
Багатолюдно було останньої
суботи березня в корпусі уні�
верситету, що на Хорива, 1 г.
Уже о 10�й годині ранку сюди
прийшли перші відвідувачі. Це
здебільшого учні випускних
класів столичних шкіл. Були
й учні профтехучилищ, котрі
вирішили продовжити навчан�
ня в нашому університеті. Окре�
мі юнаки і дівчата приходили
з батьками чи друзями, а дехто
самостійно визначався зі своїм
майбутнім.

Розмовляю зі студентами, які
старанно вели облік відвідува�
чів. Уже на дванадцяту годину
дня вони назвали таку цифру:
до університету завітали понад
40 потенційних абітурієнтів.
Першокурсники Рустам Хам�
зін, Віталій Юров, Олексій Тюр�
менко підказують трохи мо�
лодшим за віком юнакам і дів�
чатам, куди звернутися, з ким
поговорити, роздають букле�
ти. Представники всіх факуль�
тетів – а це декани, завідувачі

кафедрами, їхні заступники –
докладно розповідають від�
відувачам про умови вступу
до університету і навчання
в ньому.

Справжнім іменинником цьо�
го дня почувався завідувач ка�
федрою поліграфічних техноло�
гій у пакованні С. М. Ярема. На
Хорива, 1 г прийшли 14 учнів Ки�
ївського поліграфічного учили�
ща № 6. Отримавши спеціаль�
ність «Друкар плоского друку»,
хлопці вирішили продовжити

навчання саме в Університеті
«Україна». Їхня майбутня спеціа�
льність – «Технологія розробки,
виготовлення та оформлення
пакувань». Тож Сергія Приходь�
ка, Віктора Шуляренка, їхніх
друзів цікавили характер вступ�
них випробувань, умови нав�
чання в університеті.

Цікаво, що майстри хлопців
Катерина Миколаївна Литви�
ненко і Людмила Іванівна Во�
ронська, котрі прийшли теж на
Хорива, 1г, вирішили продов�
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З місця події

День відкритих дверей

Трохи більше тижня тому
наш університет відвідав Мі�
ністр освіти і науки України
С. М. Ніколаєнко. Він ознайо�
мився з новим корпусом на�
вчального закладу, побував
у ряді аудиторій, кабінетів і ла�
бораторій, зокрема у видавни�
чо�друкарському комплексі та
бібліотеці, переглянув низку
виставок.

На зустрічі з колективом уні�
верситету Станіслав Миколайо�
вич розповів про основні напря�
ми роботи очолюваного ним
міністерства, відповів на запи�
тання присутніх. С. М. Ніколаєн�
ко наголосив, що якість освіти –

найголовніше. Передусім, це її
зміст, сучасна методика навчан�
ня й викладання, боротьба із
псевдоосвітою. Навчальний про�
цес має бути тісно пов'язаний з
науковими, інноваційними про�
цесами. Робляться серйозні кро�
ки щодо розширення автономії
університетів. Найближчим ча�
сом Верховна Рада України має
розглянути зміни до «Закону про
вищу освіту». Уряд підготував
програму «Конкурентна Ук�
раїна», де велика увага приділя�
ється конкурентоспроможності
галузі, формуванню кадрів.

Міністр високо оцінив роботу
університету щодо отримання

в ньому вищої освіти молоддю
з особливими потребами. По�
зитивно відгукнувся Станіслав
Ніколаєнко і про ті наукові роз�
робки, які вже є на рахунку мо�
лодого навчального закладу.
Йдеться, зокрема, про техно�
логію очищення води, що не
має аналогів у світі.

На завершення зустрічі мі�
ністр вручив високі відзнаки
працівникам університету. Так,
нагрудними знаками «Відмін�
ник народної освіти» відзначено
декана факультету філології та
масових комунікацій Н. В. Бар�
ну, завідувача кафедрою мене�
джменту Т. І. Пішеніну і декана

факультету соціальних техно�
логій Л. З. Сердюк. Почесними
грамотами Міністерства освіти
і науки нагороджені завідувач
кафедрою хімічної технології
тугоплавких неметалевих і си�
лікатних матеріалів В. В. Мали�
шев, головний бухгалтер універ�
ситету В. М. Журавльова і за�
відувач кафедрою поліграфіч�
них технологій у пакованні
С. М. Ярема. Був і особистий
подарунок міністра – кілька на�
писаних ним книг, які він пе�
редав бібліотеці навчального
закладу.

Наш кореспондент

Відвідини міністра
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Що треба випускнику загаль�
ноосвітньої школи, гімназії,
ліцею чи профтехучилища, щоб
стати студентом вищого навчаль�
ного закладу? Хтось скаже, дуже
наївне запитання. Бо відповідь
очевидна – міцні знання. А якщо
з ними не дуже? Вихід один –
прогалини у знаннях потрібно
надолужити. Шляхи до цього
різні. Дехто з потенційних абітурі�
єнтів самотужки вирішує пробле�
му, чимало вдаються до послуг
репетиторів. Але чи не найкра�
щий і найнадійніший варіант –
курси доуніверситетської підго�
товки. Переваги їх очевидні. По�
перше, це порівняно дешевше,
ніж послуги навіть не дуже амбіт�
них репетиторів. По�друге, на�
вчатися поряд із такими ж, як
сам, абітурієнтами легше, ніж ін�
дивідуально. Суттєво й те, що сь�
огоднішній школяр має час і всі
можливості придивитися до май�
бутнього навчального закладу.

Уже шостий рік у нашому уні�
верситеті працюють підготовчі

курси. Строки навчання на них
різні: від семи до одного міся�
ців. Але мета їх одна – належно
підготувати юнаків і дівчат до
вступних випробувань. Тож за�
няття проводяться з тих пред�
метів, з яких майбутні студенти
проходитимуть тестування. 

Всі викладачі, які опікуються
потенційними студентами, ма�
ють певний педагогічний дос�
від, уміння. Вже на перших за�
няттях вони всебічно вивчають
рівень знань юнаків і дівчат,
визначають основні напрямки
подальшої роботи.

Розмовляю з викладачем ук�
раїнської мови Зоєю Олегівною
Гайовою. Вже шостий рік ця мо�
лода жінка працює з такою кате�
горією слухачів. Розпитую Зою
Олегівну про групу доуніверси�
тетської підготовки, якою викла�
дачка опікується близько півроку. 

— Невдовзі ці хлопці і дівчата
закінчують курси доуніверси�
тетської підготовки, – розпові�
дає Зоя Олегівна. – Непросто

було вирівнювати знання ба�
гатьох із них. Тож зрозумілою
була практична спрямованість
занять. І добре, що заняття про�
водяться двічі на тиждень. Спо�
діваюся, що більшість моїх пі�
допічних не розгубляться на
вступних випробуваннях.

Такої ж думки про слухачів
групи і зовсім молода викла�
дачка Г. Ю. Рекрученко. Ганна
Юріївна проводить заняття
з англійської мови.

— Загалом помітно, – гово�
рить викладачка, – що більшість
юнаків і дівчат серйозно став�
ляться до мого предмета. Доб�
ре, що є гарна основа – шкіль�
на – для поповнення знань.

Розмовляв я зі слухачами
курсів. Учениця київської се�
редньої школи № 233 Анастасія
Загуменна мріє стати перекла�
дачем. Але розуміє, що гарні
знання державної мови теж ду�
же потрібні. Тож і намагається
дівчина бути активною на кож�
ному занятті.

Це ж саме можна сказати
і про Олену Гуріненко. Вона з тієї
ж школи, що й Настя, лише з па�
ралельного випускного класу.

Спеціальність «Видавнича
справа та редагування» ціка�
вить ученицю столичної 267�ї
школи Аню Яворську. Вона вже
пробувала писати, правда, до
стінної газети. Але, як кажуть,
головне – початок.

Мрія Василя Садовнікова –
оволодіти, як слід, комп'ютер�
ними технологіями.

— Всі завдання, що отримую
на заняттях із математики і ук�
раїнської мови, – розповідає
Василь, – виконую на «добре»
і «відмінно».

Справедливо кажуть: успіху
досягає той, хто дуже цього хо�
че, хто багато і наполегливо вчи�
ться. Це, на мій погляд, прита�
манне більшості слухачів курсів
доуніверситетської підготовки.

Щасти Вам, юні друзі!

Анатолій УРБАН

У нашому університеті широ�
ко відзначили 193�тю річницю
від дня народження Великого
Кобзаря. Фінальним акордом
стало загальноуніверситетське
вшанування пам'яті геніального
сина українського народу. Це
відбувалося в рамках Тижня ук�
раїнської народної творчості.
В одному із залів нового корпу�
су, що на Львівській, 23, зібра�
лися студенти зі всіх факультетів
базової структури університету.

Програма свята була досить
цікавою і різноманітною. Поча�
лося воно різними конкурсами.
Команди змагалися у виконанні

пісень, читанні гуморесок тощо.
Загальну увагу привернула вис�
тавка вишиванок. Гарні, на наш
погляд, роботи представили
Анастасія Коляда (факультет
соціальних технологій), Кате�
рина Пичевська, Любов Дольо�
ва і Наталя Абакумова (факуль�
тет біомедичних технологій).

Чимало учасників свята взя�
ли найактивнішу участь у різних
конкурсах. Один із них мав наз�
ву «Вдягнись по�українськи!» і
став показом мод минулого і
сучасного.

А потім був концерт, присвя�
чений Кобзареві. Так, вокаль�

ний ансамбль «Дніпрові зорі»,
яким керує Світлана Дудко,
представив на суд глядачів ві�
ночок українських народних пі�
сень. Щедрими оплесками на�
городили присутні студентку
ІІІ курсу Тетяну Бескішко, яка
гарно заспівала пісню «Ой, хо�
дила бережечком».

Дуже успішним був виступ
Ганни Левчук. Студентка викона�
ла «Пісню про матір», яку напи�
сала у співавторстві з батьком.

Сподобався присутнім і вис�
туп гостей із Сум. Зокрема, пер�
шокурсниця, майбутній юрист
Олена Курило заспівала пісню

«Чарівні крила». А от четверто�
курсники із Сум (спеціальність
«Переклад») Ольга Колесник
і Ярослава Василенко втішили
глядачів гумористичною сценкою
«Сучасна Наталка�Полтавка».

Завершила концертну про�
граму композиція за творами
Кобзаря. В ній студенти роз�
повіли про життя і творчість
Т. Г. Шевченка, читали його пое�
зії. Заключним акордом стала
«Пісня про Україну», яку натх�
ненно виконали всі учасники
концерту.

Власна інформація

Абітурієнт – 2007

Вшанування

Щоб стати студентами

Шевченківські дні в університеті

жити навчання. Лише почнуть
його з третього курсу універси�
тету.

Мене зацікавили двоє дівчат і
хлопець, які щось жваво обго�
ворювали. Христина Ямкова,
Марина Смислова і Дмитро
Пєстрецов – одинадцятиклас�
ники столичної загальноосвіт�
ньої школи № 293. Всі гуртом
обрали спеціальність «Психо�
логія». Мати однієї із дівчат –

Світлана Володимирівна Смис�
лова, яка супроводжувала шко�
лярів, – не тільки впевнена, що
Марина та її однокласники не
помиляться у виборі, а й загля�
дає у майбутнє, зокрема, ціка�
виться перспективами праце�
влаштування.

Юля Степаненко приїхала до
Києва із села Пологи Васильків�
ського району столичної облас�
ті. Прийшла разом зі своєю

подругою. Киянка Євгенія Куді�
нова вже здобуває вищу педа�
гогічну освіту у столичному ко�
леджі імені А. Макаренка. А от
своїй подрузі порадила вступи�
ти до нашого університету, де
Юля зможе стати висококвалі�
фікованим екологом. Свій ви�
бір дівчина пояснює тим, що їй
цікаві та близькі проблеми за�
хисту довкілля.

Загалом День відкритих две�

рей дав пристойні підсумки:
оформлено понад 60 заяв абі�
турієнтів. Про це повідомили
працівники приймальної комі�
сії Ольга Заблоцька, Альона
Романенко, Ганна Войтушенко.
Сподіваємося, що юнаки і дів�
чата, які побували в навчально�
му закладі в День відкритих
дверей, поповнять студентську
родину нашого університету.

Наш кореспондент
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У першій половині березня
ряд засобів масової інформа�
ції – друкованих і електрон�
них – у числі пам'ятних подій
у культурному житті країни од�
ностайно назвали дві художні
виставки у столичному музеї
Тараса Шевченка. «Таїна об�
лич» відкрилася напередодні
шевченківських днів. На ній бу�
ли представлені портрети су�
часників Тараса Григоровича.

А саме в день появи на світ
Великого Кобзаря, 9 березня,
відкрилася виставка «Скарби
Музею Тараса Шевченка». У чис�
ленних залах чимало киян і гос�
тей столиці переглянули твори
художників, удостоєних високо�
го звання лауреатів Національ�
ної iевченківської премії. Були
тут і роботи тих майстрів, з яки�
ми майбутній академік живопи�
су дружив чи приятелював,
Штернберга, Бориспольця, Са�
жина... Представлені й меморіа�
льні речі: Біблія, перо, пензлі та
фарби самого Тараса Шевченка.

На завершення шевченківсь�
ких днів у музеї його імені
влаштували поетично�пісенний
вечір. Назвали його «Сон про

небесне жито».
Близько двох годин тривало

це справжнє свято високої По�
езії та чудової Пісні. Вів концерт
заслужений діяч мистецтв Ук�
раїни, поет Станіслав Шевченко.

Найбільшу залу Музею вщерть
заповнили глядачі, справжні
поціновувачі високого мистецт�
ва. Виконувалися пісні на слова
Кобзаря й сучасних поетів, зву�
чало поетичне слово Тараса
Григоровича і його талановитих
нащадків. Майже всі номери
поетично�пісенного вечора су�
проводжувала гра музикантів
ансамблю «Благовість – 2000»
під керівництвом композитора
Олександра Ткаченка.

А почався концерт піснею
керівника ансамблю на слова
Станіслава Шевченка «Україні»,
яку виконала заслужена артист�
ка України Світлана Мирвода.
Як відомо, Світлана Іванівна
є старшим викладачем кафед�
ри менеджменту нашого уні�
верситету, викладає в ньому
соціально�економічні основи
культури.

С. Мирвода чи не найчастіше
з'являлася на сцені. Бо грала на

бандурі у складі ансамблю «Бла�
говість – 2000», співала сама
і з народним артистом України
Олександром Василенком.

Гарно сприйняли глядачі пісні
на слова Тараса Григоровича
Шевченка «Ой, крикнули сірі
гуси» та «Якби зустрілися ми
знову...» Обидві виконувала
Світлана Мирвода.

Та було чимало творів і сучас�
них авторів. Серед них, перед�
усім, назвав би диптих «Сон
про небесне жито» і «Яблуня
життя» (музика Олександра
Ткаченка, слова Станіслава
Шевченка).

Дві пісні представив на суд
слухачів юний композитор Віта�
лій Кияниця. Це – «Одинокий
птах» і «Я жалію тебе і лелію».
Автор текстів, на мій погляд, ду�
же душевних і світлих пісень, –
російський поет із українським
корінням Олександр Матвєєв.
Родом він із Хмельниччини, але
тривалий час живе і працює на
Далекому Сході Росії. Творчість
Олександра була представлена
на вечорі кількома піснями і пе�
рекладом вірша Влада Озимого
«Пророк», присвяченого Вели�

кому Кобзареві. До речі, перек�
лад з української мови російсь�
кою. Це для тих росіян, кому
важко дається мова сусіднього
народу.

Щедрими оплесками нагоро�
дили присутні виступи чудових
співаків, лауреатів міжнарод�
них і всеукраїнських конкурсів
Лариси Дедюх і Романа По�
ходні, читця Ольги Банитюк,
поетеси Ніни Шаварської, зов�
сім юного музиканта, учасника
ансамблю «Благовість – 2000»
Тимофійка Мирводи.

Не обійшли своєю увагою ор�
ганізатори вечора і творчість
студента�заочника нашого уні�
верситету Юрія Тітова. Його
«Янгол кароокий», який поклав
на музику О. Ткаченко, викона�
ли Світлана Мирвода і Олек�
сандр Василенко. Цей же дует
завершив програму поетично�
пісенного вечора піснею «Не
минай мого подвір'я» на слова
незабутнього поета�пісняра
Дмитра Луценка.

Наш кореспондент

На знімках: виступають

учасники концерту

Вшанування

У вінок Кобзареві
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У процесі розвитку цивілізації
все більше і більше проявляє
себе принцип комплексності
знань різних наук, що вивчають
людину. І це не випадково, ад�
же психічна діяльність особис�
тості забезпечується роботою
всіх систем людського організ�
му, починаючи з вегетативних,
біологічних процесів і закінчую�
чи процесами, що протікають
на вищому рівні. Більше того,
паралельно з індивідною осно�
вою людини формуються осо�
бистісні якості, які являють со�
бою психологічні ефекти соціа�
льного розвитку індивіда. Якраз
одним із завдань новостворе�
ної кафедри клінічної психо�
логії в нашому університеті бу�
ло більш повне вивчення пси�
хосоматичного феномену жит�
тєдіяльності особистості. 

Розвиток кафедри клінічної
психології передбачає гумані�
таризацію всієї проблеми пси�
хофізичного здоров'я сучасної
людини, зокрема молоді. Відо�
мо, що лікування є ефективним
тоді, коли цей процес має комп�
лексний характер, поєднуючи в
собі біологічні, психологічні та
соціальні терапевтичні напрям�
ки. Цей підхід стосується як
хронічних соматичних захво�
рювань, так і психічних та пси�
хосоматичних розладів, оскіль�
ки кожна хвороба дезорганізує
психічну рівновагу та соціальне
функціонування людини. 

Виходячи з основного прин�
ципу медицини (лікар має ліку�
вати не хворобу, а хворого),
процес лікування здійснюється
не тільки на основі знань анато�
мо�фізіологічних та біохімічних
особливостей організму люди�
ни, але і визначення її психоло�
гічного статусу. Лікар повинен
уміти всебічно обстежувати не
тільки організм, а й особистість
пацієнта. До такої єдності ме�
дичного і психологічного підхо�
дів у своїй діяльності прагнули
відомі медики (В. М. Бехтєрєв,
В. П. Кащенко, З. Фрейд та ін.).
Отже, психологічні проблеми,
що виникали у клінічній прак�
тиці, здавна привертали увагу
різних фахівців. Попри це,
спеціальної наукової дисциплі�
ни, яка б вирішувала саме ме�

дико�психологічні проблеми,
тривалий час не існувало. На те�
ренах колишнього СРСР як са�
модостатня наука існувала ли�
ше патопсихологія, що вивчала
порушення психічних процесів і
особистості в цілому при пси�
хічних захворюваннях (Б. В. Зей�
гарнік). Саме на основі досяг�
нень патопсихології стало мож�
ливим становлення на постра�
дянському просторі нової спе�
ціальної психологічної дис�
ципліни – медичної психології,
яка існує у взаємодії медичних і
психологічних наук. 

Таким чином, медична пси�
хологія належить до міждис�
циплінарної, суміжної галузі
знань. Вона виходить з психо�
логічних теорій та психологіч�
них методів, розроблених на їх
основі, головна роль яких поля�
гає у вирішенні наукових і прак�
тичних завдань, актуальних для
здоров'я та розвитку людини.
Загальна теорія медицини і за�
гальні психологічні концепції
тісно пов'язані, вони мають спі�
льні методологічні принципи,
спільні проблеми, які, до речі,
можуть виходити навіть за межі
суто медичної проблематики
(співвідношення соматичного
і психічного, проблеми норми
і патології, залежність загально�
го психічного розвитку від пси�
хосоматичних ознак тощо). 

Предметом медичної психо�
логії є: особистість хворої лю�
дини в динаміці її психічних
станів; особистість медичного
працівника; взаємини хворого і
медичного працівника у про�
цесі їх спілкування. Суміжними
дисциплінами медичної психо�
логії є: патопсихологія, нейро�
психологія, психіатрія, психосо�
матика, психологія залежності,
психоаналіз, дитяча патопсихо�
логія, які вивчають на нашому
факультеті. 

Головне завдання медичної
психології полягає у вивченні
психіки хворої людини у різних
умовах, тобто впливу хвороби
на психіку людини та її поведін�
ку. У процесі оволодіння цією
спеціалізацією студенти вивча�
ють як загальні закономірності
цієї науки, так і спеціальні,
прикладні її аспекти. Наприк�

лад, закономірності, що визна�
чають якісні зміни психіки при
різних соматичних захворюван�
нях. Мова йде про розробку на
гуманітарно�антропологічній
базі (антропне – те, що спрямо�
ване на людину, для людини)
міждисциплінарних способів
аналізу і проектування джерел
розвитку здоров'я як в нормі,
так і за різних відхилень. 

Здоров'я та життєва цілісність
організму, що ґрунтується на
ньому, в нашій концепції по�
винні стати ділянкою прикла�
дання зусиль не тільки медиків,
а й психологів, педагогів, тобто
постати предметом проектуван�
ня, а не просто впливу на реа�
льний стан. Робота колективу
кафедри спрямована на проек�
тування нового синтезу науко�
вих знань про людину. Це дасть
можливість передбачити комп�
лекс ефективних лікувально�
профілактичних заходів, ство�
рити систему надійних засобів
психолого�педагогічної корек�
ції, психологічного супроводу
психосоматичного розвитку
людини з дитинства і до ста�
рості. 

Ми виходимо з того, що здо�
ров'я (як і нездоров'я) – це од�
ночасно умова, спосіб і резуль�
тат взаємозв'язку духовного і
соматичного, яке реалізує, ви�
будовує сама людина і завдяки
цьому, надає йому конструк�
тивну чи, навпаки, деструктив�
ну форму. Отже, здоров'я зале�
жить від проектування інди�
відом власного способу життя,
обов'язковим інструментом ре�
алізації якого є тілесність,
оскільки здоров'я є значною
мірою атрибутом тіла. Розвиток
цивілізації вимагає більш ши�
рокого осмислення природних
основ людини. Первісно тіло
людини розглядають саме по
собі в тій мірі, в якій воно
біологічно детерміновано, дано
від природи. Але на відповідно�
му етапі воно включається
в систему соціальних відносин,
у соціальну життєдіяльність лю�
дей, і тоді воно виступає як
тілесність. Ставлення до власної
тілесності стає для людини тим
маркером, за допомогою якого
людина відрізняє себе від

інших, здійснює процеси само�
ідентифікації. Виходячи з цьо�
го, можна говорити про культу�
ру здоров'я, як особливий вид
здоров'я людини. 

Проблема тілесності завжди
була такою, що інтригувала
психологічну науку. Варто за�
значити, що вивчення цієї проб�
леми виходить сьогодні за рам�
ки суто психологічних дослі�
джень. Воно набуває важливо�
го соціального значення. Спра�
ва в тому, що характерною оз�
накою сьогоднішньої цивіліза�
ції є редукція духовності. Бай�
дужість, розмитість моральних
позицій, втрата ціннісно�смис�
лових орієнтирів призводить до
того, що тіло людини стає за�
ручником її душі і теж поступо�
во деградує. Культура сучасно�
го суспільства, як відмічається в
ряді публікацій останнього ча�
су, втрачає реальність людсько�
го тіла. Людство може досягти
тієї межі, за якою регрес стає
незворотним. Тому не випадко�
во, що на порозі третього тися�
чоліття у психологічній науці все
частіше вчені звертаються до
проблеми тілесності людини,
проблеми психосоматичного в
психології. При цьому терміну
«психосоматика» цілком спра�
ведливо надають інше значення
ніж те, яке утвердилося протя�
гом багатьох років у медицині.
В новому контексті цей термін
розглядається ширше, як пси�
хологія тілесності, тобто за
своїм предметним змістом пси�
хосоматика має становити са�
мостійну галузь психологічної
науки. На відміну від суто ме�
дичного розуміння згаданого
терміна він доповнюється ви�
вченням психосоматичних про�
явів людини в нормі. 

Дослідження цих проблем
буде наближати нас до тієї
межі, за якою психосоматична
проблема не буде відноситися
до того типу завдань, які на сьо�
годні ще вважаються такими,
що не мають свого вирішення. 

Віталій ШМАРГУН,

завідувач кафедри клінічної

психології, кандидат

психологічних наук, доцент

Розповідаємо про спеціальності

У центрі уваги – здоров'я 
та розвиток людини
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Ринкові взаємини владно
входять у наше життя, диктую�
чи умови, не зважати на які ми
не можемо. Вони спричинили
до змін в освітянській галузі.
І саме вони змушують нас заду�
матися над практикою підготов�
ки кадрів загалом та над особ�
ливостями навчання видавців
і поліграфістів зокрема. Хотіло�
ся б зупинити увагу ще й на
підготовці видавничих праців�
ників – редакторів, коректорів
тощо. Фахи коректора і редак�
тора існують давно, але спеці�
альне навчання налічує лише
кілька десятків років.

У колишньому СРСР їх готу�
вали факультети журналістики
університетів, Московський та
Український поліграфічні інсти�
тути. Вони ж розробили і про�
грами підготовки. Причому, як
окремий фах, редактори в цих
вищих навчальних закладах
вибруньковувалися від жур�
налістики, про що свідчать
і первісні навчальні плани та
програми.

Кілька поколінь працівників
вищої школи шліфували особ�
ливості підготовки видавців.
У цій підготовці були сильні
і слабкі сторони.

Сильною стороною стала тео�
ретична підготовка майбутньо�
го видавця. Вона ґрунтувалася
на широкому ознайомленні
майбутнього редактора з трьо�
ма циклами дисциплін – із соціа�
льним, філологічним та спеціа�
льним. 

Життя і практика переконали,
що кожен із цих циклів має не
тільки освітній, а й прикладний
характер. Так, знання логіки,
психології, соціології редактору
потрібні у практичній роботі,
знання рідної мови, стилістики,
літератури формують основи
фахових умінь, а спеціальні
дисципліни озброюють майбут�
нього видавця фаховими знан�
нями та навичками. Відомими
вченими було підготовлено
низку підручників з історії книж�
кової справи, з теорії редактор�
ської роботи, з методики опра�
цювання тексту тощо.

Але радянська вища школа
не завжди приділяла належну
увагу прищеплюванню нави�
чок, вихованню фахової майс�
терності. Студент вчився, але не
працював! Практика була у ньо�

го не постійною, а спорадич�
ною, майже випадковою. Тому
після закінчення навчання три�
валий час займала адаптація
молодого спеціаліста до умов
виробництва. Нині ринкові умо�
ви змушують випускника пра�
цювати відразу на повну по�
тужність і обов'язково на висо�
кому фаховому рівні включати�
ся у виробничий процес. Не
всім це під силу. Звідси потреба
по�новому будувати навчання
і планувати практику та взаєми�
ни ВНЗ із виробництвом.

Не можна сказати, що години
практики для студентів�видав�
ців визначалися саме специфі�
кою їхньої майбутньої роботи.
Швидше ці години ставили
в навчальний план за аналогією
до годин практики студентів�
журналістів. Проте писати сту�
дент�журналіст вчиться повсяк�
час, упродовж навчання, а прак�
тика йому потрібна не стільки
для шліфування навичок, скіль�
ки для наочного ознайомлення
зі структурою та особливостями
роботи газети, радіо чи телеба�
чення. Місячний термін задля
цього достатній.

А студент, що готує себе до
редакторської роботи, за умо�
ви місячної практики з відри�
вом від навчання, опиняється
у програшному становищі. Він
може ознайомитися зі структу�
рою та особливостями роботи
видавництва чи видавничої ус�
танови, але часу для шліфуван�
ня навичок редакторської ро�
боти він не має. Ці навички, як
і вміння писати, варто закріп�
лювати упродовж усього строку
навчання. Звідси потреба про�
водити практику і керувати нею
не час від часу, а постійно і вод�
ночас із процесом навчання. Та�
кий підхід до розуміння місця
практики в ході підготовки ре�
дакторів диктує і свої вимоги до
викладацького складу. Редак�
торів мають готувати не просто
викладачі (доценти, професо�
ри), а викладачі�практики. Лю�
ди, які не лише працюють у ви�
щій школі, а й є дійовими осо�
бами виробництва, знають та�
ємниці видавничо�редакційно�
го процесу.

Виходячи зі щойно сказано�
го, у Видавничо�поліграфічно�
му інституті Національного тех�
нічного університету України

«КПІ» за згодою навчальної
частини проходження практики
заплановане упродовж року.
Курси діляться на групи по 3–4
особи, і кожен студент�практи�
кант має щотижня відпрацьову�
вати 5–6 годин чи коректором,
чи редактором, чи оператором
ПЕОМ на виробництві. Працю�
ючи на виробництві, студент
виконує не тільки і не стільки
навчальні, скільки виробничі
завдання.

Переконаний, що такий під�
хід до практики виграшний не
лише для видавничої спеціаль�
ності, але й для інженерних. Він
дозволяє значно зменшити час
адаптації молодого спеціаліста
до свого майбутнього місця ро�
боти. Розподіл випускників ос�
танніх двох років підтвердив
слушність такого підходу до прак�
тики. Дотримуючись традицій�
ного погляду, згідно з яким го�
дини практик вилучаються з гра�
фіка навчального процесу і ви�
діляються окремо, доцільно
планувати виконання виробни�
чих завдань для практикантів
у позанавчальний час. Не певен,
що це найкраще вирішення. Вар�
то було б для роботи у видав�
ництві передбачити у навчаль�
ному розкладі день практики.

Зважаючи на важливість ви�
робничих моментів у навчально�
му процесі, на потребу у практи�
ках, варто наголосити ще на од�
ному – на власній технічній базі.

В ході підготовки журналістів
наші колеги велику увагу приді�
ляють реалізації творчих умінь
своїх учнів. Для цього, наприк�
лад, в Інституті журналістики
Національного університету
імені Тараса Шевченка студенти
мають свою газету, свої радіо�
і телестудії. Робота в таких на�
вчальних виробничих підрозді�
лах дозволяє їм творчо зроста�
ти. Багато матеріалів, що було
підготовлено та реалізовано
у цих підрозділах, потім з'яви�
лися і в періодиці, і в радіо� і те�
леефірі.

Видавничо�поліграфічний ін�
ститут НТУУ «КПІ» та Універси�
тет «Україна» мають свої ви�
давничо�поліграфічні підрозді�
ли, де вихованець не тільки за�
своює теоретичні знання, а й
зростає творчо. Він потрібен не
стільки студентам редакторсь�
кої спеціальності, скільки сту�

дентам – майбутнім інженерам.
Студенти, які діятимуть у цьому
підрозділі, мають самостійно
виготовляти видання. Для під�
вищення якості підготовки таке
навчальне видавництво і така на�
вчальна друкарня матимуть ви�
няткову вагу. Адже відомо, що
свого часу студенти факультету
журналістики КДУ організували
і видавали газету студентських
загонів під час освоєння цілин�
них земель у Казахстані. Пере�
важна більшість із них працює у
провідних наших газетах, на
радіо та телебаченні, і не лише
творчими працівниками, а й ке�
рівниками. Названий підрозділ
важливий, насамперед, як май�
стерня шліфування організацій�
них здібностей майбутнього
фахівця.

Час вніс зміни у блок дис�
циплін, які є обов'язковими для
підготовки фахівців видавничої
справи. Змінилася технологія
і техніка видавничої справи. Час�
тина виробничого циклу стала
видавничою. Майбутньому ре�
дактору варто бути обізнаним у
тонкощах таких процесів, як
сканування, виготовлення фо�
тоформ, кольороподіл. У кур�
сах «Технології поліграфічного
виробництва», «Поліграфія»,
що викладають редакторам на
першому – другому курсах,
треба акцентувати увагу саме
на цих процесах, оскільки зараз
вони здійснюються у багатьох
видавництвах, тобто ще на ви�
давничому етапі підготовки ви�
дання. Та й взагалі приділяти
належну увагу вивченню техно�
логії майбутніми редакторами
ми зобов'язані, особливо вра�
ховуючи тенденції до інтеграції
видавництв із друкарнями,
створення видавничо�полігра�
фічних осередків під назвою
«Друкарня» або «Видавницт�
во». Тому й цю дисципліну ви�
вчати потрібно на п'ятому курсі,
коли майбутній редактор вже
усвідомлює специфіку своєї
майбутньої роботи, уявляє собі
своє місце в редакційно�видав�
ничому процесі.

Редактор – майбутній по�
тенційний керівник. На кафедрі
«Видавнича справа та редагу�
вання» вже робляться певні кро�
ки, щоб підготувати студентів до
подібної діяльності. Доцільно
ввести цікаві й корисні курси

Як і чому навчають

Готують фахівців друкарської галузі



6
20.04.2007  № 3�4 (82�83)

«Психологія керівництва колек�
тивом», «Видавництво у ринко�
вих умовах» та інші. На жаль,
поки що бракує вітчизняних
посібників із цієї тематики.

Зросла вага комп'ютерної
техніки під час підготовки ви�
дань. Макетування, редагуван�
ня, вичитування коректури і на�
віть авторська правка здійсню�
ються саме на ПК.

Пакувальна індустрія як га�
лузь – явище для України по�
рівняно нове. Її формування
збіглося з початком ринкових
реформ, які сприяли зароджен�
ню і динамічному розвитку віт�
чизняної пакувальної галузі
в Україні. Нову індустрію виз�
начили такі фактори: зміна
структури споживання про�
дукції; покращення інфраструк�
тури реалізації; визнання важ�
ливості упаковки як засобу за�
безпечення якості і термінів

зберігання продукції; створен�
ня споживчих переваг у процесі
реалізації; захист продуктів від
підробки за рахунок полігра�
фічного оформлення (викорис�
тання спеціальних фарб та без�
колірних поліграфічних лаків,
інтагліодрук тощо).

Інтенсивне використання од�
норазової упаковки, як засобу
пакування, призвело до потре�
би вирішення ще однієї пробле�
ми – екологічної. Упаковка, що
надійшла разом із продукцією
до споживача, з часом стає
твердими відходами, які зосе�
реджуються на звалищах, за�
бруднюючи навколишнє сере�
довище. Але ці відходи містять
цінну сировину, придатну до
вторинного використання – з
неї можна одержати скло, па�
пір, полімери, будівельні мате�
ріали тощо. Практично всі краї�
ни світу ще на початку 70�х ро�

ків минулого сторіччя перейш�
ли на повторне використання
упаковки, маючи при цьому
значний економічний ефект.

Так, наприклад, алюміній,
одержаний із банок із�під на�
поїв, у 20 і більше разів дешев�
ше одержаного із надр.

У галузі переробки упаковки
є широке поле діяльності не
тільки для потужних перероб�
них підприємств, а і для при�
ватних підприємств. Це справа
економічно вигідна, що і дове�
ла світова історія: в Америці з
60�х років контроль за вторин�
ною переробкою твердих від�
ходів, у тому числі й упаковки,
здійснюють фінансові корпо�
рації.

В Україні прийнято відповідні
закони, а також постанови
Кабінету міністрів з цієї пробле�
ми. Роль професійних кадрів у
її реалізації є пріоритетною.

Враховуючи особливу соціа�
льну та екологічну важливість
вирішення проблеми утилізації
та переробки використаної
упаковки, перед ВНЗ України
постає питання підготовки і пе�
репідготовки спеціалістів дано�
го профілю. Відкритий міжна�
родний університет розвитку
людини «Україна» має значний
досвід у підготовці та перепід�
готовці спеціалістів із полігра�
фічного оформлення та пере�
робки використаної упаковки,
підтримуючи найрізноманітніші
зв'язки з вітчизняними та закор�
донними навчальними закла�
дами, промисловими підпри�
ємствами та громадськими ор�
ганізаціями.

Степан ЯРЕМА, 

завідувач кафедрою

поліграфічних технологій

у пакованні Університету

«Україна»

Існує декілька версій виник�
нення назви і походження цієї
науки.

Термін «хемія» вперше зга�
дується у трактаті єгипетського
грека з міста Панополіса Зоси�
муса (близько 400 р. н. е.).
У ньому Зосимус розповідає,
що «священному таємному
мистецтву» людей навчили де�
мони, що зійшли на землю з
небес. І перша книжка, за твер�
дженням єгиптянина�грека, де
описувалися прийоми «таєм�
ного мистецтва», була нібито
написана пророком Хемесом,
від імені якого і бере початок
«хемія» («хімія»).

На думку визначного істори�
ка хімії французького вченого
М. Бертла, назва «хімія» похо�
дить від слова «хемі», або «ху�
ма», яким стародавні єгиптяни
називали свою країну, а також
чорнозем біля річки Ніл. Звідси
«хімія» – це «єгипетське мисте�
цтво», яке має справу з різними
мінералами, металами та інши�
ми продуктами земних надр.

Варто зауважити, що і в давнь�
огрецькій мові є чимало слів,
схожих із назвою «хімія». Так,
слова «хімос» або «хюмос» оз�
начають рідина, сік, а «хіма»

або «хюма» – відповідно литво
та потік, річка. Звідси беруть по�
чаток «хімевсіс» – змішування
та «хюмейя» – сплав. І це дає
підставу тлумачити термін «хі�
мія» як мистецтво, що займа�
ється розчинами, виплавлен�
ням і литтям металів.

Історія розвитку хімії склад�
на. До хімії та хіміків протягом
багатьох віків ставилися з пре�
зирством і зневагою. Так, пись�
менник XVI ст. Лео Африканус
писав: «Хіміки – то є найбрид�
кіша категорія людей; вони віч�
но бабраються в сірці та іншому
смороді». Цікаво, що в ті часи
хімічні операції німці називали
«відьомською кухнею» (Hexen�
kuche). Ще навіть у минулому
столітті слово «хімік» було в Ро�
сії лайливим і образливим. «Хі�
міками» називали в народі
різних шахраїв і пройдисвітів.

У Стародавньому Єгипті та�
ємницею «священного мистецт�
ва» володіла каста жерців. Вони
були настільки всесильними,
що їх побоювалися навіть фа�
раони. У храмах єгипетські
жерці, крім богослужіння, зай�
малися також політикою та нау�
ками – астрономією, математи�
кою, хімією, медициною тощо.

Винайдений жерцями спосіб
бальзамування трупів
(муміфікація) ще й сьогодні
викликає подив і захоплення.
До наших днів чудово зберег�
лося багато єгипетських мумій і
серед них славнозвісна мумія
18�річного фараона Тутанхамо�
на. Жерці володіли секретом
виготовлення косметичних
препаратів, ліків, а також силь�
нодіючих смертоносних отрут,
якими вони зводили в могилу
своїх противників. 12 000 років
тому в Єгипті вже виготовляли
і випалювали цеглу, з якої пов�
ністю змуровано деякі піраміди.
Найдавніші скляні вироби (на�
мисто, брязкальця тощо), знай�
дені при розкопках, належать
до 3500 р. до н. е. Для виготов�
лення кольорових керамічних
і скляних виробів широко зас�
тосовували мінеральні фарби –
здебільшого оксиди заліза,
міді, марганцю та кобальту. Для
захисного покриття малюнків
використовували високоякісні
і тривкі лаки на зразок оліфи.
Єгиптяни вміли добувати ртуть,
виплавляти бронзу, свинець,
олово, а пізніше (за 1000 р.
до н. е.) і залізо.

Успішно розвивалося хімічне

ремесло і у країнах Азії – Месо�
потамії, Індії та Китаї. Металур�
ги Давнього Вавилона виплав�
ляли сурму та сурм'янисті брон�
зи вже близько 3000 років до
н. е. Під час розкопок поблизу
Багдада вчені знайшли, мабуть,
перші зразки мідно�залізних
гальванічних елементів та золо�
тих гальванічних покриттів. 

В Олександрії, заснованій у
IV ст. до н. е., майже тисячу
років проіснувала знаменита
Олександрійська Академія, в
якій вчились і працювали пере�
важно греки. Тож не дивно, що
багато секретів і прийомів «та�
ємного мистецтва» єгипетських
жерців стали відомі грецьким
ученим і ремісникам. Поступо�
во давньоєгипетське мистецтво
підробки золота, срібла та кош�
товних каменів стало поширю�
ватись як істинне «перетворен�
ня» однієї речовини в іншу. На
початку нашої ери воно заполо�
нило уми людей не тільки в
Єгипті, який на той час уже опи�
нився під п'ятою римського
легіонера, а й по всій Римській
імперії. Таємне мистецтво пе�
ретворення (трансмутації) ме�
талів поширювалося подібно
пошесті. В обігу з'явилася вели�

Привертаємо увагу

«А починалось усе із 
«відьомського ремесла...»
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чезна кількість фальшивих мо�
нет, що підривало економічну
основу імперії, яка й так почала
занепадати. Усе це змушувало
римських імператорів вживати
жорстоких репресивних заходів
і навіть смертну кару до люби�
телів «таємного мистецтва».

У VII ст. дикі кочові племена
арабів у результаті загарбниць�
ких воєн заволоділи Олек�
сандрією. Багато єгипетських та
грецьких книжок, що опинили�
ся в руках арабів, згодом було
розшифровано і прочитано.
З них арабські вчені запозичи�
ли накопичені протягом тися�
чоліть знання з різних наук, у
тому числі і з хімії. До назви
«таємного мистецтва» араби
додали поширений в їх мові
префікс «ал» і з того часу «свя�
щенне таємне мистецтво» стало
називатись «алхімією». Алхімі�
ки середньовіччя витратили чи�
мало зусиль на марні пошуки
двох таємничих речовин. Одна
з них – філософський камінь
(начало всіх начал, червоний
лев, життєвий еліксир, великий
магістеріум, червона тинктура
тощо), яка нібито могла не тіль�
ки перетворювати срібло, ртуть,
свинець та інші метали на золо�
то, а й лікувати всі хвороби,
значно подовжити вік людини,
а то й зробити її безсмертною.
Друга речовина (білий лев, біла
тинктура, малий магістеріум то�
що) ніби могла перетворювати
неблагородні метали лише на
срібло.

У зв'язку з цим не можна не
згадати і деякі історичні постаті.
Чи не найлегендарнішим серед
арабських алхіміків був Джабір
ібн�Хайян (латинізоване ім'я –
Гебер, близько 721–815 рр.),
який працював при дворі баг�
дадського халіфа. Подібно до
індійських, китайських та дея�
ких олександрійських алхіміків
Джабір стверджує, що всі мета�
ли складаються з двох начал –
ртуті (жіноче начало) та сірки
(чоловіче начало), які, з'єдную�
чись у різних пропорціях, утво�
рюють сім відомих металів (до
металів, крім золота, срібла,
міді, заліза, олова, свинцю, він
залучає й скло). У своїх творах
Джабір згадує чимало речовин
(нашатир, луг, купорос, галун,
сурму тощо), хімічні операції
(сублімацію, кристалізацію, пе�
регонку, нагрівання у спеціаль�
них печах тощо) і, головне, вис�
ловлюється про те, що алхіміки
повинні займатися проведен�
ням дослідів. Гучно лунало ім'я
й іншого арабського алхіміка –

Абу�Бакр Мухамеда ібн Закарія
ар�Разі (латинізоване ім'я – Ра�
зес, близько 865–925 рр.). Ар�
Разі теж вважав, що за допомо�
гою «еліксиру» (змінюючи спів�
відношення сірки та ртуті) мож�
на перетворювати метали, але
до двох начал він додає ще
третє – «соляне начало» (озна�
ка розчинності). Слідом за Де�
мокрітом і Лукрецієм Каром він
висловив геніальну здогадку
про те, що всі тіла складаються з
неподільних елементів (атомів)
та порожнечі між ними, уперше
зробив спробу класифікації
відомих на той час речовин.

Твори Джабіра, ар�Разі та
інших арабських алхіміків через
завойовану арабами Іспанію, а
також Візантію проникали в Єв�
ропу, де їх читали в латинських
перекладах і дуже шанували.
Неможливо не згадати видат�
ного таджицького вченого і лі�
каря епохи Середньовіччя –
Абу�Алі ал�Хусейна ібн�Сіни
(латинізоване ім'я Авіценна,
близько 980–1037 рр.). На його
творах протягом 500 років нав�
чались і виховувалися медики
багатьох країн світу. Він пер�
шим відкинув ідею трансмутації
металів і на повний голос зая�
вив, що всі зусилля алхіміків
марні і приречені на невдачу.

На початку нашої ери висо�
кого рівня досяг розвиток
хімічного ремесла в Індії, Китаї
та Японії. Усім, хто приїздить до
столиці Індії – Делі, показують
знамениту металеву колону IV
ст., яка не змінилася протягом
століть в умовах спекотного й
вологого клімату. Складається
вона зі звичайнісінького, але
високочистого заліза (99,72%
Fе), яке не зазнає корозії. Це
свідчить про те, що давні індійці
вміли виплавляти чисті метали і
добре їх обробляти. Великих
успіхів у розвитку практичної
хімії було досягнуто в Китаї. Ки�
тайські металурги першими
навчилися виплавляти цинк
(«китайське залізо») та сплави
деяких металів. У II ст. в Китаї
було розроблено спосіб виго�
товлення справжнього паперу з
деревної кори, конопель, ста�
рого ганчір'я тощо. Китай вва�
жається батьківщиною порце�
ляни, яку тут виготовляли ще в
VII ст. У IX ст. китайці винайшли
чорний (димний) порох –
суміш селітри, сірки та деревно�
го вугілля.

Алхімічні ідеї арабів, проник�
нувши в Західну Європу, знайш�
ли воістину благодатний ґрунт.
В епоху Середньовіччя і навіть

заслугою Бекона є те, що він
перший серед європейців під�
креслив першочергове значен�
ня досліду у вивченні природ�
них явищ.

Визначним алхіміком XV–XVI
ст. був легендарний монах ор�
дену св. Бенедикта Базиліус Ва�
лентинус, який чудово володів
експериментальним мистецт�
вом. Він першим з європейців
добув елементарну сурму (ан�
тимоній) і детально вивчив її
властивості, добув і докладно
описав «сурм'яну олію» (SbС15),
«соляний спирт» (соляну кисло�
ту), вивчив її дію на метали та їх
оксиди. У своїх творах Базиліус
Валентинус згадує сполуки цин�
ку, ртуті, олова, свинцю, вісму�
ту, кобальту тощо.

У XVII ст. алхіміки вже шука�
ють «філософський камінь» не
тільки серед продуктів міне�
рального царства, а й у живій
природі. Вони міркують приб�
лизно так: оскільки людина –
найдосконаліше створіння, то
«філософський камінь» може
міститись у продуктах її жит�
тєдіяльності. Подібна думка
і наштовхнула гамбурзького ал�
хіміка Генніга Бранда зайнятися
дослідженням людської сечі.
В сухому залишку, добутому пе�
регонкою сечі, алхімік Бранд
замість сподіваного «каменя
мудреців» знайшов звичайний
білий фосфор, який яскраво
світиться в темряві. На превели�
кий подив, «камінь мудреців»
не перетворював срібло і сви�
нець на золото.

Варто згадати ще про одного
алхіміка Йогана Фрідріха Бетге�
ра (1685–1719 рр.), який, займа�
ючись за гратами «перетворен�
ням» металів, зробив відкриття,
яке відразу озолотило короля
Саксонії Августа II Сильного.
З допомогою відомого німець�
кого фізика С. Чирнгауза Бетгер
винайшов спосіб виготовлення
«білого золота» – порцеляни,
яку до того ввозили з Китаю та
Японії. А за чудові порцелянові
вироби в усіх країнах Європи
платили золотом.

Завершуючи розповідь про
алхімію, треба зазначити, що
свої твори алхіміки писали над�
звичайно складною і заплута�
ною мовою, де кожне слово чи
фраза мали загадковий зміст.
Це робилося навмисне, щоб
ніхто не зміг прочитати і розсек�
ретити якусь таємницю. Кож�
ний алхімічний трактат був оз�
доблений великою кількістю
ілюстрацій, де кожна речовина та
хімічна операція зображувались

пізніше алхімією захоплюва�
лись майже всі – монахи, жеб�
раки, князі і навіть короновані
особи, всім хотілося розба�
гатіти. Алхімічними операціями
трансмутації металів займався,
зокрема, німецький імператор
Рудольф II. Він перетворив свій
палац на велику алхімічну ла�
бораторію, де оточив себе вата�
гою різних шахраїв і пройдисві�
тів, які вважалися знавцями
«таємного священного мистецт�
ва». В епоху Середньовіччя ал�
хіміки в містах часто жили і пра�
цювали в окремих кварталах,
на окремих вулицях. За місти�
фікації та обман алхіміки часто
закінчували життя в катівнях, на
каторзі чи  шибениці. Інквізиція
переслідувала любителів «ві�
дьомської кухні» і спалювала їх
на вогнищах «за стосунки із са�
таною».

Серед алхіміків зустрічають�
ся також імена філософів і бо�
гословів, таких, як Альбрехт
фон Больштедт (Альберт Ве�
ликий), його учень і послідов�
ник Тома Аквинський, Роджер
Бекон, Раймонд Луллій, Ба�
зиліус Валентинус та багато
інших. Альберт Великий
(1193–1280 рр.) сам проводив
досліди з «перетворення» ме�
талів, він першим з європейців
описав магнітну стрілку і по�
рох. Будучи послідовником
арабських алхіміків, Альберт
теж помилково вважав, що
метали складаються з ртуті і
сірки, і додавав до цих начал
воду і миш'як. Він був переко�
наний у тому, що метали мож�
на перетворювати, змінюючи
їх густину та забарвлення. Ме�
тали, на його думку, забарв�
люються ртуттю в білий колір,
сіркою – у червоний, миш'я�
ком – у жовтий. Густина ме�
талів залежить від кількості
води, що міститься в них, та
міри її стиснення. Альберт Ве�
ликий умів визначати чистоту
золота та відокремлювати хі�
мічним способом благородні
метали від звичайних.

До визначних алхіміків се�
редньовіччя відносять і Родже�
ра Бекона (1214 – близько 1292
рр). Він викладав богослов'я та
філософію у старовинному уні�
верситетському місті Англії
Оксфорді, а у вільний від лекцій
та молитов час займався алхі�
мією. Звинувачений у чаклунст�
ві, Бекон провів у в'язницях 24
роки. Святі отці сподівалися
вирвати в нього таємницю до�
бування «філософського каме�
ню» в обмін на волю. Великою
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у вигляді символічних і алего�
ричних малюнків. Учені витра�
тили багато років копіткої
праці, розплутуючи й розшиф�
ровуючи хитромудрі писання
алхіміків, проте переважна
більшість їх творів залишилася
нерозшифрованою й досі. Мож�
на не сумніватися, що в них

містяться певні відомості, які
становлять цінність і в нашу
космічну епоху. Ідею перетво�
рення одних хімічних елементів
на інші вдалося втілити у життя
лише фізикам XX ст. за допомо�
гою ядерних реакцій. Не пропа�
ла даремно також самовіддана
й важка праця шукачів «філо�

софського каменю». Разом із хі�
міками�практиками алхіміки
накопичили великий фактич�
ний матеріал, добули, вивчили
й описали багато нових речо�
вин, розробили чимало експе�
риментальних методів, прийо�
мів і операцій, якими хіміки ко�
ристуються й сьогодні. Тому,

розглядаючи діяльність алхімі�
ків, варто виходити не з того,
чого вони не зробили, а з того,
що вони внесли нового до
скарбниці знань порівняно
зі своїми попередниками.

Віктор МАЛИШЕВ, 

доктор технічних наук

За всіх часів та обставин ця
проблема завжди була акту�
альною. По�перше, вона щіль�
но пов'язана зі здоров'ям. По�
друге, не завжди багатий стіл
корисний людям. Помірність
тут, як і у чимало іншому, ніколи
і ні для кого не була зайвою.

Що таке здорове харчування?

Гарною дієтою можна назвати
те, що забезпечує всі поживні
речовини, потрібні для вашого
здоров'я. Така дієта різно�
манітна, багата на овочі і фрукти
та обмежує споживання насиче�
них жирів, які містяться в таких
продуктах, як масло, сир, не�
збиране молоко, м'ясо, конди�
терські вироби. Дієта має відпо�
відати потребам організму
в енергії, дозволяючи вам під�
тримувати оптимальну вагу.
Але найголовніше, це повинна
бути дієта, яка вам подобається.

Чому потрібно правильно

харчуватися?

Те, що ми їмо зараз, ради�
кально відрізняється від того,
що їли наші предки. Часто в на�
шому раціоні багато жирів
(особливо насичених), солі і
цукру та надто мало грубої їжі,
фруктів і овочів. Цим можна по�
яснити чимало наших захво�
рювань.

Правильне харчування скоро�
чує ризик серцевих захворю�
вань, а також діабету і деяких
видів раку. Гарна дієта цілюще

впливає на ваше серце, допома�
гає підтримувати його роботу.
Крім позитивного впливу на ва�
ше здоров'я, дієта допомагає вам
мати кращий зовнішній вигляд.

Чи правильно я харчуюся?

Відповіді на це запитання
змусять вас задуматися (варіан�
ти відповідей «так», «ні»).

– Чи з'їдаєте ви щодня п'ять
порцій овочів і фруктів?

– Чи їсте ви більше білого
м'яса, ніж червоного?

– Чи віддаєте ви перевагу
знежиреним молочним про�
дуктам?

– Чи вважаєте ви за краще
використовувати м'які марга�
рини й олію?

– Яка ваша вага в нормі?
– Чи їсте ви жирну рибу

(скумбрія, лосось) хоча б один
раз на тиждень?

– Чи випиваєте ви щодня
6–8 склянок води?

Зазначимо, що 1 порція дорів�
нює 2–3 столовим ложкам ово�
чів, одному великому фрукту
(наприклад, банану) чи двом –
трьом маленьким (приміром,
слив), одній маленькій чашці чи
склянці фруктового соку.

Якщо ви відповіли «ні» на ок�
ремі запитання, цілком можли�
во, що вам корисно змінити
ваш спосіб харчування.

Чи зможу я харчуватися

більш правильно?

Існує чимало способів для то�

го, щоб харчуватися більш пра�
вильно. Наші поради допомо�
жуть поліпшити вашу дієту.
Пам'ятайте: не варто пробувати
змінити все кардинально, кра�
ще почати з невеличких змін.
А для отримання консультації
і додаткової інформації звер�
ніться до вашого лікаря чи діє�
толога.

Корисні поради

Споживайте менше тварин�
них (насичених) жирів. Купляй�
те найпісніше м'ясо, яке ви тіль�
ки можете собі дозволити. Ви�
даляйте увесь видимий жир і
знімайте шкіру з курки. Менше
їжте тістечок та інших конди�
терських виробів.

Використовуйте для приготу�
вання їжі олію (наприклад, со�
няшникову, кукурудзяну чи
маслинову) і м'які (рослинні)
маргарини для бутербродів.

Вибирайте знежирені мо�
лочні продукти, такі, як йогурт
із низьким вмістом жиру, зне�
жирене молоко і сир.

Спробуйте регулярно спожи�
вати рибу. Потрібно їсти жирну
рибу (приміром, оселедці, скумб�
рію, сардини, тунець, включаю�
чи і рибні консерви) щонаймен�
ше один раз на тиждень.

Регулярно споживайте їжу,
виготовлену з продуктів, що
містять крохмаль: картоплю,
крупи, злаки, а також макарон�
ні вироби. Якщо є можливість,

віддавайте перевагу продуктам
з борошна грубого помолу.

З'їдайте щодня не менше
п'яти порцій фруктів, овочів та
бобових (бобів, червоної ква�
солі, чечевиці).

Споживайте менше цукру. Це
не значить повністю відмовля�
тися від солодкого, просто ви�
бирайте напої без цукру і вико�
ристовуйте його замінники.

Старайтеся випивати щодня
півтора літра рідини. Ви можете
збільшити споживання води,
але також пийте фруктові соки
і молоко. Спиртне пийте помір�
но, не більше 15 грамів чистого
алкоголю для жінок і не більше
25 грамів – для чоловіків.

Уникайте надмірного спожи�
вання таких солоних продуктів,
як копченості, сир, інші солоні
закуски, а також зменшіть кіль�
кість солі, яку ви додаєте в їжу
при її приготуванні і за столом.
Замініть сіль травами та спеція�
ми, щоб їжа не здавалася не�
смачною.

І остання, хоча теж важлива
порада. Спробуйте програму зі
здорового способу життя Rama
з тим, щоб кинути палити, на�
вчитися долати стрес, правиль�
но харчуватися, вести більш ак�
тивний спосіб життя.

Надія НАТРУСНА, 

головний лікар управління

соціальної адаптації та

реабілітації університету

Наше здоров'я

Що означає правильно харчуватися?

В одній із книг, не пам'ятаю
вже в якій, мені трапилося мір�
кування письменника про те,
чого може досягти кожна люди�
на у житті. Так�от, автор аргу�
ментовано, на багатьох прик�
ладах доводив, що безталан�
них людей не буває. Всі, абсо�
лютно всі, що живуть на Землі

мають певні хист, здібності.
Але, на превеликий жаль, да�
леко не кожен чоловік чи жінка
реалізовують дароване Богом,
природою, батьками. Бо по�
трібні ще кілька речей. Зокре�
ма, наполегливість, цілеспря�
мованість. Та, передусім, пра�
ця, важка і щоденна.

Це повною мірою стосується і
людей мистецького цеху. Чима�
ло прихильників кіно, театру,
музики всерйоз вважають, що
їхні кумири – такі собі улюб�
ленці долі. Мовляв, усе їм легко
далося і дається. З талантом і
зовнішністю пощастило, от і от�
римуй дивіденди від них.

Але ж скільки дуже вродли�
вих і небезталанних, так і не до�
сягли в житті чогось суттєвого.
На заваді стали небажання чи
невміння реалізувати свій по�
тенціал.

Валентин Шестопалов не
вважає себе улюбленцем долі.
Правда, йому, як він сам виз�

Прекрасне – поряд

Любов на все життя
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нає, дуже пощастило на зорі ту�
манної юності. Бо зустрів лю�
дей, які помітили його здібнос�
ті, підтримали бажання грати в
театрі.

Служить Валентин Микито�
вич Мельпомені вже сорок
п'ять років. Хоча шістдесятиліт�
ній ювілей зустріне тільки ни�
нішнього вересня. Бо вийшов
на сцену в неповні п'ятнадцять
років. Це трапилося у рідному
Львові.

Дуже пишається знайом�
ством із дуже відомим режисе�
ром Р. Віктюком. Роман Григо�
рович помітив юне дарування
(як і чимало інших) і всіляко
підтримував його. А поради
майбутнього метра були прості
і зрозумілі:

– Більше читай гарних кни�
жок...

– Краще вивчай життя...
– Приглядайся до людей: які

вони, як поводяться, чим ці�
каві...

У роботі артиста все важли�
во. Валентин Микитович згадав
своє захоплення спортом. В
юності він серйозно займався
волейболом, навіть входив до
складу молодіжної збірної Ук�
раїни з баскетболу. Не стала
зайвою, щодо життєвого досві�
ду, робота в учнівських самоді�
яльних організаціях.

Загалом зустріч зі студентами
плавно перетворилася на живу і
невимушену бесіду. Спілкуван�
ня було, на мій погляд, досить
цікавим. Студенти запитували,
народний артист України від�
повідав. Інколи дуже лаконічно,
але здебільшого розгорнуто,
з розлогими подробицями і ко�
ментарями.

Робота в Театрі російської
драми імені Лесі Українки –
найдовша за тривалістю у твор�
чій біографії В. М. Шестопало�
ва. Були перерви. Зокрема, в Те�
атрі поезії, в іншому драматич�
ному колективі. Повернення на

звичне робоче місце, на вулицю
Богдана Хмельницького відбу�
лося за обопільним бажанням.
Але за ініціативою керівників
російської драми.

Загалом Валентин Микито�
вич ніколи, нічого і ні у кого не
випрошував і не випрошує. Ні
ролей, ні визнань. Усе, на його
думку, мають вирішувати інші
чинники. Приміром, від ролей
у театрах ніколи не відмовляв�
ся, погоджувався на все, що
пропонували режисери, зви�
чайно, виходячи з творчих
можливостей, досвіду і віку ак�
тора. А як виходить, судити гля�
дачу. Але те, що кожного місяця
зайнятий приблизно у дванад�
цяти спектаклях, свідчення зат�
ребуваності артиста.

Щодо телебачення, то тут
стосунки трохи інші. Трапляло�
ся, що й відмовлявся від, здава�
лося б, спокусливих пропо�
зицій. І не лише тому, що на
перше місце ставить театр. Ар�

тисту не подобаються тривалі
роз'їзди, кількатижневі зйомки
в інших містах, навіть не за ме�
жами України.

І все ж ролі, до того ж, цікаві,
були. Зокрема, в телесеріалі
«Зцілення любов'ю», в кількох
кінострічках.

Загалом дуже помітним було
те, що Валентин Микитович лю�
бить молодь, охоче спілкується
з нею. А про Університет «Ук�
раїна» знає не з чуток. Бо в на�
шому навчальному закладі ово�
лодіває професією юриста онуч�
ка актора Ірина Родіонова.
Дівчина ця вже третьокурсниця.
Тож її відомий дідусь на закін�
чення зустрічі щиро і зацікавле�
но побажав університету швид�
шого утвердження на освітянсь�
кому небосхилі, а його студен�
там – успіхів у навчанні й осо�
бистого щастя.

Анатолій УРБАН

Фото Олександри ХРАНОВСЬКОЇ
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Для слов'янських народів Біб�
лію переклали в IX ст. святі Ки�
рило та Мефодій. Старобол�
гарська мова цього перекладу
на землях Київської Русі набула
місцевого забарвлення і отри�
мала назву мови церковнос�
лов'янської, зрозумілої не лише
письменним книжникам, а ши�
роким народним верствам. Пра�
вославна церква започаткувала
традицію поширення християн�
ства саме церковнослов'янсь�
кою або старослов'янською мо�
вою, що збереглася до XIX ст.

У XVI–XVII ст. на хвилі бо�
ротьби за незалежність та на�
ціонально�культурне відро�
дження України й української
православної церкви усвідом�
люється потреба проповіді хрис�
тиянського вчення не польсь�
кою або латинською, а мовою
рідною, зрозумілою українсь�
кому народу. У 1556–1561 рр. в
Пересопницькому монастирі за
архімандрита Григорія з'яв�
ляється «Пересопницьке Єван�
геліє». Цьому перекладу прита�
манні риси української мови
XVI ст. Вплив народної мови, на
думку вчених, помітний і у зна�
менитій «Острозькій Біблії»
1580–1581 рр. 

Крім цих перекладів, для
церковного і домашнього вжит�
ку служили також першодруки
Біблії білоруса Франциска Ско�
рини. Мова його слов'янських
перекладів Святого Письма бу�
ла так наближена до тодішньої
української мови, що дехто
навіть вважав друки Скорини
суто українськими.

У період великої національ�
но�державної руїни, після при�
єднання України до Росії, спра�
ва перекладу Біблії занепадає.

Лише в XIX ст. з появою «Енеї�
ди» Івана Котляревського, коли
виникає полеміка навколо пи�
тання української літературної
мови, знову постає питання про
відповідний переклад Біблії.
Брався за переспів біблійних
Псалмів Петро Гулак�Артемов�
ський. Його перекладам прита�
манні значні відхилення від
оригіналу, надмірна україніза�
ція тексту. Поет Степан Рудансь�
кий до своїх «Співомовок»
включив власні перекази біб�
лійних сюжетів, збережених на�
родною традицією: розповіді
про початок світу, про велетнів,

царів Давида і Соломона, про
Бога та його пророків. За перек�
лад біблійних книг майже од�
ночасно бралися письменник
Григорій Квітка�Основ'яненко
у Харкові й Маркіян Шашкевич
у Галичині. М. Шашкевич над�
рукував п'ять розділів Євангелії
від св. Матвія й повну Євангелію
від св. Іоанна. В 1859 р. в Петер�
бурзі вийшли друком «Псалми,
переложеные на малорусское
наречіе» Михайла Максимови�
ча. В останній чверті XIX ст. над
перекладом Біблії працювали
український письменник і фольк�
лорист Володимир Александ�
ров та інспектор Ніжинського
ліцею князя Безбородька Федір
Морачевський. 

Тарас Шевченко здавна мріяв
про Святе Письмо, перекладене
українською мовою. Поетичний
цикл Т. Шевченка «Псалми Да�
видові», поема «Марія», вірш
«Пророк», поетичні переспіви
уривків зі Святого Заповіту («Осії.
Глава 13», «Ісая. Глава 35»,
«Наслідування Єзекиїля. Глава
19», «Наслідування 11�го Псал�
ма»), численні цитування Свя�
того Письма у прозових творах і
в «Щоденнику», а також яскра�
ва біблійна тематика в його об�
разотворчому мистецтві (цикл
малюнків «Про блудного сина»
та інші), – усе це свідчить про
глибоке знання Т. Шевченком
Біблії, його любов до Божої
Книги, а також непорушну віру
в Бога. Можливо, Т. Шевченко
вплинув на свого молодшого
колегу, письменника Пантелей�
мона Куліша. Вони мали спіль�
ний план щодо повного перек�
ладу Біблії українською мовою.
Наші великі просвітителі ро�
зуміли: щоб створити українсь�
ку літературну мову, потрібно
видати нею Святе Письмо –
найпоширенішу у світі книгу.

У 1846 р. Тарас Шевченко
вирішив розпочати цю справу
з чотирьох Євангелій, залучив�
ши до перекладацької роботи
трьох своїх приятелів. «З того
часу, — писав П. Куліш, – поча�
лося перекладування Святого
Письма тихцем та нишком від
Москаля. Перекладувано його
скрізь по Вкраїні, що іноді тру�
долюбці Божі і не знали один
про одного». 

Арешт і заслання Т. Шевчен�
ка перешкодили здійсненню

спільного задуму. 
Але велична ідея залишилась

у свідомості П. Куліша, який ди�
вом уник арешту за участь у Ки�
рило�Мефодіївському братстві.
Він встиг виїхати до Варшави
для роботи в польських ко�
ролівських архівах. 

Тарас Шевченко повернувся
із заслання з підірваним здо�
ров'ям і не мав можливості жи�
ти в Україні. Після смерті Т. Шев�
ченка у 1861 році П. Куліш бе�
реться за здійснення перекладу
Біблії, ясно розуміючи велике
значення цієї Книги для справи
національного і культурного
відродження України. Про це
свідчив і сам письменник, коли
згадував членів Кирило�Ме�
фодіївського братства, які гли�
боко знали Святе Письмо. Він
усвідомлював, що надрукувати
свій переклад на території
Російської імперії, де пе�
реслідувалась українська мова,
буде неможливо. Сам П. Куліш
був родом із Чернігівщини.
Оскільки Східна Україна входи�
ла до складу Російської імперії,
він, природно, був громадяни�
ном Росії.

Проживаючи у Варшаві з дру�
жиною О. Білозерською (літе�
ратурний псевдонім – Ганна
Барвінок), він знав, що сім мі�
льйонів його земляків живуть
на західних землях України
і знаходяться під пануванням
Австро�Угорщини. Мова і куль�
тура українців там розвивалися
вільно, і саме це додавало
П. Кулішу впевненості в успіш�
ному завершенні й виданні пе�
рекладу Біблії українською мо�
вою. Його сподівання на допо�
могу і сприяння галицьких ук�
раїнців у наступні роки повніс�
тю підтвердилися. Здійснені
ним переклади Біблії окремими
частинами друкували у Львові
і розповсюджували не тільки
у «підавстрійсько�угорській»,
але й у «підросійській» Україні,
таємно переправляючи через
державний кордон. Копітка пе�
рекладацька праця над біблій�
ними текстами тривала довгих
тридцять років. 

Відчуваючи на собі тягар ве�
ликої відповідальності, П. Ку�
ліш у 1868 р. залишає у Варшаві
прибуткову роботу та переїжд�
жає до Венеції, аби впритул,
а не епізодично, зайнятися ук�

раїнським перекладом Нового
Заповіту. На жаль, приступаючи
до такої серйозної справи, П. Ку�
ліш не проконсультувався з Бри�
танським біблійним товарист�
вом, яке вже тоді координувало
національні переклади Біблії.
Він здійснив переклад не з дав�
ньогрецького оригінального
тексту, а головним чином,
з церковнослов'янської мови та
інших неоригінальних текстів.

Пантелеймон Куліш замис�
лив величезної ваги справу –
дати українському народові
повний текст Біблії тією мовою,
якою наш народ творив пісні,
думав і промовляв до Бога про�
тягом довгих віків. У 1868 р.
у львівському часописі «Прав�
да» (себто у закордонному на
той час виданні) П. Куліш на�
друкував переклад І і XIII «Да�
видових Псальмів». Ці перекла�
ди ввійшли до Псалтиря, на�
друкуваного П. Кулішем у 1871 р.
під псевдонімом Павло Ратай.
В умовах заборони української
мови в Російській імперії та су�
ворого контролю з боку Синоду
РПЦ видань релігійної літерату�
ри свої ранні переклади окре�
мих біблійних книг П. Куліш ви�
давав анонімно, не вказуючи
свого імені як перекладача.

У 1868 р. у часописі «Прав�
да», а згодом окремим видан�
ням П. Куліш опублікував пе�
реклад двох Мойсеєвих тво�
рів – «Пісні над Червоним мо�
рем» і «Пісні передсмертної», у
1869 р. – переклади XV і XVI
Псалмів та Книги Йова (під
псевдонімом Павло Ратай). Ць�
ого ж року в додатку до «Прав�
ди» з'являється інтерпретація П.
Кулішем П'ятикнижжя Мойсе�
євого під назвою «Святе Пись�
мо, або Библія Старого і Нового
Завіту. Русько�українською мо�
вою переложена». У статті на
восьмі роковини смерті Тараса
Шевченка П. Куліш радісно пи�
сав: «Ось�бо стоїмо вже в две�
рях нового періоду бороття Ук�
раїни за своє людське і народне
право. Вже появила вільна пре�
са початок нового твору невмі�
рущого духу Українського – по�
чаток Святого Письма...»

Куліш хотів продати перекла�
ди Святого Письма Британсько�
му біблійному товариству, а на
виручені гроші мав намір засну�
вати у м. Львові книгарню,

Духовність

Біблія українською мовою
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а потім друкарню. Агент Бри�
танського біблійного товарист�
ва, прочитавши у рецензії про�
фесора Віденського університе�
ту, що переклад Куліша не зов�
сім відповідає грецькому оригі�
налу, відписав перекладачеві,
що товариство тільки тоді ку�
пить український переклад Свя�
того Письма, коли він буде аб�
солютно відповідати грецькому
оригіналу.

Пантелеймон Куліш не розгу�
бився й негайно приступив до
вивчення грецької та давньоєв�
рейської мов. Він досить швид�
ко опанував оригінальні мови
Біблії і знову взявся до роботи.
Глибоке й щире переконання
П. Куліша у найвищій вартості
надбань культури світової для
розвитку культури української
стало тим стимулом, який на�
дав йому поступового поштов�
ху у цій тяжкій, але потрібній
рідному народу праці. Він мав
всеосяжну ідею перетворити
українців із нації етнічної на
націю політичну шляхом послі�
довного відтворення нетлінних
національно�культурних над�
бань. Для здійснення цього за�
думу сім'я переїжджає до Відня.

П. Куліш почав переклад
з давньоєврейської від перших
книг Біблії. У 1869 р. у Львові
коштами місцевої української га�
зети «Правда» був надрукований
переклад П'ятикнижжя Мойсея. 

Наприкінці 1860�х років у Від�
ні починає сходити зоря моло�
дого Івана Пулюя, громадська
діяльність якого з усіх українсь�
ких діячів на Австро�Угорських
землях була найвизначнішою.
Він послідовно й наполегливо
відстоював культурні права ук�
раїнської нації, домагався доз�
волу відкрити українські шко�
ли. У 1867 р. він у Відні об'єднав
місцевих українців у товарист�
во «Січ». Головним у діяльності
організації була справа націо�
нального відродження, консо�
лідації українців.

У 1869 році П. Куліш знайо�
миться з Іваном Пулюєм. У них
була велика різниця у віці, вони
належали до різних українсь�
ких церков – православної та
греко�католицької. Вони були
громадянами двох держав, які
поділили між собою Україну,
але цих двох велетнів українсь�
кого духу, видатних діячів нау�
ки і культури Пантелеймона Ку�
ліша та його молодшого друга,
побратима, колеги й сподвиж�
ника Івана Пулюя поєднувала
любов до Слова Божого і любов
до України. 

На відміну від уродженця
Східної України Пантелеймона
Куліша, Іван Пулюй народився
в Західній Україні, в селі Гри�
майлові, неподалік від Терно�
поля. Цікавився природничими
науками, але на вимогу батька
навчався на богословському
факультеті Віденського універ�
ситету, де вивчав давньогрець�
ку, давньоєврейську та латин�
ську мови. Будучи з дитячих
років натурою глибоко й щиро
релігійною і страждаючи від
прикрого розриву з батьками
через незгоду висвятитися після
закінчення курсу теології у Ві�
денському університеті, Іван
Пулюй написав у 1869 р. ук�
раїнською мовою «Молитовник
для руського народу» і готував
його до друку для греко�като�
лицької церкви. Паралельно з
богослов'ям І. Пулюй професій�
но цікавився фізикою. Думки
про потребу наукового пізнання
світу уводили І. Пулюя від тео�
логії до філософії, натурфіло�
софії, фізики, астрономії, елект�
ротехніки. Він продовжував
навчатися на філософському
факультеті, де разом із гумані�
тарними науками викладали й
природознавство. Це давало
йому можливість проводити
практичні досліди у лаборато�
ріях Відня.

У 1869 р. до перекладу Біблії
поталанило П. Кулішу залучити
І. Пулюя, який, окрім своїх гли�
боких досліджень у галузі фізи�
ки, знав п'ятнадцять мов. Про�
позиція спільної праці надійшла
від П. Куліша, який, захоплений
ідеєю перекладу Біблії, перебу�
вав у складному пошуку висо�
коосвіченого богослова з доб�
рим знанням давніх мов. Іван
Пулюй, глибина знань якого
викликала щирий подив сучас�
ників, виявився вдалою канди�
датурою для такої роботи. І.Пу�
люй погодився попрацювати на
благо українського народу і
прилучитися до перекладу книг
Нового Заповіту. Їх творча спів�
праця тривала понад чверть
століття. І. Пулюй виявився ду�
же пунктуальним у роботі, жод�
ного разу він не затримав пе�
реклад дорученого йому тексту
з Євангелій. Обидва перекла�
дача вирішили, що після завер�
шення кожної з книг Заповіту,
будуть зразу друкувати її.

У 1871 р. у Відні у друкарні
Соммера громадським коштом
виходять друком «Євангелия по
св. Матфеєві (Святе Письмо).
Переклад український», «Єван�
гелия по св. Маркові...», «Єван�

гелия по св. Луці...», «Євангелия
по св. Іоаннові...» Співпраця
П. Куліша та І. Пулюя тривала
і завершилася виходом у світ
усього Нового Заповіту 1880 р.
у Львові під назвою «Святе
Письмо Нового Завіту. Мовою
русько�українською переклали
вкупі П. Кулиш и И. Пулюй.
Відень 1871 р. Печатано у Львові
в друкарні Товариства имени
Шевченка 1880». Обсяг цього
видання – 464 сторінки. Два ви�
дання вийшло в 1912 р. і, на�
решті, третє – в 1919 р. Про цей
переклад неодноразово писав
Іван Франко, зазначаючи, що
«отсю книгу (вона дуже дешева)
повинна мати кожна читальня і
кожний поодинокий чоловік».

Видання своїм власним кош�
том результатів багаторічної
праці не принесло переклада�
чам належної втіхи. Незважаю�
чи на те, що у Галичині ук�
раїнська мова була дозволена,
проте священики у церковному
богослужінні задовольнялися
церковнослов'янською з ук�
раїнською вимовою. Уніатські
священики не поспішали пере�
ходити на українську мову.
Проте ні бойкот перекладаць�
кої праці, ні заборона поширю�
вати це видання на території
Російської імперії не спинило
запалу П. Куліша будь�що упов�
ні реалізувати задумане. У 1871 р.
у Львові був виданий «Псал�
тир» українською мовою. Після
того, як новообраний митропо�
лит греко�католицької церкви
Йосип Сембратович офіційно
підтримав переклад Біблії ук�
раїнською мовою, П. Куліш
і І. Пулюй ніби отримали нове
дихання. Натхнені зростаючою
увагою до своєї нелегкої праці,
перекладачі не шкодували ні
сил, ні часу, аби швидше завер�
шити велику справу. Вони були
переконані, що народ, який має
Біблію рідною мовою, не може
бути знищений. Мова, якою пе�
рекладена Біблія, безсмертна.

Після численних переробок і
доповнень, після 14 років листу�
вання з Біблійним товариством
останнє таки погодилося у 1885
р. купити переклад Нового За�
повіту. Видання це побачило
світ у Відні у 1887 р., а потім бу�
ло повторене через п'ять років.

Отже, за чотири роки (1869�
1872), проведені у Відні, Панте�
леймон Куліш та Іван Пулюй
здійснили переклад Нового За�
повіту з давньогрецької мови.
Одночасно П. Куліш перекла�
дав книги Старого Заповіту. За�
кінчивши переклад Старого За�

повіту, П. Куліш вирішив повер�
нутися на Чернігівшину, на свій
хутір Мотронівку, щоб поступо�
во редагувати переклад і готу�
вати його до видання під егідою
Британського біблійного това�
риства. Але сільське життя, ве�
лике господарство, наче трясо�
вина, затягли письменника. Лі�
тературне опрацювання перек�
ладу відкладалося. У 1880 р. на
запрошення П. Куліша та його
дружини Ганни Барвінок до
Мотронівки на відпочинок при�
їздив Іван Пулюй, як вони його
називали «чоловік�самоцвіт».
Друзі спостерігали зірки на ве�
чірньому небі, говорили про
наукові дослідження гостя в га�
лузі квантової фізики. 

У пам'ять про перебування
І. Пулюя на хуторі Мотронівка
Пантелеймон Куліш написав
Молитву, яку присвятив своєму
молодому другові:

МОЛИТВА

(Присвячена д�ру Пулюєві на спо�
мин зоряної ночі в Україні, в хуторі)

Всесильний! Я тобі молюся, 

Молекул космоса Твого 

Де Ти, хто Ти, – даремно б'юся...

Ні, не збагну вовік цього!

Вовік науці не обняти

Всього, що Ти создав єси... 

Даремно розум наш крилатий

Шукає краю небеси;

Знемігшися, на ту пилинку

Спускаєшся, що ми звемо

Вселенною, що на хвилинку

Її в імперії рвемо.

І тут безодня животвору,

І тут премудрість без кінця...

Однаково горі і долу

Сіяє світ Твого лиця.

Молюсь, не дай мені з розпуки

Зректися розуму мого:

Нехай не гасне світ науки

В проміннях сяєва Твого!

Нехай мій дух в земній юдолі

Не знижується до звірят,

З Твоєї пресвятої волі

Нехай вовіки буде свят!

Іван Пулюй присвятив Панте�
леймонові Кулішеві свою книгу
«Нові і перемінні зьвізди». Ви�
дання залежалого рукопису
Старого Заповіту було відкладе�
не на невизначене майбутнє.
Наступного 1881 р. П. Куліш на�
писав І. Пулюю всього кілька
рядків: «Священне Писання не�
хай іде в світ із двома нашими
іменами. Надрукуйте на титуль�
ній сторінці: Священне Писання
Нового Заповіту мовою русько�
українською переклали разом
П. Куліш і доктор І. Пулюй». Про
Старий Заповіт він не згадував.
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У листопаді 1885 р. під час за�
гадкової пожежі, яка охопила
будинок і господарські будівлі
хутора Мотронівка, загинуло
все майно П. Куліша і єдиний
примірник рукопису з перекла�
ду чотирьох п'ятих загального
обсягу біблійних текстів Старо�
го Заповіту. П. Куліш не знахо�
див жодного виправдання
своїй 13�літній бездіяльності. За
цей час можна було не тільки
відредагувати й переписати на�
чисто рукопис, але й надрукува�
ти його. Розпач П. Куліша
змінився великим бажанням ще
раз перекласти
Старий Заповіт.
За дванадцять
останніх років
життя він удру�
ге переклав
більшу частину
Старого Запо�
віту, долаючи
життєві труд�
нощі й хворо�
би. У 1895 році
П. Куліш пові�
домив Бри�
танське біб�
лійне товарист�
во, що підготу�
вав перегляну�
тий переклад
Старого й Но�
вого Заповітів.
Це вселяло
П. Кулішу на�
дію видати
повну Біблію.
Помер Панте�
леймон Куліш
у 1897 р., не за�
вершивши ба�
гаторічної пра�
ці. Сім із трид�
цяти дев'яти
книг Старого Заповіту залиши�
лися неперекладеними. Після
смерті П. Куліша рукопис прид�
бав Чернігівський краєзнавчий
музей. У 1901 р. представник
Біблійного товариства підписує
контракт на видання Старого і
Нового Заповітів українською
мовою. 

До справи завершення пе�
рекладу І. Пулюй – професор,
декан електротехнічного фа�
культету Німецького політехніч�
ного інституту у Празі запросив
відомого українського пись�
менника і богослова, вихован�
ця Київської духовної академії
Івана Нечуй�Левицького. У 1898–
1901 рр. І. Нечуй�Левицький пе�
реклав Першу і Другу книги
Хронік, книги Ездри, Неємії, Ес�
тери й Даниїла, а Іван Пулюй –
Псалтир. На той час у 1887 р.

у Відні вже був виданий однією
книгою Новий Заповіт українсь�
кою мовою, який швидко розій�
шовся по всіх містах і селах се�
ред українських християн. Те�
пер належало додати до нього
ще 39 книг Старого Заповіту
і видати повну Біблію. Керував
друкуванням книги Андрій Слу�
жарчук. Він же редагував ок�
ремі частини перекладу.

Іван Пулюй, на той час видат�
ний фізик, астроном, теолог,
громадський, культурний, релі�
гійний й державний діяч, люди�
на, що відкрила невидимі Х�про�

мені раніше за німця Конрада
Рентгена та першу відому еле�
ментарну частинку – електрон,
вирішив видрукувати весь Ста�
рий Заповіт українською мовою.

Незабаром настав щасливий
день виходу Кулішевої Біблії, як
її одразу почали називати. За
згодою Британського біблійного
товариства й за повної його
підтримки у 1903 р. у Відні
у друкарні Адольфа Гольцгау�
зена була видана так довго�
очікувана християнами України
перша Біблія українською мо�
вою. На твердій обкладинці її
було відтиснено українські сло�
ва: «Святе Письмо Старого і Но�
вого Завіту. Переклад П. Куліша
і І. Пулюя. Відень, 1903». Проте
в умовах дії ще жорстокішого
від Валуєвського (1863 р.) –
Емського антиукраїнського цен�

зурного циркуляру фактично до
революції 1905 р. жоден при�
мірник цієї книги не міг бути
офіційно ввезений до Росії. Не
допомогло навіть особисте
звернення до імператриці вдови
покійного перекладача. В Росії
Святе Письмо розповсюджува�
лося 42 мовами і діалектами,
але Біблія українською мовою
була заборонена. «Деспотичне
царство хоче обездушити ук�
раїнський народ, воно краде
в нього останнє і найдорожче
майно – його рідну мову», – пи�
сав І. Пулюй. 

Оцінюючи внесок Пантелей�
мона Куліша у справу перекла�
дів пам'яток світової літератури,
Михайло Грушевський назвав
П. Куліша «провідником єднан�
ня України з Вселюдством на
ґрунті культури». Перевидання
цієї Книги було здійснене також
у Відні 1912 року. Відомі переви�
дання цього перекладу в Берлі�
ні (1921, 1930 роки), а також Нью�
Йорку й Лондоні (1947 рік),
у Києві (2000 рік).

«Книга Мойсея, Книга Про�
років, Псалтир Давида… Це бу�
ла зовсім не та щоденна ук�
раїнська мова, яку ми вжи�
ваємо… а щось правічне, могут�
ня магічна стихія, з якої колись
витворились ми самі, українці,
і не ми створили цю мову, а во�
на створила нас», – так висло�
вив свої враження від прочита�

ного перекладу Пантелеймона
Куліша й Івана Пулюя Павло
Загребельний. 

Дочекалася видання Біблії
українською мовою і вдова
Пантелеймона Куліша Ганна
Барвінок, що так опікувалася
виданням усіх творів П. Куліша.
Перший примірник видання
доктор Іван Пулюй надіслав їй
на хутір Кулішівку (колишню
Мотронівку). «Немає слів, – на�
писала вона у відповідь, – щоб
висловити почуття хвилювання,
яке переживало моє серце, ко�
ли я побачила у своїх руках Ста�

рий і Новий
Заповіти... та
ще в Кулішів�
ці, у власному
будинку Пан�
т е л е й м о н а .
Я саме знахо�
дилася нав�
проти столу,
за яким він пе�
рекладав Біб�
лію; крісло, на
якому він
сидів, тепер
завжди пере�
в'язане чор�
ною стрічкою.
Коли я поди�
вилася в той
бік, тримаючи
в руках його
працю, мені
здалося, що я
побачила його
самого за пись�
мовим сто�
лом...» І ще
вона писала:
«Тяжко було
би подумати,
що чоловік
бився п'ятде�

сят літ і так і слід його почез без
Вашої підмоги великої. Казав
один дуже освічений чоловік
науковий: Не було б Куліша, не
було б і Біблії. А я тепер скажу:
Не було б Пулюя, не було б
Біблії. Так у нас рідкі блюстителі
добра і чести другого. Тисячу
раз Вам спасибі». 

Минуло трохи більше сторіч�
чя від часу першого видання
Святого Письма, і всі ці роки
Біблія допомагала українсько�
му народові долати тяжкі шляхи
його трагічної історії ХХ сто�
річчя.

Тетяна КОВАЛЕНКО, 

студентка ІІ курсу

(спеціальність «Видавнича

справа та редагування»)
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1626 Наказ Синоду мос�
ковського царства митрополи�
тові України позбирати з усіх
церков України книги старого
українського друку для зни�
щення, а замість них завезти на
Україну московські видання.

1627 Наказ московського ца�
ря Олексія Михайловича та Пат�
ріарха Філарета додатково зі�
брати книги українського друку
і спалити із забороною прода�
вати і купляти українські книги в
майбутньому (Учительське
Євангеліє і Катехизес Туста�
новського і Ставровецького).

1669 Після Люблінської унії
гоніння на українські книги, над�
руковані на українській тери�
торії (Правобережжя України).

1672 Указ про заборону в усіх
містах усім чиновним людям
тримати в себе вдома україн�
ські книги.

1677 Наказ московського пат�
ріарха про додаткове нищення
українських книг.

1689 Синод заборонив Киє�
во�Печерській лаврі друк пер�
шого тому «Чети�Мінеї» Дмит�
ра Ростовського.

1690 Московський патріарх
Іоаким заборонив усе українське
письменство. А «Чети�Мінеї» Да�
нила Заточника звелено спалити.

1693 Лист московського пат�
ріарха до Києво�Печерської
лаври про заборону будь�яких
книг українською мовою.

1709 Указ Петра І про заборо�
ну видання будь�яких книг ук�
раїнською мовою.

1720 Указ Петра І про відпо�
відність церковних книг на Ук�
раїні московським виданням.

1720 Указ Петра І про вилучен�
ня з українських монастирів гра�
мот, листів та історичних книг.

1721 Наказ Синоду про цензу�
ру церковних видань на Україні.

1724 Друкарні Києво�Печерсь�
кої лаври та м. Чернігова оштра�
фовано по 1000 крб за видання
книг українського змісту. Пізні�
ше Чернігівська друкарня пере�
везена до Москви.

1729 Наказ Петра І про перек�
лад державних постанов з ук�
раїнської російською мовою.

1740 Запровадження російсь�
кої мови в діловодстві на Україні.

1748 Введення на Лівобереж�

ній Україні російської мови у
навчальних закладах (866 ук�
раїнських шкіл закрито).

1750 Вивезено архів Запо�
розької Січі та секретні папери
до Москви.

1755 Наказ Синоду про пе�
реклад «Чети�Мінеї» Ростовсь�
кого на російську мову.

1763 Указ Катерини II про за�
борону викладати українською
мовою в Києво�Могилянській
академії.

1764 Скасування Катериною II
Українського гетьманства. Лікві�
довано українські навчально�
культурні заклади та усунено від
влади українських чиновників.

1765 Ліквідація Катериною ІІ
козацького устрою на Слобо�
жанщині та козацьких шкіл. 

1769 Синод заборонив Киє�
во�Печерській лаврі друкувати
букварі українською мовою,
а попередні видання вилучати
і знищувати.

1782 Введення російської мо�
ви та єдиної форми навчання в
усіх школах імперії.

1784 Наказ митрополитові
Київському і Галицькому кара�
ти студентів та звільняти з робо�
ти викладачів за відхід від
російської мови.

1785 Наказ Катерини II про
впровадження в усіх церквах
імперії російської мови.

1786 Наказ Катерини II про
відповідність книг московським
виданням.

1789 У Петербурзі з ініціативи
Катерини II видано «Порівняль�
ний словник усіх мов», у якому
українська мова значиться як
російська, але спотворена поль�
ською мовою.

1804 Наказ про заборону
навчання українською мовою.

1811 Закриття Києво�Моги�
лянської академії.

1853 Покалічено видання лі�
топису Граб'янки.

1862 Закрито українські не�
дільні школи та заборонено
журнал «Основа».

1863 Валуєвський циркуляр:
«Української мови не було, не�
має і бути не може, а хто цього
не розуміє, – ворог Росії».

1864 Тисячі пудів архівних
матеріалів вивезено з України
до Москви.

1869 Закон про доплату чи�
новникам за русифікацію.

1876 Емський указ – заборо�
на ввезення українських книг з�
за кордону, підписувати ук�
раїнські тексти під нотами, за�
борона українських вистав, за�
борона співу українських пі�
сень. 

1884 Закриття всіх українсь�
ких театрів в Україні.

1887 Заборона друку грама�
тики української мови.

1888 Указ Олександра II «Про
заборону вживання в офіційних
установах української мови та
хрещення українськими іме�
нами».

1889 У Києві на археологіч�
ному з'їзді дозволено читати
реферати всіма слов'янськими
мовами, крім української.

1892 Наказ про заборону пе�
рекладів українською мовою.

1894 Заборона ввезення ук�
раїнських книг із�за кордону.

1895 Заборона української
читанки та українських книг для
дітей.

1903 На відкритті пам'ятника
І. Котляревському в Полтаві за�
боронено промови українсь�
кою мовою.

1905 Кабінет міністрів Росії
відкинув прохання Київського
та Харківського університетів
про відміну заборони українсь�
кої мови.

1906–1907 Закриття «Просві�
ти» в Одесі та Миколаєві.

1908 Указ Сенату про те, що
освітня робота на Україні
шкідлива і небезпечна для Росії.

1910 Указ Столипіна про за�
рахування українців до роз�
ряду інородців і заборону
будь�яких українських ор�
ганізацій.

1914 Указ Миколи ІІ «Про за�
борону української преси і свят�
кування сторіччя з Дня народ�
ження Т. Г. Шевченка».

1919 Заборона та нищення
всіх українських книг та укра�
їнських пісень більшовиками.

1922 Ліквідація «Просвіти» на
Кубані, Сірому та Зеленому
Клині та в інших місцях прожи�
вання українців.

1929 Арешти українських нау�
ковців та духовенства і заміна їх
російськомовними.

1932–1933 Голод на селі, що
забрав 12 млн носіїв українсь�
кої мови (у містах їжу видавали
за картками).

1932 Телеграма Сталіна на
Україну про припинення ук�
раїнізації та проведення ареш�
тів і нищення українських пись�
менників.

1938 Постанова ЦК ВКП (б)
про обов'язкове вивчення в
школах України російської
мови.

1939 Постанова про закриття
частини українських і відкриття
російських шкіл у Західній Ук�
раїні.

1940 Насильна депортація ук�
раїнців із Галичини до Сибіру.

1946 Постанова Ради Мініст�
рів СРСР «Про затвердження ук�
раїнського правопису, набли�
женого до російського».

1946–1949 «Ждановщина» –
Москва нищила українське куль�
турно�освітнє відродження.

1947 Л. Каганович – репресії
проти діячів української культури
та освіти. Депортація українців до
Сибіру із Західної України.

1949 Заборона повертатися
на Україну українцям, яких під
час війни разом із заводами ви�
везено до Сибіру; залучення на
українські заводи і фабрики
росіян.

1956 3 України було вивезе�
но 100 000 юнаків та дівчат до
Казахстану та Сибіру (на ціли�
ну). Більшість із них там і зали�
шилися.

1958 Постанова ЦК КПРС
«Про перехід українських шкіл
на російську мову викладання».

1961 ХХІІ з'їзд КПРС – Нова
програма партії «Про злиття
націй» в єдиний радянський,
тобто російський народ.

1962 Репресії проти захис�
ників української мови.

1965 Перша велика хвиля
арештів української інтелігенції.

1970 Наказ Міністерств освіти
СРСР про написання і захист
усіх дисертацій лише російсь�
кою мовою і затвердження їх
тільки в Москві.

1972 Друга хвиля репресій
проти українства, арешти,
вбивства, заслання.

1975 Нова цензура «Кобзаря»
Т. Шевченка.

Це потрібно знати

Як і коли нищили 
українську духовність
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1977 Третя хвиля репресій
проти українства, арешти, вбив�
ства, заслання.

1978 Наказ Міністерства осві�
ти УРСР «Про вдосконалення
вивчення російської мови в ук�
раїнських школах».

1979 Ташкентська конферен�
ція – нові русифікаторські захо�

ди щодо народів СРСР. Поста�
нова «Російська мова – мова
дружби народів».

1979 Вбивство українського
композитора та співака В. Івасюка.

1983 Постанова ЦК КПРС і
Ради Міністрів Радянського
Союзу «Про покращення вив�
чення російської мови у шко�

лах республік» (доплата за
викладання російської мо�
ви – 15%).

1989 Постанова ЦК КПРС
«Про єдину офіційну загально�
державну мову в Радянському
Союзі – російську». Те ж саме в
Конституції 1990 року Верховна
Рада Радянського Союзу прий�

няла Закон «Про мови народів
Радянського Союзу» – закріп�
лення за російською мовою ста�
тусу офіційної на всій території
Союзу.

1995 Про спільний науковий
простір для СНД.

Студентське життя

Україна прагне якомога шир�
ше бути представленою в євро�
пейських структурах. Студент�
ство також не пасе задніх, не�
щодавно відбувся візит моніто�
рингової делегації від ESIB
(Об’єднання студентських сою�
зів у Європі). Всеукраїнська сту�
дентська рада (ВСР), серед усіх
кандидатів з України отримала
найбільші шанси на вступ. І не�
хай ми ще не відповідаємо усім
вимогам і сам процес вступу за�
тягнеться, але, принаймні, от�
римаємо незамінний досвід на
шляху становлення студентсь�
кого самоврядування в Україні.

В цілому візит пройшов вдало,
відбулись усі заплановані зустрі�
чі та поїздки, було мало «показу�
хи», а студентські реалії в Украї�
ні – іноді шокували гостей. 

А що нам з того?

Про ЕSIB багато останнім ча�
сом говорять, але що це таке і з
чим його їдять – мало хто знає
(навіть серед членів УАСС, який
протягом останніх 2 років веде
переговори про вступ). Ситуа�
ція схожа зі вступом України до
ЄС: усі прагнуть там бути, але
якщо спитати мету, мало хто
спроможний навести певні
прагматичні переконання. 

Чим же вигідний пересічному
українському студенту ЕSIB?
Чесно кажучи, як мінімум у дво�
річній перспективі – нічим. Але,
за умов практичного, а не фор�
мального приєднання України
до Болонського процесу, нам не
минути інтеграції нашої системи
освіти у європейський освітній
простір, де правами студентів
опікується ЕSIB. Тому стати чле�
ном ЕSIB для українців стає і по�
чесно (союз об'єднує найвпли�
вовіші організації з усієї Євро�
пи) і вкрай потрібно. Не�
обхідність викликана потребою
безперешкодного навчання на�
ших студентів за кордоном, виз�

нання українських дипломів у
Європі, формування демокра�
тичної системи управління на�
вчальним закладом із залучен�
ням студентів на партнерських
засадах (без обмежень за допо�
могою наділення усілякими
«дорадчими функціями»).

Але вступ не є самоціллю.
Працюючи в ЕSIB, ми збагати�
мося досвідом та заручимося
підтримкою для зміцнення по�
зицій самоврядування в Ук�
раїні. Адже без міцної структу�
ри в кожному ВНЗ – просто не
буде кому реалізовувати навіть
найпрогресивніші здобутки на�
працьовані з європейськими
колегами. До речі, саме зміц�
нення позицій ОСС – зумовило
потребу нормативного регулю�
вання, і як наслідок – внесення
змін до Закону «Про вищу
освіту».

«Разом краще і батька бить»

Я вже порівнював ЄС та ЕSIB,
і якщо до дорослого союзу
країна вступає як 1 суб'єкт, то
в європейському союзі студент�
ських спілок інтереси країни
кандидата можуть представля�
ти навіть 2 організації (що для
України з її 3�мільйонним сту�
дентством було б справедли�
во). Саме така ситуація може
відбутися в Україні. Головне на
цьому шляху, аби українці не
ставили один одному палиці в
колеса.

У статусі кандидатів на вступ
зараз перебуває, правда, тільки
ВСР. Працює над відновленням
цього статусу і УАСС. Думаю,
ВСР, вступивши до  ЕSIB, зосе�
редить усі наші зусилля на
підтримці прагнень Олексія
Кляшторного та його АУСС що�
до приєднання до ЕSIB.

Фактично візит наших колег
до України мав на меті визна�
чити не виключне право однієї з
організацій вступити до ЕSIB.

Делегація мусила визначити, чи
не зарано молодій, але амбітній
організації ВСР надавати член�
ство саме зараз. 

Особисто я вважаю, що од�
но�, а то і дворічна перспектива
вступу найбільше відповідала б
реаліям розвитку студентського
самоврядування та становлен�
ня ВСР як об'єднуючої структури
зокрема.

Важлива місія на шляху деле�
гації відводилася Львову, який
повинен був справдити най�
більший вплив на гостей і роз�
витком самоврядування і про�
відними традиціями усім відо�
мої «Львівської політехніки».
Все так би і відбулось, якби не … 

Примирені чи спокушені

Те, що після поїздки здійня�
лася колотнеча, засвідчило, що
не все гаразд у ВСР, як іноді
здається під час засідань колегій
та конференцій. І якщо хтось ду�
має, що суперечності, винятково
особистісного характеру, спри�
чиняють конфлікт в організації –
той, на мою думку, помиляється.
«Просто Вову» і «просто Толика»
без особливих труднощів можна
було б помирити, у них немає
конфлікту інтересів. Але зараз
вони – Володимир Володими�
рович та Анатолій Олександро�
вич – стали виразниками наба�
гато глибшого протистояння, не
виключено, що кимось з них
вміло маніпулюють.

Взагалі, молодим людям лег�
ше домовитись, але, в той же
час – їх і легше спокусити. На�
приклад, Володимира може спо�
кусити ідея зосередити виключ�
но на собі усі владні повнова�
ження в організації, ставши та�
ким собі «студентським царь�
ком» (аналогія з теперішнім Сек�
ретаріатом Президента). Говоря�
чи про ці спокуси, я попереджаю
Володимира про те що відпові�
дальність за ці дії ляже виключно

на нього. Одночасно, звертаюсь
і до Колегії, ідеологічна стро�
катість та амбіції її членів, думаю
не дадуть можливості будь�якої
узурпації влади та ідеологічного
диктату. Про Анатолія, волію по�
міркувати трохи докладніше, ад�
же приводів більше.

Так це було,.. мабуть

Моральне право вести роз�
мову про Володимира та Толю
дає мені тривалий час знайом�
ства: з одним і другим ми
проробили достатньо гарних
справ, випили не один келих
пива. Я за обох був радий, що
дві такі сильні особистості стали
до керма ВСР. Останні ж події
зруйнували мої оптимістичні
очікування. Адже посади вико�
ристали хлопці кожен по�
своєму.

Для роз'яснення зробимо
знову короткий екскурс до Ль�
вова, відвідини якого під час
Дня міста залишили, багато не�
забутніх вражень. Хоча, відвер�
то кажучи, веселощі іноді навіть
заважали працювати та постій�
но вносили свої корективи.

Враховуючи те, що особли�
вих обов'язків у мене не було –
зосередився на проясненні си�
туації зі станом самоврядування
у Львівському регіоні. Почну з
того, що шалених зусиль та та�
ланту коштувало Морклянику
Богдану (голова Колегії та
профкому студентів НТУ «Львів�
ська політехніка») створити
в університеті міцну студентську
організацію. Організацію зі свої�
ми правилами (з якими обо�
в'язково рахується ректор), дія�
льність якої в університеті одра�
зу видно, а головне – з коман�
дою автономних лідерів, одним
з них і є Анатолій Ігнатович. Для
широкої студентської аудиторії
він відомий як «полпред»
політехніки та поборник інте�
ресів Західного регіону.

На шляху до Європи
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Університет «Україна» випус�
тив низку навчальних посібни�
ків, підручників і монографій для
освітнього напряму «Видавничо�
поліграфічна справа». Назву ли�
ше кілька з них, датованих мину�
лим і нинішніми роками.

П. М. Таланчук, С. Я. Ярема,

Ю. М. Коровайченко, С. М. ЯреR

ма, В. С. Моргунюк. Норми укR

раїнської науковоRтехнічної

мови. Тлумачний словник терR

мінів з видавничої справи.– К.;

Львів: Університет «Україна»,

2006.– 664 с.

У розділах І–IV стисло викла�
дено історію українського тер�
мінотворення та міркування
щодо сучасного його розвитку,
наукові та нормативні засади
слововживання і термінотво�
рення, які становлять наукову
основу згармонізованого вдос�
коналювання вітчизняної нау�
ково�технічної термінології.

Один із розділів видання
присвячений утвердженню ук�
раїнської мови, особливостям
її функціонування. Автор цього
розділу Президент нашого уні�
верситету П. М. Таланчук.

У розділі V подано тлумачний
словник, що містить близько
4 800 термінів і визначень по�
нять видавничої, поліграфічної
та пакувальної справи, складе�
них і відредагованих згідно
з вимогами ДСТУ 3966�2000.

Видання рекомендоване ши�
рокому колу науковців, викла�
дачів, аспірантів та студентів ви�
щої школи, а також інженерам,
художникам�графікам, котрі
працюють у видавничо�полігра�
фічній галузі, фахівцям і почат�
ківцям, тим, хто розробляє,
конструює етикеткову та паку�
вальну продукцію, відповідні
матеріали й устаткування. Слов�
ник буде корисний редакторам,
працівникам дизайн�бюро, рек�
ламних агенцій, журналістам

часописів, усім тим, кого цікав�
лять проблеми видавничо�полі�
графічної та пакувальної спра�
ви й української термінології.

Ярема С. М. Технічне редагу�
вання.– К.: Університет «Украї�
на», 2006.– 284 с.

У книзі висвітлюються основи
оформлення друкованих ви�
дань, ураховуючи їх призна�
чення, зміст, категорію читачів
та забезпечення навичок техніч�

ного редагування на всіх етапах
проходження видання. Даються
рекомендації щодо складання і
верстання текстових та ілюстро�
ваних елементів видань, пра�
вильності застосування шриф�
тів, вибору практичного підра�
хунку обсягів видань, а також
вибору матеріалів для друку�
вання накладу видання.

Ярема С., Моргунюк В., ПаR

шуля П., Мамут Б. Стандарти

у поліграфії (Стандартизація

у видавничій, поліграфічній

та пакувальній справі).– К.:

Університет «Україна», 2006.–

312 с.

У посібнику розкрито основи
стандартизації, викладено За�
кони України «Про стандарти�
зацію», «Про видавничу спра�
ву», «Про друковані засоби ін�
формації (преси) в Україні».
Наведено основні стандарти
з видавничої, поліграфічної та
пакувальної справи, а саме:
міждержавні (ГОСТ), державні
(ДСТУ), галузеві (ГСТУ), а також
технічні умови України (ТУУ).

Розраховано на студентів, ас�
пірантів, викладачів та широкий
загал читачів, які цікавляться
основами стандартизації у ви�
давничій, поліграфічній та па�
кувальних галузях.

Ярема С. М. Флексографія:

друкарськоRобробні процеси.

Технологія. Обладнання.– К.:

Університет «Україна», 2007.–

635 с.

У книзі висвітлюються сучас�
ний стан і перспективи розвитку
флексографії. Розглянуто ос�
новні питання, що стосуються
технологій та обладнання дру�
карсько�обробних процесів, оз�

доблювального і допоміжного
обладнання флексографічного
виробництва, розкрито особли�
вості механізму переходу фарби
на задрукований матеріал під
час друкування. Чільну увагу
приділено новітнім технологіям
та друкарсько�обробному об�
ладнанню, розроблених як в Ук�
раїні, так і у країнах світу.

Адресоване видання студен�
там вищих навчальних закла�
дів. Може бути корисним аспі�
рантам, викладачам, усім фа�
хівцям видавничо�поліграфіч�
ного комплексу.

Ярема С. М., Гавва О. М. Ети�
кетка: Навчальний посібник.– К.:
Університет «Україна»; НУХТ,
2007.– 635 с. + 48 с. Кольоро�
ва вклейка.

У навчальному посібнику
всебічно висвітлено історію ви�
никнення етикетки, її класифі�
кацію, призначення і різновиди,
дизайн, матеріали і технологію
її виготовлення, оздоблення,
захисту та нанесення на виріб.
Розглянуто контроль якості і
контрольно�вимірювальні при�
лади. Зміст та форму викладу
навчального матеріалу подано
з урахуванням вітчизняного
і зарубіжного досвіду.

Посібник рекомендовано
студентам вищих навчальних
закладів, викладачам, аспіран�
там, фахівцям поліграфічних
підприємств, а також широкому
загалу читачів.

Ці та інші книги освітнього
напряму «Видавничо�полігра�
фічна справа» можна отримати
в читальному залі та факультет�
ських бібліотеках нашого уні�
верситету.

Тетяна ДІДЕНКО, завідувач

бібліотекою університету 

На знімку: авторка публікації

і відомий науковецьRполіграфіст

Степан ЯРЕМА

У видавництві університету

З видавничо3поліграфічної справи

Гарний порядок справ у ВНЗ
дозволив йому більшість ува�
ги зосереджувати на гро�
мадській діяльності поза
університетом. Саме йому
можна приписати ініціативу
створення Львівської облас�
ної студентської ради. Прав�
да, щодо її діяльності, дозво�
лю собі дати Анатолію кілька
порад в конструктивній пло�
щині:

1. Кращої рекомендації ніж
конкретні справи для організа�
ції і шукати годі.

2. У ВНЗ області самовряду�
вання на практичному та мето�
дологічному рівнях потрібно
підтягувати, принаймні, до рів�
ня політехніки, в жодному разі
не хизуючись своїм лідерським
становищем. 

3. Команду для роботи в об�
ласті доречно було б формува�

ти з числа представників різних
ВНЗ регіону, а не зосереджува�
тися винятково на резервах
«політехніки».

Реалізація цих порад буде, на
мою думку, сприятиме ефек�
тивності і пожвавить студентсь�
кий рух у Львові.

Щодо загальноукраїнського
рівня, то у цьому випадку доз�
волю собі трохи критики, роз�
раховую, що вона буде сприй�

нята у професійній і, ні в якому
разі, не особистій площині.

Почну з того, що діяльність
Анатолія у ВСР не може не на�
сторожувати. Адже, посада
першого заступника зобов'язує
до певного професійного ети�
кету, накладає відповідальність
за долю організації. Відсутність
розуміння цього призводить до
невідворотних наслідків.

Дмитро КУЛІБАБА
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Політика П. Дорошенка, його
боротьба проти панування чу�
жинців, прагнення об'єднати
розділену Україну, відновити
Українську державу знаходили
розуміння та визнання серед
найширших кіл української
громадськості. Його підтриму�
вали народні маси не тільки
Правобережжя, а й Лівобереж�
жя, де він набув найбільшої по�
пулярності. Про це доносили
царському уряду московські
агенти, повідомляючи, що в
церквах молилися за «благо�
честивого, Богом даного геть�
мана Петра». Львівський єпис�
коп Шумлянський, який був
гостем у Чигирині, писав: «До�
рошенко дуже укріпився, панує
вповні й має найвищу любов
серед народу – злого не чував я
про нього слова».

Найближчим порадником для
гетьмана став православний мит�
рополит Йосип Нелюбович�Ту�
кальський, супротивник польсь�
кого та московського втручання
в українські церковні справи,
автор талановитих, пристрасних
проповідей, послань, цікавого
листування. Після трирічного
Марієнбурзького ув'язнення по�
ляками майбутній митрополит
зумів визволитися й утекти до
України. Посвячений і визнаний
константинопольським патріар�
хом, Тукальський улаштував
свою митрополичу резиденцію в
Чигирині. Його приїзд сюди був
великою моральною підтрим�
кою для Дорошенка, якому мит�
рополит став вірним другом. Як
казали сучасники «духом Йоси�
па Тукальського і гетьман живе,
і вся Україна».

Велику симпатію Дорошенко
викликав у козаків тим, що
прислухався до голосу народу.
Жодної справи він не вирішу�
вав, не з'ясувавши попередньо
думки загалу, яку намагався
певним чином підготувати,
навіть сформувати. Дорошенко
дуже часто скликав ради: і стар�
шинські, й загальні – Гене�
ральні, прагнучи надати їм ста�
тусу державного органу. Під час
голосування ради він виходив,
щоб своєю присутністю не
впливати на її рішення. Видат�
ний історик України Дмитро
Дорошенко, який після 1917 ро�
ку працював за кордоном, ав�
тор великої дослідницької
праці про Петра Дорошенка,
писав: «З усіх українських геть�
манів XVII століття Дорошенко
був, коли можна так вислови�
тись, найбільш конституційним
гетьманом».

В Андрусові обидві сторони –
і польська, і російська – домо�
вилися спільними зусиллями
«приборкати» українських ко�
заків. Однак реалізувати угоду
було дуже й дуже непросто.

Змова двох держав за раху�
нок України, поділ її території
викликали бурхливе обурення
й протест усього українського
народу – й на правому, й на
лівому берегах Дніпра. Змовни�
ки не досягли своєї мети –
інкорпорувати (включити до
свого складу) Україну, остаточ�
но ліквідувати її державність.
Урізана, переслідувана, обк�
раєна Українська держава про�
існувала після Андрусева ще
майже століття.

На початку 1668 року на Ліво�

бережжі відбулися події, що
сприяли оволодінню Дорошен�
ком цією частиною України.
Гетьман Брюховецький вирі�
шив приєднатися до антимос�
ковського руху, який поширю�
вався по всій Україні. Таким чи�
ном він хотів запобігти можли�
вому вибуху народного гніву
проти нього самого. Водночас
Брюховецький плекав често�
любну надію стати володарем
усієї України. Зневажений ши�
роким загалом, він не відчував
історичних реалій. Вирішивши
вирватися з�під опіки Москви,
І. Брюховецький скликав раду,
де заявив, що Москва хоче від�
дати Польщі й Лівобережну Ук�
раїну. Отже, треба вигнати цар�
ських воєвод і перейти під про�
текцію турецького султана.

Рада підтримала Брюховець�
кого й направила посольство
до Стамбула з пропозицією під�
данства – васальної залежності.
Водночас лівобережний геть�
ман випрошував собі «княжий»
престол у Києві. Крім того, до
хана був посланий гонець про�
сити допомогти у боротьбі про�
ти Москви. Сім тисяч ординців
прибули до Брюховецького.
З ними та з козаками він пішов
визволяти прикордонне місто
Котельну, яке обложило мос�
ковське військо під проводом
боярина Ромодановського, по�
слане для придушення анти�
московського повстання. Брю�
ховецький розіслав універсали,
в яких закликав виганяти з Ук�
раїни царських урядників і вій�
ськових. А воєводам писав,
щоб вони добровільно пішли
геть. Царські залоги, злякав�

шись, повтікали. Воєводи утри�
малися тільки в Києві та в Чер�
нігові.

На початку літа на Лівобе�
режжі з'явився Дорошенко. На�
селення радо вітало його. Брю�
ховецький сподівався, що До�
рошенко допомагатиме йому.
Однак той прислав до нього
своїх людей із вимогою, щоб
Брюховецький зрікся гетьман�
ства й віддав клейноди. За це
обіцяв йому Гадяч у «доживот�
не володіння». Ніби громом був
приголомшений Брюховець�
кий. Маючи намір боротися, він
заарештував дорошенкових
посланців. Однак, коли П. До�
рошенко підійшов із військами
до міста Опішні, то татари поки�
нули Брюховецького, козаки,
які були при ньому, кинулися
грабувати обоз, а потім і вбили
лівобережного гетьмана. Доро�
шенко наказав відвезти тіло су�
перника до Гадяча й поховати в
церкві, яку збудував Брюхо�
вецький. Потім Дорошенко ви�
рушив проти Ромодановського,
але той не наважився вступити
в бій і подався на московську
територію.

8 червня 1668 року Дорошен�
ко був проголошений гетьма�
ном обох боків Дніпра. Це був
його найвищий тріумф. На�
решті об'єдналися розірвані
частини України. Однак, пере�
можна ситуація виявилася не�
тривкою. З усіх боків на Доро�
шенка насідали вороги.

Марина КУКОНЕСКУ, 

студентка ІІ курсу

(спеціальність «Видавнича

справа та редагування»)
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