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Нещодавно в м. Хмельницькому на базі Інституту соціальних
технологій відбулася Рада (вже дев'ята) лідерів студентського
самоврядування. Йшлося про вдосконалення діяльності органів
студентського самоврядування. Учасники зібрання одностайно
прийняли постанову  в цьому питанні. Студентські активісти охо%
че спілкувалися зі своїми ровесниками, здійснили екскурсію по
обласному центру, загалом цікаво і змістовно провели свій віль%
ний час.

Анастасія КОЛЯДА,
президент студентського
самоврядування базової

структури університету

Відбулася чергове засідання виробничої наради університету.
Йшлося, зокрема, про вдосконалення структури навчального за%
кладу та управління структурними підрозділами. За доповіддю про%
ректора з навчальної роботи В.М. Колосова прийнято розгорнуту
постанову.

Як відомо, наш університет готується відзначити своє перше
10%річчя. Проректор навчального закладу з організаційно%адмі%
ністративної роботи П.В.Фесюк звернув увагу на те, що слід посили%
ти контроль за неухильним виконанням передбачених заходів.

Виробнича нарада схвалила комплексну програму «Абітурієнт%
2008». Її представив на нараді проректор університету, відпові%
дальний секретар приймальної комісії В.В. Малишев.

Власна інформація

У рамках інтеграції до євро%
пейського освітнього процесу
та на виконання угоди про спів%
працю відбувся візит виклада%
чів Словацького технологічного
університету (м. Братислава). До
нас у гості завітали відомий уче%
ний, професор факультету хіміч%
них та харчових технологій, ди%
ректор Інституту загальної та
неорганічної хімії цього універ%
ситету Павел Феллнер та доктор
філософії, доцент згаданого на%
вчального закладу Яна Габчова.

Цікаво, що ступінь кандидата
наук у галузі неорганічної хімії
П. Феллнер отримав у 1970 році.
З 1987 року – доктор наук, з
1988%го – професор. До речі,
більша частина наукової діяль%
ності вченого була пов’язана з
Україною, де він зробив перші
наукові кроки в Інституті загаль%
ної та неорганічної хімії Ака%
демії наук України. П. Феллнер
є почесним професором Інсти%
туту прикладної електрохімії
Норвезького університету нау%
ки і технологій (м. Тронхейм). 

Угода про співпрацю між
двома університетами діє май%
же півтора року. Нею передба%
чено взаємний обмін виклада%
чами з окремих дисциплін, про%
ведення спільних наукових до%
сліджень у галузі фізичної хімії
та електрохімії розплавлених
солей, електрометалургії коль%
орових металів, синтезу нано%
порошків та нанопокриттів ту%
гоплавких металів і їх сполук. За
результатами таких досліджень
уже опубліковано четверо тез

доповідей на міжнародних кон%
ференціях, підготовлено дві
статті  в наукові фахові видання
та плануються видання спільної
наукової монографії.

29 жовтня цього року профе%
сор П. Феллнер і доцент Я. Габ%
чова прочитали в нашому уні%
верситеті лекції для спеціалістів
і магістрів спеціальності «Хімічна
технологія тугоплавких немета%
левих і силікатних матеріалів».
Тема виступу словацьких нау%
ковців – отримання легких
кольорових металів та їх сполук
із розплавлених середовищ.
Замість запланованих півтори
годин цікаві, пізнавальні лекції
тривали 2,5 години. Зазначу, що
частина виступів науковців була
англійською мовою, а частина  –
російською.

Виступ словацьких колег вик%
ликав непідробний інтерес. До
того ж, тема лекцій була пов’яза%
на з новими предметами, введе%
ними на кафедрі за останні два
роки. Це, зокрема, основи нау%
кових досліджень, новітні мето%
ди досліджень та комп’ютерний
дизайн у хімії. На лекції, крім сту%
дентів, були присутні вільні
від занять викладачі кафедри.
Надійшло багато запитань не ли%
ше щодо змісту лекцій, а й умов
навчання, стажування, практи%
ки, працевлаштування студентів
Братислави.

Віктор МАЛИШЕВ,
проректор університету,

завідувач кафедрою
хімічної технології

Співпраця
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Лекції читають
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Китайський мудрець казав:
«Коли Ви розмірковуєте на рік
уперед, то посійте насіння. Коли
Ви розмірковуєте на 10 рік упе%
ред, то засадіть сад». Фахівці
UNEP із ООН правильно наголо%
шують, що ми маємо дуже мало
часу для протидій змінам кліма%
ту на планеті. Для того нам
потрібно залучити весь госпо%
дарський, інтелектуальний, тех%
нологічний та інноваційний по%
тенціал. І тільки це дасть змогу
уникнути злиднів, великих зру%
шень і бід, яких при пасивному
ставленні не уникнути. Зараз не%
можливо бути самозакоханим.
Потрібно пройти шлях від за%
ходів зі збереження енергії до
джерел відтворення енергії, а
також до більш керованої та пе%
редбачуваної економіки. 

Тому таке велике значення
має рух «Один мільярд дерев
для Планети». Наприклад, у
Японії він почався 15 лютого
2007 року на конференції для
засобів масової інформації у
Кіото, де жіночі організації
підключилися до програми «Сад
для Планети! Сад для майбутнь%
ого! – один мільярд дерев» з ме%
тою досягнення глобального
миру та збереження довкілля.
Доповіді, які оцінюють стан еко%
систем протягом тисячоліть,
свідчать, що товари і послуги
світова економіка виробляє на
трильйони доларів. Уже вико%
нуються роботи із стабілізації
ґрунтів, з очищення повітря, із
збереження генетичних ресурсів
і навколишнього середовища.
Необхідно зберегти красу та ду%
ховний скарб старих лісів та
полісся.

Важливо зазначити, що акція
«Один мільярд дерев для Пла%
нети» розпочата ще в 2005 році
принцом Монако його висо%
кістю Альбертом ІІ. Його іна%
вгураційна доповідь 12 червня
2005 року підкреслила головний
державний пріоритет – захист
довкілля. Ми всі знаємо, що
його високість Альберт ІІ з’їздив
до Шпіцбергена в Арктиці для
кращого розуміння глобального
потепління та забруднення і змін
у кліматі, а головне – наслідків
цих процесів для живих істот
та рослин. До речі, 27 лютого

2006 року Монако ратифікувало
кіотський протокол із рамковою
конвенцією щодо змін повітря,
спричинених СО2 і п’ятьма інши%
ми парниковими газами. Принц
Монако Альберт II виступив із
ініціативами захисту життя в
океані, проти забруднення морсь%
ких вод та за постійний захист
довкілля.

Ось що сказав керівник неве%
ликої держави: «З великим за%
доволенням сприйняв я пропо%
зицію бути на чолі цієї програми
щодо одного мільярда дерев.
Хотілось би поділитись із Вами
спогадами, коли 30 років тому
молоді студенти заклали першу
плантацію дерев навколо кня%
зівства на горі. Тепер ці студенти
вже дорослі і повертаються зі
своїми діточками у насаджений
ними ліс, щоб насолодитись
красою та затишком. Посадка
лісів для майбутніх поколінь – це
і жест, і великий символ велико%
го розвитку».

Тому мета 2007 року – «Сад
для Планети: мільярд дерев» –
повинна мобілізувати всіх на бо%
ротьбу за збереження довкілля.
Це скоординує ініціативи місце%
вих органів влади з посадки
лісів, які були розпочаті керів%
ництвом держав, недержавни%
ми установами, спільнотами та
майже діточками. Всі ми знаємо
про катастрофічні наслідки впли%
ву скорочення площі лісів на
клімат, біосферу та на водні ре%
сурси. Наприклад, 32 мільйонів
акрів лісу, майже площа Англії,
щороку зникає, а це руйнує ле%
гені планети, що потрібні для
кліматичного балансу. Потрібні
заходи для консервації біосис%
тем, ґрунтів, проти розмиву
ґрунтів, а також для збереження
запасів водних ресурсів. При%
родне поширення лісів – це
менш ніж 14 мільйонів акрів
кожний рік. Тож усвідомлюючи
катастрофічні ситуації, нам по%
трібно запобігти цим негатив%
ним тенденціям, повернути їх у
протилежний бік.

Тому посадка лісів, їх відтво%
рення – це найважливіші дії що%
до зменшення навантаження на
ліси та збереження початкових
умов існування, скорочення
наслідків розмивань, поглинан%

ня двоокису вуглецю. А це буде
запобігати глобальному процесу
потепління, зберігатиме біосфе%
ру, природні умови існування
багатьом рослинним видам, а
також тваринним видам. Його
Високість Принц Монако Аль%
берт ІІ підкреслив, що здійснен%
ня кампанії мільярд лісів знахо%
диться у повній гармонії із його
особистими поглядами та ініціа%
тивами. 

Цікаво, що керівництво Мо%
нако перекладає ініціативу на
місцеві общини, а також робить
усе можливе для плідної праці
на міжнародному рівні. Зокре%
ма, підписало нову трирічну
конвенцію про посадку і відтво%
рення лісів у Лівані. Вона перед%
бачала посадку у 2008 році ще
500 акрів лісів. Також розпочата
програма із Чілі, щоб посадити
200 акрів лісів. Тому заключне
слово Принца Альберта ІІ, яким
закінчується звернення керів%
ництва програми UNЕР до гро%
мадян Світу, звучить досить пе%
реконливо: «Я вірю у символічну
міць заходів до впровадження
на планеті програми «Мільярд
дерев для лісів». І в мене є вели%
ка надія на те, що ця програма
повністю відповідає нашим
очікуванням, які пов’язані із по%
садкою лісів, для допомоги май%
бутнім поколінням». Скажете:
дрібниця. Але для невеликого
Монако досить вагомо.

Згідно з рішенням Азовського
(Українського) відділення Ака%
демії економічних наук і підпри%
ємницької діяльності, Громадсь%
кого Міжнародного Комітету
Інтелектуального і Духовного
Єднання у рамках форуму 2006
«Незнищенність Інтелектуальної
і Духовної Праці – це засади
стійкого розвитку довкілля у
XXI столітті» був проведений
науковий семінар. Його зініцію%
вала кафедра економіки та
підприємництва Карпатського
інституту підприємництва. Йшло%
ся про міжнародне співробіт%
ництво в умовах прискореної
інтеграції України до Європей%
ського Союзу.

Важливо зазначити, що про%
ведення цього наукового се%
мінару було затверджено на
засіданні кафедри 15.08.2006 р. і

його напрям повністю відповідає
головному науковому напряму
«Розробка методологічних засад
підпорядкування підприємниць%
кої діяльності Закону Збережен%
ня Праці».

Головне, що на цьому се%
мінарі із 10 доповідей постала
складна картина сучасного світу,
де у 2007р. вже очікувався ріст
валового внутрішнього продукту
світової економіки на рівні
3,2%, а у 2006р. цей показник
дорівнював 3,8% (доповідь зас%
тупника Генерального секретаря
ООН економічних та соціальних
питань Антоніо Окамно «Стан
світової економіки та перспекти%
ви у 2007р.») Тільки у країнах
СНД очікувались великі темпи
зростання на рівні 6,7%, але теж
нижчі за 2006р. (7,5% було). Це
майже такі темпи, як у Індії на
рівні 6,7% і трохи нижчі від Ки%
таю (10%). Важливо, що нашому
регіону – Карпатам – світова
спільнота приділяє велику увагу,
що додає сил виконувати «Кон%
венцію про захист довкілля і
спільному розвитку Карпат». Її у
Києві в травні 2003 року на п’ятій
Європейській конференції під%
писали міністри економіки
Угорщини, Румунії, Словаччини,
Польщі, України та інші, а всту%
пила вона в силу з 4 січня 2006р.

Конвенцією передбачено збе%
регти 480 видів унікальних рос%
лин і культурне різноманіття 18
мільйонів населення.

Всі, зроблені на семінарі до%
повіді та пропозиції дали змогу
прийняти такі рішення:

1. Просити ректорат Карпатсь%
кого інституту підприємництва
Університету «Україна» підтри%
мати ініціативу UNEP (ЮНЕСКО)
ООН відносно програми «Сад
для планети: мільярд дерев у
2007 р.»,

2. Розробити план заходів що%
до виконання цієї програми,

3. Проінформувати Князя Мо%
нако Альберта ІІ і лауреата
Нобелівської премії Миру
Маатаі Вангарі – активної учас%
ниці акції – про бажання під%
ключитись до виконання цієї
програми.

До своєї заявки ми надіслали
додатки як електронною пош%
тою, так і листом у Європу. В них
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наголошувалось, що ми підтри%
муємо пропозицію учасників
семінару «Майбутнє міжнарод%
ного співробітництва в умовах
прискорення інтеграції України з
Європейським Союзом» і пропо%
нуємо до плану програми «Сад
для планети: Мільярд дерев у
2007 році» наступні пункти:
• Посадити у 2007 році зі сту%

дентами Карпатського інституту
підприємництва Університету
«Україна» в Міжгірському районі
660500 дерев.
• Запросити студентів з Угор%

щини, Австрії, Словаччини,
Чехії, Франції, Румунії та Німеч%
чини, щоб вони разом із студен%
тами КІП Університету «Україна»
взяти участь у виконанні програ%
ми «Сад для планети: мільярд
дерев у 2007 році» у Міжгірсько%
му районі.
• Запланувати та провести

спортивні та культурні акції, ко%
ли будуть висаджуватись дерева.

На це погодились у філії
«Міждерспеціалізації» ГДСЛГП
«Закарпатагролісу» (у Міжгір%
ському лісгоспі), у національ%
ному природному парку «Си%
невир».

Всі наші пропозиції були на%
діслані до керівництва програми
«Сад для планети: мільярд дерев
у 2007 р.», і у березні ми отрима%
ли відповідь від Мареем С. Амар
із Інформаційного офісу Програ%
ми з довкілля ООН. В ній наголо%
шувалось, що керівництво прог%
рами бажає активізувати її ви%
конання у нашому регіоні і про%
понували підтримку та допомо%
гу. І справді цю підтримку ми
відчули, коли всі наші листи бу%
ли розміщені на сайті ООН.

В цих листах ми пропонували
спільні акції з молоддю держав
Карпатського регіону, що можна
проводити у рамках «Карпатсь%
кої Конвенції», щоб їхня спільна
праця запам’яталась всім надов%
го, майже на все життя. Але
відгуків поки що немає. Вва%
жаємо, що наші пропозиції поки
що не дійшли «до адресата».

Але ми не марнували час і
далі пропагували програму «Сад
для планети: мільярд дерев у
2007 році» серед науковців За%
карпаття. Так, 25–27 квітня 2007
року науковці і викладачі інсти%
туту провели науково%практичну
конференцію «Рідні Карпати,
моя Україна (освіта, економіка,
підприємництво, екологія)», в
якій взяли участь 59 осіб. Було
заслухано 70 доповідей та
повідомлень. А у дискусії взяло
участь близько 120 осіб із вищих
навчальних закладів Закарпаття

і Західної України. Така потужна
праця науковців (професорів,
викладачів та магістрів) дозво%
лила прийняти обгрунтовані ре%
комендації, в яких наголошено
наступне:

І. Керівництву КІП підтримати
ініціативу про участь у програмі
ООН (UNEP) «Сад для Планети:
мільярд дерев».

ІІ. Висловити подяку лісовим
господарствам Міжгірського ра%
йону, що зобов’язалися спільно
зі студентами КІП висадити 660
тис. 500 дерев у 2007 році.

До речі, всі ці рекомендації
були прийняті одностайно.

Про проведення такої науко%
вої конференції, як і про прий%
няття рекомендації було поін%
формовано керівництво програ%
ми ІЖЕР «Сад для Планети: міль%
ярд дерев у 2007 році» в ООН,
що зразу знайшло відображення
на сайті ООН.

Також, враховуючи потужний
спортивний рух в Інституті під%
приємництва Університету «Ук%
раїна», знайшли доцільним для
кращого обґрунтування нашої
пропозиції надати на сайт ООН
розширену інформацію про до%
сягнення КІП у спортивно%масо%
вій роботі.

Ця розгорнута інформація
вже півроку розміщена на сайті
ООН, а головне вона показує
справді сучасну спортивну базу,
яку використовує для студентів
інститут.

Зрозуміло, що йшов пос%
тійний пошук реальних форм
участі молоді у здійсненні прог%
рами «Сад для Планети: мільярд
дерев у 2007 році» саме для За%
карпаття, враховуючи гірські
умови на Закарпатті.

Студенти КІП Арделан Дмит%
ро, Марущак Микола, Григор%
чук Дмитро, Бойчук Ігор, Кузь%
мик Роман, Матчук Марія,
Мальон Ганна змогли висадити
дерева на високогірному уро%
чищі Грисун Рахівського району.
Саджанці ясеня були взяті у
лісництві імені Тамащука у селі
Кобилецька Поляна в урочищі
«Божени». На КРАЗі студентська
група піднялась в гори майже в
екстремальних умовах. Ван%
тажівка їхала під кутом 45 гра%
дусів, але йшла вперед з наван%
таженням(!). До ділянок вируб%
ки лісу, де треба було зробити
посадки,всі йшли пішки, адже
деяку частину шляху не змогла
пройти навіть сучасна техніка. І
тільки на цьому маршруті всі
зрозуміли, як потрібна програма
«Сад для Планети: мільярд дерев
для 2007 року» саме для Закар%

паття, де головне – не засаджені
площі, а засадження важко дос%
тупних ділянок, куди не може
дійти техніка. Всі, хто виконував
посадки дерев у Європі та Аме%
риці знають, що саджанці висад%
жують у борозну, яку прокладає
плуг трактора. Тому одна люди%
на може засадити гектари лісів.
Інша справа з важкодоступними
ділянками, куди треба не тільки
їхати, а й іти пішки. Така праця
там нагадує традиційні посадки
біля шкіл і в парках, коли само%
тужки треба копати ямки та са%
дити саджанці. В нашій акції 24
вересня 2007р. ми всі спочатку
доїхали до селища «Бичків», а
потім вже 16 кілометрів йшли
пішки до урочищ «Вожений», та
«Грисун». За декілька годин
праці в одного із студентів
інструмент не витримав і зла%
мався. Ми всі тоді відчули, що
робимо те, що без нас не було б
кому робити. Ми дійсно були
потрібні.

Але всі отримали велику ви%
нагороду, коли сонце залило
світлом усі гори, а ми дивились
на полонини з рівня хмар. Це
справді неможливо забути.

Керівництво лісництва ім. Та%
ращука зі шкілки в урочищі
«Божений» подарувало інсти%
туту саджанці червоного дуба,
які працівники інституту виса%
дили перед головним корпу%
сом. І ці ж дерева будуть нага%
дувати всі наступні 100–150
років свого життя про програ%
му UNEP (ЮНЕСКО) «Сад для
Планети: мільярд дерев у 2007
році», в якій у 2007 році взяли
участь студенти Університету
«Україна».

Як відомо, не лише базова
структура, а й усі територіально
відокремлені підрозділи нашого
університету готуються до 10%річ%
чя навчального закладу. Не осто%
ронь цього і Карпатський інсти%
тут підприємництва. Озеленення
Карпат – тільки одна із наших
гарних справ.

Олександр ВАСИЛЬЄВ,
завідувач кафедри

економіки та
підприємництва

Карпатського інституту
підприємництва
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В Карпатському інституті підприємництва функціонують факульте%
ти менеджменту, філології, соціальних технологій, економіки та
підприємництва, заочного та дистанційного навчання.

Інститут здійснює підготовку фахівців за 6 напрямами та 13
спеціальностями:

— денної та заочної форм навчання – за напрямами «Право»,
«Культура», «Економіка та підприємництво» освітньо%кваліфікацій%
них рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр»;

– дистанційної форми навчання – за напрямами «Право», «Куль%
тура», «Економіка та підприємництво» освітньо%кваліфікаційних
рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр»;

– для здобуття другої вищої освіти проводиться перепідготовка
фахівців за напрямами «Соціологія», «Менеджмент» освітньо%
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за заочною формою навчання.

Підготовка фахівців здійснюється за такими спеціальностями:
Денна та заочна форма навчання:
– Менеджмент організацій
– Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
– Соціальна робота
– Українська мова та література
– Облік та аудит
– Комерційна діяльність
– Оподаткування
– Фінанси
Друга вища освіта:
– Менеджмент організацій
– Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
– Соціальна робота
Дистанційна форма навчання:
– Правознавство
– Фінанси
– Бухгалтерський облік
– Діловодство
Термін навчання за освітньо%кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

на денній формі навчання – 4 роки, на заочній – 5. За освітньо%
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» («магістр») – 1 рік, друга вища
освіта – 2 роки.

На денну і заочну (дистанційну) форму навчання приймаються
особи, які мають повну загальну середню освіту за результатами
комплексного тестування без вступних іспитів.

Для всіх спеціальностей проводиться тестування з української мови,
а також тестування з профілюючих предметів для спеціальностей;
«Українська мова та література» – українська література; «Перек%
лад» – англійська мова; «Соціальна робота» – історія України; з усіх
економічних спеціальностей – математика. На другу вищу освіту за%
раховуються особи, які мають повну вищу освіту за результатами
співбесіди.

Для абітурієнтів організовуються чотирьохмісячні підготовчі кур%
си в містах Хуст, Міжгір'я, Рахів, Берегово, Тячів. Навчання прово%
диться по суботах. Випускники підготовчих курсів зараховуються до
університету за результатами випускного тестування без вступних
іспитів.

Випускники загальноосвітньої школи нагороджені золотою або
срібною медаллю, випускники навчальних закладів І%ІІ рівнів акреди%
тації, які отримали диплом з відзнакою, учасники Міжнародних та
Всеукраїнських олімпіад зараховуються на навчання за результатами
співбесіди.

Оплата за навчання є найнижчою в області і становить на денній
формі – 2790–2990 грн./рік, заочній – 1990–2390 грн./рік, друга ви%
ща освіта – 2290 грн./рік.

Студенти забезпечуються гуртожитком.
Прийом документів здійснюється з 1 березня 2007 р.
Перелік документів для вступу:
Заява%анкета; документ про повну середню освіту; медична

довідка за формою 086%У; 4 фотокартки розміром 3х4; паспорт
(свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта)
пред'являють особисто; ксерокопія ідентифікаційного коду.

Адреса інституту:
Закарпатська область
м. Хуст
Університетська набережна (Заводська, 1а)
тел.: (242)5%31%60,
тел. факс: (03142) 5%31%31
e%mail: nadia%hust@meta.ua
Ви можете стати студентом Університету «Україна», отрима2

ти високоякісну освіту у вищому навчальному закладі IV рівня
акредитації та диплом державного зразка.

Ліцензія МОН України АВ №328996 від 06.09.2007р.;
Сертифікат про акредитацію РІ%IV №114876 рішення ДАК від

26.06.2007 р. протокол №67

Програма «Хуст Духовний –
сім чудес світу» була торік запо%
чаткована кафедрою еконо%
міки та підприємництва нашого
інституту. Викликане це прагнен%
ня краще знати історію коронно%
го міста князя Густа. Не секрет,
що далеко не всі – не лише сту%
денти, а й чимало старших за
віком людей – досить приблиз%
но знайомі з минувшиною на%
шого краю.

Почали із запрошення про%
фесійного екскурсовода М. Міл%
лер. Пані Моніка прочитала
в інституті лекцію про історію
Хустського замку. Зокрема,
студенти дізнались, що цю ве%
личну будівлю почав зводити в
1090 році угорський князь Густ.
А закінчили її спорудження че%
рез 101 рік.

Які ж сім об'єктів входять до
складу чудес «Хуста Духовного»?
Назву їх за порядком відвідання

їх студентами. Це, по%перше,
Хустський музей та бібліотеки.
Далі екскурсанти йдуть до Хуст%
ського замку (на Замковій горі),
оглядають кладовище, де є мо%
гила композитора й історика
М. Аркаса та інших відомих
людей.

Наступним об'єктом відвіду%
вачів є Реформаторська каль%
віністсько%угорська церква. Во%
на діюча із XVI століття і доте%
пер.

Римо%католицький храм свя%
тої Анни цікавий тим, що побу%
дований із каміння замку.

Наступні об'єкти – греко%като%
лицький храм, печери фран%
кісканців і чеське містечко.

Всі сім об'єктів наші студенти
відвідали у 2006–2007 роках.
Отримано багато відгуків екс%
курсантів. З ними ознайомлені
керівники міста, музею, бібліо%
тек і навчального закладу.
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«Україна» – Україні:
до 10�річчя університету

Карпатський інститут
підприємництва

Цифри і факти

За програмою
«Хуст Духовний»

Рідне місто моє
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Відгуки загалом позитивні. Але є й побажання щодо реконструкції (ремонту) окремих приміщень, поповнення експонатів музею тощо.
У подальшому плануємо розширити перелік об'єктів, а саме розробити програму «Сім чудес Хустського району». Вона аналогічна прог%

рамі «Сім чудес Одеси», проведеній у 2005–2006 роках у місті над морем. Є гарний приклад і Львова. Тому ми звернулися з рекомен%
даціями до Міністерства освіти і науки України і Адміністрації Президента України з пропозиціями щодо розбудови всіх історичних міст
країни. Сподіваємося на розуміння і підтримку.

Олександр ВАСИЛЬЄВ,
завідувач кафедри економіки

та підприємництва інституту

Тренерсько%викладацький
склад з фізичного виховання
працює над залученням сту%
дентів нашого інституту до здо%
рового способу життя, активно%
го (з тим, щоб сприяло зміцнен%
ню здоров’я) використання віль%
ного часу. Через різноманітні за%
ходи намагаємося прищепити
молоді любов до змістовного
відпочинку. І тут незамінними є
фізкультура і спорт.

Для реалізації навчальної прог%
рами з фізичного виховання та
організації спортивної роботи в
нашому інституті використо%
вується база, яка налічує: 3 спор%
тивні зали загальної площею
827 м2, спортивні майданчики пло%
щею 1,5 га, тренажерний зал –
35 м2, який ми орендуємо.

В інституті проводяться занят%
тя з таких видів спорту: футболу,
волейболу, баскетболу, аеро%
біки, легкої атлетики, фітнесу,
атлетизму та айкідо , якими ке%
рують досвідчені спеціалісти. Зок%
рема, Василь Іванович Деяк –
майстер спорту з важкої атлети%
ки, суддя міжнародної категорії,
Роман Тарасович Бора – гравець
волейбольної команди м. Хуста,
учасниці зональної ліги України
серед аматорів; Рената Іванівна
Фенинець – переможець Кубка
області з фітнесу.

Близько 400 студентів відві%
дують основні та додаткові за%
няття з фізичного виховання
(з них 120 додаткові з окремих
видів спорту). З числа цих сту%
дентів формуються команди
для участі в міських та обласних
змаганнях.

Ми проводимо Спартакіаду із
семи видів спорту: міні%футболу,
волейболу, настільного тенісу,
шахів, легкої атлетики та гирьо%
вого спорту. В 2005–2006 н.р.
перемогу святкували студенти
факультету філології та соціаль%
них технологій спеціальності
«Соціальна робота». Друге і
третє місце посіли команди
спеціальностей «Менеджмент

організацій» та «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяль%
ності» факультету менеджменту.

Наші студенти успішно висту%
пали на Спартакіаді вищих нав%
чальних закладів І%ІІІ рівнів ак%
редитації м. Хуста; брали участь
у турнірах з волейболу, які про%
водив відділ молоді та спорту
Хустської райдержадміністрації,
стали срібними призерами пер%
шості з футболу серед студе%
нтських команд міста, посту%
пившись лише Львівській полі%
техніці (філіалу), в якій кожен
другий гравець був зі складу
футбольної команди СК «Русь».
Тож ті мали перевагу перед інши%
ми учасниками.

Роки навчання в інституті ста%
ли пам’ятними для багатьох сту%
дентів і в спортивному плані.
Так, Василь Лучків виконав нор%
матив кандидата в майстри
спорту з пауерліфтингу, виборов
звання чемпіона області. Студе%
нтка факультету менеджменту
Катерина Мештер є чемпіоном
Закарпаття з лижних гонок.

Збірні команди інституту – пе%
реможці Спартакіади нашого
міста серед навчальних закла%
дів. Кілька студентів під час зма%
гань виконали нормативи 1%го та
2%го спортивних розрядів. Зок%
рема, третьокурсник Ярослав
Сабодаш (спеціальність «Соці%
альна робота») став першороз%
рядником з гирьового спорту.
Четвертокурсник Іван Довга%
нич (спеціальність «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяль%
ності») виконав норму 2%го роз%
ряду у забігу на 100 метрів. Такого
ж успіху досягла у штовханні
ядра третьокурсниця цієї ж спе%
ціальності Вікторія Оковецька.

У 2005–2006 н.р. в обласній
Універсіаді з восьми видів спор%
ту серед ВНЗ ІІІ%ІV рівнів акреди%
тації студенти Карпатського
інституту підприємництва стали
призерами у змаганнях з баскет%
болу, волейболу, легкої атлети%
ки, настільного тенісу, шахів та
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Спорт і ми

легкоатлетичного кросу. Двома
складами (дівчата та юнаки) в
цьогорічній Універсіаді були
представлені лише ми та Ужго%
родський національний універ%
ситет.

Під час урочистого засідання,
присвяченого Дню фізкультур%
ника, що відбувалося в облас%
ному центрі, ректору інституту
В.М. Козаку було оголошено
Подяку, вручено Кубок та Гра%
моту.

Торік норматив 1%го розряду з
гирьового спорту виконали сту%
денти факультету менеджменту
Іван Павлюк, Сергій Митрюк,
Володимир Судина. Останній
став чемпіоном обласної Універ%
сіади зі штовхання ядра, вико%
навши кваліфікаційний норма%
тив 2%го розряду. Студент фа%
культету філології та соціальних
технологій Василь Курин – пере%
можець Універсіади з бігу на
1500 м; Віталія Тереля (цей же
факультет) – срібний призер
цих же змагань з шахів.

Успішно виступають на різних
змаганнях студенти, у яких є
проблеми зі здоров’ям. Назву,
передусім, Маріанну Айтай та
Івана Русинку. Зокрема, хлопець

був включений до складу збір%
ної команди області з легкої ат%
летики серед дорослих і став чем%
піоном України з бігу на 1500 м.

З кожним роком кількість здо%
бутих нагород – медалей, куб%
ків, грамот – збільшується. Про
наші успіхи неодноразово писа%
ли районні та обласні газети.
З допомогою Хустського телеба%
чення про спортивне житя інсти%
туту змогли дізнатися жителі
Хустського, Виноградівського,
Іршавського та Тячівського ра%
йонів.

Доброю традицією стало що%
річне проведення в Інституті Дня
спорту, відзначення в кінці ка%
лендарного року спортсменів%
активістів та оголошення десятки
кращих спортсменів серед сту%
дентів. Тим, хто виконав квалі%
фікаційний норматив з певного
виду спорту, присвоюється роз%
ряд та видається кваліфікаційна
книжка спортсмена.

Мирослав ЛОЗЮК, 
керівник фізичного

виховання,
кандидат у майстри спорту

з гирьового спорту

На знімку: жіноча футбольна команда інституту, учасниця Спартакіади
Закарпатської області 2007 року
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Минувшина

ГЛОБАЛЬНА УКРАЇНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ
Хто ми і звідки? Це питання є

ключовим для визначення
місця української цивілізації в
глобальній історії людства. Ос%
тання поволі розкриває свої
таємниці, котрі свідчать, що ук%
раїнській цивілізації щонай%
менше 20 тис. років! Принай%
мні, так свідчать археологи
І. Шовкопляс (1965), С. Бібіков
(1981) та ін. 

Що ж стосується літописних
згадок української праісторії,
то варто взяти до уваги резуль%
тати досліджень шумеролога
Анатолія Кіфішина (2001), яко%
му вдалося розшифрувати пе%
черні архіви ритуально%храмо%
вого комплексу Шу%Нун (про%
тошумерською мовою – «Рука
цариці»), який більше відомий
під назвою Кам’яна Могила
(Запорізька область). 

За свідченням дослідника,
ритуально%храмовий комплекс
Шу%Нун (XII – III тис. до н.е.) –
«це найбагатший, всезагальний
для древності архів, і те, що в
ньому зустрічається в повній,
розвиненій формі, в інших ви%
падках має лише «запозичений»
і фрагментарний характер».

Отже, українці мають най%
старіший на планеті релігійно%
науковий комплекс, що налічує
14 тисячоліть історії! І поки що
нічого старішого в усьому сві%
тові не знайшли і не розшиф%
рували!

• Українська «царська ру2
ка» в Шумері і Трої

А. Кіфішин не був першим у
своїх дослідженнях праук%
раїнської першості. І.Кузич%Бе%
резовський (1979) ще й раніше
стверджував, що Анатолію (су%
часна Туреччина) заснували
праукраїнці. Проте з розшиф%
ровкою кам’яних архівів Шу%
Нун теза про праукраїнське
коріння Шумерії та Анатолії на%
буває повної доказовості! 

Порівняльння текстів укра%
їнської Шу%Нун (ХІІ – ІІІ тис. до
н.е.) і найрозвиненішого (за
західними підручниками) ана%
толійського Чатал%Гююка (VII
тис. до н.е.) дало підстави
А.Кіфішину для сенсаційних
висновків: «...приазовські текс%
ти... значно змістовніші. Те, що
в них викладено сюжетно, з ря%
дом специфічних деталей, в Ча%

тал%Гююку зведено до коротких
формул. Це стосується абсолют%
но усіх вищевказаних текстів... 

У приазовських текстах на%
явні посилання на кам’яні таб%
лички (um), що мають записи,
напевно, більш древні або
наділені особливою святістю...
Навряд чи Шумер, класична
цивілізація Двохріччя, дав таку
архаїчну «колоніальну» форму
як архів Кам’яної Могили.
Швидше, навпаки, вона була
«метрополією» і Шумера, і ба%
гатьох інших центрів «писемних
культур...»

І ще одне: царів в старо%
давньому Шумері іменували
лугалями. Чи не тому, що вони
були родом з Лугані (Приа%
зов’я)? Ця аналогія навіюється й
тим, як називали фараонську
праукраїнську династію гіксосів
в Єгипті (ІІ тис. до н.е.) – «пра%
вителі чужоземних країн»...

Отже, шумери отримали від
праукраїнської метрополії не
тільки культурну спадщину, а й
політичну еліту, очолювану ко%
ролем%лугалем?

У будь%якому випадку ясно,
що протоукраїнська метропо2
лія дала потужний інтелекту2
альний поштовх стародав2
ньому Шумеру. А останній
вплинув на суспільне життя
легендарної Трої, оскільки:
«...Троянські надписи епохи
Трої ІІ (2600 – 2450 рр. до н.е.)
мають явні ознаки спорідне%
ності з протошумерськими». 

До речі, і до цього З.Ра%
гозіна (1903) писала, що на%
півбожественний герой грець%
ких міфів Геракл (який зруй%
нував Трою%І) є «перетворе%
ним типом вавілонського Гіль%
гамеша». Відтак А.Кіфішин
лише підтвердив нерозрив%
ність ланцюга історії. 

Але мова тут іде не тільки про
лінгвістичну, а й змістовну
спорідненість. Надписи на
одній з брил (№25) Кам’яної
могили зберегли текст, який ду%
же схожий на міф про Троянсь%
ку війну: про десятилітню війну
двох родів, про царство мишей,
про «вигнаних жінок» тощо.

Чи не парадокс: Трої ще не%
має (з’явиться через 2 тис.
років), а міф про троянську
війну вже є?!. Але, якщо взяти
до уваги, що троянці були

вихідцями із Шу%Нун (Лугані),
то все стає на свої місця. Вони
прийшли в Анатолію із своїми
міфами і світоглядом, формами
суспільно%політичного устрою
та матеріальної культури. 

Загалом розшифровка зга2
даних кам’яних архівів дає
нам підстави стверджувати
про щонайменше 9 тися2
чоліть української держав2
ності! 

Про це свідчить текст між%
державної угоди між жителями
країн Шу%нун та Чатал%Гююка.
Вона була викарбувана на кам’я%
ній брилі в Україні, а копія –
в прототюркському Храмі Ма%
тері Сущого ще 6200 року до
нашої ери!

Зрозуміло, що цей факт є
свідченням не тільки розвине%
ної писемності, а й наявності
досить розвиненої цивілізації
та держави. Зокрема, в шу%
нунських текстах (VІ–V тис. до
н.е.) ми постійно зустрічаємся із
записами на кшталт: «Шара –
цар (лугаль) народу заходу»
(панно №7), «Народне зібрання
півночі» (панно №5), читаємо
династійні списки царів. 

Отже, були тоді в Україні
державні утворення (західне,
північне тощо), були царі (лу%
галі), були демократичні інсти%
туції – народні зібрання ("пар%
ламенти») тощо.

Нагадаємо, перші протодер%
жавні утворення у стародавньо%
му світові (окрім Шумеру) з’яв%
ляються лише через 2–3 тис.
років. І це цивілізації, які вважа%
ють класичними: єгипетська,
еллінська, китайська, індійська
тощо.

Своєю чергою, Троя «запози%
чила» елементи своєї релігійно%
філософської культури Старо%
давньому Єгиптові та Античній
Греції. 

• Україна і Єгипет
Загальноєгипетська держава

виникає на рубежі IV–III тис. до
н.е., а одним з перших царів стає
Менес (від пеласгійського –
купець, міняла?). Він будує фор%
тецю Біла стіна (згодом тут
з’явиться м. Мемфіс – сучасний
Каїр) з головним храмом Хет2
ка2Пта – «Палац Духа Пта2
ха». (Звучить дуже по%україн%
ські «Хата2Птаха», чи не так?).

Грецькою мовою це – «Ей2
гюптус» – Єгипет (згодом наз%
ва храму була розповсюджена
греками і на назву країни зага%
лом).

Візьмемо також до уваги, що
у лелегів/пелазгів тотемом був
білий птах – лелека, що наш
тризуб зустрічається у єгипетсь%
ких храмах, що мова єгипетсь%
ких коптів дуже споріднена із
староскіфською%сколотською
мовою, що наступники царя
Менеса мали «чомусь» не єги%
петські прізвища і замисли%
мось, чи не забагато «випадко%
востей» і «збігів обставин?..»

Тому і думка І.Кузич%Бере%
зовського, що єгипетська дер%
жавність була здійснена під
впливом цивілізацій кушанів і
шумерів (що разом «ходили на
Єгипет» у IV тис. до н.е.), має
логічний вигляд, оскільки ку%
шани були трипільцями. Судя%
чи з їхнього фенотипу (високі,
світлоокі, русяві), одягу (ходи%
ли у вишиванках та «гуцульсь%
ких» шапках), мови, церковної
архітектури (церкви%ступи), це
схоже на істину. 

Оцінюючи потужність кушан%
ської цивілізації (VI тис. до н.е. –
І тис. н.е.), Дж.Неру писав:
«Імперія кушанів нагадувала
велетня, що осідлав Азію: вона
була розташована між греко%
римським світом на Заході, ки%
тайським світом – на Сході та
індійським світом – на Півдні»... 

• Українська і грецька Ел2
лади

Античні історики Фукидид і
Діонісій Галікарнаський свідчи%
ли, що пеласги (від грецького
перекладу назви племені «ле%
леги"/"лелеки») з’явилися у
Греції (як і в Єгипті!) на рубежі
тих же самих IV%III тис. до н.е. 

Через русяве волосся та світлі
(сині) очі лелек греки називали
їх «сонячними еллінами».
Своєю чергою, за свідченням
А.Черткова, лелеки називали
греків дуже вже по%українськи:
«граки» – чорні, чорняві. 

Власне ж слово еллін, за
версією історика Аблабія, що
його згадує Йордан (VI ст. н.е.),
походить від грецького слова
«ele» – болото, луг. Звідси й –
лугани/лужичі, що прожи%
вали на болотистих землях
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Азовського моря. Ось чому і не
дивно, що греки/елліни нази%
вають представників іншого ет%
носу теж еллінами – тому, що
вони є родичами! 

Свого часу перський цар
Дарій спробував завоювати
скіфів. Програвши війну, він
найбільш дорікав малоазійсь%
ким еллінам, оскільки вони й
причорноморські елліни –
«один народ». Ось чому вже й
не дивує фраза Геродота, що
«він не знав жодного видатного
діяча Греції, який не був би скі%
фом», і що греки2ахейці або
іонійці «спочатку були пе2
ласгійського походження».

Можна згадати і римлянина
Помпея Трога (І ст. до н.е.):
«Скіфське плем’я завжди вва%
жалось найдавнішим, хоча між
Скіфами і Єгиптянами довго
тривала суперечка про давність
походження...» Своєю чергою
скіфи, які, за свідченням З.Ра%
гозіної, стали предками «мало%
росів» (тобто – українців),
здійснювали вагомий культур%
ний вплив на еллінів. Про це
писав і географ Павсаній
Перієгет (ІІ ст. н.е.) – свідчив

про наявність причорноморсь%
ких впливів на еллінську ду%
ховність, зокрема, про перене%
сення культу Артеміди з Таври%
ди в Елладу. 

А, беручи до уваги, що до
створення Римської імперії (за
свідченням Лівія Тіта) доклали
руки й вихідці з Аратти – етрус%
ки та пелазги, твердження про
родство етрусків, пелазгів, рим%
лян і греків має дуже правдо%
подібний вигляд. 

Археологи, підтверджують
виділення еллінів з лелего%пе%
ласгійського масива приблизно
у ІІ тис. до н.е. Про це, зокрема,
свідчать розкопки могил ін%
гульської культури біля села
Каїри, що на Херсонщині
(цікаве співпадіння з назвою
столиці Єгипта, чи не так?). 

З цим погоджується і З. Ра%
гозіна, яка викремлювала серед
еллінів – ахейців, іонійців і до%
рійців. Останні в грецьких містах
«встановлювали залізне прав%
ління, а де зустрічали спротив,
воювали до знищення непокір%
них», а загалом «це були … ге%
ніальні майстри військової спра%
ви». Енциклопедичний словник

Ф. Брокгауза та І. Ефрона
(1893 р.) свідчить: «Найбільш
різко виразився характер до%
рійського (дорянського) пле%
мені у Спарті». А спартанці, як
відомо, вважалися вправними і
хоробрими воїнами. 

Але ж чому свободолюбові і
войовничі елліни так легко
підкорилися Риму? Чому грець%
ка мова протягом 300 років бу%
ла державною мовою Римської
імперії?.. Тому, що родичі?.. 

Загалом культурний вплив
праукраїнців на подальший
розвиток європейської цивілі%
зації важко переоцінити. А те,
що мова лелегів/пеласгів на
даний момент є найдавні2
шою історичною (зафіксова2
ною письмово) мовою Євро2
пи, котра, за свідченням А.Поп%
равко, найбільш наближена са%
ме до сучасної української мо%
ви, вже доведений факт. 

* * *

Таким чином, враховуючи
українську приналежність:

а) найдавнішого релігійно%
наукового комплексу Шу%Нун
(Кам’яна Могила), який сфор%

мував зародки провідних релі%
гій світу,

б) найдавнішого протодер%
жавного утворення планети
Аратти, під впливом якого фор%
мувалися перші держави пла%
нети (Шумер, Троя, Єгипет,
Греція, Рим та ін.),

в) найдавнішої (лелего%пе%
ласгійської) письмової мови
планети, ми маємо всі підстави
для позитивних висновків щодо
глобальності й історичності ук%
раїнської цивілізації та її форм
державності. 

І ці надбання і здобутки пот%
рібно повернути українському
народові, від якого цю інфор%
мацію століттями приховували.
Пишаймося, ми того варті!

Валерій БЕБИК,
доктор політичних наук,
проректор Університету

«Україна»,
голова правління

Всеукраїнської
асоціації політичних наук

(«Голос України»,
06.06.2007)

Свою останню в житті універ%
ситетську лекцію, прочитану 22
березня 1890 р., Д. Менделєєв
присвятив роз’ясненню основ%
ного завдання університетської
освіти, яке він бачив у прагненні
до розуміння істини «у всій її
чистоті і досконалості». «Бажаю
вам досягати істину найспокій%
нішим чином і покірно прошу не
супроводжувати мій відхід ап%
лодисментами з безлічі  різних
причин!» – так  закінчив  він
свою  лекцію.   І,   як згадує один
із слухачів цієї історичної лекції,
«підкоряючись волі володаря
наших дум, ми, як одна люди%
на, встали і з важким серцем і
трохи не із сльозами на очах в
повному мовчанні вишли з ау%
диторії».

«Коли кінчається сьомий де%
сяток, коли мрійливість моло%
дості і рішучість зрілих років,
що здавалася визначеною, пе%
ретравилася в казані життєвого
досвіду, коли чуєш довкруги
або тільки нерішучий шепіт, або
відкритий заклик до містично%
го... тоді те, що накипіло, рветь%

ся назовні, боїшся погрішити
замовчанням і потрібно писати
«Заповітні думки». Приступаю%
чи в 1900 р. до роботи над цією
книгою, Дмитро Іванович по%
спішав у грубому, необроблено%
му вигляді кинути на папір ті
припущення, образи і картини,
які, як він говорив, «видно моє%
му згасаючому погляду». І на
схилі свого життя великий уче%
ний визнав головною пробле%
мою прийдешнього розвитку
країни – народну освіту. З дев’я%
ти розділів «Заповітних думок»
їй приділені дві.

Люди, далекі від педагогіки,
зазвичай вважають різницю між
початковим і вищим утворен%
ням очевидною. Початкове – це,
мовляв, просте – читати, писа%
ти, рахувати, а вище – це ого%
го%го! Диференціали та інтегра%
ли, квантова механіка, теорія
відносності... Д. Менделєєв
примушує поглянути на ці уяв%
лення з абсолютно нового боку.
На його думку, розвиток освіти
є віддзеркаленням розвитку ок%
ремої людини і людства в цілому. 

Цілі початкової освіти, її
вигідність, необхідність для до%
сягнення успіху в житті повинні
бути видні і зрозумілі будь%якій
людині, навіть найбільш обме%
женій, навіть егоїстові. І справді,
які неприємності, які незруч%
ності і утруднення чекають у
повсякденному житті людину,
що не уміє читати, писати, вва%
жати. Цілі ж вищої освіти ви%
кликані потребами суспільства і
держави. Вища освіта – це шко%
ла зречення від егоїзму, від
особистих вигод, і тому «вища
освіта для одноосібного задо%
волення, без суспільно%дер%
жавної діяльності позбавлена
всякого сенсу».

От чому дух початкової освіти
приблизно однаковий у всі часи
і у всіх країнах, але дух освіти
вищого міняється від країни до
країни і від епохи до епохи. Ба%
гато російських бід Д. Мен%
делєєв пояснював тим, що ре%
акційні міністри освіти на
кшталт Д. Толстого та І. Деляно%
ва через упереджені переко%
нання не привели систему ви%

щої освіти у відповідність з
корінними потребам особис%
тості і потребами країни.

Незліченними лихами для
вітчизни, вважав Дмитро Івано%
вич, може обернутися підхід до
вищої освіти з вимогами і
мірками утворення початково%
го. «...Привілеї, що доставля%
ються вищою освітою, звуть до
себе багатьох, і ніякому сумніву
не підлягає, що багато із спраг%
лих – не освіти, а привілеїв, їм
що доставляються, – не в силах
винести на своїх плечах... тих
суспільних обов’язків, які воно
накладає на осіб, що його отри%
мали». А небезпека такої
невідповідності криється в не%
правильній постановці серед%
ньої освіти – у цій проблемі
проблем народної освіти.

У середовищі людей, не
досвідчених в тонкощах педа%
гогіки, вважається, що середня
освіта – це таке, де вивчається
матеріал як би середньої склад%
ності. Скажімо, алгебра або
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тригонометрія – це вже склад%
ніше за таблицю множення, але
ще простіше диференціального
числення. Це вже вище почат%
кового, але ще нижче вищого.
За такого уявлення середня
освіта здається природним про%
довженням початкової. Але як%
раз такий погляд Дмитро Івано%
вич вважав хибним.

Якщо початкова освіта по%
винна дати кожному громадя%
нинові країни суму знань, не%
обхідних йому у повсякденно%
му житті, то ускладнення цього
життя повинне тягнути за собою
підвищення рівня самої почат%
кової освіти. Скажімо, в сучас%
ному житті будь%якій людині
вже недостатньо уміти тільки
читати, писати і вважати. Йому
тепер необхідно мати запас
правових знань, уміти водити
автомобіль, слюсарювати, роз%
биратися в електротехніці і
радіотехніці, знати машинопис і
стенографію, правила вулично%
го руху, уміти надати першу ме%
дичну допомогу і багато що
інше, набагато складніше, ніж
формули алгебри і тригоно%
метрії середньої школи. Але
складність предметів, що ви%
вчаються, зовсім не робить по%
чаткову освіту середньою, бо
функція середньої освіти зовсім
інша. Вона на відміну від почат%
кової і вищої не має самостійно%
го значення і служить лише пе%
рехідним ступенем від першого
до другого, стадією підготовки
юнацтва до вищої освіти.

Виникає питання: а чи по%
трібний такий ступінь? Чи не є
середня освіта результат умов%
них, чисто формальних розме%
жувань? Чи не слід обмежитися
двома ступенями освіти – по%
чатковою і вищою? Менделєєв
вважав, що робити цього не
можна, що середня освіта –
об’єктивна потреба і що відмо%
ва від середньої школи принес%
ла б непоправні втрати. Він
стверджував, що процвітання
вищої освіти неможливо без
добре поставленої середньої,
бо учні саме середньої школи
знаходяться в тому перехідно%
му віці – 10 – 16 років, коли хло%
пець або дівчина вже здатні
зрозуміти філософські початки

обраного ним шляху, і коли во%
ни ще достатньо вразливі, щоб
випробувати те чисте, роман%
тичне захоплення наукою, яке,
зберігшись на все життя, ро%
бить людину дійсним фахівцем,
фахівцем з покликання.

В об’єктивному характері пот%
реби в середній освіті, як пе%
рехідному ступені від початко%
вої до вищої, легко перекона%
тися при розгляді проблем су%
часної середньої школи. Ми
звикли говорити про загальне
середнє навчання, не віддаючи
собі звіту в тому, що загальна
середня освіта невідворотно
припускає і загальну вищу
освіту. А оскільки таке в прин%
ципі неможливе, то вийшло, що
до середньої школи були
пред’явлені взаємновиключа%
ючі вимоги. За ідеєю вона по%
винна була готувати молодь до
вищої освіти, а насправді від
неї вимагали, щоб вона готува%
ла учнів до виходу в практичне
життя, тобто виконувала б
функції початкової школи. По%
чатковою, звичайно, не в сенсі
простою, елементарною, а в
сенсі, якщо так можна вислови%
тися, «вищої початкової школи».

Не дивно, що така супе%
речність у вимогах призвела до
стихійного об’єктивного проце%
су розшарування шкільного
навчання. По суті, те, що зараз
називається середньою шко%
лою, перетворилося на вищу
початкову школу, а функції
дійсної середньої школи, що
готує випускників до вищої
освіти, узяли на себе підготовчі
курси при вузах і приватні репе%
титори. Таким чином, делікат%
на, якнайтонша справа підго%
товки молоді до вищої освіти з
його високими ідеалами етич%
ної відповідальності і не%
обхідністю зречення від особис%
тих вигод перейшла від про%
фесійних педагогів до людей,
що не мають спеціальної підго%
товки для роботи з юнацтвом.
Ці люди в кращому разі піклу%
ються лише про передачу чисто
технічних навиків при розвя%
занні екзаменаційних завдань,
а в гіршому – про доходи з ре%
петиторства. І у будь%якому ви%
падку – не несуть відповідаль%

ності за долю і духовний розви%
ток учнів.

Яка безодня між ними і тим
ідеалом вчителя, про якого
мріяв в «Заповітних думках»
Дмитро Іванович, що на все
життя зберіг подяку до своїх
шкільних вчителів. «За теперіш%
ніх часів, – згадував Д.І. Менде%
лєєв, – ймовірно б мене багато
раз залишали і навіть виключи%
ли б з гімназії, оскільки у мене з
латині дуже часто були погані
оцінки. Але загальна підготовка і
належний розвиток все ж таки у
мене були і залишення в класі
зіпсувало, ймовірно, все моє
життя. Справа навчання ле2
жить на совісті вчителів...». І,
накидаючи програму подаль%
шого розвитку народного утво%
рення країни, Дмитро Іванович
головну увагу приділив цент%
ральному, як він вважав, питан%
ню – середній школі.

Останній випуск «Заповітних
думок» вийшов з друку у жовтні
1905 р., і, видно, ідея про Учи%
лище наставників зацікавила
прем’єра Вітте, який доручив
Дмитру Івановичеві розробити
цю ідею детальніше. Потім
зацікавленість у проекті висло%
вив і тодішній міністр освіти
І. Толстой. І Менделєєв із захоп%
ленням приступив до детальної
розробки проекту...

З тих пір, як у Менделєєва
став слабнути зір, йому багато
допомагали співробітники Па%
лати мір і вагів А. Скворцов і

В. Патрухін. Допомагали вони
йому і при складанні записки
про Училище наставників для 
Д. Толстого. «Столиці з їх близь%
кими околицями, – вважав Мен%
делєєв, – не підходять для влаш%
тування в них училищ настав%
ників. Для професорів і асис%
тентів – це зайвий привід для
«сумісництва»... Слухачі ж, не
бачивши прикладів наукової
працьовитості своїх найближ%
чих керівників, нерідко отриму%
ють помилкове поняття про роз%
виток наукових положень».
Знайдено було вже і місце
будівництва навчального закла%
ду. Але, на жаль, вся ця робота
припинилася: у 1906 р. І. Толстой
пішов у відставку. «Побудь граф
ще хоч трохи міністром, – розд%
ратовано сказав Менделєєв, –
і справа була б зроблена!»

Так на самому собі довелося
Дмитру Івановичеві випробува%
ти закономірність, яку незадов%
го до того він сформулював у
«Заповітних думках». Справді
освічена людина знайде собі
місце тільки тоді, коли в нім з
його самостійними думками
матимуть потребу або уряд,
або промисловість, або, кажу%
чи взагалі, освічене суспільство;
інакше він зайвий і про нього
написано «Лихо з розуму...»

Алла СУЩЕНКО,
студентка III курсу

(спеціальність «Видавнича
справа та редагування»)
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Які ж зміни потрібні?
Професор Прінстонського уні%

верситету (США) Карл Цай%
нінгер уже не вперше приїздить
до Києва. Співпрацює вчений
з багатьма навчальними закла%
дами столиці. Під час недавніх
відвідин університету К. Ца%
нінгер прочитав кілька лекцій.
В одній з них – «Менеджмент

змін» – науковець розкрив не%
обхідність та особливість змін
у суспільстві загалом і зокрема
в освітянській діяльності. Йшло%
ся про роль у цій справі керів%
ників навчального закладу, всіх
працівників колективу.

Наш кореспондент


