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ВИЩІЙ ОСВІТІ - СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

Після періоду бурхливого

розвитку Древньої Русі при-

йшов занепад, який переріс у

Чорну Руїну. Вже більше семи

століть українському народу не

вдається відродити свою дер-

жавність і стати суб’єктом між-

народної спільноти.

Особливо гострим це питан-

ня окреслилося в останні

двадцять п’ять років, коли

Україна формально стала

незалежною, а насправді весь

час борсається у кризовій баг-

нюці. В цьому контексті вона

знаходиться в межах світової

картини, на якій бачимо, що

народи світу осідлані політика-

ми, міжнародними корпорація-

ми і банками, які насправді є

з’єднаними судинами. Спо-

чатку грошові мішки спонсо-

рують політиків, потім політики

«віддячують» грошовим міш-

кам, а затим політики самі

стають грошовими мішками і

ховаються у відставку, спонсо-

руючи нових політиків.

Офшори слугують їм надійним

сховищем, а натовпи тих, хто

ними обкрадений і обманутий,

продовжують із ентузіазмом за

ці «з’єднані судини» голосува-

ти. До цієї загальної картини

світу додається ще й наше

рідне – українське. Яскравою

ілюстрацією сказаному є

недавно проведене електрон-

не декларування.

Політичні реалії

На шляху до омріяної України 

В Україні сьогодні сформу-

вався напружений клубок край-

ніх протиріч, на якому українсь-

ка держава і суспільство

котяться у прірву. Ключовим

моментом цих протиріч є повна

недовіра громадян до влади.

Люди переповнені знаннями

про всі сторони життя «слуг

народу»: чули записи на плів-

ках, бачили «роліки», ходили

по закинутих хоромах у сусаль-

ному золоті, наслухалися про

родинні, кумівські і бізнес-зв’яз-

ки, куплені дипломи і наукові

ступені та звання, офшори,

зрештою познайомилися з еле-

ктронними деклараціями «слуг

народу» та ін.

Українців уже нічим не здиву-

єш. Нерозбірливість у стосун-

ках, нахабство у поведінці, тупа

некомпетентність? Відсоток

«відкатів»? Тваринна жадіб-

ність? Все це було і є. І най-

страшніше полягає в тому, що

за це, як і за інші злочини, ніхто

по-справжньому не відповів: ні

ті, що це все допустили і роби-

ли, ні ті, що повинні були боро-

тися з цим, але теж нічого не

зробили і нікого не покарали.

Оця ситуація і є найстрашні-

шим явищем у сьогоднішній

Україні. Але терпець народу

може лопнути, і тоді… не дове-

ди, Господи, до цього.

Промінчиком надії, що цього

не станеться, є те, що в

уярмленого мого народу, як не

дивно, ще не погасли надії на

майбутню справедливість.

Само собою це не прийде. І,

щоб знести всю цю нечисть із

нашого життя, побудувати

успішну державу, всім україн-

цям – патріотам треба об’єдна-

тися. 

Для цього і формується гро-

мадська організація «Коло пат-

ріотичних сил України».

Гібридні українці (хохлозоїди,

малороси, чухраїнці та інші різ-

новиди перевертнів), які запи-

суються як українці, а живуть

за звіриними інстинктами або

ж за цінностями інших народів,

до співпраці не запрошуються! 

«Існує межа, за якою тер-

піння і терпеливість пере-

стають бути доброчинністю»

(Е. Бьорк). 

Знести – так знести! А що ж

ми побудуємо на місці знесе-

ного?

І тут, як на мене, буде

доцільним навести деякі думки

знакових постатей, окремих

особистостей чи просто знаних

(Продовження на 2 стор.)
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народом має здійснювати

виборна аристократія, поєдну-

ючою ланкою між народом та

аристократією має стати інтелі-

генція. Українцем є представ-

ник будь-якої нації, що прожи-

ває на території України і пра-

цює для її розвитку.

8. Д. Чижевський. Харак-

теристика української націо-

нальної психіки та світогляду.

Причинами політичних невдач

українців є особливості їхнього

світогляду та менталітету.

9. О. Kсантополус. А мне

бы хотелось…, чтобы прави-

тельство было профессио-

нальным, а Рада – народной.

Чтобы мы выбирали не поли-

тиков из сообщающихся сосу-

дов, а народ напрямую. Чтобы

ловили, судили и осуждали.

10. С. Вакарчук. Простими

словами, незалежність – це

коли народ вже не може далі

терпіти ситуацію, в якій живе, і

розуміє, що це треба змінюва-

ти.

Приблизно ці слова більш

витончено сформулював у

преамбулі Декларації про неза-

лежність Сполучених Штатів

Томас Джефферсон, який не

просто сказав, що народ, який

проживає на територіях 13-ти

колоній, хоче стати незалеж-

ним, а й пояснив, що це озна-

чає. Саме там він підкреслив

дуже важливе: взагалі краще

не змінювати порядок речей,

який існує в країні, тому що

будь-яка нестабільність за-

вжди гірша за добробут людей.

Але бувають випадки, коли

ситуація доходить, як ми каже-

мо в народі, «до ручки», і будь-

які зміни, навіть революційні,

йдуть тільки на краще. І тоді,

на мою думку, створюються

умови для справжньої неза-

лежності. Це є необхідна, але,

на жаль, недостатня умова.

Достатньою умовою для

того, щоб ця незалежність

стала успішною, є наявність

еліти в громадянському сус-

пільстві, яка знає, що з цією

незалежністю робити.

Справжню незалежність Ук-

раїна отримає де-факто тоді,

коли вчений, вчитель, суддя та

військовий будуть сприйматись

як найавторитетніша ланка в

українському суспільстві. Дер-

жава має розуміти, що це той

людський капітал, який має

вести країну вперед. Люди, які

вчать нас і роблять розумніши-

ми, люди, які захищають нашу

справедливість, і люди, які

захищають наші кордони. Не

можна недооцінювати серед-

ньо- та довгострокові виклики.

Відсутність стратегічного мис-

лення і спрямування сил саме

на ці ключові сфери – освіта,

судова реформа й армія –

може привести до того, що всі

інші речі стануть непотрібними,

тому що зарплату будуть пла-

тити чужими грошима.

І я ще раз наголошую:

завдання державних діячів –

не розбудова нації, їхнє

завдання – розбудова держа-

ви.

Вчені, митці, культурні діячі

мають розвивати націю, а дер-

жавні діячі – державу. Якщо на

момент 1991 року ми отримали

таку націю, з нею і потрібно

працювати. Не треба змінюва-

ти людей на ходу, коли найваж-

ливішим є розбудова держав-

ності. Якщо так сталось, що за

сотні років ми не склались як

політична нація, залиште це

завдання культурній еліті.

Творити українську націю

будуть Ліна Костенко, Андрій

Курков, Даха Браха, наші пись-

менники і вчителі.

Політики, не починайте свої

вибори з питань мови чи куль-

тури, це не ваша справа. Ваша

справа – хороші дороги, чесні

суди, достойні зарплати і пра-

вила гри, за яких люди зможуть

спокійно (без проблем у голові,

що їсти завтра), домовитись,

якою мовою вони будуть гово-

рити, яка в них має бути куль-

тура і куди рухатись далі інте-

лектуально. І повірте, це ста-

неться.

11. Л. Ліщитович. Невже на-

шому народу відведена роль

маленьких роботів для обслу-

говування світової цивілізації,

невже вся героїчна наша істо-

рія не доводить, що ми здатні

на більше?

12. Р. Балаян. Честно говоря,

государство – это единый язык,

обороноспособная ар-мия и

четкие границы. Вот этих трех

вещей пока Украина не имеет.

То есть как государство я ее не

вижу в том смысле, как я ска-

зал.

Язык, чтобы стал единым,

нужно престижность этого

языка придумать, привлека-

тельность. Зачем он? Для чего

он? Чем увлечь? Кроме того,

что просто надо. А сегодня не

важно, русский или украин-

ский, лишь бы ты не был вра-

гом Украины и не воспевал тех,

кто над ней сейчас повис.

Что значит «единый язык»?

Это когда человек и мыслит

этим языком. В империи,

например, не имело значения,

кто был по национальности

Булат Окуджава, Фазиль

Искандер, Белла Ахмадулина,

они писали на имперском

языке. Так вот, чтобы сделать

украинизацию, нужны другие

методы. Не экстремальные

принимать меры, а щадящие,

льготные и престижные.

13. П. Масляк. Я, Петро

Масляк, професор Київського

національного університету

імені Тараса Шевченка,

стверджую, що, на жаль, тра-

диційних, банальних, конститу-

ційно-демократичних шляхів

реформування України нині не

існує. За 25 років незалежності

недолугі і злочинні її правителі

і постгеноцидний народ завели

нашу державу до глухого кута

історії. Чи існує з нього вихід?

Чи є нині, та чи були в мину-

лому країни такого штибу, як

Україна, які потрапляли до глу-

хого кута історії і як вони з

нього виходили? Були і є. В

минулому туди потрапили

нацистська Німеччина, Корея,

Японія, Китай тощо. Перші три

з глухого кута вивели за руку

США. Китай сам знайшов у

собі сили, бо дуже захотів шля-

хом неймовірних зусиль і

жертв вийти із глухого кута

історії. Нині такими держава-

ми, крім України, є Росія, Куба,

Сомалі, Ірак, Сирія, Афганістан

тощо. Самі вони, як показує

вся їх історія останніх десяти-

літь, вийти із глухого кута не

можуть, бо не хочуть. Не

хочуть не лише правителі, але

й, передусім, народ. Нам

хочуть допомогти ЄС і, голов-

не, США. Але й у них опус-

каються руки. Тому у нас все

котиться до вже апробованого

історією виходу із глухого кута

через якнайжорстокішу дикта-

туру. Народ з кожним днем усе

більше хоче радикальних змін

у суспільстві. Це очевидно.

Верхи не хочуть, але низи вже

не можуть. Уривається тер-

пець. Світовий досвід вказує

на те, що лише диктатура здат-

людей щодо можливостей роз-

будови успішної України.

Іншими словами, поставити

питання ребром – бути чи не

бути такій Україні? А якщо

бути, то якою саме?

1. М. Драгоманов. Гро-

мадські інтереси є важливіши-

ми за національні. Державний

устрій сприяє суспільній нерів-

ності, тому світова спільнота

має постати у формі спілки

самоврядних громад, серед

яких буде й українська грома-

да.

2. Т. Зіньківський. Національ-

ною ідеєю українців має стати

націоналізм, який є в той же

час невід’ємною частиною кос-

мополітизму. Українська інтелі-

генція має стати провідником

культурного відродження укра-

їнського народу.

3. М. Грушевський. Спросту-

вання теорії російських мисли-

телів щодо проживання на

українських етнічних терито-

ріях великоросійського народу

перед тим, як ці землі заселили

українці, що прийшли із

Прикарпаття. Суб'єктом істо-

ричного поступу є народ.

Українці мають самобутню

мову, культуру, історію, яка

бере початок з часів Київської

Русі.

4. О. Потебня. Мова фор-

мує особливості національного

менталітету народу. Наці-

ональності світу мають жити в

умовах рівності і взаємоповаги.

Проблемою українського наро-

ду є відсутність національної

свідомості та свідомої праці на

користь держави.

5. І. Франко. Концепція не-

обхідності побудови на укра-

їнській території національної

соціальної держави. Укра-

їнська культура, мова, преса –

інструменти пробудження

національної свідомості.

6. Д. Донцов. Концепція

«інтегрального націоналізму»:

формування незалежної Укра-

їни шляхом національної рево-

люції і розрив будь-яких зв’яз-

ків із Росією. Поняття «людини

нового духу»: людина, що

бореться за власну державу до

кінця за допомогою будь-яких

засобів, нехтуючи особистими

інтересами.

7. В. Липинський. Основою

національного відродження є

народ, функцію управління

На шляху до омріяної України 
(Початок на 1 стор.)
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на вивести країну із глухого

кута, зробивши все те, про що

не наважуються нам порадити

ні Збігнев Бжезинський, ні

Френсіс Фукуяма…

14. Д. Семенов. Укропия как

Украина будущего. Guantum

Future Lab, для «Хвилі». Цікава

робота, 9 сторінок. Прочи-

тайте, будь-ласка. Я ж наведу

окремі думки мовою оригіналу.

«Дискуссии о будущем

Украины, порожденные Рево-

люцией и войной, накопили

достаточный потенциал сужде-

ний, мнений и концепций для

совершения качественного

скачка: от анализа происходя-

щего, попыток прогнозировать

и создания сценариев – к соз-

данию картин или образов

Будущего.

Только с этой точки возмо-

жен разговор о будущем

Украины.

…Очень хочется сделать

ставку на интеллект. Но сего-

дняшние реалии говорят, что

это преждевременно. Нельзя

ставить на то, что приходит в

упадок и исчезает. Создание

интеллекта и его использова-

ние требует напряжения

духовных и физических сил

человека, а к этому готовы не

все в Украине. К тому же, исто-

рия показывает, что наиболее

значимые прорывы украинцы

делали благодаря не рацио-

нально-интеллектуальной, а

как раз эмоционально-волевой

сфере. 

Поэтому наиболее веро-

ятной стратегической ставкой

является самодостаточность.

Стремление украинцев к само-

достаточности пронизывает

фактически всю отечествен-

ную историю. 

Ничто не мешает сейчас, для

победы, объединить ресурсы.

Организовано, с хорошей

логистикой. Не обязательно в

общий котел, но с готовностью

перебросить союзникам

помощь при необходимости. И

с готовностью идти на уступки,

а не воевать друг с другом,

топчась по одному и тому же

электоральному полю. Даже

если для этого, вдруг, потребу-

ется согласовать название.

Или даже изменить – и это не

было бы проявлением слабо-

сти, наоборот, это мог бы быть

сильный шаг – демонстрирую-

щий, что вот это самое дове-

рие союзников и их мнение –

имеет значение.

Даже если вдруг понадобит-

ся подправить программу – не

только так, чтобы привлекала

и не отпугивала ваших избира-

телей. Но и так, чтобы союзни-

ки не теряли свой электорат

из-за того, что помогают вам.

Мы разные. И нас всегда

старались разделить, наме-

ренно. Но как хаос порой ста-

новится сильнее порядка, так и

в разнообразии – наша сила.

Потому что у каждого, такого

разного, свои слабые места – и

свой ресурс.

Не факт, что удастся стать

первым и единственным. Но

есть уникальный шанс ока-

заться в первых рядах тех, кто

действительно возьмет – и

сделает».

Приведені думки чотирнад-

цяти авторів, знаменитих, відо-

мих і не дуже, щодо гамле-

тівської постановки «бути чи не

бути» незалежній й успішній

Україні висвітили множинність

підходів до успішного здійснен-

ня багатовікової мрії мільйонів

українців і наразі таку ж мно-

жинність складнощів щодо

здійснення бажаного.

А завершити пошук матеріа-

лів із минулого, в тому числі і

далекого, для відповіді на

питання «Бути чи не бути»

майбутній Україні я дозволю

собі такою думкою.

Намагаючись пізнати своє

походження, відшукуючи своє

коріння, українці цілком спра-

ведливо закопуються у пласт

трипільської цивілізації.

Достеменно відомо, що

жодне трипільське поселення

не існувало на одному місці

понад три покоління. Це зрозу-

міло – за цей час його мешкан-

ці вирубували довкола ліси,

вибивали дичину, виснажували

під посівами землю. Але дивно

те, що, полишаючи старе

місто, вони дощенту його спа-

лювали. Навіщо – не відомо.

Жертвували будинки богам?

Не хотіли, щоб у родове гніздо

припленталися сторонні? 

Нам залишається лишень

зробити висновок, що для них

була характерна готовність

почати життя з нової сторінки.

То може й ми спробуємо так

само – почнемо з чистого

листа.

Що це значить? 

А це може значити, що почи-

нати треба з мрії про таку

Україну, образ якої б заполо-

нив серця українців, об’єднав

їх і став дороговказом на май-

бутнє. Про таку модель ми

детально поговоримо пізніше,

а зараз хочу лише зауважити,

що вона – (модель) має бути

такою, якою її хочуть бачити

люди або, принаймні, переваж-

на частина нашого суспіль-

ства. Це повинен бути свого

роду ідеал, до якого громадяни

у своїй праці намагатимуться

наблизитись. Напрацювань

щодо бачення української дер-

жави багато. 

Викликає практичний інте-

рес розробка алгоритму вті-

лення моделі у життя, викона-

на під керівництвом Є.

Голибарда та О. Гнєдаша. Слід

розрізняти модель успішної

омріяної України і модель дер-

жави цієї країни. Останнє є

складовою частиною інтег-

рального, всеохоплюючого

колективного витвору людської

мрії про організацію щасливого

життя e спільноті. Особливістю

цієї розробки є те, що вона

виконана інженерами, основ-

ними підходами яких до про-

блеми є системність та функ-

ціональність.

Інженери вільні від безпо-

радності, притаманної людям,

переконаним у «невідомості

майбутнього та його багатова-

ріантності». Для інженера май-

бутнє завжди таке, яке він сам

здатний збудувати. Неможливо

уявити, що, закладаючи на ста-

пелі новий океанський лайнер,

котрий буде будуватися кілька

років, він не має чіткого

уявлення про його конструкцію

«до останнього гвинтика».

Дійсно, майбутнє «невідоме

та багатоваріантне», якщо його

бачення ґрунтується на розма-

їтті припущень та індивідуаль-

них уявлень. Але майбутнє

завжди однозначне, коли його

бачення системне, а ця систе-

ма оптимізована згідно з при-

йнятим критерієм та враховує

максимально всі внутрішні та

зовнішні умови її ефективної

життєдіяльності.

Життя як «форма існування

матерії» на побутовому рівні

сприймається більшістю лю-

дей через безліч дуже різнома-

нітних його проявів як позитив-

них, так і негативних, як такий

собі конгломерат «добра» та

«зла». При цьому ці прояви

мають часто яскраве емоційне

забарвлення, що створює

насичену драматургічну карти-

ну навколишнього життя.

Серед такої філософської

єдності та постійної драматич-

ної боротьби цих двох «начал»

життя народжується, вихову-

ється та живе кожна людина.

Такий навколишній світ їй

видається природним, звичним

та зрозумілим, і саме його

людина намагається розвивати

та вдосконалювати з метою

повнішого задоволення своїх

життєвих потреб та бажань.

А й справді, люди, беручи

участь у різних сферах суспіль-

ного життя, чи то матеріально-

виробничій, чи то культурно-

просвітницькій, чи в організа-

ційно-правовій – завжди праг-

нуть якось змінювати умови

цього життя в напрямку збіль-

шення його комфортності, осо-

бистого задоволення в

поєднанні з прагненнями до

соціальної справедливості. У

процесі цих «намагань» та

«прагнень» узагальнюються та

аналізуються історичні факти,

виявляються тенденції та зако-

номірності, на підставі яких, із

часом, сформувалися цілі сус-

пільні «науки», наукові течії та

школи.

Вже кілька останніх поколінь

виросло, виховалося та соці-

ально реалізувалося в умовах

та в атмосфері панування

саме таких «політизованих»

суспільних відносин та уявлень

про раціональні технології

покращення життя як про тех-

нології зміни ідеологічних

засад. При цьому ці засади

сприймаються винятково, як

словесні конструкції, на яких і

побудоване все політичне

життя в Україні, яке проекту-

ється на життя реальне –

фізично організоване та еконо-

мічно наповнене, намагаючись

його якісно корегувати та спря-

мовувати.

Оскільки різні «демократії»

та «соціалізми» є ніщо інше, як

різні форми взаємодії людсь-

ких характерів, то шляхи вдос-

коналення таких відносин для

покращення життя народу

виникають, винятково, через

жорстке унормування таких

відносин та підбір нових людей

(управлінців) із відповідно

«кращими» характерами.

Але ж політичне життя – це

лише одна із форм відобра-

ження реального життя і прямо

мало з ним корельоване.

Реальне життя нічого не знає

про те, як «вчені-політологи»

поділили його на епохи (фео-

далізм, капіталізм...) та назва-

ли окремі форми людських

(Продовження на 4 стор.)
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взаємовідносин (демократія,

олігархія...). Реальне життя

проявляється через фізично-

вимірювані параметри, що і

дозволяє, і вимагає використо-

вувати наукові, системні мето-

дичні підходи до його дослід-

ження, а відтак, і вдосконален-

ня.

Життєва ж форма існування

матерії і полягає в її динамічній

функціональності, постійній

трансформації під впливом різ-

них внутрішніх і зовнішніх чин-

ників.

Певно, завжди можна описа-

ти реальне життя тими чи

іншими ідеологічними схема-

ми, вивести якісь логічні зако-

номірності, давши їм аргумен-

товані визначення та яскраві

назви, але зворотний процес

неможливий, реальне життя не

можна побудувати за ідеологіч-

ними шаблонами.

У той же час, усе наше сус-

пільне життя, принаймні його

фасадно-політична сторона,

весь час уперто продовжує

тільки цим і займатися, примі-

ряючи все нові «модні та

яскраві», як здається, а

насправді вже давно заяложені

політичні одежини ідеологічних

словесних конструкцій і ство-

рюючи все нові й нові політичні

партії та громадські рухи під

них.

Уся наша політична, в основ-

ному фальшива гуманітарно-

освічена еліта, починаючи від

журналістів й численного екс-

пертного середовища і закін-

чуючи урядовцями та депута-

тами, залюбки «купається» у

хвилях такого життя, імітуючи

бурхливу діяльність із його

реформування в бік суттєвого

покращення і, як правило,

«вже завтра». Ніяка реально

негативна фактографія безре-

зультатності такої роботи чи то

за два останні роки, чи то за всі

25 років нашої незалежності

нікого не стримує і навіть не

змушує серйозно замислитись,

а чому ж так?

Думається, що на це запи-

тання є чітка і вичерпна відпо-

відь: «У погано організованій

системі працюють характери

на підставі припущень, а в

добре організованій системі

працюють методи на підставі

фактів».

Існуюча наша державна

Система не просто організова-

на погано, а, взагалі, не органі-

зована ніяк. Точніше, вона то

якось організована, але не для

виконання функцій із задово-

лення потреб громадян

України.

Дуже яскравою ілюстрацією

такої ситуації є недавнє

довготривале парламентське

«шоу» навколо організації

роботи нашого Уряду, його

звіту та фактичного нинішнього

розвалу. При інших персональ-

них «характерах» депутатів та

міністрів могло бути трохи

краще, або ще гірше, але прин-

ципово іншого результату бути

не могло.

Маловірогідно, що урядовці,

депутати чи так зване експерт-

не середовище не хотіли б

мати більш аргументований

вигляд, переконливо та досягти

більшого, попри всі їхні інші

вади. Але ж, якщо не володієш

реальними фактами та не

володієш ефективними мето-

дами організації систем, то тут

важко зарадити. Здавалось би,

це ж так просто – почати послу-

говуватися лише фактами та

опанувати не складні, взагалі-

то, методи системного функціо-

нального мислення, так ні ж...

Ми всі любимо повторювати,

що, мовляв, люди різні і тому

їм важко знаходити спільну

мову, узгоджувати власні інте-

реси та діяти ефективно спіль-

но, творячи винятково добро.

Це так, але ж які з людських

відмінностей найбільше «галь-

мують» зусилля до суттєвого

покращення результатів життє-

діяльності всього суспільства і,

зокрема, його організаційного

утворення – держави?

Серед розмаїття людських

відмінностей психофізичного,

розумового, освітнього та

морального характерів можна

виділити одну, можливо,

несподівану – суттєво різний

масштаб мислення. Саме згід-

но з цим, власним, масштабом

кожна людина має своє світос-

прийняття та світорозуміння,

вибудовує й організовує влас-

ну зону життєдіяльності зі свої-

ми критеріями та шкалами цін-

ностей.

У сумі всі ці окремі зони жит-

тєдіяльності окремих людей і

створюють ту загальну, таку

драматичну, картину суспіль-

ного життя, де потім учені

шукають тенденції та визна-

чають закономірності, на осно-

ві яких і виростають різні соціо-

логічні науки. Але то лише так

здається, що суспільне життя –

такий собі «Броунів рух», кот-

рий керується винятково яки-

мись власними, внутрішніми

мотивами.

Насправді ж життя кожної

людини, окремого суспільства і

всього людства завжди проті-

кає і реалізується винятково в

межах якихось (чиїхось) «про-

ектів». Починаючи від проекту

Всевишнього, проектів архон-

тів, масонів, глобальних корпо-

рацій, урядів, місцевих адмі-

ністрацій та «жеків» і до сімей-

них проектів і задумів окремих

осіб.

Тому взагалі потреба про-

ектувати та діяти згідно з про-

ектами – це одна з головних

ознак розумного людського

життя. При цьому проектанти –

це люди завжди з відносно

ширшим масштабом мислен-

ня, ніж виконавці та споживачі

їхніх проектів. Більше того, ми

всі завжди є об'єктами чужих

проектів, якщо не маємо влас-

них, більш масштабних або

переконливих.

Очевидно ж, що за масшта-

бом мислення далеко не всі,

навіть дуже розумні, освічені

та дипломовані вчені здатні до

проектної діяльності, тому

вони обмежуються різними

візіями, відчуваючи необхід-

ність в якомусь проектному

підході. Візії ж відрізняються

від проектів, як акварельні

малюнки від будівельних крес-

лень. Візії можна обговорюва-

ти, але за візіями неможливо

будувати.

Проектувати – це, перш за

все, системно та функціональ-

но мислити, чого, як з'ясува-

лось, в Українській владі не

може ніхто. Прямим і незапе-

речним доказом цієї нездатно-

сті є відсутність реального

розуміння заговореної націо-

нальної ідеї, яка є нічим іншим,

як головною системною функ-

цією держави Україна і духом

усього законодавчого поля, що

регулює наше життя.

Так дико склалося, що влад-

на та провладна спільнота

України вважає себе політич-

ною елітою і сповідує розумін-

ня держави, засвоєне з курсу

«Теорії держави та права», як

«політичне утворення з

визначеною територією, еконо-

мікою і політичною владою».

При цьому, вони тими же «полі-

тичними методами» нама-

гаються збільшити ВВП цього

утворення, немов розмір ВВП

хоч якось корелює з термінами

«соціалізм», «демократія» чи

навіть «узурпація».

Насправді ж, держава – про-

дукуюча система, метою ство-

рення та результатом діяльно-

сті якої є «умови для задово-

лення матеріальних та духов-

них потреб усіх громадян через

максимальну реалізацію по-

тенціалів кожного».

Реформуючи таку систему,

необхідно уявляти структуру і

споживацькі якості її продукції,

специфіку технології «вироб-

ництва» та ефективні методи

управління процесом, а все це

вимагає далеко не тільки полі-

тичних знань. Необхідні знання

«творців», а не знання «спожи-

вачів», котрі тільки і пропа-

гуються сьогодні.

Звичайно, що це така гло-

бальна гра, в яку щиро грають,

на жаль, мільйони хороших

розумних людей із обмеженим

масштабом мислення. А в цей

же час десь розробляються і

реалізуються дуже різні про-

екти, орієнтовані зовсім не на

інтереси цих людей і де їм від-

водиться роль слухняних вико-

навців, захоплених та задово-

лених своєю активною участю

в цій грі.

Але ж ми Українці – корінна

нація національної країни

Україна і кому, як не нам наво-

дити лад у власній хаті?

Якщо дійсно прагнути

результату, а не задовольняти-

ся процесом «реформування»,

як таким, то не варто забувати

слова геніального Альберта

Ейнштейна: «Найбільша ду-

рість – це робити одне і те ж та

сподіватися на новий резуль-

тат».

Тож у силу можливостей

професійної інженерної підго-

товки не слід наступати на

псевдореформаторські граблі,

на які ось уже 25 років так

дружно наступає весь укра-

їнський політикум та мавпує

«західні» чи «східні» соціаль-

На шляху до омріяної України 
(Початок на 1 стор.)
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но-політичні чи економічні

догми.

Наш шлях прямий, чіткий,

функціонально обґрунтований

та технологічно орієнтований

на виконання головної вимоги

Майдану – створити умови для

гідного життя Громадян

України.

Творячи нову громадську чи

політичну силу як інструмент

мирного виконання цієї мрії-

вимоги Майдану, ми спирає-

мось на системне бачення про-

блеми через її функціональне

моделювання, з одного боку, а з

іншого – на реально існуючі іні-

ціативи громадянського Укра-

їнського суспільства, що народ-

жується: самодостатні територі-

альні громади, кооперативний

рух «свій до свого», рух

Українського козацтва та ін.

У межах цієї нової сили особ-

лива увага приділяється як про-

світництву взагалі, так і глибо-

кому професійному, але дійсно

системному, навчанню молоді,

зокрема. Передбачається ство-

рення в рамках цього Всеобучу

школи «Українського урядового

резерву» як навчально-аналі-

тичної інституції, котра буде

формувати та виховувати май-

бутніх урядовців, виходячи з

одвічних народних прагнень,

усвідомлених через функціо-

нальне моделювання та реаль-

ну, системну технологію втілен-

ня їх у життя.

Тільки наявність системного

і детального бачення «як мало

б бути» в усіх сферах суспіль-

ного життя та державного уря-

дування створює умови для

обґрунтованого та дієвого

«аудиту» діючої системи влади

та здійснення справді ефектив-

них кроків щодо її вдоскона-

лення чи заміни.

Можна стверджувати, що

сила, яка вийде з таким іннова-

ційним баченням ситуації на

будь-які вибори, матиме великі

шанси на успіх.

Якщо до влади прийдуть

сили, які реально будуть не

лише політичною, а дійсно інте-

лектуальною та моральною елі-

тою, яка розуміється, наприк-

лад, на технології нарощування

ВВП, стане реально можливим і

зростання добробуту народу.

А це стане можливим лише

тоді, коли буде розроблено та

реалізовано проект «Держава

Україна» в інтересах її грома-

дян і коли «замовником» цього

проекту будуть самі громадяни.

Будь-який шлях можна здо-

лати, лише йдучи по ньому. Ми

на нього стали, бачимо на обрії

чіткі обриси Храму «Омріяна

Україна» – значить ми стали на

шлях, який обов'язково приве-

де до храму.

Робимо перші кроки, але

дійти зможемо тільки разом, бо

«нас не подолати, лише коли

нас багато».

Петро ТАЛАНЧУК,
Президент 

Університету «Україна»

Гострий сигнал

Це ж треба так не любити Київ
Президенту України П.О.

Порошенку.

Київському міському голові

В.В. Кличку.

Президенту Національної

спілки архітекторів України

В.М. Гусакову.

Директору інституту ДІПРО-

МІСТО І.І. Шпилевській.

Головному архітектору про-

ектів В.Л. Юдіну.

Шановні панове!

Група викладачів та студен-

тів кафедри дизайну

Відкритого міжнародного уні-

верситету розвитку людини

«Україна», оглянувши в натурі

будівництво споруди «Театру

на Подолі» на Андріївському

узвозі в місті Києві, вважає, що

похмура, примітивна (стилі-

стично спрощена) на зовнішній

вигляд будівля, не відповідає

архітектурно-просторовій ком-

позиції славетної вулиці – ком-

плексної пам’ятки містобуду-

вання в самому центрі столиці

України.

Ознайомившись із проектом

головного архітектора В.Л.

Юдіна, що був виконаний у

спеціалізованому театрально-

му відділі Інституту Діпромісто,

вважаємо, що він набагато

краще вписується в ландшафт-

не середовище історико-архі-

тектурного заповідника «Старо-

давній Київ». Запорукою цього

можуть бути такі елементи ком-

позиційної системи, що відпові-

дають забудові, як:

- застосування  цегляної

кладки при оздобленні фасадів;

- колористичне вирішення в

теплих охристих тонах;

- стилістика архітектурних

деталей тощо.

Пропонуємо зупинити будів-

ництво «Театру на Подолі» в

теперішньому вигляді, частково

демонтувати його і завершити

будівництво за раніше розроб-

леним проектом архітектора

В.Л. Юдіна, за яким будівля

була майже споруджена.

В. ДУДАРЕЦЬ,
завідувач 

кафедри дизайну,
кандидат архітектури, 

професор,
Г. ХАВХУН,

кандидат архітектури, 
доцент,

А. ЛОМОВСЬКИЙ,
доцент кафедри дизайну,

Н. КУЧЕРЕНКО,
провідний фахівець

кафедри дизайну,
А. СУХОЦЬКИЙ,

старший викладач 
кафедри дизайну

Перспективне зображення Театру на Подолі. Варіант 1
(арх. Юдін В., Прощенко А.)

Вид оздоблення Театру на Подолі. Варіант 2 
(арх. Дроздов О.)
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Іншим кількісним інструмен-
том Sсоpus є SNIP (Source
Normalized Impact per Раper). Як
видно з назви цього показника,
його розроблено для врахуван-
ня «поправки на галузь науки».
Вище ми зазначали, що в різних
сферах науки середні значення
показників імпакт-фактора
значно різняться. Задля враху-
вання цього явища фахівці роз-
робили формулу, що є відно-
шенням кількості посилань у
поточному році на статті журналу
за попередні 3 роки до потенціа-
лу цитування для цього доку-
мента. При цьому потенціал
цитування є середньою кількістю
літературних посилань у перера-
хунку на одну статтю з «оточен-
ня» журналу. Під «оточенням»
розуміють усі журнали, які впро-
довж поточного року посилали-
ся на випуски конкретно цього
видання за останні 10 років, але
лише в межах бази Scopus.
Таким чином, чим більша актив-
ність цитувань у певній галузі
(чим довший середній список
літератури), тим меншим буде
показник. У такий спосіб видан-
ня у сфері зі звично низьким рів-
нем цитувань мають змогу
вирівнюватися з іншими. Проте
на активність цитувань впливає
не лише галузь науки. Так, не
можна ставити в один ряд фун-
даментальні та клінічні журнали,
а також ті, що видаються багато
років, і ті, що лише почали вихо-
дити і присвячені новому напря-
му. Тому в 2012 р. було перегля-
нуто спосіб розрахунку SNIP. З
рейтингом наукових видань від-
повідно до нової формули SNIP
можна ознайомитись на сайті
партнера Sсорus — CWTS Journal
Indicators у розділі «Indicators».

На завершення огляду науко-
во-метричної бази варто
зазначити, що на зразок InCites
(Thomson Reuters) Scopus також
розробив аналітичний інстру-
мент під назвою SciVal Spotlight,
за допомогою якого можна:

- дізнатися про наукові
потужності власної установи,
країни, конкурентів;

- визначитись із науковими
напрямками, які розвиваються і
фінансування яких є доцільним;

- отримати список провідних
науковців у певній сфері для
запрошення на роботу;

- визначити наявність у світі
потенційних партнерів для спів-
праці тощо.

Знову-таки, інструмент над-
звичайно зручний для адміні-
страторів різного рівня, дозволяє
уникнути копіткого аналізу
багатьох показників і полегшує
прийняття стратегічних рішень.
Однак, для його використання
відповідна установа, наукове
товариство, країна мають бути
достатньо представленими у
базі Scopus (на сьогодні у Scopus
перебуває близько 20 періодич-
них видань України, переважно
в галузі матеріалознавства, фізи-
ки, хімії й математики).

РОСІЙСЬКИЙ ІНДЕКС НАУ-
КОВОГО ЦИТУВАННЯ (РИНЦ).
У 2005 р. на замовлення
Міністерства освіти і науки РФ
Наукова електронна бібліотека
розробила систему національ-
ного індексу наукового циту-
вання. Оскільки лише невелика
частка фахових видань РФ
інтегрована в Scopus та Web of
Science, об’єктивно проаналізу-
вати стан розвитку науки всере-
дині країни за їх допомогою
практично неможливо. До того
ж відомо, що кожного року
обидві бази поновлюють свої
списки новими виданнями,
проте з кількох тисяч журналів із
усього світу Web of Science оби-
рає близько 10-12%, а Scopus ~
50%. Процедура рецензування
триває майже рік, а в разі відхи-
лення повторний запит на
реєстрацію можна надсилати
лише через 2 роки. Мабуть, не
варто пояснювати, чому мине
ще немало часу, поки більшість
видань пострадянського про-
стору опиняться в бажаному
науковому репозиторії.

Отже, після створення РИНЦ
обов’язковою умовою Вищої
атестаційної комісії РФ до
періодичних видань, схвале-
них для публікації результатів
дисертацій на здобуття науко-
вих ступенів, є регулярне
надання інформації про опуб-
ліковані статті до національної
науково-метричної бази.

Додатковою перевагою для
користувачів та авторів країн
пострадянського простору є
повністю відкритий доступ до
всіх науково-метричних показ-
ників. Важливо також, що
РИНЦ має певні угоди з
Thomson Reuters та Elsevier, які
дозволяють робити запити без-
посередньо в бази даних
Scopus та Web of Science й
отримувати звідти поточні зна-
чення показників цитування
публікацій. У такий спосіб усі
зареєстровані в РИНЦ автори
мають можливість безкоштов-
но простежувати активність
цитування своїх робіт одразу в
усіх трьох науково-метричних
базах. З 2011 р. автори можуть
самостійно реєструватися в
системі й коректувати списки
власних публікацій, що дає
змогу уникати плутанини, яка
часом виникає через помилки у
написанні прізвищ та ініціалів.

Щодо кількісних показників,
то РИНЦ користується вже роз-
робленими раніше імпакт-фак-
тором (дво- і п’ятирічним),
коефіцієнтом самоцитування
(додатково розраховує імпакт-
фактор без самоцитування),
час півжиття публікації (медіа-
на хронічного розподілу поси-
лань). Для авторів розрахо-
вують також індекс Хірша, але
цей показник не є винаходом
РИНЦ. До того ж є можливість
сортування публікацій і циту-
вань за тематикою, ключовими
словами, організацією, автора-
ми, роками та ін., що дає мож-
ливість проаналізувати ширину
спектра зацікавленої аудиторії,
динаміку цитувань тощо.
Наприклад, журнал має непо-

гані показники імпакт-факто-
рів, проте, якщо більшість
цитувань належить співробіт-
никам організації - засновника
видання, цінність кількісних
показників втрачається. Заз-
начимо, що згадані показники
розраховують не лише для
видань, а й для організацій,
авторів, видавництв, що доз-
воляє визначити основних
партнерів для співпраці, галузь
наукових інтересів та оцінити
публікаційну активність і ефек-
тивність у динаміці.

На базі РИНЦ розробляють
також новий аналітичний про-
дукт – Science Index, який дає
змогу проводити комплексне
аналітичне і статистичне до-
слідження публікаційної актив-
ності учених, наукових органі-
зацій та їхніх підрозділів.
Science Index складається із
трьох частин, орієнтованих на
різні категорії користувачів: у
2011 р. стартував розділ Science
Index*[Автор], у 2012р. —
Science Index*[Організація], у
2013 р. - Science Index*
[Видавництво]. На відміну від
інших інструментів і послуг, які
надає Наукова електронна біб-
ліотека, проект Science Index є
комерційним і вимагає при-
дбання організаціями ліцензії.

На сьогодні в базі РИНЦ
перебуває близько 300 укра-
їнських журналів, що майже в
15 разів більше, аніж у Master
Journal List Web of Science або
Scopus.

GOOGLE SCHOLAR. На завер-
шення слід згадати також
Google Scholar, оскільки часто
виникає питання, чи можна
його віднести до науково-мет-
ричних баз. Зазначений інстру-
мент є пошуковою системою,
орієнтованою на наукову літе-
ратуру, що дає змогу відстежу-
вати цитування та розрахову-
вати деякі показники (індекс
Хірша). Точного переліку дже-
рел, що становлять базу Google
Scholar, не оголошують.
Процедури рецензування під

НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ, ПРИЗНАЧЕННЯ,

ВИКОРИСТАННЯ, КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

На актуальну тему

(Закінчення. Початок у
№№ 1-2, 2017)
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час відбору видання до цієї
бази також немає, що унемож-
ливлює контроль якості та легі-
тимності джерел інформації, і,
на відміну від Web of Science,
Scopus та РИНЦ, де редактори
мають самостійно пропонувати
свій журнал на включення до
однієї із зазначених баз, Google
Scholar самостійно вносить
видання до свого переліку.
Тому Google Scholar не можна
розглядати як повноцінну нау-
ково-метричну платформу (в
розумінні наказу № 1112).

Проте, якщо поглянути з
іншого боку, недоліки системи
можуть обернутися на її пере-
ваги. Річ у тому, що кількість
цитувань, які виявляє кожна з
науково-метричних баз, обме-
жена переліком видань, що
становлять її основу, і хоча різні
бібліометричні платформи ук-
ладають між собою угоди про
обмін літературними посилан-
нями, все одно їх потужності в
цьому відношенні залишаються
обмеженими, що позначається
на об’єктивності розрахунків.
На противагу цьому Google
Scholar на сьогодні демонструє
найкращі результати за спро-
можністю відшукувати циту-
вання, оскільки деякі з них роз-
міщені в патентах, збірниках
конференцій, книгах, тобто в
документах, мало представле-
них у найбільших науково-мет-
ричних базах. Швидше за все,
введений у дію в 2004 р. Google
Scholar лише набирає оберти і
згодом стане найбільш все-
осяжною бібліометричною
системою. На нинішньому ж
етапі розвитку вона зручна для
використання авторами з
метою відстеження власних
цитувань, пошуку наукової
інформації, її додатковою
перевагою є повністю відкри-
тий доступ.

PUBMED. Оскільки біомедич-
ні науки становлять значну
частку загальної кількості пуб-
лікацій у світі, слід також корот-
ко охарактеризувати найбільшу
спеціалізовану пошукову систе-
му в цій сфері. PubMed викори-
стовує переважно базу даних
Medline, створену Національ-
ною медичною бібліотекою
США (U.S. National Library of
Medicine). При цьому метою
зазначених продуктів не є підра-
хунок кількісних показників
індексованих видань, тому вони
не належать до науково-мет-
ричних.

Проте 100% видань, що вхо-

дять до переліку Medline, пере-
даються до Scopus, тому за
умови проходження процедури
рецензування комісією Medline
(за рік приймають дещо менше
50% поданих на розгляд титу-
лів; процедура рецензування за
рівнем подібна до такої в
Scopus) можна бути впевненим
у його прийнятті до Scopus.
Разом із тим, редакторам
періодичних видань, які заці-
кавлені в якісному розрахунку
науково-метричних показни-
ків, після інтеграції в Medline
радять пройти процедуру фор-
мальної перереєстрації в
Scopus, оскільки останній (на
відміну від Medline) вимагає
надання списків процитованої
літератури.

ІНШІ БАЗИ ДАНИХ. У різних
галузях науки на зразок
PubMed є інші спеціалізовані
системи: Astrophysics, Mathe-
matics, Chemical Abstracts,
Agris, Geo-Ref та ін. Кожна з
них призначена для пошуку
інформації відповідної спрямо-
ваності і не має на меті оброб-
лення списків літератури з
подальшим складанням рей-
тингу журналів, науковців,
установ тощо. Слід мати на
увазі, що будь-яка база даних,
обмежена за науковим напря-
мом, не може претендувати на
об’єктивний підрахунок науко-
во-метричних показників,
оскільки значна кількість циту-
вань може надходити із суміж-
них за напрямом видань.

Крім того, є й інші національ-
ні індекси наукових цитувань —
Korean Science Citation Index,
Сhinese Science Citation
Database, Indian Citation Index
та ін. Усі вони зорієнтовані на
власні національні особливості,
в тому числі мовні, що обмежує
можливості їх використання
вітчизняними науковцями.

ІНДЕКС ХІРША. Такий показ-
ник, як індекс Хірша, вважаємо
за краще розглянути окремо від
бібліографічних баз (хоча його
широко використовують біль-
шість із них), оскільки його
було створено незалежно. У
2005 р. Хорхе Хірш запропону-
вав новий науково-метричний
показник, який, за визначен-
ням автора, дорівнює h, якщо h
статей автора процитовано як
мінімум h разів, тоді як інші
публікації мають менше, ніж h
цитувань. Отже, якщо автор
має 4 статті, які процитовані по
4 рази, його h-індекс становить
4. Якщо ж автор має одну стат-

тю з 10 цитуваннями, дві - з 6 та
три - з 4, то індекс все одно
дорівнює 4, оскільки з переліче-
них як мінімум 4 статті процито-
вано мінімум 4 рази кожна.
Особливостями цього показни-
ка є врахування лише науково
вагомих статей, відсутність
обмежень часовим проміжком.
Проте h-індекс не позбавлений
деяких недоліків, а саме:

- індекс не враховує ступінь
внеску кожного співавтора в
конкретну статтю (зарахову-
ється однакова кількість циту-
вань для всіх співавторів), хоча і
вважають, що загалом показник
дозволяє відсіяти випадкових
співавторів – якщо вони опини-
лися в списку авторів однієї
популярної статті, вона помітно
не вплине на їхній h-індекс;

- за високих значень індексу
Хірша порівняння між автора-
ми (а на сьогодні показник роз-
раховують і для періодичних
видань) стає не таким уже й
об’єктивним, наприклад, якщо
один учений має 50 статей, які
процитовано 50 разів кожна, а
в іншого, крім зазначеного
результату, є ще 35 статей із 48
цитуваннями кожна, то, швид-
ше за все, прирівняти їх один
до одного не зовсім коректно;

- як і для імпакт-фактора,
для h-індексу має значення
сфера інтересів, і за її межами
порівняння науковців можна
проводити лише умовно;

- під час розрахунку показ-
ника враховують самоцитуван-
ня, що дозволяє авторові цілес-
прямовано штучно підвищува-
ти свій h-індекс.

У той час, як система обчис-
лення кількісних показників

видань значно еволюціонує, що
реалізується у появі нових фор-
мул та вдосконаленні старих,
щодо оцінки авторитетності
авторів h-індекс, незважаючи
на перелічені недоліки, зали-
шається чи не єдиним показни-
ком, який розраховують у всіх
науково-метричних базах.

ВИСНОВКИ
На сьогодні є три основні

наукометричні системи (Web of
Science, Scopus та РИНЦ), за
допомогою яких в Україні
можна офіційно визначати
впливовість/авторитетність
видання для розміщення в
ньому результатів власних
досліджень (авторам), проана-
лізувати авторитетність власно-
го наукового видання (видав-
ництвам, редакціям), ефектив-
ність наукової роботи установи
(адміністраторам) та країни
(державним посадовцям).
Проте через низький рівень
представлення наукових
видань і статей авторів України
в кожній із зазначених систем
(приблизний список розміщено
на платформі НБУ ім. В.І.
Вернадського), потенційна
ефективність їх використання
значно знижується. Задля подо-
лання цих проблем усій науко-
вій спільноті необхідно докла-
сти чималих зусиль.

Іван КУЧЕРЯВИЙ, 
доктор філософських

наук, перший проректор
Університету «Україна»,

Віктор МАЛИШЕВ, 
доктор технічних наук, 

директор Інженерно-тех-
нологічного інституту

Університету «Україна» 

Як навчати і навчатись
комп’ютерним технологіям?

Конференції

В нашому університеті відбу-
лася Х Всеукраїнська науково-
практична конференція
«Комп’ютерні технології: наука і
освіта». Йшлося про те, як
краще налагодити відповідне
навчання шкільної та студент-
ської молоді.

Конференцію відкрив пер-
ший проректор університету І.Т.
Кучерявий. На пленарному
засіданні головну доповідь зро-
бив академік Національної
Академії наук України О.В. Па-
лагін. Виступили також заві-
дуючий кафедри комп’ютерних
технологій Київського політех-

нічного університету А.І. Пет-
ренко, його колеги з універси-
тету ім. Т. Шевченка С. Д. По-
горілий та Університету «Ук-
раїна» С. С. Забара.

Потім відбулися секційні
заняття, в яких, крім студентів
Університету «Україна», взяли
участь провідні працівники
інших навчальних закладів сто-
лиці, пов’язаних із комп’ютер-
ною освітою молоді.

Гарну книжкову виставку під-
готувала до конференції бібліо-
тека університету.

Власна інформація
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В Університеті «Україна» 
напрацьовано досвід організації 

інклюзивного освітнього простору

Привертаємо увагу

В Університеті «Україна»
напрацьовано унікальний дос-
від інклюзивного навчання у
співпраці із загальноосвітніми
закладами. Проте цей процес
ще не набув належного поши-
рення в усіх ЗОШ та вишах
України.

ІНВАЛІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬ-
НА ПРОБЛЕМА

За даними Української
Гельсінської спілки та
Міністерства соціальної полі-
тики в Україні станом на 2016
рік загальна кількість людей з
інвалідністю, без урахування
тимчасово окупованих терито-
рій Криму та Севастополя, ста-
новила 2 568 532 особи, або
6% у загальній структурі
постійного населення країни
(42,9 млн. осіб). Зокрема,
людей з інвалідністю І групи –
251 833 особи; людей з інвалід-
ністю ІІ групи – 915 891 особа;
людей з інвалідністю ІІІ групи –
1 249 683 особи; дітей з інва-
лідністю 151 125 осіб (44% –
дівчатка, 56% – хлопчики).

Унаслідок поширення захво-
рювань кількість дітей з інва-
лідністю невпинно зростає.
Лише протягом 2016 року її
встановлено 16 тисячам непов-
нолітніх. Понад чверть дітей з
інвалідністю перебувають в
інтернатних закладах, на утри-
мання яких держава щороку
витрачає до шести мільярдів
гривень. Левова частка коштів
іде не на потреби вихованців, а
на утримання будівель, оплату
комунальних послуг, заробітну
плату персоналу тощо.

Попри задеклароване запро-
вадження інклюзивного нав-
чання, кількість неповнолітніх,
котрі навчаються в таких умо-
вах, є низькою. Із 151 125 дітей з
інвалідністю шкільного віку
2700 (1,8%) навчаються в
інклюзивних класах, 5 200
(3,4%) у спеціальних класах,
майже 40 000 (26,5%) в інтер-
натах, 55 000 (36, 4%) перебу-

вають на індивідуальному
навчанні. Переважна кількість
загальноосвітніх шкіл і надалі
залишаються архітектурно
недоступними. Із 17 000 ЗОШ
лише 91 школа має другий
поверх, доступний для дітей,
що пересуваються за допомо-
гою інвалідних візків, а в 25%
шкіл їм важко потрапити навіть
на перший. Водночас інклю-
зивне навчання коштує дешев-
ше, ніж навчання в інтернатних
закладах –  20  тис. грн. на рік
проти 80 тис. грн. відповідно.

Впровадження інклюзивного
навчання в ЗОШ і вишах змінює
сутність освітнього простору
цих закладів, оскільки набу-
ваються нові якості за призна-
ченням, змістом і технологіями
діяльності його учасників.

Так, виникає необхідність
розширення рівня й обсягу
освітніх послуг; забезпечення
спеціальним обладнанням,
дидактичними матеріалами;
надання діагностичної і кон-
сультативної допомоги спеціа-
лістів різного профілю; психо-
логічного, адаптативного, ме-

дико-реабілітаційного та соці-
ального супроводу; цілеспря-
мованої підготовки педагогіч-
них працівників; залучення до
цих проблем владних структур,
органів управління освіти, гро-
мадських організацій, това-
риств, фондів, батьків.

НАСТУПНІСТЬ – ВИРІШАЛЬ-
НИЙ ПРИНЦИП

Наступність є вирішальним
принципом організації інклю-
зивного освітнього процесу в
школі і ВНЗ. Найбільші трудно-
щі виникають в учнів з інвалід-
ністю у старших класах і після
завершення навчання. Відсут-
ність тісних контактів і співпра-
ці педагогічних колективів
ЗОШ і ВНЗ великою мірою
визначає низький відсоток
молоді з інвалідністю в загаль-
ній кількості студентів вишів.

Контингент студентів з інва-
лідністю Університету «Укра-
їна» зменшується з 2014-го по
2017 рік: у Києві – з 382 до 257,
у територіально відокремлених
підрозділах – з 616 до 435, а
загалом із 998 до 692.

Нагальні потреби в налагод-
женні співпраці інтегрованих
закладів освіти різного рівня
обґрунтовують необхідність
створення інклюзивного освіт-
нього простору ЗОШ-ВНЗ, що
мотивується потребою підви-
щення доступу до вищої освіти
молоді з інвалідністю, забезпе-
чення наступності, послідовно-
сті і безперервності навчально-
виховного і реабілітаційного
процесів у різнорівневих
закладах освіти. Інклюзивний
освітній простір ЗОШ-ВНЗ – це
співпраця всіх учасників інклю-
зивного навчання і добровіль-
не делегування функцій
навчальних закладів різних
освітніх рівнів партнерам. Він
має забезпечити наступність,
послідовність і безперервність
навчально-виховного і реабілі-
таційного процесів у закладах
освіти інклюзивного типу.

Ефективне функціонування
інклюзивного освітнього про-
стору ЗОШ-ВНЗ потребує ство-
рення системи постійних соці-
альних контактів і конструктив-
ної співпраці учасників нав-
чально-виховного процесу різ-
норівневих закладів освіти,
системи, спрямованої на здо-
буття якісної освіти і соціаліза-
цію молоді з особливими освіт-
німи потребами (Чайковський
М.Є. Інклюзивний освітній про-
стір як сучасний педагогічний
феномен/М.Є. Чайковський.
Теоретико-методичні пробле-
ми виховання дітей та учнівсь-
кої молоді: збірн. наук. праць.
– Вип 15, кн. 1. – К.; ІПВ НАПН
України, 2011. – С. 16-24).

НАГАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Якими є нагальні завдання

щодо організації інклюзивного
освітнього середовища? І
загальноосвітні школи, і виші
мають дбати насамперед про
уточнення на початку року кон-
тингенту та виявлення трудно-
щів у навчанні зі встановлен-
ням необхідних індивідуаль-
них програм супроводу нав-
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чання; налагодження співпраці
психологів ЗОШ–ВНЗ для
забезпечення наступальності
індивідуальних програм психо-
корекційних заходів; організа-
цію роботи з батьками студен-
тів і учнів з інвалідністю; засто-
сування спеціальних комп’ю-
терних програм для різних
нозологій (JAWS та NVDA,
шрифт Брайля – для слабкозо-
рих, «Живий звук» – для слабо-
чуючих), а також подбати про
архітектурну доступність для
візочникв. Крім того, вони
мають подбати про проведення
спортивних, культурних,  твор-
чих, наукових заходів для різ-
новікових груп учнів та студен-
тів з метою створення мікросе-
редовища інклюзивного освіт-
нього простору.

Тільки за умови позитивного
вирішення цих завдань більші-
стю ЗОШ і ВНЗ України можна
стверджувати про реалізацію
концепції інклюзивної освіти в
цілому.

З ДОСВІДУ РОБОТИ НАШО-
ГО КОЛЕКТИВУ

Професорсько-викладаць-
кий склад Університету
«Україна» вже напрацював
певний арсенал форм і методів
такої співпраці. Так, колектив
Мелітопольского інституту еко-
логії та соціальних технологій
(МІЕСТ) спільно з Мелітополь-
ським центром реабілітації змі-
шаного типу для осіб з інвалід-
ністю та дітей з інвалідністю,
пропагуючи інклюзивну освіту,
проводять спільні заходи з
фізичної та соціальної реабілі-
тації. Центр є головною базою
навчальних та магістерських
практик мелітопольських сту-
дентів. Більшість співробітників
центру – випускники МІЕСТ.

Цікаві та результативні захо-
ди проводять у Рівненському
інституті, залучаючи партнерів,
які навчають дітей з інвалідні-
стю. Серед них – семінари
«Особливості роботи з молод-
дю з вадами слуху», «Інтеграція
та самореалізація осіб з інвалід-
ністю», заходи для дітей з інва-
лідністю «Добро на Різдво»,
«Парафест Рівне -2016».

На базі Миколаївського між-
регіонального інституту органі-
зовано постійні методичні кон-
сультації та інформаційну
допомогу педагогам-дефекто-
логам, які працюють в умовах
спеціального та інклюзивного
навчання у школах міста.

У Хмельницькому інституті

соціальних технологій (ХІСТ)
запроваджено комплексну спі-
впрацю з усіма загальноосвітні-
ми закладами Хмельницького,
де навчаються діти з інвалідні-
стю. Проведено низку екскурсій
для студентів першого курсу
ХІСТ Університету «Україна» до
спеціалізованої загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів №8 та
Хмельницької спеціальної за-
гальноосвітньої школи №33 з
метою формування у студентів
толерантного ставлення до осіб
з інвалідністю та ознайомлення
їх зі специфікою роботи загаль-
ноосвітнього закладу, де нав-
чаються діти з інвалідністю.
Студенти ІІІ-ІV курсів спеці-
альностей «Соціальна робота»,
«Психологія», «Здоров’я люди-
ни» та «Фізична реабілітація» в
рамках проходження практики
провели виховні та просвіт-
ницькі заходи для вихованців
цих закладів на теми «Права та
обов’язки людей з інвалідні-
стю», «Типи конфліктів та
шляхи їх вирішення», «Ти –
майбутній студент».

Викладачі та співробітники
інституту в рамках роботи
«Школи педагогічної майстер-
ності» пройшли навчання з
основ української жестової
мови, на яке було запрошено
перекладачів із Хмельницької
спеціальної загальноосвітньої
школи №33, де навчаються
глухі та слабочуючі діти.

У квітні 2016 року ХІСТ
Університету «Україна» в парт-
нерстві із представництвом
Фонду імені Фрідріха Еберта в
Україні провів IX Всеукраїнську
науково-практичну конферен-
цію «Соціально-педагогічна
робота в закладах освіти інклю-
зивної орієнтації».

Протягом 2016 року в акаде-
мічних групах інституту було
проведено виїзні виховні годи-
ни на базі спеціальних ЗОШ для
дітей з інвалідністю.

Педагоги Луцького інституту
розвитку людини на базі
Волинського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти,
Навчально-методичного цент-
ру профспілок Волинської
області для вчителів загально-
освітніх закладів, соціальних
працівників читають лекції,
надають методичну допомогу із
проблем запровадження нових
технологій навчання методом
соціального та правового захи-
сту осіб з інвалідністю.

У Вінницькому інституті в
контексті співпраці ЗОШ-ВНЗ

відбулася зустріч із представни-
ками Львівської спеціальної
загальноосвітньої школи-
інтернату Марії Покрови та
батьками нечуючих дітей щодо
проблем складання ЗНО та
продовження отримання осві-
ти, а під час проведення тижня
до Міжнародного дня людей з
інвалідністю представники Він-
ницького міжрегіонального
центру професійної реабілітації
інвалідів «Поділля» завітали до
імпровізованого кафе жестової
мови.

Колектив Вінницького інсти-
туту реалізував кілька гранто-
вих проектів. Один із них
сприяв покращенню навичок
працівників суду щодо спілку-
вання з людьми з інвалідністю
через проведення відповідних
тренінгів у Вінницькій, Київ-
ській, Хмельницькій, Черні-
вецькій, Одеській та Львівській
областях. Інший проект був
покликаний створити Укра-
їнську мережу блогерів з
питань інвалідності та
ВІЛ/СНІД. Ще один мав назву
«Соціальні послуги доступності
для осіб з інвалідністю з сіль-
ської місцевості». Крім того, у
межах програми Фулбрайта в
Україні нечуючі студенти мали
можливість удосконалити у
Вінницькому інституті свої
знання з англійської жестової
мови завдяки професору Лайлу
Кауфману (США, Канзас). А в
рамках проекту «Українська
жестова мова для працівників
прозорих офісів» колектив
Вінницького інституту провів
тримісячні курси для працівни-
ків держадміністрацій міста.

Полтавським інститутом еко-
номіки і права було проведено
два профорієнтаційні заходи із
залученням учнів навчальних
закладів-партнерів. Так, у
Полтавському художньому
музеї ім. М. Ярошенка відбули-
ся публічні слухання «Адаптація
осіб з інвалідністю до умов
інтегрованого середовища в
Україні». Запрошували пол-
тавські колеги школярів на
мистецький захід «Людина
починається з добра», поетич-
ний експрес «Виміри життя: від
«А» до «Я», регіональний
фестиваль творчості людей з
інвалідністю «Сузір’я мрій».

Рівнодоступність… Цьому
принципу інклюзії було при-
свячено місячник у базовій
структурі Університету «Укра-
їна» в Києві. Великий інтерес
викликала фотовиставка

«РівноДоступність. Жити гідно
всупереч долі», що представля-
ла 18 історій – чоловіків, жінок і
дітей із Швеції та України, які
знайшли свій шлях у житті.
Захід організували Посольство
Швеції в Україні, Шведський
інститут, ВГО «Національна
Асамблея інвалідів України» та
Університет «Україна». У межах
проекту відбувся круглий стіл
за участю київських ЗОШ
інклюзивного типу «РівноДос-
тупність: шведсько-українсь-
кий досвід з включення людей з
інвалідністю в різні сфери жит-
тєдіяльності». Крім того, в рам-
ках виставки відбулися май-
стер-класи з жестової мови та
виготовлення авторської ляль-
ки.

Має історію співпраця
Інституту філології та масових
комунікацій Університету «Ук-
раїна» та школи №168 з інклю-
зивним типом навчання міста
Києва. Протягом 10 років у
закладі впроваджуються прин-
ципи інклюзивної освіти. Цю
місію школа взяла на себе
завдяки співпраці з Універси-
тетом «Україна». Між універси-
тетом і школою з 2003 року діє
угода про співпрацю, яка
передбачає обмін методични-
ми та науковими розробками з
навчання в інклюзивному сере-
довищі іноземних мов, літера-
турного редагування, журна-
лістської творчості, інклюзив-
ного туризму. За ці роки педа-
гоги школи напрацювали
досвід, який переймають решта
регіонів. Всеукраїнська благо-
дійна організація «Благодійний
фонд Петра Порошенка» за
основу моделі впровадження
інклюзії в Україні взяла саме
досвід школи № 168, де вже
діють 22 інклюзивні класи. Щоб
створити комфортні умови
навчання для всіх, школа
постійно шукає додаткове
фінансування, а також бере
участь у деяких проектах
Університету «Україна». Зокре-
ма, йдеться про Програму
посольства США для фахівців з
інклюзії, грант ПРООН – гло-
бального екологічного фонду
на участь у міжнародній конфе-
ренції з комунікації в Японії;
програму стипендій (три гран-
ти) з вивчення англійської
мови від посольства США для
60 учнів; літні школи з вивчення
англійської мови за методикою
наших викладачів (за рахунок

(Продовження на 10 стор.)
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В Університеті «Україна» 
напрацьовано досвід організації 

інклюзивного освітнього простору
(Початок на 8 стор.)

грантів, наданих держдепарта-
ментом США).

Об’єднує фахівців різних
напрямів діяльності, котрі вті-
люють принципи інклюзії в
Україні, щорічна Міжнародна
науково-практична конферен-
ція «Актуальні проблеми
навчання та виховання людей в
інтегрованому освітньому сере-
довищі у світлі реалізації
Конвенції ООН про права осіб з
інвалідністю». Відбулося вже
шістнадцять таких зустрічей.
Великий інтерес в учасників
заходу викликали гострі і, вод-

ночас, програмні доповіді пре-
зидента Університету «Україна»
Петра Таланчука та
Уповноваженого Президента
України з прав людей з інвалід-
ністю, голови Національної
асамблеї інвалідів України
Валерія Сушкевича. Рішення
конференції стали підґрунтям
для подальшого втілення інклю-
зії в освітню діяльність універ-
ситету та партнерських відносин
із загальноосвітніми закладами,
Національною асамблеєю інва-
лідів України, Міністерством
освіти і науки, Міністерством
соціальної політики, Міністер-

ством юстиції, Фондом соціаль-
ного захисту інвалідів, Ки-
ївською міською державною
адміністрацією, Інститутом спе-
ціальної педагогіки НАПН,
Українським товариством глу-
хих, Всеукраїнським центром
професійної реабілітації інвалі-
дів, котрі виступили організато-
рами та дієвими учасниками
науково-практичного форуму. З
метою мультиплікації напраць-
ованого досвіду та розбудови
інклюзивного освітнього про-
стору в Україні необхідно об’єд-
нати зусилля всіх зацікавлених
сторін. Використання дієвих

форм співпраці ЗОШ та вишів
сприятиме реалізації принци-
пів наступності, послідовності
та безперервності навчально-
виховного та медико-реабілі-
таційного процесів в освіті
людей з інвалідністю.

Антоніна КОРОТЄЄВА, 
проректор

з навчально-виховної
роботи

Університету «Україна»,
кандидат економічних

наук, професор 

Серед переможців
конкурсу

Вітаємо

Відбувся Восьмий міжнарод-
ний форум «Інноватика в сучас-
ній освіті». Його організатори:
Компанія «Виставковий світ» за
підтримки та участі
Міністерства освіти і науки
України, Національної академії
педагогічних наук України.

Торік у роботі форуму
взяли участь 563 учасники з 24
регіонів України, а також
Канади, США, Великобританії,
Польщі, Чехії, Словенії,
Франції, Болгарії, Греції та
інших країн. Зокрема, 98 уні-
верситетів, академій, інститутів,
коледжів, технікумів, наукових
установ, 360 загальноосвітніх
шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкіль-
них і позашкільних навчальних
закладів, обласних і міських

органів управління освітою, 55
професійно-технічних навчаль-
них закладів, науково-методич-
них центрів професійно-техніч-
ної освіти та інші.

Серед переможців конкурсів
із тематичних номінацій, удо-
стоєних Почесного звання
«Лауреат конкурсу» І та ІІ ступе-
нів, є й наш університет.

Відповідна постанова опублі-
кована в газеті «Освіта» (№47
(5741) за 9-16 листопада
2016 р.). Її підписали Директор
Компанії «Виставковий світ»
Світлана Рудько, виконавчий
директор освітянських заходів
цієї компанії Віталій Сокол та
заступник директора Компанії
Леся Харитонова. 

Відбулась підсумкова науко-
во-практична конференція
«Актуальні проблеми інклю-
зивної освіти» у рамках
Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт із
природничих, технічних та
гуманітарних дисциплін.

Вступним словом відкрила
конференцію проректор з
навчально-виховної роботи
Університету «Україна» А.В.
Коротєєва.

Загалом було заслухано 12
доповідей.

З ними виступили Катерина
Ваніна (Київський коопера-
тивний інститут бізнесу і
права), Ірина Дем’янчук
(Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка),
Ліна Козаченко (Національний
педагогічний університет імені
Михайла Драгоманова), Лідія
Козачок (Хмельницький інсти-
тут соціальних технологій
Університету «Україна»), Діана
Мацак (Хортицька навчально-
реабілітаційна академія За-
порізької області), Юлія Буг-
ровська (Миколаївський між-

регіональний інститут розвит-
ку людини Університету «Ук-
раїна»), Інна Поліщук і Наталя
Цюх (Глухівський педагогіч-
ний університет імені О. Дов-
женка), котрі представили
спільну доповідь, Ганна
Слободянюк (Херсонський
державний університет),
Людмила Солодар (Бер-
дянський педагогічний універ-
ситет), Оксана Стрілець
(Рівненський державний гума-
нітарний університет), Юлія
Царенко (Київський універси-
тет імені Бориса Грінченка).

Учасників конференції при-
вітала представницька осві-
тянська делегація із Ту-реччи-
ни, яка саме того дня перебу-
вала в нашому університеті.

В програмі конференції була
екскурсія по нашому навчаль-
ному закладу.

Вимогливе і кваліфіковане
журі визначило і відзначило
кращі доповіді студентів. А
загалом усіх доповідачів наго-
роджено дипломами, грамо-
тами, а також подарунками
Університету “Україна”.

З актуальної 
тематики

Конференції
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«Будеш, батьку, панувати…»

Духовність: Шевченкіана

Серед численних свят пер-
шого місяця весни, звичайно,
найпам’ятніше, найзнаменніше
Шевченківське. Його відзна-
чають не тільки ми, українці, а
й усе прогресивне людство.
Кафедра української мови і
літератури та східних мов
нашого університету склала
низку заходів, присвячених
203-й річниці від дня народ-
ження Великого Кобзаря.

Започаткував урочистості
конкурс декламаторів. Сту-
денти, і не тільки філологи,
працівники бібліотеки предста-
вили на свій вибір улюблені
вірші Т.Г. Шевченка. Журі
визначило кращих із кращих,
переможці конкурсу отримали
можливість виступити на
загально-університетському
святі, яке відбулося 9 березня
цього року.

А свято це відкрила вступ-
ним словом завідуюча кафед-
рою української мови, літера-
тури та східних мов О.В. Ко-
ломієць. Вона зазначила, що
Т.Г. Шевченко прийшов у світ,
щоб бути не лише духовним
провідником і пророком,  а й
дзеркалом, яке найоб’єктивні-
ше відображає обличчя та
характер свого народу.

Т.Г. Шевченко як явище
велике і вічне – невичерпний і
нескінченний. Волею історії він
ототожнений Україною та
разом із буттям рідної держави
продовжується нею, вбираючи
в неї нові дні і новий досвід
народу, відгукуючись на нові
болі та думи. Ми на вічному
шляху до Шевченка.

Літературно-музична компо-
зиція, представлена глядачам,
охоплювала основні етапи
життя і творчої діяльності гені-
ального поета – від дня народ-
ження до передчасної кончини.
Ілюстрували розповіді ведучих
студентів Сабіни Агамалієвої і
Романа Чекурлана вірші
Кобзаря. Перший із них –
«Садок вишневий коло хати»
прочитала першокурсниця
Олександра Вовченко (спеці-
альність «Журналістика»).

А згодом були вірші про
дитинство поета, його закрі-
пачену юність – «Мені тринад-

цятий минало», «Сестрі»
(«Минаючи убогі села»). Їх
прочитали студенти Андрій
Павленко і Анна Корнєєва.

Ще з дитинства Тарас виріз-
нявся своїми здібностями:
навчався ліпити з глини «жай-
воронків», малював крейдою
або вугіллям. Дуже любив слу-
хати спогади старих людей про
минувшину, особливо розпові-
ді діда Івана про Коліївщину.
Гайдамацький «червоний бан-
кет» по всій Україні для поета –
не лише справедлива помста за
гноблення і знущання, а й гли-
бока рана в душі українського
народу. Гайдамаччина – це
поривання пригніченого люду
здобути волю, це трагедія
доведеного до відчаю народу.
Поету було тільки 26 років,
коли він написав поему
«Гайдамаки». Уривок із цього
видатного твору прочитав сту-
дент-магістрант нашого універ-
ситету, декламатор Майдану
Олександр Ліщенко.

До речі, трохи згодом
Олександр чудово прочитав
поему Т. Шевченка «Кавказ».
Цьому читанню передували
кадри кінохроніки, на якій гля-
дачі побачили/пригадали
Нігояна, першого з Небесної
сотні, що віддав своє життя за
Україну.

Студенти обирали вірші
Т.Г. Шевченка, різні за жанром і
змістом. Так, Руслан Магмет
віддав первагу віршу «Чи то
недоля…», Сніжана Васіна –
баладі «Лілея».

Два уривки з поеми
«Катерина» запропонували
слухачам першокурсниці На-
таля Тішевська (Інститут соці-
альної роботи) та Ярослава
Слободенюк (Інститут філології
та масових комунікацій). А
Олександр Шарварок зупинив
свій вибір на поемі «Тополя» –
уривок саме з цього твору
досить емоційно прочитав
юнак.

Поема «Великий льох» при-

вернула увагу студенток-пер-
шокурсниць спеціальності
«Журналістика» Сніжани Ва-
сіної, Ярослави Слободянюк і
Мирослави Вовкотруб. Миро-
слава ще й прочитала уривок з
поеми «І мертвим, і живим…», а
також власний вірш.

Поезію Т. Шевченка «За-
повіт» різними мовами – укра-
їнською, німецькою, азербай-
джанською, грузинською,
японською, корейською і
турецькою – прочитали на святі
студенти Євген Андрійчук,
Сабіна Агамалієва, Георг
Шубітідзе, Валерія Шандрук,
Оріяна Павлова, Анастасія
Бєльська та бібліограф бібліо-
теки університету Надія
Кучинська.

У святі взяла участь поет і
видавець Тетяна Домашенко.
Вона досить виразно й емоцій-
но прочитала три свої вірші,
присвячені Великому Кобзарю.

Бібліотека університету пре-
дставила книжкову виставку,
приурочену знаменній даті.
Огляд книг зробила заступник
директора бібліотеки Н.В. Па-
насюк.

А як же на Шевченківському
святі без пісень? Вони теж були
широко представлені. Укра-
їнські народні пісні виконали
третьокурсниця, майбутня
журналістка Валерія Янчук та
третьокурсниця тієї ж спеці-
альності Оріяна Павлова.

Ансамбль «Веремія» під
керівництвом Н.В. Гаврилюк
підготував до свята пісню
«Тополя» на слова Т. Шев-
ченка.

Запам’ятався присутнім ви-
ступ жіночого ансамблю
«Живиця» у складі викладачів і
співробітників університету.
Колективом керує відома в
нашій країні співачка Тетяна
Кисляк. Ансамбль виконав
пісні на слова Т.Г. Шевченка
«Зоре моя вечірняя», «Летить
галка через балку» та «Попід
темними лісами».

Лідія ЛУЦЕНКО,
старший викладач кафед-

ри української мови і літе-
ратури та східних мов
Інституту філології та
масових комунікаційНа святі
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Вельми небуденне явище в
нашій літературі — поезія
Миколи Вінграновського.
Хоча в останні роки свого
життя він більше писав прозу,
але і прозаїчні його твори були
поетичні. Він у всьому поет. А
що треба для того, щоб пізнати
світ поета? Колись мудрий
Гете казав, що треба піти в
його країну. Що таке: поетова
країна? Це не просто геогра-
фічне чи політико-адміністра-
тивне поняття. Це і земля, де
він народився і зростав, де
вбирав у себе безліч вражень
дитинства, що формували
основу його духу. Це і доба,
що дала настроєність і мас-
штаб цьому духові. Це і люди,
в яких і через яких поставали
йому земля і доба: батько і
мати, кревні й сусіди, друзі й
ровесники... Це народ, великі
книги та відомі імена, до яких
тягнувся Микола Степанович.

Микола Степанович Він-
грановський народився 7
листопада 1936-го року у селі
Богопіль (нині Первомайськ)
Миколаївської області. Зга-
дуючи своє дитинство, пись-
менник стверджує, що змалеч-
ку пам’ятав лише степ: “Скрізь,
куди не глянь, степ, степ і
степ”. Не знав він тоді ше ні
Дніпра, ні Довженка. Коли
майбутньому письменнику
було 5 років, почалася Велика
Вітчизняна Війна. Маленький
Микола побачив тяжкі повоєні
роки. Але той час можна
запам’ятати і з гарними почут-
тями, бо він подарував історії
української літератури таких
талановитих людей, як Іван
Драч, Володимир Підпалий,
Віталій Коротич, Василь
Симоненко, Борис Олійник,
Євген Гуцало. Майже їх усіх
пізніше назвали поколінням
шестидесятників разом з трохи
старшими Григором Тютю-

нником, Ліною Костенко,
Дмитром Павличком, Вікто-
ром Близнецем та трохи
молодшими Валерієм Шев-
чуком, Володимиром Дроздом
та іншими. Вони ознаменували
нову хвилю в українській літе-
ратурі, визначали обличчя
молодого тоді літературного
покоління.

Але ще їх називали «дітьми
війни». Справді, на їхню дитя-
чу долю випали тяжкі випро-
бування воєнного лихоліття та
повоєнної відбудови. І ці вра-
ження потім лягли в основу
багатьох їхніх творів. Але
хочеться звернути увагу й на
інше в долі цього покоління.
Великі історичні події, картини
зрушення світу, запавши в
дитячу свідомість, сприяли
формуванню такого душевно-
го ладу, в якому визрівали
розмах уяви, масштабність
мислення, дух тривожної при-
четності до історії, почуття від-
повідальності за долю свого
народу.

Вони бачили, як їхні матері,
залишившись самі, не тільки

годували країну, а й крилом
своїм осінили майбутнє країни
в дітях своїх. Як батьки, що
поверталися з фронтів, —
далеко не всі, — зранені й
калічені, ставали до плугів і
верстатів. Як старші брати і
сестри «вербувалися» (або їх
мобілізували!) на відбудову
шахт Донбасу й заводів
Запоріжжя. Як їхні ровесники
(та й самі вони!) вчилися урив-
ками між прополюванням
буряків у колгоспі, заготівлею
палива для школи й усілякою
роботою на присадибній ділян-
ці; читали при каганці, писали
між рядків старих уцілілих кни-
жок, бо зошитів не було, а за
підручниками займали чергу,
бо їх чи й було по одному на
клас, а проте мріяли (принайм-
ні багато з них) стати неодмін-
но льотчиками, моряками, вче-
ними, дипломатами, артиста-
ми, поетами. І ставали, става-
ли, дарма що прибивалися до
столиць у балетках-«прорезин-
ках» і полотняних сорочках та з
фанерними чемоданами на два
пуди картоплі.

Микола  Вінграновський
закінчив Богопільську школу на
Миколаївщині. У часи свого
шкільного навчання захопився
Тарасом Шевченком. З росій-
ської літератури дуже цінував
Пушкіна і Лермонтова. Він при-
їхав до Києва і потрапив до
Київського  театрального ін-
ституту. І тут доля допомогла
йому – «вивела» на
Олександра Петровича Дов-
женка, який  помітив обдаро-
ваного юнака – майбутнього
артиста, кінорежисера й поета.

Писати вірші Микола
Степанович почав у студент-
ські роки.Перші його публіка-
ції з'явилися у 1958-му році на
сторінках журналів "Дніпро" та
"Жовтень". Через три роки, у
1961-му, “Літературна газета”
надрукувала на всю сторінку:
“Микола Вінграновський. З
книги першої, ще не виданої”,
де було надруковано аж п’ят-
надцять віршів молодого авто-
ра. Через рік вийшла перша
поетична збірка «Атомні пре-
люди». Ця книжка стала ваго-
мим актом поетичного само-
ствердження Миколи Вінгра-
новського. Майже одночасно
вийшла і перша збірка Василя
Симоненка «Тиша і грім», а
також і перша збірка Івана
Драча «Соняшник».

Книжка Миколи Вінгра-
новського «Атомні прелюди»
багатьох людей вразила і
окрилила своєю незвичайні-
стю, масштабністю поетичної
думки й бентежною силою
уяви, діапазоном голосу, що
вміщав у собі і громадянську
патетику, і благородний сар-
казм, і щемливу ніжність. 

Андрій ГОРБЕНКО
випускник університету,

тележурналіст

(Закінчення в наступному
номері газети) 


