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Цьогорічний травень був
багатим на дощі. Кого�кого,
а аграріїв це радувало: відомо,
що дощі останнього весняного
місяця на вагу золота.

Але 21 травня, посеред дня,
багатьом учасникам свята, про
яке поведу мову, дуже хоті�
лось, щоб погода змилостиви�
лась і дала провести дійство під
відкритим небом. На жаль,
саме після 12�ої години і грім
загуркотів, і дощ рясний швид�
ко загнав учасників універси�
тетського літа — 2014 та глядачів
в одну з найбільших аудиторій
другого корпусу навчального
закладу.

Чи позначилось це на настрої
студентів, викладачів, усього
загалу? Певною мірою, так. Але
тільки певною мірою. Бо весе�
лощів, непідробного ентузіазму
було з горою.

На жаль, складна політична
ситуація в країні не дозволила
приїхати на свято студентам
і їхнім наставникам з окремих
регіонів України. Зокрема, із
завжди активної Горлівки.

Але організатори дійства все
зробили, щоб свято не втрати�
ло своєї масовості. Широко
були представлені юні таланти
загальноосвітніх шкіл столиці,
передусім Святошинського ра�
йону, низки училищ і вищих
навчальних закладів Києва.

Але ще до грози багато при�
сутніх на святі встигли перегля�
нути досить представницьку
виставку творчих робіт студент�

«Сучасна естрадна хореог�
рафія» — Маргарита Хоружа
(м. Буча Київської області),

«Народний танець, стилізо�
ваний народний танець» — сту�
дентський танцювальний ко�
лектив (м. Київ),

«Класичний танець» — гурт
«Асорті» (м. Хуст Закарпатської
області),

«Пантоміма» — «Альтруїсти»
(м. Хуст),

«Мініатюра із студентського

життя» — (Кіровоград),
«Жестова пісня» — Олександр

Ляшков (Вінниця),
«КВК» — «КІРОЛ» (Кіровоград),
«Гімнастика» — «Світанок» (м.

Васильків Київської області).
Гості свята теж не залиши�

лись без нагород. Так, за тан�
цювальну композицію юні та�
ланти Бучацької (Київська
область) школи мистецтв були
відзначені Гран�прі.

Анатолій УРБАН

ської юні. Було що подивитись.
Пізніше журі, яке очолювала
проректор з навчально�вихов�
ної роботи А. В. Коротєєва, наз�
вало кращих з кращих пере�
можців за різними номінаціями.
Були і є таланти в нашому
університеті!

Це підтвердив більш як двох�
годининй концерт. На сцені
один одного змінювали співаки,
танцюристи, декламатори. Щед�
рими оплесками нагородили
глядачі всіх виступаючих. Зви�
чайно, окремі номери були кра�
щими, але загальний рівень був
досить високим.

Насамкінець назву перемож�
ців УЛ�14 за окремими номіна�
ціями.

Спочатку назву тих студентів,
чиї роботи відзначило і журі,
і учасники свята. Це киянка Анна
Малютіна, котра перемогла
в номінації «Художнє мистецт�
во», іванофранківка Юлія Зелен�
ка («Декоративно�прикладне
мистецтво«), миколаївка Любов
Скоркіна («Фотомистецтво»).

У двох номінаціях — «Со�
лісти» і «Народна пісня» —
першість виборов Олександр
Буга із Вінниці. А ось інші пере�
можці (за номінаціями):

«Естрадна пісня» — Наталія
Рубанова (Миколаїв),

«Авторська пісня» — Ірина До�
роніна і Наталія Строкань (Київ),

«Гумор та сатира» — Олексій
Скляр (Кіровоград),

«Поезія» — Любов Божа
(Кіровоград),

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ЛІТО�2014З місця події

За традицією в нашому
університеті вшановують учас�
ників Великої Вітчизняної
війни. Не став винятком і ни�
нішній травень. На святковому
дійстві, яке відкрила і вела го�
лова профспілкової організації
університету Г. Ф. Нікуліна,
присутніх привітали керівники
департаментів П. В. Фесюк і
П. П. Поліщук. Виступили та�
кож завідуюча кафедрою тех�
нології харчування М. М. Ка�
лакура, доцент Інституту
правознавства і міжнародної
інформації А. М. Іваненко,
ветеран праці В. М. Сопко та
інші. Власний вірш, присвяче�
ний великій Перемозі, прочи�
тав редактор університетської

газети А. А. Урбан. Кілька
пісень заспівав випускник
університету Руслан Іщенко. До
речі. Руслан зараз відвідує за�
няття у вокальній студії столич�
ного Будинку офіцерів. І слід
зазначити, що випускник на�
шого університету, економіст
за фахом помітно додав у
співочій майстерності.

Але були пісні, які співали
хором. Це пісні тих буремних
років. які так чи інакше торкну�
лись долі багатьох присутніх на
святковому дійстві. Не обійш�
лося без спогадів, без сліз
ветеранів і всіх тих, хто
привітав їх.  

Власна інформація

Всенародні свята

На честь Дня Перемоги



Серед народів світу українці
завжди виділялися загостре�
ним почуттям справедливості.
Ще римський історик Помпей
Трог (І ст. до н. е.) у своїй
«Історії світу» писав, що наша
нація «плекає справедливість із
вродженого нахилу, а не під
примусом законів». Справед�
ливістю наших предків за�
хоплювався і філософ Платон
(427 р. до н.е. — 347 до н.е.).
Адже однією з головних тем
вчення Платона є тема ідеаль�
ної держави. А найголовнішою
державотворчою ідеєю та й
усієї філософії Платона є ідея
справедливості. «Справедли�
вість настільки ж оберігає дер�
жаву, наскільки і людську ду�
шу» (Платон). У свою чергу
знавець творів Платона Бла�
женний Августин (354 — 430)
запитував: «Хіба без справед�
ливості держава не є вертепом
розбійників?»

Україна перестане бути «вер�
тепом розбійників» («олігар�
хів») лише тоді, коли принцип
справедливості стане наріжним
каменем вітчизняного законо�
давства й будівлі Української
Держави. Але це потребує
діяльної участі всього україн�
ського народу.

У темні віки російської дес�
потії наш національний геній
Тарас Шевченко запитував:
«Коли ми діждемося Вашингто�
на з новим і праведним Зако�
ном?..» Наш історичний досвід
підказує, що діждемось тоді,
коли весь український народ
стане сам собі отим спасите�
лем, месією, який установить у
своїй рідній хаті справедливий
лад і силою, і трудом. Адже, як
сказав відомий вчений Блез
Паскаль (1623–1662): «Спра�
ведливість без сили — одна
неміч!». 

У ті періоди своєї історії, ко�
ли українці втрачали свою дер�
жавність й опинялися у складі
чужих держав, вони зазнавали
економічного, політичного та
культурного гноблення. Це від�
бувалося передусім через несп�
раведливий суспільний поділ
праці, який силою встановлю�
вала та узаконювала в Україні
чужоземна влада. Він полягав у
тому, що на своїй рідній землі
українська нація була різними

способами (силовими і бюрок�
ратичними) зведена до стано�
вища лише трудового класу. Як
свідчать статистичні дані Росій�
ської імперії, а також Радянсь�
кого Союзу, провідні станови�
ща у владних структурах, науці
й культурі, виробництві і
торгівлі України займали пред�
ставники панівних націй чужих
держав та, частково, колабо�
ранти. Українцям же залишали
працю в сільському госпо�
дарстві і чорну, найважчу і
найбруднішу роботу в містах.
Таким чином, в Україні панува�
ла міжнаціональна система
поділу суспільної праці, в якій
український народ займав най�
нижче і найзлиденніше стано�
вище. Левову частку суспільно�
го продукту створювали ук�
раїнці, але розпоряджалися
ним у своїх інтересах — неук�
раїнці. 

Тому метою національно�
визвольної боротьби українсь�
кого народу часів іноземного
панування було відновлення
власної національної держави,
в якій українцям був би гаран�
тований вільний доступ до ви�
щого керівництва у політичній,
економічній, науковій і куль�
турній сферах суспільства, роз�
поділу створеного українцями
суспільного продукту в їх інте�
ресах, а експлуатація ресурсів
України прийшлими чужинця�
ми, їх збагачення коштом
корінного етносу, були б при�
пинені. Боротьба за власну
незалежну національну держа�
ву була в минулому і нині є ук�
раїнською національною ідеєю.
Тобто твердження всіляких
«шельменків�денщиків», що
«немає української національ�
ної ідеї», або, що «українська
національна ідея не спрацюва�
ла», є безсоромною брехнею.
Є в нас українська національна
ідея — українська національна
держава.

Боротьба за неї українського
народу наприкінці 80�х — на
початку 90�х років ХХ ст. завер�
шилася ухваленням Верховною
Радою України 24 серпня
1991 року Акту проголошення
незалежності України, схвале�
ним 1 грудня 1991 року всена�
родним голосуванням. Здава�
лося, що перед українським
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народом відкриються, нарешті,
перспективи стати господарем
у власному домі. Однак
колишній колоніальний апарат
вчинив цьому запеклий опір,
що й знайшло своє відобра�
ження у Конституції 1996 року. 

Деякі положення чинної
Конституція України є кривд�
ними для українського народу.
Адже вони юридично закріп�
люють у незалежній державі
Україна наслідки багатовіково�
го колоніального гноблення
українців іноземними окупан�
тами, зокрема другорядне, під�
легле становище етнічних
українців на своїх одвічних
землях у політичній, еконо�
мічній та культурній сферах.  

Ці наслідки були б швидко
подолані в українській націо�
нальній державі. Адже, як свід�
чить світовий історичний
досвід державотворення, тіль�
ки незалежна національна дер�
жава забезпечує кожному
народові найкращі умови для
його всебічного духовного і
матеріального розвитку. Тобто
лише незалежна національна
українська держава може бути
надійною гарантією вільного,
щасливого і заможного життя
українського народу.

Національна держава — це
характеристика конституційно�
правового статусу держави,
яка означає, що дана держава
є формою самовираження
конкретної нації (в етнокуль�
турному значенні слова), вира�
жає перш за все волю саме цієї
нації. Законодавство багатьох
країн світу містить положення
про власну національну дер�
жаву.

Так, перший пункт Ст.1. Конс�
титуції Румунії називається «Ру�
мунська держава». «Румунія —
національна, суверенна і неза�
лежна, єдина і неподільна дер�
жава». І тільки в третьому
пункті стоїть те, що в нас у пер�
шому: «...правова, демокра�
тична, і...». В Румунії прожива�
ють люди багатьох національ�
ностей: угорці, українці, болга�
ри, німці, цигани. Угорська
меншина проживає компакт�
ною масою у Трансільванії, на
кордоні з Угорщиною. Угорці
там корінні жителі. Але румуни
проголосили «національну

державу» і це прийнято і в
самій країні і за її межами.

Є в румунській конституції
ще одна стаття (3), яка прого�
лошує: «Територія румунської
держави не може заселятися
або колонізуватися чужозем�
ним населенням». У світлі не�
давніх зусиль європарламен�
тарів переселити африкансь�
ких та азіатських нелегальних
мігрантів із Західної Європи
до Східної, ця стаття дуже ак�
туальна, в першу чергу для
нас.

Повчальною для українців
є і Конституція Хорватії, в якій
наголошено на «тисячолітній
національній самобутності і
державності хорватського на�
роду», перелічено всі етапи
хорватської державності від
VІ століття та проголошена
«національна держава хорват�
ського народу».

Саме на боротьбу за власну
незалежну національну держа�
ву піднялися ми, українці,
двадцять два роки тому. Під
тиском українського націона�
льно�визвольного руху Вер�
ховна Рада Української РСР
16 липня 1990 року прийняла
Декларацію про державний
суверенітет України. В ній було
чітко й недвозначно сказано: 

«Українська  РСР як суверен�
на національна держава роз�
вивається в існуючих кордонах
на основі здійснення українсь�
кою нацією свого невід’ємного
права на самовизначення.

Українська РСР здійснює за�
хист і охорону національної
державності українського на�
роду».

Також сказано, що «Декла�
рація є основою для нової
Конституції, законів України і
визначає позиції Республіки
при укладанні міжнародних
угод».

Однак творці Конституції
України 1996 року не викона�
ли вимог Декларації про
державний суверенітет Украї�
ни від 16 липня 1990 року, чим
не просто порушили вітчизня�
не законодавство, а ліквіду�
вали найголовніший здобуток
українського народу в бо�
ротьбі за незалежність —
Українську національну дер�
жаву. Тому необхідно внести

Це — актуально ЩО ТРЕБА ЗМІНИТИ
В ЧИННІЙ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ



наступну поправку до чинної
Конституції України:

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Чинний текст
Стаття 1. Україна є суверенна

і незалежна, демократична,
соціальна, правова держава.

Пропоновані зміни до тексту
Стаття 1. Україна є націо�

нальна, суверенна і незалежна,
демократична, соціальна, пра�
вова держава.  

Відсутність положення про
національну державу українсь�
кого народу не єдина кривда
українцям в Основному Законі
країни. Конституція України
фактично заперечує саме існу�
вання українського етносу,
української нації в етнічному
розумінні. Так, у преамбулі
вихідного поняття Конституції
«Український народ», який
трактується як «громадяни Ук�
раїни всіх національностей».
Тобто, конституційне поняття
«народ» розкривається через
категорію громадянства люди�
ни, що є неприпустимим і супе�
речить доктрині природного
права, прихильність до якої
недвозначно заявлена в преам�
булі Конституції через визнання
права українського народу на
самовизначення (яке по своїй
суті є категорією природного
права).

Національність і громадян�
ство — це не одне й те саме. Під
громадянством розуміють зас�
нований на визнанні й повазі
основних прав і свобод людини
стійкий правовий зв’язок особи
і держави незалежно від ет�
нічного походження цієї особи.
Громадяни України всіх націо�
нальностей складають населен�
ня України, але не українську
націю.

Нація ж (лат. natio — плем’я,
народ) — в теорії консти�
туційного права�історична спі�
льнота людей, яка склалася
в процесі формування спіль�
ності їх території, економічних
зв'язків, мови, особливостей
культури і характеру, які скла�
дають її ознаки. Тобто зв’язок
між членами нації не правовий,
а кровний.

Ототожнення української на�
ції з населенням України при�
зводить до серйозних юридич�
них наслідків: у міжнародному
праві зазначено принцип само�
визначення націй, а не населен�
ня. Проголошення багатонаціо�
нальним населенням якоїсь
території (наприклад УРСР у

складі СРСР) незалежності й ут�
ворення власної держави — це
сепаратизм. Сепаратизм є по�
няття одіозне для всіх держав
і трактується як зрада, тому й
викликає до себе не лише нега�
тивне, а й вороже ставлення.
Преамбула Конституції України
підводить проголошення неза�
лежності України під сепара�
тизм. Це підмічено і за межами
України. Так, в Росії видано
кілька книг під загальною наз�
вою «Украинский сепаратизм
в России», автори яких запере�
чують існування української
нації як етнічної спільноти. «Ук�
раинец» — изначально не этни�
ческое, но политическое поня�
тие». При цьому російські авто�
ри аргументують свою позицію
Конституцією України, і цілком
слушно.

Якщо йти за Конституцією
України 1996 року, то ро�
сіянин,громадянин України —
це «українець російського по�
ходження»; єврей, громадянин
України — це «українець єврей�
ського походження» і так далі.
А хто ж тоді етнічні українці —
«українці українського поход�
ження?» Абсурд. Виходить, що
й справді українці, як стверджу�
ють російські шовіністи, — це не
народ, а політична партія зба�
ламучених німецькою чи аме�
риканською пропагандою зрад�
ників�малоросів. Тобто реаліза�
ція в Україні теорії «політичної
нації» служить шовіністичному
запереченню існування україн�
ського етносу. Якщо ж його
юридично немає, то хто ж тоді
в Україні державотворчий, ко�
рінний народ?

«Інтернаціоналісти», виходя�
чи з принципу кількості етносів
у державі, а не з їх чисельності,
накинули нам визначення
України як полінаціональної
держави, хоч етнічні українці за
переписом 2001 року станов�
лять 77,8% населення України.
Відомо, що за стандартами
ООН, якщо титульна нація
становить не менше 70% на�
селення країни, то така дер�
жава є моноетнічною.

Викривлене ж визначення
багатонаціональності держави
і практичне втілення його в
життя призвело до знищення
самоідентифікації нашої нації
як кровнородинної спільноти.
А це є корінь етнопсихології на�
роду і його національної куль�
тури.

Спекуляціям про поліетніч�
ність України сприяє також Ст.11
Конституції, яка стверджує, що
в Україні проживають «корінні

народи» та національні менши�
ни. Враховуючи загальноприй�
няті історичні постулати про
давність проживання в Україні
росіян (русскіх), юдеїв і татар,
можна припустити, що мова
йде саме про них. Адже в пре�
амбулі Конституції «підправле�
но» Акт проголошення неза�
лежності України, а саме
«тисячолітню традицію дер�

жавотворення» в Україні

змінено на «багатовікову».

Це позбавляє українців історич�
ної спадщини Київської Русі на
користь Росії зі всіма наслідка�
ми історичного і правового
характеру. Тобто підтримується
ненаукова теза російської
історичної пропаганди, що ук�
раїнський народ виник у ХV —
ХVI ст. внаслідок асиміляції
тутешніх росіян поляками. Тим
самим підводиться псевдонау�
кова база під територіальні пре�
тензії Росії на Україну, як на
історичну батьківщину сучас�
них росіян. А колонізація Ук�
раїни російськими емігрантами
у ХVIІ–ХХ ст. зображається як їх
повернення до своєї історичної
Батьківщини, заселеної за час
відсутності законних господарів
зайдами з Галичини (предками
сучасних «бандер»).  

Це тягне за собою передусім
невизнання українського етно�
су за державотворчий, тим
більше — єдиний державот�
ворчий, що є правильним.
Звідси — невизнання українсь�
кої мови як єдиної державної,
української культури як базо�
вої у державі, української
інтерпретації історії України як
єдино правильної. Звідси —
збереження кривдного для
українського етносу міжнаціо�
нального внутрідержавного
поділу праці, коли нащадки
емігрантської колоніальної
верхівки СРСР зберігають за
собою панівні позиції в полі�
тиці, економіці й культурі, за�
лишаючи етнічним українцям
для прожиття найважчі, найб�
рудніші й неприбуткові галузі
господарства. Тобто здобуття
незалежності не дає корінному
народу реальних вигод так са�
мо, як не дало українським се�
лянам звільнення від кріпацтва
у 1861 році чи неграм Америки
скасування рабства. Змінилася
тільки зовнішня форма експлу�
атації. Чи буде таку «неза�
лежність» український народ
поважати й захищати від зов�
нішніх загроз? Відповідь оче�
видна. Тому текст Преамбули
Конституції України теж потре�
бує змін. 

Чинний текст Преамбули 
Верховна Рада України від імені
Українського народу — громадян
України всіх національностей,

виражаючи суверенну волю
народу,

спираючись на багатовікову
історію українського державот�
ворення і на основі здійсненого
українською нацією, усім Ук�
раїнським народом права на
самовизначення,

дбаючи про забезпечення
прав і свобод людини та гідних
умов її життя,

піклуючись про зміцнення
громадянської злагоди на землі
України,

прагнучи розвивати і зміцню�
вати демократичну, соціальну,
правову державу,

усвідомлюючи відповідаль�
ність перед Богом, власною
совістю, попередніми, нинішнім
та прийдешніми поколіннями,

керуючись Актом проголо�
шення незалежності України від
24 серпня 1991 року, схваленим
1 грудня 1991 року всенародним
голосуванням,

приймає цю Конституцію —
Основний Закон України.

Пропоновані зміни до
тексту Преамбули 

Верховна Рада України від
імені Українського народу та

громадян України всіх інших

національностей,
виражаючи суверенну волю

українського народу, україн�

ської нації,

спираючись на тисячолітню

українську державну тради�

цію і на основі невід'ємного

права українського народу,

української нації на само�

визначення,

дбаючи про забезпечення
прав і свобод людини та гідних
умов її життя,

піклуючись про зміцнення
громадянської злагоди на ук�

раїнській землі,

прагнучи розвивати і зміцню�
вати українську національну,
демократичну, соціальну і пра�
вову державу,

усвідомлюючи відповідаль�
ність перед Богом, поперед�
німи, нинішнім та прийдешніми
поколіннями,

керуючись Декларацією про

державний суверенітет Ук�

раїни від 16 липня 1990 року

й Актом проголошення незалеж�
ності України від 24 серпня 1991
року, схваленим 1 грудня 1991 ро�
ку всенародним голосуванням,

приймає цю Конституцію —
Основний Закон України.
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Підставою для спекуляцій
довкола питання прав етнічних
груп неукраїнського походжен�
ня, які проживають в Україні
є Ст.11 Конституції. Ці групи
чомусь називають «національ�
ними меншинами». По�перше,
термін звучить дещо образли�
во. Принаймні, в Російській
імперії слово «нацмен» було
лайливим. По�друге, термін не
відповідає європейському ро�
зумінню національних меншин
і реальному стану речей. Адже
росіяни, поляки, угорці та руму�
ни опинилися в Україні внас�
лідок протиправної колонізації
українських земель урядами
країн�окупантів. Вони мали
привілейоване становище і слу�
жили опорою окупаційних ад�
міністрацій проти місцевого
українського населення. Емі�
гранти з сусідніх країн та їх
нащадки й досі є сприятливим
середовищем для антиукраїн�
ських підривних дій спецслужб
іноземних держав. Тому збері�
гати за ними колишнє приві�
лейоване становище означає
кривдити корінних українців,
порушувати їх права І Статтю 24
Конституції та підривати обо�
роноздатність держави. 

Є багато питань і до назви су�
часної Української Держави.
Утопивши в крові останній
збройний виступ українського
козацтва під проводом гетьма�
на Мазепи за права українсько�
го народу, Москва задля набут�
тя «приличного родовода»
привласнила нашу історію кня�
жого періоду. Водночас мос�
ковські царі перейменували
свою державу на «Росію», а її
різношерсте населення на
«русскіх» для того, щоб позбу�
тися назви «московити», яких
у Європі вважали за варварів.
У 1713 році московський посол
у Копенгагені отримав наказ ца�
ря Петра І вимагати, щоб у всіх
іноземних газетах «печатали
государство наше российским,
а не московским, что и к прочим
всем дворам написано».

Слід затямити, що до ХVIII ст.
в Європі Руссю, Росією, руськи�
ми, русинами, рутенами зва�
лися виключно Україна та її
мешканці, а Московія тільки

Московією та московитами.
Самі суздальці, володимирці,
муромці й інші, які після їх
завоювання Москвою стали
московитами, також звали Рус�
сю, Росією, руськими виключно
Україну та її мешканців, а себе
за руських не вважали й не зва�
ли. Зрештою, як зазначав історик
М. Покровський, у середньо�
віччі термін «Русь» був чисто
побутовий, не пов’язаний з
жодною визначеною політич�
ною ідеєю: політично Древня
Русь знала про київське, чер�
нігівське або суздальське кня�
жіння, а не про Руську державу. 

Однак в українців�русинів�
рутенів, обкрадених московіта�
ми, зі старої книжної назви
залишилася ще народна назва
«Україна», відома в літописах
з 1187 року, яка вживається досі
для розрізнення фальшивих
«русскіх�московитів» від меш�
канців дійсної Руси�України. Та
нині, коли є незалежна Ук�
раїнська Держава, слід дати
лад і в назовництві, зокрема
й на міжнародному рівні. 

До світової громадськості ук�
раїнська дипломатія повинна
донести декілька істин. Історія
сучасної України починається
з Русі V–VI ст., історія сучасної
«Росії» починається з Москви
кінця ХІІІ ст. І ніякого стосунку
«Росія» не має до Русі, хіба
в контексті того, що «Росія»
присвоїла і загарбала в ук�
раїнців ім'я «Русь» і зміст цього
поняття. А ми смиренно мовчи�
мо з цього приводу .  

Наша вина і в тому, що у світі
перекладають «Росія» як «Ра�
ша». Ми навіть тепер вживаємо
в англійській мові «Кіеvаn Rus'»
чим уможливлюємо москови�
там робити з Русь�Раша, за�
мість того, щоб ми вживали
історично правильний перек�
лад «Кіеvаn Ruthenia», що в
дійсності відповідає в чужих
мовах назві Русь. Тепер настав
час відвоювати «Русь�Рутенію»,
бо ця назва є джерелом нашої
старовинної історії, творить на�
шу державно�правну тяглість,
відповідає нашому історичному
минулому, яке Москва підсту�
пом фальшує і присвоює собі.
На це звертав увагу Михайло
Грушевський, назвавши свою
фундаментальну працю «Істо�
рія України�Руси». 

Та поки ми живемо в державі
не з національною, а геогра�
фічною назвою — Україна. Має ж
бути, принаймні, — Українська
Республіка. Як Французька рес�
публіка, Італійська республіка,
Литовська республіка, Чеська
республіка тощо.

Прикметник «української»
багато значить. Він вказує на
характер держави: національ�
ний з віковою державницькою
традицією, чи емігрантський
новотвір. Наступні статті основ�
ного закону повинні лише роз�
вивати й доповнювати це ос�
новне положення. Зокрема й
Ст. 10. Конституції про мови.

У нинішній редакції ця стаття
є абсолютно безвартісною для
української мови, зате створює
юридичну базу для подальшого
російщення та асиміляції ро�
сіянами українців. Адже зміст
поняття «державна мова» не
розкрите. Не сказано, що «ук�
раїнська мова є мовою офі�
ційних документів та мовою
міжнаціонального спілкування
громадян України». Це слід
виправити. Також варто враху�
вати досвід конституції Іспанії,
в якій сказано, що «всі громадя�
ни Іспанії зобов'язані знати
і мають право користуватися
іспанською мовою».

Те, що Конституція України
захищає російську мову — зна�
ряддя асиміляції українців
російською колоніальною ад�
міністрацією — є не просто нон�
сенсом, а злочином проти
українців та Української дер�
жави. Як писав сучасний пись�
менник Євген Шишкін у статті
«Русский язык — категория эко�
номическая», «…внедрение
свого языка в другие нации —
внедрение политической
и экономической зависимости.
Лучшего долгосрочного предс�
тавителя своих интересов
и придумать нельзя»! Тому в
мовному питанні слід керува�
тися наступним:

1. Російська мова в Україні є
мовою іноземних окупантів.

2. Вже сам факт присутності
російської мови в незалежній
Україні є образою для націона�
льних почуттів корінного ук�
раїнського народу, державот�
ворчого українського етносу.

3. Російська мова в Україні
не може користуватися захис�

том держави як мова національ�
ної меншини, оскільки росіяни в
Україні не є національною мен�
шиною, а є емігрантами та на�
щадками емігрантів.

4. Російська мова в Україні
не може мати особливого ста�
тусу («державної», «офіцій�
ної»), а лише бути мовою для
побутового вжитку етнічних
росіян.

5. Оскільки українська мова
є мовою державотворчого
етносу держави Україна, висо�
корозвинутою і досконалою
європейською мовою, зрозу�
мілою і здатною задовольнити
спілкування громадян України
всіх національностей на будь�
яку тему і на будь�якому рівні,
тільки вона може бути й повин�
на бути державною мовою і мо�
вою міжнаціонального спілку�
вання громадян України.

Передумовою цивілізаційно�
го прориву України має стати
дерусифікація та консолідація
суспільства на основі українсь�
кої цивілізації, духовності й мо�
ви. Наявність двох державних
мов — російської поряд з ук�
раїнською, яку нам нав’язують
прийшлі «добровольцы», веде
до занепаду Української дер�
жави. Українська мова — це
одна з найважливіших підва�
лин української державності, її
цементуюча сила і патріотич�
ний ресурс. І тому будь�яку ата�
ку на українську мову варто
розглядати як атаку на Ук�
раїнську державність.

Тим емігрантам з Росії, які не
оцінили належним чином на�
дання їм після 1991 року грома�
дянства України без обов’язко�
вої в таких випадках загаль�
ноприйнятої у світовій практиці
процедури натуралізації і які
бажають жити у державі з фе�
деративним державним уст�
роєм та з державною мовою
російською, держава Україна
має сприяти вільному пересе�
ленню до такої держави. Це
єдине прийнятне для українсь�
кого народу вирішення «мов�
ного питання». В українській
національній державі націона�
льне питання має бути раз і на�
завжди вирішене в інтересах
корінного етносу. В іншому разі
збережеться джерело міжна�
ціонального напруження, яке
постійно нагадуватиме про

(Початок на 2 стор.)

ЩО ТРЕБА ЗМІНИТИ
В ЧИННІЙ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
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себе вибухами невдоволення і
всілякими, в тому числі й
збройними, конфліктами. 

Отже, творці Конституції
України 1996 року не виконали
вимог Декларації про держав�
ний суверенітет України 16 лип�
ня 1990 року і термінологічни�
ми маніпуляціями фактично
ліквідували здобуток націона�
льно�визвольної боротьби
українців — національну ук�
раїнську державу. Вони ж ство�
рили правову основу для запе�
речення існування української
нації в етнічному (і єдино прий�
нятному для українців) розу�
мінні цього слова. В результаті
українці в Україні й далі зали�
шаються найнижчим трудо�
вим класом з найменшими
прибутками, найнижчим рів�
нем освіти, найнижчою народ�
жуваністю, але найвищою
смертністю. Україна так і не
стала країною рівних можли�
востей. Старт у ринкову еко�
номіку відбувся з позицій, які
національні спільноти України
займали в часи СРСР. Резуль�
тати у нас перед очима.

Тому необхідне внесення як у
преамбулу, так і в Ст.1 Консти�
туції України, положення про
національний характер нашої
держави та інших вищеназва�
них змін, які виправлять диск�
римінаційні щодо державот�
ворчої корінної української
нації положення Основного За�
кону України. 

Конституція України протегує
також приватній власності.
Начебто приватна економіка
ефективніша за державну. Про�
те фахівці знають, що продук�
тивність підприємств залежить
не тільки й не стільки від форми
власності, а скільки від ефек�
тивності управління. І державне
управління, безперечно, ефек�
тивніше з багатьох причин.
Тому в США, Франції та інших
провідних країнах світу є по�
тужний державний сектор еко�
номіки, який забезпечує дер�
жавні інтереси. У США найпо�
ширенішим аргументом на
користь державного контролю
за виробництвом товарів інди�
відуального споживання є той,
що приватні фірми прагнуть
максималізувати прибутки
власників,  а не багатство нації.  

З огляду на це, варто пригля�
нутися до законодавчого дос�
віду Ірану, Ст. 44 Конституції
якого проголошує:: 

«Економічна система Іслам�
ської Республіки Іран заснована
на трьох секторах. — державно�
му, кооперативному і приват�

ному, при регулярному і пра�
вильному плануванні.

Державний сектор містить
у собі усю велику промисло�
вість, основні галузі промисло�
вості, зовнішню торгівлю,
великі гірничорудні підпри�
ємства, банківську справу,
страхування, забезпечення
електроенергією, греблі і ве�
ликі водопроводи, радіо і теле�
бачення, пошту, телеграф і
телефон, цивільну авіацію,
судноплавство, дороги, зокре�
ма залізні, і т.п. Усе це у вигляді
суспільної власності перебуває
у віданні держави.

Кооперативний сектор міс�
тить у собі кооперативні ви�
робничі й розподіляючі фірми
й установи, що створюються в
місті й у селі.

Приватний сектор охоплює
ту частину землеробства, тва�
ринництва, промисловості,
торгівлі і сфери послуг, що
доповнюють економічну діяль�
ність державного і кооператив�
ного секторів.

У цих секторах економіки
власність за умови відповід�
ності іншим статтям цієї гла�
ви..., а також сприяння розвит�
ку економіки країни і не завда�
вання збитків суспільству пере�
буває під заступництвом закону
Ісламської Республіки. Закон
визначає правила, сферу й
умови функціонування цих трь�
ох секторів».

Не в останню чергу завдяки
цьому Іран з напівколоніальної
країни перетворився у регіо�
нального лідера і сміливо кидає
виклик сильним світу цього.
А ми зі своєю злочинною
«елітою» та її Конституцією, в ті
ж самі роки, із промислово�
розвинутої європейської країни
перетворилися в «бантустан»
африканського типу. Тому не
зайве пригадати постанови II
Великого збору ОУН у квітні
1941 р., в яких сказано, що ОУН
бореться: «За планову орга�
нізацію цілого господарського
й суспільного життя... загальне
й повне право власності на про�
дукти своєї праці; обмежене
приватне, кооперативне й
спілкове право власності на гос�
подарювання землею й верста�
тами для тих, які на них працю�
ють; державна власність важ�
кого промислу й транспорту;
вільна торгівля нижчих сту�
пенів, законне обмеження
зисків, усунення всякої спеку�
ляції та самоволі й недбаль�
ства в господарстві; інтенсивна
розбудова всіх галузей народ�
ного господарства, щоб воно

стало основою могутності Ук�
раїнської Держави».

Як показав досвід останніх
місяців 2014 року, держава має
бути здатна себе сама захисти�
ти від збройної агресії інозем�
них держав. Тому слід відмови�
тися від нав’язаних ворожими
спецслужбами спекуляцій на
тему «невеликої, мобільної,
професійної армії» і закріпити
в Конституції положення про
те, що «Захист суверенітету і те�
риторіальної цілісності України
є священним обов’язком кож�
ного громадянина України.
Громадянські права повноліт�
ній житель України отримує
тільки після проходження дво�
річної військової служби за
призовом, чи альтернативної
служби». Також слід наголоси�
ти: «Військово�патріотичне ви�
ховання громадян України
здійснюється на національно�
історичних традиціях українсь�
кого народу.» 

Великою помилкою вітчизня�
них законодавців є визнання
пріоритетності міжнародного
права над національним пра�
вом. Це дає підставу для «за�
конного» іноземного втручання
у внутрішні справи суверенної
України. Тому в Конституції Ук�
раїни слід задекларувати лише
повагу до міжнародного права,
але в жодному разі не утверд�
жувати його першість щодо
права національного.

Також слід викреслити з
Конституції України пункт
Ст.15, що «Жодна ідеологія не
може визнаватися державою
як обов'язкова». Нема в світі
держави без ідеології. Україна
не виняток. Неофіційною ідео�

логією сучасної України є
нав'язана нам ззовні спожи�
вацька ідеологія. Наслідком її
насильницького впровадження
є моральна і фізична дегра�
дація нашого суспільства, його
розкол й атомізація. Ідеологія
споживацтва — це ідеологія
смерті: духовної, тілесної, дер�
жавної. Вона для України
неприйнятна. Дійсною ідео�
логією кожної сучасної держа�
ви є патріотизм (націоналізм).
Безсумнівно, він має бути
офіційною чи неофіційною іде�
ологією і в Україні.

Є в чинному законодавстві
України інші недоліки, які
необхідно виправити. Однак
лише впровадження у вітчизня�
не правове поле принципу
справедливості зробить мож�
ливим проведення дійсних,
а не фальшивих реформ нашо�
го суспільства. Тільки після цьо�
го у нашій хаті утвердиться,
словами першого українського
митрополита Іларіона, «закон
і благодать». І тільки тоді, як
наголошував Тарас Шевченко,
«…і буде син, і буде мати, і буде
Правда на землі!» 

Петро ТАЛАНЧУК,

Президент 
Університету «Україна»,

перший міністр освіти
незалежної України.

Сергій РУДЮК,

старший викладач 
Університету «Україна».

Віталій КАРПЕНКО,
завідувач кафедри 

журналістики університету
«Україна»,

заслужений журналіст 
України

Про Україну в мене все думки
Про Україну в мене все думки,
На жаль, вони тривожні і гіркі.
Знов ворог підступає до кордонів,
Невже війна? Кров в жилах аж холоне.

Вже втрати є, бо Крим ми віддали,
«Порядок» там чужинці «навели»,
Встановлюють диктаторський свій лад,
Та й цим не вдовольнився старший «брат»,

Бо зазіха на всю він Україну,
То що ж цього агресора зупинить?
Зупинить наша одностайна віра
У те, що можна подолати звіра,

У те, що будем ми гуртом стояти
І рідну землю мужньо захищати.
Робімо все і всі, що тільки можем,
Й навалу відіб'ємо ми ворожу.

Хай знають воріженьки всі на світі,
Вкраїна була й є, Вкраїні вічно жити!

Анатолій УРБАН
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У наш час Україна і Єгипет
наново відкривають для себе
одне одного. Між країнами ви�
никла необхідність розвитку
міждержавних контактів у
галузі економіки, політики,
культури, освіти і науки. Після
офіційного візиту Усами Тауфи�
ка Юсефа Бадра — Надзвичай�
ного і Повноважного Посла
Арабської Республіки Єгипет
в Україні до Відкритого міжна�
родного університету розвитку
людини «Україна» 15 травня
2013 року Міністерство освіти
Єгипту повідомило про ініціати�
ву щодо співпраці з нашим
навчальним закладом. Саме
необхідність у налагодженні
стосунків у галузі освіти та
науки згідно з вимогами сучас�
ності лягла в основу спільної
українсько�єгипетської конфе�
ренції.

Єгипет — прекрасна країна
з дуже давньою історією. Але ця
історія, сповнена контрастів
і протиріч, ще не розгадана до
кінця. Багато питань стосовно
Єгипту досі не дають спокою
вітчизняним науковцям�єгипто�
логам і туристам. Чимало
українців приїздять до Єгипту
для ознайомлення з культурою,
студенти їдуть туди для вивчен�

ня арабської мови; для мусуль�
ман України університет аль
Азгар залишається одним із
найавторитетніших центрів
ісламської культури. Тож однією
з цілей конференції стало вис�
вітлення гуманітарних аспектів
вивчення мови, літератури,
філософії та релігії Єгипту.

Інше завдання конференції
(і вона з ним успішно впора�
лась) — розглянути економічні
та політологічні аспекти украї�
но�єгипетських міждержавних
відносин. Може здатися, що
між Україною і Єгиптом мало
спільного. Африка і Європа,
мусульмани і християни, пусте�
ля і чорноземи. Але саме любов
до землі — якою б вона, ця зем�
ля, не була — стала для двох
наших країн об’єднувальним
чинником, який сприяє їхній
співпраці. Сільськогосподарсь�
ка продукція посідає провідне
місце у структурі зовнішньої
торгівлі між Україною та
Арабською Республікою Єги�
пет. За обсягами споживання
української продукції Єгипет
посідає третє місце у світі (після
Росії і Туреччини). Україна екс�
портує до Єгипту пшеницю,
кукурудзу та олію. Єгипетський
експорт до України — це теж,

передусім, продукти рослинно�
го походження, зокрема цитру�
сові. Зважаючи на те, що най�
важливішою складовою реаль�
ної торговельно�економічної
політики України повинна бути
її цілеспрямована інтеграція
у світовий економічний простір,
нарощування обсягів вітчизня�
ного експорту на світовий
ринок, розвиток співпраці з
країнами арабського світу мали
би стати стратегічним зав�
данням.

Не варто забувати і про інші
аспекти співпраці між країна�
ми. Ще за часів Радянського
Союзу — а саме в 60�ті роки 
ХХ ст., коли почалося грандіоз�
не будівництво Асуанської ГЕС,
— зародився цінний досвід
обміном інженерними техно�
логіями між Єгиптом та СРСР.
Мало кому відомо, що техно�
логія зведення Асуанської
греблі була розроблена в За�
поріжжі на спеціально спроек�
тованій зменшеній копії.

Особливої актуальності ук�
раїно�єгипетська наукова кон�
ференція набуває з огляду на
політичні події в Україні, які
перегукуються з так званою
«арабською весною». Зокрема,
науковців цікавить тема після�

революційної демократизації
суспільства.

У роботі конференції взяли
участь дипломати і провідні
українські вчені�сходознавці:
Юрій Кочубей, Віктор Крюков,
Григорій Халимоненко, Олек�
сій Волович, Ферхад Туранли;
з єгипетської сторони —
Й. В. Усама Тауфик Юсеф Бадр,
Надзвичайний і Повноважний
Посол Арабської Республіки
Єгипет в Україні, а також
п. Ноурхан Ельшейх.

Напрями роботи конфе�
ренції:

– історія, етнографія, тради�
ції, звичаї;

– мовознавство, література;
– релігія та філософські

вчення;
– культура й мистецтво;
– проблеми дослідження та

збереження культурної спад�
щини;

– міжнародне економічне
співробтництво. 

Роботу секцій було присвяче�
но обговоренню проблем
досліджень арабістики, єгипто�
логії в Україні та міжнародних
відносин.

Марія ВЕЛИЧКО,

секретар оргкомітету 
конференції

Співпраця Україна — Єгипет:
проблеми та обнадійливі перспективи

Наші наставники Така вона, наша
Я — студент 5�го курсу

Університету «Україна». Нав�
чаюсь на філологічному фа�
культеті.

Весь час мріяв написати
невелику статтю до газети
нашого університету про лю�
дину, яка з добротою і повагою
ставиться до таких студентів, як
я. І привід такий трапився. 
У грудні 2013 року мені потрібно
було в нашій навчальній
програмі розповісти про ви�
датну пам’ятку «Слово о полку
Ігоревім» і виступити в ауди�
торії перед групою студентів
1�го курсу. Хотілось зробити це
якнайкраще.

Але, так як я інвалід по зору,
то дуже переживав, що не
зможу впоратись із завданням.
Та викладач Коломієць Олена
Вікторівна, за що їй велике
спасибі, допомогала мені
відкрити для себе багато чого
нового в підготовці до виступу,

зокрема, в тому, як правильно
подавати варіанти відповідей
до тестових завдань, як слід
готувати самі тестові завдання,
давала користуватись своєю
власною літературою, що
сприяло кращій підготовці до
виступу. З дозволу викладача
брав книги додому, сканував і
переводив у потрібний мені
формат для прочитання і
опрацювання.

Переконався, що Олена
Вікторівна — дуже кваліфі�
кований спеціаліст, викладач
і професіонал своєї справи.
Дуже хотів би, щоб таких
спеціалаістів було більше в на�
шому університеті. Адже, не
шкодуючи свого особистого
часу, Олена Вікторівна часто
організовує екскурсії до музеїв,
що допомагає незрячим піз�
навати світ без обмежень, дові�
дуватись про те, чого не знали
раніше.

Буду дякувати їй усе життя! За
її терпіння, витримку і велику
силу волі. Нехай Бог оберігає її
в усіх справах! Нехай у неї буде

набагато більше гарних і здіб�
них учнів!

Віталій ПОНОМАРЕНКО,

майбутній філолог

Олена Вікторівна

На університетському святі
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31 березня у читальній залі

бібліотеки Університету «Ук�

раїна» відбулося літератур�

но�мистецьке свято «Свіча,

запалена від серця», присвя�

чене 200�річчю від дня на�

родження генія, мислителя,

пророка України Т. Г. Шев�

ченка.

«Кобзарю! 
Знов до тебе я приходжу,

Бо ти для мене совість 
і закон».

(Ліна Костенко)

Задумано дійство у середо�
вищі коледжу «Освіта». Приєм�
но було зазначити, як натхнен�
но готувалась молодь до свята,
бо поставила перед собою неа�
бияке завдання: яскраво і коло�
ритно озвучити шевченківські
читання.

Готувались заздалегідь. Ба�
буся студентки Анастасії Гал�
кіної вишила портрет Тараса
Григоровича, обрамлений
рушником, на якому Кобзар
ніби пильно вдивлявся у сучас�
ників і по�батьківськи оцінював
їхню старанність. Чимало було
пригадано та вивчено поетич�
них рядків. 

Тихо лунала вдало підібрана
фонова музика. Милував око
одяг учасників — студентів і пе�
дагогів, переважна більшість
яких убралися у яскраві, коло�
ритні українські вишиванки. 

Все це піднімало загальний
настрій, створювало урочисту
атмосферу свята. Дуже гарно і
впевнено вели композицію
Єлисавета Підгорецька та Ва�
дим Заруцький.

Зі словами привітання до
учасників звернулась заступ�
ник директора коледжу Люд�
мила Олександрівна Володько.
Вона підкреслила геніальність
історичної постаті Т. Г. Шев�
ченка та цінність його духовно�
го надбання. 

У виконанні викладача Тетя�
ни Іванівни Ярошовець лірично
прозвучав вірш «Покладу
«Кобзаря» на скатертину».

Делікатно і невимушено сту�
дентська юнь торкалася серцем
шевченківських рядків, пере�
гортала деякі сторінки його
життя. Пожвавлення викликала

картина із босоногого дитин�
ства Тараса, в якій йшлося про
допитливого, мрійливого, доб�
рого хлопчика. Сценку відтво�
рили студенти  Дарья Христен�
ко  та  Єлизавета Скочик. 

Долучилась до участі у святі
і бібліотека. До заходу оформ�
лена виставка�етюд «Нас єднає
Шевченкове слово», де експо�
нувались твори поета, праці
відомих шевченкознавців. Шев�
ченко — художник був предс�
тавлений репродукціями ма�
люнків, портретів, офортів.
З коментованим оглядом ко�
лекції Шевченкіани виступила
директор бібліотеки Ніна
Петрівна Колесникова. Вона
звернула увагу на поетику візу�
альності мови, якою творився
неповторний світ шевченківсь�
кої криниці. 

Щиро і трепетно звучали
вірші поета у виконанні Ірини
Готки, Анастасії Шликової та
Анастасії Галкіної. 

Несподівано і оригінально
прозвучало синхронне озву�
чення вірша «Доля», який
виконали  Катерина Павленко
та Анна Мушинська. 

Бібліотекар Людмила Колій�
чук виразно прочитала вірш
«Зацвіла в долині…». Юлія Ри�
бальченко натхненно продек�
ламувала вірш «Мені однако�
во, чи буду…», а також власний
твір «Глибина серця», присвя�
чений поетові.

На завершення свята дирек�
тор коледжу Світлана Іванівна
Смолянова наголосила на істо�
ричному значенні творчості
Т. Г. Шевченка, якого люблять і
читають не тільки в Україні, але
й в усьому світі. Вона пригада�
ла свою поїздку до США, де
особливе враження на предс�
тавників української діаспори
справили українські школярі,
які читали вірші поета. 

Тарас Шевченко — геній ук�
раїнського народу, а отже його
поезія завжди сучасна, і слово
його не забуте.

Ніна КОЛЕСНИКОВА,

директор бібліотеки
Університету «Україна»,

Наталія ПАНАСЮК,

заступник директора 
бібліотеки  

Головний твір Т. Шевченка
«Кобзар» за майже два століття
видавався багато разів. Правда,
за життя поета таких видань
було лише два. Перше з них
1840 р. містило небагато творів
— тільки вісім. Друге видання
було більш обсяжним. Воно
представило читачеві кілька по�
ем і чимало віршів.

Є книжка відомого літерату�
рознавця Івана Дзюби, яку
автор назвав «Шевченкофобія
в Україні». В ній ідеться про те,
як в Україні за всіх часів (на
жаль, і сьогодні) намагались та
намагаються дискредитувати,
спаплюжити побутові і творчі
ситуації в житті і письменниць�
кому доробку геніального мит�
ця. Мета одна — принизити
значення Т. Шевченка, довести
широкому загалу, що не все в
його житті і творчості заслуго�
вує на повагу, увагу та навіть
схвалення. Справжні літерату�
рознавці, котрі глибоко вивча�
ють доробок Кобзаря, змушені
відповідати на бруд і наклепи
в якій не були б вони формі —
чи відкритої брехні, чи напів�
правди. Доводиться це робити
у навіть ювілейний, шевченків�
ський рік.

Додамо, що ще й досі не по�
долано стереотипи радянської
доби в оцінці спадщини пись�
менника, коли на потребу часу і
кон`юнктури з Т. Г. Шевченка
робили учня і послідовника
російських революційних де�
мократів, полум’яного атеїста,
співця віковічної дружби сло�
в’янських народів.

Чи все в поетичній  творчості
Кобзаря відоме нашому сучас�
нику? На жаль, поки що ні. Де�
які вірші, навіть хрестоматійні,
від видання до видання друку�
валися з вилученнями і навіть
виправленнями — постарались

як царська, так і радянська цен�
зури. Вилучались та виправля�
лись ті місця, які чимось не
влаштовували тодішні влади.

Тож видання «Кобзаря»,
здійснене нинішнього року за
ініціативи харківського науков�
ця М. Г. Зубкова, дуже актуаль�
не і потрібне. До речі, упоряд�
ник уключив до книги чимало
творів письменника, які не вхо�
дять до традиційного «Кобза�
ря». І це, на думку літературоз�
навця, цілком виправдано, бо
більш повно представляє твор�
чість геніального митця.

Є в книзі витяги з кількох ста�
тей відомих діячів різних країн і
різних часів про Т. Г. Шевченка.
Багато творів поета актуальні і
сьогодні. Тож закономірно, що
велику увагу літературозна�
вець і викладач, М. Г. Зубков,
який викладає у харківському
університеті ім. М. Каразіна,
приділив тим поезіям Кобзаря,
які пророчо перегукуються із
нинішніми соціально�політич�
ними реаліями.

У презентації книги, що від�
булась у читальному залі уні�
верситетської бібліотеки, взя�
ли участь студенти коледжу,
викладачі гуманітарних дис�
циплін навчального закладу.
Студентка ІІ курсу коледжу
Юлія Рибальченко гарно про�
читала вірш Т. Шевченка «Мені
однаково» і власний вірш,
присвячений поетові.

Підсумки зустрічі підбила
директор бібліотеки Н. П. Ко�
лесникова. Вона привернула
увагу студентів до тих заходів,
які провела і проводить кни�
гозбірня у зв’язку з ювілеєм
Т. Г. Шевченка, закликала юнь
активніше прилучитись до
творчості Кобзаря.

Анатолій УРБАН

До 200�річчя від дня народження Т. Г. Шевченка

У слові — вічність
геніального Кобзаря

ÍÍ àà   ØØ åå ââ ÷÷ åå íí êê ³³ ââ ññ üü êê îî ìì óó   ññ ââ ÿÿ òò ³³
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Почалося зібрання в лек�
ційній залі кафедри дизайну
Інженерно�технологічного
інституту нашого університету.
Тут відбулося засідання секції
«Науково�технологічний прог�
рес і дизайн» у рамках ІХ Всеук�
раїнської наукової конференції
студентів та молодих учених
«Молодь: освіта, наука, духов�
ність». У конференції взяли
участь та виступили з двадцять�
ма доповідями та повідомлен�
нями як досвідчені відомі вчені,
так і студентська молодь, що
має потяг до науково�дослід�
ницької роботи. На засіданні
були заслухані доповіді з таких
актуальних для архітектурного
та дизайнерського проекту�
вання в нашій країні та її сто�
лиці тем:

1. Економічні обґрунтування
енергозберігаючих технологій у
будівництві (кандидат архітек�
тури О. Р. Горбик, інженер�ви�
нахідник М.М. Горський).

2. Особливості комфорта�
бельного забезпечення жит�
лових та суспільних споруд з
елементами пристосованими
для маломобільних груп насе�
ленння (дизайнери Д. Ю. Ви�
сочанський, М. І. Кутна, сту�
дент ІV курсу Д. Ткаченко, сту�
дентка V курсу А. Даневич,
студентка ІІ курсу Ю. Степа�
нець).

3. Проблеми зеленого та па�
сивного екобудівництва (ма�
гістри М. Ковтун, Ю. Пархомен�
ко).

4. Деякі теоретичні та істо�
ричні аспекти розвитку живо�
пису і дизайну, як професійної
діяльності (заслужений праців�
ник культури, доцент Л. Й. Гук,
магістр культурології Л. Гук,
магістрант А. Мінакова, студе�
нтка IV В. Зайцева).

5. Питання специфіки окре�
мих об’єктів графічного дизай�
ну інтер’єрів та обладнання
(дизайнер Г. К. Токарчук, сту�

денти IV курсу Е. Гусейнов,
І. Лозовацький, С. Кот та І. Ки�
рилюк).

6. Розвиток науково�техніч�
ної та популярної періодичної
публіцистики в галузі будів�
ництва (шеф�редактор журна�
лу «ProfBuild» С. В. Шах).

7. Ландшафтна архітектура та
дизайн Київського зоопарку,
спортивно�рекреаційного та
реабілітаційного комплексу
«Труханів острів» з олімпійсь�
ким стадіоном для веслування
на Матвійській затоці у м. Києві
(член Національної Спілки
архітекторів України О. Є. Тво�
ронович, дизайнер Є. О. Радке�
вич, президент ФСК «Рисі»
кандидат у майстри спорту
А. В. Кислов та ін.).

Автори кращих виступів були
нагороджені грамотами і подя�
ками проректора університету
з наукової роботи В.І. Олефіра
та цінними подарунками з фон�
дів університету.

Засідання секції проходило в
активній творчій обстановці,
доповідачам постійно задавали
цікаві питання, присутні висту�
пали з доповненями та співдо�
повідями. Широкий розгляд
актуальних питань науково�
технічного прогресу у сфері
дизайну сприяє вихованню
у студентської спільноти потягу
до професійної наукової діяль�
ності та обрання реальних тем
для виконання дипломних про�
ектів. Обмін науково�технічною
інформацією на конференції
з важливих проблем архітекту�
ри, дизайну, будівництва допо�
може взаємозбагаченню, кон�
центрації та створенню нових
комплексних колективних дос�
ліджень у цих галузях народно�
го господарства.

Олександр ГОРБИК,

кандидат архітектури, доцент,
Юлія СТЕПАНЕЦЬ,

студентка ІІ курсу 
кафедри дизайну

Науково�практична
конференція студунтів і молодих учених

Здобутки дизайнерів: 

Твоє покликання Вибір професії: чи це легко? 
Робота відіграє важливу роль

у житті кожної людини і має ве�
ликий вплив на її стан і самопо�
чуття. Це те, чому ти себе прис�
вятиш. Адже вдало обрана
професія підсилює задово�
леність життям. Це той аспект
діяльності, який дає можливість
реалізуватися у світі, бути
потрібним, корисним. І цим я
керувалася при виборі своєї
професії. Я досить усвідомлено
до цього підходила, оскільки
велику роль зіграла свобода
вибору, чому я вдячна своїм
батькам.

Психолог — як благородно це
звучить. Але я не керувалася
тільки престижем, популяр�
ністю чи навіть пристойною
платнею. На мене ще маленьку
дуже вплинула така дитяча гра,
як «учителька». Мабуть, зву�
чить смішно. Але моїй обраній
професії це притаманне, і нази�
вається воно просвітництвом,
що дає можливість висвітлити
різні психологічні питання
і відповіді для соціуму, для
душі. Але «мудрувати» — це ще
не все. Маленькою була я до�
сить тихою, спокійною, врівно�
важеною — це те, що дало лише
підгрунтя для спостережень за

навколишніми — рідними та чу�
жими людьми. Часом, переби�
раючи в голові ті дії і вчинки, які
здійснювали інші, я не все
розуміла. Тому приділяла бага�
то уваги аналізу поведінки
людей, і, напевно, це зіграло
важливу роль у виборі май�
бутньої професії.

Так, уже в підлітковому віці я
багатьом своїм подругам на�
смілювалась давати раціона�
льні поради, рекомендації, які
на той час, як мені здавалося,
були вдалі, потрапляли, як ка�
жуть, «в яблучко». Так само, у
спілкуванні з мамою ми часто
піднімали глобальні питання
щодо моралі, цінностей, вихо�
вання дітей, правильність�
неправильність, самостійність,
учинки. Нерідко обмінювалися
своїми думками та досвідом;
хоча в мене він був мінімаль�
ним. Але остаточним вибором
послужив конкурс, який прохо�
див в університеті КІМО, коли
була ще старшокласницею.
Конкурс був присвячений пси�
хології. Скажу відверто, зіграло
приховане почуття під назвою
«інтуїція», яка донині не підвела
мене. У мене є мета, бажання,
мотив, тому з гордістю можу

сказати, що свою професію
«психолог» я вибрала для душі.

Адекватність вибору і рівень
засвоєння професії впливають
на всі сторони і загальну якість
життя. Тому так важливо для
людини, котра вступає у світ
професій, зробити правильний
вибір.

Юлія КРИВОШЕЙ,

практичний психолог 
Університету «Україна»

Від автора
Ці  рядки я написала 31 січня

2012 року, коли була студент�
кою ІV курсу університету. Те�
пер я, Кривошей Юлія Ана�
толіївна, закінчивши магістра�
туру, працюю практичним пси�
хологом навчального закладу.

Хочу звернутися до майбутніх
абітурієнтів, студентів та побажа�
ти всім їм прислуховуватися до
себе, до свого внутрішнього
світу. Адже пам’ятайте: найкра�
щий порадник — саме Ви!

Багато допомагає
юнакам 

і дівчатам 
в правильному
виборі професії
коледж «Освіта»,

яким керує 
С. І. Смолянова.

Фото 
Тамари

МОГИЛІВСЬКОЇ
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У трудових підрозділах університету

Історія бібліотеки — це одна
із сторінок відродження нашої
альма�матер, її досягнень і
звершень. Книгозбірня розви�
валась разом з Університетом
«Україна». Які б сторінки історії
не доводилося переживати
університету в період його ста�
новлення, бібліотека завжди
була його творчою ланкою. 

Історія нашої бібліотеки — це
доля людей, відданих бібліо�
течній справі, відродженню
духовності серед молоді.

Розбудова книгозбірні відбу�
лася за ініціативою Президента
університету. Саме Петро Ми�
хайлович Таланчук є фундато�
ром бібліотеки. Колекція його
книг утворила ядро бібліотеч�
ного фонду.

Організацію роботи налагод�
жувала завідувач бібліотеки
Тетяна Олексіївна Діденко,
спеціаліст із 30�річним стажем
роботи у бібліотечній сфері.
Створення бібліотеки почалося
з 5570 примірників книг, отри�
маних із різних бібліотек.
Разом із керівником працівни�
ки бібліотеки А. А. Кіращук,
А. В. Андрусенко, О. О. Хвос�
тик, І. В. Андрусенко, О. В. Го�
воркова, Л. Є. Зінченко та бага�
то інших здійснювали подвиж�
ницьку працю, спрямовану на
становлення бібліотеки.

У 2001 р. з ініціативи  заступ�
ника завідуючої бібліотеки
Олени Василівни Рудешко була
запроваджена комплексна сис�
тема автоматизації діяльності
бібліотеки. Визначальним у ав�
томатизації бібліотечних про�
цесів було створення електрон�
ного каталогу. Систематичне
використання ЕК дозволяє опе�
ративно відповідати на різно�
манітні запити користувачів. 

У 2009 р. бібліотекою завіду�
вала Ірина Вікторівна Андру�
щенко, яка ретельно зберігала
фондові колекції. 

З 2010 р. книгозбірню очоли�
ла директор бібліотеки Ніна
Петрівна Колесникова, досвід�
чений фахівець і наставник, ав�
тор цих рядків. Колектив біб�
ліотеки на чолі з керівником,
спираючись на культурні досяг�
нення попередників та на
власні фахові знання, піднімає
організацію роботи на  високий
рівень, наполегливо модерні�
зує і позиціонує бібліотеку
університету.

Протягом тривалого часу
у підрозділ приходили завзяті
та енергійні люди, які продов�
жували нелегку та славну
працю із розбудови універ�
ситетської бібліотеки: І. В. До�
каніна, В. О. Бонар, К. Д. Власен�
ко, Н. П. Полозька, В. М. Андрі�
єнко, В. В. Дабіжа, Н. Б. Парамо�
нова, О. В. Бертош, Іванов О. В. 

Бібліотека є багатогалузевою,
з універсальним фондом, що
включає видання вітчизняної і
зарубіжної наукової, навчаль�
ної, соціально�економічної,
технічної, природничої, худож�
ньої літератури, документів у
електронних носіях, у т.ч. баз
даних. Книгозбірня містить ви�
дання іноземної літератури,
зокрема  мовами оригіналу: з
англійської, німецької, іспансь�
кої, французької, польської,
італійської, чеської , китайсь�
кої, японської, арабської, ко�
рейської.

Бібліотечний фонд  становить
понад 240 000 примірників до�
кументів. Щорічно до бібліоте�
ки надходить до 5000 примір�
ників документів. Налагоджена
плідна співпраця із 27 видавни�
цтвами та книготорговельними
організаціями України. Замов�
лені книги надсилають із інших
країн: Росії, Японії. Надходить
література із Ізраїлю, посольств
Кореї, Китаю, Єгипту. Відбувся
книгообмін із Німецькою націо�
нальною бібліотекою м. Лейп�
цига.

У постійно діючій акції «По�
даруй бібліотеці сучасну книгу»
активну участь беруть викла�
дачі університету. Одним із
джерел надходжень є книги із
приватних колекцій. Стрімко
розвивається обмін документа�
ми із освітянськими і ака�
демічними бібліотеками.

Останнім часом значно підви�
щився авторитет бібліотеки.
Зміцнилися наукові контакти
з провідними бібліотечними ус�
тановами. Бібліотека брала
участь у Міжнародному науково�
му конгресі із розвитку інфор�
маційно�комунікативних техно�
логій та розбудови інформацій�
ного суспільства в Україні. Біб�
ліотекарі залучені до заходів Ук�
раїнської бібліотечної асоціації. 

Для персоналу бібліотеки за�
початкована «Школа професій�
ної майстерності».У рамках
школи відбулися «круглі столи»,

науково�практичні семінари.
Сьогодні бібліотека — науко�

во�інформаційний, освітній та
культурний центр університету.
За 15 років накопичений вели�
кий масив інформації, який  за�
безпечує традиційними та
електронними ресурсами нав�
чальний процес і наукову діяль�
ність закладу.

Бібліотека  нашого універси�
тету, на відміну від багатьох
діючих бібліотек, має свою
особливість. Вона пов’язана не
тільки з кількістю фондів, але із
тим, що бібліотекарі взяли на
себе важливу функцію вихо�
вання студентської молоді.
Колектив здійснює культурно�
просвітницьку роботу. 

Інтелектуальному розвитку
студентів сприяють численні
бібліотечні заходи: наукові чи�
тання, читацькі конференції,
творчі вечори, літературно�
мистецькі свята, презентації
книг, дні книги, дні бібліотеки.
У затишній атмосфері бібліоте�
ки проходять хвилюючі зустрічі
з видатними сучасниками.
Практикуються екскурсії бібліо�
текою.

Бібліотека бере участь у
міжнародній науково — педа�
гогічній діяльності університету.
У читальній залі відбулися
цікаві прес�діалоги студентів із
послами країн Японії, Респуб�
ліки Корея, Арабської рес�
публіки Єгипет.

Важливою складовою роботи
бібліотеки є виставкова діяльність.
Бібліотечна практика збагатилася
новими видами: виставки�
інсталяції, виставки персоналій,
віртуальні виставки, виставки
«на замовлення» до потокових
лекцій, фестивалі книжкових
виставок до науково�практич�
них та міжнародних наукових
конференцій. 

Оформлена галерея стендів:
«Культура і освіта — два крила
одного птаха розвитку людини»
та виставки�вітражі «Бібліотека:
крок назустріч», «Бібліотека —
інформація, знання» «Бібліоте�
ка університету інформує».

Вагомий внесок у розвиток
сучасної університетської біб�
ліотеки здійснюють Н. В. Пана�
сюк, Т. О. Могилівська, О. В. Ко�
лоша, Л. О. Колійчук, Н.В. Бер�
тош. 

Колектив бібліотеки єдиною
творчою командою використо�

вує оптимальні форми роботи:
бібліоклуб «Світоч», факульта�
тив з основ бібліотечно�бібліог�
рафічних знань, започатковує і
прогресивні серед студентів
форми: тренінги, практикуми,
стажування. Стало доброю тра�
дицією навесні проводити дні
інформації «Нові надходження
бібліотеки», до яких активно
залучаються викладачі і студен�
ти. На початку навчального ро�
ку студентам усіх курсів універ�
ситету та коледжу «Освіта» ви�
дається сформований комплект
навчальної літератури.

Директором розроблені Кон�
цепція  перспективного розвит�
ку бібліотеки  та пілотний про�
ект — Модель «Просторова
бібліотека». 

На часі реалізується відкриття
Медіатеки та додаткових
читальних залів з електронних
технологій. Водночас відбу�
вається реформування бібліо�
теки, змінюється на краще
структура книгозбірні. Орга�
нізована робота чотирьох або�
нементів як профільних бібліо�
тек за напрямами навчання сту�
дентів. 

Відкрита дослідницька чита�
льна зала. Створена Прес�зона
періодичних видань. Візитною
карткою бібліотеки має стати
відокремлений «Фонд науко�
вих праць викладачів». Зростає
«Дисертаційний фонд». 

З метою поширення та роз�
витку наукової діяльності
магістрантів, аспірантів, докто�
рантів відкрито Кабінет інди�
відуальної підготовки. Бібліоте�
карі створюють комфортні умо�
ви та надають сервісні послуги
користувачам, втілюючи інно�
ваційні аспекти в обслуговуван�
ня: використання ліцензованих
інформаційних баз даних
і електронного каталогу, замов�
лення літератури по телефону,
бронювання літератури, визна�
чення індексів УДК, копіювання
документів із фондів бібліоте�
ки, електронна доставка доку�
ментів, оформлення віртуаль�
них виставок наукових праць
академспільноти університету.
У планах — створення науково�
го інстутиційного репозитарію. 

Ніна КОЛЕСНИКОВА,

директор центральної
бібліотеки 

Університету «Україна»

Бібліотека: вчора, сьогодні, завтра
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Те, що, крім теоретичних
знань, студенти повинні мати
уявлення про те, чим вони бу�
дуть займатися як дипломовані
фахівці, не потребує якихось
доказів. Чим більше таких до�
тиків до майбутньої повсякден�
ної роботи, тим легше буде
потім, коли молодий спеціаліст
працюватиме на підприємстві,
в офісі фірми, в тій чи іншій ор�
ганізації, установі.

Це повною мірою стосується
і економіки. Тож так важливі
і необхідні майстер�класи, які
регулярно влаштовують кафед�
ри нашого університету. Інсти�
тут економіки та менеджменту
тут не виняток. Ось і нещодавно
кафедра менеджменту органі�
зацій, якою керує професор
Т. І. Пішеніна, запросила до на�
вчального провідних праців�
ників фірми Jansen Capital
Managment.

Це провідна компанія у сфері
консалтингу. Вона надає послу�

ги з розробки і запровадження
ефективних стратегій управ�
ління людськими ресурсами. До
майстер�класу підготувалась
бібліотека університету, праців�
ники якої влаштували виставку
відповідної літератури.

Майже двохгодинна зустріч
зі студентами різних курсів, пе�
редусім старших, була, на наш
погляд, цікавою і повчальною.
Йшлося про менеджмент, його
місце і роль у становленні і роз�
витку ринкової економіки.

Менеджмент (англ. manage�
ment) у перекладі означає «уп�
равління», «організація». Уп�
равління (процес управління) —
це організація дій, спрямованих
на досягнення мети. Менедж�
мент — це сфера людської
діяльності і відповідна галузь
знань, до якої входить як обо�
в’язковий елемент управління
людьми або організаціями. На
думку науковців інституту, інно�
ваційні технології в менедж�

менті — це система становлен�
ня, формування, розвитку осо�
бистості і забезпечення про�
цесів інноваційної діяльності
кафедри, спрямована на отри�
мання високих результатів у
цілому. Використання сучасних
технологій процесів навчання,
до яких належать тренінги,
майстер�класи дає змогу краще
готувати фахівців.

А щодо недавнього майстер�
класу, то його провела про�
відний консультант фірми Тетя�
на Беспалова. Вона й визначила
тему лекції�бесіди «Автентич�
ність керівника».

Йшлося, звичайно, про лі�
дерство, тобто про здатність
впливати на індивідуумів та
групи людей, щоб спонукати їх
працювати для досягнення ме�
ти. Лідер має рухатись уперед
швидше, ніж підлеглі.

Т. А. Беспалова на конкрет�
них прикладах розкрила мето�
ди і стилі управління персона�

лом, головні стратегії ефектив�
ного менеджменту. При прове�
денні майстер�класу йшлося
про роль керівника, його вмін�
ня і здатності повести за собою
колектив. Для цього необхідна
сукупність не тільки професій�
них властивостей, а й психо�
фізіологічних.

Дуже важливо, що до розмо�
ви активно залучалися студен�
ти, котрі здебільшого не були
пасивними слухачами. Свій
виступ Т. А. Беспалова ілюстру�
вала демонстрацією відеоро�
ликів. Усі вони були за темою
майстер�класу.

Найактивнішим студентам
університету фірма подарува�
ла запрошення на тестування
у фірмі. Це допоможе майбут�
нім економістам краще визна�
читись зі своїми нахилами,
інтересами у практичній діяль�
ності.

Власна інформація

Майстер�клас І повчально, і цікаво 
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Фото Микити ЗАДОРОЖНЬОГО
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«Запрошуємо студентів та
викладачів до участі у шведсько�
українському майстер�класі
«Ботмерівська гімнастика —
шлях до розвитку особистості та
реабілітації людини» в рамках
спільного проекту «Співпраця
заради здорового способу
життя», який проводять предс�
тавники Скандинавської вищої
школи ботмерівської гімнасти�
ки (Стокгольм, Швеція) Йоран
Петерсон (майстер з ботмерів�
ської гімнастики та валь�
дорфської педагогіки) та Олена
Альман (соціоном, психолог,
майстер з евритмії). Бажаючі
можуть записатися у групу на
кафедрі соціальної роботи та
педагогіки (ауд. 208�3)».

Таке оголошення з’явилося
на самому початку навчального
року на стендах Університету
«Україна», викликаючи одно�
часно почуття гордості за свій
навчальний заклад (і в Швеції
нас знають!), вдячності закор�
донним гостям, що так шля�
хетно�щедро погодилися по�
ділитися своїми знаннями із
нами, і цікавості (що ж це таке
— ботмерівська гімнастика?), і
відчуття, що ось зараз маєш
доторкнутися до чогось, чого
ще не знаєш, але що обов’яз�
ково має змінити і твоє життя, і
погляди на цей світ. Словом, до
чогось дуже важливого.

Справді, вже інтернет�ма�
теріали, переглянуті мимохідь,
дали змогу зрозуміти: маємо
справу не зі звичайною гімнас�
тикою, а з небаченим досі
явищем потужної реабілітацій�
ної сили. Чому сотні, тисячі і
навіть сотні тисяч наших
європейських сусідів збираю�
ться разом, стають у коло, щоб
перекидати з рук у руки
симпатичні біленькі м’ячики,
ритмічно сплескувати руками і
притупувати ногами, тримати
паличку у витягнутій руці? Чому
серед них — таких різних — і
жваві дитинчатка, і височенні
незграбні підлітки, і люди
середнього віку, і — що
найдивніше — поважні дідусі і
бабусі з неквапливістю рухів, із
головами, щедро посріблени�
ми сивиною? Чому вони всі такі
веселі, життєрадісні, внутріш�
ньо розкуті, впевнені у собі?
Чому, дивлячись на них, мимо�
волі хочеться і собі, якщо не
приєднатися до їхнього кола, то

хоч запозичити їхні секрети
здоров’я і життєрадісності?

Щоб детальніше вивчити це
питання, звернемося до заві�
дувача кафедри соціальної
роботи та педагогіки, радника
Президента Університету «Ук�
раїна» з питань інклюзії
Катерина Олегівни Кольченко,
співорганізатора та учасниці
у к р а ї н с ь к о � ш в е д с ь к о г о
майстер�класу, яка безпосе�
редньо змогла відчути всю
могутню силу ботмерівської
гімнастики.

Цього року Університет
«Україна» виграв грант на
впровадження нових форм
оздоровчої діяльності, зокрема
рухової терапії. Не секрет, що
наші діти потерпають від гі�
подинамії, яка, у свою чергу,
веде до остеохондрозу, вик�
ривлень хребта (кіфозу, ско�
ліозу), інших проблем сучас�
ного світу. Ботмерівська гімнас�
тика — один із добре знаних у
світі методів гармонійного
психофізичного розвитку лю�
дини. Зокрема, він є дуже
ефективним при запроваджен�
ні інклюзії — органічного вве�
дення людини з особливими
потребами у навколишній світ.
Ми вже багато років підтри�
муємо творчі стосунки з на�
шими колегами�реабілітоло�
гами зі Швеції. Цього разу
відгукнулися викладачі Сканди�
навської вищої школи бот�
мерівської гімнастики, щоб
передати нашим дітям нові
потужні знання і реабілітаційні
техніки.

Звідки ж бере свій початок
ботмерівська гімнастика? На
початку 20�х років минулого
століття німецький аристократ

граф Фрідріх Максиміліан
Едуард Ботмер, професійний
військовик, який тільки що
пережив усі страхіття Першої
світової війни, відгукнувся на
заклик свого наставника і
товариша, німецького мисли�
теля Рудольфа Штайнера і
приїхав викладати фізичну
культуру в новозасновану
приятелем фабричну школу
«Вальдорф�Асторія» міста
Штутгарта. Початок був неве�
селим: школа навіть не мала
закритого залу, заняття відбу�

валися на вулиці.
Невеселими були
і перші учні графа
Ботмера — діти,
народжені у час
недавньої війни і
з а г а р т о в а н і
війною. Не
знаємо досте�
менно, яким був
соціальний склад
п е р ш и х
«ботмерівців»,
але, мабуть, не
блискучим. Про
фізичний стан
теж промовчимо,
знаючи, що всі

свої зусилля і всю любов своєї
душі Ботмер присвячував на�
самперед маленьким «ізгоям»
суспільства — дітям із фі�
зичними і розумовими вадами.
Тим більшою була заслуга
нововиявленого педагога: за
кілька років він випускав зі
своєї школи фізично міцних і
соціально адаптованих людей,
які потім залишили численні
спогади про свого незви�
чайного викладача.

Якою ж методикою корис�
тувався граф Ботмер, яке
«осяяння» примусило його
змінити і викладання фізичної
культури, і все своє життя?
Сповнений любові до дітей,
бажаючи їм усього най�
кращого, Фрідріх Максиміліан
Едуард починав учити їх так, як
учили його самого у вищих
німецьких школах, натискаючи
на марширування і виконання
військових команд. Досить
було одного заняття, щоб
зрозуміти всю жалюгідність і
безглуздість військової муштри
для людей із особливими
потребами. І вже наступне
заняття було зовсім іншим: діти
стали виконувати вправи, які

зміцнювали їхні тіло і душу. Граф
Ботмер, творчо застосовуючи
ідеї свого колеги Рудольфа
Штайнера, обрав своїм союз�
ником навколишній простір.

Але почнемо здалеку. Неві�
домо з яких часів, але вже
досить давно помічаємо серед
наших співвітчизників (а най�
гірше — серед керівної їхньої
частини) неприємну звичку
впритул «не помічати» своїх же
таки співгромадян із особ�
ливими потребами. Звідки вона
береться, чому часом входить у
нашу плоть і кров? Не станемо
говорити ні про відсутність
пандусів на наших вулицях, ні
туалетів для інвалідів (що є
звичайною річчю для євро�
пейських країн), ні про бай�
дужість бездушних чиновників,
що часом доводять до плачу не
тільки самих інвалідів, а й їхніх
батьків і родичів. Сконстатуємо
факт: кожен новий емоційний
удар, кожна нова різка, що
шмагає безсилого, залишає на
його духовному тілі невидимий
обруч. А що душа і тіло невід�
дільні одне від одного, то і тіло
людини набуває досить специ�
фічних своєрідних форм. Настає
«кривобокість» — намагання
рухатися одним боком, якомога
непомітніше, аби нікого не
зачепити, не уразити, згина�
ється постава, щоб здаватися
меншим, очі дивляться в землю,
рухи стають напруженими і
різкими. Такі особливості жит�
тєвої долі людини з особли�
вими потребами.

Так було і за часів Ботмера, і
колишній військовик, який ще
недавно бачив усі страхіття
війни, простягнув свою руку
тим, хто її потребував, — дітям
із особливими потребами. Як?
Гармонізуючи простір навколо
них, вивчивши з праць
Рудольфа Штайнера особли�
вості людського тіла, Ботмер
зробив фундаментальне від�
криття: змінюючи форму тіла
спеціальними фізичними впра�
вами, «розширюючи» простір
навколо себе, дитина скидає
«обручі» зі своєї душі, гармо�
нізуючи себе і навколишній світ.
Вальдорфська педагогіка стала
вихованням доброї дитини у
чудесному світі, який прос�
тягнув до неї свої зелені руки.

Привертаємо увагу студентів і викладачів

Ботмерівська гімнастика в стінах університету

(Закінчення на 12 стор.)



ЩО, ЛІКАРКО, ЗІ МНОЮ ВИ ЗРОБИЛИ?

Що, лікарко, зі мною Ви зробили?
Всю смакоту мені заборонили,
Сказали, що й спиртне не можна пити,
Як хочу без хвороб я далі жити.
Послухався й терплю більш як півроку
Але ж мені Ви не назвали строків,
Коли табу ці можна відмінити,
Щоб далі як нормальні люди жити.

ХАЙ БУДЕ ХОЧ ВУЖИХА

Батьки задумались: що ж сталось,
Неначе добре придивлялись,
І хоча сумніви були,
Та вибір сина сприйняли.
Тепер він іншу вже кохає,
Батьків це теж чомусь лякає,
Вони не знають, яка інша,
Чи буде краща, а чи гірша.
Першу зміючкою назвали,
Ім'я другій ще не дібрали,
Та мріють несміливо й тихо:
«Хай буде друга хоч вужиха».

ТВОЇ ПРОБЛЕМИ — ЦЕ Й МОЇ ПРОБЛЕМИ

– Як ми поберемось, то разом нам долати
Проблеми й труднощі, що в тебе 
можуть статись.
Він майже зразу їй відповідає:
– В мене проблем і труднощів немає.
– Скажу тобі, й не буду повторяти
Після весілля це все має статись.

«СКАЖИ ПО ПРАВДІ...»

– Скажи по правді, солоденька,
Чи будеш і тоді мені вірненька,
Як я умру, мене повік не стане,
Чи зразу ж інший з'явиться коханий?
Вона відповіла йому, 
і майже вмить:
– А як не вмреш, то що мені робить?

ПУТІВОЧКИ ЗГОРІЛИ

«В нас у будинку відпочинку
Щось дуже ветеранський склад, –
Сказала так подрузі жінка, –
То як же нам відпочивать?
Які ж тут танці? Їх не буде,
Бо з’їхались старезні люди,
І навіть серед персоналу
Чоловіків не помічала.
Ну що ж, подруго, кажу сміло,
Путівочки наші згоріли».

Анатолій УРБАН
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З народного гумору

На переконанння графа
Ботмера, простір планети Земля
якраз і був тим найкращим
місцем, де мала перебувати
людина. Земля, повітря, вода...
Поле, ліс, річка... І починався
він там, де кінчалося дитяче
тільце. Ботмер зрозумів, що,
гармонізуючи рухи людини,
«вписуючи» їх у ритми Всесвіту,
можна вилікувати численні
хвороби, зміцнити людський
організм. А разом із тим ви�
лікувати егоцентризм, навчити
дитину не забувати про тих, хто
разом із тобою стоїть у колі.
Попереду — майбутнє, позаду —
минуле.

...Лагідними плавними ру�
хами, розкриваючи руки, ди�
тина відкриває себе назустріч
світу, притискаючи до грудей,
захоплює його в свої обійми, і,

заводячи руки руки за спину,
повертається до себе самої.
Кожен рух сповнений гли�
бинної символіки, ботмерівсь�
ку гімнастику виконує («співає»,
«малює») не лише тіло, а й
душа дитини. Недаремно ці
вправи порівнюють то з ма�
лярством, то з архітектурою, то
зі скульптурою, пластикою, і це
рухи добра, відкритості, радості
від того, що живеш; людина з
природою зливаються воєдино,
співаючи пісню Життя. «Людина
визначає простір» — таким був
основний принцип графа
Ботмера. Отже, збивай обручі зі
своєї душі, розширюй простір —
виходь за свої можливості, за
тісну клітку свого дотеперіш�
нього світу, «залишай свою

зону комфорту». Плавні, гармо�
нійні рухи твоєї душі «впишуть»
тебе у простір Всесвіту. Ти
сам творитимеш світ навколо
себе, — світ добра і любові.

Іншим відкриттям Рудольфа
Штайнера і Фрідріха Ботмера
стала евритмія — цілеспря�
моване наслідування і відт�
ворення ритмів Землі і Космосу.
Хто з нас у своєму житті хоч раз
приклав вухо до землі, слу�
хаючи, як дихають її могутні
груди? «Ботмерівські» вправи
несподівано нагадують найста�
родавніші танці, ті, що налі�
чують не одну тисячу літ. І це
знаменно: в обох випадках в
основу пластичного рисунка
покладено незримі і невідчутні
для побіжного погляду ритми,

властиві для Космосу, зірок,
Сонця, Місяця, Землі. У цих же
ритмах пульсує кров у жилах
людини, працюють її внутрішні
органи, хоч вона про це часом і
не здогадується (а помічає їх,
власне, тоді, коли орган почи�
нає хворіти). У цих ритмах за�
кладена споконвічна світова
гармонія, яку в свій час відчу�
вали такі далекі наші предки.
Повторюючи їх під час «просто�
рового малюнка», дитина ніби
«випадає» із сучасності у блаже�
нний час «золотого віку», гар�
монізуючи свої душу і тіло.
А відтак з’являється відчуття теп�
ла, легкості, просвітлення, любо�
ві до світу, дружньої підтримки...

Надія ПАЗЯК,
доцент Університету «Україна»

(Закінчення. 

Початок на 11 стор.) Ботмерівська гімнастика 
в стінах університету


