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У світлі входження України
до європейського освітнього
простору все актуальнішою стає
концепція навчання упродовж
усього життя, одним з етапів
якого є післядипломна освіта.
Ця ланка безперервної освіти
розширює базову професійну
освіту, вдосконалює профе$
сіоналізм фахівців. Її якісними
складовими є освітня, профе$
сійно$кваліфікаційна і практич$
на функції. Особливістю після$
дипломної освіти є не лише
навчання, а нерідко й переучу$
вання дорослих зі сформовани$
ми стереотипами, подолання
деяких усталених поглядів,
урахування водночас попе$
реднього позитивного досвіду
спеціалістів, а також зміни
цілей, завдань і функцій сучас$
ної середньої та вищої школи.
Суттєвою перевагою післядип$
ломної освіти є її здатність
швидше реагувати на соціальні
й економічні зміни, що сталися
у суспільстві, знання вимог
практики й необхідність рефор$
мування освітнього середови$
ща, адаптації освітян до умов
сучасного соціуму.

У цьому зв’язку актуальним є
підвищення кваліфікації вчи$
телів із питань профілізації на$
вчання. Адже теперішні учні хо$
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чуть знати не лише, що саме їм
треба вивчати, а й навіщо, де в
майбутній професійній діяль$
ності їм стануть у нагоді знання,
набуті у школі, який профіль
навчання їм обрати, на яку про$
фесію спрямувати свої зусилля.

На сучасному етапі в укра$
їнській системі освіти зросла
потреба у створенні мережі
профільного навчання в освіт$
ньому окрузі, в коректуванні
образу вчителя профільної
школи. Готувати вчителів до
профільного навчання не$
обхідно терміново, долаючи
всілякі труднощі. Труднощі
в організації профільного на$
вчання полягають зокрема в то$
му, що різні установи і ланки
суспільства мають не однакові
уявлення про цілі та принципи
профільної освіти. Одні розгля$
дають поглиблену підготовку із
профільних предметів лише як
сходинку до вступу до ВНЗ. При
цьому надмірно роздувається
навчальний план, вводяться
«мертві» мови — латина, сан$
скрит тощо. Інші переконані, що
профільна школа має бути
майже професійною. Вони
різко скорочують гуманітарні
предмети на користь фізико$
математичних. Дехто вважає,
що профільна школа має бути
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не стільки профільною, скільки
професійною з усіма етапами
орієнтації на вибір професії:
профорієнтацією, профконсу$
льтацією, профвідбором і про$
фадаптацією.

До того ж питання профіль$
ної освіти іноді розглядаються
відірвано від допрофільної
підготовки та профорієнтації,
хоча це — три сторони однієї
системи — «допрофільна підго$
товка — профільне навчання —
профорієнтація». Окрім того,
систему профільного навчання
часто розглядають відірвано від
місцевих умов, проте саме
врахування регіональних особ$
ливостей забезпечує успіх
профільного навчання і про$
форієнтації для молоді, що
мешкає на певній території
України. Адже в кожній кліма$
тичній зоні України потреба
у спеціалістах регулювалась
«згори» залежно від потреб
і можливостей регіону. Перехід
на ринкову економіку призвів
до обвальної декваліфікації,
яка не відрегулювалась попи$
том і пропозицією, а зумовила
величезні втрати на перенав$
чання, організацію центрів зай$
нятості тощо. На відміну від
західних країн, де людина пра$
цює там, де живе, у нас же —

людина живе там, де є робота.
Цей факт призвів до значних
ускладнень: руйнування сімей,
ментальності, усталених стере$
отипів.

Труднощі розв’язання проб$
леми профільного навчання
пов’язані ще й із тим, що нею
опікується лише МОН України,
а для успіху справи потрібні
спільні зусилля багатьох
відомств. Із цього випливає, що
профілізація повинна бути по$
в’язана з регіональними, ра$
йонними, сільськими програ$
мами розвитку і здійснюватись
відповідно до потреб населення
і можливостей економіки міста
чи села.

І нарешті, причиною труд$
нощів є й те, що деякі вчителі
надають більшого значення
у профільному навчанні прик$
ладній спрямованості змісту,
нехтуючи фундаментальністю
знань. Проте еталонною може
бути тільки фундаментальна
наукова освіта, головна мета
якої — поширення наукового
знання як невід’ємної частини
світової культури. Вчителі ма$
ють зрозуміти, що у профільній
освіті акцент повинен робитись
саме на світоглядній моделі як
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першочерговій для кожної
культурної людини, а не лише
на практико$прагматичній,
прикладній спрямованості на$
вчання. Тільки фундаментальні
знання дають змогу випускнику
в разі потреби швидко пере$
орієнтуватись, змінити спеціа$
лізацію або й професію, дозво$

лять самостійно здобувати не$
обхідну інформацію. Отже,
профільність навчання не по$
винна здійснюватися за раху$
нок зниження його фундамен$
тальності. Як свідчить практика
профілізації, школи по$різному
підготовлені до профільного
навчання і в аспекті теоретичної
підготовки вчителів, і в аспекті
матеріально$технічної бази
школи.

Опитування вчителів за$
свідчило, що потрібні якісні
зміни в цілому у підготовці до
профільного навчання. Перш за
все, як вважають учителі,
потрібна належна матеріально$

технічна база навчального
закладу (особливо для викла$
дання експериментальних
дисциплін), а також фахова
перепідготовка, адже наука не
стоїть на місці, необхідне
оволодіння змістом на більш
поглибленому, профільному
рівні. До того ж педагогу
профільної школи, окрім знань
з предмета викладання, не$
обхідні вміння організації

науково$дослідної роботи учнів
(дослідницькі та проективні
роботи школярів, групові й
індивідуальні форми органі$
зації пізнавальної діяльності).
Під час фахової перепідготовки
на семінарах треба з’ясувати:
а) вчителі яких категорій мо$
жуть дати фундаментальні
знання з профільних предметів;
б) скільки і які курси за вибо$
ром в основній школі та які
і скільки спецкурсів можна за$
пропонувати старшокласникам
на вибір за різними рівнями
складності; які вимоги до за$
своєння знань і оцінювання
учнів після закінчення від$
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повідних курсів. Вчителю треба
знати також дидактичні вимоги
щодо створення курсів за вибо$
ром, забезпечити їх успішне
функціонування, знати регіона$
льні особливості профільного
навчання, запити на професії
у своєму освітньому окрузі. 

Тож інститутам післядиплом$
ної освіти педагогічних пра$
цівників та методистам з різних
предметів для підвищення

професійної компетентності
педагогів, на нашу думку, необ$
хідно: а) розробити блочно$
модульну програму перепідго$
товки педагогічних кадрів (бло$
ки спільних для різних спеці$
альностей предметів). Наприк$
лад, із психології і педагогіки
спільні для різних категорій
учителів курси: «Вступ до
спеціальності», «Основи проек$
тивної діяльності», «Основи на$
укових досліджень» тощо. Ана$
логічно модулі з окремих
профільних предметів, що
вирізняються за змістом. На$
приклад, модульні теми з хімії
для різних природничих про$

філів: «Організація науково$
дослідної діяльності учнів
у класах природничо$матема$
тичного напряму», «Організація
профільних спецкурсів» тощо;
б) розробити програми і на$
вчальні посібники зі спецкурсів,
створити в методичних центрах
інститутів і районних відділах
освіти банк даних спецкурсів
на електронних і паперових
носіях; в) виявити, вивчити,
узагальнити і поширити перс$
пективний досвід із організації
профільного навчання, забез$
печити функціонування майс$
тер$класів; г) масово організу$
вати допрофільне навчання
(включаючи й підготовчий етап
до нього — 5–8 кл., його психо$
логічний і змістовний аспекти);
ґ) організувати творчі пред$
метні та міжпредметні групи
вчителів із проблем допрофіль$
ної підготовки і профільного
навчання; д) задіяти в освітніх
округах експериментальні май$
данчики; е) створити мотиви
і фактори заохочення для педа$
гогів щодо професійного вдо$
сконалення; є) переглянути
критерії оцінювання професій$
ної діяльності вчителя; ж) з ме$
тою заохочення учнів до на$
вчання ввести накопичувальну
оцінку — портфель досягнень
школяра (порт фоліо); з) в освіт$
ньому процесі використовувати
технології індивідуалізованого
навчання. Останні найкраще
сприяють процесу самовизна$
чення особистості, усвідомлен$
ню сенсу життя, здійсненню
вибору профілю навчання і
професії, а в цілому успішній
соціалізації випускника, його
самореалізації. Для цього
необхідно: а) співпадіння інте$
ресів і здібностей; б) усвідом$
лення бажань, можливостей
і потреб у самовизначенні;
в) усвідомлення відповідаль$
ності за прийняття рішень,
в тому числі й щодо вибору
професії; г) вміння реально
оцінити всі «за» і «проти» різних
професійних альтернатив;
ґ) тривалість і ґрунтовність пла$
нування професійного май$
бутнього; д) характер реалізації
професійних планів.

Найкращий результат у під$
готовці кадрів до введення
профільного навчання дають
зазвичай курси підвищення
кваліфікації вчителів, які стають
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Кращому оволодінню спеціальністю, крім занять,
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для них системоутворюваль$
ним компонентом, сприяють
розвитку їхніх професійних
умінь. Такі курси, особливо як$
що вони поєднані з самоосві$
тою вчителів і обміном досвіду,
допоможуть забезпечити:
а) практичну, діяльнісну спря$
мованість освіти; б) варіатив$
ність та індивідуалізацію освіт$
нього процесу; в) проектну і по$
шуково$дослідну діяльність
учнів; г) психолого$педагогіч$
ний супровід навчально$вихов$
ного процесу в напрямі вибору
учнями профілю навчання (на
етапі допрофільної підготовки)
і орієнтацію на вибір і ово$
лодіння майбутньою профе$
сією. Саме курси, призначенням
яких є підвищення фахового
рівня для підготовки до
профільного навчання, сприя$
ють заглибленню вчителів у
проблему, усвідомленню її
важливості й надають компете$
нтності вчителям у розв’язанні
допрофільних й передпро$
фесійних проблем.

Відомо, що кращі програми
з курсів перепідготовки сягають
540 годин, тож відповідно і
підготовка вчителів із профіль$
ного навчання в такому разі ви$
сокої якості. З позицій вимог
сьогодення навчання на по$
дібних курсах орієнтує вчителя
на проектування програми
власного професійного само$
розвитку з проблем допрофіль$
ної підготовки і профільного
навчання, вчить аналізувати
зміст освіти з позицій компе$
тентнісного підходу, здобувати,
інтерпретувати і використову$
вати необхідну інформацію, ор$
ганізовувати проектну й науко$
во$дослідну роботу з учнями.
Навчально$тематичний план
курсів перепідготовки при
інститутах післядипломної пе$
дагогічної освіти має передба$
чати творче навчання, розрахо$
ване на творчий потенціал учи$
теля та його самоосвіту. Твор$
чий потенціал учителя найкра$
ще реалізується за умови вико$
ристання технології творчих пе$
дагогічних майстерень, які на$
дають можливість: а) викорис$
тання суб’єктивного досвіду та
інтересу слухачів; б) демон$
страції своїх здібностей у на$
вчальній діяльності; в) відвіду$
вання уроків із профільних
предметів, курсів за вибором в
основній школі та спецкурсів у
старшій школі з наступним об$
говоренням варіантів підви$
щення результатів навчання.
При цьому слухачі мають вико$
нувати індивідуальні чи групові

завдання з розв’язування пос$
тавлених проблем, потім відбу$
ваються дискусії, спільне обго$
ворення, обстоювання власних
поглядів, інколи перегляд по$
зицій у зв’язку з переконливи$
ми фактами та аргументами
опонентів. Розмірковування
слухача над конкретною ситу$
ацією, власне ставлення до
проблеми, діяльнісний підхід
сприяють у ході занять ак$
тивізації процесу, високій мо$
тивації допрофесійного самов$
досконалення, у т.ч. із профіль$
ного навчання. 

У практиці підвищення ква$
ліфікації педагогів профільної
школи, крім курсів підвищення
кваліфікації, можна застосову$
вати ще й інші форми: а) не$
перервний науково$методич$
ний супровід професійного роз$
витку педагога (семінари, майс$
тер$класи, конференції з про$
фільного навчання, індивіду$
альні та тематичні консультації;
б) організацію науково$педа$
гогічних співтовариств; в) ре$
алізацію накопичувальної систе$
ми підвищення кваліфікації, що
враховує індивідуальну освітню
програму вчителя профільної
школи (вільний вибір навчаль$
них курсів, що відповідають
інтересам і потребам педагога);
г) проведення моніторингу про$
фесійної компетентності педа$
гогів профільної школи та з’ясу$
вання перспектив росту про$
фесійної майстерності вчителів
для роботи у профільній школі.
Щодо форм і методів повсяк$
денної діяльності педагога з
профільного навчання у міжкур$
совий період, то найкращий ре$
зультат дає обмін досвідом учи$
телів у методичні дні у районних
та міських центрах освіти.

В основній школі, крім тра$
диційних уроків, використову$

ються екскурсії на підпри$
ємства, позакласна гурткова ро$
бота, курси за вибором, де
особливо яскраво виявляються
захоплення учнів. Викладання у
певному класі протягом кількох
років дає можливість майже
безпомилково визначити нап$
рям улюблених предметів учня,
з’ясувати його захоплення. Ко$
роткотривалі курси за вибором
учня (пропедевтичні, предметні,
орієнтувальні) дають можли$
вість з’ясувати інтереси й уподо$
бання учнів. У цей період фор$
мується готовність до оптималь$
ного вибору профілю навчання.
Тому такий етап розвитку учнів
часто називають діагностично$
прогностичним, бо на ньому
проводиться діагностика інте$
ресів і навчальних можливостей
учнів, прогнозується їхня по$
дальша професійна доля.

Окрім вивчення учнів, виявля$
ються погляди батьків дев’ятик$
ласників щодо подальших про$
фесійних планів учнів, аналізу$
ються анкети учнів про їхні про$
фесійні уподобання. В цей
період основною метою доп$
рофільної підготовки стає фор$
мування у дітей здатності робити
свідомий вибір подальшого
профілю навчання відповідно до
їхніх здібностей та інтересів, го$
товності виявити наполегливість
у докладанні зусиль для здобут$
тя якісної освіти. На цьому етапі
проводяться різні конкурси,
олімпіади, порівняння порт$
фоліо однолітків, організується
інформування батьків про пе$
редбачувані навчальні профілі
в даній школі та в освітньому ок$
рузі в цілому.

У дев’ятикласників свобода
вибору профілю навчання і
майбутньої професії можлива
при досить розвинених і
усвідомлених ціннісних орієн$
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тирах. Тобто аксіологічний
аспект формування в учнів го$
товності спочатку до вибору
профілю навчання, а потім і
майбутньої професії має важ$
ливе значення. Надання свобо$
ди вибору зумовлює й від$
повідальність за нього. Крім
профільних предметів, учні за
власним вибором обов’язково
відвідують 2$3 спецкурси.
Поступово у старшокласників
спостерігається зміна широких
інтересів на стрижневі, тобто
вподобання стають вужчими і
чіткішими, зростає інфор$
маційна база, виникає яскрава
можливість міжпредметних
асоціацій у свідомості школярів,
а відтак учні можуть виконувати
дослідницькі проективні робо$
ти колективного чи індивіду$
ального характеру.

Саме тому в цей період зростає
роль учителів профільних пред$
метів, їхня діяльність має вихо$
дити за межі уроку, вони мають
володіти значним обсягом
інформації зі свого предмета, ма$
ти нове професійне мислення,
вміти працювати за новими тех$
нологіями, у проективному ре$
жимі, розробляти спецкурси,
проводити дослідницькі експе$
диції (наприклад, археологічні,
геологічні, етнографічні тощо),
організовувати творчу взаємодію
учнів. Тож вимоги до вчителів
профільної школи зростають.

Сучасний учитель профільної
школи має бути гуманним, чітко
дотримуватись морально$етич$
них принципів, бути особисто
зацікавленим у результатах
профільного навчання, кому$
нікабельним, високофаховим і
щедро ділитись методичним
досвідом. Першорядними зав$
даннями вчителя профільної
школи є: а) створення дидак$
тичних умов для практичної
орієнтації освітнього процесу за
рахунок посилення аксіоло$
гічного аспекту, зв’язку з жит$
тям, застосування інтерактивних
форм і методів навчання, акцен$
тування на діяльнісному аспекті
змісту навчання; б) виявлення
природних задатків і здібностей
дітей та підлітків, формування
компетентностей, необхідних
для вибору майбутньої про$
фесії; в) забезпечення варіатив$
ності навчання та особистісної
орієнтації освітнього процесу
шляхом прогнозування і проек$
тування індивідуальних освітніх
траєкторій школярів на різних
етапах навчання; г) завершення
профільного (в основній школі)

Закінчення  на 4 стор.)

Чимало роблять для підвищення рівня навчально8виховного процесу
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(праворуч) і начальник науково8дослідної частини Г. Ф. НІКУЛІНА
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і професійного (у старшій
школі) самовизначення учнів.

Із такими завданнями може
впоратися не кожний вчитель.
До необхідних рис учителя
профільної школи необхідно
віднести поєднання педа$
гогічної компетентності (пред$
метні, психолого$педагогічні
знання та вміння), педагогічної
майстерності (високий рівень
володіння сучасними навчаль$
ними технологіями), індивіду$
ального іміджу та авторитету в
учительському та учнівському
колективах.

Із метою виявлення про$
фесіоналізму педагога перед
атестацією вчителів у школі і в
районних управліннях освіти
(методичних центрах) має вес$
тись моніторинг професійної
компетентності педагогів. За
його результатами й вибудо$
вується система підвищення
кваліфікації, що включає зміст
додаткової  професійної освіти
(в тому числі самоосвіту), а та$
кож форми і методи роботи з
педагогами профільної школи
(перш за все семінари й майс$
тер$класи).

У міжкурсовий період у
районних методичних центрах
учителі набувають знання про
педагогічне проектування, зміст
варіативної освіти, інноваційний
пошук. На районному рівні ство$
рюються конкурсні й експертні
комісії з найбільш компетентних
і досвідчених професіоналів
(при можливості із включенням
викладачів ВНЗ), які аналізують і
оцінюють створені вчителями
посібники і програми курсів за
вибором для допрофільної
підготовки та спецкурси (елек$
тиви) для профільного навчання
у старшій школі. Експерти —
спеціалісти, що володіють знан$
нями і досвідом у галузі певної
професійної діяльності. Їхні
співтовариства (методоб’єднан$
ня) висловлюють міркування
щодо вчительських  розробок і
несуть відповідальність за свої
експертні висновки.

Учитель профільної школи
може бути експертом, якщо він
володіє: а) необхідними знання$
ми і досвідом щодо свого фаху,
здатністю об’єктивно аналізува$
ти та оцінювати об’єкт експерти$
зи, оцінювати можливість засто$

сування сучасних технологій
щодо конкретних ситуацій, дава$
ти відповідні рекомендації і нести
відповідальність за зроблені вис$
новки; б) ґрунтовними знаннями
з певної наукової дисципліни;
в) технікою проведення експерти$
зи; г) специфічними якостями:
інтуїцією, інтелектом, еврис$
тичністю, креативністю, неза$
лежністю, вмінням вести діалог із
розробником програми чи по$
сібника про оприлюднення його
унікального досвіду, прогнозува$
ти шляхи розв’язання проблем,
що при цьому виникають, тощо.

Районні і міські 
(обласні) цент$
ри профіль$
ного на$
вчання
та 

шкіль$
на мето$
дична служ$
ба здійснюють
діяльність у напрямах:
а) організації науково$педа$
гогічних співтовариств (мето$
доб’єднань) із вирішення інно$
ваційних завдань; б) безпере$
рвного науково$методичного
супроводу розвитку про$
фесійності вчителя (проведення
постійно діючих і проблемних
семінарів, майстер$класів,
індивідуальних і тематичних
консультацій); в) проведення
дистанційних курсів підвищення
кваліфікації без відриву від ви$
робництва; г) реалізації накопи$
чувальної системи підвищення
кваліфікації, що враховує вибір
індивідуальної освітньої прог$
рами професійного зростання
вчителя профільної школи
(вибір блоків$модулів, навчаль$
них курсів тощо); г) розробки і
проведення моніторингу про$
фесійної компетентності педа$
гогів профільної школи.

До методів визначення про$
фесійної компетентності вчителя
можна віднести спостереження
за його діяльністю на уроках і в
позаурочний час, бесіди з учите$
лями і учнями. Бесіди з учителя$
ми дають можливість з’ясувати
їх індивідуальне ставлення до
цінностей і цілей професії, до
змісту навчання, до учня як
суб’єкта навчальної діяльності,
до колег і до себе. У процесі бесід
також визначаються: а) знання
нормативно$правової бази (за$
конодавчі нормативні документи
з питань освіти, основ трудового

з а к о н о д а в с т в а ) ;
б) науково$тео$

р е т и ч н а
к о м п е $

тентність
(знання те$

оретичних ос$
нов із предмета вик$

ладання, методів науки, історії
її розвитку та значення); в) ме$
тодична підготовка (знання
змісту, форм, методів, засобів
навчання з даного предмета); г)
п с и х о л о г о $ п е д а г о г і ч н а
обізнаність (знання психологіч$
них закономірностей та особ$
ливостей розвитку школярів,
знання з теорії навчання і вихо$
вання учнів); г) оцінка резуль$
тативності педагогічної діяль$
ності (рівень і якість навченості
школярів, результати тесту$
вань, перемог в учнівських
олімпіадах, конкурсах тощо);
д) перспективи зростання пе$
дагогічної майстерності (автор$
ські програми, методичні роз$
робки, робота над дисертацією,
план самоосвіти тощо).

Результати моніторингу про$
фесійної компетентності вчите$
ля мають слугувати основою

для його атестації. При цьому
пріоритет надається особистіс$
но$орієнтованій моделі безпе$
рервної післядипломної освіти
упродовж усього життя.

У міжкурсовий період учи$
тель профільного предмета
здійснює ще й роль координа$
тора, налагоджує взаємодію
школи із закладами додаткової
освіти, вищими та середніми
спеціальними навчальними
закладами з метою поліпшення
профорієнтаційної роботи. Як$
що в місті учні в основному
зорієнтовані на вступ до ВНЗ, то
в селі профільне навчання
вирішує ще й завдання про$
фесійної підготовки школярів,
тобто набуття робітничої про$
фесії ще на шкільній лаві.
У цьому плані вчитель налагод$
жує контакти із сільськими під$
приємствами різних форм
власності. Такий приклад є по$
зитивним, бо ще й вирішується
проблема подолання без$
робіття у сільській місцевості.
Місцеві підприємства фінансу$
ють курси з набуття потрібних
на ринку праці професій із ура$
хуванням специфіки умов ро$
боти на селі.

Отже, профільне навчання
може здійснюватися успішно,
якщо в період курсової пере$
підготовки (теоретичне під$
ґрунтя) і в міжкурсовий період
(самоосвіта, самовдосконален$
ня, обмін досвідом і навчальна
діяльність) учителі профільних
предметів та шкільні психологи
працюватимуть наполегливо,
здійснюючи комплексний підхід
до вирішення проблеми, залу$
чаючи всі державні інституції і
дотримуючись системи: «доп$
рофільна підготовка — про$
фільне навчання — про$
форієнтація».
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На освітянському святі
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У будь$якому суспільстві,
навіть найзаможнішому і най$
демократичнішому, інвалідам
живеться непросто. Україна тут
не виняток. І все ж і серед на$
ших співвітчизників чимало
успішних людей, котрі створили
самі себе усупереч несприятли$
вим негараздам та обставинам.
Приклади того непоодинокі. Чи
не найкраще підтвердження
тому — життя і громадська
діяльність недавнього гостя
університету, народного депу$
тата України В. М. Сушкевича.

Представляючи Валерія Ми$
хайловича, керівник навчаль$
ного закладу П. М. Таланчук го$
ворив про співпрацю парла$
ментарія і очолюваного ним у
Верховній Раді України про$
фільного комітету загалом із
освітянами і, зокрема, з Універ$
ситетом «Україна». Особливу
увагу народний обранець
приділяє студентам$інвалідам,
підтримує кожний позитивний
крок навчального закладу у
створенні належних умов для
здобуття вищої освіти юнаками
і дівчатами з обмеженими
особливостями.

Чільне місце у виступі
В. М. Сушкевича зайняла роз$
повідь про важливі рішення
Кабміну України, прийняті на
спеціальному позачерговому
засіданні 3 грудня минулого ро$
ку. Особливість цього зібрання

в тому, що поряд з найвищими
інституціями влади — міністер$
ствами та відомствами — у
підготовці і прийнятті важливих
рішень узяли участь представ$
ники громадських організацій
інвалідів.

Загалом прийнято 17 важли$
вих документів — нормативно$
правових актів, спрямованих на

всебічну підтримку інвалідів
України. Зокрема, уряд ухвалив
законопроект «Про ратифікацію
Конвенції про права інвалідів і
факультативного протоколу до
неї». Прем'єр$міністр доручила
Секретаріату Кабміну невід$
кладно направити цей законоп$
роект до парламенту.

Кабінет Міністрів прийняв

низку документів, які передба$
чають створити умови для лю$
дей з обмеженими можливос$
тями у сфері транспорту. Зокре$
ма, йдеться про оснащення
кожного маршруту громадсь$
кого транспорту, як мінімум,
одним транспортним засобом,
пристосованим для перевезен$
ня інвалідів, про створення

умов для паркування транспо$
ртних засобів людей з інва$
лідністю та тих, що здійснюють
перевезення інвалідів.

Уряд також ухвалив чотири до$
кументи, спрямовані на поліп$
шення медичного забезпечення
людей з обмеженими можливос$
тями. Зокрема, затверджено по$
рядок забезпечення інвалідів і

дітей$інвалідів технічними засо$
бами (щодо виробів медичного
призначення) та санаторно$куро$
ртними путівками.

Та чи не найбільше присутніх
зацікавила низка рішень уряду
щодо підтримки обдарованої
молоді серед інвалідів та здо$
буття ними вищої освіти. Вже
з 1 січня 2010 року встановлено
100 академічних стипендій.
Кабінету Міністрів для студен$
тів$інвалідів.

Ці та інші рішення Уряду
В. М. Сушкевич оцінив як знакові.

— Вперше влада відчинила
двері для співпраці з інвалідами.

Під час більш як двогодинної
зустрічі народного депутата Ук$
раїни зі студентами, більшість
яких інваліди, а також їхніми
батьками і працівниками
університету було поставлено
чимало запитань щодо роз$
в'язання проблем соціального
захисту інвалідів, зокрема за$
хисту їхніх прав. На окремі
запитання, просьби голова
Національної асамблеї інва$
лідів України пообіцяв від$
повісти пізніше, в індивідуаль$
ному порядку.

Наш кореспондент

На знімку : 

народний депутат України

В. М. СУШКЕВИЧ

Фото Олеся КОВАЛЬЧУКА 

Наші гості

Усупереч несприятливим негараздам 
та обставинам

Те, що в нашому університеті
чимало студентів і викла�
дачів гарно співають, засвід�
чило недавнє освітянське
свято. На ньому дуже гарно
виступили учасники худож�
ньої самодіяльності Інсти�
туту економіки та менедж�
менту. Вони виконали кілька
українських народних і сучас�
них ліричних пісень. Керує
самодіяльністю інституту
його ж студентка Світлана
ДУДКО, котра, поряд з на�
вчанням, працює в Центрі
художньої творчості навча�
льного закладу.

На знімку: під час концерту

Таланти твої, 
«Україно»
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Абітурієнт�2010

Будь$який навчальний зак$
лад, якщо хоче бути успішним,
передусім, турбується про те,
щоб мати достатню кількість
учнів чи студентів. Причому та$
ких, котрі хочуть та можуть гар$
но навчатися, належно поводи$
тись. Отже, провідне значення
мають кількісні та якісні показ$
ники поповнення.

Чи ж удається нашому
університету виконувати ці зав$
дання? Певною мірою так. Але
минулий рік висвітлив чимало
проблем у профорієнтаційній
роботі. Зокрема, довів, що її
треба вести постійно, не
сподіваючись лише на вступну
кампанію. Конкуренція дуже
серйозна, і нашому ще дуже
молодому навчальному закла$
ду ой як непросто боротися з
іншими університетами. А бо$
ротьба за студентство розгор$
тається не на жарт.

Що ж робити в такому випад$
ку? Діяти активно, цілеспрямо$
вано, переконувати юнаків і
дівчат у тому, що наш навчаль$
ний заклад — один із найкра$
щих, найсучасніших, що він
дасть і належну освіту, і гарні
перспективи працевлаштування.

Профорієнтаційна робота —
один зі шляхів досягнення такої

нерно$технологічного інституту
В. В. Малишев, заступники ди$
ректорів окремих інститутів
Л. В.Танська (Інститут економіки
та менеджменту) і В. Г. Зенцев
(Інститут комп'ютерних техно$
логій), завідуючий кафедрою
кримінального права та процесу
Інституту права та суспільних
відносин В. П. Сердюк, заступ$
ник завідуючого кафедри ре$
абілітації Інституту соціальних
технологій М. В. Ковтонюк.
А факультет біомедичних техно$
логій представляли дуетом
заступник декана Н. В. Ілюк та
доцент кафедри екології цього
ж факультету В. О. Мовчан.

Про умови цьогорічного при$
йому до університету й особли$
вості навчання у ньому роз$
повіла відповідальний секретар
Приймальної комісії О. А. Во$
линчук. 

Присутні переглянули фільм
про навчальний заклад, створе$
ний університетською аудіовіде$
остудією «Талан$студіо».

Зустріч завершилась неве$
личким концертом Центру
художньої творчості ВНЗ.
Ліцеїсти навіть підспівували
Світлані Дудко, яка виконала
кілька українських народних
пісень.

Приблизно за таким же сце$
нарієм відбулась і зустріч із учня$
ми випускних класів Київської
гімназії № 123. Понад 20 гімна$
зистів разом зі своїми класними
керівниками О. В. Ігнатушею та
О. І. Переверзєвою уважно про$
слухали розповіді про універси$
тет. Президент студентського са$
моврядування Ніна Гаєвська зак$
ликала потенційних абітурієнтів
обрати для подальшого навчан$
ня саме Університет «Україна»:

— Молоді у нас дуже цікаво.
І навчатись цікаво, і з дозвіллям
усе, як слід.

Гімназисти здійснили екс$
курсію по навчальному закладу.
Гідами були студенти Інституту
комп'ютерних технологій —
другокурсник Олександр Ля$
ненко і четвертокурсник Артем
Разважаєв.

Віриться, що такі зустрічі при$
вернуть увагу майбутніх абі$
турієнтів, їхніх батьків до нашо$
го університету. І приклади
тому вже є.

Так, одинадцятикласниця гім$
назії Вероніка Зайцева всерйоз
визначилась зі своїм вибором —
дівчина відвідує підготовчі кур$
си, мріє оволодіти спеціальністю
«Дизайн».

Анатолій УРБАН

Починаю розлогою цитатою.
Ось що написав про свого
геніального співвітчизника Іван
Франко:

«Він був сином мужика. І став
володарем у царстві духа. Він
був кріпаком, і став велетнем у
царстві людської культури… Де$
сять літ він томився під вагою
російської солдатської муштри,
а для волі Росії зробив більше,
ніж десять переможних армій».

Здавалось би, це загаль$
новідомі істини, і наш геній не
потребує якогось захисту від
тих, хто хоче принизити його
світле ім'я, творчу і суспільну
діяльність. Та виявляється, що і
сьогодні знаходяться людці (а
як їх інакше назвати?), котрі
будь$що хочуть утвердити про$
тилежні думки, нав'язати
співвітчизникам інші оцінки та
бачення такого справді фено$
мена, яким став для України Та$
рас Григорович Шевченко.

Йдеться, передусім, про
скандального Олеся Бузину,
котрий вважає себе дуже вже
об'єктивним істориком$дослід$
ником. Отож і копирсається у
біографії Т. Шевченка, вишуко$
вуючи в ній, як пише дослідник,
компрометуючі приклади і фак$
ти. І не так усе робив, і не так усе
оцінював.

Звичайно, ідеальних людей
не було, немає і ніколи не бу$
де. Але є головне, що визначає
сутність людини. Недовге му$
ченицьке, але світле життя
Т. Шевченка було присвячене
беззавітному служінню наро$
ду, сповнене болем за те, що
він безневинно страждає.

На щастя, і сьогодні не пере$
велися люди, котрі небайдужі
до славної минувшини, на$
лежно оцінюють брутальні
«наїзди» з боку навколо —
літературних українофобів
усіх мастей. «Як захистити

свою національну гідність?» —
таке запитання ставив два
місяці тому у Печерському
районному суді відомий у
нашій країні адвокат Іван Ма$
кар. Суть його позову до
Київських міської та обласної
прокуратур полягає в незгоді з
відмовою зазначених поваж$
них установ у порушенні
кримінальної справи з приво$
ду образи національної честі,
гідності і почуття мільйонів ук$
раїнців. Юристи, вочевидь,
вважають, що книжка Олеся
Бузини про Тараса Шевченка
не містить нічого неправдиво$
го і лихого. Але ж навіть сам
скандальний автор визнав, що
чимало тверджень, таких, як
«психічна хвороба» Шевченка
чи розгульне життя в маєтку
княгині Рєпніної, не відповіда$
ють дійсності, є вигадкою, до$
мислом так званого дослідни$
ка. То що це — не образа, не

приниження національного
почуття українців? 

Будь$яке звинувачення і до
будь$кого не може бути
безпідставним. Зловісна і чорна
вигадка — це наклеп, обмова,
паплюження.

Як відомо, в немилість до
Олеся Бузини потрапив не тіль$
ки Тарас Шевченко. Україно$
фоб уже добрався до Лесі Ук$
раїнки, Ольги Кобилянської, на
черзі Богдан Хмельницький.
Мета зрозуміла — ідеологічно
отруїти співвітчизників, пере$
дусім, молодь, посіяти зневіру
до всього світлого і святого.
Тож дуже дивно, що поважні
юридичні установи не поміча$
ють очевидного. А можливо, не
хочуть помітити?

Геннадій ГОРОВИЙ,

випускник університету,

член Національної спілки

письменників України

Запрошує університет

«Отака!то наша слава...»На перехресті думок

мети. Серед її заходів — зустрічі
з потенційними абітурієнтами
безпосередньо в університеті.
Завдяки таким відвідинам юна$
ки і дівчата отримують змогу
побачити і послухати керівників
інститутів, факультетів, про$
відних викладачів, познайоми$
тись із навчальними ауди$
торіями, лабораторіями універ$
ситету, загалом відчути ритм
студентського життя.

Наша розповідь про дві такі
зустрічі, що відбулися в січні по$
точного року. Перша з них — із
вихованцями Київського війсь$
кового ліцею імені Івана Богуна.
Серед юнаків — а їх було 34 —
чимало тих, хто мріє по
закінченню ліцею здобути вищу
освіту. Тож уже зараз у свої
16$17 років всерйоз задумують$
ся над тим, який же вищий на$
вчальний заклад їм обрати у
подальшому. Мені назвали таку
цифру: половина богунців по
закінченні ліцею здобувають
вищу освіту.

Тож зрозумілою була увага
юнаків до всього, що вони
побачили і почули. Зокрема,
перед ліцеїстами виступили
проректор університету з фор$
мування контингенту студентів
Т. І. Пішеніна, директор Інже$
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Постаті

«Працювати на користь рідному краєві…»

Коли навіть побіжно перегля$
нути літературу, що розповідає
про життя і діяльність Бориса
Дмитровича Грінченка, вражає
широчінь його інтересів, глиби$
на знань, щедрість таланту. Мо$
вознавець і автор словника, по$
ет, драматург і перекладач,
фольклорист і етнограф,
публіцист і педагог, громадсь$
кий діяч і організатор видавни$
чої справи. «Правдивий універ$
саліст» (саме такою була оцінка
майстра слова ще за життя) і сьо$
годні викликає шану і захоплення
сучасників, щире бажання яко$
мога більше дізнатися про цю не$
пересічну особистість, котра за
короткі 47 років життя встигла
зробити так багато для рідної
України.

БІЛЯ ВИТОКІВ

У сім'ї Грінченків не було
нікого і нічого, що сприяло
б розвиткові у Бориса смаку
і потягу саме до українсько$
го слова. Мати (росіянка
Поліксенія  Літарьова) і
батько (дворянин, відстав$
ний штабс$капітан Дмитро
Грінченко) ревно пильнува$
ли, щоб їхні діти виховува$
лися «по$панськи». Але
«мужицькою» мовою пуль$
сувала і щемно відгукувала$
ся в серці хлопчика земля
рідна. Від простих селян
вивчив він оцю мову, со$
лов'їні пісні, засвоїв фольк$
лорний розмай. Прочитав$
ши 13$річним підлітком
Шевченкового «Кобзаря»,

став, як сам зазначав, «тим,
чим єсть».

З п'ятого класу Харківської
реальної гімназії юнака виклю$
чили за зв'язок із гуртком рево$
люційних народників. Відбувши
півтора місяця у в'язниці,
15$річний Грінченко набув по$
життєві сухоти і позбавлення
права на навчання у виші. Обс$
тавини, здавалося, складалися
так, аби завадити юнакові ви$
конати свою роль, свій обо$
в'язок, задля якого прийшов він
у білий світ. Не завдяки обста$
винам, а всупереч їм, навчався
самотужки і в 1881 році склав
іспит на звання народного вчи$
теля. Самостійно вивчив і кілька
мов. Це при тому, що в цей час
постійно працював чиновни$
ком. Згодом понад шість років
учителював у різних селах

Харківщини, Катеринославщи$
ни та Луганщини, зокрема, у
приватній школі Христини Ал$
чевської в селі Олексіївка поб$
лизу Алчевська. Саме тут він на$
писав 196 творів різних жанрів,
сформувався як письменник.

В Олексіївку до Грінченків
приїжджали за порадою відомі
громадські, політичні та куль$
турні діячі. Серед них — Трохим
Зіньківський та Іван Липа. На
Луганщині жоден із українських
письменників у цей час не
одержував стільки листів із усієї
України, українських газет та
журналів, як Грінченко.

Особливо теплі взаємини
склалися у Б. Грінченка з
Т. Зіньківським. Після смерті
друга Б. Грінченко видав дво$
томник «Писання Трохима
Зіньківського», який невдовзі
було заборонено царською
цензурою, оскільки писання
мали позитивний вплив на роз$
виток національної свідомості
українського народу.

Життєві принципи Зіньківсь$
кого відповідали поглядам са$
мого Грінченка, тому стають
зрозумілими їхні дружні
взаємини. Коли у 1892 році Іван
Липа, у майбутньому відомий
діяч Центральної Ради УНР,
відвідав Олексіївку, то отримав
від Бориса Дмитровича фото на
згадку про зустріч із таким про$
рочим написом: «Запевне
прийде той день, що воскресне
рідна країна. Ми віддамо свою
силу на те, щоб сей день прий$
шов якомога швидше. Будемо
жити — будемо працювати на

користь рідному краєві; будемо
вмирати — умремо з його ім'ям
на вустах. Невідомих одного
одному особисто єднає нас
служіння нашій невмирущій
великій ідеї».

У селі Олексіївці Борис Грін$
ченко і його дружина повністю
присвятили себе навчально$ви$
ховній роботі. Христина
Алчевська була задоволена са$
мовідданими вчителями, спо$
діваючись на них і тому без три$
воги виїжджала до Харкова, де
був великий будинок Алчевсь$
ких, а також до Москви чи
Петербурга. А подружжя Грін$
ченків раділо з того, що госпо$
дарка школи не втручалася у
навчально$виховний процес.

«СИЛА ЛЮБОВІ»

Стосовно видавничої діяль$
ності на педагогічній ниві, то
слід зазаначити, що Б. Грінчен$
ко був упорядником і видавцем
низки підручників — читанки
«Рідне слово», «Українська гра$
матика до науки читання й пи$
сання», про яку розповідав:
«Я сам написав усю граматику
друкованими літерами та й
учив по ній читання й писання
свою  дитину і чужих дітей, щоб
рідною мовою озивалася до їх
наука». Спеціально для цієї
книжки написав невеликі
оповідання, спрямовані на ви$
ховання чуйності, чесності,
поціновування праці та навчан$
ня. Утім уперше підручник вий$
шов друком тільки у 1907 році
після офіційного визнання
царським урядом «малоросійсь$

(Продовження на 8 стор.)

У музеї Б. Грінченка в с. Олексіївці на Донеччині
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кого нарєчія». Грінченко ство$
рив також відомі, нині хресто$
матійні твори для дітей —
«Дзвоник», «Олеся», «Кавуни»,
написав низку статей про
освіту, зокрема «Яка тепер шко$
ла на Україні», «Народні вчителі
і українська школа»…

Окрім іншого, Грінченко очо$
лював Всеукраїнську учитель$
ську спілку. З 1902 року, мешка$
ючи в Києві, редагував першу
українську щоденну газету
«Громадська думка» (згодом
«Рада»), а з 1906 — журнал
«Нова громада». Керував
київським товариством
«Просвіта». Він доносив до ук$
раїнського люду рідною мовою
твори світової літератури, зок$
рема Джорджа Байрона,
Фрідріха Шіллера, Віктора Гю$
го, Генріка Ібсена, Моріса Ме$
терлінка. Досі неперевершеним
вважається його переклад
«Лісового царя» Йогана Вольф$
ганга Гете. Організував перше в
Україні народне видавництво і
видрукував у ньому близько
50 просвітницьких книжок.

Про Б. Грінченка багато писа$
ли ще його сучасники. Про$
відним дослідником творчості
є Сергій Єфремов, який ще за
життя письменника рецензував
його книги. У передмові до
багатотомника творів митця,
випуск якого розпочався
у 1928 році, він писав: «Такі лю$
ди, як Грінченко, несли з собою
перемогу живого духа над
зверхніми обставинами, проти
зверхньої сили репресій, поста$
вивши внутрішню силу активної
любові до рідного краю».

Хоч би за що брався Грінчен$
ко, для нього характерне гли$
боке проникнення в матеріал,
над яким працює. Ілюстрацією
до цього може слугувати його
стаття «Двоє рідних», де автор
мистецьки зумів поєднати
соціологічний метод із компа$
ративним. Порівнюючи Шев$
ченка і Гейне, автор спочатку
наголошує на неповторній са$
мобутності кожного, а далі виз$
начає суспільний резонананс
творчості двох поетів: обидва
запалюють до «боротьби зі
злом», «за світ і волю» — і саме
це ріднить їх та зумовлює
спільність посмертної долі: «Во$
ни живі, обидва живі й досі.
Через те їх так люблять, через те
їх так ненавидять».

НЕВТОМНИЙ ПРАЦЕЛЮБ

Переїхавши до Чернігова
1894 року, письменник знай$
шов тут посаду діловода
оціночної комісії губернського
земства, а згодом — секретаря
земської управи. Тут разом із
дружиною — письменницею
Марією Загірньою — творив що$
денний подвиг: організував на$
родне видавництво (вийшло
друком 45 книг просвітницько$
го характеру), став одним із
керівників нелегальної «Черні$
гівської громади». Невдовзі
Грінченка звільняють із земсь$
кої управи. Друзі допомагають
йому влаштуватися в Черні$
гівському музеї українських
старожитностей відомого ко$
лекціонера Василя Тарновсько$
го. Тут містилося одне з найба$
гатших зібрань історії, мистецт$
ва, етнографії, археології в Ук$
раїні. Тільки експонатів за іме$
нем Тараса Шевченка налічува$
лося 758.

Подружжя Грінченків завзято
взялося до роботи: днями й ве$
чорами упорядковували нагро$
маджені скарби старовини.
У 1990 році склали і видрукува$
ли великий том «Каталога му$
зея украинских древностей»,
їздили Україною, розшукуючи
цінні експонати. Згодом Грін$
ченки впорядковують та ката$
логізують знамениту колекцію
української старовини В. Тар$
новського, видають тритомник
«Этнографические материалы,
собранные в Черниговской и
соседних с ней губерниях»
(1895, 1896, 1899).

Б. Грінченко здійснив велику
роботу зі систематизації зібрано$
го матеріалу, відібравши до дру$
ку нові, ще невідомі зразки або
цікаві варіанти, створив ґрунтов$
ний довідковий апарат, бібліог$
рафічні покажчики, заклавши
тим самим підвалини для по$
дальшого вивчення і досліджен$
ня українського фольклору. 

Нині в рукописних фондах
Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім.
М. Т. Рильського НАН України
зберігається чимала колекція
фольклорних та етнографічних
матеріалів ученого, які не були
опубліковані (побутові, обря$
дові та жанрові пісні, колядки
тощо). 

«Этнографические материа$
лы» та IV випуск під назвою «Из
уст народа» (1901), обсягом 1170
друкованих сторінок, зайняли

гідне місце в науковому наро$
дознавстві, здобули загальнос$
лов'янське та європейське виз$
нання, «записали ім'я Грінченка
тривко в літопис української
науки». 

У різні часи на них робили по$
силання у своїх теоретичних
дослідженнях учені, серед яких
В. Гнатюк, М. Грушевський,
А. Кримський, Ф. Колесса,
І. Франко. Із них беруться твори
до всіх академічних і популяр$
них різножанрових видань усної
словесності. Мав рацію В. Гна$
тюк, коли писав, що фольклорні
збірники Б. Грінченка «будуть
довго головним джерелом для
всяких дослідів української на$
родної творчості». 

У них зафіксовані особли$
вості українського національ$
ного характеру того часу, побу$
ту, сімейних та громадських
відносин, риси світогляду та
моралі. Вони становлять неаби$
яку цінність як для фолькло$
ристів, так і для етнографів,
істориків, мово$ і мистецтвоз$
навців, письменників.

Характеризуючи невтомну
працю Б. Грінченка та її
наслідки, С. Єфремов наголо$
шує: «З дня на день тягнути яр$
мо буденної праці, але не бачи$
ти ні в минулому, ні в май$
бутньому нічого, опріч довгої
низки таких само гнітючих сірих
днів — це справжній героїзм, це
незмірний подвиг, бо ціле жит$
тя зводить на один суцільний
подвиг... І не впасти під вагою
такого подвигу — то найвищий
ступінь, до якого тільки може
піднятись людина, бо вимагає
це майже надлюдської сили.
Непохитну залізну вдачу, вели$
ку силу духа, незламну віру в
себе і в своє діло треба мати для
цього — і їх у високій мірі
посідає Грінченко, червоною
ниткою позначивши ці риси в
своїй діяльності".

Згадаймо: Б. Д. Грінченко в
Чернігові дуже велику увагу
приділяє видавничій справі:
майже півсотні книжок для на$
роду неймовірно великим ти$
ражем для того часу — 200 ти$
сяч примірників. І це в умовах
жорстокої заборони, коли не
дозволялося видавати україн$
ські книжки. 

Та найціннішим доробком
творчої спадщини Б. Д. Грінчен$
ка, справою усього життя, як він
сам зізнавався, став «Словарь
української мови».

Тривалий час дискусійним
залишалося питання: Б. Грін$
ченко — упорядник чи автор
«Словаря української мови»?
Більшість дослідників наукової
спадщини вченого назвали його
упорядником. Але М. М. Пи$
линський у статті «Словник
Б. Грінченка. Міфи і факти»
спростовує цю думку і перекон$
ливо доводить, що Б. Грінченко —
автор Словника української
мови і заслуговує за цю працю
великої шани. Словник Б. Грін$
ченка ввібрав у себе досвід і
традиції словникарства в Україні. 

Він високо оцінений сучасною
мовознавчою наукою, хоч
тривалий час залишався
маловідомим для широкого
загалу українців, особливо
в 40$50 рр. (наприкінці 50$х
рр. було здійснено його
репринтне видання).

Оригінальна лексикографічна
праця і досі не втратила свого
значення, хоч здебільшого
розглядається як лексиког$
рафічна пам'ятка, як цінний до$
кумент із історії та діалектології
української мови.

Цікавою є історія створення
цієї визначної наукової праці.
Наприкінці 1895 року часопис
«Киевская старина» оповістив
про передплату на «Словарь ук$
раїнської мови», перший том
якого повинен був побачити
світ у вигляді додатка до часо$
пису вже 1896 року. Але, як зга$
дував академік С. Єфремов,
коли «з довгожданим та дав$
носподіваним словником зва$
жилися вийти нарешті на люди,
то сама редакція побачила, що
виступати з таким словником
був би скандал, безмірно біль$
ший навіть за недодержання
обіцянки й обов'язку перед чи$
тачами та передплатниками».
Бо матеріал потребував ще ве$
ликої праці. 

Ставало зрозуміло, що успіх
тут залежатиме від залучення
до роботи над Словником силь$
ної своєю працьовитістю та по$
сидючістю особистості, патрі$
отично відданої рідній культурі.
Вибір упав на Б. Грінченка, який
після звільнення з Чернігівсько$
го земства опинився у стані
службової невизначеності. 

Відомо, що історія Словника,
який приніс Грінченкові особ$
ливе визнання, сягає часів «Ос$
нови» — першого українського
громадсько$політичного та лі$
тературно$мистецького журна$

«Працювати на користь рідному краєві…»
(Продовження.
Початок на 7 стор.)



912.02.2010 № 1�2 (116–117)

лу, що виходив у 1861$62 рр. у
Петербурзі. Один із його ви$
давців, П. Куліш, оголосив про
намір надрукувати український
словник. Він уже повідомив
прізвища осіб, які сприяли йому
в збиранні матеріалу — Т. Шев$
ченко, М. Костомаров, О. Мар$
кович та інші. Однак у зв'язку з
опублікуванням «Опыта южно$
русского словаря» К. Шейков$
ського П. Куліш припинив цю
роботу, а зібрані матеріали пот$
рапили 1864 року до Києва. Тут
під керівництвом П. Житецько$
го їх почали опрацьовувати
місцеві літератори і вчені.

Робота над Словником то
жвавішала, то затихала. На
кінець XIX століття вже важко
було назвати когось із відомих
українських діячів, котрі не
внесли своєї частки у форму$
вання картотеки (В. Білозерсь$
кий, Г. Барвінок, П. Єфименко,
І. Лисенко, О. Русов, А. Свид$
ницький, І. Манжура, М. Дра$
гоманов, В. Антонович, М. Ко$
маров, О. Кониський, І. Нечуй$
Левицький, Панас Мирний,
П. Чубинський, М. Старицький
та багато інших). 

На той час Борис Грінченко
був широко відомий по всій Ук$
раїні як громадський діяч, літе$
ратор, знавець української мо$
ви. Але він мав лише звання на$
родного учителя, не був дипло$
мованим ученим. Через це «па$
тентовані філологи» не погод$
жувалися передати редагуван$
ня Словника самоукові. Та це
були формальні причини. У
першу чергу на перешкоді стала
нетерпимість Б. Грінченка до
«старих українофілів», яких він
осуджував за полохливість і
недбалість.

Отож, «стара київська грома$
да» (Науменко, Леонтович,
Грушевський та інші) ставилася
до Грінченка з великою
обачністю. Зрештою, все вирі$
шило те, що, як згадував Є. Чи$
каленко, хоча «Грінченко
справді людина тяжка і трудна в
громадському житті, а зате як
окремий робітник — однак не
має собі тепер рівного».

Переїхавши до Києва на по$
чатку літа 1902 року, він пори$
нув у роботу над Словником,
який відповідно до умов ре$
дакції «Киевской старины»  мав
бути закінчений до 1 листопада
1904 року. Слід зазначити, що
словникарська праця здавна
перебувала у колі інтересів
письменника. Ще тринадця$
тирічним, будучи учнем третьо$
го класу Харківського реально$

го училища, він почав складати
український словник.

Вчителюючи у приватній шко$
лі X. Д. Алчевської, він разом із
дружиною М. Загірньою збирав
народну лексику, а 1888 року на
сторінках журналу «Зоря» пору$
шив питання про необхідність
прискорення роботи над Слов$
ником. У його архівах періоду
1889–1890 років збереглися
сліди тієї роботи. Разом із дру$
жиною він опрацював у той час
16 тисяч слів і довів Словник до
літери Д. Збереглися й списки
113 джерел, із яких подружжя,
працюючи в Олексіївці, вибира$
ло слова.

Нарешті великий працелюб
отримав можливість здійснити
свою мрію. Беручись до Слов$
ника, зізнався він у листі до
Д. Ткаченка (червень 1902 ро$
ку): «Думав я, що се справді бу$
де редактування, однак зараз
же виявилося, що се буде скла$
дення нового словаря з того ма$
теріалу, який дала «Киевская
старина»  та з свого...». І далі:
«Бачите, в сьому словарі тільки
52 тисячі слів, а се ж мізерія пе$
ред справжніми скарбами на$
шої мови».

Починаючи роботу, Грінчен$
ко зробив підрахунок щоденно$
го обсягу матеріалу, який не$
обхідно було опрацювати, щоб
своєчасно завершити справу.
Але виявилося, що отриманий
від «старої громади» матеріал
потребує первинної обробки,
тому на початку він планував
«щодня робити 120 слів», та, бо$
ячись не встигнути до строку, з 8
жовтня 1903 року переходить на
більш напружений графік: «157
слів на день треба робити», а з
26 січня 1904 року планує пе$
рейти на 173 слова на день.

Красномовно характеризу$
ють обсяг вкладеної Б. Грінчен$
ком праці його примітки на по$
лях Словника: «З початку літери
Б... все написано наново», «На
Д додатків до 500 слів», «Е...
мало одне слово», «Літери Ф не
було взагалі».  Він додав до
Словника багато свого ма$
теріалу, а все зроблене до ньо$
го, ґрунтовно переглянув, від
чого кожна з «готових» карток,
як свідчили його сучасники,
була густо змережена черво$
ним чорнилом.

За угодою з редакцією, слов$
ник не повинен був вийти за
межі 52$53 тисяч слів, а «ста$
рогромадівці» наполягали на
тому, щоб була використана
лексика лише письменників, які
увійшли в літературу не пізніше

1870 року — мовляв, пізніше мо$
ва стала «нечистою».

Борис Дмитрович перекону$
вав видавців, що в заданих
межах словник буде «бідним у
порівнянні з дійсними лексич$
ними запасами мови». Він зак$
ликав «Киевскую старину»
прийняти рішення, яке дозволя$
ло б йому виправити стан справ
зі Словником, зауважував, що в
одержаних ним картках слова
були вписані навіть далеко не з
усього виданого по$українськи
до 70$х років XIX століття. 

Серед невикористаного ма$
теріалу, опрацювати який і ви$
пало Б. Грінченку та його дру$
жині, письменник називав такі
видання, як «Труды этнографи$
ческо$статистической зкспеди$
ции в Западнорусский край» П.
Чубинського, «Малорусские
народные предания и расска$
зы» М. Драгоманова та В. Анто$
новича, «Чумацкие народные
песни» І. Рудченка, фольклорні
записи, видані І. Манжурою,
В. Милорадовичем, Науковим
товариством імені Т. Шевченка,
Краківською академією наук,
Харківським історико$філо$
логічним товариством, а також
твори таких відомих письмен$
ників — знавців української
мови, як Іван Нечуй$Левиць$
кий, Панас Мирний, Анатолій
Свидницький, Пантелеймон
Куліш, Ганна Барвінок.

Не зупиняла письменника
відмова редакції виділити кош$
ти на виписування слів із кни$
жок — цю роботу безкоштовно
виконувала М. Загірня. Охоче
вводив упорядник у Словник
матеріали власних кореспон$
дентів. Так, у листі до І. Франка
він просив надіслати йому
«терміни, що в'яжуться з добу$
ванням нафти». У редагований
ним Словник він збирав мовне
багатство всієї тогочасної Ук$

раїни — як Східної, так і
Західної.

Титанічна праця Б. Грінченка
над Словником — науковий
подвиг: письменник і його дру$
жина, працюючи невтомно
більше двох років щоденно по
10–12 годин без вихідних,
відклавши всі інші літературні й
громадські справи, здійснили
роботу цілої інституції. «Сло$
варь роблю..., і руками, і нога$
ми, і зубами», — ця напів$
жартівлива фраза, зронена у
листі до В. Гнатюка, достатньо
розкриває, яких зусиль кошту$
вала Грінченкові ця праця. На
початок листопада 1904 року
робота над «Словарем ук$
раїнської мови» в 68 тисяч слів
була завершена.

Словник було високо поціно$
вано громадськістю, а редактора
й упорядника Російською імпе$
раторською академією наук
відзначено в 1906 році другою
премією імені М. І. Костомарова.
Робота дістала високі оцінки
вітчизняних і зарубіжних фахів$
ців. Для прикладу можна навес$
ти слова академіка О. Шахмато$
ва, який писав: «Працю,
упорядковану Б. Д. Грінченком,
можна визнати найкращим
малоросійським словником, по$
рівняно з усім, що досі вийшло».

Усе подвижницьке життя
Бориса Грінченка, його творча й
наукова праця були присвячені
одній меті — утвердженню
української національної ідеї,
відродженню української на$
ціональної держави, утверд$
женню української мови,
культури, народної духовності
й моралі.

Він безперечно, був найяск$
равішим представником моло$
дого покоління борців за
українську національну справу,
які в кінці XIX — на початку XX ст.

(Закінчення на 10 стор.)

Біля музею8садиби Бориса ГРІНЧЕНКА
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вийшли на історичну арену як
нова сила, сповнена гарячого
бажання активізувати придуше$
ний російським царизмом ук$
раїнський національно$виз$
вольний рух. Пропагуючи ці ідеї,
вони особливо активно виступа$
ли проти помосковлення Ук$
раїни. Це фактично було їхнє го$
ловне кредо, яке рішуче пропа$
гував і відстоював Б. Грінченко. 

Головним для Грінченка було
зробити критичний огляд того$
часного стану справ українсь$
кого національного відроджен$
ня, а також висловити думки і
прагнення щодо активізації
боротьби за українську націо$
нальну справу. 

Розглядаючи ці питання
в плані історичного минулого
й майбутнього, він висловлює
свої міркування щодо проблем
загальнокультурного розвитку

українського народу і, зокрема,
змісту таких понять, як ук$
раїнський патріот, українська
інтелігенція, українська літера$
тура і процес їх формування,
українська мова як основний
фактор стабілізації нації тощо. 

Особливо обурюється він
помосковленням українського
народу. Провідною думкою, яку
обстоює Б. Грінченко, є та, що
українці і росіяни — це два само$
бутні народи, і тому українсь$
кий народ так само, як і російсь$
кий, має законне право на роз$
виток своєї мови, літератури і
культури як головних атрибутів
державної і національної неза$
лежності. І, оскільки російський
царизм, наголошує Грінченко,
використовував протягом віків
помосковлення українців, щоб
позбавити їх національної
свідомості і державності, то він
висуває від імені молодих ук$
раїнських націоналів$народо$
любців тезу, яку рішуче

відстоює: «Коли розвиватися
народні маси можуть тільки на
національному ґрунті (а ми ду$
маємо, що це аксіома), — пише
він, — то всяке відхилення від
національного ґрунту є річчю
шкідливою. Кожен, хто прино$
сить хоч крихту обмоскалення в
наш народ (чи словом з уст, чи
книжкою), робить йому шкоду,
бо відбива його від національ$
ного ґрунту». 

І саме тому актуальними є зас$
тереження Грінченка, коли він,
обурюючись висловлюваннями
про якусь нібито «нездатність до
державності» українського на$
роду та про його історичну при$
реченість на приєднання до ніби$
то рідної йому Москви, писав:
«Не тоді добре єднається народ з
народом, коли вони родичі, хоч
би і близькі, а тоді, коли життя їх
укупі — таке, що дає їм змогу заз$
навати в сій спілці найбільш уся$
кої користі, якомога більшого
вдоволення своїх потреб як на$

(Закінчення.
Початок на 78889 стор.)

роду, якомога більшого щастя».
Історичний досвід підтверджує
справедливість цих думок.

Про Б. Грінченка ще за життя
говорили: «Він більше працю$
вав, ніж жив». Жарт? Парадокс?
Аж ніяк! Бо великий українець
із притаманним йому сумлін$
ням працює і досі. Можна бути
певним: ось і саме цю хвилину
не одна вдячна рука гортає його
Словник, шукаючи в автора тої
чи іншої мовної (філологічної)
допомоги при написанні конт$
рольної, курсової, дипломної,
зрештою, для збагачення влас$
ної компетенції. І «приписано»
Грінченкові трудитися, доки
існуватиме Україна, її мова, її
культура.

Марина КІПАЙТУЛОВА,

студентка VІ курсу

(спеціальність 

«Видавнича справа та

редагування»)

Приємна новина

Маємо студентську їдальню
Про це говорили неоднора$

зово і не один рік. Мовляв,
багато чого маємо, а от на
кав'ярню чи їдальню ніяк не
спроможемося. Все упиралося
в приміщення. В кошти, яких,
за словами університетських
жартівників, ніколи не буває
багато. Але те, чого дуже до$
биваєшся, зрештою стає
дійсністю. Наприкінці грудня
університетська їдальня спра$
вила своє новосілля. В ній
працівники навчального року
відзначили новорічне свято.
Зібралося близько 80 осіб з ба$
зової структури і територіально
відокремлених підрозділів.

Святу передувала досить
серйозна і відповідальна
робота. Як будівельників, так
і дизайнерів. Особливо ос$
танніх. За словами завідуючо$
го кафедрою дизайну А. І. Ло$
мовського, за якийсь тиждень
його студенти і працівники
виконали місячний обсяг
робіт. Бригади щодня зміню$
вали одна одну, докладали
всіх зусиль, щоб укластись у
досить стислі строки. І це їм
удалось.

Очі відвідувачів їдальні ми$
лують розписи стін у стилі кра$
щих зразків українського маля$

рства. Квіти, фантастичні звірі
наче перенеслись з відомих
картин Марії Приймаченко.

Отже, цей зал справедливо от$
римав назву «приймаченківсь$
кий». Інші два зали оформлені.
відповідно, в стилі художніх над$
бань Трипільської культури і ук$
раїнської вишиванки.

Загалом дизайнери перей$
малися оформленням примі$
щення їдальні з вересня
минулого року. Розробляли (по
5$6 ) варіантів зовнішнього
вигляду кожної із зал. Обирали
найкращий.

На заключному етапі роботи
найбільше відзначилися третьо$
курсниця Анна Зоркіна, четвер$
токурсниця Діана Бондаренко,
п’ятикурсники Станіслав Берс$
теньов, Андрій Яремко, семи$
курсник Денис Кот та інші.
Ними керували (та й самі док$
ладали рук) заступник завідую$
чого кафедрою А. Й. Гук, старші
викладачі В. О. Лющенко,
А. П. Сухоцький, викладач
А. А. Ломовський.

Після навіть найкращого
свята завжди наступають
звичні будні. А вони в тому, що
їдальня має обслуговувати сту$
дентів, викладачів, усіх пра$
цівників університу. Сюди при$

ходить усе більше людей. Пе$
редусім, кому потрібно по$
обідати. Їм пропонують перші,
другі і треті страви. Я познайо$
милась з меню за один із днів
тижня. Того дня в нашій
їдальні можна було замовити
суп з фрикадельками або ж
борщ, другі страви, випити
чаю або ж кави. Дехто зі сту$
дентів$очників обмежився пи$
ріжками, пампушками та бе$
залкогольними напоями.

— Їдальня розрахована на 80
посадочних місць, — розповідає
мені керівник закладу Галина
Таланчук. — Поки що відвіду$
вачів не так багато. Сподіваємо$
ся, що згодом, як більше людей
дізнаються про нас, спробують
наших страв, і відвідувачів
побільшає.

Щодо планів на найближче
майбутнє, то вони прості і
зрозумілі. Галина Олександ$
рівна назвала головні з них.
Це розширення меню (щоб
був більший вибір страв), і
налагодження повноцінного
дієтичного харчування.

Питаю кількох студентів, чи
все влаштовує їх в їхній
їдальні.

— Ми тут лише вдруге$
втретє. Все, що замовляли, ви$

сокоякісне, свіже, смачне. І
ціни доступні.

Фахівець кафедри технології
харчування Олена Любенок
теж найкращої думки про
їдальню.

— Я тільки вдруге тут. Але
буду в їдальні постійно
обідати.

В планах закладу відпуск
обідів додому, облаштування
торговельних точок на кількох
поверхах навчальних корпусів,
де будуть продавати пиріжки,
печиво, чай, каву, безалко$
гольні напої. В їдальні можуть
влаштовуватись різні особисті
свята — вже перший, хоч і неве$
личкий досвід є.

Хочеться побажати пра$
цівникам студентської їдальні
успіхів і удач, а її відвідувачам:
«Смачного!»

Ірина АНДРУЩЕНКО,

заступник директора
центральної бібліотеки

університету

Від себе додам: коли я роз$
повіла про свої відвідини
їдальні кільком колегам, ті вия$
вили бажання теж стати її
клієнтами. Мовляв, хочеться
нормально обідати, а не обхо$
дитись чаєм, кавою і печивом.
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Мово моя українська

А вона ж державна
У статті 10 Конституції Ук�

раїни зазначається, що держав�
ною мовою в Україні є ук�
раїнська мова. Отже, держава
забезпечує всебічний розвиток і
функціонування її в усіх сферах
суспільного життя на всій тери�
торії України. В Україні гаран�
тується вільний розвиток, вико�
ристання і захист російської,
інших мов національних мен�
шин України.

Мова — це засіб спілкування,
передачі інформації. Державна
мова — не тільки інструмент
спілкування, це інструмент зла�
годи, єднання всіх громадян
держави навколо загальнодер�
жавних успіхів та проблем,
інструмент добробуту й захисту
інтересів держави. Громадяни�
ном Ізраїлю може стати єврей,
який вивчив єдину державну
мову ідиш. Навіть США, де
мешкають десятки мільйонів
нігерійців, китайців, мекси�
канців, поляків, зрозуміли, що в
державі повинна бути єдина
державна мова — оберіг держа�
ви і добробуту її громадян. Тому
недавно в США був ухвалений
закон про єдину державну мову
— англійську. І в Російській Фе�
дерації є єдина загальнодер�
жавна російська мова.

Звернімося до історії. Ук�
раїнська мова як основний чин�
ник ідентичності нації, її культу�
ри й духовності зазнавала
всілякого гноблення протягом
сотень століть. Імперіалісти,
грабіжники знають, що з втра�
тою мови народ втрачає
національну гідність, перетво�
рюється на глину, з якої можна
зліпити зрадника, раба, бо
патріотично свідома людина
може віддати життя тільки за
Батьківщину. Після підписання
Переяславської угоди з Мос�
ковією верхівка, яка жила за
рахунок використання праці
трударів, в Україні накладає
заборону на українську мову в
навчальних закладах, церквах,
державних установах. Фактич�
но з мовою нищаться пісня,
звичаї і культура цілого народу.
Для цього було видано понад
170 царських указів і постанов
ЦК КПРС. 1718 року спалено
бібліотеку Києво�Печерської
лаври, де зберігалася історія
України, а 1964 року Москва
вчинила підпал приміщень

Бібліотеки АН УРСР, де зберіга�
лися архівні довідки. І це для
того, щоб остаточно викорінити
і згадку про засади української
нації. Мова нищилася протягом
панування Російської імперії,
Польщі. Тож сотні культурних
діячів поплатилися роками пе�
реслідувань, ув'язнень у холод�
них казематах за те, що писали
українською мовою. Цього до�
сягали і висиланням українців
за межі держави. З 1917 до 1946
року було знищено 29 міль�
йонів українців, зокрема пись�
менників, працівників культу�
ри, освіти, науки. Голодомор
1932�1933 років позбавив життя
мільйонів носіїв української
мови. А згодом щорічно висе�
ляли до 2 мільйонів молодих
людей — хитро, непомітно для
загалу: примусово розподіляли
спеціалістів після закінчення ви�
щих навчальних закладів аж до
Тихого океану, щоб там вони
створювали сім'ї і забували
свою рідну мову.

І все ж Україна отримала
свою незалежність і обрала
державну мову — українську.
Але чомусь українці тільки
зневірюються в тих людях, які
говорили на виборах такі
«гарні» слова. Чому ж так?
Просто політичним діячам бай�
дуже, яка буде мова, адже їх
мета — очолити верхівку влади.
Чистої української мови, на
жаль, майже не залишилося.
Нам потрібно нагадати нашим
землякам, що вони насамперед
є Українцями з великої літери і
перш ніж порушувати питання
білінгвінізму, слід узяти до рук
паспорт, повернути графу
«національність» і згадати, чиї
ми діти. Нам потрібно виховати
нове покоління українців,
патріотів, які будуть цінувати і
захищати рідну мову, відрод�
жувати українські традиції,
звичаї, нашу вишиванку, нашу
пісню, адже кожен має право,
не ховаючись, пишатися своєю
національністю. Зневага до ук�
раїнської мови — це зневага до
українця.

Андрій СОТНИК,

студент ІІІ курсу

Дубенської філії 

університету

(спеціальність 

«Правознавство»)

9–13 січня ц. р. відбулася
поїздка фонду «Серце до сер�
ця» на 18�ий фінал акції польсь�
кої фундації «Великий оркестр
святкової допомоги». У поїздці
взяли участь 91 особа — предс�
тавники Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спор�
ту, Міністерства охорони здо�
ров'я України, Українського

державного центру позашкіль�
ної освіти Міністерства освіти і
науки України, обласних дер�
жавних адміністрацій, регіона�
льні представники фонду «Сер�
це до серця», інших громадсь�
ких організацій і засобів масо�
вої інформації.

У ході поїздки учасники оз�
найомилися з досвідом прове�
дення благодійної акції допо�
моги дітям з різними вадами в
Польщі, які проводить польсь�
ка фундація «Великий оркестр
святкової допомоги»; відвідали
навчальні заклади; провели
зустрічі з представниками за�
собів масової інформації. Крім
того, у рамках поїздки було
проведено розширену нараду
щодо організації та проведення
акції благодійної допомоги
дітям з різними вадами у 2010
році в Україні. Кожного року в

Польщі, збирають близько
30 млн. Для поляків акція є
одним зі свят, які проводяться в
країні. В цей день неможливо
побачити людей, або окрему
людину, яка не має серця�
наклейку.

Нагадаю, що «серце» являє
собою головний елемент по�
жертви коштів на благодійність.

Щире серце, відкриті почуття є
атмосферою акції. На головних
площах найбільших міст
країни, в цей день, відбувають�
ся концерти�аукціони. Волонте�
ром може стати будь�хто. Го�
ловне — бажання та мета допо�
могти акції зібрати кошти на
медичне обладнання. Цим
зайнято близько 120 тисяч во�
лонтерів, 20 тисяч штабів.

Цього року в Україні, а саме
23 травня, пройде 5 фінал
Української акції «Серце до
серця». Є надія, що вже сьо�
годні, з думкою про світле май�
бутнє нашої нації, люди поч�
нуть краще ставитись до проб�
леми хворих дітей.

Олексій ТЮРМЕНКО,

студент ІV курсу

Інженерно*технологічного

інституту

Акції

«Cерце до серця»

Освітянське свято в університеті
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Таланти твої, «Україно»
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)8518918437 Наталія Володимирівна
428874812 внутрішній (147) — науково$дослідна частина 

Дуже часто на різноманітних конкурсах, фестивалях,
турнірах інших змагальних випробуваннях думки журі і гля8
дачів не співпадають. Перші віддають перевагу одним учасни8
кам, другі — іншим. Але, як правило, ніхто, із поцінювачів не
помиляється. Завжди помічають і належно відзначають найк8
раще, найталановитіше, найудатніше.

Бо загальновизнано: справедлива і належна оцінка зробле8
ного, досягнутого надихає всіх людей — незалежно від віку,
статі, здібностей — на нові, ще більші звершення 

На недавньому фестивалі «Сяйво надій» приз глядацьких
симпатій дістався співачці Наталії Рассоловій. 

На знімку: Н РАССОЛОВА під час виступу. 
Фото Павла БАГМУТА
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Лишень показую на календар

— Не знаю, як, подруго, далі 
жити,

Гуля мій чоловік, не має 
спину,

Як прийде вранці — що тут
говорити,

Показую йому лиш на 
годинник.

— Тобі ще добре. 
Мій сказивсь неначе,
Блисне, мов сонце серед

чорних хмар,
Я не сварюся й зовсім вже не

плачу,
Лишень показую йому на

календар.

З народного гумору

— Куди всі їдуть?
Чом так поспішають?
— Спитав дідок
У вранішнім трамваї.
— Хай я до сина
Бо пора провідать,
І хочу встигнуть з цим 

Я до обіду.
А їм? Невже 
Про вихідний забули,
Й знічев'я у дорогу
Всі гайнули.

Анатолій УРБАН

Мені — в гості. А їм?
Йде Михайло по базару
Купувати ті товари,
Що тут продають купці.
Ой, купці ті — молодці.
Рано�вранці на риночку
Виставляють горілочку,
Мед, хутро, овес, пшеницю
Та беруть за це дещицю
За товар, який купує

Переляканий народ.
А Михайло купив сало
На черговий бутерброд.

Антон РОГОВСЬКИЙ,
студент ІІ курсу

Інституту філології та
масових комунікацій

(спеціальність «Видавнича
справа та редагування)

Базарна бувальщина


