального
процесу, сприяє розвитку
індивідуальних наукових інте�
ресів студентів з окремих галу�
зей науки підвищенню компе�
тентності. Спільним для се�
редньої і вищої школи є роз�
робка методичного забезпе�
чення такого рівня, який стає
організуючим чинником пізна�

вального процесу, а це, в свою
чергу, значно посилює моти�
ваційну функцію суб’єкта
навчання, спрямовує його до са�
мостійного пошуку знань (як
відомо, знання, здобуті самос�
тійно, є глибшими й міцнішими).

Реалізація цілей неперервної
освіти пов`язана із завданнями
індивідуально�значущої про�
фесіоналізації навчання на
етапі завершення середньої
школи. Метою профільного
навчання є не підготовка до
конкретної професії чи спе�
ціальності, а створення умов
для повноцінної загальної
освіти відповідно до індивіду�
альних потреб і можливостей
учнів, професійного самовиз�
начення і забезпечення готов�
ності переходу до професійно�
го навчання в системі непере�
рвної освіти.

За своїми цілями і структу�
рою профільна освіта займає
проміжне місце між загальною
професійною. Намагання одно�
часно реалізувати цілі і завдан�
ня загальної і професійної
освіти призводять до при�
гнічення і відторгнення однієї
з них. Під час переходу від за�
гальної до професійної освіти
відбувається зміна пріоритетів,
висуваються на передові
позиції цілі і завдання спеціаль�
ної освіти і поступово скорочу�
ються елементи загальної.
Співвідношення і спеціальних
компонентів професійної підго�
товки школярів визначається
цілями і завданнями етапу
навчання. Збільшення з віком
учнів спеціальних розділів на�
вчання — характерна особ�
ливість цього етапу. Зміна
домінанти компонентів загаль�
ної і професійної освіти перед�
бачає зміну ієрархії цілей і зав�
дань і, як наслідок, системи
освіти.

Профільна освіта охоплює
дві групи цілей і завдань. Пер�
ша пов’язана з розв’язанням
культуровідповідних загально�
освітніх питань навчання, з роз�
витком і підготовкою молоді до
життя у суспільстві і довкіллі.
Друга спрямована на створення
основ неперервної професійної
підготовки школярів. Профіль�
не навчання має не стільки

Освіта ХХІ століття: проблеми, перспективи

Співпраця в системі «школа — ВНЗ»



512.08.2010 № 7�8 (122�123)

підготувати учнів до вступу у
ВНЗ, скільки забезпечити го�
товність до продовження на�
вчання в системі професійної
освіти. У такому разі профільне
навчання має стати реальним
чинником самовизначення і
підготовки до здобування про�
фесії за умови, якщо воно буде
пов`язане з практичною, про�
фесійно значущою діяльністю.

Профільне навчання у стар�
ших класах є продовженням і
розвитком системи варіативної
підготовки на попередніх ета�
пах навчання. Вибір у 10 класі
певного профілю передбачає
додаткову підготовку в ос�
новній школі. Цей етап доп�
рофільної підготовки не менш
важливий, ніж етап профільно�
го навчання, адже допомагає
визначитися з вибором про�
фільних предметів. Легше
визначитися з таким вибором
учням мультипрофільного зак�
ладу (ліцею, гімназії), де вибір
профілів ширший, ніж у школі.
Такі заклади мають додатковий
ресурс впливу на особистість
учня з метою його професійно�
го самовизначення і підготовки
до навчання у ВНЗ. Розрив між
науковою діяльністю і навчаль�
ним шкільним процесом зму�
шує шукати освітні технології
для раннього залучення молоді
до науково�дослідної діяль�
ності.

Для досягнення наступності в
системі «школа — ВНЗ», на нашу
думку, необхідно використову�
вати потенціал ВНЗ, активізову�
вати творчі та інтелектуальні
можливості учнів, надаючи їм
професійну спрямованість та
з’ясувати тематику та обсяг зас�
воєної додаткової інформації
(за рахунок спецкурсів і фа�
культативів), необхідної для
вступу в обраний ВНЗ.

Гнучку систему профільного
навчання забезпечує різнома�
нітна комбінація навчальних
предметів і курсів за вибором:
базові — обов’язкові, інваріант�
ні — спрямовані на завершення
загальноосвітньої підготовки,
профільні розширеного змісту —
спрямовані на підготовку випу�
скників до наступної профе�
сійної освіти і елективні —
«підтримують» профільні пред�
мети на високому рівні або слу�
гують внутрішньопрофільній
спеціалізації навчання і побу�
дові індивідуальних освітніх
траєкторій. Співпраця ліцеїв і
гімназій з ВНЗ полягає, зокре�
ма, в тому, що викладачі

відповідних ВНЗ розробляють
завдання для вступних іспитів
до ліцею чи гімназії, складають
програми елективних курсів
(і частково профільних пред�
метів) і зазвичай самі виклада�
ють їх. При цьому старшоклас�
ники здобувають з обраного
профілю глибокі й різнобічні
знання, міцні практичні навич�
ки, що полегшує їм підготовку
до незалежного тестування та
вступу до обраного ВНЗ. Тобто
між школою і ВНЗ здійснюється
співробітництво, відоме в світі
як cooperative learning (коопе�
ративне навчання). Спільна ро�
бота шкільного педколективу і
ВНЗ проводиться в таких нап�
рямах: а) реалізація програми
«Мій науковий дебют» (підго�
товка наукових праць МАН на
базі Університету «Україна»,
тобто залучення старшоклас�
ників до науково�дослідної ро�
боти, науково�технічної твор�
чості з урахуванням індивіду�
альних нахилів); б) реалізація
програми «Інтелект» (діяльність
гімназії з підготовки обдарова�
них дітей); в) реалізація прог�
рами «Моя майбутня про�
фесія», розробленої разом з
університетом (кафедрою пси�
хології) та Центром зайнятості
населення; г) впровадження
виховних програм «Я — лідер»,
«Позитивна «Я — концепція» з
метою виявлення комунікатив�
них та управлінських якостей
на основі громадянського
духовно�морального та патріо�
тичного становлення особис�
тості.

Важливим у роботі гімназії і
ВНЗ�партнерів є використання  і
оновлення технологій навчан�
ня. Зокрема, переважають
діалогові форми спілкування
в процесі навчання, широко
використовуються в освітньому
процесі освітня діяльність учнів
і студентів, елементи дослід�
ницьких умінь і навичок, підви�
щується рівень самостійності
в навчальній діяльності (са�
мостійного пошуку інфор�
мації), критичного мислення,
що є особливо важливими на�
вичками в навчанні упродовж
усього життя.

На базі університету учні
відвідують спецкурси, пов’язані
з виконанням практимумів,
проводять науково�дослідну
роботу, займаються науково�
технічною творчістю та іншими
видами творчої діяльності (ро�
бота в архівах, бібліотеках, по�
етичних та інших творчих

студіях тощо) відповідно до їхніх
індивідуальних  якостей і на�
хилів. При Київському універси�
теті імені Бориса Грінченка стар�
шокласники відвідують заняття
для обдарованих дітей у від�
повідних групах за напрямами
навчальних предметів і з ураху�
ванням їх інтересів. Учні, що
мають спеціальні обдарування
(музичні, художньо� мистецькі
тощо), займаються у відпо�
відних студіях закладів додатко�
вої освіти (художніх і музичних
школах, палацах культури
тощо).

Тривалий моніторинг шкіль�
них психологів, класних керів�
ників, учителів�предметників за
результатами співпраці в сис�
темі «школа — ВНЗ» засвідчив
зміну мотивації до навчання та
зміну прагнень учнів. В учнів
помітно сформувались творча
самостійність і критичність мис�
лення, розвинулись дослід�
ницькі уміння. Вони за власною
ініціативою відшукують додат�
кову навчальну інформацію.
У диспутах використовують
способи прогнозування, аргу�
ментування. Спостерігалась
також поява рис ініціативної
особистості, що здатна орієнту�
ватись у життєвих ситуаціях,
навчилась приймати самостійні
рішення і нести за них від�
повідальність, адаптуватись до
умов соціуму.

Ми пов’язуємо такі успіхи із
взаємодією середніх і вищих
навчальних закладів. За умови
їх співпраці методична робота
являє собою цілісну систему
взаємопов`язаних дій, засобів,
що спрямовані на всебічне
підвищення кваліфікації і майс�
терності кожного вчителя і вик�
ладача ВНЗ. Крім консультацій,
шкільні вчителі здобувають
в університетах фахову після�
дипломну освіту. А викладачі
ВНЗ у свою чергу в загально�
освітніх навчальних закладах
проводять профорієнтаційну
роботу на тему «Профільне
навчання як передпрофесійна
освіта» та експериментують нові
навчальні технології, наприклад
«Проектний метод навчання
з використанням персонально�
го комп’ютера». Партнерство
ЗНЗ і ВНЗ, взаємопроникнення
їх технологій навчання — одна
з перспективних форм створен�
ня єдиного освітнього простору,
що спрацьовує на диферен�
ційовану неперервну освіту не
лише для тих, хто навчається,
а й для тих, хто навчає.

Отже реалізація концепції
профільного навчання можли�
ва лише як результат взаємодії
з ВНЗ, якщо школяр хоче
здобути вищу освіту. У такому
разі довузівська підготовка є
наукоорієнтовною. Учні стають
краще підготовленими до
навчання і наукової роботи
порівняно з тими, хто не
пройшов такої підготовки.
Самовизначення відбувається
впевненіше і безпомилково
відносно обраного фаху. У
системі неперервної диферен�
ційованої за фаховими на�
прямами освіти при ранньому
«зануренні» учнів в універ�
ситетську атмосферу навчання
їм вдається уникнути вибору
професії за помилковими
мотивами. При цьому такі
випускники легше адаптуються
до студентського способу
життя.

До речі, 17.6% випускників
гімназії № 290 м. Києва обрали
педагогічну професію. Це ро�
бить честь учителям гімназії і
свідчить про досить високу
оцінку їхньої роботи учнями, а
те, що 100 % випускників всту�
пили до ВНЗ (з них 60% на
бюджетній основі), є показни�
ком високої результативності
процесу навчання і цілеспрямо�
ваної роботи з профорієнтації
учнів. Тривалий моніторинг за
долею випускників свідчить,
що 96 % з них після закінчення
ВНЗ працевлаштовані за спе�
ціальністю.

На перший погляд здається,
що діяльність у системі «школа —
ВНЗ» стосується переважно
старших класів середньої шко�
ли. Проте без належної роботи
вчителів і учнів на підготовчому
етапі (1–7 кл.), етапі допрофільної
підготовки (8–9 кл.) з вибору
спочатку профілю навчання
ефективне профільне навчання
у старших класах (10–12 кл.)
було б неможливим. Тому на
підготовчому етапі організову�
ються короткострокові пред�
метні курси за вибором з метою
зацікавлення учнів предметом
чи предметами, до яких лежить
душа.

Відбувається плідна співпраця
гімназії не тільки з різними ВНЗ,
а й із закладами додаткової
освіти: центрами культури і
дозвілля, станціями (технічної
творчості, юних натуралістів та
екологів), що також сприяє про�
фесійному самовизначенню

(Закінчення на 6 стор.)
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гімназистів. Спільними зусил�
лями гімназії і ВНЗ проводяться
тижні профорієнтації, екскурсії,
презентації нових професій
(дизайнер, візажист), конкурси
(наприклад, кухарів) тощо. Ре�
зультати співпраці відобража�
ються в альбомах, відеома�
теріалах, виробах, розміщених
на видноті  у шкільному центрі.
Для старшокласників виготов�
лено стенд, на якому зазначено
всі напрями профільного

навчання та профільні предме�
ти, кількість годин, що відво�
диться на кожний профільний
предмет, щоб учні знали, яким
предметам потрібно надавати
перевагу в обраному профілі.
Зазначено також тематику всіх
спецкурсів, які функціонують як
у гімназії, так і на базі
відповідних кафедр універси�
тетів.

Отже, для успішної про�
форієнтаційної роботи та про�
фесійного самовизначення
учнів необхідна системна робо�

та, починаючи з початкової
школи. Необхідною умовою
успіху в цьому є тісне партнер�
ство з ВНЗ. Крім того, зважаючи
на швидку зміну наукової та
професійної інформації, не�
обхідно виробляти в учнів пот�
ребу в самостійному оволодінні
інформацією для професійного
вдосконалення протягом усьо�
го активного і творчого життя
людини.

Віктор МАЛИШЕВ,

директор 
Інженерно�технологічного

(Закінчення.

Початок на 475 стор.)

інституту Університету 
«Україна», професор, завіду�

вач кафедрою хімії та новітніх
хімічних технологій

Людмила ЛИПОВА,

канд. пед. наук, доцент
кафедри хімії та новітніх

хімічних технологій

Алла СУЩЕНКО,

студентка VI курсу
денної форми навчання

спеціальності «Журналістика»

Співпраця в системі «школа — ВНЗ»

Спорт і ми ІІІІ     пппп оооо зззз мммм аааа гггг аааа лллл ииии сссс ьььь ,,,,
іііі     зззз аааа оооо дддд нннн оооо     вввв іііі дддд пппп оооо чччч ииии лллл ииии     вввв     ММММ іііі жжжж гггг іііі рррр ’’’’ їїїї

Фізкультура і спорт завжди
приваблювали і приваблювати�
муть усіх прихильників здоро�
вого способу життя. Адже це чи
не найдоступніший спосіб уни�
кати хвороб, бути довго пра�
цездатним, справжнім оп�
тимістом.

Звикнувши до фізичних на�
вантажень змолоду, люди, як
правило, не цураються їх і у
солідніші роки. Тому проведен�
ня відповідних спартакіад,
турнірів, першостей зрозуміле і

прийнятне не тільки серед мо�
лоді, а й старших вікових груп.
Наш університет, незважаючи
на свою молодість, не став ви�
нятком серед інших навчальних
закладів країни. Тож регулярно
проводяться різні змагання у
базовій структурі та в тери�
торіально відокремлених під�
розділах. А фінальним акордом
їх є спартакіади серед студентів
(їх уже відбулося десять) і се�
ред співробітників універси�
тету.

Цьогорічна спартакіада се�
ред працівників навчального
закладу стала вже п’ятою. По�
передні приймали Бровари.
Вінниця і двічі Луцьк.

А цього разу спортсмени�лю�
бителі обрали Міжгір’я. Вибір
цей був невипадковим — адже
тут наш університет будує оздо�
ровчий комплекс «Петрівська
слобода», саме так назвали
оздоровницю, вже приймає
відпочивальників — адже стали
до ладу спальний корпус на

25 осіб, харчоблок, упорядко�
вано прилеглу територію. При�
ваблюють приїжджих два міне�
ральні джерела з унікальною за
лікувальними властивостями
водою, чудові краєвиди, мож�
ливості здійснити гарні екс�
курсії по Закарпаттю.

Наприкінці червня оздоров�
чий комплекс прийняв частину
учасників спартакіади — пощас�
тило киянам і віннинчанам.
Решті команд випало розмісти�
тись у готелях селища. 

Загалом місцева влада по�
сприяла університету не тільки
в цьому. Змагальники на кілька
днів отримали в своє розпоряд�
ження райцентрівський ста�
діон, де першість виборювали
легкоатлети і футболісти, спор�
тивні зали місцевих ліцею і ме�
дичного коледжу.

Крім того, працівники на�
вчальних закладів Міжгір’я
вирішили позмагатися з при�
їжджими в кількох видах спор�
ту. І небезуспішно.

Та почну все�таки з досягнень
— командних і особистих —
університету. Вісім видів зма�
гань складалися по�різному для
призерів і для тих, хто теж пре�
тендував на високі місця. Якщо
наприклад, шахісти Києва
помітно відірвалися від супер�
ників, то в інших видах столичні
спортсмени такої переваги не
мали. І все ж вони перемогли у
всіх дисциплінах.

Чоловіки змагалися на дис�
танції 800 метрів, жінки — на
вдвічі коротшій. У наймолодшій
віковій групі серед представ�
ників сильної статі переміг кия�

Команда�переможниця Спартакіади
Фото Уляни КОРНІЙКО
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нин, викладач кафедри побуто�
вої та електронної апаратури
Олександр Сахно. Першими в
своїх вікових групах стали кия�
ни Галина Шведова і Сослан
Адирхаєв, лучанки Людмила
Фукс і Юліана Андрійчук.

Загалом абсолютна більшість
учасників спартакіади змага�
лись у двох�трьох, а то й біль�
ше видах. Так, киянка, доцент
кафедри фізичного виховання
Уляна Корнійко стала перемож�
ницею або ж призером у п’ять�
ох видах (шахи, легка атлетика,
армреслінг, настільний теніс і
плавання), здобувши шість
відзнак. Стільки ж нагород при�
везла до Луцька викладач
фізвиховання місцевого Інсти�
туту розвитку людини уже зга�
дувана нами Людмила Фукс.

У старших, ніж ці молоді
жінки, вікових групах успішно
змагались кияни Сергій Кар�
пенко і Олена Несіна, хустянин
Мирослав Лозюк, вінничанка
Ніна Кривешко.

На старт виходили і ті, кому
за сімдесят. Не було рівних у
своїй віковій групі киянам —
тренеру спортивного клубу
Юрію Перелигіну (настільний
теніс) завідуючому кафедри
комп’ютерної інженерії Ана�
толію Тимошенку (плавання).

Справжнє спортивне дов�
голіття продемонстрував вик�
ладач історії України, віннинча�
нин А.Р. Локаєнко, якому через
кілька місяців виповниться 76
років. Анатолій Романович
успішно виступив у кількох ви�
дах змагань, навіть виходив,
поряд з молодшими, на волей�
больний майданчик.

Загалом волейбольні баталії
привернули чи не найбільшу
увагу місцевих глядачів. Адже
тут виступали і місцеві спор�
тсмени. Звичайно, поза конкур�
сом. Міжгірські освітяни стали
переможцями з цього популяр�
ного в районному центрі виду
спорту. Серед університетських
команд першість вибороли ки�
яни, яким довелося доводити
свою перевагу над волей�
болістами Карпатського інсти�
туту підприємництва у додат�
ковій партії.

Запеклі баталії точилися на
футбольному майданчику. Так,
у своїй  підгрупі кияни лише за
пенальті виграли у лучан.

Непросто для столичних фут�
болістів складався їхній фіналь�
ний поєдинок з кіровоградця�
ми. Помітно молодші за віком
представники Кіровоградсько�
го інституту розвитку людини
тривалий час вели з рахунком
1:0. Але в останні десять хвилин

кияни провели у ворота супер�
ників два красиві м’ячі і
перемогли з рахунком 2:1.

У чоловіків�шахістів два
спортсмени з Києва Сергій Кар�
пенко і Анатолій Тимошенко
набрали однакову кількість
очок — по 8,5 з 9. Тож переможця
довелося визначати за додат�
ковими показниками. Звання
чемпіона присуджено (вперше!)
завідувачу кафедри менеджмен�
ту зовнішньо�економічної діяль�
ності Сергію Карпенку.

Загалом спартакіада пройш�
ла організовано. Не завадила

навіть нестійка закарпатська
погода.

Успішною спартакіада стала

значною мірою завдяки
об’єктивному і кваліфіковано�
му суддівству. Суддями з окре�
мих видів за згодою всіх учас�
ників були найдосвідченіші і
найавторитетніші. Такі, як уже
згадувані О. Сахно, А. Тимо�
шенко, М. Лозюк, Г. Шведова,
Ю. Перелигін, а також М. Дани�
ленко, Л. Фукс та ряд міжгірців.

У перерві між змаганнями їх
учасники відвідали мальовничі
місця Міжгірщини — Сине�

вирське озеро і водоспад
«Шипіт», помилувались чудо�
вою природою, придбали чи�

мало сувенірів, а головне —
збагатились незабутніми вра�
женнями. Думається, що ба�
гатьом спортсменам�любите�
лям, членам їхніх родин, дру�
зям і знайомим захочеться
відпочити і оздоровитись у пре�
красному куточку України, де
до їхніх послуг працює оздо�
ровчий комплекс Університету
«Україна». 

Анатолій УРБАН

Фото на згадку, одразу після закінчення вирішального матчу з футболу.
Сфотографувались чемпіони і віце�чемпіони Спартакіади — кияни і кіровоградці

Фото Уляни КОРНІЙКО

Змагаються шахістки: вінничанка Ніна КРИВЕШКО

(праворуч) і лучанка Надія КОСТІВ
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Розв’язавши Другу світову
війну, ні Гітлер, ні Сталін не
мислили про перемогу без ви�
користання могутніх продук�
тивних сил і стратегічно важли�
вого положення України.

Із перших днів війни тисячі
українців, які перебували в
польських збройних силах,
брали участь у запеклих боях із
фашистськими загарбниками,
а після нападу СРСР 17 вересня
1939 р. на Польщу змушені бу�
ли воювати з українцями Чер�
воної армії.

У процесі радянізації Захід�
ної України сталінським режи�
мом протягом 1939�1940 рр бу�
ло репресовано й депортовано
у північно�східні регіони СРСР
понад 1173 тис. осіб, що стано�
вить 10% населення краю.
Більшість із них — українці,
близько 352 тис. поляків.

У роки Великої Вітчизняної
війни територія України перет�
ворилася на місце гігантського
двобою між радянськими та
німецькими військами. Протя�
гом червня�листопада 1941 р.
Червона армія втратила близь�
ко 5 млн. воїнів. У полон потра�
пили 3,8 млн солдат і офіцерів,
серед яких 1,5 млн становили

українці. До кінця року збройні
сили СРСР втратили 67%
стрілецької зброї, 91% танків і са�
мохідних артилерійських устано�
вок, 90% гармат і мінометів,
90% бойових літаків. Втрати
німців становили 245 тис. вбитих
і поранених, 12 тис. пропали
безвісті. Сталін 6 листопада 1940
р. заявив на засіданні Московсь�
кої ради депутатів трудящих, що
Червона армія втратила 350 тис.
воїнів убитими, 378 тис. пропали
безвісті і 1020 тис. поранені. Во�
рог, за його словами, втратив
4,5 млн солдатів і офіцерів, що
не відповідало дійсності.

Оперативне поповнення лав
діючої армії в перші місяці
війни проводили переважно за
рахунок населення України. У
результаті мобілізаційних за�
ходів, а також надходження
бійців і офіцерів із винищу�
вальних батальйонів і загонів
народного ополчення з рес�
публіки до армії й флоту в цей
період було направлено близь�
ко 3185 тис. осіб. «Є підстави
вважати, — пише дослідник цієї
проблеми В. Гриневич, — що в
частинах і з’єднаннях, які били�
ся в Україні 1941 р., мешканці
республіки становили не мен�

ше 50% особового складу».
Після трагічних поразок на

фронтах 1941–1942 рр., захоп�
лення в полон мільйонів ра�
дянських воїнів і повної оку�
пації України кількість ук�
раїнців у Червоній армії значно
зменшилась і становила на по�
чаток 1943 р. 11–12% — другу за
чисельністю після росіян
національну групу.

Кількість воїнів�українців в
армії знову зросла з початком
визволення України від німець�
ких загарбників. На початок
1944 р. у військах 1�го Українсь�
кого фронту налічувалося 200
тис. українців, 2�го — 66352,
3�го — 140882 (росіян, зокрема
уродженців України, тут було
майже 300 тис.).

Призовників, не навчених
військової справи, зразу кида�
ли в бій, нерідко без зброї. У
другій половині 1944 р.
мобілізація населення України
до збройних сил зростала. У за�
гальновійськових арміях 1�го
Українського фронту мешканці
республіки становили від 60 до
80%. А в окремих арміях 2�го і
3�го Українських фронтів, що
билися вже за межами України,
відсоток українців перевищу�

Пам’ять Український народ

вав 50%. Українці переважали
в піхотних частинах серед рядо�
вого складу, а там, де була
потрібна спеціальна підготовка,
і серед командирів вони не стали
найчисленнішою національною
групою. Як зазначають дослідни�
ки, упродовж 1943–45 рр. чер�
воноармійцями стали близько
4,5 млн. мешканців республіки.

Протягом 1942–45 рр. сталін�
ський режим здійснював в
Україні достроковий призов до
збройних сил сімнадцятирічних
юнаків. На березень 1945 р. у
чотирьох військових округах
України було мобілізовано
понад 265 тисяч. Нині відомо,
що кількість українців, які
пройшли війну в складі зброй�
них сил СРСР — не менше
4,5 млн, що часто наводили в
дослідженнях, написаних за
радянської доби.

Значних масштабів сягала і
мобілізація жінок. Армія потре�
бувала медсестер, снайперів,
телефоністок, стенографісток,
друкарок, куховарок, праль то�
що. Понад 2 млн жінок з рес�
публік Радянського Союзу бра�
ли участь у війні, 800 тис. із
яких перебували безпосе�
редньо на фронті.

Із 22 червня 1941 р. до 2 ве�
ресня 1945 р. сталінський ре�
жим мобілізував у Червону
армію близько 24,5 млн грома�
дян на додачу до тих 5,5 млн,
які перебували в лавах до
початку війни Німеччини з
СРСР. І це без мобілізації на
війну з Фінляндією і Польщею у
1938–1940 рр., без військ НКВС
і НКДБ. У збройні сили Німеч�
чини було мобілізовано понад
16 млн людей.

За мужність і хоробрість,
виявлені в боротьбі з ворогом,
2,5 млн жителів України було на�
городжено орденами і медаля�
ми, понад 2 тис. удостоєно зван�
ня Героя Радянського Союзу,
зокрема 32 — двічі, один — тричі.

Петро ЧЕРНЕГА,

доктор історичних наук, 
професор, завідувача кафедри

етнології Національного 
педагогічного університету 

ім. М. Драгоманова
(газета «Слово просвіти»,

18.06.10)

у Другій світовій війні: факти, цифри

Цей знімок зроблено на Дні відкритих дверей університету,
в одній із військових частин м. Бровари
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Постаті

«Певну частину біографії
великих людей мають написати
їхні лікарі».

Стендаль

За моїми власними спостере�
женнями, однією з відмітних
ознак ХХІ століття від усіх попе�
редніх століть є особливий інте�
рес громадськості не стільки до
професійного, як до приватного
життя тієї чи іншої знаменитості.
І це дуже відчувається… Особли�
во в сучасному медіа�просторі,
але початком цьому, зокрема
для України, послужила інфор�
маційна революція, що спалах�
нула з часу прийняття Акта про
незалежність нашої країни. У
глобальному ж масштабі цьому
посприяв науково�технічний
поступ людства.

Тому не дивно, що для декого
з нас недостатньо тих тра�
диційних уявлень про геніаль�
них історичних та наукових
діячів, митців і т. д., які він отри�
мує зі шкільних підручників. Ад�
же, якщо наблизитись до осо�
бистого життя людини�генія, що
власне я й спробую зробити у
своїй статті, то можна відкрити
багато чого несподіваного та
дивовижного для себе. Чесно
зізнатися, підготовка цього ма�
теріалу на таку досить незвичну
тему мені вже давно не давала
спокою. Цей задум у мене ви�
ник ще тоді, коли я захищав
дипломну роботу в Університеті
«Україна», тема якої була при�
свячена дітям із церебральним
паралічем. Там я звернув увагу
на таке поняття, як «дефекто�
логія». Особливо мене заціка�
вила компенсаційна складова
цієї проблеми. Адже, як відомо,
центральне положення сучасної
дефектології таке: всякий де�
фект створює стимули для
вироблення компенсації. Але у
цей двоскладовий процес «де�
фект�компенсація» вноситься
третя, проміжна ланка — «де�
фект — відчуття безпорадності —
компенсація». Тобто, дефект
викликає компенсацію не пря�
мим шляхом, а лише через
створене ним відчуття безпо�
радності. 

Ще на початку ХХ ст. дана
проблема привернула увагу
німецького психіатра Альфреда

Адлера. Так, 1905 року, Адлер,
працюючи в той час на посаді
лікаря однієї з німецьких клінік і
маючи справу із захворювання�
ми внутрішніх органів, помітив,
що при захворюванні одного з
парних органів (легені, нирки
чи руки) функцію його бере на
себе інший орган. Згодом був
установлений факт, що таке
«заміщення» може мати місце і
стосовно мозкових півкуль. При
ураженні мовних центрів лівої
півкулі їх функція може віднов�
люватися за рахунок даної
функції у правій півкулі.
Подібного роду «заміщення»
можна спостерігати навіть сьо�
годні. Із самого народження
американка Мішель Мак мала
значні проблеми з орієнтацією у
просторі: легко могла загубити�
ся в незнайомому місці, не конт�
ролювала своїх емоцій. І лише у
2000 році, після проведеної ме�
дичної експертизи, 27�річна
дівчина дізналася, що 95% кори
лівої півкулі у неї відсутні.
Однак, права півкуля кори
головного мозку пацієнтки «пе�
репрограмувала» на себе
функції, що традиційно властиві
лівій півкулі: мову, читання, по�
ведінку та пізнання. 

Але повернімося до німець�
кого психіатра. Зрештою, Адлер
дійшов висновку, що деякі лю�
ди не лише долають свої дефек�
ти, компенсуючи вроджені не�
доліки, але часто навіть «гіпер�
компенсують» їх. Так, люди зі
слабким від природи слухом
стають музикантами, люди з де�
фектами зору — художниками,
а люди з дефектами мови —
ораторами. 

Історії відомо не один десяток
геніїв, яким довелося пройти
цим тернистим шляхом. І якби
я взявся аналізувати фізичну чи
психологічну неповносправ�
ність кожного з них, то, мабуть,
доцільніше було б написати
книгу, а то й не одну. Проте,
літератури на запропоновану
тему й без цього вистачає. До
того ж, більшість із джерел, які
мені вдалося зібрати, вказують
на психоемоційні захворювання
великих корифеїв. Мене ж ціка�
вили їхні тілесні недуги. Зага�
лом, якщо провести діагностич�
ний розподіл захворювань

визначних особистостей різно�
го творчого спрямування
(художники, державні діячі,
вчені), що й було зроблено в
Рязанському державному ме�
дичному університеті ім. акад.
Павлова, то можна відмітити,
що, приміром, шизофренія і
різноманітні психологічні роз�
лади частіше зустрічаються
серед художників, афективні
розлади — серед композиторів,
а у письменників надзвичайно
поширені алкоголізм та нарко�
манія.

Багато таких титанів можна
віднайти за кордоном, не мен�
ше їх жило й у нас на Україні.
Одні з них добре знані навіть у
малоосвічених прошарках
суспільства, інші — менш відомі.
Але їх усіх об’єднує той факт,
що майже кожен із них страж�
дав на якесь захворювання,
іноді, навіть сам про це не
підозрюючи. Яскравим прикла�
дом такої «незримої» хвороби
була неймовірна одержимість
власною працею, яка несла в
собі як позитивні, так і негативні
наслідки. Багато класиків літе�
ратури та живопису розповіда�
ли про свою творчість, як про
«нездоланне прагнення до іде�
алу». До того ж, саме така якість
творчості вважалася ознакою
таланту. І лише нещодавно
психіатри охарактеризували це
«нездоланне прагнення» нев�
розом нав’язливих ідей та
вчинків, які допомагають роз�
рядити болісний афект і перет�
ворюються на своєрідний ме�
ханізм психологічного захисту.
Ось чому Л. М. Толстой радив
писати «лише тоді, коли думка,
яку хочеться висловити, така
нав’язлива, що вона до тих пір,
доки, як умієш, її не висловиш,
не відчепиться від тебе». Це
правило часто використовува�
ла класик української літерату�
ри Ольга Кобилянська, яка, у
свій час, була надто песи�
містичною людиною. 10 листо�
пада 1884 р. двадцятирічна
письменниця занотувала у
своєму «Щоденнику»: «Мамця
кличе вже вечеряти, а мені саме
спала на думку одна поетична
фантазія, боюся тільки, що по�
ки я її вхоплю, вона розвіється.
Зося (Окуневська — Ю. К.) поп�

рощалася, а я сіла, щоб записа�
ти нашу смішну балачку… Рап�
том мені щось спало на думку,
це фантазія, і я її записую…»
(«Щоденник» — ст. 71.).
Насправді, то був період деп�
ресії в житті «гірської орлиці»,
як її називали сучасники. Тому
що 17 листопада 1884 р. Ольга
Юліанівна запише наступне:
«Життя бридке, але що ж, доб�
ре сказав Гете: «В душі своїй не
длубайсь без упину, життя —
обов’язок, хоч вік йому — хви�
лина…» («Щоденник» — ст. 74.).
Подібного роду висловлювання
можна віднайти у багатьох
письменників, що вказує на
рятівну роль творчості як дже�
рела відради.

Але, як я вже писав, окрім ре�
абілітаційної функції, хвороб�
лива одержимість власною
творчістю несе в собі небезпеч�
ну руйнівну функцію. Амери�
канський письменник Джек
Лондон назвав її володінням
силою магнітного компасу: за
будь�яких обставин дивитися
лише в один бік. Іноді для цього
доводиться бути жорстоким,
негідним для оточення та не
сприйнятим, як належить. Ця
дволикість одержимості змуси�
ла переважну більшість геніїв
стати пасинками свого часу і
навіть поплатитися за це влас�
ним життям. Навіть Ісус Христос
переймався тим, що «нема про�
рока у своїй Вітчизні» (Лк. 4,
24.). На жаль, такою є ціна
геніальності, перед якою дово�
диться часто приносити в жерт�
ву оточення, в тому числі
й найближче. Найкраще це
аргументує доля одеситки за
народженням поетеси Анни Го�
ренко (Ахматової) та її першого
чоловіка Миколи Гумільова.
Одержима поезією та абсолют�
но непридатна до побуту, вона
розлучилася з чоловіком, а Гу�
мільов від безвиході записався
добровольцем на фронт. Неза�
баром Гумільова оголошують
зрадником партійних ідеалів та
розстрілюють на війні. Зали�
шається лише єдиний її син —
Лев Гумільов. Муза російської
поезії стає дружиною мистецт�
вознавця Миколи Пуніна. Далі

Щоб досягти недосяжного,
їм доводилося долати нездоланне

(Продовження на 10 стор.)
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країною прокочуються чергові
репресії, і під арешт потрапляє
творча інтелігенція. Особливу
увагу НКВС звертало на дітей
уже розстріляних батьків. У ре�
зультаті 18�річний Лев Гумільов
не допускається до вступних
іспитів до Ленінградського дер�
жавного університету через
«сумнівну репутацію». Через
три роки син Ахматової вступає
до університету, але, не закін�
чивши навіть першого курсу,
разом із вітчимом Пуніним пот�
рапляє до в’язниці. Михайло
Булгаков допомагає зневіреній
поетесі написати вірш�клопо�
тання Сталіну. Сина та чоловіка
звільняють. 1938 року Лев
Гумільов знову опиняється у
в’язниці на п’ятирічний термін
через ту ж таки «сумнівну репу�
тацію». Цього разу Ахматова не
змогла врятувати сина. 1946 ро�
ку газети друкують постанову
ЦК: Ахматова — поет мертвих
ідеалів, блудна буржуазна пи�
сака, блудниця, яка тужить за
царизмом і не несе просвіт�
ництва в народ. За помилку ма�
тері розплачується знову син.
Кандидата історичних наук та
перспективного науковця Лева
Гумільова засилають на 10 років
таборів, а саму поетесу саджа�
ють на місяць під домашній
арешт. Вважається, що причи�
ною усім цим нещастям послу�
жили фатально пророчі вірші
поетеси, проте писати їх вона не
припиняла. І лише смерть
Сталіна дарувала їй та її сину
свободу. Після неї Ахматова
стає знову шанованою і визнач�
ною поетесою, а її син — видат�
ним істориком. Її номінують на
Нобелівську премію, вручать
Диплом Оксфордського універ�
ситету та інші літературні премії.
Вона поверне собі все, крім
пробачення сина. Коли ж їй ви�
повниться за п’ятдесят, поетеса,
неначе поминаючи усіх, хто став
жертвою її таланту, напише:
«Эта женщина больна, // Эта
женщина одна. // Муж в моги�
ле, сын в тюрьме, // Помоли�
тесь обо мне». Але Анна
Андріївна — не єдина людина,
якій довелося через свою одер�
жимість викласти на вівтар виз�
нання та слави особисте родин�
не щастя.

Сподіваюся, читач мені виба�
чить за мій відступ від головної
теми. Далі я вибірково опишу
нозологію захворювання кож�
ної окремо взятої особистості,

яка залишила свій слід в історії.
Розпочавши із «сивої давнини»,
я зосереджусь, головним чи�
ном, на XVIII, ХІХ та ХХ ст., які
виявилися дуже плідними на
визначних діячів. Першою кан�
дидатурою на генія�інваліда
мені хотілося висунути старця
Гомера, прізвисько якого, за�
лежно від діалекту, означає
«сліпець», «заручник», «про�
рок». Але дослідники його
творчості, аналізуючи багатство
зорових образів «Іліади» та
«Одісеї», скептизували автор�
ство сліпого Гомера. Адже пое�
ми буквально насичені різними
барвами: Зевс — чорнобровий,
Афіна — світлоока, цар Мене�
лай — світловолосий… Вчені
дійшли висновку, що близько
90% гомерівської інформації
передано на основі зорових об�
разів, що характерно для зрячої
людини. Як з’ясувалося, до по�
чатку IV ст. до н.е. Гомера зоб�
ражували… зрячим. Але, за
свідченнями давньогрецького
історика Плутарха, якось Олек�
сандру Македонському — вели�
кому прихильнику творчості Го�
мера — наснилося, що автор
«Іліади» та «Одісеї» вказав йому
місце для будівництва Олек�
сандрії. 331 р. до н.е. місто було
збудоване на острові Фарос —
батьківщині знаменитого Фа�
роського маяка, одного із семи
див стародавнього світу. І Ма�
кедонський, на знак подяки ан�
тичному мислителю, звів храм
Гомера. Але філософи Олек�
сандрії вирішили, що поет від
Бога не повинен мати вигляд
фізично зрячого як простий
смертний. Аби підкреслити об�
раність Гомера та його духовну
зрячість, поет у Храмі був зоб�
ражений сліпим.

Ірраціональне, часом забо�
бонно�містичне ставлення до
сліпого як до Месії та віра в йо�
го духовну зрячість, було непо�
одиноким явищем у культурі
взаємовідносин деяких старо�
давніх народів. Сліпий там ста�
вав віщуном, суддею, мудре�
цем, тобто внаслідок свого де�
фекту займав вищу соціальну
позицію. Звісно, в таких умовах
не можна вести мову про
відчуття меншовартості та
дефективності. Зрештою вирі�
шує долю людини не дефект
сам по собі, а його соціальний
наслідок, соціально�психоло�
гічна реалізація. Тому не дивно,
що Гомер мав посмертно позбу�
тися власних очей, аби увійти в
історію як найвидатніший поет

Античності. Й посьогодні
в деяких релігіях, зокрема
у християнстві, люди з
ураженням зору привер�
тають до себе увагу з ог�
ляду на своєю духовну
чистоту. Нині навіть ство�
рені ікони для сліпих, які
допомагають на дотик
відчути зображення свя�
того, і якого саме. Духов�
ну чистоту незрячих я осо�
бисто відніс би до всіх лю�
дей із особливими потре�
бами, які є більш емпа�
тивні (здатні співпережи�
вати) у ставленні до своїх
співвітчизників.

Як північний вітер ство�
рив вікінгів, так геніїв
створили згустки проб�
лем, що здавалися фатально
нездоланними. Для досягнення
найменшого, а часом для того,
аби хоча б вижити, їм доводи�
лося відчайдушно боротися.
Більшості — з раннього дитин�
ства, до того ж усвідомлення не�
минучості жорстокої боротьби
ставало для більшості з них час�
тиною підсвідомого, здійсню�
ючи феноменальний вплив на
всі майбутні вчинки і формуючи
бійцівський характер. Це гарту�
вало їх, робило самостійними
та сильними, готовими на все,
щоб вижити і перемогти. Поволі
з немічних щенят на узбіччі жит�
тя незримо виростали бульдо�
ги, щодо смертельного укусу
яких уже ніхто не мав сумнівів.

Такі «монстри» зустрічалися
ще за княжої доби, коли син у
боротьбі за владу був готовий
піти проти батька, а брат бивсь
із братом за територію. Саме
тоді, у розпал цієї страшної вак�
ханалії, на історичній арені
з’явився один із найвеличніших
реформаторів Київської Русі —
князь Ярослав Мудрий. Нині
його прах спочиває в мармуро�
вому саркофазі у Софійському
соборі і не перестає привертати
до себе увагу науковців. Зокре�
ма, 1939 року мармуровий сар�
кофаг був відкритий удруге, а
знайдені в ньому рештки
відправлені до Ленінградського
науково�дослідного інституту
етнографії та антропології, де з
розрізнених кістяків склали цілі
скелети чоловічої та жіночої
статі. Фахівці дійшли висновку,
що чоловічий скелет належав
людині віком до 70 років, яка
при житті мала зріст 172–175 см,
вроджену кульгавість і була по�
ранена у голову та праве коліно.
Це підтвердило припущення,

що рештки скелета належать
Ярославу Мудрому, оскільки,
згідно із літописом, князь куль�
гав від народження і був пора�
нений у битві з печенігами.
Принаймні у «Повісті минулих
літ» записано: «Він був кульга�
вий, але розум у нього був гост�
рий, і на раті він був хоробрий».
Кому належить жіночий скелет,
поки що достеменно невідомо. 

Майбутній правитель Русі
народився 978 року і хрестився
під ім’ям Юрій (Георгій).
Прізвисько Мудрий він одер�
жав від російського придворно�
го історика Миколая Михайло�
вича Карамзіна, через цілих
п’ятсот літ після своєї кончини.
А до того, унаслідок вроджено�
го дефекту, прозивався Кульга�
вим. За це йому доводилося
часто страждати від нарікань.
Якщо, приміром, прізвисько
одного з найжорстокіших
тиранів історії — Тамерлана
(пер. — «Тимур кульгавий») —
промовляли з повагою, то
київського воєводу за подібний
недолік зневажали. Зокрема,
таку зневагу демонструє нам
військовий похід новгородсь�
кого князя Ярослава Мудрого
на Київ, де засідав його зведе�
ний брат Святополк І Окаянний,
про якого «Повість» згадує,
що «від гріховного коріння ли�
хим плід буває». У главі 1 «Исто�
рии государства российского»
М. М. Карамзіна ця подія опи�
сується так: «Святополк, дізнав�
шись про те, зібрав також чис�
ленне військо, закликав пече�
нігів, і на берегах Дніпра, у Лю�
бича, зійшовся з Ярославом.
Довго стояли вони один на�
впроти одного без усякої дії, не
сміючи через імператора (Бо�
леслава. — Ю. К.) переправля�
тися великою річкою. Вже нас�

Продовження.

Початок на 9 стор.)

Ярослав МУДРИЙ
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тупила осінь… Нарешті воєвода
Святополків зневажливим та
грубим глузуванням вивів нов�
городців з терпіння. Він їздив
узбережжям і кричав їм:
«Навіщо ви прийшли сюди з
кульгавим князем своїм? Ваше
діло теслювати, а не воювати!».

Та, незважаючи на свою
фізичну неповноцінність, Ярос�
лав Мудрий зумів стати одним
із найталановитіших правителів
княжої доби, піднісши Київську
Русь на найвищий щабель свого
соціально�політичного та ду�
ховного зростання. Бо, на
відміну від багатьох інших своїх
попередників, він займався не
лише військовою справою, але і
просвітництвом: відкрив бібліо�
теки та школи для дітей священ�
ників і бояр, побудував Со�
фійський собор та інші численні
храми, видав збірник законів
«Руська правда» і т. д.

Сучасні психологи та психіат�
ри, які займаються вивченням
патографії геніальних діячів,
давно помітили дивовижну
двосторонність причини психо�
логічного чи фізіологічного зах�
ворювання людини�генія. Річ у
тім, що психологічне, а особли�
во фізіологічне, захворювання
може бути наслідком напруже�
ної творчої діяльності, життєвих
складностей та невизнання, але
й може бути мотивом для такої
діяльності, здійснюючи фер�
ментативний (каталізуючий)
вплив на процес пошуку доско�
налості. Аналізуючи біографію
свого наступного претендента, я
дійшов висновку, що цій людині
довелося стати жертвою одно�
часно двох сторін цієї «медалі».
Це — австрійський композитор�
вундеркінд Вольфганг Амадей
Моцарт. Майбутній маестро на�
родився сьомою дитиною у ро�
дині зальцбурзького скрипаля
Леопольда Моцарта. П’ятеро
померли немовлятами, Вольф�
ганг зі своєю старшою сестрою
Наннерль вижили. Народження
майбутнього генія мало не кош�
тувало матері життя, і лише зго�
дом вона оговталася від хворо�
би, що настала через тяжкі
пологи. Дослідник Т. Мейснер у
своїй праці «Вундеркинды.
Реализованные и нереализо�
ванные способности» так опи�
сує зовнішність «бога музики»,
як його називали сучасники:
«Моцарт завжди відрізнявся
маленьким зростом і помітно
некрасивим обличчям. У нього
була велика голова, погризене
віспою обличчя, дуже великий,

грушоподібний ніс. Він помітно
відставав у фізичному розвитку
і на все життя так і залишився
великою дитиною». Усі ці не�
доліки Моцарт намагався ком�
пенсувати музикою.

Неначе щось фатальне по�
стійно переслідувало прогре�
сивного австрійського музикан�
та. Кожного разу, як тільки сла�
ва підносила його до небес,
невидимо звідки з’являлася
хвороба і надовго приковувала
композитора до ліжка. Так ста�
лося у 1767 році, коли у Відні
намічалося вінчання юної ерц�
герцогині Марії�Йозефи з неа�
політанським королем. Аби
скористатися нагодою в черго�
вий раз продемонструвати знаті
музичні обдарування свого
сина, батько композитора Лео�
польд Моцарт разом із роди�
ною від’їжджає туди. Але
страшна епідемія віспи, що лю�
тувала у столиці Австрії, змуси�
ла сім’ю повернутися: 11�річний
Вольфганг і 15�річна Наннерль
отримали гостру форму захво�
рювання. Вольфганг мало не
осліпнув, лише через 10 днів зір
став відновлюватись. Концерт�
них запрошень на його адресу
все меншало.

Далі — гірше. Геніальний
автор 600 музичних творів, що
охоплюють усі жанри музично�
го мистецтва, став заручником
власного таланту. Безперервна
концертна робота виснажувала
і без того нездорового Моцар�
та. В листі до батька 30�літній
музикант скаржитиметься:
«Я завалений роботою і дуже
втомлююсь…» Далі, виклавши
на папері ущільнений графік
роботи, напише: «Лягаю спати о
12�ій годині ночі, прокидаюся о
5�ій ранку». 1782 року, коли
відбулася прем’єра його опери
«Викрадення із сералю» та
шлюб із Констанцією Вебер, у
Моцарта розвинулась базедова
хвороба — захворювання щито�
видної залози (характерна
опуклість очей на портретах
Моцарта). Ця хвороба викли�
кає порушення обміну речовин
та розвиток патологічних змін у
різних органах, у тому числі
психологічні розлади. Та, не�
зважаючи на цей, можливо не�
повний, перелік недуг авст�
рійського композитора, він все
ж устиг за 35�річний термін сво�
го життя воскресити себе у 20
операх, півсотнях симфоній,
десятках концертів, сонат, мес…

Протягом тривалого часу де�
фектологи не могли знайти

єдиного правильного пояснен�
ня тим непоодиноким випад�
кам, коли, маючи ураження
певного органу, людина досягає
небачених результатів за допо�
могою саме цього органу. Як
виявилося, іноді природний де�
фект може аранжувати психіку
таким чином, щоб була можли�
ва максимальна компенсація і,
що найважливіше, виховувати
величезну наполегливість у тре�
нуванні та розвитку всього, що
може компенсувати даний де�
фект. Так, скажімо, людина зі
слабким зором, що робить її
неповноцінною, зосередившись
на цьому дефекті, спрямовує на
нього свою нервово�психічну
діяльність, розвиває виняткове
вміння користуватися тими
«часточками» зору, які вона
отримує і стає людиною, для
якої зір має вирішальне значен�
ня в її творчості — художником,
скульптором, графіком. Ми
знаємо в історії багато таких
сліпих художників, глухих музи�
кантів, акторів зі слабким голо�
сом та поганою дикцією. Усі ці
люди зуміли здолати свої де�
фекти, аранжували психіку так,
що стали великими людьми са�
ме в тій галузі, на шляху до якої
лежало найбільше перешкод.
Виявляється, що дефект, який
передусім знижував само�
оцінку, може слугувати стиму�
лом для її підвищення та роз�
витку самоактуалізації.

Доказом цього є життя видат�
ного німецького композитора та
відданого учня Моцарта Люд�
віга Бетховена, про якого пись�
менник Ромен Ролан згадував:
«Він найбільший і найкращий
друг усіх, хто страждає та бо�
реться». Людвіг ван Бетховен
народився в Бонні і прийняв
хрещення 17 грудня 1770 р.; точ�
ний день народження його
невідомий. Він був найстаршим
сином у родині тенора прид�
ворної капели Йоганна ван Бет�
ховена. Із семи дітей підлітками
стали тільки він та брати — Кас�
пар і Йоганн. 1789�го, через рік
після поховання матері Марії
Магдалени, Людвіг переніс тиф
та віспу, що неодмінно відбило�
ся на його знесиленому тілі. Але
Бетховен не опускає рук і того ж
таки року юний піаніст відвідує
лекції в університеті у Боні. За
спогадами сучасників, Бетховен
був невисоким на зріст із негар�
ним, поритим віспою, облич�
чям. Його темне волосся куче�
рями спадало на чоло, одяг но�
сив неохайно. Композитор

(Закінчення в наступному

номері)

говорив на місцевому діалекті,
іноді застосовував простона�
родні вислови. Загалом він не
мав зовнішніх проявів ласки і,
швидше, був грубійкуватим у
своїй поведінці. Перш, ніж
увійти до кімнати, Людвіг
зазвичай спершу вдивлявся в
ледь відчинені двері, аби пере�
конатися, що там немає того,
хто йому не до душі. Але в
історію він увійшов як глухий
музикант.      

1795�го року Бетховен відчув
перші ознаки глухоти. Ромен
Ролан у ІІ томі свого фундамен�
тального дослідження «Життя
Бетховена» так відгукується про
цей драматичний період у житті
німецького композитора: «Між
1796 і 1800 рр. глухота розпоча�
ла свою страшну, руйнівну
роботу. Навіть уночі у вухах у
нього стояв безперервний
шум… Слух постійно слабшав».
1798 року Бетховен скаржиться
на шум у вухах, йому складно
розрізняти високі та тихі звуки,
сприймати розмову, що ведеть�
ся пошепки. Та все ж Бетховен
не припиняв перебувати в колі
своїх віденських товаришів,
відвідував музичні вечори,
багато працював. Йому так
майстерно вдавалося прихову�
вати глухоту, що до 1812 року
навіть ті, хто часто зустрічався
з ним, не підозрювали про його
хворобу. Те, що під час розмови
він часто відповідав недоречно,
пояснювалося його поганим
настроєм або неувагою. Він до
хвороби був наполовину від�
людником, а з настанням нової
проблеми маестро повністю
дистанціювався від оточення.
З того часу він існував лише
своєю роботою: «Я живу тільки
в моїх нотах, і ледь закінчивши
одне, відразу берусь за наступ�
не». У тридцятилітньому віці
Бетховен повідомив, що «тільки
заздрісний демон — моє погане
здоров’я — вставляє мені палки
в колеса, а саме: ось уже три
роки я все гірше і гірше чую».

Влітку 1802 р. Людвіг переб�
рався до тихого передмістя
Відня — Хайлігенштадта. Там
з’явився його меланхолічний
документ — «Хайлігенштадтсь�
кий заповіт», — адресований
братам Бетховена. 

Юрій КОЛЯДА,

випускник Університету
«Україна» (спеціальність 

«Соціальна робота»)
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ЦЕНТР САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
для студентів із особливими

потребами
пропонує послуги:

1. Навчання студентів роботі на комп’ютері за допомо�
гою спеціальної програми мовного доступу до опера�
ційної системи. 

2. Консультації фахівця щодо роботи з комп’юте�
ром та використання комп’ютерної техніки.

3. Тиражування навчальних матеріалів та переве�
дення їх в електронну форму за допомогою сканера.

4. У центрі є електронна бібліотека навчальних
матеріалів, яка постійно поповнюється та охоплює такі
галузі науки: Історія, філософія і релігієзнавство Економіка та право Психологія, педагогіка і соціологія Українська та зарубіжна література Біологія та медицина Спорт та багато іншого.

Центр працює за адресою: 

вул. Озерна, 2, СЗОШ № 168, каб. 8а

Розклад роботи центру: Вівторок 10:00 — 17:00 Середа 14:00 — 18:00 Четвер 14:00 — 18:00

Інформацію ви можете отримати за телефонами:

(093)7517917437 Наталія Володимирівна
428774712 внутрішній (147) — науково�дослідна частина 

ПАМ’ЯТЬ
22 червня 2010 року пішла з життя світла, щира, високо�

духовна людина — пані Любомира БОЙЧИШИН, дружи�
на відомого журналіста, керівника Народного руху Ук�
раїни Михайла Бойчишина, який зник безвісті 15 років
тому. Пані Любомира Бойчишин займалась активною
громадською діяльністю, будучи керівником громадської
організації «Жінки на візках», редактором журналу про
життя інвалідів «Любомира». Завжди привітна, доброзич�
лива, високопрофесійна пані Любомира мала велику
кількість друзів і однодумців. Вона завжди була великим
другом Університету «Україна», брала участь у бага�
тьох заходах університету, зустрічалась зі студентами
та викладачами.

Світла пам’ять про велику, добру людину пані Лю�
бомиру Бойчишин буде завжди у наших серцях.

Колектив Університету «Україна»

На ліричній хвилі

ЄЄЄЄ дддд ииии нннн оооо мммм уууу
Кохай мене усе своє життя,
Кохай мене до стогону 

й нестями,
Бо нам не буде в небі 

каяття!
Кохай мене душею і вустами.
Цінуй мене й на спотичці

доріг
За всі до тебе стоптані 

стежини,
Не забувай ніколи наш поріг
І мої очі — ягідки ожини.
Плекай мій світ, і з дотиком

руки
Забудеш ти про вранішню 

утому.
І не зів’януть в ніжності 

квітки,

Що навесні розквітли біля 
дому.

Цілуй мене жадано й досхочу,
Лікуй мене словами 

незрадливими.
Я ж задля тебе в небо полечу
І повернусь, щоб ми були 

щасливими!
Шануй мене у вихорі життя:
В сльозах, в коханні, в 

розпачі й надії.
Не допусти, щоб впали 

в небуття
Твої слова й мої дівочі мрії.

Альона ЗАГРЕБЕЛЬНА,
студентка�заочниця

IV курсу (спеціальність
«Видавнича справа

та редагування»)

В житті все повинно бути
красивим. Другий рік малою
красою в Університеті зай4
мається помічник Президен4
та Олександр Кривоносов.
В минулому році з Мико4
лаївської області він привіз
унікальну для Київщини рос4
лину — гібіскус. Любов і дог4
ляд за рослиною сьогодні да4
ють можливість усім милу4
ватися неймовірною красою
цієї незвичної рослини. Ко4

жен день з’являються де4
сятки великих яскравих
квіток, а спроба полічити
бутони після 172 була при4
пинена.

Сотні відвідувачів, спів4
робітників і просто людей,
які проходять повз універси4
тет, залишили на своїх
«мобілках» цю красу. 

Студенти ІІІ курсу 
Інституту економіки 

і менеджменту

КВІТНЕ МАЛИЙ БОТСАД 
УНІВЕРСИТЕТУ

ФОТО Оксани ВАХОВИЧ


