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Цьому гарному святу стільки
ж років, як і університету зага�
лом. І щоразу це непересічна
подія в житті не тільки першо�
курсників, а й їхніх викладачів,
усіх працівників навчального
закладу, батьків, родичів і
друзів юнаків та дівчат, котрі ще
недавно були абітурієнтами.

Останні три роки місцем про�
ведення свята стала Площа
знань, що біля нових корпусів
університету. Ще за годину до
початку дійства його учасників
привітав духовий оркестр

кращим за підсумками І�го се�
местру 2010�2011 навчального
року.

Високе довір'я було виявлено
групі студентів — стипендіатам
іменної стипендії Президента
університету П. М. Таланчука.
Юнаки і дівчата поклали квіти
до пам'ятників видатним ук�
раїнцям — Тарасу Шевченку,
Богдану Хмельницькому та
Михайлу Грушевському.

Ведучі свята розповіли при�
сутнім про університет, його
особливості і досягнення. Їхню
розповідь істотно доповнив

керівник навчального закладу
П. М. Таланчук. Він привітав
першокурсників, їхніх батьків,
родичів і друзів, запевнив, що
професорсько�викладацький
склад ВНЗ, увесь його колектив
докладатимуть ще більше зу�
силь для кращої підготовки сту�
дентів.

Перший проректор універси�
тету Л. Ф. Романенко зачитує
наказ про зарахування на І�й
курс базової структури на�
вчального закладу юнаків і
дівчат, котрі успішно пройшли

З місця події
«Мрія». А о 10�ій годині ранку
стартувала урочиста частина
свята. На гарно облаштованій
сцені — ведучі — недавні випуск�
ники університету Тетяна Белун і
Максим Шаповал. На флагш�
тоці замайоріли прапори —
Державний, столичний і на�
вчального закладу. А вже тра�
диційний Вогонь знань запалю�
вали директор Інституту со�
ціальних технологій Л. З. Сер�
дюк і студент IV курсу цього ж
інституту Дмитро Юзва — предс�
тавники підрозділу, який став

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

Поповнилася
студентська сім’я

(Закінченняна 2 стор.)

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

16 вересня цього року відбулась конференція трудово�
го колективу Університету «Україна». Її відкрив Президент
П. М. Таланчук.

Учасники зібрання обговорили підсумки роботи у 2010�2011
навчальному році та завдання на наступний навчальний рік. Із
доповіддю виступив проректор з наукової роботи В. І. Олефір.

В обговоренні доповіді взяли участь Президент університету
П. М. Таланчук, директор Інституту філології і масових
комунікацій Н. В. Барна, ректор Хмельницького інституту
соціальних технологій М. Є. Чайковський, ректор Рівненського
інституту О. О. Ставицький, виконуючий обов’язки президента
студентського самоврядування Владислав Мишківський,
директор Науково�дослідного інституту паралельних обчислень
та збереження інформації В. В. Сав’як та ректор Вінницького
соціально�економічного інституту І. С. Гамрецький.

З інформацією про затвердження колективного договору
виступив начальник управління юридичної та кадрової роботи
університету Л. О. Горінштейн.

Голова профкому університету Г. Ф. Нікуліна інформувала
про роботу комісії з трудових спорів.

Наш кореспондент



випробування. Трьом з них —
Катерині Александровій,
Олексію Курбету і Данилу Пав�
ленку —керівник університету
вручає студентську символіку.
Зачитується присяга першоку�
рсника. Над площею лунає ба�
гатоголосе «Клянусь» юнаків і
дівчат, котрі поповнили сту�
дентські лави ВНЗ.

Першокурсників, їхніх бать�
ків, увесь навчальний заклад
привітали народний депутат
України, голова наглядової
ради університету О. Г. Білорус,
голова Спілки інвалідів України
В. В. Хабаров, народна артист�
ка України, лауреат Національ�
ної премії України Р. С. Не�
дашківська, директор Департа�
менту корпоративного бізнесу
банку «Хрещатик» О. І. Мандзя.

Цьогорічне літо стало пам’ят�
ним для п’ятикурсника універ�
ситету Олександра Корнійка.
Він виконав нормативи канди�
дата у майстри спорту з па�
орліфтингу, армреслінгу та

важкої атлетики, зайняв перше
місце із плавання в змаганнях
на Кубок України. До того ж,
хлопця включено до складу
збірної країни із біатлону, і він
уже розпочав підготовку до па�
раолімпійських ігор 2014 року.
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А на святі президент універси�
тету вручив Олександру посвід�
чення кандидата у майстри
спорту.

Свято завершилося концер�
том. Двічі піднімалися на сцену
танцюристи Ансамблю пісні і

танцю Прикордонних
військ України, які викона�
ли композиції «Козацькі
забави» і «Чого плачуть
козаки». Щедрими оплес�
ками нагородили співачок
— старшого викладача
ВНЗ, заслужену артистку
України Світлану Мирво�
ду, лауреаток багатьох
міжнародних та всеук�
раїнських конкурсів Тетяну
Кисляк і Ольгу Розколоть�
ко, другокурсницю Інсти�
туту філології та масових
комунікацій Євгенію Бо�
родіну. На висоті був і ан�
самбль народної пісні
«Мальви».

У ще дуже тепле і при�
вітне літнє небо підніма�
ються різнобарвні кульки.
Лунає Гімн університету,
який за свої лише дванад�

цять років упевнено утверд�
жується на освітньому небосхилі
молодої незалежної країни.

Власна кореспонденція

Фото 

Олександра КРИВОНОСОВА

Міжнародна співпраця І чужому научаймось
Незважаючи на свій ду�

же юний вік, Університет
«Україна» вже встиг нала�
годити співпрацю з багать�
ма навчальними заклада�
ми, громадськими ор�
ганізаціями країн світу. Ці
зв’язки міцніють, розвива�
ються. Свідчення тому —
недавнє створення Ко�
рейського інформаційного
центру в нашому універси�
теті. Підписано відпо�
відний договір, який пе�
редбачає співпрацю в
освітній та інших галузях.

Як заявив в інтерв’ю за�
собам масової інформації
Президент університету
П. М. Таланчук, південні
корейці самі із багатьох
варіантів обрали саме наш
навчальний заклад. Ко�
рейська Республіка має ва�
гомі напрацювання в еко�
номіці, а також в освіті.
Тож на думку П. М. Талан�
чука, створення Інфор�
маційного центру заціка�
вить багатьох наших сту�
дентів у вивченні корейсь�

кої мови. Можливий, уже
найближчим часом, обмін
студентами і викладачами.

Тож Центр стане дієвим ка�
талізатором у розвитку відно�
син між двома країнами зага�

лом, а освітянами зокрема.

Наш кореспондент

(Закінчення.
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Входження України до євро�
пейського інтелектуального
простору передбачає модер�
нізацію освітньої політики, зок�
рема в галузі середньої освіти.
Сучасна модель школи має бу�
ти інноваційною, враховувати
нові підходи щодо системи се�
редньої освіти. Ці вимоги
відбито в основних документах
про школу: «Національній докт�
рині розвитку освіти» (2002 р.),
законі України «Про загальну
середню освіту» (1999 р.), Кон�
цепції загальної середньої освіти
(12�тирічна школа) (2002 р.) та
Концепції профільного навчан�
ня в старшій школі (2003 р.).
Згідно з останнім документом,
допрофільна підготовка та
профільне навчання здатні за�
безпечити рівний доступ до на�
буття якісної освіти, забезпечи�
ти допрофесійну підготовку,
виховати людину, здатну адап�
туватись до сучасних еко�
номічних і соціальних обставин
життя.

Профільна диференціація
передбачає створення умов для
максимально можливого роз�
витку освітніх потреб, навчаль�
них можливостей, нахилів і
здібностей кожного учня, вра�
хування його прагнень до про�
фесійного самовизначення.
Профільному навчанню пере�
дує не менш важливий для
підлітка етап у житті — до�
профільна підготовка, яка
здійснюється у 8�9 класах з ме�
тою професійної орієнтації
учнів, сприяння вибору ними
напряму профільного навчання
у старшій школі. Прийняття
рішення про вибір профілю
навчання, як і вибір професії,
належать до категорії разових
рішень. Це — важливий і
серйозний крок у житті учня,
який потребує поради і допо�
моги з боку школи. До завдань
допрофільної підготовки мож�
на віднести: а) виявлення при�
родних нахилів, інтересів, здіб�
ностей та  навчальних можли�
востей школярів і формування
практичного досвіду, орієнто�
ваного на вибір профілю на�
вчання у старшій школі; б) на�
дання психолого�педагогічної

допомоги у набутті знань та
вмінь, пов'язаних із про�
фесійним становленням; в)
розвиток сфери пізнавальних і
професійних інтересів, прак�
тичних знань та компетенцій,
що сприяють успіху в майбутній
професійній діяльності; г) фор�
мування здатності адекватного
самооцінювання і прийняття
правильного рішення про вибір
напряму подальшої освіти та
набуття професії.

Отже, пріоритетними завдан�
нями, що стоять перед сучас�
ною школою, є навчити учня
правильно вибирати для себе
профіль навчання, здійснювати
(переважно за допомогою
варіативного компонента змісту
навчання) — внутрішньопро�
фільну диференціацію, тобто
визначати орієнтири майбут�
ньої професії і професійної
кар’єри. Ідея вибору спочатку
профілю навчання, а потім
орієнтації на вибір професій
певної групи, або ще краще
конкретної професії, полягає в
тому, щоб: а) у змісті навчання
були відомості професійного
спрямування; б) у підлітків
формувались інтереси до
різних видів діяльності з метою
полегшення вибору до тієї із
них, до якої «лежить душа»;
в) у процесі екскурсій, експе�
дицій учнів знайомили зі світом
професій та спеціальностей. 

З цією метою і створюються
нові підручники та дидактичні
матеріали, які здатні забезпечи�
ти формування в учнів досвіду
професійного самовизначення.
Проте, якщо така робота буде
проводитись лише у 8�9 класах
(офіційно визначеному в Кон�
цепції профільного навчання
етапі допрофільної підготовки),
то, на нашу думку, не будуть
винятком помилки у виборі
профілю навчання, бо у
14�15�річному віці це вже
запізно робити. Адже підго�
товка учнів до вибору профілю
професійного самовизначен�
ня — тривалий, багатоетапний
процес. Ми пропонуємо таку
роботу розпочинати вже з пер�
шого класу, з урахуванням віко�
вих особливостей, досвіду

практичної діяльності, інтересів
і потреб учнів. Цей етап (1�7 кл.)
ми визначаємо як пропедевтич�
ний або підготовчий до доп�
рофільної підготовки. Адже
відомо, що ще до шкільного
віку діти знайомляться з деяки�
ми поширеними професіями:
лікар, учитель, продавець
тощо. Тож, на підготовчому
етапі з урахуванням вікових
особливостей дітей доцільно
проводити діагностування учнів
за інтересами і нахилами, роз�
вивати зародки здібностей,
спостерігати за діяльністю дітей
з метою визначення доміную�
чих сфер діяльності, які є улюб�
леними в того чи іншого учня
(одні діти полюбляють ліпити,
працювати руками, конструю�
вати, другі — вивчати біологічні
об'єкти, треті — рахувати та об�
числювати тощо). Тому в цей
період відбувається визначення
мотивів до вибору улюблених
предметів. Відповідно завдан�
ням учителя є створення ситу�
ації успіху, заохочення до вико�
нання того виду навчальної
діяльності, яку дитина полюб�
ляє і якій вона надає перевагу та
відповідно чекає схвалення за
вдале виконання.

У 5�7 класах підліток «шукає
себе», «примірює на себе» різні
види діяльності, відвідує багато
гуртків, секцій тощо. Але посту�
пово одні з них полишає, а
іншим надає перевагу. Іноді в
цей період відбувається різка
зміна захоплень, видів на�
вчальних діяльностей. Тому
завданням учителя в цей період
є вивчення особливостей
характеру, інтересів, якостей
особистості та розвиток відпо�
відних задатків, що врешті�
решт призведе до концентрації
інтересів і сфер навчальної
діяльності. Це полегшить у
8�9 класах вибір профілю на�
вчання. Отже, основним зав�
данням на підготовчому етапі є
створення умов для вільного
розвитку здібностей та інте�
ресів, їх перетворення з аморф�
них на концентровані, форму�
вання мотивів до вивчення пев�
них навчальних предметів, пев�
них видів навчальної діяль�

ності. Вважаємо цей етап не
менш важливим, ніж етап доп�
рофільної підготовки.

Допрофільну підготовку
можна умовно розділити на два
важливі етапи: професійне
орієнтування і професійне кон�
сультування учнів. Професійне
орієнтування характеризується
тим, що в цей період учитель
стає помічником, тьютором,
консультантом у виборі учнем
профілю навчання, він створює
умови для професійного само�
визначення. 

Профконсультування за ви�
бором профілю — спільна ді�
яльність учня і вчителя, який ке�
рує цим вибором. Отже, в цьо�
му випадку передбачається ак�
тивність учня, який звертається
до вчителя за консультацією.
Щоб вона була результатив�
ною, треба створити справжнє
чи штучне середовище (за ра�
хунок рольової чи імітаційної
гри), в якому учень міг би оз�
найомитись із особливостями
умов, спробувати себе в тій чи
іншій діяльності. Крім того,
школи та заклади додаткової
освіти регіону мають запропо�
нувати короткотривалі курси за
вибором, семінари, конкурси,
тобто заходи, що ознайомлю�
ють із «асортиментом» профілів
і професій. І нарешті, підготува�
ти педагогічні кадри для спри�
яння та допомоги учню у виборі
профілю, а потім і професії.

Відтак робити вибір — не
просте вміння. Його формуван�
ня пов'язане зі специфічними
умовами, специфічною ор�
ганізацією, методами і форма�
ми навчання. Вибирати легше,
коли є великий вибір, і навіть,
якщо він спочатку помилковий,
однак, це все�таки краще, ніж
відсутність вибору. Здатність
вибирати змінюється протягом
життя. До шести років дитина
часто здійснює несвідомий
вибір (наприклад, за яскра�
вістю іграшки, наявністю кольо�
рових малюнків у книжці тощо).
У передшкільному віці дитина
вже здійснює свідомий вибір в
ігровій чи побутовій ситуації.
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Але поступово вже у школі зав�
дяки її уніфікації (сталий ре�
жим, зарегламентованість за�
ходів тощо) здатність до вибору
поступово зменшується, бо си�
туацій для вибору стає все мен�
ше. Тому учень не бачить сенсу
в здійсненні формального ви�
бору. Можливість робити вибір
ставить учня перед необхід�
ністю приймати відповідальне
рішення, будувати адекватний
образ майбутньої професії.

Вагома і суттєва ситуація
відповідального вибору серйоз�
но постає перед учнем на етапі
допрофільної підготовки або
іноді навіть на підготовчому до
неї етапі. В цей період він пере�
буває в умовах невизначеності
стосовно вибору навчання.
У нього обмежені знання зі
шкільних предметів, недостатня
інформованість про типи про�
фесій, не знає він і того, які
профілі «дають вихід» на певні
професії, який характер праці за
цими професіями. Не вистачає
йому також об’єктивних знань
про свої індивідуальні можли�
вості, вимоги професії до стану
здоров'я людини, не уявляє
взаємозв'язку в системі вибору
профілю (і професій): «хочу» —
«можу» — «маю» —«треба».

Тому профконсультування
має обмежити випадки поми�
лок учнів при виборі профілю
навчання. Щоб попередити ви�
падки помилок при виборі
профілю, учням треба макси�
мально надати інформацію про
профілі навчання у школі і
сусідніх закладах освіти. Для
полегшення вибору профілю
навчання та профільних пред�
метів ми створюємо учням умо�
ви для цього. Зокрема, у
8�9 класах ми організовуємо
курси за вибором, мета їх —
сприяти вибору майбутнього
профілю навчання, зацікавити
учнів певними предметами. У
8�х класах ми влаштовуємо для
всіх учнів коротривалі курси
(6�8 годин): із математики —
«Цікава математика», з ук�
раїнської мови — «Мова моя
калинова», з географії — «Ук�
раїна — найкраща країна», з
історії — «Історія українського
козацтва» тощо.

Учні, яких після відвідування
курсів у 8�му класі зацікавив
певний навчальний предмет, у
9�му класі продовжують навча�
тись, відвідуючи курси за вибо�
ром більшої тривалості з того
предмета (68�102 години) і тої
тематики, яка їх раніше заціка�
вила. На допрофільному етапі —
це в основному предметні
(пробні) курси. Вони поглиб�
люють знання з даного предме�
та, розвивають інтерес до ньо�
го. Звичайно, інтерес до піро�
технічних ефектів, що цікавлять
учнів цього віку, ще не є лю�
бов'ю до хімії, проте, набуваю�
чи знання на цих курсах, учень
зможе переконатись у правиль�
ності вибраного напряму на�
вчальної і майбутньої про�
фесійної діяльності або відмо�
витись від нього.

На етапі допрофільної підго�
товки успішними щодо свідо�
мого вибору профілю навчання
та майбутньої професії є ще й
пропедевтичні курси, які ор�
ганізовуються за рік до вивчен�
ня предмета, з яким учні ще не
знайомі. Наприклад, у гімназії
№ 290 у м. Києві за рік до
вивчення східних мов учнів оз�
найомлювали з культурою і
традиціями народів Кореї і
Японії. Відвідування таких
курсів полегшує дитині вибір
профілю вивчення східних мов,
якщо вона зацікавилась цими
відомостями.

Для вибору профілю, в якому
профілюючими є два предмети
(наприклад, біолого�хімічний
профіль), у 9�му класі ми
організували міжпредметні
курси на базі двох предметів.
Наприклад, «Основи агрохімії».
Курси такого типу ефективніші,
якщо учні відвідували ще й
гуртки і секції в закладах додат�
кової освіти.

І нарешті, орієнтувальні курси
виявились успішними для
учнів, які вже попередньо
визначились із вибором май�
бутньої галузі діяльності, бо такі
курси орієнтують уже не стільки
на вибір профілю, скільки на
вибір певної професії.

За нашими спостереження�
ми, свідомому вибору профілю
навчання сприяє й функціону�
вання шкільного центру доп�
рофільної підготовки, профіль�
ного навчання і профорієнтації.

Інформація, розміщена на стен�
дах центру та на його комп’юте�
рах (наприклад, про профільні
предмети кожного навчального
профілю і кількість годин на їх
вивчення, про професії, які
«випливають» з того чи іншого
профілю, про адреси та телефо�
ни закладів для набуття подаль�
шої освіти тощо), допомагає
учням у свідомому виборі
профілю навчання. Полегшен�
ню вибору профілю навчання
сприяє й удосконалення на
етапі допрофільної підготовки
змісту основних базових курсів
(інваріантний компонент) за
рахунок: а) професійно спря�
мованої інформації; б) розроб�
ки завдань самостійної роботи;
в) створення завдань із проб�
лемним підходом до їх розв'яз�
ку; г) складання навчальних
проектів. Отже, орієнтування на
вибір профілю навчання відбу�
вається за рахунок поглиблення
і розширення знань із навчаль�
них предметів за інтересами
учнів. При цьому ми викорис�
товували такі методи: тестуван�
ня, анкетування, бесіди, опиту�
вання, інтерв’ювання.

На успішність вибору про�
філю навчання, як засвідчив пе�
дагогічний експеримент, знач�
но впливає також реалізація
технології портфоліо як інстру�
менту самоосвітньої діяльності.
Портфоліо — цілеспрямована
збірка доробку учня, яка
засвідчує його зусилля, розви�
ток і досягнення учнів в одній
або кількох галузях навчально�
го плану, тобто це «портфоліо�
звіт» або «портфоліо�досягнен�
ня», за допомогою якого фіксу�
ються, накопичуються й оціню�
ються індивідуальні досягнення
школяра в окремий період його
навчання. Ця технологія дозво�
ляє поєднувати три складові:
викладання, учіння й оцінюван�
ня. Вона сприяє появі потреби в
самоосвіті і створює умови для
самостійної навчальної діяль�
ності учнів. У процесі навчаль�
ної діяльності портфоліо сприяє
також розвитку основних її еле�
ментів: цілей, мотивів, навчаль�
них дій, контролю й оцінки.
Самооцінка результатів діяль�
ності дозволяє стимулювати
навчальну мотивацію як до
процесу, так і до результату
діяльності. Технологія порт�

фоліо стимулює рух до само�
навчання, тобто дозволяє пе�
ретворити освітній процес на
діяльність учня. Зокрема, коли
учням експериментальних
класів було дано завдання
скласти словник професій, вия�
вилось, що вони написали про�
фесій і їх особливостей значно
більше, ніж очікували вчителі, і
значно більше, ніж у контроль�
них класах. Аналогічно учні
впорались із завданням на
порівняння переваг і недоліків
деяких масових професій. От�
же, дидактичні можливості ба�
гатоцільового портфоліо
значні, адже воно дозволяє
конструювати власні знання,
самостійно приймати рішення,
динамічно розвиватись, фор�
мує здатність самостійно діяти у
складних ситуаціях за різних
умов. Технологія портфоліо пе�
редбачає зміну пріоритетів із
засвоєння готових знань на са�
мостійну пізнавальну творчу
діяльність кожного учня з ураху�
ванням його особливостей,
можливостей та інтересів. Вико�
ристання портфоліо передбачає
систематичний розвиток умінь
планувати власну діяльність,
розподіляти час, оперувати
різними навичками і прийома�
ми роботи, презентувати й
оцінювати результати своєї на�
вчальної праці, які мають бути
значущими, в першу чергу, для
самих учнів, сприяти форму�
ванню готовності до самоосвіти,
до вибору профілю навчання, а
в майбутньому — до про�
фесійного самовизначення. 

Портфоліо учнів як сукупність
самостійно виконаних робіт
(схеми, креслення, моделі, ма�
кети, реферати, есе, звіти про
проблемно�дослідницьку чи
певну тематичну роботу), ми
використовували в якості
спеціальної залікової праці як
за результатами вивчення курсу
за вибором, так і як проективну
роботу з певного навчального
предмета.

Система діагностики й оціню�
вання, що ґрунтується на
результатах: а) підсумкової на�
копичувальної оцінки; б) рей�
тингу портфоліо учня; в) доку�
ментально підтверджених до�
сягнень (грамоти, дипломи),
стимулює учнів до особистісно�
го зростання й уникнення поми�
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лок у виборі профілю навчання
та подальшого професійного
самовизначення. 

Важливим фактором вибору
профілю навчання також є
усвідомлення учнем своїх інди�
відуальних можливостей та тих
обмежень, які накладають стан
здоров'я, особливості характе�
ру, темпераменту, психіки в
цілому. Тому в системі понять
щодо вибору профілю і май�
бутньої професії: «хочу» —«мо�
жу» — «маю» —«треба» сут�
тєвим є й поняття «маю», яке
стосується переважно стану
здоров’я (наявність фізичних та
деяких психічних особливос�
тей). Якщо вимоги до бажаної
професії не співпадають зі
станом особистого здоров’я, то
йдеться про профнепридат�
ність. Отже, інформація про
професію має засвоюватись ра�
зом із відомостями про обме�
ження, пов’язані зі станом влас�
ного здоров'я. Тобто йдеться
про вчасне встановлення не�
придатності людини до певної
праці. Наприклад, якщо люди�
на втрачає свідомість від вигля�
ду крові, то лікарем, мабуть, їй
уже не бути, а хворому на
алергію (хворобу нашого еко�
логічно неблагополучного сьо�
годення) не варто прагнути ста�
ти хіміком. 

Профконсультування, яке
проводять шкільний психолог і
класний керівник, призначене
обмежити можливі помилки
при виборі профілю навчання і
професійному самовизначенні.
Водночас педагогам і психоло�
гам, які проводять профкон�
сультування, треба пам'ятати
про моральний бік діагностич�
ного висновку з приводу проф�
непридатності людини. Адже
відомо, що прагнення людини,
її воля іноді відіграють надзви�
чайну роль. Прикладом може
бути О. Маресьєв, який, втра�
тивши на війні обидві ноги, все�
таки знову став льотчиком.
Отже, важливо шукати шляхи
подолання цієї непридатності, а
не просто констатувати її. Крім
того, учню треба порадити зай�
нятись самопізнанням, вивчен�
ням свого «Я», своїх психічних
особливостей (характеру, волі,
спрямованості особистості,
темпераменту, здібностей, інте�
ресів, мотивацій тощо), від�
відувати курс за вибором
«Пізнай себе», уявити себе про�
фесіоналом високого рівня. Це
буде першим кроком на шляху
до вибору спочатку профілю

навчання, а потім і професії.
Наступними кроками стануть
самовдосконалення, самови�
ховання, робота над собою з
метою досягнення професійної
мети.

Вважаємо, що успіх у свідо�
мому виборі профілю навчання
і професії визначається такими
факторами: 

• обсягом знань випускни�
ка основної школи, його ком�
петентністю, загальною еру�
дицією, повнотою та глибиною
світогляду;

• і н т е г р о в а н і с т ю
(цілісністю) знань, що забезпе�
чується міжпредметними зв'яз�
ками і структурно�логічною їх
побудовою;

• спрямованістю особис�
тості, рівнем інтересів, мотивів,
захоплень, здібностей;

• с ф о р м о в а н і с т ю
спеціалізованих інтересів до
певних галузей знань та видів
діяльності;

• адекватністю уявлень про
свої психофізіологічні особли�
вості і їх відповідністю вимогам
бажаної професії.

На етапі допрофільної підго�
товки ми ознайомили учнів із
порадами щодо профільного, а
потім професійного вибору.

Основні поради до вибору
профілю навчання:

1. Ознайомитись із якомога
більшим числом професій
(скласти словник професій для
портфоліо), докладніше дізна�
тися про ті, які більше цікавлять.

2. Вивчити вимоги, що вису�
ваються до кожного типу про�
фесій: «людина�людина», «лю�
дина�техніка», «людина�приро�
да», «людина�знакова система»
і «людина�художній образ».

3. Пізнати себе (докладно
вивчити свої навчальні можли�
вості, інтереси, нахили, здіб�
ності, захоплення, стан здо�
ров'я, психічні особливості).

4. Зіставити свої можливості
з вибраним типом професії і
зробити висновок.

5. Одержати консультації у
психолога, вчителів, врахувати
поради батьків щодо групи
схожих професій та конкретної
вибраної тобою професії.

6. Вибрати кілька курсів за
вибором, що остаточно допо�
може задовольнити свої власні
інтереси і визначитись із вибо�
ром профілю.

7. Дізнатися, знання з яких
предметів найбільш необхідні
для цієї професії, і визначити їх
для себе як основні.

8. Вибрати назву профілю,
що відповідає цим основним
предметам, і продовжити на�
вчання в 10�му класі за обраним
профілем.

Резюмуючи, зазначимо, що
для успішного розв'язання
проблеми вибору профілю на�
вчання на етапі допрофільної
підготовки необхідним є:

1) проведення комплексної
діагностики інтересів, сфер
навчальної діяльності учнів ще
на підготовчому етапі до вибо�
ру профілю навчання;

2) самопізнання своїх пси�
хофізіологічних особливостей
(характеру, темпераменту, во�
лі, спрямованості особистості,
інтересів, навчальної мотивації
тощо);

3) ознайомлення зі світом
професій, побудова адекватно�
го образу омріяної професії;

4) створення умов для забез�
печення вільного розвитку інте�
ресів, здібностей, потреб учнів
у процесі вивчення предметів,
частина з яких у майбутньому
стане для дитини профільною і
забезпечуватиме профільне та
професійне самовизначення;

5) надання психолого�педа�
гогічної допомоги у набутті
знань, пов’язаних із профе�
сійним становленням;

6) формування здатності са�
мооцінювання своїх можливос�
тей і досягнень;

7) використання технології
портфоліо як засобу само�
освітньої діяльності учнів та
сприяння вибору профілю на�
вчання;

8) вдосконалення змісту нав�
чання за рахунок уведення про�
фесійно спрямованої інфор�
мації;

9) організація курсів за вибо�
ром з метою полегшення вибо�
ру профілю навчання і про�
фесійного самовизначення;

10) створення та функціону�
вання шкільного центру доп�
рофільної підготовки, профіль�
ного навчання і профорієнтації;

11) здійснення свідомого ви�
бору профілю навчання згідно із
системою понять «хочу» —«мо�
жу» — «маю» — «треба», тобто
врахування бажань, можливос�
тей, фізичного стану учня до ви�
бору професії та вимог ринку
праці.

Віктор МАЛИШЕВ,
доктор технічних наук, 

професор Університету «Україна»

Людмила ЛИПОВА,
кандидат педагогічних наук, 

старший науковий
співробітник Інституту педагогіки

НАПН України 

Тетяна ЛУКАШЕНКО,
старший викладач кафедри

психології Університету
«Україна»

Фото на згадку

На недавній Посвяті у студенти в нашому університеті
побувала народна артистка України, 

лауреат національної премії ім. Т. Шевченка 
Раїса НЕДАШКІВСЬКА (на знімку третя ліворуч)
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ливий підхід до кожного зі
студентів. Адже саме тут, завдя�
ки відсутності розмежованості
серед людей, створено сприят�
ливі умови для навчального та
реабілітаційного процесу. Зок�
рема, для людей з ОФМ ство�
рена секція з плавання та пра�
цює центр індивідуальної робо�
ти, де в разі потреби кожен мо�
же отримати необхідну про�
фесійну консультацію. Все це
діє таким чином, щоб можна
було поєднувати з основним
навчальним процесом.

Мені в університеті цікаво, я
тут здобуваю повноцінну вищу
освіту. Бо мене навчають гарні
педагоги. Чимало з них відомі в
Україні журналісти, такі, як
В. О. Карпенко, В. В. Губарець
та інші.

Цікава та дуже корисна і для
навчання, і для майбутньої ро�
боти практика у провідних

періодичних виданнях і видав�
ництвах столиці.

За чотири роки навчання в
університеті завдяки отрима�
ним знанням та практичному
досвіду, незважаючи на еко�
номічну кризу, я працював
здебільшого в Інтернет�видан�
нях, що спеціалізуються на
різних тематиках. Останнім ча�
сом через те, що видавництво,
в якому я працював, закрили, я
не працюю за спеціальністю.
Але сподіваюсь, що це тимча�
сово. Адже це тільки початок,
бо, як я вважаю, завдяки
Університету «Україна» отри�
мав усе необхідне для само�
реалізації в житті.

Денис ДЕНИСЕНКО,

студент V курсу
Інституту філології 

та масових комунікацій
(спеціальність

«Журналістика»)

На жаль, так склалося в
моєму житті, що від народжен�
ня я хворію на ДЦП. Але в міру
сил і можливостей стараюсь не
зважати на це, намагаюсь дола�
ти труднощі, розв’язувати
проблеми.

Ще під час навчання у школі
почав замислюватись над
своїми подальшими кроками в

житті. Врахувавши можливості,
бажання та обставини, я одноз�
начно вирішив, що моє май�
бутнє — в журналістиці. З цього
моменту почав збирати інфор�
мацію про вищі навчальні зак�
лади. Але тут виникла пробле�
ма в тому, що, на жаль, на на�
вчання за рахунок держави лю�
дині з обмеженими фізичними
можливостями потрапити прак�
тично неможливо, а щоб я став
«контрактником», сім’я не мала
коштів. Випадково від друзів
почув про Університет «Ук�
раїна». Будучи на дні відкритих
дверей, дізнався про те, що тут
є спеціальність «Журналістика».
Подавши відповідні документи,
я вступив на підготовче від�
ділення. За сім місяців, отри�
мавши атестат, уже навчався на
першому курсі ВНЗ.

З перших днів навчання я
відчув рівний і, водночас, особ�

Слово — студенту Перший крок до успіху

Любити і шанувати своє,
рідне, материнськеВона така ж студентка, як і

сотні інших дівчат у Кіровог�
радському інституті розвитку
людини. Молода, вродлива, як
і більшість її ровесниць.

Ще позаторік Олена Несен
була школяркою в обласному
центрі. А тепер уже другокурс�
ниця спеціальності «Видавнича
справа та редагування». 

— Вибрала цю спеціальність
свідомо, — розповідає дівчина.

— Бо люблю і шаную ук�
раїнську мову, українську жур�
налістику.

В сім'ї Олени, як і у багатьох
міських сім'ях, спілкувались і
спілкуються двома мовами: ук�
раїнською і російською. Не від�
дають переваги жодній із них.

Олена ще в початкових кла�
сах школи намагалась гарно
оволодіти українською мовою.
Брала участь у різних конкур�
сах, олімпіадах. Уже п'ятиклас�
ницею зайняла друге місце у
шкільному конкурсі з рідної мо�

ви. А в наступних
класах виборюва�
ла тільки перші
місця.

По закінченні
школи обрала для
подальшого нав�
чання Інститут
розвитку людини
з тим, щоб стати
журналісткою.

Гарне знання
державної мови
стало в нагоді. І не
лише в навчанні.
У березні цього
року Олена успіш�
но виступила в
мовній олімпіаді
вже в інституті.
Дівчина зайняла
перше місце, ви�
передивши ба�
гатьох сильних
претендентів на
перемогу.

А потім була
участь у Всеук�

раїнській олімпіаді із рідної мо�
ви. Першість здобували близь�
ко 100 учасників. Складні і до�
сить важкі завдання — письмові
та усні — поставило перед ними
журі. Олена успішно впоралася
із завданнями, виборовши сьо�
ме місце.

— Завдяки олімпіаді, — гово�
рить дівчина, — я збагатилася і
знаннями, і досвідом. Переко�
налась: потрібно самовдоско�
налюватись. Лише тоді прийде
більший успіх у конкурсах чи в
олімпіадах.

У сім'ї підтримують таке
прагнення Олени. Передусім,
мати — знана в Кіровограді те�
лежурналістка.

До речі, брат Олени — Олек�
сандр — теж студент Інституту
«Україна». Правда, обрав іншу,
ніж сестра, спеціальність — пра�
вознавство.

Олена випробовує свої си�
ли у практичній журналістиці,
є позаштатним кореспонден�
том «Першої міської газети».
Студентка висвітлює міські
події, розповідає про цікавих
людей. В активі дівчини —
цікаві і змістовні публікації на
різні теми.

Анатолій УРБАН

Мово моя, українська

На університетському святі
Фото Олександра КОВАЛЬЧУКА
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Сезон пляжного волейболу в
нинішньому році вкотре від�
крило м. Іллічівськ, що на Оде�
щині. Тут відбувся І етап
чемпіонату України із цього ви�
ду спорту.

На турнір приїхали най�
сильніші волейболісти з усіх
регіонів нашої країни. Всього
було заявлено 24 команди.

Фаворитами турніру вва�
жались ужгородці, кияни,
запоріжці та місцеві спорт�
смени.

Змагання проводились у два
етапи: перший — кваліфіка�

ційний, для команд без рейтин�
гу, другий — основна сітка, яка і
визначала призові місця серед
найкращих.

Загалом фаворити виправда�
ли сподівання. Підвели тільки
запоріжці, які зайняли п'яте
місце.

Першість здобула титулована
команда із Закарпаття. Ужго�
родці Костянтин Медяник і
Олександр Дергунов у фіналі
без особливих проблем із ра�
хунком 2:0 перемогли двох
Сергіїв із Одеси — Сергієнка та
Сироветника.

До речі, представники цього
міста вивели із боротьби за
першість столичну команду.
Київські волейболісти настіль�
ки були вибиті з колії, що ледь
не стали авторами ще однієї
сенсації — у матчі за третє місце
програли першу партію місце�
вим спортсменам. І все ж
хлопці зібралися і перемогли
суперників у двох наступних
партіях.

За бронзових призерів вис�
тупали майстри спорту Ми�
хайло Пронін і студент нашого
університету, майбутній пси�

холог Роман Романенко.
Ще успішнішим для цього ду�

ету став чемпіонат м. Києва.
Хлопці посіли перше місце,
перемігши всіх своїх супер�
ників.

Були цього літа і початку
осені ще успішні поєдинки на
міжнародному, вітчизняному і
регіональному рівнях. Зокрема,
дует молодих волейболістів,
який тільки недавно заявив про
себе, зайняв призові місця в
дорослому чемпіонаті України і
молодіжному Європи.

Власна інформація

Спортивне життя університету

На волейбольних майданчиках

Позмагались у Міжгір’ї
Спортивний рік Університету

«Україна» шостий раз поспіль
завершився Спартакіадою вик�
ладачів та співробітників. І зно�
ву, як і перед цим, змагання
проходили в с.м.т. Міжгір'ї з 20
по 25 червня. Спартакіада
зібрала 59 спортсменів п'яти
підрозділів університету:
м. Києва, Вінниці (соціально�
економічний інститут), Луцька
(Інститут розвитку людини),
Хуста (Карпатський інститут
підприємництва) та Івано�
Франківської філії. Серед учас�
ників Спартакіади були дирек�
тор Івано�Франківської філії
Г. В. Кіт, проректори Вінницько�
го соціально�економічного інс�
титуту В. М. Білий та Ф. М. Со�
хацький, завідувачі кафедр із
Києва А. Г. Тимошенко та
З. О. Сергійчук, професор Лу�
цького інституту розвитку лю�
дини В. Чижик та інші. Спів�
робітники університету виявля�
ли переможців з легкої атлети�
ки, настільного тенісу, волей�
болу, шахів, армспорту та фут�
болу. 

У перший день учасники зма�
галися з легкої атлетики та
настільного тенісу. В змаганнях
із бігу на 400 та 800 м пере�
можцями у своїх вікових групах
стали: І. Ходовіцька з Івано�
Франківська, Л. Фукс, М. Тана�
найко та І. Савчук із Луцька,
Н. Кривешко з Вінниці, О. Не�
сіна та С. Адирхаєв із Києва,
М. Лозюк із Хуста. В командно�
му заліку перемогли вінничани,

друге місце вибороли кияни,
третє — спортсмени з Луцька.

Переможцями з настільного
тенісу стали: І. Фриз, О. Коб�
зюк, М. Стужук із Вінниці,
Л. Фукс та В. Гордійчук із Луць�

ка, З. Сергійчук та Ю. Перелигін
із Києва. Командні місця роз�
поділилися так, як і в легкій ат�
летиці.

Кращою командою з волей�
болу стала збірна Карпатського
інституту, яка спочатку пере�
могла киян, а у фіналі спор�
тсменів із Луцька. Третє місце у
напруженій грі з киянами вибо�

роли вінничани.
У змаганнях із шахів команда

киян у складі А. Тимошенка,
О. Сергєєва та Н. Хачко не зали�
шила жодних шансів суперни�
кам і стала переможцем. Інші

місця розподілилися таким чи�
ном: вінничани — на другому
місці, Івано�Франківськ — на
третьому, Хуст — на четвертому
і Луцьк — на п'ятому.

У змаганнях із армспорту в
особистому заліку переможця�
ми стали: Г. Шелепало та
М. Костащюк (Вінниця); кияни
Т. Ткаченко та М. Даниленко;

І. Ходовіцька з Івано�Фран�
ківська; В. Чижик із Луцька.
В командному заліку призові
місця розподілилися відповідно:
1 — Вінницький соціально�еко�
номічний інститут, 2 — Універси�
тет «Україна» (м. Київ), 
3 — Івано�Франківська філія.

Змагання з футболу завершу�
вали Спартакіаду. У півфіналь�
них зустрічах кияни перемогли
команду з Луцька з рахунком
6:0, а вінничани за пенальті по�
долали футболістів із Хуста 2:0.
У боротьбі за перше місце
зустрічалися команди Вінниці та
Києва. В дуже напруженій бо�
ротьбі із рахунком 3:2 виграла
команда з Вінниці. Третє місце
здобули футболісти Хуста, а
четверте — Луцька.

Загальнокомандну перемогу
в VІ Спартакіаді Університету
«Україна» та кубок одержали
представники Вінницького
соціально�економічного інсти�
туту, на другому місці — пе�
реможці минулого року, коман�
да Університету «Україна»
м. Києва, на третьому — Луць�
кий інститут розвитку людини.

Кращими спортсменами
Спартакіади визнані: кияни —
З. Сергійчук та Л. Сенченко;
вінничани — В. Білий, О. Кобзюк
та Н. Кревешко; представники
Хуста — С. Нерба та М. Лозюк;
Л. Фукс та В. Чижик із Луцька;
В. Войнарович та Г. Кіт із Івано�
Франківська.

Наш кореспондент

Активну участь у спортивному життя університету бере його працівник
Мирослав ДАНИЛЕНКО, якого ви бачите в центрі знімка. 

І в Міжгір’ї він став переможцем змагань з армреслінгу.
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Постаті «Я не нездужаю нівроку...»
Тарас Григорович Шевчен�

ко… Здавалося б, на сьогодні
біографи описали кожну подію
з життя цієї геніальної людини
до найменших подробиць.
Проте, як не дивно, юність май�
бутнього Кобзаря залишається
найзагадковішим періодом у
його житті. Та й сам він не лю�
бив згадувати цей період. По�
ряд із цим, саме у проміжку між
1828�1838р.р., відбувся розви�
ток творчого таланту великого
майстра.

Але, як відомо, ніщо в при�
роді не терпить порожнечі. За
браком інформації на зміну
фактам приводяться здогади та
припущення. Достеменно відо�
мо, що це був період служби
Тараса Григоровича у поміщика
Енгельгарда, поїздки з ним по
західній Росії, перебування у
маляра Ширяєва, а також
знайомство з майбутнім другом
та наставником Іваном Сошен�
ком у Літньому саду. Та мало
хто знає, що після цього знайо�
мства відбулася зустріч поета з
людиною, про яку шевченкоз�
навці чомусь неохоче згадують.
У Радянському Союзі ж, зага�
лом, інформація про цю люди�
ну була суворо засекречена.

22 квітня 1838 року. Цей день
став переломним етапом у
житті юного Кобзаря. Саме того
квітневого дня Тарас Шевченко
назавжди вирвався з тісних рук
поміщика Енгельгарда, відчи�
нивши перед собою двері до
Академії мистецтв. Але, на
жаль, юність майбутнього пое�
та в Петербурзі ознаменувалася
не лише звільненням його з
кріпацтва та вступом до Ака�
демії мистецтв, але й перене�
сенням дуже тяжкої хвороби,
яка ледь не коштувала йому
життя.

Можливо, перші симптоми
цієї страшної хвороби дали про
себе знати ще під час перебу�
вання у В. Ширяєва, і коли б не
майстерність лікарів, «апостол
правди і науки» помер би
23�річним юнаком, так і не на�
писавши свого знаменитого
«Кобзаря». Та все ж він вижив,
не знаючи, що ця тяжка недуга
стане першою у черзі наступних
хвороб, остання з яких — во�
дянка — таки зведе українсько�
го пророка в могилу 10 березня
1861 року.                                          

Життя у Ширяєва
1833 рік, Санкт�Петербург.

Ще нікому невідомий 19�річний

Тарас Шевченко
отримує дозвіл у
суворого поміщика
Павла Васильовича
Енгельгарда на на�
вчання «різних жи�
вописних справ у
цехового майстра
В . Г . Ш и р я є в а » .
Термін дії контракту
— чотири роки. Хви�
люванню не було
меж: у той час, коли
інші кріпосні на йо�
го батьківщині, ри�
зикуючи власним
життям, утікають у
сусідні села від жан�
дармів деспотично�
го Енгельгарда, йо�
му, Шевченку, вда�
лося самому вбла�
гати пана про чоти�
рирічну відпустку на
навчання у художника�декора�
тора Василя Ширяєва. В серці
юнака спалахнула надія, руки
тремтіли від хвилювання — на�
решті, ось вона, воля! Там він
заведе знайомство з майбутнім
українським художником
Ф. Л. Ткаченком, разом фарбу�
ватимуть паркани, разом
оформлятимуть приміщення
сенату, синоду та інших визнач�
них споруд.

Будинок Василя Григоровича
Ширяєва був осередком інте�
лігенції. Тут збиралися пошано�
вувачі Жуковського та Пушкіна,
велися ділові розмови, обгово�
рювалися передові ідеї. Мав
Василь Григорович також непо�
гану бібліотеку, що дозволило
юному Тарасу ознайомитися зі
світовою культурою. Ширяєв,
на відміну від Енгельгарда, гу�
манніше ставився до волі свого
нового учня. Тарасу дозволяло�
ся ходити до Літнього саду, де
він весняними вечорами зма�
льовував статуї міфічних богів,
та бувати на інших культурних
заходах. Зокрема, нещодавно
стало відомо, що Тарас Шев�
ченко з 1835 року почав не�
офіційно відвідувати малю�
вальні класи Товариства заохо�
чення художників, яке в май�
бутньому частково оплатить
його лікування. Певно, що
Шевченко лише вряди�годи бу�
вав там, проте комітет Товари�
ства, «розсмотрев рисунки пос�
тороннего ученика Шевченка»,
пообіцяв «иметь его ввиду на
будущее». Тож, здавалося, до�
ля нарешті усміхнулася юному

майстру. Але, насправді, все
виявилося дещо інакше…

Тарас Григорович ненавидів
свого вчителя, згадував про
нього як про «человека грубого
и жестокого». «…Ширяев соеди�
нял в себе все качества дьячка�
спартанца, дьякона�маляра и
другого дьякона�хиромантика,
но, несмотря на весь гнет трой�
ственного его гения, я в светлые
весенние ночи бегал в Летний
сад рисовать со статуй» (лист
Шевченка до редактора «На�
родного чтения»). Лихо прихо�
дило з настанням ночі. Місцем
ночівлі для учнів Ширяєва була
мансарда, прибудована до ди�
маря на горищі лише з одним
вікном. У цій холодній темряві
кожна ніч здавалася новим жа�
хом. Сам же господар жив у хо�
рошій затишній квартирі.

Несприятливі побутові умови
та виснажлива праця — усе це
відбилося на здоров'ї молодо�
го живописця. З’явилися перші
симптоми недуги, з якими до�
водилося боротися самотужки.
Молодий Тарас не знаходив
собі місця. Він згадував матір,
яку він втратив ще у тринадцять
років; згадував батька, якого
тяжкий труд на панщині теж
загнав до могили. Ні, він не
піддасться цим болячкам, він
виживе. Але, насправді, це бу�
ли лише «квіточки» у порів�
нянні зі справжньою недугою,
яка чатувала на нього у май�
бутньому.

Перша хвороба
28 травня 1837 рік, 4�а лінія

Васильєвського острова (Санкт�
Петербург). Художник Іван Со�

шенко схвильовано ходив по
кімнаті, очікуючи свого проте�
же. На ту пору він навчався на
3�му курсі Академії мистецтв та
був старшим за Шевченка на
сім років. Нещодавно умовив
Василя Ширяєва відпустити Та�
раса Григоровича на тиждень
до себе на квартиру, пообіцяв�
ши за це намалювати портрет
Ширяєва. А отже, тепер він
повністю відповідає за цього
юнака. Позавчора Шевченко
попрощався з ним, при цьому
не повідомивши, куди він піде.
У Літньому саду його не було;
вчора ходив до Ширяєва, де
теж він не з’явився. Сошенко не
знав, про що думати, до кого
звертатися — вже третій день, а
Тарас все ще не повернувся. За�
непокоєння підсилював настрій
Шевченка, який перед його
відходом був до того похму�
рим, що доходило навіть до
сліз. Що з ним могло трапи�
тись? Де він? Чи взагалі живий?
Ці питання не давали спокою ні
на хвилинку: цілком можливо,
що він десь серйозно занеду�
жав; за вікном ще прохолодно,
міг простудитися.

За вікном справді було про�
холодно. Зима та весна 1837 ро�
ку в Петербурзі були суворими.
Приміром, у листі, написаному
4 квітня 1837 року старшиною
пансіоннерів Тимофієм Голов�
нею до батька, значилося:
«…морози стояли безперервно і
досягали іноді до 18 і більше
градусів. Та ще й зима наша в
нинішньому році дуже довга.
Весь березень холоднеча була
чимала, і тільки з настанням
квітня стало трохи тепліше; але
по Неві їздять саньми спо�
кійнісінько».

Вже сутеніло, коли раптом
відчинилися двері квартири
Івана Сошенка — на порозі
стояв змарнілий, ледь притом�
ний Тарас. Його очі світилися
тривогою, обличчя було блі�
дим, одежа брудна та розшар�
пана, здавалося він ось�ось
звалиться з ніг. Сошенко кинув�
ся до нього…

Для того, аби описати по�
дальший розвиток подій, авто�
ру цих рядків довелося обме�
житися лише автобіографічною
повістю Тараса Шевченка «Ху�
дожник», де головним персо�
нажем виступає сам Сошенко.
На жаль, поки що це зали�
шається єдиним історичним
свідченням, яке може хоч част�
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ково пролити світло на перебіг
хвороби майбутнього поета.
Навіть у спогадах самого Івана
Максимовича, записаних
М. К. Чалим, цей факт чомусь
ігнорується.

Тож, після короткої розмови,
зрозумівши, що його протеже
серйозно занедужав, Сошенко
відразу відіслав двірника за
приватним лікарем і хорошим
знайомим О. С. Жидовцевим,
котрий мешкав неподалік, а
сам, тим часом, заходився роз�
дягати хворого і вкладати його
в ліжко. Лікар не забарився.
Заскочивши до кімнати, Олек�
сій Сергійович відразу взявся
оглядати пацієнта. «Жидовцев
пощупал у него пульс и посове�
товал мне отправить его в
больницу», — розповідається
від імені Сошенка у повісті «Ху�
дожник». Іван Максимович не�
охоче сприйняв пораду лікаря,
але той почав наполягати: «По�
тому, что горячку при ваших
средствах дома лечить опасно».
Сошенко розумів, що лікарня
обійдеться не дешево, але, по�
ряд із цим, лікувати хворого са�
мому теж не можна — це занад�
то небезпечно. Тому Іван Мак�
симович зважив на поради Жи�
довцева: «и в тот же вечер отвез
своего бедного ученика в боль�
ницу Св. Марии Магдалины,
что у Тучкова моста».

ШтабсBлікар О.Д. Бланк
За аналогією, лікарня Св. Ма�

рії Магдалини — це євролікарня
наших днів. Вона й понині зали�
шається однією із найстаріших у
Петербурзі. Тепер це лікарня
імені Віри Слуцької. Нинішня її
адреса — 1�а лінія Васильєвсь�
кого острова, будинок № 58
(біля Тучкового мосту).

Лікарня Св. Марії Магдалини
славилася винятковим поряд�
ком, чистотою і затишком, но�
вими найдосконалішими мето�
дами лікування. У «Нарисі існу�
вання лікарні Св. Марії Маг�
даліни в С.�Петербурзі за 50
років, 1829�1879р.р.» записано,
що в цій лікарні «робилися на
той час найдосконаліші опе�
рації, вживалися нові поліпшені
методи перев'язки і лікування
ран, визнані досвідом останніх
років найкориснішими». Її кон�
сультантом був лейб�медик
Миколи І, знаменитий свого
часу лікар�хірург Микола
Федорович Арендт. Саме
М. Ф. Арендт лікував гангрену
смертельно пораненого О. С. Пу�
шкіна після фатальної дуелі.
Сам імператор протягом свого
царювання вісімнадцять разів
відвідував лікарню Св. Марії

Магдалини, а 16 жовтня 1839
року залишив у книзі відгуків
такий запис: «Отменно, славно
содержится; это не похоже на
больницу, а на прекрасный
дом, где помещены больные,
примерно хорошо».                       

Саме тут Тарас Шевченко
зустрінеться з людиною, інфор�
мація про яку перебуватиме під
грифом «секретно» аж до роз�
валу СРСР. Цією людиною був
штабс�лікар О. Д. Бланк — ді�
дусь Володі Ульянова (Леніна)
по материнській лінії. У своїх
спогадах сестра Володимира
Ілліча, М. І. Ульянова, характе�
ризує Бланка як «людину пере�
дову, ідейну, сильну і самос�
тійну». Загалом, у лікарні його
дуже цінували та поважали,
про що свідчить той факт, що
О. Д. Бланк двічі (у 1836 р. та
1838 р.) нагороджувався 800
рублями асигнаціями. «Поспі�
шай робити добро» — таким
був девіз цієї людини. Роботу
лікаря�терапевта, медика�хі�
рурга та медичного адміністра�
тора Олександр Дмитрович
дивовижним чином поєднував
зі службою у Відомстві морсь�
кого флоту, на що вказують
документи, знайдені в РДА
ВМФ (док. №248 (1833р.).

Чи міг дідусь Леніна лікувати
майбутнього Кобзаря? Дослід�
ник генеалогії Ульянових
М. Г. Штейн у книзі «Ульяновы
и Ленины. Семейные тайны»
(2005 г.и.) відгукується про це
позитивно, посилаючись на
свідчення радянського шевчен�
кознавця Ю. Д. Марголіса. Од�
нак, слід зазначити, що
«свідчення» Марголіса були
радше заявою, зробленою ним
в усній формі. На думку автора
даної статті, лікування
О. Д. Бланком Тараса Шевчен�
ка все ж могло мати місце з пог�
ляду на хворобу Шевченка, яка
була до того тяжкою, що пацієнт
фактично перебував між жит�
тям та смертю. Логічно, що
Олександр Бланк як авторитет�
ний на той час лікар�терапевт
не міг не навідатися до непри�
томного пацієнта. На жаль, у
своєму «Художнику» Тарас Гри�
горович не називає прізвища
свого лікаря, але не виключено,
що саме Бланк врятував життя
майбутнього поета.

Невдовзі після цієї зустрічі
їхні шляхи розійдуться. Але, ще
незадовго до цього, 6 березня
1835 року, у Ганни Іванівни та
Олександра Дмитровича Блан�
ків народиться дочка Марія, яка
стане матір’ю людини, котра
здійснить Жовтневий перево�

рот та ім'я якої промовлятимуть
з ненавистю або з любов'ю —
Володимира Ілліча Леніна.
Кульмінацією цього родоводу
стане розпал антисемітизму в
СРСР, і ті, хто боготворитимуть
його онука, вирішать, що він,
лікар Олександр Дмитрович
Бланк, не гідний онука через
своє єврейське походження.
Про засекречення матеріалів
щодо родоводу Ульянових по�
турбується особисто Сталін.

У боротьбі за життя генія
Завдяки впливу приватного

лікаря Жидовцева хворого
Шевченка прийняли до лікарні
Св. Марії Магдалини без бю�
рократичної тяганини, як це
зазвичай бувало. Наступного
дня Сошенко відправився до
Василя Ширяєва і, повідомивши
про те, що сталося, благав його
хоча б частково профінансувати
лікування хворого. Але скупий
Ширяєв не дав жодної копійчи�
ни, хоч у контракті, підписаному
ним, передбачалося, що в разі
захворювання учня протягом
терміну навчання майстер зо�
бов’язаний лікувати його за свій
рахунок. Відчувши, що від Ши�
ряєва чекати допомоги марно,
Іван Максимович відправив
клопотання у Товариство заохо�
чення художників. Відповідь
прийшла миттєво. У Звіті за
травневу третину 1837 року було
записано: «Травня 30. Пансіоне�
ру Алексєєву і учневі Шевченку
на ліки 50 крб.». Мине лише рік,
і Тарас Григорович сам стане
пансіонером (стипендіатом) ць�
ого Товариства, але поки що він
лежав непритомний на лікарня�
ному ліжку, його життя висіло
«на волосині». Коштів на ліку�
вання не вистачало. Сошенко
допомагав, як міг, залучив до
цієї справи своїх друзів — В. Г.
Жуковського, К. П. Брюлова,
В. І. Григоровича. Він регулярно
навідувався до лікарні, часом по
кілька разів на день, запитував
про стан хворого, а у відповідь
чув: «Одно только: красный и
красный».

Що за недуга мучила юного
поета? Яку назву мала? Як відо�
мо, хвороба Шевченка почала�
ся гострим гарячковим станом.
Згідно із записами, що наво�
дяться у повісті «Художник», ми
дізнаємося, що  Тарас Григоро�
вич кидався у гарячковому ма�
ренні, горів від нестерпного жа�
ру. Вісім днів лікарі не могли
його привести до свідомості.
Але ці дані нічого не говорять
про назву недуги. Навіть сучас�
на медицина не може впевнено
назвати діагноз цієї страшної

хвороби. Все ж, у своїй книзі
«Серце моє трудне, що в тебе
болить…? (Захворювання і
смерть Т. Г. Шевченка з погляду
сучасної медицини (2000 р.
в.)», лікар Петро Коваленко
зважився зробити наступне
припущення: «Якщо врахувати
пору року в холодному Петер�
бурзі, то це могло бути, ска�
жімо, якесь важке простудне
захворювання, наприклад запа�
лення легенів (пневмонія). Не
виключена можливість інфек�
ційної хвороби, для якої більш
характерна така висока темпе�
ратура та втрата свідомості». Та
це лише припущення…

А тим часом наш герой уже
восьмий день як не приходив
до тями. Він лежав непорушно,
обличчя палало від нестерпно�
го жару. Наступного дня Іван
Сошенко вкотре відправився до
лікарні св. Марії Магдалини,
аби провідати свого протеже.
Він ішов вулицею, з тривогою та
жалем озираючись довкола,
звернув до Тучкового мосту.
Можливо, йому здавалося, що
він більше не побачить Тараса
Григоровича живим. Сошенко
зайшов до лікарні, підійшов до
палати, і, відчинивши двері,
застиг на місці — Шевченко
отямився. Іван Максимович
наблизився до знесиленого па�
цієнта, усміхнувся, щоб під�
бадьорити його. Але той лише
пильно та сердечно поглянув
на Сошенка, хотів щось промо�
вити, але не зміг, хотів проcтяг�
ти руку — і на це теж не вистачи�
ло сили. З очей молодого поета
полилися сльози.

Вражений цим, Іван Макси�
мович вийшов із кімнати, аби
не ускладнювати обстановку.
У коридорі зустрів чергового
лікаря, запитав його про Шев�
ченка. У відповідь почув, що
все вже позаду, молоде здо�
ров'я «взяло верх» над хворо�
бою. «Успокоенный добрым
медиком, я пришел к себе на
квартиру. Закурил сигару, сига�
ра как�то плохо курится, я бро�
сил ее. Вышел на бульвар. Все
что�то не так, все чего�то не�
достает для моей радости».

Минали дні… За тиждень по
тому Тарас Григорович уже міг
ставати на ноги, але це не особ�
ливо тішило хлопця. Шевченко
похмуро ходив по кімнаті, три�
маючись рукою за ліжко. Повер�
татися до В. Ширяєва у нього не
було сенсу: його давній товариш
по ремеслу Ф. Л. Ткаченко пішов
зі служби ще у 1834 р. і вже три

(Закінчення на 10 стор.)
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роки як навчається у Академії
мистецтв, до того ж чоти�
рирічний термін перебування у
Ширяєва для Шевченка минув.
З думкою про повернення до
поміщика Енгельгарда юнака
кидало в жар. Тоді він ще не
знав, що десь там, у будинку
Карла Брюлова готується порт�
рет В. А. Жуковського, який зго�
дом продадуть імператорській
родині за 2500 руб. — саме та�
кою буде ціна волі кріпака Та�
раса Шевченка.

Страх за своє майбутнє підси�
лювався щоденною нудьгою.
Спраглий мозок майбутнього
мислителя жадав усе нових і
нових знань, страшенно хотіло�
ся читати. Іван Сошенко систе�
матично відвідував хворого
друга і, незважаючи на заборо�
ну лікарів «говорить с ним об
отвлеченных предметах», читав
йому «Перспективу» А. Дюре�
ра, аби хоч трохи розважити
юнака.

Погляд Василя Ширяєва на
хворобу Тараса Шевченка був
прагматичним. Перебування у
лікарні його учня і робочого (в
одній особі) для Ширяєва було
невигідним. У повісті «Худож�
ник» від імені Сошенка автор
згадує: «Однажды поутро при�
ходит ко мне его бывший хозя�
ин и без дальних околочностей
начинает меня упрекать, что я
ограбил его самим варварским
образом, что я украл у него луч�
шего работника и что он через
меня теряет по крайней мере не
одну тысячу рублей!». Схожої
думки, напевне, був і П. В. Ен�
гельгард. Терміново викликав�
ши Ширяєва до себе, розлюче�

ний поміщик вимагав цехового
майстра знищити контракт і по�
вернути Тараса Шевченка йо�
му. І лише професору А. Ве�
неціанову невдовзі вдається
умовити Павла Васильовича
назвати суму викупу кріпосного
Шевченка з неволі.

Загалом, у лікарні Св. Марії
Магдалини Тарас Григорович
Шевченко пробув до середини
червня. Хоча сам Шевченко у
«Художнику» про цей період вис�
ловлюється: «несколько дней»,
однак, слід пам'ятати, що під час
підготовки своєї автобіографічної
повісті її автору було далеко за
сорок і він уже міг не пам'ятати
точний термін перебування у пе�
тербурзькій лікарні, або ж, вза�
галі, зважив зайвим вдаватися до
деталей у своїй повісті.

Під час свого лікування Тарас
Григорович дуже нудьгував. Ця
сумна монотонність відчуваєть�
ся навіть у самому «Художни�
ку». Вона ж дасться взнаки і в
наступні періоди життя велико�
го пророка, де всі свої арешти,
муки і тортури Шевченко згаду�
ватиме відомим висловом: «Ка�
раюсь, мучусь, але не каюсь».
Іван Сошенко, аби розвіяти
нудьгу талановитого майстра,
якось привіз йому у лікарню ма�
теріал для креслення: «Чертежи
этого курса перспективы у меня
были в портфеле (правда в бес�
порядке). Я собрал их и, снача�
ла посоветовавшись с медиком,
отдал их ученику своему вместе
с циркулем и треугольником и
тут же прочитал ему первый
урок линейной перспективы». 

Назад у минуле
18 червня 1837 року. Того дня

Шевченко лежав у палаті, з не�
терпінням очікуючи візиту Івана
Сошенка. Десь у глибині душі
він відчував, що скоро його ма�
ють виписати з лікарні, і тоді…
А що тоді? До славнозвісної
лотереї залишався ще цілий рік.
Невже знову доведеться повер�
нутися до свого поміщика?
Лише тепле сонячне проміння
тішило серце юного митця.

Насправді, період із середи�
ни червня 1837�го до середини
квітня 1838 р. є найзагадкові�
шим у житті Тараса Шевченка.
У повісті «Художник» про це
згадується так: «Через несколь�
ко дней выписался из больни�
цы и поместился у меня на
квартире, совершенно счастли�
вый». Але чи був він по�спра�
вжньому щасливий? До цього
слід додати, що Тарас Григоро�
вич після своєї виписки ймо�
вірніше за все продовжував
перебувати у будинку Василя
Ширяєва. Для пана Енгельгарда
було вигідним перебування
Шевченка у цехового майстра,
оскільки більша частина при�
бутку від робіт талановитого
учня надходила до поміщика.
Тому правильніше буде уявити
Шевченка, який майстерно
оздоблює приміщення сенату
під пильним керівництвом Ши�
ряєва і лише у вільний від робо�
ти час гостює у свого друга
Івана Сошенка або навіть ночує
в нього (але не живе). Саме в
цей час відбулося знайомство
юного поета (через Сошенка) із
визначними, на той час, діяча�
ми мистецтва та літератури —
К. П. Брюловим, В. А. Жуковсь�
ким, В. І. Григоровичем та

М. Ю. Вієльгорським.
Тож, одужавши, Шевченко з

новою силою береться за улюб�
лену справу, за навчання. Але
його чим далі, то більше
пригнічує рабське становище.
Знайомлячись із обдарованим
самородком, захоплюючись
його талановитими малюнка�
ми, першими співучими вірша�
ми, люди з гіркотою дізнавали�
ся, що він — лише дворовий
селянин, тому до Академії мис�
тецтв доступ для нього поки що
заборонений.

Таким було перше лікування
Тараса Шевченка у Петербурзі.
Хто зна, чи вижив би наш герой
в іншій, менш престижній на
той час, лікарні. Або, що б ста�
лося з Тарасом Григоровичем,
якби Сошенко, нехтуючи пора�
дою лікаря О. С. Жидовцева,
взявся лікувати його в до�
машніх умовах. На щастя, цього
не трапилося. З тих пір Шевчен�
ко почав дуже стежити за своїм
здоров'ям, завжди боявся про�
студитися. «Діамантом у кожусі"
називали його сучасники. Ціка�
вою, у даному випадку, є відо�
ма фотографія Тараса Шевчен�
ка у колі своїх друзів — Г. Чес�
тахівського, братів О. та Л. Ла�
заревських та П. Якушкіна, —
зроблена А. Деньєром у 1859 ро�
ці. На цій фотокартці не можна
не помітити, що оточення Шев�
ченка одягнене у весняні
фраки, коли сам поет сидить у
розстібнутому кожусі. Ось та�
ким обережним був наш поет.

Юрій КОЛЯДА,
випускник університету,

соціальний працівник

Минувшина Дзеркало визвольних змагань
Період української револю�

ції або, як його ще називають
у літературі, визвольні змаган�
ня (1917�1921 рр.), є одним із
кульмінаційних моментів на�
ціональної історії, який до сьо�
годні відіграє визначальну роль
у долі українського народу. Ад�
же в результаті цієї боротьби
українське питання як фактор
вийшло на арену світової гео�
політики. Якщо до цього мо�
менту в світі Україну загалом не
розглядали як окремий народ,
то після 1917�1921 рр. факт її
існування визнали всі, включно
із Радянською Росією.

Проголошення УНР і подаль�
ше її існування стали можливи�

ми завдяки утвердженню
національної ідеї у свідомості
загалу. На її захист піднялися
значні маси народу, чому, по�
ряд із іншими чинниками,
сприяли тогочасні преса, літе�
ратура, загалом інформаційна
політика владних структур.

Та повернемось до подій
після лютого 1917�го року. Як
тільки в Україні стало відомо
про революцію в Петрограді,
негайно почалися мітинги,
зібрання з промовами, на яких,
серед іншого, зразу ж залунали
вимоги свободи української
мови, преси та ін. Вже 4 (17)
березня засновано Українську
Центральну Раду. Тоді ж було

поновлено вихід деяких, пере�
дусім партійних, українських
газет. Наприклад, таких, як
редагована В. Винниченком
«Нова Рада». В усіх губерніях
почали відкривати «Просвіти»,
українські школи, видавати
українські часописи. Незважа�
ючи на технічні і фінансові труд�
нощі, відкриваються українські
видавництва, які друкували
багато різної літератури на ви�
могу часу, зокрема підручники
для шкіл.

Слід зазначити, що робити це
було непросто. Із початком
Першої світової війни царський
уряд заборонив вихід майже
всіх українських періодичних

видань та діяльність більшості
українських видавництв.

Російські реакційні кола, ко�
ристуючись станом війни, ви�
рішили покласти край українсь�
кому національному руху. Вони
відкинули певні поступки, спри�
чинені революцією 1905�1907
років, стверджуючи й утверд�
жуючи в політичному і культур�
ному житті меншовартість ук�
раїнської нації. Зокрема, завж�
ди вважали, що українська
мова є лише південним варіан�
том російської (або ж полонізо�
ваним покручем її), милостиво
дозволяли українцям бути час�
тиною триєдиного руського
народу. Таким чином, запере�
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чували саме право нації на своє
окреме існування, вбачали у
зростанні національної свідо�
мості українців серйозну загро�
зу існуванню імперії.

А що ж українство? Протягом
ХІХ і початку ХХ століття воно
робило все можливе для утве�
рдження національної свідо�
мості. Йдеться про розвиток
вітчизняних літератури, літера�
турної мови, школи, науки, ви�
давничої справи. Значення дру�
кованого слова у зростанні
національної свідомості та
політичного згуртування народ�
них мас добре розуміли
українські громадські діячі,
зокрема, М. Грушевський,
В. Винниченко, С. Петлюра,
Д. Дорошенко, М. Міхновсь�
кий, Д. Донцов та чимало
інших. Вони всіляко, за наймен�
шої нагоди, приділяли значну
увагу розвитку преси, літерату�
ри, публіцистики, самі при цьо�
му виступаючи в ролі видавців
та редакторів. Наприклад,
В. Винниченко був редактором
газети «Нова Рада», С. Петлюра
до 1916 року видавав, а до 1917
року співпрацював із російсько�
мовним, але проукраїнським
часописом «Украинская
Жизнь». М. Грушевський у цей
період видав цілу низку попу�
лярних брошур історичної і
суспільно�політичної тематики.

Напередодні Лютневої рево�
люції 1917 року лише в Москві і
Петербурзі українські видавці
почувалися дещо вільніше. Де�
які видання вдавалося випуска�
ти в Києві і Харкові, але таких
друків було обмаль.

Відносно вільно розвивались
у цей час українська преса і
книга в західноукраїнських
землях — у Галичині, Буковині,
Закарпатті і загалом в Австро�
Угорській імперії. Проте через
фронти Першої світової війни
ця продукція не могла потрапи�
ти на велику Україну. Після оку�
пації Галичини в 1914�1915 ро�
ках російська влада фактично
припинила діяльність українсь�
ких видавництв, преси, книга�
рень, інших установ, що мали
український національний ха�
рактер.

Загалом століття панування
імперської адміністрації та її
боротьби з українством згубно
позначились на самосвідомості
українського народу, його
культурі. Зокрема, більшість
населення залишалась не тіль�
ки неосвіченою, але й негра�
мотною. Так, за переписом 1897
року в Європейській Росії, в то�

му числі й Україні, грамотними
були тільки 21 відсоток (Естонія,
Латвія — 70�80 відсотків,
Фінляндія — 81). Це, до речі,
певною мірою пояснює успіш�
ність національно�визвольних
змагань саме у Прибалтиці,
Польщі та Фінляндії).

Протягом усього 1917 року в
українському суспільстві пере�
важали автономістські настрої,
хоча незадовго перед цим на
таємних зборах у Харкові
М. Міхновський уже виголосив
свій знаменитий реферат «Са�
мостійна Україна». Також уже
розгорнув свою роботу в Спілці
визволення України Д. Донцов.
Однак їхні ідеї не дістали широ�
кої підтримки, були відомі тіль�
ки нечисленним маргінальним
групам, тож не справляли
помітного впливу на суспільні
настрої.

Третій універсал Української
Центральної Ради проголосив
разом із іншими базовими сво�
бодами (совісті, зібрань та
інш.) також свободи мови та
друку. Це, безумовно, сприяло
розвитку видавничої справи,
хоча перший поштовх для цьо�
го вона отримала ще у березні
1917 року. За весь той буремний
рік в Україні було видано 677
назв українських книжок. Зага�
лом виходило 67 періодичних
видань, працювало 78 видав�
ництв. Наступного, 1917�го, ро�
ку їх кількість зросла до 104.
Щоправда, окремі видавництва
друкували не лише україно�
мовну продукцію.

У добу УЦР панувала повні
свобода слова, преси, політич�
них думок. Ніхто нікому не пе�
решкоджав висловлювати свої
думки. Всі сучасники зазнача�
ли, що російські партії, зокрема
більшовики, мали широкі мож�
ливості для агітації серед
робітництва і найбіднішого
селянства. Цим і користувалися
найрадикальніші партії та рухи,
які вели цілеспрямовану
агітаційну, культурно�просвіт�
ню, організаційну діяльність.
Слід зазначити, що до осені
1917�го року між українським
рухом та більшовиками не ви�
никало серйозних суперечнос�
тей, адже провідні українські
партії, які були на той час
найбільш популярні, йшли під
одними й тими ж гаслами
соціальної революції. Підтве�
рдження тому — публікації то�
гочасних партійних часописів,
таких, як «Робітнича газета»,
«Народна воля», «Нова Рада»
та інші. Різниця лише в тому, що

більшовики були цілком про�
російською партією. В її осеред�
ках в Україні налічувалось об�
маль етнічних українців.

Із перших же днів революції
провідними силами, які взяли�
ся за широку видавничу працю,
були, передусім, політичні чин�
ники того часу: партії, окремі
діячі, громадські організації,
органи влади та самоврядуван�
ня. Видавництва свідомо йшли
на співпрацю з ними. Практич�
но вся тодішня преса була тією
або іншою мірою політизована.
Враховуючи те, що більшість
політичних організацій і спілок,
які утворили Центральну Раду,
дотримувалися соціалістичної
орієнтації, це знайшло відобра�
ження на сторінках їх видань.
Як зазначав Ісак Мазепа, «мо�
мент соціальний від самого по�
чатку грав велику, вирішальну
роль у настроях українських
мас». Із найвпливовіших газет
того періоду можна виділити
«Народну волю», «Робітничу
газету», «Самостійник», «Са�
мостійну Україну», «Громаду»,
«Рідний край».

Революційними подіями та�
кож була зумовлена поява в
1917 році таких праць, книжок
(збірок статей) М. Грушевсько�
го, як «Звідки пішло українство і
до чого воно йде», «Вільна Ук�
раїна: статті з останніх днів (бе�
резень�квітень 1917)», «Проект
української конституції», «Ук�
раїнська Центральна Рада та її
Універсали», «Хто такі українці і
чого вони хочуть?». Тоді ж
вийшло друком і третє видання
популярної праці «Якої ми хо�
чемо автономії і федерації».

Вже навесні 1917 року при
зустрічі на фронті українізова�
них частин із легіоном січових
стрільців вояки�українці обмі�
нювалися часописами, книжка�
ми, поштою. Наддніпрянські
видання справляли надзвичай�
но велике враження на галичан.
А галицька преса таким же спо�
собом потрапляла на велику
Україну.

Українська революція мит�
тєво пробудила інтерес до
вітчизняної книги. Зокрема,
швидко розійшлися всі до�
воєнні запаси літератури, що до
того роками залежувались на
складах. Видавати українські
книжки стало економічно ви�
гідно, хоча все це робилося по�
части стихійно.

Несподіваним для багатьох
став справді величезний інтерес
до минувшини, особливо до
козацької. Зокрема, значними

накладами були перевидані 18
книжок оповідань А. Кащенка.
На думку вченого�літературоз�
навця В. Біднова, ці «писання,
не зважаючи на їх примі�
тивність, разом із популярною
історією Миколи Аркаса, най�
більше спричинили до розвитку
національної свідомості серед
нашого селянства на великій
Україні».

Загалом керівники українсь�
кої революції надавали велико�
го значення інформаційно�пре�
совій діяльності, що обумовле�
но потребами політичного
виховання, зокрема пояснення
тогочасних подій, організації
мас на розв'язання тих чи інших
завдань, необхідністю зв'язків із
масами. Вже в Декларації Гене�
рального секретаріату від 27
червня 1917 року зазначалося,
що «організація і освідомлення
мас є перша і найголовніша
підвалина державного будів�
ництва». Так, широкого розго�
лосу набрала пропагандистська
кампанія з утвердженням лега�
лізованого Генеральним секре�
таріатом вільного козачого
руху.

Видання того часу є неоцінен�
ним джерелом для досліджень
національно�визвольних зма�
гань. У газетних публікаціях
знайшли відображення факти
та події, які з різних причин не
були своєчасно зафіксовані в
офіційних документах. Наприк�
лад, перебіг десятиденних боїв
із більшовиками за Київ у січні
1918 року.

Активну видавничу діяль�
ність проводили і військові ко�
ла. Ще на Першому військово�
му з'їзді С. Петлюра пропонував
«військові установи й різні
підручники перекласти на ук�
раїнську мову з їх відповідним
приспособленням; щоб для ук�
раїнських військових товариств
і гуртків виписувати літературу і
газети, журнали, книжки й
агітаційні брошури і на засоби
держави на тих самих основах,
на яких передплачується літера�
тура на російській мові». Таким
чином, ще до створення ук�
раїнської армії з'являється
військова преса і література. Із
розгортанням бойових дій їх
значення особливо зросло.

Паралельно відбувалась ук�
раїнізація школи та вищої
освіти. Для забезпечення нових
потреб розпочався друк вели�
кими тиражами навчальної
літератури. Активною видавни�
чою діяльністю займалось

(Закінчення на 12 стор.)
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товариство «Просвіта», яке на�
було особливої популярності
на селі. Зазначимо, що тогочас�
не населення країни було пере�
важно сільським. «Наша база
на Україні — селянство», —
підкреслював В. Винниченко.
Особливістю тогочасної полі�
тичної ситуації було те, що
місто на 2/3 було неукраїнсь�
ким.

На жаль, Центральна Рада,
визнаючи на словах важливість
селянського фактора у вирі�
шенні аграрного питання, діяла
повільно, нерішуче і непослі�
довно. Цим сповна скориста�
лись більшовики зі своєю по�
пулістською пропагандою, сію�
чи в суспільстві анархію і хаос.

Українські преса та пропа�
ганда не змогли протиставити
опонентам нічого по суті дієво�
го, але це вже вина політиків.

До того ж, нерідко українське
друковане слово мимоволі пра�
цювало на шкоду національній
справі. Наприклад, В. Винни�
ченко на сторінках «Робітничої
газети» різко виступав проти
формування української регу�
лярної армії. Преса також гост�
ро засуджувала положення ІІІ
Універсалу щодо приватного
землеволодіння, що теж підри�
вало авторитет влади.

Відносно велика кількість ук�
раїнських видань у 1917 році не
означала їх домінуючої ролі. Як
зазначають чимало неуперед�
жених дослідників, усі галузі
життя по містах були в чужих,
відомо яких, руках. У тому числі
і преса. Так, у Катеринославі
після лютого 1917 року виходи�
ло кілька проросійських газет і
часописів. А українці ледве
спромоглись на видання не�
періодичного «Вісника Товари�

ства Просвіти» та на окремий
український відділ у російсько�
мовному тижневику «Народная
Жизнь». Із такою зброєю проб�
лематично було конкурувати із
чужим впливом.

Не слід відкидати і геогра�
фічний чинник. Більшість ук�
раїнських видавництв було зо�
середжено в Києві і на тери�
торіях, де влада УНР визнава�
лась незаперечно, наприклад,
на Правобережжі, у цент�
ральній та північній Україні. На
решті території домінували
російськомовні видання і пре�
са. Хоча і те, що з'являлося тут
1917 року українською мовою,
для півдня і сходу було значним
поступом.

Окрім книжок і преси, на роз�
виток громадсько�політичної
ситуації, зміну настроїв насе�
лення мала вплив ще ціла низка
інших видів друкованої про�

дукції. Це — відозви, листівки,
плакати, афіші, друковані
стінгазети, календарі, портрети.
Інколи навіть більшою мірою,
ніж звична друкована про�
дукція. Наприклад, листівки
завжди випереджали пресу.
Мав значення і більший їх нак�
лад. Листівки, відозви роздава�
ли на мітингах, їх розкидали по
населених пунктах, траплялось
навіть із аеропланів, розклею�
вали на видних місцях, переда�
вали із рук у руки. Звісно, що до
таких способів удавались і опо�
ненти УНР.

Загалом у боротьбі за націо�
нальний інформаційний прос�
тір видавнича справа відіграва�
ла, та й буде відігравати, важ�
ливу роль в утвердженні дер�
жавності, зростанні свідомості
усіх верств українського су�
спільства.

Владислав МИРОНЧУК,
випускник університету

(спеціальність «Видавнича
справа та редагування»)

Дзеркало визвольних змагань
(Початок на 10 стор.)

У світі Світланиної душі
Так сталося, що ця дівчина

від самого народження пересу�
вається на інвалідному візку.
Коли Світлані було 3 роки, вона
з батьками переїхала із Мико�
лаївщини у село Волошинівка
Баришівського району Київсь�
кої області, де проживає і нині.

Світлана закінчила Волоши�
нівську середню школу, зараз
навчається на 4 курсі Універси�
тету «Україна» (Інститут фі�
лології та масових комунікацій,
спеціальність «Видавнича
справа та редагування»).

Світлана пише вірші та про�
зу, а також пісні, які виконує
сама під гітару. Займається
бісероплетінням. Із 14 років
Світлана бере участь у район�
них та обласних фестивалях
творчості «Повіримо у себе»,
неодноразова учасниця всеук�
раїнського фестивалю «По�
віримо у себе».

Ставши студенткою, почала
брати участь і у фестивалях, що

проводить Університет «Ук�
раїна», — «Університетське
літо», «Сяйво надій», а також як
представник університету — у
міських фестивалях «Повіримо
у себе».

У серпні 2009 року як предс�
тавник Університету "Україна"
брала участь у Першому міжна�
родному фестивалі народної
творчості для осіб із особливи�
ми потребами, що проводився
на базі Московського держав�
ного соціально�гуманітарного
інституту (Росія).

Після закінчення університету
мріє присвятити себе журна�
лістиці та літературі.

Вірші Світлани Патри напов�
нені незвичайним внутрішнім
світом, безмежною любов'ю до
людини, вірою в її щирість,
доброту. Символічна назва
збірки — «Крила для злету».

Відкриває книжечку поезія
«Сонце в душі». До речі, Світла�
на поклала її на музику і вже

неодноразово виконувала на
різних конкурсах та фестива�
лях. Поезія дуже оптимістична:
Знову за сонцем до щастя іду,
Світлу надію з собою веду,
Доленька сяє мені вдалині,
Кличе  — зове наяву і вві сні.

Аналогічні за змістом і наст�
роєм вірші «Моя зоря», «Надія,
Віра і Любов», «Люблю життя»,
«Повірте в наші сили» та інші.

Дівчина впевнена, що люди�
на може подолати будь�які
труднощі, якщо по�справжньо�
му вірить у себе. І якщо її
підтримують близькі і друзі:
«Якщо є віра, то усе ми змо�
жем», — переконує молода по�
етеса від імені тих, кого скрив�
дила доля. Про це йдеться у
віршах «Сонячна молитва»,
«Я не сама», «Якщо хочеш» та
інших.

Що б не сталось —
живи і працюй!

Сонцю, небу та людям
всміхайся!

Світлана Патра трепетно і
ніжно ставиться до природи,
помічає її красу і неповторність
(«Годинник осені», «Зорі», «Чо�
му вишня тремтить?», «Біле
плетиво», «Весняний вечір»).

У першій книжечці студент�
ки�заочниці вміщено також
фантастичне оповідання «Від
землі до неба», яке свідчить
про різнобічний талант дівчини.

У тому, що ця книжечка
побачила світ у видавництві
Університету «Україна», чима�
ла заслуга доцента кафедри
видавничої справи та редагу�
вання В. В. Губарця, котрий став
літературним редактором збір�
ки, написав до неї передмову.
В анонсі справедливо сказано,
що збірка розрахована на
широке коло читачів, яких ціка�
вить світ поезії, світ високих по�
чуттів.

Катерина ПАРХОМЕНКО


