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Відійшло в минуле ХХ ст., яке
виявило світу особливості нової
інформаційної цивілізації – інте�
росвітні аспекти, що передбача�
ють перехід до нової освітньої
концепції, в основі якої лежить
фундаменталізація освіти. Як
підкреслювалось у Передньому
слові Інформаційно�довідково�
го літопису Університету «Ук�
раїна» «Майбутнє за нами»,
освіта має стати таким соціаль�
ним інститутом, що надав би
людині різноманітні освітні пос�
луги, які дозволяють учитися
безупинно, забезпечують широ�
ким масам людей можливість
одержання післявузівської і до�
даткової освіти. Для цього
необхідно: диверсифікувати
структуру освітніх програм, на�
дати можливість кожній людині
побудувати таку освітню траєк�
торію, яка найповніше відпо�
відала б її освітнім і про�
фесійним здібностям.

Важливою проблемою по�
чатку ХХІ ст. є пошук відпо�
відної організаційної структури
освітньої системи та її установ,
які забезпечили б перехід від
принципу «Освіта на все життя»
до принципу «Освіта протягом
усього життя». Зміни у світово�
му співтоваристві створюють

утворюючим стрижнем освіти
повинна бути етична домінанта;
освіта покликана носити твор�
чий і новаторський характер;
освіта повинна базуватися на
науково обґрунтованих знан�
нях, бути різноманітною, адек�
ватною культурному й етнічно�
му розмаїттю людства.

В основу освіти ХХІ ст. покла�
дена Конвенція з прав дитини,
яка була прийнята Асамблеєю
ООН 20 листопада 1989р. У
Європі немає жодної держави,

яка б не приєдналася до цієї
Конвенції.

Однією із найважливіших
тенденцій світової освіти є її
інтеграція, яка буде вирішува�
тись за допомогою педаго�
гічних та інформаційних техно�
логій. І неабияке значення в цьо�
му процесі матиме самовизна�
чення особистості в контексті
інтеграції України до євро�
пейського інтелектуального
простору.

Серед найважливіших стра�
тегічних завдань удосконален�
ня освітньої системи в Україні,
визначених державною освіт�
ньою програмою, — виведення
освіти на рівень розвинутих
країн світу докорінним рефор�
муванням її концептуальних,
структурних та організаційних
засад. Тож модернізація освіт�
ньої системи нині є суспільною
потребою та фундаментальною
умовою інтеграції України до
європейського інтелектуально�
го простору. Тому в ході пере�
структурування освіти слід ура�
ховувати, що диференціація на�
вчання становить пріоритетні цілі
й завдання. Зокрема, вона пе�
редбачає профільне навчання, яке
враховує інтереси особистості,
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ґрунт для того, щоб більш по�
слідовно просуватися від на�
ціональної замкнутості, самоізо�
ляції до взаємодії і співро�
бітництва у світовому освітньому
співтоваристві, до перетворення
його на цілісність з урахуванням
національної специфіки, обу�
мовленої потребами, інтересами
й цілями конкретної країни.

До основних ознак, що виз�
начають світ у ХХІ ст., можна
віднести такі: освіта покликана
бути освітою для всіх; смисло�
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з одного боку, та потреби і за�
пити держави — з іншого.

Однією з причин актуалізації
питань модернізації освіти, са�
мовизначення і самореалізації
особистості є світові глобалі�
заційні процеси, що набирають
дедалі більшого розмаху і зму�
шують Україну, не відмовляю�
чись від національних особли�
востей та інтересів, поділяти
відповідні загальні ключові
проблеми європейських дер�
жав. Адже в постіндустріально�
му суспільстві на передній план
і за значенням, і за вкладеними
фінансовими засобами почи�
нає виходити система освіти.
Суспільству потрібні освічені
кадри, бо праця набуває дедалі
більше інтелектуального і твор�
чого характеру. Кадри перемі�
щуються у сферу виробництва
знань, інформації, послуг. Гло�
балізуючись, світ стає загаль�
ним, що породжує нові завдан�
ня і перспективи, тому маємо
виробляти спільні підходи та
вимоги в галузі освіти й само�
визначення особистості.

За порівняно короткий час
незалежності в Україні відбули�
ся серйозні соціальні й еко�
номічні трансформації, які за�
хідне суспільство переживало
століттями. І досі ще нам дово�
диться долати психологію утри�
манців, завищену самооцінку
тощо. Провідна роль у подо�
ланні цих вад належить освіті.
Сам процес професійного са�
мовизначення молоді скла�
дається з кількох етапів. На пер�
шому етапі людина принципово
вибирає між законослухняною
і асоціальною поведінкою; на
другому — здійснює вибір між
власним благополуччям і су�
спільною потребою (7% дівчат
вибрали професію вчителя, хо�
ча престижність її визнали ли�
ше 2%). На третьому етапі мо�
лодь вибирає для майбутньої
професійної діяльності сектор
економіки (приватний чи дер�
жавний). Нині 60% випускників
надають перевагу надійності
державного сектора над при�
ватним. Але це співвідношення
може змінитися. Далі молода
людина робить крок у виборі
професії, на який, у свою чергу,
впливає багато факторів (рі�
вень здібностей і підготовле�

ності, наявність відповідних на�
хилів, позиція батьків і друзів,
престижність професії тощо).

Зі входженням України до
Болонського процесу змінилися
парадигми в системі вищої
професійної освіти (ВПО), за
якою освіта здобувається сту�
пінчасто: навчання за профілем
(перші два роки), навчання за
напрямом (чотири роки), на�
вчання за спеціальністю (шість
років).

Проте об’єктивно невідво�
ротний Болонський процес
з його декларуванням рівного
права на освіту без доповнення
критерію «відповідно до здіб�
ностей» зумовив появу низки
проблем в Україні. По�перше,
передбачена Болонською уго�
дою свобода ринку праці моло�
дих спеціалістів призводить до
відпливу талановитих випуск�
ників у країни з тими еко�
номічними умовами, де рівень
можливостей для самовизна�
чення й самореалізації є вищим.
Як наслідок цього — втрата Ук�
раїною загального інтелектуаль�
ного потенціалу. Це вимагає
зміни умов платні висококва�
ліфікованим спеціалістам у нап�
рямі її зростання. По�друге,
вільний доступ до вищої освіти
(зросла кількість відкритих віль�
них університетів) знижує
цінність диплома про вищу
освіту, що вже не гарантує пра�
цедавцеві високий інтелектуаль�
ний, освітній і фаховий рівень
власника цього диплома. Па�
ризькі студентські страйки про�
демонстрували, до чого призво�
дить необмежене зростання
власників дипломів, не забезпе�
чених реальними знаннями.

В Україні також жертви за�
гальної «дипломізації» часто не
можуть працевлаштуватися за
спеціальністю. Повальне пра�
гнення здобути вищу освіту
є міною уповільненої дії,
оскільки зросли амбіції ново�
спечених спеціалістів, і реальні
потреби ринку праці не узгод�
жені між собою. Нині ми це
спостерігаємо в Україні на при�
кладі юристів і економістів.

Доступність вищої освіти до
кожного призвела до інверсії її
соціального статусу: закінчити
ПТУ, коледж, ліцей сьогодні
вигідніше і надійніше, бо гаран�
товані працевлаштування і ви�
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ща зарплата. Тож для інтеграції
до європейського освітнього
простору Україна повинна, як
і в західних країнах, розширити
прийом абітурієнтів, щоб вступ
за рівних умов до ВНЗ був дос�
тупний кожному. Але у процесі
навчання слід здійснювати
відсів з вільною конкуренцією
студентів. Тоді залишаться най�
здібніші й найорганізованіші.
Суспільство вже усвідомило,
що успіх його економіки визна�
чає не походження, а старан�
ність і освіченість кожного.

Розв’язання ключових проб�
лем самовизначення особис�
тості в контексті входження Ук�
раїни до європейського інте�
лектуального інтеграційного
простору слід шукати в пози�
тивному досвіді освіти західних
країн. Адже допомога особис�
тості в самовизначенні є спе�
цифічним завданням саме пе�
дагогічної науки і практики.
Прикладом може бути освітня
система Фінляндії, визнана
кращою в світі. Диференціація в
ній розпочинається в дошкіль�
ному віці та триває в школі. Діти
розподіляються в паралельні
класи за рівнями психічного і
розумового розвитку. В серед�
ніх класах диференціація відбу�
вається з визначенням профіль�
них напрямів, тобто самовизна�
чення спостерігається значно
раніше, ніж в інших країнах
Європи.

Заслуговує уваги й досвід шкіл
з продуктивного навчання в Ні�
меччині. Він полягає в тому, що
для «важких» підлітків, які праг�
нуть навчатися, створюють умо�
ви, за яких вони півдня навча�
ються, а півдня працюють, набу�
ваючи певних робітничих про�
фесій. Самовизначення учнів
відбувається з урахуванням
індивідуальних особливостей і
раніше, ніж у масових школах.
Вдалим прикладом продуктив�
ного навчання в Україні були
(і ще подекуди залишились)
шкільні виробничі бригади, де
навчання поєднувалося з про�
дуктивною працею. Крім того, в
ряді районних міст збереглися
навчально�виробничі комбіна�
ти (НВК), які успішно працюють
з профорієнтації та ознайом�
лення учнів з робітничими про�
фесіями. Діяльність учнівських
виробничих бригад і НВК спря�
мована на полегшення само�

визначення учнів, підвищення
їхньої життєздатності у бурхли�
вому морі нашого сьогодення.
Це тим важливіше, що здобува�
ють вищу освіту не всі випуск�
ники, а от робітничу спеціаль�
ність повинен мати кожний.

Самовизначення учнів у ряді
англомовних країн (Великоб�
ританія, США) відбувається як
наслідок диференціації зак�
ладів та змісту освіти, що
здійснюється на двох рівнях.
Перший рівень — навчання на
основі індивідуальних особли�
востей інтелекту (primary school).
В цьому випадку програми і
підручники «пристосовують»
під культурний та інтелектуаль�
но доступний (зазвичай
примітивний) рівень школярів,
щоб дітям було цікаво навчати�
ся. На другому рівні (secondary
school) відбуваються добір і по�
глиблене вивчення предметів
певного напряму за рахунок
інших дисциплін з метою про�
фесійної спрямованості на�
вчання. Такий підхід є диферен�
ціацією за інтересами, врахову�
ються мотиви для зарахування
на відповідні профілі. При цьо�
му розширення інваріантного
ядра програм з урахуванням
вікової диференціації не усуває
наявність принципово різних
потоків за рахунок варіативної
частини програм для навчаль�
них напрямів. Така диферен�
ціація, спрямована на соціальну
селекцію учнів, сприяє їхньому
самовизначенню ще в стінах
навчального закладу.

В освітній системі Росії також
відбулися зміни, пов’язані з пе�
реходом від авторитарного уні�
фікованого змісту до особистісно
орієнтованої моделі варіативно�
го навчання. Крім сталої частини
програмного матеріалу, широкі
можливості надає варіативна
частина змісту, де федеральний
компонент змісту освіти поєд�
нується з регіонально�націо�
нальним і шкільним. Дозволені й
розробки індивідуальних прог�
рам, екстернат, домашнє на�
вчання, що відроджує орієнтацію
на індивідуальність дитини, на
можливість її вільного самовиз�
начення і самореалізації.

Таким чином, завдяки дифе�
ренціації навчання соціуми роз�
винутих країн створили умови
для високого рівня індивіду�
алізації людини, її саморозвит�
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ку, самовизначення й саморе�
алізації. Тож, в Україні ми по�
винні взяти кращий досвід за�
рубіжжя й адаптувати його до
національного ґрунту, щоб
швидше інтегруватись до євро�
пейського інтелектуального
освітнього простору, паралель�
но розв’язуючи етнорегіональні
й мовні проблеми. Водночас
треба подолати недоліки систе�
ми освіти, які послаблюють
конкурентоспроможність нашої
країни. Одним із кроків, що
наближують входження Ук�
раїни до європейського співто�
вариства, стало введення до
системи освіти незалежного
тестування, яке усуває корупцію
при одержанні атестата про се�
редню освіту та вступ до ВНЗ.
Це нововведення ще не зовсім
досконале, проте кількість його
прихильників неухильно зрос�
тає. Адже зростає значення
знань, а не оцінок. Підвищилася
мотивація учнів до навчання.
Вони стали свідоміше ставитися
до набуття знань та вмінь.
Відповідно, до ВНЗ потрапляють
найдостойніші, а, отже, з універ�
ситетів виходитимуть краще
підготовлені фахівці. Тож
урешті�решт суспільство виграє. 

Важливим є використання в
навчальних закладах України,
як і в передових країнах Євро�
пи, інформаційних засобів
зв’язку, що не лише впливають
на економіку, а й покращують
процес освіти. Використання
Інтернету сприяє виробленню
вмінь здобувати інформацію,
допомагає учневі визначитись у
колі своїх інтересів. Крім того,
зростає значення не лише на�
буття знань, а й уміння їх вико�
ристовувати. Отже, йдеться про
актуальну для всього освітньо�
го простору Європи проблему –
компетентність учнів. Саме під�
готовка самостійної, життєздат�
ної, компетентної, конкуренто�
спроможної особистості, здат�
ної до самовизначення, до ви�
бору спочатку профілю навчан�
ня, а потім – і професії, стало
завданням сучасної української
школи. 

Самовизначенню учнів у жит�
ті значно сприяє й розробка
варіативного компонента змісту
освіти як у старшій, так і в ос�
новній школі. У школі ІІ ступеня
– це в основному гуртки, фа�
культативи, пропедевтичні,
предметні, орієнтувальні курси;
у старшій школі – переважно
спецкурси (елективи) і факуль�
тативи. Всі курси за вибором та
індивідуальні заняття призна�

чені для підвищення рівня мо�
тивації учнів до вибору спочат�
ку профілю навчання, а потім –
професії. В основу формуваль�
них функцій профорієнтації
покладено процес саморозвит�
ку й самовизначення особис�
тості. Отже, в Україні є значні
напрацювання з питань про�
фільної диференціації навчан�
ня, самовизначення учнів. Ре�
алізація цих напрацювань та�
кож сприятиме успіху в інтег�
рації України до європейського
інтелектуального освітнього
простору.

Істотною особливістю захід�
ної освіти є раннє професійне
самовизначення і тривалий
термін набуття її на вищому
рівні. Зокрема, щоб стати висо�
кокваліфікованим лікарем, тре�
ба вчитися 15 років. А саме: в
класах відповідного ухилу учні
спочатку стають молодшими
спеціалістами з догляду за хво�
рими, потім середніми (медсе�
страми) і лише згодом – лікаря�
ми різних категорій, поступово
підвищуючи свій фаховий
рівень. Таким чином, той, хто
планує лікувати людей, має
пройти всі етапи лікарської
підготовки. Тому наші лікарі,
потрапивши до європейських
країн чи США, повинні підтве�
рджувати свій статус, складаю�
чи відповідні іспити.

В Україні ми також маємо
прагнути до більш раннього
проектування професійних пла�
нів учнів, виховання життєвої
здатності. Останнє означає
вміння адаптуватись до змінних
умов життя, долати життєві не�
гаразди, бути стресостійким,
наполегливим і толерантним.
Позитивним в Україні є те, що
вже в основній школі передба�
чається надання учням психо�
лого�педагогічної підтримки у
проектуванні варіантів продов�
ження освіти в профільних кла�
сах школи чи інших закладах
середньої освіти.

У період підготовки учнів до
першого і, мабуть, найбільш
відповідального в їхньому жит�
ті етапу самовизначення – ви�
бору профілю навчання – пе�
редбачається проходження
пропедевтичного етапу, який
поділяється на ряд підетапів
(стадій) залежно від віку дітей:
ознайомчо�розвивальний (1 –
4 кл.), аналітично�діагностич�
ний (7 клас), рефлексивно�
підготовчий (8 клас). На цих
підетапах відбувається озна�
йомлення з найпоширенішими
професіями, діагностуються за�

пити й інтереси дітей, моделю�
ються домінуючі види навчаль�
ної діяльності підлітків залежно
від їхньої мотивації, прогнозу�
ються напрями розвитку шко�
лярів залежно від їхніх здібнос�
тей і переважаючих інтересів,
на основі обґрунтованих мірку�
вань оцінюється готовність до
вибору профілю навчання. Та�
ким чином, пропедевтичний
етап дає змогу диференціювати
учнів відповідно до їхніх пот�
реб. Налагоджено координацію
із закладами позашкільної осві�
ти (центри технічної творчості,
клуби за інтересами тощо) для
спільної діяльності щодо ор�
ганізації допрофільної підго�
товки і професійної орієнтації
учнів. При цьому учень набуває
досвіду самореалізації в твор�
чому колективі ровесників,
проходить допрофесійну соціа�
лізацію.

На основному етапі (9 клас)
реалізуються змістові аспекти
до профільної підготовки, пе�
ревіряється готовність дев’ятик�
ласників до вибору профілю,
їхня здатність до засвоєння
змісту за обраним профілем.
Однак як і в країнах Європи, в
Україні завдяки допрофільній
підготовці і її пропедевтичному
етапу почалося здійснення більш
раннього профільного, а далі і
професійного самовизначення.

В Україні вивчено перспек�
тивний досвід роботи шкіл як
щодо самовизначення учнів у
виборі профілю навчання, так і
самовизначення випускників у
виборі професії. Розроблено
критерії готовності дев’ятиклас�
ників до вибору профілю нав�
чання: а) спрямованість цін�
нісних орієнтацій, пов’язаних з
профілем навчання й відповід�
ними напрямами післяшкільної
освіти; б) наявність індивіду�
альних цілей профільного нав�
чання; в) володіння інфор�
мацією щодо подальшого про�
довження освіти, життєвого,
соціального і професійного са�
мовизначення; г) наявність
досвіду оволодіння компетен�
ціями, необхідними в профіль�
ному навчанні. В ряді шкіл, що
створили центри профільної
підготовки і профорієнтації,
діють координатори, які нала�
годжують зв'язок з усіма суб’єк�
тами відповідного напряму ро�
боти.

Для полегшення самовизна�
чення підлітків, їхньої соціаль�
ної адаптації важливим є на�
буття учнями соціальних ком�
петенцій. Останнім часом у ряді

країн Європи значного поши�
рення набула концепція форму�
вання в молоді універсальних
соціальних компетенцій (якими
вміннями мають володіти випу�
скники шкіл, які вимоги ставить
перед ними світ праці). З’ясова�
но, що ефективна професійна
поведінка складається з двох
елементів ключових компе�
тенцій і низки базових навичок
та особистісних якостей, які ле�
жать в основі будь�якої трудо�
вої діяльності. До перших нале�
жать: мисленнєві операції,
міжособистісні стосунки, адап�
тованість в інформаційному
суспільстві, оволодіння новими
технологіями, набуття особис�
тісних рис (відповідальність,
адекватна самооцінка, кому�
нікативність тощо). Виховання
цих якостей забезпечує зміст ос�
новної підготовки для всіх учнів
незалежно від того, підуть вони
після закінчення школи працю�
вати чи далі навчатись. Важли�
во, щоб вони брали участь у
діяльності, яка сприяє про�
фесійному самовизначенню. 

Тож, набуття соціальних ком�
петенцій — важлива проблема
для будь�якого суспільства. Ак�
туальним є її розв’язання і в Ук�
раїні у контексті інтеграції дер�
жави до європейського інтелек�
туального простору. Натомість
європейські країни вчаться в
нас щодо набуття учнями пред�
метних компетенцій, особливо
в галузі природничо�матема�
тичних дисциплін. Тому за умо�
ви вільного ринку праці й ви�
никла проблема «перетікання»
інтелектуального потенціалу до
західних країн.

У питаннях самовизначення
молоді особливого значення
набуває наскрізне навчання.
Наприклад, проведення в Уні�
верситеті «Україна» експери�
менту наскрізного навчання
«дитсадок – школа – ВНЗ» дає
можливість Миколаївському
міжрегіональному інститутові,
факультетам економіки та ме�
неджменту, філології та масо�
вих комунікацій здійснювати
наукову перевірку та вироблен�
ня парадигми навчального зак�
ладу нового типу, забезпечува�
ти послідовність і наступність
навчально�виховного процесу,
підвищувати якість підготовки
фахівців до професійної діяль�
ності в ринкових умовах.

Завдяки наскрізному навчан�
ню учні знайомляться з усіма
здобутками світової культури,
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отримують змогу уникнути пов�
торення та тавтології при вив�
ченні окремих дисциплін, ско�
ротити термін навчання без
втрати якості, забезпечувати
виконання ліцензійного плану
прийому студентів.

З метою координації діяль�
ності закладів освіти та установ
для підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації
фахівців у системі ступеневої
освіти, спільного та ефективно�
го використання матеріально�
технічної бази, розробки на�
уково�методичного забезпе�
чення навчального процесу, за�
безпечення студентів базами
практик, випускників – працев�
лаштуванням, наказом Мініс�
терства освіти і науки України
від 18.05.01р. № 391 створено
навчально�науково�виробни�
чий комплекс інженерної
освіти. До його складу ввійшли:
Відкритий міжнародний універ�
ситет розвитку людини «Ук�
раїна», Київський індустріаль�
ний технікум, Асоціація підпри�
ємств «Київміськбудматеріали».

Основною метою Комплексу є:
• сприяти підвищенню якості

підготовки фахівців та створен�
ню умов для всебічного розвит�
ку особистості;

• створення систем спад�
коємності всіх ступенів та рівнів
освіти у відповідності до Закону
України «Про освіту».

Завдання комплексу: впро�
вадження ступеневої підготов�
ки фахівців різних освітньо�
кваліфікаційних рівнів; впро�
вадження сучасних новітніх
освітянських технологій на�
вчання; здійснення навчально�
методичної та видавничої
діяльності; проведення науко�
во�дослідної роботи; розвиток і
зміцнення матеріально�техніч�
ного забезпечення навчального
процесу; вдосконалення про�
фесійно�практичної підготовки
студентів.

Слід зазначити, що за період
існування комплексу понад 800
випускників Київського індуст�
ріального технікуму продовжи�
ли своє навчання в Університеті
«Україна».

Необхідно також відмітити
важливість для самовизначення
молоді експерименту щодо
впровадження професійно�
орієнтованих програм вищої
освіти, започаткованого Універ�
ситетом «Україна» та затверд�
женого наказом Міністерства
освіти і науки від 29.05.06р.
№ 417 Корпоративний навчаль�
ний заклад (КНЗ) —навчально�

виробничий комплекс, що
створений на основі договору
для поєднання навчального,
виробничого, наукового та ко�
мерційного інтересу, із делегу�
ванням окремих повноважень
його учасників централізовано�
му органу регулювання діяль�
ності КНЗ.

Діяльність КНЗ має на меті
упорядкування та підвищення
ефективності взаємодії ринку
освітніх послуг, напрацювання
сучасних принципів формуван�
ня державного замовлення, із
урахуванням загальнодержав�
них та регіональних потреб
підготовки фахівців з вищою
освітою та у відповідності до
Болонської декларації, ство�
рення передумов для посилен�
ня мобільності студентів, роз�
ширення можливостей їх пра�
цевлаштування після закінчення
навчання.

Метою проведення експери�
менту є:

• досягнення більшої суміс�
ності та порівняння національ�
ної та європейських систем
освіти, сприяння запроваджен�
ню двохступеневої структури
вищої академічної освіти та
системи дипломів, ступенів,
академічних кваліфікацій, адек�
ватних європейським анало�
гам;

• сприяння формуванню в
Україні європейської системи
стандартів якості навчання з ви�
користанням критеріїв, ме�
ханізмів та методів оцінювання,
що можна порівнювати;

• напрацювання норматив�
но�правових засад забезпечен�
ня в ринкових умовах ака�
демічної та трудової мобіль�
ності студентів, викладачів,
дослідників і управлінців у га�
лузі вищої освіти;

• краще задоволення потреб
народногосподарського комп�
лексу України у висококвалі�
фікованих фахівцях;

• пришвидшення адаптації ви�
пускників вищих навчальних
закладів до вимог народногос�
подарського комплексу України;

• підвищення конкурентосп�
роможності випускників вищих
навчальних закладів в Україні
щодо працевлаштування;

• підвищення умотивованості
студентів до якісного навчання
під час набуття вищої ака�
демічної та професійної освіти;

• напрацювання принципів
формування замовлення на
підготовку фахівців із вищою
освітою у ринкових умовах з
урахуванням загальнодержав�

них, регіональних та галузевих
потреб;

• напрацювання нових нор�
мативно�правових та фінансо�
во�економічних засад взаємодії
вищих навчальних закладів та
замовників підготовки фахівців
із вищою освітою (підприємств,
організацій та установ) у межах
КНЗ.

Учасниками експерименту є:
• замовники підготовки фа�

хівців із вищою освітою – під�
приємства, організації й уста�
нови;

• Науково�дослідний інститут
соціально�трудових відносин
Міністерства праці і соціальної
політики України;

• Департамент вищої освіти
МОН України;

• Інститут інноваційних тех�
нологій і змісту освіти МОН Ук�
раїни;

• Відкритий міжнародний
університет розвитку людини
«Україна»;

• вищі навчальні заклади І�ІІ
рівнів акредитації.

Проведення експерименту
ґрунтується на:

• врахуванні основних прин�
ципів Болонського процесу;

• навчанні за програмами з
числа громадян України та
інших країн – учасників Бо�
лонського процесу;

• використанні в навчально�
му процесі педагогічного та нау�
ково�педагогічного складу з
числа громадян України та
країн – учасників Болонського
процесу;

• використанні матеріально�
технічної та науково�дослідної
бази підприємств, організацій і
установ – замовників підготов�
ки фахівців із вищою освітою;

• врахуванні вимог націона�
льної та європейської систем
праці та соціального захисту до
підготовки фахівців із вищою
освітою;

• врахуванні вимог націона�
льної та європейської систем
вищої освіти та освітніх стан�
дартів провідних європейських
університетів;

• запровадженні відповідно
до цілей експерименту узгодже�
ного з вимогами національної
та європейської системи праці
та соціального захисту (стан�
дартами фахових асоціацій, ви�
могами професійних спілок то�
що) розділу в державному стан�
дарті вищої освіти у вигляді гар�
монізованих класифікаторів
професійних та академічних
кваліфікацій, напрямів та спе�
ціальностей вищої освіти за

освітньо�кваліфікаційними
рівнями молодшого спеціаліста
й спеціаліста й освітніми рівня�
ми бакалавра та магістра;

• застосуванні гармонізова�
них із переліками професійних
кваліфікацій, напрямів і спеціа�
льностей та вимогами й потре�
бами замовників підготовки
фахівців із вищою освітою –
підприємств, організацій та ус�
танов – галузевих стандартів
вищої освіти та стандартів ви�
щої освіти вищих навчальних
закладів;

• застосуванні гармонізова�
них із галузевими стандартами
вищої освіти та стандартами
вищої освіти вищих навчальних
закладів академічних програм
вищої освіти, що поділені за
двома освітніми рівнями бака�
лавра та магістра, із зазна�
ченням відповідних академіч�
них кваліфікацій;

• застосуванні гармонізова�
них із галузевими стандартами
вищої освіти та стандартами
вищої освіти вищих навчальних
закладів фахових програм
вищої освіти, що ґрунтуються
на відповідних академічних
програмах вищої освіти і по�
ділені за освітньо�кваліфіка�
ційними рівнями молодшого
спеціаліста та спеціаліста, із
зазначенням відповідних про�
фесійних кваліфікацій;

• визначенні Міністерством
освіти і науки України ліцен�
зованих обсягів підготовки фа�
хівців із відповідних напрямів і
спеціальностей за чинними
освітньо�кваліфікаційними
рівнями бакалавра й магістра в
межах сумарних ліцензованих
обсягів підготовки молодших
спеціалістів ВНЗ І�ІІ рівнів
акредитації, які беруть участь в
експерименті, та студентського
контингенту Університету «Ук�
раїна», що навчається відпо�
відно до ліцензії Університету
«Україна» та наказу Міністер�
ства освіти і науки від 02.07.03р
? 432/36 «Про проведення пе�
дагогічного експерименту з
дистанційної форми навчання в
регіонах України»;

• обґрунтуванні держзамов�
лення на навчання за фаховими
програмами вищої освіти на
науковому прогнозі структури
та обсягів потреб підготовки
фахівців із вищою освітою,
здатних забезпечити функціо�
нування відповідних галузей
народногосподарського комп�
лексу країни;

• видачі студентам, які успішно
виконали програми експери�
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менту, дипломів державного
зразка та додатків до них.

З моменту започаткування
експерименту в Університеті
«Україна» понад 400 студентів
отримали дипломи за відпо�
відною програмою навчання.

Розв’язання проблеми само�
визначення школярів залежить
від кваліфікованого впливу
психологів на професійне ста�
новлення випускників. У євро�
пейських країнах уже давно
працюють соціальні психологи.
В Україні, на відміну від євро�
пейських країн, посада шкіль�
ного психолога з’явилася знач�
но пізніше. Нині шкільна психо�
логічна служба є практично в
кожній школі. У цьому зв’язку
головною умовою ефективності
реформування вітчизняної
освіти стало включення до неї
діагностичного блоку, який дає
можливість старшим школярам
не лише з’ясувати своє ставлен�
ня до того чи іншого виду про�
фесійної діяльності, а й пізнати
свої професійно важливі риси,
рівень і потенціал їх розвитку.
Основними вимогами до діаг�
ностування є проведення його в
експрес�режимі, прозорість і
доступність його підсумків для
педагогів і батьків, використан�
ня профорієнтаційних засобів,
моніторинг результативності до
профільної чи допрофесійної
підготовки. Психологічне діаг�
ностування дає можливість ди�
ференціювати учнів відповідно
до їхніх професійних потреб,
пріоритетних мотивів вибору й
допомогти їм професійно само�
визначитись.

Психологи мають дослідити
фізичні й інтелектуальні відмін�
ності, що ґрунтуються на пси�
хофізіологічних особливостях і
зумовлюють доступність для
людини одних видів праці й не�
доступність інших. Отже, ядром
особистісно орієнтованої робо�
ти в школі має стати цілеспря�
мований розвиток здатності до
самовизначення в змінних умо�
вах вибору. Ідеться про подо�
лання інфантилізму, коли вчи�
телі, як няньки, «витирали но�
си» учням. Тому в них була при�
туплена відповідальність, са�
мостійність. Школярі вважали,
що за їхню подальшу долю ма�
ють турбуватися батьки, вчи�
телі, держава. Часи змінилися, і
тепер учням надається більше
прав, але й обов’язків має бути
більше. Ми приєдналися до
європейської тенденції в освіті
щодо зняття обмежень у сво�
боді дій учнів, переходу їх до

самоосвіти, саморозвитку, са�
мовизначення.

Нині особливої актуальності
у світі набуває теоретичне
обґрунтування розвивального
навчання акмеологічного типу.
Слово «акме» з грецької – ви�
щий ступінь чого�небудь, квіту�
ча сила. Акмеологія – наука, що
вивчає людину з досягненням
нею апогею розвитку. Освіта ак�
меологічного типу створює
умови, за яких учні навчаються
на максимумі своїх можливос�
тей, здібностей, здоров’я. За та�
кого підходу кожен учень має
усвідомлювати, що він вчиться
за себе і для себе. Тоді в нас
зникне ганебна система спису�
вань і підказок, якої немає ніде
в світі, бо учні в зарубіжжі ро�
зуміють, що життєве і про�
фесійне самовизначення зале�
жить від результатів їхнього
навчання. Поступово й наші
учні доходять такої ж думки,
особливо після результатів не�
залежного тестування.

Отже, щоб педагогічний про�
цес був продуктивним, він має
бути орієнтованим на досягнен�
ня саме особистісних резуль�
татів від раннього дитинства до
старості за умови реалізації
принципу поетапного досяг�
нення вершин. Компоненти са�
морозвитку починають форму�
ватись від народження дитини,
яка з кожним роком прагне на�
бути здатності до саморе�
алізації, досягнути вершин про�
фесіоналізму. Важливо тільки,
щоб у сім’ї і школі в дитини не
відбили бажання самостійної
діяльності, адже відома дитяча
фраза «я сам, дай я сам» часто
дратує дорослих, їм не вистачає
часу і терпіння, бо треба якусь
справу зробити швидше.

Сучасний світ вимагає освіти
акмеологічного типу, яка дає

змогу на кожному віковому етапі
розвитку людини досягти макси�
мальних для неї вершин згідно з
біологічними, соціальними та
історичними факторами. Побу�
дова акмеологічної освіти з ура�
хуванням інтересу до конкретних
галузей знань, певної професії –
це справжня модернізація, що
інтегрує інтелектуальний по�
тенціал держав Європи, дає змо�
гу випускникам працювати без
обмежень у будь�якій західній
країні й після закінчення ук�
раїнського ВНЗ. У цих країнах
особливо цінують спеціалістів,
про яких говорять, що така лю�
дина «сама себе зробила», тобто
зробила кар’єру в науці, мис�
тецтві чи бізнесі цілком са�
мостійно, або ж самоактуалізу�
валась, розкрила свій потенціал.
Самоактуалізація виражає інте�
лектуальну, емоційну й вольову
готовність людини найповніше
реалізувати свої можливості
відповідно до своїх здібностей.
Проблема самореалізації осо�
бистості за своєю суттю має прак�
тико�орієнтувальний характер.

Для успішної самореалізації
необхідне ще й проектування
свого самовизначення, що пе�
редбачає вибір профілю нав�
чання в основній школі, вибір
професії після закінчення шко�
ли або траєкторію подальшого
навчання у ВНЗ. На жаль, зміст
шкільної середньої освіти в Ук�
раїні інформаційно не обслуго�
вує процесу самовизначення
школярів, надаючи їм мож�
ливість методом проб і поми�
лок приймати ситуаційні рішен�
ня. Зі змісту шкільних предметів
не формується уявлення про
діяльність представників різних
професій. А тим часом прог�
рамно�цільовий концентр
змісту освіти – це життєве і про�
фесійне самовизначення осо�

бистості. Допомогти цьому мо�
же мережева взаємодія шкіл і
закладів додаткової освіти, у
яких учні можуть самовизначи�
тись, ознайомлюючись з робіт�
ничими професіями на заняттях
гуртків (наприклад, авіамодель�
ного), адже профорієнтація –
завдання всіх виховних зак�
ладів, а не тільки школи. Через
інтерес учнів до вибору май�
бутньої професії відбувається
соціалізація особистості під�
літка, яка передбачає психоло�
го�педагогічну підтримку про�
ектування професійних планів,
що створює інтегративні знання
про професії, про вимоги до
претендентів на різні професії,
про замовлення на них у євро�
пейських країнах.

Водночас загострюється проб�
лема входження школярів у світ
праці, реальних економічних
відносин, професійного само�
визначення. Реальністю стає ба�
гаторазова протягом життя
зміна професій і видів трудової
діяльності, до якої учні мають
готуватись у процесі навчання в
школі. Легко переорієнтуватись
зі зміною процесу праці можуть
лише ті, хто має фундамен�
тальні знання. Такі знання є
мобільними, динамічними і
функціональними. Саме за ви�
пускниками ВНЗ з такими знан�
нями «полюють» на Заході, бо
такі спеціалісти швидко знахо�
дять потрібну інформацію, роб�
лять правильний вибір в
екстремальних ситуаціях, прий�
мають правильні й відпо�
відальні рішення. Таким чином,
тільки фундаментальні, а не по�
верхові знання дають мож�
ливість людині самовизначити�
ся, зробити службову кар’єру.
Тож для особистості, яка розви�
вається, самовизначення є то�
тожним пошуку сенсу життя.
Для цього потрібна консо�
лідація зусиль психологів, учи�
телів, т’юторів, наставників,
батьків, громадськості, тобто
всіх, кому не байдужа доля
кожного українця, випускника
навчального закладу.

Петро ТАЛАНЧУК, Президент
Університету «Україна»;

Віктор МАЛИШЕВ, заступник
директора Інженерно5

технологічного інституту
Університету «Україна»;

Любов ЛИПОВА, старший
науковий співробітник

Інституту педагогіки АПН
України, доцент

Університету «Україна»

На знімку: під час науково5практичної конференції в університеті
Фото Лариси ЗОТОВОЇ



6 20.08.2009 № 7–8 (111–112)

ліки. Українські народні пісні
«Косив батько», «Чорномо�
рець, матінко, чорноморець»,
«Летіла зозуля». «Шипшина»
весело лунали по всьому ку�
рортному містечку. Схвально
оцінили виступ співачок не тіль�
ки глядачі, а й журі. Навіть інші
учасники фестивалю, зокрема й
конкуренти, нагородили дівчат
щедрими оплесками й вигука�
ми «Браво». Журі теж високо
оцінило спів «Мальв». Фольк�
лорний ансамбль виборов

звання лауреата фестивалю,
Диплом І ступеня «За збережен�
ня народних традицій у вико�
нанні фольклорних пісень» та
«За краще виконання вокальної
фольклорної програми».

Як і завжди, чудово виступи�
ла солістка фольклорного ан�
самблю Інна Олійник. Дівчина
полонила глядацьку залу на�
родною баладою «Косарі ко�
сять». Зачарувала співачка і
журі, яке присудило їй звання
лауреата фестивалю і диплом І
ступеня «За краще виконання
народних балад».

Найвищих оцінок журі була
удостоєна і Тетяна Кисляк. Вона
виконала кілька ліричних пісень
сучасних авторів — «Журавли�
ну вірність», «Джерело», «Ой, у
полі озеречко« та «Трави».
Співачка виборола три найвищі
нагороди фестивалю — лауреа�
та фестивалю, диплома І ступе�
ня «За кращу виконавську
майстерність», Гран�прі «Золо�
тий голос фестивалю» — та
була відзначена цінним пода�
рунком.

Оригінальним і високопро�
фесійним назвало журі виступ
наших драмгуртківців, які пред�
ставили тіньову виставу «Шепіт
підсвідомості — сни». Чотири
вечори підряд аматори завер�
шували фестивальне дійство.
І щоразу з незмінним успіхом.
Тож і удостоїлися звання лауре�
ата фестивалю, диплома І сту�
пеня в жанрі «Театральна».
А режисер вистави Андрій Ле�
люх був нагороджений дипло�
мом І ступеня «За кращу режи�
серську роботу» і цінним пода�
рунком.

Не залишився без відзнаки і
загалом Центр художньої твор�
чості університету. Журі нагоро�
дило його головним призом
«За дружбу народів» та дипло�
мом І ступеня «За високу про�
фесійну, оригінальну, змістовну
організаторську роботу з підго�
товки колективів художньої са�
модіяльності на фестивалі».

Наталя ГАВРИЛЮК,

директор Центру

художньої творчості

університету

Фото автора

На запрошення організаторів
V міжнародного фестивалю
творчості «Морська мушля —
2009" мерії м. Созопол (Бол�
гарія) та федерації оздоровчих
та культурних програм (Ук�
раїна) колективи Центру ху�
дожньої творчості нашого
університету взяли участь у до�
сить представницькому кон�
курсі. До сонячної Болгарії
поїхала делегація з 14 осіб. 

Созопол — один із най�
південніших курортів країни.
Тож зрозуміло, що через літню
спеку всі виступи відбувались
увечері.

Відкрився фестиваль в ам�
фітеатрі «Аполонія», близько
від берега моря. В яскравих
костюмах конкурсанти зібрали�
ся на сцені, кожен учасник три�
мав у руці прапорець своєї
країни. За дорученням міської
мерії дійство відкрила голова
Созопольської общини Кра�
симіра Германова. А настоятель
православного храму святого
Георгія Переможця отець Іван
прочитав молитву і благосло�
вив  учасників фестивалю.

Відкрили дійство юніори.
Глядачів помітно побільшало,
коли на сцену вийшли дорослі

конкурсанти. Глядачі, в основ�
ному відпочивальники з Англії,
Голландії, Німеччини, Бельгії,
США та інших країн світу. Зви�
чайно, фестивалем зацікавили�
ся і місцеві жителі.

Зазначу: одразу сформува�
лися групи підтримки. При�
хильники того чи іншого колек�
тиву тепло та емоційно сприй�
мали виступи своїх кумирів.

Наші дівчата з фольклорного
ансамблю «Мальви» з першої
пісні завоювали симпатії пуб�

Таланти твої, «Україно»

Здивували і вразили журі  та глядачів

На знімку: ось такі вони чудові співачки нашого університету, 
просто — «мальвочки»  

На знімку: Тетяна Кисляк — «Золотий голос» міжнародного конкурсу  
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З�поміж виховних, наукових
та культурно�просвітницьких
заходів, що організовуються за
ініціативи кафедри української
мови та літератури Університе�
ту «Україна», особливе значен�
ня мають щорічні науково�
практичні конференції, що про�
водяться у визначних місцях
України. Не став винятком і цей
рік. Так, у Переяслав�Хмель�
ницькому відбулася науково�
практична конференція, приу�
рочена Дню пам’яті Тараса
Шевченка.   

Переяслав�Хмельницький —
древнє та славне місто на
Київщині (перші літописні згад�
ки про Переяслав датуються
Х століттям), у якому концент�
рований невмирущий дух на�
шої історії, зберігається пам'ять
про часи Київської Русі та слав�
них князів, чується відгомін
кроків Григорія Сковороди, Бог�
дана Хмельницького, Тараса
Шевченка... Про славу історич�
ного й культурного минулого
свідчать цінні експонати, предс�
тавлені у 30 (!) оригінальних
музеях міста. 

Учасники конференції відві�
дали Переяслав�Хмельниць�
кий музей Григорія Сковороди
(колишній Переяслав�Хмель�
ницький колегіум) та прослуха�
ли тематичну лекцію доктора
філологічних наук, викладача
Переяслав�Хмельницького
державного педагогічного уні�
верситету імені Григорія Сково�
роди М. М. Сидоренка. Особ�
ливе враження справив клас
поетики Переяславського ко�
легіуму, де відвідувачі мали
змогу переглянути стародруки,
навчальне приладдя, перші ви�
дання збірок «Сад божествен�
них пісень», «Байки харківсь�
кі», філософських трактатів та
притч. Переяслав відіграв надз�
вичайно важливу роль у сенсі
формування філософських та
педагогічних позицій Г. Сково�
роди. Тут він викладав поетику
за власною оригінальною сис�
темою, використовуючи нова�
торські підходи. Проте новітні
методики викладання, не су�
місні зі схоластикою та релі�
гійним догматизмом, вільноду�
мство молодого викладача не
могли подобатися церковни�

кам. А вислів про те, що «одна
справа — архієрейський посох,
а інша — смичок», був сприйня�
тий єпископом як особиста об�
раза. Як наслідок, Сковорода
змушений був покинути ко�
легіум.  

Ознайомлення з експозицією
Музею «Заповіту» Тараса Шев�
ченка сприяло поглибленому
пізнанню творчих та життєвих
позицій Кобзаря, дало змогу
відчути особливу атмосферу, в
якій створювалася одна з вер�
шинних поезій Т. Шевченка —
«Заповіт». Особливо зацікавила
учасників конференції ґрунтов�
на розповідь доктора філол.
наук, професора М. П. Корпа�
нюка про переяславський пе�
ріод життя та творчості Тараса
Шевченка. Літературознавці
справедливо називають цей час
знаковим у творчості Кобзаря.
Окрім славного минулого міста,
сюди Тараса Шевченка вабило
й прагнення зустрічей зі своїм
товаришем А. О. Козачковсь�
ким. На запрошення Козачков�
ського Шевченко відвідував
Переяслав чотири рази: влітку й
восени 1845�го року і двічі —
1859�го року. Саме тут був на�
писаний безсмертний «Запо�
віт». Цікавою є історія створення
цього поетичного шедевру.
Відомо, що у грудні 1845 року
Тарас Шевченко захворів. На
той час поет жив у збіднілого
поміщика Степана Самойлова,
той же й відвіз хворого до місь�
кого лікаря Андрія Козачковсь�
кого. Передчуваючи можли�
вість переходу у Вічність, Тарас
Шевченко у ніч з 24 на 25 груд�
ня 1845 року пише свій «За�
повіт». 

Окрім «Заповіту», у Переяс�
лаві були написані поеми «Кав�
каз», «Наймичка», «І мертвим, і
живим...». Місто надихнуло Та�
раса Шевченка й на створення
таких шедеврів, як «Давидові
псалми», «Холодний Яр», «Ма�
ленькій Мар’яні», «Минають
дні, минають ночі», «Якби�то
ти, Богдане п’яний...» та ін. За
спогадами сучасників, Шевчен�
ка надзвичайно цікавили архе�
ологічні пам’ятки Переяслав�
щини. Багато часу поет присвя�
тив вивченню та опису курганів,
валів, оригінальних культурних

пам’яток, зокрема, церковних
чаш, хрестів, а також знамени�
того Пересопницького єван�
гелія 1556 року (відомо, що йо�
го у 1701 році Іван Мазепа пода�
рував Переяславському єпис�
копському престолові). 

Серед визначних місць, що їх
відвідали учасники конфе�
ренції, була церква, побудова�
на на кошти Івана Мазепи,
пам’ятник автору «Слова о пол�
ку Ігоревім». Під час екскурсії
Національним історико�етног�
рафічним заповідником «Пере�
яслав» (музей під відкритим не�
бом) нашу увагу привернули
експозиції музеїв хліба, кобза�
рства, сухопутного транспорту,
музею�садиби класика єврей�
ської літератури Шолом�Алей�
хема. Ми оглянули козацьку
фортецю, культові споруди,
експонати народної архітектури
та побуту.

У рамках конференції відбу�
лася цікава та продуктивна дис�
кусія, у ході якої підіймалися та
обговорювалися питання, по�
в’язані з творчістю Григорія
Сковороди, Тараса Шевченка,
історією написання «Заповіту»,
вшануванням пам’яті Кобзаря,
сторінками життя і творчості
визначних синів нашого наро�
ду, які в різний час перебували і
творили на Переяславщині. Бу�
ли заслухані та обговорені до�
повіді, підготовлені викладача�
ми кафедри української мови
та літератури, студентами фа�
культету філології та масових
комунікацій. Особливий інтерес
викликали виступи доктора
філологічних наук, професора
М. П. Корпанюка («Перебуван�
ня Тараса Шевченка у Переяс�
лаві: маловідомі факти»), кан�
дидата філологічних наук, про�
фесора Т. І. Товкайло («Лекси�
ко�фразеологічні особливості
творів Тараса Шевченка періо�
ду «трьох літ»), кандидата пе�
дагогічних наук, професора
З. О. Сергійчук («Роль Переяс�
лавського колегіуму у форму�
ванні педагогічної майстерності
Григорія Сковороди»), канди�
дата філологічних наук О. В. Ко�
ломієць («Історія створення та
ідейно�естетичне спрямування
«Заповіту» Тараса Шевченка»),
кандидата філологічних наук

І. Л. Приліпко («Принцип «сро�
дної праці» у поезії та байках
Григорія Сковороди»), канди�
дата філологічних наук Н. М. Па�
зяк («Усна народна творчість у
художньому доробку Григорія
Сковороди і Тараса Шевчен�
ка»), кандидата філологічних
наук Т. В. Белімової («Історіо�
софські мотиви у поемах Тара�
са Шевченка»), старшого вик�
ладача Г. Т. Князюка («Особли�
вості архітектури та побуту Пе�
реяславщини: історія і сього�
дення»), В. І. Луценко («Деякі
аспекти методики викладання
курсу «Поетика» у Переяслав�
ському колегіумі»). Цікавими та
різноаспектними були виступи
студентів, зокрема, О. Батало�
вої («Вшанування пам’яті Тара�
са Шевченка в Україні та за її
межами»), О. Різник («Роман�
тизм як стильова домінанта
ранньої творчості Тараса Шев�
ченка»).

Усі без винятку доповіді
відзначалися глибоким змістом,
актуальністю і, головне, заціка�
вили слухачів, викликали жваве
обговорення, в якому активну
участь брали як викладачі
провідних навчальних закладів,
та і їхні вихованці — студенти. 

Нині, коли пишуться сторінки
новітньої історії, особливе зна�
чення має пізнання власних ет�
ногенетичних витоків, долучен�
ня до джерел рідної історії й
культури, без чого неможливе
утвердження на своїй спо�
конвічній землі. У цьому сенсі
проведення науково�практич�
ної конференції у Переяслав�
Хмельницькому, приуроченої
Дню пам’яті Тараса Шевченка,
стало ще одним кроком на шля�
ху до пізнання скарбів нашої
історії, літератури та культури. 

Зінаїда СЕРГІЙЧУК,

кандидат педагогічних

наук, завідувачка кафедри 

української мови та

літератури 

Університету «Україна»

Ірина ПРИЛІПКО

кандидат філологічних

наук, старший викладач

кафедри української мови

та літератури

Університету «Україна»

Великим українцям присвячено

Духовність
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Минувшина

Невгасимий смолоскип українців
Заснувавши 140 років тому у

Львові товариство під лако�
нічною, але надзвичайно промо�
вистою назвою, національно
свідомі ентузіасти запалили во�
гонь «Просвіти». Основне своє
завдання члени новоствореної
організації вбачали в піднесенні
освітнього рівня українців, фор�
муванні їхньої національної
свідомості, залученні широких
верств населення до рідної мови,
духовних надбань людства.
«Просвіта» зуміла згуртувати під
своїм прапором кращих предс�
тавників національної інтелекту�
альної еліти. Її діяльність освяче�
на іменами багатьох славних ук�
раїнців: А. Вахнянина, Ю. Лаврів�
ського, О. Огоновського, Ю. Ро�
манчука, Б. Грінченка, І. Франка…

Одна з найяскравіших і най�
успішніших сторінок у багато�
гранній діяльності товариства —
друкування й розповсюдження
дешевих, написаних винятково
українською мовою книжок:
шкільних підручників, творів кла�
сиків української і світової літера�
тури, календарів�альманахів, на�
уково�популярних видань, у яких
доступно висвітлювалися знання
з історії, економіки, географії,
сільського господарства, меди�
цини, права тощо. Зосередження
в товаристві відомих діячів куль�
туротворчого руху — письмен�
ників, редакторів, митців, жур�
налістів, педагогів — дозволило
одразу взяти високий темп у ви�
давничій справі й підтримувати
його протягом наступних років.

Під егідою львівської «Про�
світи» та її філій протягом 70 років
(1868–1939) вийшло друком по�
над 1000 видань, не рахуючи чис�
ленних спеціалізованих і універ�
сальних часописів, зокрема чи�
танка для селян «Зоря», перший
український молитовник, напи�
саний народною мовою, різно�
манітні підручники, які фактично
започаткували українське шкіль�
ництво в Галичині, «Народні ка�
лендарі». Варто зауважити, що
такі щорічні календарі стали
справжніми скарбницями енцик�
лопедичних знань, настільними
книгами для багатьох поколінь
українців. На їх сторінках уміщу�
валися матеріали з історії Ук�
раїни, колядки й щедрівки, вірші,
думи, переклади зі слов’янських
мов, казки для дітей.

Важливо, що в 70�х роках XIX ст.
львівська «Просвіта» почала зас�
новувати в містах і селах свої
відділи. Адже мало було лише
видавати книжки — виникла пот�
реба ознайомити з ними широкі
верстви суспільства Галичини.

Так, перша філія товариства
постала в селі Бортники Бобро�
вецького повіту 1875 року старан�
нями подвижника просвітянсько�
го руху М. Желехівського, який,
набравши книжечок і часописів
«Просвіти», виданих часто влас�
ним коштом, мандруючи із села в
село, заохочував селян не лише

до читання, а й до співпраці з
«Просвітою».

У Галичині «Просвіта» про�
існувала до вересня 1939 року і
була ліквідована комуністич�
ним режимом як ворожа,
націоналістична. Читальні бу�
ли знищені, активістів «Про�
світи» піддавали масовим реп�
ресіям — арештовували, заси�
лали в сибірські табори, стра�
чували.

Але, незважаючи на заборону
діяльності, просвітянські товари�
ства Галичини зробили значний
внесок у розвиток української
культури й освіти, відіграли надз�
вичайно важливу роль у само�
визначенні українців. Якщо в
перші роки існування «Просвіта»
була товариством інтелігенції, яка
працювала для народу, але ще не
з народом, то в останню чверть

XIX ст. уже чітко окреслюється
орієнтування організації на ма�
совість. Це підтверджував дозвіл
проводити повітові збори, засно�
вувати книгозбірні. Так створюва�
лись умови для активного залу�
чення до просвітянських справ
представників усіх прошарків
суспільства. 

Заснування легальних «Про�
світ» у Наддніпрянській Україні
стало можливим лише після ре�
волюційних подій 1905 року.
Перша наддніпрянська «Про�
світа» утворилась у жовтні цього
ж року в Катеринославі. Згодом

з’явилися просвітянські осередки
і в інших наддніпрянських містах.

У царині видавничої справи
серед «Просвіт» Наддніпрян�
щини найбільших успіхів до�
сягла київська інституція, члени
якої розгорнули широку видав�
ничу діяльність, відкрили біб�
ліотеку�читальню, влаштовува�
ли лекції, концерти, виставки.
Від часу створення і до закриття
царською владою київська
«Просвіта» встигла видати 36
назв книжок загальним тира�
жем 164 тис. примірників, се�
ред них: «Про українських
козаків, татар та турок» М. Дра�
гоманова, «Чернігівка» М. Кос�
томарова, «Оповідання про
Ірландію» Д. Дорошенка, «Про
Галичину та про життя гали�
цьких українців» В. Доманиць�
кого.

Незважаючи на суто культур�
ницьку роботу, наддніпрянські
«Просвіти» зазнавали пересліду�
вань з боку властей. Найбільшим
ударом для просвітянських об’єд�
нань став указ Столипіна 1910 ро�
ку «Про закриття деяких інород�
ницьких товариств…». 

Після повалення самодержав�
ства й становлення Української
Народної Республіки помітно по�
жвавлюється національно�куль�
турне життя, активізується рух за
українізацію всіх сфер суспільної
діяльності, відроджуються «Про�
світи». Але це триває недовго, то�
му що, починаючи вже з 1920�х
років, діяльність «Просвіт» забо�
ронялася, книжки будь�якої те�
матики, видані «Просвітами", ви�
лучалися з усіх бібліотек і знищу�
валися. Спроби владних органів
«радянізувати» «Просвіти", перет�
ворити їх на ідеологічних прис�
лужників компартійних властей
зазнали фіаско. Ось чому «Про�
світа» в другій половині 20�х років
минулого століття майже переста�
ла функціонувати.

Натомість, вільно й беззасте�
режно могли розвиватися закор�
донні об’єднання її, які існували у
багатьох куточках світу і ґрунтува�
ли свою діяльність на засадах, ап�
робованих галицькими просвітя�
нами. 

Видавнича діяльність «Про�
світи» в емігрантському середо�
вищі відіграла визначальну роль,
оскільки берегла українців від
асиміляції, гуртувала навколо
національної ідеї, утверджувала
думку про те, що вони, незважа�
ючи на місце проживання, сини і
дочки України. 

Нині такі організації діють у ба�
гатьох країнах близького й дале�
кого зарубіжжя, де є поселення
представників українського на�
роду, зокрема в Канаді, Сполуче�
них Штатах Америки, Австралії,
Парагваї, Аргентині, Росії, Біло�
русі, Молдові, Сербії, Хорватії.

Варто зазначити, що заоке�
анські й українські просвітянські
осередки активно співпрацюють.
Так, наприклад, Товариство ук�
раїнської мови імені Тараса Шев�
ченка в Сполучених Штатах Аме�
рики 2008 року передало кошти
на перевидання книг про Р. Шу�
хевича в Рівному, а також на ви�
дання українських підручників з
хімії для студентів Донецького

На знімку: українські народні мотиви на фестивалі «Сяйво надій»,
започаткованому Університетом «Україна»
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університету. Крім того, надіслало
українські книжки до Острозько�
го і Миколаївського універси�
тетів, а всі обласні об’єднання от�
римали від американських колег
видання «Забуттю не підлягає»
(про Голодомор 1932–1933 років)
та «Українська інтелігенція на Со�
ловках» С. Підгайного. А відпо�
відальний секретар Всеукраїнсь�
кого товариства «Просвіта» імені
Тараса Шевченка М. Нестерчук
минулого року подарував гро�
маді Аргентини зразки продукції
Видавничого центру «Просвіта» —
книжки і компакт�диски.

Просвітяни�переселенці, від�
стоюючи українську ідею, збе�
рігаючи любов до Батьківщини, її
звичаїв, культури, послідовно
продовжують справу своїх бать�
ків. Наші земляки за кордоном —
американці, австралійці, білору�
си, росіяни українського поход�
ження, але в душі вони — просто
українці. 

Відродившись у незалежній
Україні після масових заборон,
Всеукраїнське товариство «Про�
світа» продовжило найкращі тра�
диції попередників, виконало
значний обсяг роботи з відрод�
ження української мови, прово�
дить місію у сфері державотво�
рення. Зокрема, у Статуті «Про�
світи» (1991) зазначалося: «Всеук�
раїнське товариство «Просвіта»
імені Тараса Шевченка — гро�
мадська просвітницька органі�
зація, яка діє відповідно до Конс�
титуції України, чинного законо�
давства й даного Статуту.
Діяльність Товариства спрямова�
на на поширення знань серед на�
селення, формування національ�
ної свідомості українців… розбу�
дову та зміцнення незалежної де�
мократичної Української держа�
ви, утвердження в суспільстві
принципів гуманізму, взаєморо�
зуміння та співробітництва…».

Для виконання своїх статутних
завдань товариство видає різно�
манітну літературу, організовує
«круглі столи», тематичні вечори,
диспути, науково�практичні кон�
ференції, семінари, виставки, свя�
та української мови, козацької
слави тощо. Так, уже в перші роки
української незалежності з ініціати�
ви «Просвіти» було організовано
патріотичний похід Україною
«Дзвін�90», величне святкування
500�річчя українського козацтва,
ушанування пам’яті Героїв Крут,
проведено першу в Україні науко�
ву конференцію, присвячену Голо�
доморові 1932–1933 років.

Цікавим проявом пропагуван�
ня всього українського серед
дітей і юнацтва є серії дисків

«Замки України», «Тарас Шев�
ченко. Кобзар», «Тарас Шевчен�
ко. Поет. Художник», «Українська
колекція. Етнічна музика Ук�
раїни», «Дитяча колекція», випу�
щені завдяки співпраці Всеук�
раїнського товариства «Просвіта»
і рекордингової компанії «Атлан�
тик». Сьогодні зібрання набуває
популярності, оскільки не має
аналогів на ринку українськомов�
ної мультимедійної продукції.

Ідеологія проекту — створення
своєрідної енциклопедії для дітей
українською мовою. Кожен диск
незалежно від тематики містить
обов’язкове посилання на Ук�
раїну. У диску «Винаходи та
відкриття» є розділ «Винахідники
України», у «Видатних компози�
торах світу» — «Композитори Ук�
раїни» тощо.

Один із чинників плідної діяль�
ності товариства — успішне
керівництво П. Мовчана. До речі,
2004 року побачила світ книжка
письменника «Витоки» — про
історію роду і краю. А ще було пе�
реднє слово до книги «Духовна
велич України», вступне слово до
видання «Кобзаря» в оформленні
художника В. Гарбуза, сотні вис�
тупів у засобах масової інфор�
мації, на конференціях, «круглих
столах», просвітянських вечорах.

Розвиваючись у нових історич�
них умовах, «Просвіта» прагне
відроджувати українську культу�
ру, утверджувати національні
цінності. Особливу увагу про�
світяни приділяють видавничій
діяльності. У квітні 1995 року
Центральне правління товариства
на базі видавничого відділу зас�
нувало в Києві Видавничий центр
«Просвіта». Очолює його від дня
створення відомий поет, заслуже�
ний журналіст України В. Клічак.
Серед нинішніх видань Київської
«Просвіти» — «Іван Мазепа в сар�
матсько�роксоланському вимірі
високого Бароко» Р. Радишевсь�
кого та В. Свербигуза, «Симон
Петлюра. Життя і діяльність»
Д. Дорошенка�Товмацького,
«Виклики XXI віку» В. Карпенка,
«Захочеш — і будеш» уже по�
кійного А. Погрібного, «Спалився
за Україну» М. Іщенка, «Непра�
вильно правильно. Довідник з ук�
раїнського слововживання: За
матеріалами засобів масової
інформації» М Волощак та інші.

Незважаючи на те, що значни�
ми здобутками щодо тиражів
книжок, кількості назв столична
«Просвіта» похвалитися не може,
вона видає вкрай потрібні ук�
раїнському читачеві книги. Адже
в третьому тисячолітті доводиться
констатувати низький рівень

самосвідомості громадян Ук�
раїни, панування російської мови
в повсякденному спілкуванні й
вітчизняному інформаційному
просторі, переважання російсь�
комовної книжкової продукції на
українському ринку.

Зі здобуттям Україною неза�
лежності почали відроджуватись і
просвітянські осередки. Нині во�
ни функціонують у всіх  областях
України, у Криму та місті Севасто�
полі. Кожна місцева організація
має досягнення в щоденній ро�
боті. Наприклад, у Чернігові — це
досвід розповсюдження україн�
ської книги, зокрема завдяки на�
лагодженій системі «Книга�пош�
тою», власна крамниця «Добра
книга», де чернігівці й гості міста
охоче купують просвітянські ви�
дання; у Запоріжжі — поширення
рідної мови, пропагування на�
ціональної ідеї за допомогою
друкованого слова, що має неа�
бияке значення в умовах майже
цілковитого зросійщення місце�
вого населення; в Івано�Фран�
ківську — лекції відомих діячів на�
уки, культури, творчі вечори,
зібрання з нагоди державних і
релігійних свят, численні презен�
тації книг.

На жаль, «Просвіті», як і ко�
лись, доводиться працювати, до�
лаючи труднощі. Зокрема, у ви�
давничій сфері найболючішими
проблемами для просвітян є не�
налагоджена система розпов�
сюдження книг, малі тиражі ви�
дань, погане матеріально�тех�
нічне забезпечення, нестача
коштів, відсутність чіткої держав�
ної політики стосовно книгови�
давничої справи. Але, незважаю�

чи на негаразди, сучасні про�
світянські подвижники натхненно
трудяться задля консолідації нації,
зміцнення нашої країни як демок�
ратичної європейської держави. 

Здійснюючи видавничу діяль�
ність у незалежній Україні та
спеціалізуючись на виданні літе�
ратури з української мови, творів
історико�культурної тематики,
унікальних досліджень, що їх
раніше замовчувала радянська
влада, Всеукраїнське товариство
«Просвіта» стоїть на варті націо�
нальних інтересів. Воно утверд�
жує українську державність,
сприяє розвитку й захисту ук�
раїнської мови як державної,
формуванню національної свідо�
мості громадян України, правди�
вому висвітленню та переосмис�
ленню історичних, суспільно�
політичних процесів.

«Просвіта» — унікальне явище.
Товариство — найстаріша ор�
ганізація на території України.
Пройшовши драматичний шлях
розвитку, вона заслужила гідне
місце в українській історії. Не ви�
падково вдячні нащадки встано�
вили у Львові 1994 року величний
пам’ятник «Просвіті» за проектом
В. Ярича (це єдиний приклад існу�
вання пам’ятника громадській ус�
танові).

«Просвіту» громили, нищили,
однак, зламати прагнення ук�
раїнського народу до книги,
освіти, культури нікому не вдалося.  

Юлія ДАНИЛЮК,

студентка V курсу

факультету філології 

та масових комунікацій

(спеціальність «Видавнича

справа та редагування»)

ЛУНАЄ ПІСНЯ ЩИРА УКРАЇНСЬКА

На багатьох концертах, і не лише в нашому університеті, глядачі не
могли не запам’ятати чудовий виступ цього сімейного дуету: матері і
сина. Світлана Іванівна Мирвода — старший викладач факультету
економіки та менеджменту нашого університету, заслужена артистка
України, відома співачка та бандуристка. Її син Тимофій — ще школяр,
але він гарно грає на багатьох інструментах і часто виступає на різних
концертах
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«Ти знаєш, що ти — людина? //
Ти знаєш про це чи ні?» — запитує
кожного з нас видатний українсь�
кий поет Василь Симоненко в од�
ному із своїх найперших та най�
майстерніших віршів. То що ж оз�
начає бути людиною? На перший
погляд, тема моєї статті може зда�
тися трохи дивною, оскільки під
подібним заголовком доцільніше
було б  розмістити твір�роздум
звичайного школяра, а не студен�
та. Проте, готуючись до написан�
ня цієї статті, я поставив собі за
мету розглянути дане запитання в
ширшому, історичному аспекті,
проаналізувавши досвід наших
предків і порівнявши його із су�
часним розумінням природи лю�
дяності. До цього часу ще нікому
не спадало на думку розглянути,
як саме змінювалась відповідь на
запитання «Що робить людину
людиною?», залишаючи, при цьо�
му, саме питання незмінним.
Протягом багатьох століть, і на�
віть тисячоліть, погляди на це
непросте запитання суттєво змі�
нювали один одного, набуваючи
щоразу нових та найнезвичай�
ніших рис. Я ж коротко порівняю
деякі з них: що означало бути
людиною в минулому та що озна�
чає бути людиною в нинішньому
ХХІ столітті?

Для початку справедливо
відмітити, що почуття людяності в
кожного з нас своє неповторне,
сформоване в процесі виховання
та навчання. Сучасні педагоги все
більше сходяться до думки, що
базовою запорукою навчального
впливу для дитини є створення
умов, в яких сімейні та шкільні ви�
ховні пріоритети не виключали б
один одного, а, навпаки, взаємо�
обумовлювали та взаємодопов�
нювали себе. Тобто, щоб школа
та сім’я діяли воєдино. На жаль,
поки що ми бачимо протилежну
картину: школа пропагує мо�
ральні принципи доброти, щед�
рості, любові, здорового способу
життя, а дитина, повертаючись з
уроків, бачить зовсім інше — «ого�
лену» чи «напівоголену» рекламу
на біґбордах з алкогольними
мотивами або дещо аналогічне, —
а, зайшовши до будинку, бачить,
як її мати палить чи тримає пляш�
ку зі спиртним на балконі і п’є,
навіть не відвертаючись. Ось вам
неповний букет того негативного
досвіду, що перешкоджає дитині

змалечку збагнути, якою має бути
справжня цивілізована людина.
Діти у таких батьків, зазвичай, ви�
ростають з аморальними якостя�
ми, що вимагає перманентного
впливу психолога чи соціального
працівника. Однак, не змовчу, що
інколи спостерігається інша кар�
тина: в сім’ї п’яниць виростає
інтелігентна дитина, а в інте�
лігентній сім’ї — бандит. Проте,
такі випадки є винятком.

Але це — індивідуальне ро�
зуміння людяності. Для того, аби
прослідкувати історіографію лю�
дяності, я переміщусь з індивіду�
ального на історичний її масштаб.
Звісно, в цій статті я не зможу охо�
пити всю історію цього феномена,
тому маю обмежитись світочами
епохи Відродження та наступних
за нею епох, які своєю діяльністю
суттєво вплинули на хід історії, а,
отже, на розуміння того, якою має
бути справжня людина. В тракта�
тах багатьох з них не йшлося
конкретно про природу цього фе�
номена; дехто розмірковував про
соціальну революцію як єдиний
шлях порятунку, відстоюючи
пріоритет економічного розвитку
над моральним. Автори подібних
ідей, несподівано навіть для себе,
стали винуватцями найбільшого
злочину проти людства — його
морального занепаду.

Розпочати свою історію людя�
ності я хочу з гостинності як
невід’ємної складової цього по�
няття. Хоча щойно я клявся не за�
нурюватися глибше Відроджен�
ня, але все ж згадаю традиції аме�
риканських індіанців. Інтерес до

індіанців викликає той факт, що
їхня племінна система тримала�
ся на винятковій щедрості та
гостинності. Найвище звання —
ватажок племені — діставалося
не тим, хто був найбагатший, а
лише тим, хто мав найменше
багатства, оскільки він його
роздавав іншим. Якщо чесно,
таке нехтування власним збага�
ченням пояснювалося певною
мірою тим, що в доколумбовій
Америці були зосереджені ко�
лосальні запаси золота та
срібла, які згодом й привернули
до себе увагу іспанських та
англійських конкістадорів у ХVI
столітті. 

Індіанці не купували і не прода�
вали, а лише обмінювалися пода�
рунками. Звичай знищувати всі
речі померлого утримував їх від
спокуси накопичення родинного
статку. У більшості племен пре�
стижним вважалося не багатство,
а честь, мудрість та духовність.
Будь�яка людина могла зайти до
будь�кого, розраховуючи, що її
там нагодують, і взяти собі будь�
що, якщо ним не користується
господар. Ця традиція зіграла з
ними злий жарт. Європейські ко�
лонізатори називали «черво�
ношкірих індіанців» злодіями, так
і не усвідомивши, що для тубіль�
ців власність була «приватною»
лише тоді, коли нею дійсно ко�
ристувалися в даний момент.

Найбільше своєю гостинністю
відомі українці. Доказом того є
фольклор. Навіть у казках реко�
мендується відчиняти двері не ли�
ше знайомим людям, але й навіть

незнайомцям. Можна лише уя�
вити, якою доброю та щедрою
нацією ми були тоді, коли кволий
з народження хлопчик Іван, зали�
шившись сам удома, без вагань
прийняв незнайомого старця�
мандрівника. І не лише впустив
його до будинку, але й напоїв, за
що старець віддячив хлопчині,
наділивши нездорового Івана бо�
гатирською силою. Це свідчить
про те, що українцям у ті часи не
було причин остерігатися один
одного. Проте навіть тоді не обхо�
дилось без збитку. Можна для
прикладу згадати гуляння на Ста�
рий Новий рік, коли, жартуючи,
парубки запросто могли зняти во�
рота з тину надокучливого сусіда.
Але, порівняно із сучасними
«приколами», це лише крапля в
морі.

Українське прислів’я повчає,
що «приятелева вода лучча воро�
гового меду». Коли наші пращури
носили національний одяг, прия�
телювала вся Україна. І не зважа�
ючи на переконання Плавта, що
«людина людині вовк», не лише в
Україні, але й по всьому світі,
дружних ягнят було набагато
більше, ніж голодних вовків. Од�
нак час поступово змінювався, і
вже в іншій казці мати�кізка, ви�
ходячи з дому, застерігає своїх
козенят не відчиняти дверей, до�
ки не почують «ваша мати
прийшла, молочка принесла», за�
хищаючи цим самим їх від під�
ступності подібного сіроманця. Із
часом ситуація гіршала, як ка�
жуть, прямо «на очах». Небезпека
навіть з боку найближчих друзів,

«Ти знаєш, що ти — людина...»

Це — актуально

Цікаве і повнокровне
життя у студентів нашого
університету. Активно
працюють клуби вихід5
ного дня, різні гуртки.
Багатьом запам’яталися
зустрічі з відомими полі5
тиками. творчими людь5
ми, релігійними діячами,
науковцями і представ5
никами влади. Так, на
прикінці травня студенти
зустрілися з відомою ест5
радною співачкою Гай5
таною, яку ви бачите на
знімку в студенському
гурті. Цього ж дня співач5
ка відкрила в нашому
навчальному закладі свя5
то «Університетське літо5
2009»
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що існувала в царській Росії, спо�
нукала Шевченка у 1848 році на�
писати: «Не так тії вороги…». Тоді
ще 34�річний поет, який страж�
дав від ревматизму та цинги, про�
ходив «похмуру монотонну деся�
тилітню драму» солдатчини в
Орській фортеці (м. Орськ, Росія),
поблизу Аральського моря.

Але хай там не як, подібні
застереження не зробили ук�
раїнців відлюдькуватими так
само, як і не ізолювали саму Ук�
раїну від інших сусідніх країн.
На відміну від тих держав, де й
досі розцвітає расизм та диск�
римінація. На щастя, нам мож�
на пишатися тим, що, попри всі
минулі лихоліття, почуття гос�
тинності стало традиційним для
кожного українця. Особливо
помітно це в українських селах,
де господар з господинею й по�
нині щедро частують запроше�
них кумів. Поряд з цим, клопіткі
підготовчі роботи навколо
спортивних майданчиків до
Олімпіади на EURO�2012 теж
можуть послужити чудовим
прикладом нашої гостинності.
Залишається тільки зберегти цю
традицію.

У часи, коли суспільний
устрій був сформований біль�
шою мірою на моральних прин�
ципах, гостинність була прита�
манна не лише Україні. Ли�
товське слово «гість» («svetjas»)
перекладається як «член кла�
ну», тому що харчуючись та но�
чуючи у будинку господарів,
гість ставав членом їхнього кла�
ну і до нього ставились як до
рідної людини. Але кінець XV —
початок XVI ст. вніс суттєві зміни
в природу не лише гостинності,
але й людяності загалом.

Нині епоха Відродження оці�
нюється сучасними істориками
головним чином з позитивної
точки зору, оскільки вона стала
генератором нових ідей у галузях
мистецтва, науки, релігії та ін.,
породивши на світ незнаних досі
титанів думки та праці. Я з цим,
безперечно, можу погодитись,
віддавши належне «Мадонні
Доні» Мікеланджело, «Гамлету»
Шекспіра та літакоподібним апа�
ратам Леонардо да Вінчі. Однак,
всіляко схвалюючи епоху Відрод�
ження, багато дослідників не зва�
жають на те, що ця епоха відзна�
чилася також і негативними зру�
шеннями не лише в світському,
але й духовному житті багатьох
народів, що й вплинуло на світог�
ляд кожної людини. Почнімо, хо�
ча б, з політики.

У свідомість європейців гли�
боко увійшов образ хитрого,

підступного Макіавеллі, мало
не демона, котрий не зупи�
няється перед виправданням
навіть наймерзенніших жорсто�
костей і лиходійств, — і, водно�
час саме цю людину доводить�
ся визнавати «хрещеним бать�
ком» політики Нового часу. Зух�
валий флорентієць та автор
знаменитого «Державця», при�
свяченого режимові Лоренцо
Медічі, увійшов в історію вірту�
озом політичних інтриг та вчи�
телем тиранів. А сам «Держа�
вець» став настільною книгою
багатьох диктаторів, серед яких
був сучасник філософа, жорс�
токий та свавільний герцог Ру�
мунії Чезаре Борджіа, що пос�
лужив прототипом головного
героя праці, а також такі авто�
ритарні особистості, як Рішельє,
Наполеон, Муссоліні, Гітлер,
Сталін.

«Нехай правитель робить те,
що потрібно, аби перемогти та
утримати владу, а засоби завж�
ди будуть враховані достойни�
ми і кожен їх виправдає», —
цією порадою, прийнято вважа�
ти, Макіавеллі сформував
принцип «мета виправдовує за�
соби», хоча, на думку деяких
філософів ХХ ст., дане тверд�
ження було сформовано єзуїта�
ми, а хитромудрий мислитель
лише перевів його з духовного
на соціальний аспект. У 1546
році серед «отців» Триденного
собору був розповсюджений
матеріал, в якому вказувалося,
що «Державець» написаний ру�
кою «сатани», а 1559 року усі
твори Макіавеллі були відне�
сені до першого «Індексу забо�
ронених книг».

Окрім згаданого вислову,
можна було б навести низку
інших, ще більш прово�
каційних, цитат з макіавелівсь�
кого «Державця», але я цього
не робитиму — це займе дуже
багато місця. Потрібно лише
зрозуміти, що даний «шедевр»
своїм змістом зробив політику
аморальною щодо суспільства.
А оскільки правитель будь�якої
країни є її «обличчям», народ
за прикладом свого лідера по�
чав відмовлятися від колишніх
моральних цінностей, амо�
ралізуючи себе тими, що при�
носять успіх самому вождю. Так
на зміну альтруїзму прийшов
егоїзм, який, на жаль, нині у
всіх на слуху, тоді як його анти�
под зустрічається все рідше.        

Віддаючи Макіавеллі макіа�
веллієве, перейду до того, якої
шкоди епоха Відродження зав�
дала суто духовному здоров’ю

людства. Ні для кого не секрет,
що виникнення протестантитсь�
ких течій, які нині засуджує
більша частина людства, припа�
дає саме на середину слав�
нозвісної епохи. Релігійні ре�
форми Мартіна Лютера
(1483–1546 р.р.), що проводи�
лися головним чином в Німеч�
чині, стали потужним поштов�
хом для цього. Папа Римський
Лев Х, котрий очолював тоді ка�
толицизм, вороже поставився
до реформ німецького богосло�
ва, що й спровокувало гостру
суперечку між ними. Католик
назвав Лютера антихристом, на
що реформатор заявив, що сам
Папа є втіленням кінця світу.

Згодом лютеранство знайш�
ло своє схвалення в ідеях фран�
цузького богослова Жана Каль�
віна (1509–1564р.р.), який на�
справді характеризувався во�
рожим ставленням до релігії.
Саме ця протестантська течія
винна у стрімкому занепаді мо�
ральних ідеалів людства. Так,
зокрема, поява в образотвор�
чому мистецтві жанру «натюр�
морт» — справа рук кальвіністів.
У часи католицизму головним
замовником для художників
була Церква і, відповідно, жи�
вопис обмежувався переважно
релігійними сюжетами. Кальві�
нізм, не визнаючи ікон та цер�
ковного мистецтва загалом,
знайшов своє втілення у будин�
ках шинкарів, купців та фер�
мерів. Але це ще півбіди…

Саме кальвінізм зробив гро�
ші найвищою цінністю людини.
Хоча сам реформатор вказував
на те, що Бог наділяє своїх об�
ранців не лише багатством, але
й стражданням, люди почули
тільки те, що хотіли почути. В
результаті, гроші стали ознакою
богоугодних, а щодо страж�
дань, то на них ніхто не звернув
уваги. Звідси якраз й пішли по�
милкові нині уявлення про те,
що розум та мораль людини
визначаються її матеріальним
статком. Та «скриня Пандори»
відкрилася назавжди, і хоча
Церква закликала «полюбити
свого ближнього як самого се�
бе», до її слів більше не прислу�
халися осліплені золотом каль�
віністи. Розмірковуючи над цим,
я ненароком згадую діалог двох
убивць у «Річарді ІІІ» Шекспіра,
покликаних Глостером заколо�
ти герцогога Кларенса, брата
короля Едварда IV, у лондонсь�
кому Тауері. Один з виконавців
вироку, переконуючи іншого не
зволікати з розправою, гово�
рить йому: «Згадай, яка чекає

нас нагорода, коли закінчимо
справу. Де ж тепер твоя со�
вість?», на що інший, посміхаю�
чись, рішуче відповідає: «В га�
манці у лорда Глостера». Але
подібні висловлювання стали
притаманними не лише жорсто�
ким катам…

Засновник «аналітичної пси�
хології» швейцарець Карл Гус�
тав Юнг свого часу розділив
людство на два типи — екстра�
вертів («зовнішніх») та інтро�
вертів («внутрішніх»). Захід, на
теренах якого розвивався про�
тестантизм, належить до екстра�
вертного типу. Загалом під
парасолькою протестантизму
приховані, окрім уже згаданих
лютеранства та кальвінізму,
англіканство, баптизм, адвен�
тизм, методизм та інші. Усі вони
нині іменуються одним словом —
«секти», — і розповсюджені, го�
ловним чином, у США, Вели�
кобританії, скандинавських
країнах, у країнах Прибалтики,
а також у Швейцарії та Канаді.
У своїй попередній статті, прис�
вяченій особливостям христия�
нства, я вже писав про те, якої
шкоди здатні заподіяти сек�
тантські організації морально�
му та фізичному здоров’ю як
однієї людини, так і людства в
цілому. Тому, думаю, зайве зга�
дувати.

Схід, безумовно, це — інтро�
вертний тип. Адже, всі головні
релігії світу — християнство, му�
сульманство, конфуціанство,
буддизм, — які об’єднує єдина
відмова від матеріальних благ,
поширені саме на Сході. Про�
відною метою цих релігій є ду�
ховне самовдосконалення, яке
можливе завдяки частковому
або повному аскетизму. І хоча
сам Юнг, будучи інтровертною
людиною, не визнавав жодної з
релігій, його теорія яскраво по�
казує те, як забезпечені меш�
канці Заходу, що проживають
нині в шикарних багатопо�
верхівках та їздять на дорогих
авто, стають джерелом нарко�
манії, работоргівлі та прости�
туції, а жителі Сходу утримують�
ся від подібних «благ», стаючи
духовно обізнаними людьми.
Україні випала доля зайняти
центральну позицію і стати перед
вибором, куди краще наверну�
тися — до меркантильного Захо�
ду чи до освіченого Сходу.

Юрій КОЛЯДА,
студент V курсу

(спеціальність 
«Соціальна робота»)

(Закінчення в одному
з наступних чисел газети)
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З народного гумору

Рецензія

«Життя мого весна...»
Добрий слід на землі
Кожен має лишити…

Ці поетичні рядки якнайкраще
характеризують поета�лірика
Анатолія Урбана. У багатьох його
віршах пульсує всеперемагаюча
впевненість, жага до життя з усіма
кольорами веселки. Автобіог�
рафічні нотатки засвідчують:
«Вірші пишу з 11 років. Перші два
радо помістила шкільна стіннівка.
На жаль, ці дитячі поезії не збе�
реглися. Як і чимало інших. Тому
вирішив збирати свою творчість у
скромні книжечки».

Перша збірка «Вишневий цвіт»
побачила світ у 2006 році. Нині
автор пропонує всім, хто закоха�
ний у поетичне слово, нову книж�

ку «Добрий слід на землі», до якої
ввійшла громадянська та інтимна
лірика, присвяти й гумор.

У творчості Урбана головною
дійовою особою є він сам, його
творче «я» присутнє чи не в кож�
ному вірші:

Правді, Честі й Добру
Я не зрадив ніколи

Або ж:

Я радію, як слухаю пісню
трембіти…

Поет відкриває світ власних пе�
реживань, що повен пристрастей,
чарів, тривог, чого люди часто че�
рез свою обмеженість чи просто
за буденними клопотами не
помічають.

У мереживі думок, почуттів по�
ета — незабутні стежини, дороги
(«До села я їду, поспішаю»),
шкільні друзі («Як хороше гуртом
усім зустрітись»), родичі («Моє
селище»), діти, внуки, («Я знову
дід»), нинішня Україна («Лиш
треба, щоб людьми всі стали лю�
ди»), а ще мрії…

Особливе місце в збірці займа�
ють присвяти жіноцтву. Поета за�
чаровує жіноча врода («Торк�
нувсь краси в цей день чудо�
вий»), заманює бажання розгада�
ти її одвічну таїну. Поезії про свя�
те почуття написані просто й при�
родно:

Я навіть не боюся повторити
Слова красиві й щирі заодно.
Жіноча врода! Що є вище в

світі?
Їй поклоняюсь вірно і давно

У віршах наявне природне
відчуття мови. Поет глибоко
вслухається у звучання рідного

слова. Він розуміє, що доля мови,
нації — в руках кожного свідомого
українця, який має плекати, захи�
щати, утверджувати мову з нев�
сипною енергією, активністю і ви�
нахідливістю. Саме так і діє Ана�
толій Урбан. Його вірші про рідну
мову сповнені особливої заду�
шевності:

Шануймо нашу рідну мову,
Якщо шануємо себе,
Вона, як диво світанкове,
Як небо світле й голубе

Шанувальники А. Урбана з не�
терпінням чекали появи цієї
книжки. Прочитайте її і Ви. Мож�
ливо, щирі рядки, що йдуть із гли�
бин душі поета, виявляться суго�
лосними й з вашими переживан�
нями, мріями, світобаченням.

Геннадій ГОРОВИЙ,
випускник університету,

член Національної спілки
письменників України

— Треба пити з головою! — 
Конюху сказали. — 
Це не раз й не два на зборах 
Вам пропонували.
Він недовго думав, згодом
Признався народу:

— Із завферми, з бригадиром
Випиваю часто,
А з колгоспним головою
Боюсь, що не вдасться.
Для простого чоловіка
Він цабе дуже велике.

Треба пити з головою

Цей знімок зроблено в сонячній Болгарії  де в одному з курортних
міст — Созополі — відбувався Міжнародний фестиваль художньої
творчості. В ньому взяли участь самодіяльні артисти нашого універ�
ситету — співаки і драмгуртківці. Кілька днів вони виступали перед
місцевими жителями та багатьма відпочивальниками з різних
країн світу . Кожного вечора (а їх було чотири)  демонстрували свої
таланти. Вимогливе журі відзначило високими нагородами всіх без
винятку самодіяльних артистів і загалом Центр художньої творчості
Університету «Україна»

На знімку: в години дозвілля
Фото Наталії ГАВРИЛЮК

Вітрина з одягом весільним
Подружжя раптом зупинила.
— Яке все гарне! — каже 

жінка.
В нас не таке було, мій 

милий!
Давай розлучимось, й потому

Весілля справим по�новому.
Задумався, та за хвилину
Сказав своїй він половині:
— А на твоєму місці, мила,
Отак ризикувати б не 

годилось.

Отак ризикувати б не годилось

Геть уже забувся!
— Роки, роки, нам їх не
зупинить, — увечері 

тихцем признався дід, — 
Не ті вже сили, й пам’ять 
вже не та.
Що мав колись 
я в молоді літа. 

За жінкою я якось поспішав, 
Що ледь на рівнім місці
не спіткнувся, 
Тож зупинився й довго так
гадав: Чого я гнався?
Геть уже забувся!

Анатолій УРБАН


