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Наприкінці серпня відбулась
конференція трудового колек�
тиву університету. Її відкрив
керівник навчального закладу
П. М. Таланчук. Він же й вис�
тупив із доповіддю про роботу
колективу Університету «Україна»
у 2006–2007 навчальному році
і завдання на 2007–2008 нав�
чальний рік.

В обговоренні доповіді взяли
участь ректор Мелітопольського
інституту екології та соціальних
технологій В. М. Брустінов, де�
кан факультету філології та масо�
вих комунікацій Н. В. Барна,
проректор університету з питань
прогнозування потреб у спеці�
альностях та формування контин�
генту студентів, завідувач кафед�
ри хімічних технологій В. В. Ма�
лишев, директор Кіровоградсь�
кої філії університету О. М. Барно,
президент студентського самов�
рядування Анастасія Коляда,
декан факультету комп’ютерних

технологій С. С. Забара, прорек�
тор університету з експлуатації та
розвитку матеріально�технічної
бази П. П. Поліщук.

Із заключним словом висту�
пив П. М. Таланчук (виклад
доповіді Президента універси�
тету на 2–7 сторінках цього
номеру газети).

Про результати фінансово�
економічної діяльності ВНЗ за
2006 рік зібранню розповіла про�
ректор з фінансово�економічної
роботи – головний бухгалтер
В. М. Журавльова.

Декан факультету правознав�
ства та міжнародних відносин
Н. В. Сухицька розповіла при�
сутнім про членство універси�
тету в Міжнародній лізі захисту
прав громадян України.

У розглянутих питаннях прий�
нято відповідні рішення.

Власна інформація

На недавній конференції трудового колективу університету двом
працівникам навчального закладу були вручені нагороди. Старший
викладач кафедри Луцького інституту розвитку людини Володимир
Данилович Дручик удостоєний звання Заслуженого працівника
фізичної культури і спорту.

Президенту нашого університету Петру Михайловичу Таланчуку на
цій же конференції було вручено Почесну грамоту столичної
профспілки працівників освіти і науки України.

Власна інформація

На ліричній хвилі

Вчителям та учням
Новоселицької загальноосвітньої

середньої школи Міжгірського району
Закарпатської області присвячую

Згадую, як я спішив до школи
В теплі і холодні дуже дні, 
Дзвоника я чув тут ніжний голос,
Й дітвора всміхалася мені.

Пам’ятаю ту в селі криницю,
У якій, немов кришталь, вода,
Вірилось, якщо її напиться,
То відступлять горе і біда.

Але все в житті моїм траплялось,
Радощі і прикрощі були,
Не забуть дерев весняний спалах,
Вишні, що так рано відцвіли.

Але квітнуть в цей чудовий ранок
На шкільнім зеленому дворі,
Наче квіти ніжно�полум’яні,
Милі й симпатичні школярі.

І від них помолоділа школа,
І помолоділи вчителі,
Стало світлим, гарним все навколо
На осінній, рідній нам землі.

Я дивлюсь на хлопчиків, дівчаток,
Знаю: гарне щось сказать пора,
Тож в це пам’ятне, чудове свято
Їм бажаю Сонця і Добра.

Щоб усе омріяне здійснилось,
Успіхів, удач вам кожну мить,
І щоб щастя лебедині крила
Підняли у зоряний політ.

Анатолій УРБАН

Конференція трудового
колективу

Свято в школі

Вітаємо

З місця події

Почесні відзнаки



За встановленою традицією
ми проводимо нашу конфе�
ренцію напередодні нового на�
вчального року, підсумовуємо
здобутки і визначаємо нові зав�
дання. Наші досягнення і перс�
пективи будуть відображені у
звіті про роботу колективу
університету з його територіаль�
но відокремленими структурни�
ми підрозділами, який ви отри�
маєте у жовтні цього року. 

Але вам роздана моя сьо�
годнішня доповідь, Ви маєте
можливість ознайомитися з ос�
новними результатами нашої
роботи і взяти на озброєння
стратегічні задуми.

Ставиться завдання, як і у ми�
нулі роки, всім підрозділам без
винятку (інститутам, факульте�
там, філіям, центрам дистан�
ційного навчання, кафедрам,
управлінням, відділам) поз�
найомитися як із доповіддю, так
і зі звітом, проаналізувати стан
справ у кожному підрозділі на
відповідних зібраннях і визначи�
ти реальні заходи щодо покра�
щення своєї роботи.

Назву лише найважливіші до�
сягнення і, головне, зупинюся на
тих завданнях, які стоять перед
нами у площині подальшого
розвитку та становлення Універ�
ситету «Україна».

Минулий навчальний рік був
знаковим для Університету «Ук�
раїна». Ми отримали найвищий
в Україні ІV рівень акредитації
для вищих навчальних закладів.

За результатами незалежного
соціологічного дослідження «Со�
фія Київська» Університет
«Україна» другий рік поспіль
посідає ІІІ місце серед понад 100
ВНЗ України недержавної фор�
ми власності, а за рівнем упро�
вадження новітніх технологій
навчання – ІV місце у першій де�
сятці найкращих ВНЗ.

Разом із тим не можна сказа�
ти, що ми знаходимось на вер�
шині вищої освіти в Україні,
Європі та світі. Нам треба ще ба�
гато працювати, щоб ми були
впевнені у тому, що надаємо на�
шим споживачам (студентам)
справді якісні освітні послуги на
сучасному рівні, що наші випу�
скники повністю конкуренто�
спроможні на ринку праці.

Єдиним об’єктивним кри�
терієм якості підготовки є комп�
лекс умінь та навичок, які сту�

денти отримують упродовж на�
вчання. На превеликий жаль,
результати зрізів знань, що прово�
дила у минулому навчальному
році Державна інспекція нав�
чальних закладів МОН України у
наших ТВСП, дуже відрізняються
у гірший бік від тих, які проводи�
мо ми. За результатами пере�
вірок нам вказано і на цілий ряд
елементарних порушень у на�
вчальній та організаційній доку�
ментації. Карпатському інституту
підприємництва (Козак В. М.),
Луцькому інституту розвитку лю�
дини (Карпюк Р. П.), Новока�
ховському гуманітарному інсти�
туту (Севрюков Г. І.), Херсонсь�
кій філії (Бондаренко Л. В.),
Чернігівському регіональному
центру дистанційного навчання
(Подорога В. Я.), надано тримі�
сячний термін для усунення не�
доліків. Ці порушення прита�
манні як ТВСП, так і підрозділам
базової структури. Їх треба не�
гайно виправити і вжити конк�
ретних заходів щодо їх недопу�
щення у майбутньому.

Що стосується визначення
орієнтирів, то тут можуть допо�
могти рейтинги ВНЗ, які визна�
чаються фахівцями тієї чи іншої
країни. Звичайно, вони досить
суб’єктивні, проте методика їх
визначення дає можливість

зорієнтуватися у тенденціях су�
часної світової вищої освіти і
може допомогти НЗ у виході на
міжнародний ринок освітніх пос�
луг. Я повернусь у кінці до цього
питання, а зараз хотів би навес�
ти приклад такого рейтингу.

Іспанська фірма Cybermetrics
Lab склала рейтинг кращих ви�
щих навчальних закладів плане�
ти – Webometrіcs Rankіng. Серед
3000 кращих університетів світу
перші 18 місць віддані амери�
канським ВНЗ, а очолює світо�
вий п’єдестал Масачусетський
технологічний інститут (США).
Найкращий результат серед
країн колишнього Радянського
Союзу у Московського держав�
ного університету ім. М. Ломоно�
сова – 232 місце, наші «флагма�
ни» – Київський Національний
університет ім. Т. Шевченка та
Національний технічний універ�
ситет України «КПІ» посідають
1694 та 2588 місця відповідно.
До речі, у цьому рейтингу роз�
глядалися досягнення 84 ВНЗ
України.

Що ж ми маємо за минулий
2006/2007 навчальний рік?

Я наведу цифри і факти, які
визначають базову модель уні�
верситету, – у 2006/2007 на�
вчальному році освітня діяльність
університету здійснювалась згідно

з ліцензією МОНУ за 44 спеці�
альностями різних освітньо�ква�
ліфікаційних рівнів.

Загальний ліцензований об�
сяг прийому студентів на денну
та заочну форми навчання у ми�
нулому навчальному році стано�
вив 23 682 особи, у тому числі на
денну форму навчання – 11 536
осіб, на заочну – 12 146. Структу�
ра ліцензії в цілому мала такий
вигляд: магістрів – 1 665 осіб,
спеціалістів – 6 110 осіб, бакалав�
рів – 10 490, молодших спеціа�
лістів – 4 055 осіб.

За умови виконання ліцензо�
ваного обсягу Університет «Ук�
раїна» міг би мати на денній і за�
очній формах навчання близько
65 000 осіб, у тому числі у базо�
вій структурі близько 19 000 осіб.

Різниця між можливим і ре�
альним контингентом становить
близько 28 000 осіб. При се�
редній сумі відшкодування за
навчання 3 109 грн. ми втра�
чаємо понад 85 млн. грн. Ось вам
і відповідь на питання: де брати
кошти.

Український люд був і зали�
шається найпотужнішим нашим
інвестором. Тільки, на жаль, ми
не вміємо, а часом і просто не
хочемо або неспроможні ці гро�
ші зібрати!

Якщо ж до існуючого на сьо�
годні контингенту студентів ден�
ної і заочної форм навчання до�
дати ще 10 283 студентів, які на�
вчаються у нас сьогодні за дис�
танційною технологією навчан�
ня, то матимемо 47 664 особи.
А це означає, що ми взяли на
себе відповідальність за підго�
товку до життя – професійного,
духовного, особистого – великої
кількості людей, і про це слід
пам’ятати нам усім і щодня. До
речі, нагадую, що контингент у
Національних університетах імені
Т. Шевченка та КПІ налічує близь�
ко 18 000 і 44 000 осіб відпо�
відно.

А наостанок щодо можливого
контингенту студентів Універси�
тету «Україна»: за умови повно�
го виконання ліцензованого об�
сягу та з урахуванням експери�
ментів із дистанційної і про�
фесійної освіти, обсягів прийо�
му слухачів на доуніверситетсь�
ку підготовку, курси підвищення
кваліфікації фахівців та перепід�
готовки спеціалістів, то він може
налічувати близько 100 000 осіб.
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Бути на рівні високих вимог сьогодення
Виклад доповіді Президента Університету «Україна»

на конференції трудового колективу 27 серпня 2007 р.
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Зважаючи на прагнення влад�
них структур до створення по�
тужних вищих закладів освіти
з міцним науково�педагогічним і
матеріально�технічним потен�
ціалом, такий орієнтир може ста�
ти за певних умов доленосним.

Для прикладу нагадаю, що
Державний університет штату
Нью�Йорк («Сані»), мережа яко�
го складається із 64 навчальних
закладів, налічує 414 тис. студен�
тів, із яких понад 15 тис. інозем�
ців. Взагалі кажучи, на навчанні
іноземних студентів США зароб�
ляють $14 млрд., а на торгівлі
зброєю $13,4 млрд. Ось де за�
кладений ще один вагомий ре�
зерв.

За результатами роботи Аген�
ції «Абітурієнт�сервіс�«Україна»
у 2006 році до університету на
І курс зараховано 7 418 студен�
тів, із них на денну форму на�
вчання – 3 807. Виконання ліцен�
зованого обсягу становить 83,7%
проти 82,8% у 2005 році. У ба�
зовій структурі на денну форму
навчання у 2006 році зарахова�
но на 2,4% абітурієнтів більше.
На старші курси по базовій струк�
турі було зараховано 1 328 сту�
дентів, у попередньому році –
912 осіб.

Повністю було виконано ліцен�
зований обсяг за обома форма�
ми навчання по спеціальнос�
тях «Психологія» (Сердюк Л. З.)
і «Соціальна робота» (Тюптя Л. Т.),
на денну форму – «Дизайн»
(Ломовський А. І.), на заочну –
«Технологія харчування» (Кала�
кура М. М.), «Менеджмент ор�
ганізацій» (Пішеніна Т. І.), «Ав�
томобілі та автомобільне госпо�
дарство» (Сидоренко В. П.). За
всіма спеціальностями виконано
ліцензований обсяг у Білоцер�
ківському інституті економіки та
управління (Шишковський В. П.),
Новокаховському гуманітарно�
му інституті (Севрюков Г. І.). По�
зитивні зрушення помітні на
спеціальностях «Електронна по�
бутова апаратура» (Білоусов В. Д.),
«Переклад» (Махінов В. М.),
«Комп’ютерні системи та ме�
режі» (Тимошенко А. Г.), у Горлів�
ській (Маркашов В. Г.) та Кремен�
чуцькій (Самодрін А. П.) філіях. 

У той же час незадовільно
проводиться профорієнтаційна
робота щодо прийому студентів:
до базової структури універси�
тету на спеціальностях: «Екологія
та охорона навколишнього се�
редовища» (Чопик В. О.), «Ком�
п’ютерний еколого�економічний
моніторинг» (Зеленський К. Х.),
«Українська мова та література»
(Сергійчук З. О.), «Фізична ре�

абілітація» (колишній завідувач
кафедри Мурза В. П.), «Хімічна
технологія тугоплавких немета�
левих та силікатних матеріалів»
(колишній завідувач кафедри
Крупа О. А.), «Облік і аудит»
(Гаценко О. П.), «Документо�
знавство та інформаційна діяль�
ність» (Ломачинська І. М.), «Тех�
нологія розробки, виготовлення
та оформлення паковань» (Яре�
ма С. М.), «Програмне забезпе�
чення автоматизованих систем»
(Забара С. С.), «Видавнича справа
та редагування» (Губарець В. В.);
до територіально відокремле�
них структурних підрозділів:
Сумської філії (Цуканова Т. О.),
Полтавського інституту еконо�
міки і права (Мучник Л. М.),
Хмельницького інституту соціаль�
них технологій (Чайковський М. Є.).

Не виконано у 2006 році до�
набір на старші курси кафедрами
екології та охорони навколиш�
нього середовища, комп’ютерного
еколого�економічного моніторин�
гу, менеджменту зовнішньоеко�
номічної діяльності, перекладу,
української мови та літератури.

Державні екзамени та за�
хист дипломних робіт (про�
ектів) в університеті організо�
вувались згідно з норматив�
ними і розпорядчими доку�
ментами Міністерства освіти і
науки України.

У 2006/2007 навчальному
році закінчили університет за
різними освітньо�кваліфікацій�
ними рівнями 11 390 студентів,
у тому числі магістрів – 920, спе�
ціалістів – 3 230, бакалаврів –
5 995, молодших спеціалістів –
1 245 осіб.

Дипломи з відзнакою отри�
мали в цілому по університету:
14,2% випускників�магістрів,
13,2% випускників�спеціалістів,
12,1% випускників�бакалаврів
та 0,7% випускників�молодших
спеціалістів.

Треба зазначити, що практич�
но всі наші випускники праце�
влаштовані. Однак, чи вистачить
їм знань на практиці, чи зможуть
вони зайняти гідне місце у сус�
пільстві, – це покаже майбутнє.
А поки треба об’єднуватись із
роботодавцями, вивчати їхні
проблеми, вимоги та побажання. 

На кінець 2006/2007 навчаль�
ного року контингент студен�
тів університету становить 36 877
осіб, у тому числі інвалідів –
1 033 (2,8%), сиріт – 113, дітей із
малозабезпечених сімей – 1 162.
На контрактній основі навчають�
ся 91,2% студентів, у тому числі
на денній формі – 43,4% від за�
гального контингенту студентів.

У той же час у базовій структурі
навчається 793 (7,87%) інвалі�
дів, 100 сиріт і 462 юнаків та дівчат
із малозабезпечених родин.

Результати екзаменаційних
сесій у минулому навчальному
році свідчать про підвищення
успішності студентів, у тому числі
абсолютної успішності на 15,5%,
яка досягла 93,72%, і якісної –
на 6,8%, яка піднялась до 59%.

Кількість студентів�відмінників
збільшилась на 701 особу.

Збільшилась і кількість сту�
дентів, які закінчили поточний
рік на «відмінно» та «добре», – з
32,5% до 38,4%.

Але у Вінницькому соціально�
економічному інституті, Сумсь�
кому гуманітарному інституті,
Горлівській, Запорізькій, Кремен�
чуцькій та Херсонській філіях
знизились абсолютна успішність
і якість.

У цілому по університету впро�
довж минулого навчального
року було відраховано 3 697 осіб
(9,9%), що порівняно з 2005/2006
навчальним роком на 2,5%
більше. З денної форми навчан�
ня відраховано 12,2% від кон�
тингенту; із заочної – 8,2% від
контингенту. А у базовій струк�
турі відраховано 20,7% студен�
тів, тобто університет залишив
кожен п’ятий студент. Під час ро�
боти Приймальної комісії ми
боремось за кожного вступника,
а у процесі навчання легко з ни�
ми розлучаємось.

Навчально�виховний про�
цес минулого навчального
року в університеті без ураху�
вання мережі дистанційного нав�
чання забезпечували 2 844 нау�
ково�педагогічних працівни�
ки, що на 260 більше, ніж у по�
передньому навчальному році.
З 1 240 до 1 442 зросла кількість
науково�педагогічних працівни�
ків із науковими ступенями і вче�
ними званнями, у тому числі з
205 до 232 докторів наук, профе�
сорів, із 1 035 до 1 210 збільши�
лась кількість кандидатів наук,
доцентів.

У базовій структурі універси�
тету в м. Києві у звітному на�
вчальному році кількість нау�
ково�педагогічних працівників
становила 741 особу, з яких 317,
або 42,8%, працювали на пос�
тійній основі.

Отже відсоток працівників із
науковими ступенями і вченими
званнями, які працюють за су�
місництвом, залишається низь�
ким: з 1 557 штатних науково�пе�
дагогічних працівників тільки
43,1% викладачів мають наукові
ступені і вчені звання.

Серед 317 штатних науково�
педагогічних працівників базо�
вої структури університету пра�
цюють 22 доктори наук, профе�
сори (6,9%) та 140 кандидатів
наук, доцентів (44,2%.) Серед�
ній вік докторів наук, профе�
сорів – 62 роки, кандидатів наук,
доцентів – 60 років. Це тривож�
на ситуація.

У 2006/2007 навчальному
році науково�дослідна робота
проводилась відповідно до пла�
ну організації наукової діяль�
ності, тематичного плану науко�
вих досліджень на 2006–2008
роки та Комплексної програми
розвитку Університету «Україна»
на 2004�2008 роки.

Зусилля науковців університе�
ту були спрямовані на станов�
лення університету як науково�
освітньої установи. Результатом
цього було внесення у грудні
2006 року Університету «Україна»
до Державного реєстру науко�
вих установ, яким надається під�
тримка держави (свідоцтво ВД
№00753 від 01 грудня 2006 року).

Тематика наукових дослід�
жень підрозділів університету
досить різноманітна і спрямова�
на на розширення і поглиблення
наукових знань у багатьох галу�
зях. У звітному році продовжу�
вав нарощуватись науково�дос�
лідницький потенціал універси�
тету. Банк завершених науково�
дослідних робіт НЗ поповнився
на 30 робіт, зокрема на 19 у ба�
зовій структурі.

Результати наукових дослід�
жень викладачів і співробітників
університету знайшли відобра�
ження у наукових публікаціях,
зокрема, 21 монографії, 20 під�
ручниках, 23 навчальних посіб�
никах, 631 методичній рекомен�
дації, 44 наукових збірниках,
1810 наукових статтях, 1465 тезах
доповідей на конференціях різ�
них рівнів. 

Найбільша кількість опубліко�
ваних наукових робіт у базовій
структурі університету в м. Киє�
ві – 1113, Полтавському інституті
економіки і права – 650, Він�
ницькому соціально�економіч�
ному інституті – 413, Мико�
лаївському міжрегіональному
інституті розвитку людини – 399,
Кіровоградській філії – 190, Гор�
лівській філії – 186.

Приділяється певна увага під�
вищенню наукової кваліфікації
викладачів і співробітників. Нині
докторантами є 54 особи, у т.ч.
22 штатних, аспірантами відпо�
відно 143 і 66, здобувачами –
193 і 128. Упродовж 2006/2007
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н. р. було захищено 4 докторські
дисертації. Серед них В. В. Ма�
лишев, Н. Д. Ковальчук, С. А. Ци�
ганов (Київ), В. І. Захарченко
(Вінниця).

Захищено також 25 канди�
датських дисертацій, у тому чис�
лі 7 у базовій структурі.

У 2006/2007 н.р. розпочалась
підготовка науково�педагогіч�
них працівників вищої кваліфі�
кації в аспірантурі Університету
«Україна» із шести спеціальнос�
тей. 

Набір до аспірантури у 2006/
2007 навчальному році становив
37 осіб.

Розпочалося формування на�
укових шкіл як у базовій струк�
турі, так і у ТВСП, хоча процес
цей іде дуже повільно. Його не�
обхідно пришвидшити в першу
чергу за рахунок фахівців, котрі
працюють в інших установах. Із
метою інтеграції наукової та
навчальної роботи, розроблен�
ня і впровадження нових конку�
рентоздатних технологій і ма�
теріалів в університеті у лютому
2007 року створено Центр висо�
ких технологій із наступними на�
уково�навчальними підрозділа�
ми: Науково�дослідний інститут
нетрадиційних джерел енергії та
екології води; Інститут персо�
налізації технічних систем та
захисту інформації; Інститут па�
ралельних обчислень та збере�
ження інформації; Універси�
тетська клініка; Інститут наноін�
дустріальних технологій.

Університет підтримує і пос�
тійно розширює географію

міжнародних зв’язків із нав�
чальними закладами, міжна�
родними фондами, громадсь�
кими організаціями країн близь�
кого зарубіжжя, Європи, Азії,
США, Канади та Японії.

Продовжується організаційна
робота з укладання договорів
про співробітництво з вищими
навчальними закладами дале�
кого і близького зарубіжжя, а та�
кож провідними науковими ус�
тановами України та Західної
Європи. Створено Україно�ібе�
ро�американський інститут.

У межах 29 договорів про
співпрацю здійснюється співро�
бітництво в галузі науки й
освіти з вищими навчальними
закладами і науковими устано�
вами США, Польщі, Росії, Біло�
русії, Угорщини, Румунії, Сло�
венії, Франції, Латинської Аме�
рики.

Декілька цифр і фактів про на�
шу матеріально�технічну базу,
фінансову потужність і капіта�
ловкладення.

Загальна площа приміщень
разом із територіально відок�
ремленими структурними під�
розділами станом на 20.08.07 р.
становить 209 642 м2. Власні
площі (34 052 м2) мають базова
структура, Луцький, Білоцер�
ківський, Рівненський, Мико�
лаївський, Хмельницький, Кар�
патський, Новокаховський, Він�
ницький інститути та Васильків�
ська, Горлівська філії, Рівненсь�
кий РЦДН. Але це дуже мало!

Лабораторна база університе�
ту налічує 110 лабораторій. За

звітний період зміцнено ма�
теріальну базу їдалень, буфетів,
медичних пунктів, спортивних
майданчиків, реабілітаційних
центрів.

На повну потужність працю�
вав видавничо�друкарський
комплекс базової структури, що
дало можливість суттєво збіль�
шити фонди бібліотек і забезпе�
чити студентів підручниками. У
2007/2008 навчальному році
планується монтаж багатоколь�
орової машини і друк книжок у
твердій обкладинці.

Суттєві зрушення відбулися у
будівництві студентського містеч�
ка базової структури в м. Києві.
25 серпня 2006 року здана в екс�
плуатацію І черга будівництва
загальною площею 4 823, 4 м2.

У 2007/2008 навчальному
році планується ввести в дію ІІ
чергу будівництва: корпус «А» і
корпус «В» загальною площею
8 600 м2 кошторисною вартістю
40 млн. грн. 

Значно просунулося будівницт�
во оздоровчої бази в смт Між�
гір’я Закарпатської області. Пер�
шу чергу бази планується ввести
в дію уже в жовтні 2007 року.

За результатами фінансово�
господарської діяльності 2006–
2007 навчального року універси�
тетом було отримано 104 152, 7 тис.
грн., з яких до базової структури
у м. Києві надійшло половину –
52 081, 6 тис. грн.

У 2006 році в університеті
функціонувало 17 регіональних
центрів дистанційного навчання,
7 із яких є збитковими.

Аналіз структури доходів Уні�
верситету «Україна» в цілому
показав, що у структурі доходів
майже відсутні доходи від на�
дання додаткових платних пос�
луг (доуніверситетська підготов�
ка, курсове навчання тощо) і су�
путніх продуктів (у першу чергу
підручників і посібників на папе�
рових і електронних носіях, а
також альтернативні джерела
фінансування (спонсорська до�
помога, гранти тощо). Питома
вага надходжень від надання
допоміжних освітніх послуг у ба�
зовій структурі становить лише
0,63% від загальної суми дохо�
дів, а у структурі доходів ТВСП –
1,62%. Даний показник ілюструє
незадовільний стан роботи як
базової структури, так і ТВСП із
розширення асортименту освіт�
ніх послуг та залучення додатко�
вих коштів.

У взаємостосунках із банками
університет зарекомендував себе
як надійний фінансовий партнер.
Станом на 16 серпня 2007 року
тільки для базової структури у
ВАТ КБ «Хрещатик» відкрито три
кредитні лінії для завершення
будівництва навчальних кор�
пусів по вул. І.Крамського, 10 на
загальну суму 43 715,8 тис. грн.,
із яких 23 118,4 тис. грн. під 16%
річних у гривні, 6 768, 4 тис. грн.
під 5,75% і 13 829,0 тис. грн. під
4,86%. У ТВП – 4 277 800 грн.

Невирішеною залишається
проблема заборгованості. Ста�
ном на 01.07.07 р. сума забор�
гованості становила 3 146,8 тис.
грн., у тому числі: Сумський інсти�
тут – 515,2 тис. грн., Горлівська
філія – 306,2 тис. грн., Білоцер�
ківський інститут – 256,3 тис. грн.,
Херсонська філія – 128,8 тис. грн.
Крім того, реструктуризовані
борги Полтавському інституту
на 858,4 тис. грн. Постійну за�
боргованість із перерахування
коштів до базової структури ма�
ють такі ТВСП, як Білоцерківсь�
кий, Полтавський, Сумський
інститути та Горлівська, Кремен�
чуцька, Херсонська й Івано�
Франківська філії.

Для стабілізації фінансово�
господарської діяльності Пол�
тавський інститут економіки і
права та Кременчуцька філія
переведені на щоденний конт�
роль фінансових потоків даних
підрозділів базовою структурою.
Якщо керівництво Полтавського
інституту чітко дотримується ви�
конання затверджених кошто�
рисів дохідної та видаткової
частини, то керівництво Кре�
менчуцької філії постійно знахо�
дить шляхи, які унеможливлю�
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ють оперативний контроль за
фінансовими потоками, наприк�
лад: основна частина розрахун�
ків проводиться за допомогою го�
тівкових коштів через касу філії.

На низькому рівні залишається
і виконавська дисципліна керів�
ників деяких ТВСП. Постійно по�
рушується п. 5.2. Положення про
ТВСП вищого навчального зак�
ладу «Відкритий міжнародний
університет розвитку людини
«Україна» в частині розпоряд�
ження коштами в межах кошто�
рису, затвердженого Президен�
том Університету.

Після далеко не повного звіту
про результати роботи колекти�
ву у 2006–2007 навчальному
році дозвольте мені, шановні
учасники конференції, зупини�
тися на основних завданнях, які
ставить перед нами реальне
життя і вирішення яких просува�
тиме нас уперед у поступально�
му розвиткові університету.

Спочатку декілька загальних
зауважень.

Як вам відомо, МОН України,
надаючи великого значення
якості підготовки фахівців у ВНЗ
України, запроваджує рейтинго�
ву систему оцінювання ефектив�
ності роботи навчальних зак�
ладів. 116 абсолютних показ�
ників були зведені у 94 рейтин�
гові індикатори, а вони, у свою
чергу, розподілені за десятьма
інтегрованими рейтинговими
індексами.

Незважаючи на різні супереч�
ливі оцінки цього процесу, слід
визнати, що впровадження рей�
тингів є прогресивним явищем і
важливим стимулюючим факто�
ром підвищення змагальності
серед ВНЗ. Як вам відомо,
Університет «Україна» у цьому
рейтингу посів п’яте місце серед
недержавних ВНЗ. І якщо оз�
найомитися зі змістом цих
індексів, то не складно побачи�
ти, що наші досягнення з цілого
ряду показників дуже скромні.
Йдеться, в першу чергу, про:

– кількість зарубіжних вузів�
партнерів, із якими укладено
офіційні угоди про співпрацю у
сфері освітньої та наукової
діяльності;

– кількість міжнародних про�
ектів, у яких бере участь вищий
навчальний заклад;

– чисельність науково�педа�
гогічних працівників, відрядже�
них за кордон для викладацької
та наукової роботи відповідно
до договорів;

– чисельність студентів та аспі�
рантів, направлених за кордон
на навчання або стажування;

– кількість замовлених до�
повідей науково�педагогічних
працівників у звітному році за
кордоном на наукових конфе�
ренціях, симпозіумах, форумах;

– обсяг в умовних друкова�
них аркушах наукових та науко�
во�методичних робіт, опубліко�
ваних у зарубіжних виданнях;

– кількість міжнародних вис�
тавок у галузі науки, освіти, тех�
нологій, культури та мистецтва
тощо, на яких репрезентовано
здобутки вищого навчального
закладу в поточному році;

– кількість нагород (медалі,
грамоти, дипломи переможців),
отриманих вищим навчальним
закладом на міжнародних вис�
тавках тощо);

– якість сформованого нау�
ково�педагогічного персоналу
(йдеться про кількість докторів
наук, професорів, наявність се�
ред них академіків, членів�ко�
респондентів, лауреатів держав�
них премій тощо);

– здобутки студентів на націо�
нальному рівні (чисельність сту�
дентів�призерів спортивних зма�
гань, переможців та призерів
олімпіад, мистецьких конкурсів);

– виконання ліцензованого
обсягу;

– ефективність організаційної
структури (тобто частка випус�
кових кафедр, до складу яких
входить п’ять і більше штатних
науково�педагогічних працівни�
ків, котрі працюють на повну

ставку, в загальній кількості ви�
пускових кафедр і частка випус�
кових кафедр, до складу яких
входять три і більше штатних на�
уково�педагогічних працівників
із науковими ступенями або вче�
ними званнями, які працюють на
повну ставку); 

– загальний обсяг фінансу�
вання науково�дослідних робіт
вищого навчального закладу,
які виконані власними силами,
обсяг фінансування наукової
діяльності вищого навчального
закладу за рахунок держбюдже�
ту, обсяг фінансування наукової
діяльності вищого навчального
закладу за рахунок коштів за�
мовників на території України,
обсяг фінансування наукової
діяльності вищого навчального
закладу за рахунок іноземних
держав. І цей перелік можна ще
і ще продовжувати.

Набагато кращими могли б
бути наші здобутки у підготовці
наукових та науково�педа�
гогічних кадрів.

Отже, шановні колеги, як�
що ми хочемо потрапити до
числа елітних європейських і
міжнародних ВНЗ, то нам ще
дуже рано думати про відпо�
чинок на лаврах. Тому ста�
виться завдання всім прорек�
торам розібратися з основни�
ми показниками ефектив�
ності роботи своїх підрозділів
(за функціональними обов’яз�
ками) і разом із працівниками

цих підрозділів визначити
цифрові завдання зростання
цих показників у динаміці
хоча б на найближчі 3�5 ро�
ків. Хочу нагадати, що за два
роки МОН буде перевіряти, як
виконуються умови акреди�
тації на ІV рівень.

Роботу щодо подальшого
зростання Університету «Украї�
на» слід розумно спланувати й
організувати жорсткий конт�
роль за виконанням цього пла�
ну. Думаю, всім зрозуміло, що,
домігшись зростання «розум�
них» окремих рейтингових по�
казників, ми своєчасно вийде�
мо на якісно вищий рівень ро�
боти в цілому.

Особливо важливою для нас є
потреба у кардинальній зміні
кадрової ситуації. Тут перед на�
ми стоять непрості завдання,
нам необхідно протягом 2–3
років підготувати або залучити зі
сторони 120 докторів наук, про�
фесорів тільки для базової
структури. Ми повинні домогти�
ся того, щоб усі кафедри без ви�
нятку очолювали доктори наук,
професори, щоб на кожній ка�
федрі, крім завідувача кафедри,
працювало не менше двох�трь�
ох докторів, професорів, діяли
наукові школи. У процесі цієї ро�
боти слід звернути увагу на на�
ших власних талановитих випу�
скників. Середній вік докторів
наук, професорів повинен бути
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50 років, кандидатів наук, до�
центів – 40.

Влити 120 докторів наук, про�
фесорів протягом 2–3 років у
науково�педагогічний корпус
університету – не така вже й уто�
пія. Ми побудуємо житло, заро�
бимо необхідні кошти на прис�
тойну заробітну платню, і проб�
лема буде вирішена. Не по�
трібно бути пророком, щоб оці�
нити, що це дасть університету.

Вважаю за необхідне особливо
підкреслити, що через відсутність
комерціалізації освітніх послуг і
продуктів не відбувається взаємо�
вигідного співробітництва між
освітою, наукою та перспектив�
ним реальним виробництвом.

У результаті постійно зростає
відсталість технічного рівня біль�
шості виробництв України від
рівня розвинутих ринкових еко�
номік. За умови збереження на�
явної ситуації з кожним роком
в Україні консервується і поси�
люється технологічне відставан�
ня від провідних країн світу,
блокуються можливості форму�
вання стійкого економічного
зростання на основі використан�
ня інновацій. Досвід, набутий
в Україні за останні роки, під�
тверджує, що на шляху ево�
люційного розвитку неможливо
вирішити проблеми переходу до
інноваційної економіки. Всі краї�
ни, які вирішили таке завдання –
США, Японія, Фінляндія, Індія,
Ірландія, Китай та ін., – зробили
це шляхом здійснення високо�
технологічних проривів, що пе�
редбачало активне втручання
держави в економічний розви�
ток. Я не знаю, про який прорив
говорять політики, але я думаю,
що справа честі провідних ви�
щих навчальних закладів, у тому
числі й Університету «Україна», –
віднайти своє місце у цьому про�
цесі і розпочати необхідну роботу.

Динамічна ринкова економіка
вимагає прискореного оновлен�
ня знань. Але існуюча система
освіти є неповороткою для вико�
нання цього завдання, як і для
забезпечення ефективного пра�
цевлаштування за фахом.

Щоб вирішити ці питання, не�
обхідно припинити зверху вка�
зувати ВНЗ чому, як і в яких об�
сягах навчати студентів. ВНЗ по�
винні мати можливість самі ство�
рювати (складати) освітні програ�
ми, модульні цикли і т.ін. із ураху�
ванням вимог роботодавців.

Це зовсім не означає, що дер�
жава повинна усунутися від
контролю за якістю освіти. Вона
має контролювати і забезпечу�
вати державними важелями

рівень компетенцій випускника,
іншими словами – що він пови�
нен знати й уміти робити після
закінчення вищого закладу освіти.

Неважко передбачити, що за
таких умов наступає реальна
можливість значно підсилити
практичну підготовку молодих
спеціалістів до конкретної діяль�
ності, а також майбутнім фахів�
цям вибирати професію не до
вступу у вищий заклад, як це ро�
биться сьогодні, а під час на�
вчання у ньому, тобто більш
усвідомлено й обґрунтовано.

У зв’язку з цим я хочу зверну�
ти вашу увагу на те, що я гово�
рив на такому ж зібранні у мину�
лому році. Йдеться про необ�
хідність розробки нової освіт�
ньої технології. Оскільки у цьо�
горічних звітах я нічого не знай�
шов про цю роботу, я вимуше�
ний знову говорити про це.

Що ж це за технологія?
Її мета – поєднати у логічний

ланцюг усі існуючі сьогодні най�
більш ефективні форми здобут�
тя знань (денна, заочна, дис�
танційна форми навчання, су�
часна організація самостійної та
наукової роботи, практик тощо)
з тим, аби майбутній випускник
мав сучасну професійну вищу
освіту і був надзвичайно конку�
рентоспроможним на ринку
праці. На її розробку і впровад�
ження треба кинути всі сили. Ми
повинні показати, що педа�
гогічна майстерність в Україні не
гірша. Свої завдання у сфері на�
уки ми маємо формувати, вихо�
дячи із таких міркувань.

У минулому 2006 році темпи
економічного розвитку в Україні
збільшилися у 7 разів. Секрети
цього криються в експорті сиро�
вини і продукції низького ступе�
ня переробки. Таким чином,
економічні підсумки минулого
року в черговий раз підтвердили
сумну тенденцію вмирання нау�
кової та інноваційної діяльності
української держави та її бізнес�
структур. На сьогоднішній день
структура вітчизняної економіки
залишається такою ж, як десять�
п’ятнадцять років тому назад. У
структурі експорту України пре�
валюють чорні метали. А на
Європейському ринку їх більше,
ніж достатньо. Текстильною
промисловістю в Європі теж
нікого не здивуєш, так само як і
результатами агропромислово�
го комплексу. Сьогодні Захід
потребує високих технологій –
інформаційних, енергозберіга�
ючих, альтернативних і віднов�
лювальних джерел енергії, еко�
логічно чистих технологій тощо.

І тому Університет «Україна»
повинен бачити своє завдання у
сфері наукової діяльності як
різке збільшення інноваційних
розробок, їх широке тиражування
та впровадження. Це дасть мож�
ливість забезпечити поступові
зміни економіки України не на
користь сировинних галузей чи
первинної переробки сировини,
а на користь інноваційних ринків.

Новітні технології допоможуть
нам вижити в умовах жорсткої
конкуренції зі світовими бренда�
ми, котрі з кожним роком наро�
щують свою присутність в Україні.

Ще одним із завдань, яке нам
необхідно розв’язати найближ�
чим часом, – це подальше вдос�
коналення структури університе�
ту та покращення управління
ним. Ці процеси повинні вестись
в існуючому правовому полі сис�
теми освіти. Приблизно най�
ближчим часом це може мати
такий вигляд: Базова структура
(м. Київ) уособлює собою Відкри�
тий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»; до
його складу входять структурно
відокремлені підрозділи – інсти�
тути, коледжі, гімназії, дитячі
садочки тощо, які не є юридич�
ними особами, але разом усі
вони створюють потужний на�
вчально�науково�виробничий
освітянський комплекс на
кшталт провідних університетів
світу. В цьому навчальному за�
кладі надання освітніх послуг
здійснюється за такими форма�
ми навчання: денна (швидше
змішана – денна + дистанцій�
на), заочна, винятково дистан�
ційна, екстернат. Тому найближ�
чим часом усі існуючі тери�
торіально відокремлені підрозділи
повинні бути приведені до цієї
структури. Це означає, що філії й
регіональні центри перетворю�
ються нашими наказами у ко�
леджі і при створенні належних
умов ліцензуються для надання
освітніх послуг І та ІІ освітньо�
кваліфікаційного рівня. Гімназії,
загальноосвітні школи (якщо
такі є) мають свій узаконений
статус, а локальні центри дис�
танційного навчання трансфор�
муються, наприклад, у консуль�
таційні пункти для заочної та
дистанційної форм навчання.

Науково�методичний суп�
ровід усіх форм навчання, ор�
ганізація навчально�виховного
процесу повинні проводитись
винятково випусковими кафед�
рами як головною ланкою нав�
чально�виховного процесу. При
цьому всі підрозділи працюють
за відповідними ліцензіями.

Намагання окремих керівни�
ків надавати освітні послуги за
освітньо�кваліфікаційними рів�
нями, де не забезпечується ви�
конання ліцензійних умов (нау�
ково�педагогічні кадри, мето�
дичне забезпечення, матеріаль�
но�технічна база тощо), слід
розглядати як грубе порушення
існуючого законодавства. Навряд
чи можна вважати моральним
обман людських надій або неви�
конання завищених зобов’язань.

Тому протягом найближчих
двох місяців (вересень, жовтень
2007) необхідно завершити
формування цієї структури. Слід
приділити також необхідну ува�
гу й удосконаленню базової
структури у м. Києві. Йдеться в
першу чергу про трансформацію
факультетів, на яких сформовані
необхідні умови, в інститути.
При цьому слід виробити дещо
нові правила взаємин у бік де�
мократизації між ними і загаль�
ноуніверситетським керівницт�
вом, автономізації управління
інститутів і факультетами.

Непрості завдання стоять перед
нами в подальшому нарощуванні
власної матеріально�технічної
бази. Йдеться про будівництво,
придбання і реконструкцію в пер�
шу чергу необхідних приміщень
для організації навчально�вихов�
ного і наукового процесу, гурто�
житків і житла для співробітників
університету, спортивних споруд і
баз відпочинку.

Ті надбання, які ми маємо сьо�
годні, є похвальними. Але вони
недостатні, як і наші зусилля
щодо зміни становища. Завдан�
ня полягає у тому, на мій погляд,
що нам слід об’єднати фінан�
сові, матеріальні, комунікативні,
політичні, економічні та всі інші
можливості наших життєздатних
підрозділів, отримати потужні
кредити, інші види фінансової
допомоги і різко покращити
умови для навчання і роботи у
всіх підрозділах без винятку.

Ми повинні також уважно
проаналізувати всі наші можли�
вості щодо відкриття та форму�
вання додаткових джерел
фінансування потреб універси�
тету. Тут є ще дуже багато неви�
користаних резервів.

І, завершуючи свою доповідь,
шановні колеги, я дозволю собі
закликати всіх вас до ділової
розмови, лейтмотивом якої бу�
ли б слова Яна Амоса Коменсь�
кого: «Альфою та омегою нашої
дидактики нехай буде пошук і
відкриття способу, за яким учи�
телі менше навчали, а учні біль�
ше б училися».
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Серед низки гарних і яскра�
вих подій у житті багатьох людей
є такі, що запам’ятовуються най�
більше, стають визначальними.
Однією з них справедливо вва�
жають вступ до вищого навчаль�
ного закладу. Це справді сер�
йозний крок у самостійність. Та
ось позаду вступні випробуван�
ня, переживання твої, особисті,
а також батьків, друзів. Фіналь�
ним акордом стає, як правило,
День першокурсника. Його ще
називають Посвятою у студенти.

Уже не перший рік у нашому
університеті місцем яскравого
дійства обирають Площу знань,
що біля нового корпусу на
Львівській, 23.

Ще задовго до визначеного
часу сюди зібралося чимало
першокурсників, їхніх старших
за віком колег. На свято прийш�
ло чимало батьків учорашніх
абітурієнтів. Над зеленими ша�
тами дубів і сосен лунали кра�
сиві мелодії, що їх виконував
військовий духовий оркестр. 

Увагу багатьох учасників свя�
та привернула виставка�продаж
літератури видавництва універ�
ситету. Серед понад 100 зразків
підручників і посібників кожен
третій був виданий під час сту�
дентських канікул. Тож є за чим
навчатись не тільки першокурс�
никам, а й їхнім старшим колегам.

Ведучі свята – Світлана Дудко
і Андрій Лелюх – оголошують
початок дійства. За традицією
запалюється Вогонь знань. Цю
почесну місію виконали предс�
тавники переможців минулого
навчального року – факультету
соціальних технологій в особі
декана Л.З. Сердюк і старости
кращої групи університету, вже
його випускника, Андрія Токая.

Не менш почесне доручення
випало президентським сти�
пендіатам за підсумками 2006�
2007 навчального року і пере�
можцям міжнародної наукової
конференції. Вони поклали
квіти до підніжжя пам’ятників
видатним історичним особис�
тостям України.

Ведучі свята ознайомили при�
сутніх із історією навчального
закладу, який успішно утверд�
жується на освітянському не�
босхилі нашої країни. Цю роз�
повідь істотно доповнив у своєму
виступі Президент університету

П. М. Таланчук. Ось лише кілька
свідчень тому. Незважаючи на
свій молодий, навіть юний, вік
університет у минулому на�
вчальному році посів третє місце
серед 100 вищих навчальних
закладів України. Трохи ниж�
чий показник – четверте місце –
щодо впровадження інно�
ваційних технологій. У червні ц.р.
навчальний заклад проліцензо�
вано за IV рівнем акредитації.
Помітні досягнення університе�
ту у впровадженні дистанційної
форми навчання. Соціальна
служба навчального закладу
визнана найкращою у столиці.

На трибуну один за одним під�
німаються почесні гості свята –
народні депутати України V скли�
кання О. Г. Білорус і В. М. Суш�
кевич, начальник відділу Мі�
ністерства освіти і науки Украї�
ни М. В. Михайличенко, заступ�
ник директора Фонду соціаль�
ного захисту інвалідів України
В. М. Бурлака, заступник голови
правління банку «Хрещатик»
О. М. Тимченко та перший зас�
тупник голови правління При�
ватбанку Є. М. Чепель. Вони при�
вітали студентів зі святом, поба�
жали їм гарних успіхів у нав�

чанні, а також особистого щастя.
Дехто з гостей прийшов на свято
з подарунками. Так голова На�
ціональної асамблеї інвалідів
України В. М. Сушкевич передав
студентам із особливими потре�
бами, поки що з числа першоку�
рсників, безкоштовні стартові
пакети до мобільних телефонів.

А кілька успішних студентів
різних факультетів на святі стали
власниками карток Приватбанку.

Слово надається першому
проректору університету Л. Ф. Ро�
маненко. Вона зачитує наказ
про зарахування студентів на
І курс. Чотирьом першокурсни�
кам – Максиму Прущику (факуль�
тет інженерних технологій), Оль�
зі Мурдулюк (факультет пра�
вознавства та міжнародних від�
носин), майбутнім економістам
Олександру Воронцову і В’ячес�
лаву Павленку вручають тра�
диційну символіку – студентсь�
кий квиток і залікову книжку, а
також ключ від Храму знань.

Хвилююче лунають слова Клят�
ви першокурсників, яку зачитала
президент студентського само�
врядування, четвертокурсниця
факультету соціальної роботи
Анастасія Коляда.

Після урочистостей відбувся
концерт. Столичний камерний
хор «Хрещатик», який під час
першої половини святкового
дійства виконав Державний
гімн України і вічно молодий
«Гаудеамус», запропонував при�
сутнім лисенківське «Боже, Ук�
раїну сохрани» та українську
народну пісню «Сусідка». Дири�
гував хором Павло Струть.

Гостями свята були також
співаки і танцюристи Держав�
ного ансамблю прикордонних
військ нашої країни. Щирими
оплесками нагородили при�
сутні співачку ансамблю Олену
Зінчук, котра гарно виконала
дві сучасні ліричні пісні.

Університетська художня са�
модіяльність теж була достойно
представлена. Майстерно вико�
нало латиноамериканську ме�
лодію тріо музикантів, яким керує
Ігор Саїк. Знову вразила слуха�
чів Тетяна Кисляк, котра гарно
заспівала «Журавлину пісню».

Свято закінчилося дискоте�
кою, цікавими конкурсами.

Наш кореспондент

Фото Лариси Зотової

Пам’ятна подія

Здрастуй, новий навчальний!
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Досягнення в розробці та ви�
готовленні наноструктур най�
більшою мірою визначаються
рівнем розвитку технологій, які
дають змогу з атомною точністю
отримувати наноструктури не�
обхідної конфігурації і розмір�
ності, а також методів компле�
ксної діагностики властивостей
наноструктур, включаючи конт�
роль у процесі виготовлення (in
situ) й управління на його основі
технологічними процесами. За
багатьма прогнозами саме роз�
виток нанотехнологій визначить
обличчя ХХІ століття, подібно до
того, як відкриття атомної енергії,
винахід лазера і транзистора
визначили обличчя ХХ століття.

Важливі наукові і технічні до�
сягнення, що ґрунтуються на ро�
зумінні та управлінні процесами
на рівні атомів і молекул – на�
норівні, – здійснюються в лабо�
раторіях усього світу. Наприклад,
можливість керувати синтезом
матеріалів на нанорозмірному
рівні вже зараз веде до створен�
ня нових наноматеріалів із по�
ліпшеними властивостями. Но�
визна наноматеріалів виходить
з того, що зі зменшенням роз�
мірів структурних елементів во�
ни набувають принципово но�
вих властивостей. У віддаленій
перспективі нанотехнології при�
речені на ще більш революційні
досягнення з можливим впли�
вом практично на всі галузі про�
мисловості, включаючи енерге�
тику, охорону здоров’я, оборо�
ну, транспорт і електроніку. На�
даючи матеріалам та системам
принципово нові якості, нано�
технології забезпечують прог�
рес практично в усіх існуючих
галузях техніки і промисловості.
І це справді так, тому що нано�
технології управляють структу�
рою матерії на атомарному
рівні, тобто на рівні, загальному
для всього живого і неживого.
Сьогодні вони є основою біль�
шості інноваційних рішень у всіх
сферах людської діяльності. Чи
йдеться про генетику, клону�
вання, бактерії або мікроор�
ганізми, чи про нові матеріали
для автомобілебудування, про�
дукти і переділи металургії –
скрізь і всюди інноваційні рі�
шення так чи інакше пов’язані з
нанотехнологіями. Ця інтегрую�
ча роль нанотехнологій висуває

їх на одне із перших місць у сфе�
рі критичних технологій, без
розвитку яких сьогодні жодна
держава світу не може претен�
дувати на конкурентний техно�
логічний розвиток і створення
своєї інтелектуальної власти�
вості у сфері науки та технологій.

Так що ж таке наночастка?
Звичайна вимірювальна лінійка
має за найменший поділ 1 мм.
Уявіть собі, що його треба
поділити на мільйон однакових.
Чи побачимо ми частку такого
розміру неозброєним оком?
Звичайно, ні. Тільки за допомо�
гою найсучасніших мікроскопів
ми можемо визначити її роз�
міри та форму. Якщо при змен�
шенні об’єму якої�небудь речо�
вини за однією, двома чи трьо�
ма координатами до розмірів
нанометрового масштабу вини�
кає нова якість, чи ця якість ви�
никає в композиції з таких об’єк�
тів, то ці утворення слід віднести
до наноматеріалів, а технологію
їх отримання і подальшу роботу
з ними – до нанотехнологій. Пе�
реважна більшість нових фізич�
них явищ на наномасштабах
випливає з хвильової природи
елементарних часток (елект�
ронів і т.д.), поведінка яких під�
порядковується законам кван�
тової механіки. Найпростіше це
пояснити на прикладі напівпро�
відників. Коли однією чи кількома
координатами розміри стають
порядку і менше довжини хвилі
де Бройля носіїв заряду, то
напівпровідникова структура стає
резонатором, а спектр носіїв за�
ряду – дискретним. Те ж саме
відбувається з рентгенівськими
дзеркалами. Товщини шарів,
здатних відображати у фазі
рентгенівське випромінювання,
перебувають у нанометровому
діапазоні. В інших випадках ви�
никнення нової якості може бу�
ти пов’язане з менш наочними
явищами. Вважається, що такий
підхід дає змогу скласти досить
точне уявлення про наномате�
ріали і можливі їх використання.

Нанометровий діапазон вимі�
рів розмірів 1�100 нм відкриває
нові властивості і підходи до
вивчення речовини. В цьому
діапазоні міняються чимало фі�
зичних та хімічних властивос�
тей, і ніде так близько не схо�
дяться фізика, хімія і біологія.

Нині тут накопичено такий знач�
ний теоретичний матеріал, зав�
дяки якому виникла необхідність
розгляду науки про нанокласте�
ри як про певну міждисцип�
лінарну область, що має чис�
ленні розгалуження і застосу�
вання.

Необхідно відмітити, що на�
нометрові об’єкти добре відомі
ще з позаминулого і минулого
століть, як наприклад, колоїди
чи гетерогенні каталізатори, які
включають наночастки на по�
верхні носіїв. Однак за останнє
десятиріччя ХХ століття відбуло�
ся виділення таких понять, як
нанокластер, наноструктура, і
пов’язаних із ними явищ в окре�
му область фізико�хімії. Це ста�
лося головним чином внаслідок
значного прогресу в отриманні і
дослідженні нанооб’єктів, появи
нових наноматеріалів, нанотех�
нологій і нанопристроїв. Синте�
зовані нові гігантські наноклас�
тери ряду металів, фулерени і
вуглецеві нанотрубки, чимало
наноструктур на їх основі і на
базі супрамолекулярних гібрид�
них органічних та неорганічних
полімерів і т.д. Досягнуто поміт�
ного прогресу в методах спосте�
реження – вивчення властивос�
тей нанокластерів і нанострук�
тур, пов’язаних із розвитком ту�
нельної і скануючої мікроскопії,
рентгенівських та оптичних ме�
тодів із використанням синхрот�
ронного випромінення, оптич�
ної лазерної, радіочастотної,
мессбауеровської спектроскопії
і т.д. Таким чином, предмет
фізико�хімії нанокластерів має
охоплювати способи отримання
нанокластерів і наноструктур, їх
властивості та використання у
вигляді наноматеріалів, що ма�
ють вихід на нанотехнологію.

Для розгляду синтезу і влас�
тивостей нанооб’єктів доцільні
два способи їх вивчення: мікро�
скопічний і термодинамічний.
При мікроскопічному способі
можливий перехід від одинич�
них атомів та молекул, що ма�
ють одиничні атомні і молеку�
лярні рівні, до масивних тіл, для
яких прийнятні всі наближення
твердого тіла та перехід від мак�
роскопічних об’єктів до нанок�
ластерів і наноструктур за раху�
нок дроблення чи нанострукту�
рування речовини (молекуляр�

ний підхід). Використання атом�
но�молекулярних властивостей
передбачає застосування мето�
дів квантової хімії, що дає змогу
проводити розрахунки атомних
і молекулярних орбіталей, ха�
рактеризувати структуру моле�
кулярних рівнів у нанокластерах
і тим самим визначати їх чимало
теплових, електронних, оптич�
них, магнітних та інших власти�
востей. Твердотілий підхід по�
лягає у розгляді переходу зонної
структури масивного тіла до
груп чи окремих атомно�моле�
кулярних рівнів при його подріб�
ненні чи наноструктуруванні.

І при молекулярному, і при
твердотілому підходах виділя�
ються дві основні характерис�
тичні риси нанокластерів, що
відрізняють їх як від атомів, так і
від масивних твердих тіл. Це –
наявність поверхні і квантові об�
меження колективних процесів,
пов’язаних із фононами, елект�
ронами, плазмонами, магнона�
ми і т.д. Поява реальної по�
верхні для кластера не має чіткої
межі, залежить від використо�
вуваного методу і відповідає,
очевидно, мінімальному розміру
кластера близько 1 нм. Макси�
мальний розмір нанокластера
чи наночастки, при якому за до�
помогою сучасних методів роз�
різнювано вплив поверхні на їх
властивості, становить близько
100 нм. Для спостереження кван�
тових обмежень мінімальний
розмір не лімітовано, а макси�
мальний – пов’язаний із довжи�
ною хвилі носіїв і також повинен
бути меншим 100 нм.

Термодинамічний спосіб ви�
вчення синтезу і властивостей
нанокластерів дає змогу визна�
чити закономірності їх утворен�
ня, росту, властивостей і їх змін
у процесі фазових переходів.

Оскільки нанонауки не є спе�
ціальною галуззю знань, дослід�
ження в нанорозмірній галузі
ведуться і у фізиці, і у хімії, і у
біології. А ще частіше на стику
наук. Важливі нанопроекти ма�
ють міжгалузевий характер і ви�
магають нових організаційних
підходів для їх реалізації.

За останні роки в Росії створе�
но великий заділ у сфері дос�
ліджень та розробок із широкої
номенклатури напрямків роз�
витку наноіндустрії. Її утворення

«Україна» – Україні

Майбутнє — за нанотехнологіями
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здійснюється у рамках держав�
но – приватного партнерства у
пріоритетних галузях науки і
техніки. Про підтримку держа�
вою цього напрямку видно з
виступу Міністра освіти і науки
Андрія Фурсенка на засіданні
уряду Російської Федерації 7 ве�
ресня 2006 року.

А в Україні слід відмітити
щорічні Харківські нанотехно�
логічні асамблеї за участю закор�
донних науковців. 26–30 травня
наступного року в згаданому
місті відбудеться чергова Нано�
технологічна асамблея – 2008, у
рамках якої працюватимуть
Дев’ята міжнародна науково�
технічна конференція «Вакуумні
технології та обладнання», Третій
міжнародний науково�техніч�
ний симпозіум «Наноструктурні
функціональні покриття і нано�
матеріали для промисловості»,
Двадцять перший міжнародний
симпозіум «Тонкі плівки в оп�
тиці, нанофотоніці і наноелект�
роніці», Третій міжнародний на�
уково�технічний семінар «Іон�
но�плазмові нанотехнології», а
також Четверта школа молодих
учених і фахівців із нанотехно�
логій, наноматеріалів, наност�
руктурних покрить та плівок.
Організатори конференції: Націо�
нальна академія наук України,
Міністерство освіти і науки Ук�
раїни, Національний науковий
центр «Харківський фізико�
технічний інститут», Сумський
державний університет, Асоціа�
ція металознавців і термістів на�
шої країни, Українське вакуум�
не товариство.

Діяльність у сфері нанотехно�
логій є міждисциплінарною. Тож
такі форуми, як Харківська на�
нотехнологічна асамблея, зав�
дяки обміну інформацією в га�
лузі розробок нових нанотехно�
логій якраз і сприяють коорди�
нації зусиль учених і фахівців.
Це одне з найважливіших зав�
дань асамблеї. З іншого боку,
таке зібрання є місцем, де нау�
ковці і спеціалісти можуть спів�
ставити рівень своїх досліджень
зі світовими тенденціями і зус�
тріти доброзичливих опонентів
в особі учасників асамблеї. Ці ж
зустрічі з колегами з різних
країн можуть відкрити альтер�
нативні можливості для коопе�
рації в постановці і проведенні
наукових досліджень. Інтенсив�
ний обмін інформацією сприят�
ливо позначиться на розвитку
нових технологій. Загалом від�
критість є великою перевагою.
Головна ж мета Харківської на�
нотехнологічної асамблеї – ста�

ти інформаційним мостом між
наукою і промисловістю. Тільки
найшвидше впровадження на�
нотехнологічних досліджень у
практику, комерціалізація нау�
ково�технічних розробок мо�
жуть окупити витрати, пов’язані
з дослідницькою діяльністю.

Діяльність у сфері нанотехно�
логій не може бути безрезуль�
татною. Тому інформація про
досягнення у згаданому напрямі
та їх практичну реалізацію повин�
на бути доступною громадсь�
кості.

А що ж в Україні? 20 червня
2007 року під головування Пре�
зидента нашого університету,
доктора технічних наук, ака�
деміка П.М.Таланчука відбулась
нарада з питань розвитку нано�
технології в Україні. З допо�
віддю виступив керівник на�
вчального закладу. Він ознайо�
мив учасників наради з нароб�
ками вчених університету в га�
лузі нанотехнологій, із пробле�
мами щодо впровадження прак�
тичних результатів. П. М. Талан�
чук зазначив, що «наноіндустрія
сьогодні – це один із найбіль�
ших перспективних напрямів у
розвитку енергозбереження,
елементної бази, медицини,
біології, фізики, хімії, робото�
техніки. У розробках науковців
університету є достатньо еле�
ментів нанотехнологій, і цей
напрям необхідно розвивати.
На часі актуальним є створення
в університеті сучасного напря�
му – наноіндустрії. Назріла пот�
реба й у відкритті нової спе�
ціальності – «Наноіндустрія».
І це має бути синтез таких галу�
зей науки, як фізика, хімія, біо�
логія, математика».

На думку Президента універ�
ситету, найближчим часом не�
обхідно створити в навчально�
му закладі нову кафедру на�
ноіндустрії, на якій можливе
формування таких спеціальнос�
тей: наноіндустріальні техно�
логії; наноіндустріальне облад�
нання; метрологічне та інфор�
маційно�аналітичне забезпе�
чення наноіндустрії; комерціа�
лізація результатів наукових
досліджень і проектно�конструк�
торських розробок.

Згадана кафедра повинна бу�
ти науково�навчальним і мето�
дичним центром, який буде ко�
ординувати створення комплек�
су нових освітніх програм, до
розробки яких необхідно залу�
чити провідних фахівців із фун�
даментальних галузей знань.
Завдяки цьому кафедра має за�
безпечити надання спеціальної

комплексної освіти і на цій ос�
нові підготовку фахівців, здат�
них здійснювати професійну
діяльність за наступними на�
прямками:
• Розробка сучасних нанотех�

нологій виготовлення сучасних
конструкційних наноматеріалів;
• Розвиток апаратно�прилад�

но�інструментальної складової
інфраструктури наноіндустрії
(розробка, виготовлення і прид�
бання необхідного обладнання,
його монтаж і введення в експлу�
атацію, підготовка кваліфікова�
ного персоналу для його експлу�
атації);
• Забезпечення інформацій�

но�аналітичної складової інфра�
структури наноіндустрії;
• Створення інформаційно�

аналітичної складової інфраст�
руктури наноіндустрії (метро�
логічні нормативи, сертифікація
й атестація системи менедж�
менту якості виробництв і про�
дукції, патентування, тощо);
• Забезпечення кадрової скла�

дової інфраструктури наноін�
дустрії (підготовка фахівців да�
ної галузі, підвищення кваліфі�
кації учених і спеціалістів для
наукових досліджень, дослідно�
конструкторських розробок і
практичного застосування нано�
матеріалів і нанотехнологій).

Суттєвим доповненням у роз�
в’язанні таких завдань є ство�
рення науково�дослідного інсти�
туту з проблем наноіндустрії в
рамках Центру високих техно�
логій Університету «Україна».
Зміст його діяльності міцно
пов’язаний із завданнями ка�
федри наноіндустрії. Але на по�
чатку необхідно звернути особ�
ливу увагу на ті напрямки нано�
технологій, які мають значні на�
робки: наноінженерія і наноеле�
ктроніка, функціональні, кон�
струкційні та композитні нано�
матеріали, нанобіотехнології,
спеціальне використання нано�
технологій, метрологічне облад�
нання для наноіндустрії тощо.

У ході обговорення відміча�
лися такі наробки та висловлю�
вались важливі думки щодо
цього. Так, координатор Центру
високих технологій Університе�
ту «Україна», кандидат фіз.�мат.
наук В. П. Грищук проінформу�
вав присутніх про хід реалізації
проекту «Університетська кліні�
ка», який започаткований Уні�
верситетом «Україна» та Поділь�
ською районною у м. Києві
радою. Учасниками проекту під�
готовлено ряд розробок на от�
римання нових конкурентосп�
роможних препаратів, вакцин,

тест�систем для діагностики
інфекційних захворювань, іму�
номодуляторів, інтерферонів
тощо.

Директор Науково�дослідно�
го інституту нанотехнологічної
індустрії, кандидат мед. наук
О. В. Усатенко у своєму виступі
відмічав успіхи України у галузі
медичних нанотехнологій, під�
креслюючи при цьому пробле�
му візуалізації одержаних нано�
часток новими сучасними мікро�
скопами з великою роздільною
здатністю. Проінформував про
роботу над створенням ІЧ�то�
мографа та одержання наночас�
ток сферичної будови, які є більш
перспективними для розробки
нових лікарських речовин, ніж
частинки дендритної форми.

Директор Науково�дослідно�
го центру новітніх технологій в
Україні М. К. Монастирьов по�
відомив, що в Інституті нетра�
диційних джерел енергії та еко�
логії води є певні наробки з еле�
ментами нанотехнологій, зокре�
ма, технологія одержання й ут�
римання водню для розвитку
енергетики. На сьогодні є дуже
перспективними нові стратегічні
макс�матеріали, синтезовані на
основі алюмінію, титану, вугле�
цю, кремнію, азоту, для оборон�
ної промисловості. Виграно
європейський тендер на очище�
ня стічних вод тютюнової фаб�
рики у м. Києві.

Заступник директора Інститу�
ту колоїдної хімії і хімії води
НАН України, д.т.н., професор
кафедри хімічної технології ту�
гоплавких неметалевих і силі�
катних матеріалів Університету
«Україна» Н. Ф. Кущевська від�
мічала наявність наробок євро�
пейського рівня. Зокрема, виг�
раний грант від НАТО на тему:
«Розробка методики визначен�
ня перхлоратів та створення
портативної лабораторії» і мож�
ливість впровадження техно�
логії на ринку. 

Доктор технічних наук, про�
фесор А. О. Мельник повідо�
мив, що на кафедрі ЕОМ НТУ
«Львівська політехніка» є певні
напрацювання щодо програм�
ного забезпечення та конструю�
вання спеціальних комп’ютерів,
розробки програм розпізнаван�
ням нанооб’єктів у тримірному
просторі, ведуться роботи зі ство�
рення нанороботів, які можуть
функціонувати в екстремальних
умовах. Директор Інституту па�
ралельних обчислень та збере�
ження інформації Центру висо�
ких технологій В. В. Савяк роз�
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повів, що ведуться дослідження
у галузі захисту інформації, па�
ралельної обробки даних, у
перспективі – проектування на�
нокомп’ютерів на основі нано�
часток.

Доцент НТУ «Львівська полі�
техніка» В. С. Глухов розповів
про створення науковцями полі�
техніки мікросхем на нанокрис�
талах, які використовуються для
виробництва спецтехніки.

У ході дискусії відмічалось
важливість фінансування про�
ектів, пошуку вітчизняних і за�
рубіжних інвесторів (директор
Інституту персоналізації тех�
нічних систем та знань інфор�
мації Центру високих техно�
логій В.В. Поліновський), прис�
корення впровадження резуль�
татів наукових розробок, зокре�
ма, в технологіях очищення
стічних вод (начальник відділу
наукових впроваджень цього ж
центру В. С. Цикаленко), впро�
вадження технологій захисту
інформацій (заступник началь�

ника відділу впровадження Цент�
ру високих технологій В. П. Сі�
ваченко).

Наприкінці наради П. М. Та�
ланчук наголосив на першочер�
гових кроках щодо реалізації
проектів у галузі нанотехнологій:
• Підготовка пропозицій що�

до співпраці з Росією;
• Розробка плану заходів що�

до відкриття в Університеті «Ук�
раїна» нової спеціальності «На�
ноіндустрія»;
• Відкриття в Університеті «Ук�

раїна» кафедри наноіндустрії;
• Проробка питання щодо

створення НДІ з проблем нано�
індустрії, вирішення кадрових
питань;
• Організація і проведення

міжнародної наукової конфе�
ренції «Сучасний стан розвитку
нанотехнологій»;
• Пошук джерел фінансуван�

ня та інвесторів;
• Створення фонду розвитку

нанотехнологій та банку даних
завершених розробок;

• Відбір та впровадження про�
ектів;
• Виступ Президента Універ�

ситету «Україна» з пропози�
ціями щодо розвитку нанотех�
нологій в Україні на засіданні
членів Асоціації міст України.

Неможливо не відмітити, що
пошуки форм знаходження кар�
бону в міжзірковому просторі
та механізму їх утворення з па�
ри привели в 1985 році до від�
криття фулеренів і появи нового
напрямку в хімії. Дослідження
фулеренів призвели до вияв�
лення в 1991 році нанотрубки
карбону, яка викликала вели�
чезний інтерес не тільки у хі�
міків і фізиків, але і матеріалоз�
навців. Саме дослідження отри�
мання таких нанотрубок, а та�
кож синтезом нанопорошків та
нанопокрить сполуками ме�
талів IV – VIA груп займаються
вчені та викладачі кафедри
хімічних технологій тугоплав�
ких неметалевих і силікатних
матеріалів (завідувач кафедрою

автор цієї статті). Названій тема�
тиці присвячена і видана в 2004
році монографія автора «Висо�
котемпературна електрохімія та
електросадження металів IV –
VIA груп і їх сполук в іонних
розплавах». На цій кафедрі
також виконується науково�
дослідницький проект «Будова,
хімічна та електрохімічна по�
ведінка іонних розплавів, що
містять метали родини лантану,
в основі нових технологій синте�
зу боридів та трикомпонентних
сполук із металів тріади феру�
му» (науковий керівник – автор
статті). Це робиться в рамках
конкурсу фундаментальних дос�
ліджень Міністерства освіти і
науки України.

Віктор МАЛИШЕВ,
проректор Університету

«Україна»,
доктор технічних наук,

професор

«Над нашою квартирою були
аудиторії, що виходили в дов�
гий коридор, який тягнувся на
всю довжину університету, –
згадувала Ольга, дочка Дмитра
Івановича Менделєєва, – і вран�
ці я в дитячій чула рівномірний
шум сотень ніг, що доносився
згори. Цей шум нагадує мені те�
пер віддалений шум моря чи
лісу, а тоді я знала, що мій бать�
ко сьогодні читає лекцію».

І справді, аудиторія, в якій чи�
тав Дмитро Іванович, ніколи не
була напівпорожньою. Найбіль�
ше народу збиралось на його
першу в навчальному році лек�
цію і на лекцію про Періодичний
закон. У ці дні до аудиторії схо�
дилися студенти з усіх факуль�
тетів. І хоча в залі, як стверджу�
вав університетський екзекутор,
стіни починали потіти, у пам’яті
слухачів назавжди закарбувала�
ся велика і хвилююча картина –
лекція Менделєєва.

Зазвичай слухачі сходилися
до менделєєвської аудиторії
завчасно. Збиралися групами,

перемовлялися, ходили. Підсмі�
ювалися над служкою Олексієм,
котрий установлював потрібні
для лекції прилади та бурчав на
сміливців, котрі ризикнули
підійти до кафедри і торкати
скляні трубки. Та ось усе підго�
товлене, і наступає урочиста
хвилина. З маленьких дверей,
що вели до препарувальної,
з’являється незграбна зсутулена
постать Менделєєва, одна поя�
ва якої викликає аплодисменти.
Дмитро Іванович, ідучи до ка�
федри, вклоняється тим, хто
зібрався, махає руками, прося�
чи тиші. Потім терпляче чекає і,
стоячи на кафедрі, намагається
зупинити аплодисменти: «Ну,
для чого плескати? Тільки до�
лоні відіб’єте». Нарешті наступає
тиша, і він починає говорити.

Перші фрази майже завжди
викликали подив людей, котрі
слухали лектора вперше. Їм на�
віть ставало незручно за лекто�
ра, котрий довго підшукував
потрібне слово, високим плак�
сивим голосом тягнув: «Е…е…е…

як сказати». Потім це ниття рап�
том змінювалося скоромовкою,
потім ішли вирази, викарбувані
фрази, вимовлені сильним,
дзвінким голосом, і поступово
магія менделєєвської мови за�
ворожувала слухачів.

«Ще трохи, і ви, вникаючи у
важкий шлях доказів, усе біль�
ше і більше зачаровуєтесь гли�
биною та багатством змісту
прослуховуваної лекції. Так, це
сама наука, більше того – філо�
софія науки говорить з вами
своєю суворою, але ясною і пе�
реконливою мовою. І коли цей
титан у похмурій аудиторії з
вікнами, затіненими липами
університетського саду, освітлю�
ваний полум’ям якої�небудь
стронцієвої солі, говорить вам
про мости знання, що прокла�
даються через безодню невідо�
мого, про спектральний аналіз,
що розкладає світло, яке доно�
ситься з далеких років, поки це
проміння несеться до Землі, –
нервова прохолода пробігає по
вашій спині від усвідомлення

могутності людського розуму. Ви
здригаєтесь від дотику до вічних
таємниць, до нескінченності…»

Цей мальовничий опис відо�
мого хіміка В. Яковлєва підтве�
рджують і інші учні Менделєєва.
«Він говорить, наче ведмідь суне
навпростець через чагарник, –
писав ще один слухач ученого
В. Чешихін, – так він напролом
ішов до думки, переконуючи
нас невідпорними доказами.
Враження, яке на мене справля�
ли його лекції, я можу порівняти
тільки із враженням від останніх
творів Льва Толстого; та ж без�
межна переконаність у тому, що
говорить кожний, і та ж глибока
зневага до зовнішньої краси
фрази. Різниця, звичайно, в то�
му, що у Менделєєва на підтве�
рдження всього висловленого
ним у хімії тут же був готовий
невідпорний факт у вигляді
досліду… В експериментально�
му відношенні лекції Менде�
лєєва були блискучими і зазви�
чай проходили чисто – голки не
підточиш».

Особистості

Секрети лекторської майстерності
Великого Педагога
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У Петербурзі з його гірничим,
технологічним та іншими інсти�
тутами було чимало чудових
хіміків, блискучих лекторів та
вмілих експериментаторів. А втім
студенти віддавали перевагу
лекціям «кострубатого», як він
сам себе називав, Менделєєва.
І це не випадково, бо його лекції
не були просто розповідями із
загальної хімії. Вони рясніли
чистими відступами в інші галузі –
у фізику, астрономію, біологію,
геологію. Дмитро Іванович не�
рідко наводив приклади з історії
хімії, посилався на досвід вико�
ристання її у промисловості. При
цьому він намагався скориста�
тися будь�яким приводом, щоб
ще і ще раз підкреслити важ�
ливість фабрично�заводської
справи для долі країни, і не�
рідко давав поради, актуальні і
в наші дні. Розповість він, при�
міром, про нові колосники, на
яких вугілля повністю спалюєть�
ся, і не пропустить нагоди заз�
начити: «Ось говорять люди про
діяльність, про те, що, мовляв,
погано живеться. Так ось тут во�
на, ця діяльність! На скільки ти�
сяч рублів щороку в трубу, без
користі, диму цього, тобто
вугілля, пускають. Ну, збережіть
ці тисячі для країни – ось і бага�
тство, ось і вдячне поле діяль�
ності: поверне вам витрати праці
сторицею, і народ вам спасибі
скаже».

Інколи вчений настільки за�
хоплювався такими відступами,
що навіть не помічав, як далеко
він відійшов від курсу. Тоді сха�
менувшись, зупинявся, посмі�
хався і, розгладжуючи бороду,
промовляв: «Це я все набалакав
зайве, ви не записуйте!».

Але, незважаючи на ці відсту�
пи, на «кострубатість», на від�
сутність формального блиску,
студенти прекрасно розуміли, в
чому притягальна сила мен�
делєєвських лекцій. Дмитро Іва�
нович не начиняв їх відомостя�
ми, а прищеплював їм уміння
спостерігати і думати, вміння,
яке не може дати жоден підруч�
ник, жодна книга. Сам Мен�
делєєв теж знав, що секрет
успіху його викладацької діяль�
ності дуже простий, і тому дуже
важкий. «До мене в аудиторію
товпилися не заради красивих
слів, а заради думок…«

Учений, який не боїться нія�
кої роботи та однаково сильний
і в експерименті, і в теорії, пот�
ребує не співробітників, котрі
заглядають йому до рота, а та�
ких помічників, котрі дивляться
у тому ж напрямку, що й він сам.

Очевидно, саме в цьому секрет
того своєрідного і неповторного
підходу до людей, який був у
Менделєєва. Він охоче підказу�
вав молодим ученим цікаві і
перспективні теми, але не зай�
мався дріб’язковою опікою, да�
вав зрозуміти, що йому прос�
тіше самому взятися і самому
розв’язати всю проблему, ніж
тягнутися за «працівником»,
котрий спотикається, безперерв�
но губиться. Перша і найважли�
віша якість, що цікавила Дмитра
Івановича у студентів і співро�
бітникові, – самостійність.

«Шкільні успіхи, – говорив
він, – нічого не зумовлюють.
Я помічав, що «перші учні« заз�
вичай у житті нічого не досягали
і вони були занадто несамос�
тійними». Характерною озна�
кою такої несамостійності Мен�
делєєв вважав численність за�
питань, що задаються. Коли
один із його помічників, отри�
мавши завдання приготувати
препарат, розгублено запитав,
як це зробити, він отримав суху
різку відповідь: «На те ви і лабо�
рант, щоб розуміти, що пот�
рібно і що непотрібно». Іншого
разу молодший співробітник за�
питав Менделєєва, в якому об�
сязі потрібно знати новітню літе�
ратуру з теми магістерського ек�
замену. І одразу ж отримав не�
задоволену відповідь: «На те ви
і магістрант, щоб розуміти, що
потрібно і що не потрібно». Але,
подумавши трохи, Дмитро Іва�
нович полагіднішав: «Для магіс�
терського екзамену потрібно те
ж, що й для студентського чи
кандидатського, лише ось із та�
кою різницею. Якщо, приміром,
студента запитають про гліколі,
то йому досить відповісти, що
являють собою гліколі, які їх
властивості і реакції, а магіст�
рант повинен додати: як, чого,
чому, коли». Детальніше, Мен�
делєєв не став говорити, надав�
ши магістранту можливість са�
мому розбиратися в змісті цих
чотирьох слів.

Учений невтомно прищеплю�
вав своїм учням дух здорового
критицизму. «Хімік повинен у
всьому сумніватися, поки не пе�
реконається всіма способами
у правильності своєї думки»,
– любив говорити він. Щоб по�
казати, як важливо дотримува�
тися цього правила, він інколи
давав студентам для аналізу
абсолютно чисту воду. І тоді ті ж,
хто занадто покладався на сло�
ва препаратора і не спромігся
передусім випарувати краплю
розчину, розплачувався за свою

зайву довірливість багатьма го�
динами даремної роботи. 

Дмитро Іванович цінував у
співробітниках самостійність не
тільки в науці, але і у справах
житейських і адміністративних.
Академік В.Тищенко, котрий
довго працював із Менделє�
євим, згадував, що спочатку він,
питаючи у Дмитра Івановича
дозволу на які�небудь великі
витрати по лабораторії, майже
завжди отримував відмову. Тоді
Тищенко став діяти на власний
розсуд і переконався: прохо�
дить. Як же здивувався моло�
дий співробітник, коли одного
разу Дмитро Іванович роз’яс�
нив йому, що він дивиться на
таке самоуправство крізь пальці
свідомо. «Якщо вам знадо�
биться щось зробити, ніколи не
питайте дозволу, тому що той,
у кого ви просите, подумає:
«А, якщо він просить дозволу,
отже не впевнений, що діє пра�
вильно», – і, звичайно, відмо�
вить».

Екзаменував Менделєєв нер�
вово: швидко гляне, що написа�
но на дошці, задасть кілька за�
питань із різних розділів курсу і
рішуче виводить оцінку. Відпо�
віді любив чіткі, ясні, швидкі, в
яких одразу виділяється голов�
не й опускаються незначні де�
талі. Так, екзаменуючи, пригля�
даючись, даючи завдання, Дмит�
ро Іванович виділяв у своєму
оточенні таких людей, яких він
називав сформованими. «Сфор�
мована людина, – підкреслював

він, – знає, хто вона, куди йде,
що буде робити. Вона визначи�
лася. Сформована людина вже
готова для справи, а несформо�
вана – ще учень, можливо, на
все життя». 

Зі студентами і співробітника�
ми, котрі пройшли менделє�
євське випробування на са�
мостійність, у Дмитра Івановича
складалися відносини незвичні і
своєрідні. Будучи людиною нер�
вовою, Дмитро Іванович не�
рідко приходив до лабораторії у
кепському настрої. Тоді він бур�
чав, дратувався, докоряв сту�
дентам: «Жодна кухарка не пра�
цює так брудно, як ви». Але для
студентів важлива була не фор�
ма, а сутність ставлення до них
Дмитра Івановича. А це став�
лення найяскравіше окресли�
лось у березні 1890 року, коли
Менделєєв, щоб уберегти сту�
дентів від можливих пересліду�
вань, узявся передати їхню пе�
тицію Міністру освіти І.Деляно�
ву. Безтактні дії можновладця
при передачі йому петиції гли�
боко обурили вченого, і він,
незважаючи на всі вмовляння
університетської ради, подав у
відставку. 

Алла СУЩЕНКО,
студентка III курсу

(спеціальність «Видавнича
справа та редагування»)

(Закінчення в наступному
номері газети)

На студентському святі

Фото Лариси Зотової
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Епоха Відродження потре�
бувала титанів, і вона їх наро�
дила. Вона тривала протягом
століть, по�новому проявля�
ючи себе на різних етапах і в
різних країнах. У літературі
цю епоху було ознаменовано
«шекспіріаною»: адже саме в
ній жив і творив найвидат�
ніший драматург «усіх часів і
народів», англієць Вільям
Шекспір – геній. Він заступив
своєю славою не лише попе�
редників і сучасників, але й
майбутні покоління великих
літераторів.

Й понині значення цього
англійського драматурга для
світової культури і цивілі�
зації безперечне. У сучасних
опитуваннях драматург наз�
ваний найчитабельнішим ав�
тором планети, тиражі його
творів досягають фантастич�
них цифр, п’єси і сонети
перекладені всіма мовами
людства. За дотепним заува�
женням одного критика, за
час перебування на поетич�
ному Олімпі Шекспір створив
десятки тисяч робочих місць
для всіх професій – від ви�
давців та літературознавців
до акторів, режисерів, де�
кораторів. Якби сьогодні у
Шекспіра були послідовники,
то їм би й поготів не дове�
лося б думати про хліб на�
сущний.

Сім’я Шекспіра проживала у
провінції Страдфорді�на�Ейвоні.
Батько майбутнього драматурга,
Джон Шекспір, мав чинбарню
(майстерню, де вичиняють шку�
ри). Інколи торгував різними
сільськогосподарськими това�
рами: ячменем, лісом, вовною.
Справи йшли непогано. Місце�
ва влада обирає його олдерме�
ном і скарбником, а на якийсь
час він стає навіть міським го�
ловою. В 1564 році Джон одру�
жився з Мері Арденн, дочкою
фермера, і в них народилося
восьмеро дітей, з яких вижило
п’ятеро. Вільям був найстар�
шим сином. Деякі дати в його
біографії дивним чином збіга�
ються, судіть самі. Він народив�
ся 23 квітня 1564 року (в рік
смерті Мікеланджело) і пішов з

життя 23 квітня 1616 року (одно�
часно із Сервантесом, у рік суду
над Галілеєм). У 1571 році у віці
семи років хлопчина вступив до
Страдфордської граматичної
школи, де й навчався сім років
(до 14 літ). Учні цієї школи, неза�
лежно від віку, вчилися за од�
нією і тією ж самою книжкою –
Біблією. На той час інші видання
вважалися предметом розко�
шу. Писемність для Шекспіра
була складною справою. По суті
уся шекспірівська родина – йо�
го батько, мати та дружина –
так і не оволоділи грамотою, у
книжці церковних реєстрацій
навпроти їхніх прізвищ стоять
хрестики. 

27 листопада 1582 р. вісім�
надцятирічний юнак одружився
з дочкою багатого фермера Ан�
ною Хетевей, яка була старшою
за нього на вісім років. Із весіл�
лям квапились, оскільки наре�
чена була вагітною. До 21 року
Шекспір став батьком трьох
дітей: спочатку в сім’ї народи�
лася дочка Сьюзен, а за два ро�
ки – близнята Джудіт і Гамнет.
Щодо дітей, то його старша
дочка Сьюзен могла написати
власне ім’я, однак складно ска�
зати, чи цим її вміння писати не
обмежилось. Джудіт, яка була
особливо дорогою батькові,
замість підпису ставила графіч�
ний знак. Певний час Шекспір
займався дрібним лихварством,
завзято переслідував своїх су�
сідів�боржників, скуповував не�
рухомість, а якось навіть відку�
пив право на збір з фермерів
церковної десятини. Історії відо�
мо всього шість підписів в ори�
гіналі знаменитого страдфорд�
ського жителя, які більше схожі
на карлючки, написані неврів�
новаженою рукою, що явно не
звикла до пера. Біографи пояс�
нюють це рідкісною хворобою –
судомами пальців, на які на�
чебто страждав Шекспір.

Однак, родинне життя Вілья�
ма Шекспіра не склалося так, як
того хотів майбутній драматург:
1584 року він залишає Страд�
форт із репутацією невгамовно�
го п’яниці, підозрюваного у бра�
коньєрстві, та від’їжджає на за�
робітки до столиці.

Прибувши до Лондона, моло�
дий Шекспір не відразу взявся
за перо. Десять років (1584–
1594 рр.) перебування у столиці
є однією із прогалин у біографії
майбутнього генія, що породи�
ли багато домислів у шекспіро�
знавстві. Забігаючи наперед,
зауважу, що період написання
ним знаменитих сонетів припа�
дає на 1586–1589 рр., але це
тільки покриває якихось три ро�
ки: на що були витрачені решта
сім років – невідомо. Одні при�
пускають, що він приєднався до
трупи мандруючого театру або,
як його ще називали, – «театру
на колесах», що вважалося при�
низливим у ті часи; інші запев�
няють, що драматург стеріг пе�
ред театром коней вельможних
панів, котрі відвідували вистави.
Відомо лише те, що Вільям пра�
цював і в одному з лондонських
театрів як суфлер чи служитель,
який відповідав за шумові ефекти.

Шекспір переїхав до столиці
не один, а з молодшим братом
Едмундом. Можна вважати, що
їх «просунула» родина Бер�
беджів, яка до цього не раз вис�
тупала у Страдфорді і, можливо,
мала зв’язки з сім’єю Шекспірів.
У 1594 році брати Шекспіри
приєдналися до трупи лорда�
камергера (Джеймса Бербеджа
і його синів), з якою були пов’я�
зані до самої смерті. І тут трапи�
лася трагічна подія в житті дра�
матурга: Едмунд Шекспір не пе�
реніс чергової епідемії чуми,
яка тоді добігала кінця, і був по�
хований у Лондоні, а Вільям
протримався до кінця. Співпра�
цюючи із трупою, драматург пи�
сав у середньому дві п’єси на рік,
що, зрозуміло, зовсім не мало.

З акторською справою у трупі
лорда�камергера Вільям Шек�
спір вправлявся майстерно, але
й не забував про родину в про�
вінції. Один ранній біограф чув
від старожила, що «Шекспір тра�
диційно один раз на рік бував у
рідних краях». У 1596 році він
повернувся до Страдфорда і
купив там другий за розміром
будинок, ще й розплатився з
усіма батьківськими боргами.
Згодом він знову повертається
до столиці.

І нарешті в 1599 році за фі�
нансування синів Бербеджа бу�
дується знаменитий шекспірів�
ський театр «Глобус», який став
притулком для шедеврів вели�
кого майстра. Драматург став
одним із співзасновників цього
прибуткового закладу. Ак�
торської кар’єри він так і не зро�
бив: до нащадків дійшли відо�
мості лише про дві зіграні ним
ролі, до того ж, другорядні –
роль тіні батька Гамлета – при�
виду) і слуги Адама з комедії
«Як вам це сподобається». Цей
вибір драматург зробив з ме�
тою привернути до себе увагу
короля Якова VI, якого дуже за�
хоплювали привиди і відьми.

За своє життя Вільям Шекспір
видавав лише поеми та сонети,
п’єси тримав при собі. Він їх ли�
ше писав. Таке було властиво й
іншим драматургам тієї пори.
Поетична лірика або роман
вважалися престижними фор�
мами, в той час як драма зали�
шалася убогим ремеслом. І ко�
ли один чудовий драматург, су�
часник і друг Шекспіра, Бенд�
жамін Джонсон першим зва�
жився опублікувати зібрання
своїх п’єс, то відразу піддався
ганебному осуду.

Усі сюжети шекспірівських п’єс
запозичені, вичитані з «Жит�
тєписів» Плутарха чи хронік
Голіндшета. Навіть більше – чи�
мало його п’єс мали зовсім
прямі джерела. Сюжет «Гамле�
та» взятий з книги француза
Бельфоре, перекладеної англій�
ською мовою тільки через сто
років. Сюжети «Отелло» і «Ве�
неціанського купця» запозичені
з італійських збірок, що з’яви�
лися англійською мовою лише в
XVIII сторіччі. Сюжет «Двох ве�
ронців» узятий із іспанського
пасторального роману, який до
появи п’єси ніколи не публіку�
вався англійською. У трагедії
«Тіт Андронік» маємо насліду�
вання Сенеки, в «Комедії поми�
лок» – Плавта тощо. Навіть «Ко�
роля Річарда ІІІ» він запозичив
із хронік – «Історії Річарда ІІІ»
Томаса Мора та «Історії Англії»
Полідора Вергілія, що, як потім
виявилося, не відповідали дос�
товірним історичним даним.

Постаті

Найвидатніший драматург
усіх часів і народів
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Шекспір брав чужі п’єси і пере�
робляв їх на свій кшталт, ніби
переписував з чернетки на чис�
товик. Так чинили майже всі дра�
матурги; плагіатом це, по суті,
не вважалося. У той час поняття
про авторське право ще тільки
зароджувалося і рукописи на�
лежали театру, а не автору.

Ще однією особливістю у
творчості драматурга є його
осучаснення минувшини. Шекс�
пірознавці зібрали разючу ко�
лекцію анахронізмів, які трап�
ляються в його творах і яких га�
зетна критика не пробачила б
жодному сьогоднішньому пись�
менникові. В палаці Юлія Цеза�
ря в Римі лунає бій годинника,
хоча вперше годинники з боєм
були винайдені в XIV столітті.
Клеопатра, яка жила в І столітті
до н.е., грає на більярді, винай�
деному в XVI столітті. У «Королі
Лірі», де дія відбувається в ста�
родавній Британії в одне із пер�
ших століть нашої ери, Глостер
читає в окулярах, винайдених
лише в XIІ столітті. Жителі Трої,
Афін і стародавнього Риму в
Шекспіра носять середньовіч�
ний одяг – жупани, капелюхи,
рукавички, фартухи ремісників.

Читаючи Шекспіра, варто ма�
ти на увазі, що його анах�
ронізми пояснюються аж ніяк не
обмеженістю освіти, а іншим
характером історичних знань
його часу. У цьому відношенні
він був не більшим невігласом,
ніж Леонардо да Вінчі, Рафаель,
Мікеланджело, Рубенс і навіть
Рембрандт. Усім їм минуле уяв�
лялося як подоба сучасності.
Минуле і сьогодення зближа�
лися. Сплетіння різних часів в
одному творі мало за основу
давню моральну традицію. Релі�
гійне вчення доводило, що лю�
дина вийшла готовою з рук
творця. Природа її вважалася
незмінною, як у язичницьких
релігіях, так і в християнстві.
Звідси впевненість мислителів
Відродження в тому, що люди
завжди були одинакові, а отже,
характери і зовнішній побут теж
були подібні. Історія читалася
Шекспіром і його сучасниками
як літопис людських доль, у яких
виявилися вічні закони життя.

Особливої уваги заслугову�
ють сонети драматурга, в яких
він виступає, можна сказати,
порушником загальноприйня�
тих норм. Написані вони були в
період 1586–1589 рр. і опубліко�
вані без дозволу автора в 1609
році. В той час сучасники Шекспі�
ра присвячували свої сонети
коханим. У Шекспіра зі ста п’яти�

десяти чотирьох сонетів лише
менша половина присвячена
жінці, решта – молодим блис�
кучим аристократам – Генрі
Ріслі, «єдиному натхненнику
W.H.» Вільяму Херберту, графу
Саунтгемптону та одному юнаку
з трупи Шекспіра (жіночі ролі
в той час виконували молоді ак�
тори з високими юнацькими
голосами).

Власне кажучи, вся творчість
великого генія сповита таємни�
цями, які з часом розкриваються
у зовсім неочікуваних формах
і зворушують за своїм змістом.
До сьогоднішнього дня зберег�
лися листи та поетичні твори тієї
пори, в яких студенти Кембрідж�
ського та Оксфордського універ�
ситетів називають «медоточи�
вого Шекспіра» своїм одноку�
рсником. І тут виникає питання,
на яке поки що ніхто не нава�
жується дати відповідь: чи не
можна ту десятирічну (1584–
1594 рр.) прогалину в його жит�
ті заповнити періодом навчання
в цих університетах? Відомо
інше …

У шекспірознавстві прийнято
вважати, що твори Шекспіра
були сповиті думками видатно�
го англійського письменника та
філософа Френсіса Бекона.
Вивчаючи їхню творчість, мож�
на віднайти схожі вислови між
окремими рядками в записних
книжках філософа та в п’єсах
драматурга. Зокрема, в обох
було однакове бачення історич�
ного процесу й один улюбле�
ний образ – «колесо Фортуни».
Раніше це пояснювалося тим,
що автори використовували
однакові матеріали, черпали
інформацію зі спільного джере�
ла. Як виявилося, Френсіс Бе�
кон деякий час був наставни�
ком драматурга. Але почнемо з
початку…

Вочевидь філософ дуже ціка�
вився таїнознавством: саме він
отримав доступ до секретних
священних свідчень Містерій
часів загиблих стародавніх ци�
вілізацій, що зберігалися у Ва�
тикані. Бекон жадав воскресити
Містерії. В результаті виникла
таємна організація «Великих
Володарів», куди входили зна�
мениті аристократи і найкращі
поети тієї епохи. Серед них бу�
ли граф Саунтгемптон, граф
Ретленд, Бенджамін Джонсон,
Філіпп Сідні… Шляхетні вель�
можі постійно приїздили до зам�
ку Бельвуар, родового маєтку
Ретлендів, щоб разом із госпо�
дарями замку взяти участь у цій
загадковій грі. Там бував навіть

король Яков VІ, теж учасник цьо�
го дійства.

Важливе значення в лондон�
ському житті Вільяма Шекспіра
мала родина Бербеджів, яка
фінансувала будівництво «Гло�
буса». Але, як виявляється, во�
ни тут відігравали другорядну
роль. Великих Володарів – Рет�
ленда і Саунтгемптона – пов’я�
зувала любов до театру. Саме
за їхньої активної участі буду�
вався театр «Глобус». В епоху
Відродження захист і підтримка
впливовими особами театрів
була необхідна. Якщо театри не
мали цих зв’язків, то їх акторів
прирівнювали до дуже небез�
печних бродяг. На думку нест�
редфордіанців�шекспіроз�
навців, які дотримуються нест�
редфордського походження
драматурга («Шекспір» є лише
псевдонімом, під яким ховала�
ся група авторів), саме завдяки
своїм таємним зв’язкам із Рет�
лендом і Саунтгептоном, Вільям
Шекспір і Річард Бербедж, здо�
були прихильність самого ко�
роля, який, до речі, ставив тво�
ри Шекспіра мало не на рівні з
Біблією, хоч власне інтересу до
особистості драматурга не ви�
являв. Невідомо чому, але саме
Шекспіра та Бербеджа ці два Ве�
ликі Володарі обрали для своїх
таємних операцій. У 1596 році
за клопотанням графа Ретленда
Вільям Шекспір отримує титул
дворянина – герб, на якому був
зображений сокіл, що тримає
спис. Як вважають дослідники,
цей вчинок Ретленда можна
розцінювати як спробу заохоти�
ти драматурга до таємних дій.
Знову ж таки, забігаючи напе�
ред, зауважимо, що у своєму
передсмертному заповіті Шекс�
пір називає себе Шекспіром, а в
інших місцях Шекспером. Ціка�
во знати, що в перекладі з англій�
ської «Shake�speare» означає
Потрясатель Списом. Більшість
виданих у той час шекспірів�
ських творів підписані ім’ям
William Shake – speare – через
тире.

В організації «Великих Воло�
дарів» Вільям Шекспір виступав
своєрідним агентом: граф ко�
ристувався послугами актора
для передачі п’єс до театру.
З цих свідчень виникають сум�
ніви щодо геніальності самого
драматурга. За кожну таку роль
Шекспір та Бербедж щедро ви�
нагороджувалися грошима, про
які, на той час, навіть не мріяв
звичайний драматург. Останню
суму – кілька десятків фунтів
золотом – вони отримали через

сім місяців по смерті Ретленда.
Бербедж та Шекспір були вик�
ликані до родового маєтку,
замку Бельвуара, молодшим
братом графа, де від нього й
прийняли свої гонорари (про
що є запис у книжці для витрат
дворянина).

Давно відомо, що до сьо�
годнішніх днів не збереглося
жодного рукопису драматурга,
жодного листа, жодного відгуку
сучасників, жодного портрета,
створеного при його житті… Цьо�
му є свої пояснення. Досі вва�
жалося, що всі матеріали зго�
ріли в самому «Глобусі», який у
1613 році палав від пожежі. Як
виявляється, Шекспір власно�
руч ліквідував усі свої справи в
Лондоні і, повернувшись до
Страдфорда, продовжив зай�
матись тим, чим займався до
переїзду до Лондона.

Французький письменник
Стендаль вважав, що «певну
частину біографії великих лю�
дей мають написати їхні лікарі».
Ходять чутки, що судова меди�
цина з німецького міста Майна
встановила, що останні 15 років
життя Вільям Шекспір буцімто
страждав на рак лімфатичних
вузлів. Так це чи ні – сказати
важко, відомо лише, що в 1610
році сорокавосьмирічний Шекс�
пір назавжди залишає столицю і
переїжджає в Страдфорд�на�
Ейвоні. В 1614 році виснажений
та нездоровий 50�річний дра�
матург складає заповіт, записа�
ний з його слів міським но�
таріусом, в якому розподіляє
усе своє багатство нащадкам.
У 1747 році архіваріус Джордж
Грін віднайшов цей документ, у
якому писалося: «В ім’я Бога,
амінь. Я, Шекспір... при здо�
ров’ї і при пам’яті пишу вам ос�
таннє своє бажання». Далі на
трьох сторінках описано де�
тальний розподіл між спад�
коємцями – жінкою й дітьми –
нажитого добра, аж до таких
дрібниць, як посуд. Судячи із
заповіту, можна було зробити
висновок, що він був людиною,
зануреною у звичайні буденні
справи, людиною, яку хвилю�
вали винятково матеріальні,
майнові проблеми. До речі, у
своєму заповіті він навіть не на�
тякнув про подальшу долю
своїх літературних праць. І це
не дивно, він і не міг згадати в
цьому документі, скажімо, про
свої п’єси, які він залишив ще в
Лондоні, або навіть про свої
«театральні» справи, інформа�
цію про які він зобов’язувався
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не розголошувати. Тобто, усе,
що відбувалося з ним в Лондоні
(звичайно, крім достатку, якого
він там нажив), ніби зникло з
його життя.

23 квітня 1616 року у віці 52
років драматург помер і був по�
хований у вівтарній частині
місцевого приходського храму
св. Трійці. Власне кажучи, усі
чоловіки його роду помирали
рано. У березні 1616 року Шекс�
піру випала рідкісна нагода
приймати у своєму будинку
двох поетів – Майкла Дрейтона
та Бенджаміна Джонсона. Про
цю зустріч збереглися спогади,
які записав преподобний Джон
Ворд у своєму щоденнику:
«Шекспір, Дрейтон та Бен Джон�
сон влаштували веселе часту�
вання і, здається, забагато ви�
пили, бо Шекспір помер від ли�
хоманки, яка в нього після цьо�
го почалася...» Здавалося б, тут
немає нічого образливого для
пам’яті письменника, який ство�
рив образ Фальстафа («Генріх
IV»), коли взяти до уваги, що й
він не відмовляв собі у спиртно�

му, особливо тоді, коли зустрі�
чався з близькими друзями,
яких йому рідко доводилося
бачити за останні роки. Звичай�
но, такі медичні свідчення про
«лихоманку», що була виклика�
на оп’янінням, ставлять під сум�
нів достовірність усієї розповіді.
Але, якщо взяти до уваги хво�
робливий стан Шекспіра в ос�
танні два роки, то не дивує й те,
що навіть мала доза вина могла
викликати раптове погіршення
здоров’я драматурга.

Похорони Вільяма Шекспіра
у Страдфорді і за його межами
залишилися майже непомітни�
ми. На його смерть не було на�
писано жодної елегії, жодної
пам’ятної збірки, як це було у
звичаях того часу. Скажімо, пі�
шов із життя Бенджамін Джон�
сон (до речі, теж через винне
оп’яніння) – друзі відгукнулися
книжкою елегій. Помер літера�
тор Бомонд – урочистий похо�
рон, скорбні елегії. Популярні
видання оплакували смерть Сід�
ні, Спенсера... А у випадку зі
своїм земляком – й слова спів�

чутливого не було! Лише запис
у страдфордському реєстрі на
смерть драматурга гласив: «25
квітня 1616 року похований Віль�
ям Шекспір, джент.» І цьому теж
є свої пояснення: до Шекспіра,
якого в Лондоні вважали попу�
лярним, у провінції ставились із
повною байдужістю. Адже навіть
у столиці, де драматург виявляв
свою майстерність, його масш�
таб як особистості ще не усві�
домлювали. Звичайних глядачів,
які відвідували театри, більше
захоплював сам сюжет поста�
новки, зворушливе видовище,
що розгорталося в ній, і аж ніяк
не особистість драматурга.
Попри це, в XVI ст. популярність
Шекспіра, якщо вона й була,
могла обмежуватися дуже вузь�
ким колом освіченої аристок�
ратії, а не простим людом.

Шекспірівська епоха в Ук�
раїні – це розквіт козаччини. До
речі, цікавий факт: рік смерті
драматурга збігається з прихо�
дом до влади Петра Конашеви�
ча�Сагайдачного. В Росії, відпо�
відно, за часів Шекспіра правив

Іван IV Васильович (Грозний).
Саме в ту пору почалося дипло�
матичне й ділове зближення
країн Європи, тому цілком імо�
вірно, що Шекспіра міг бачити
при англійському дворі росій�
ський посол Г. І. Мікулін.

Більшість викладеного ма�
теріалу – це лише гіпотетичні
міркування щодо життя оксфо�
рдського драматурга. У шекспі�
рознавстві весь час точаться су�
перечки навколо геніальності
цієї людини. За останнім сенса�
ційним повідомленням, Шекс�
пір – син англійської королеви
Єлизавети І Тюдор, яка правила
Англією перед королем Яко�
вом VI. Але це таке ж саме
припущення, як і решта інших.
Справжнє особисте життя Віль�
яма Шекспіра й надалі зали�
шається таємницею, ключ до
якої навряд чи вдасться знайти.

Юрій КОЛЯДА,
студент 4�го курсу

(спеціальність
«Соціальна робота»)

Є люди, з якими приємно
спілкуватися за будь�яких наст�
рою чи обставин. Геннадій Го�
ровий з числа таких моїх знайо�
мих. І це незважаючи на суттєву
різницю у віці. Завжди радію
успіхам хлопця у навчанні і
особливо у поетичній творчості.

Коли п'ять років тому хтось із
викладачів спеціальності «Ви�
давнича справа та редагуван�
ня» порадив звернути увагу на
вірші Геннадія Горового, приз�
наюсь, сприйняв це спокійно,
без особливого ентузіазму.
Хто�хто, а майже всі майбутні
видавці і журналісти щось тво�
рять. І вірші ще в ранньому ди�
тинстві понаписували. Та вже
навіть побіжне читання поезій
Геннадія переконало: йому
притаманні образне бачення
світу, вміння передати найтонші
людські почуття.

Наша газета неодноразово
друкувала вірші молодого пое�
та, його невеличкий образок і
дослідження. Щиро вітали хлоп�
ця з появою його першої і дру�
гої поетичних книжок. Тепер,
напередодні свого 26�ліття, Ген�
надій запропонував читачамт�

ретю свою збірку. Її назва –
«Крапки не ставлю».

Редагував книжку відомий
український поет Дмитро Че�
редниченко. Щиру і теплу пе�
редмову написала вчений�літе�
ратурознавець, член Національ�
ної спілки письменників Ук�
раїни Алла Диба.

Важко щось додати до їхніх
дуже високих оцінок творчого
доробку молодого поета. І все
ж спробую. Геннадію Горовому
важко, майже неможливо було
не стати поетом. Та й інші чин�
ники сприяли тому. Слово –
Геннадію: «Отож, народився 18
червня 1981 року. Ця знаменна
подія відбулася в історичному
селі Трипіллі, що на Обухів�
щині. Там я вперше зіп'явся на
ноги, відчув присмак Дніпрової
води, познайомився з українсь�
кими піснями та казками, що
вечорами розповідала мені
бабуся. Під впливом тих роз�
повідей став і собі писати.
Щось�таки і виходило».

Раннє дитинство було зать�
марене повною втратою зору.
Але ніколи і нікому не скаржив�
ся на підступну долю. З усіх

віршів Геннадія, що мені вдало�
ся прочитати, лише в одному�
єдиному йдеться про сліпу лю�
дину, точніше про ставлення до
неї з боку окремих членів на�
шого суспільства. Жодного разу
я не помітив у хлопця пригніче�
ного настрою. Так, інколи він
скаржився на брак часу, на те,
що щось не встигає. Це щодо
навчання в нашому універси�
теті. Але ж це навчання, попри
всі проблеми і труднощі, успішне.
2006 року хлопець закінчив
Університет «Україна» за фахом
бакалавра, отримав диплом з
відзнакою. А загалом живе пов�
ноцінним і дуже змістовним
життям. Знову слово Геннадію:
«Беру активну участь у житті
університету. Член літературно�
го гуртка. В університетській га�
зеті друкуються мої вірші,
оповідання та статті. У 2003�му
році став лауреатом студентсь�
кого фестивалю «Сяйво надій»,
номінація «Літературна». Спіль�
но з деканом факультету Н.В.
Барною написав слова гімну
Університету «Україна».

Вірші Горового знають читачі
газет «Обухівський край», «Обу�

хівські вісті», «Зірка», «Промінь»,
«Дзвони сердець», «Я сам(а)»,
«Літературна Україна», жур�
налів «Заклик», «Соціальний
захист», «Барвінок», «Малятко»,
«Однокласник», «Школяр». Два
роки тому Геннадій Горовий
був учасником наради�семіна�
ру молодих письменників сто�
лиці, а на поетичному турнірі
одержав приз фундації ім. Іва�
на Багряного. Вірші нашого сту�
дента були гідно представлені
на сторінках альманаху «Вог�
няні барви» (2005), антології
літераторів Обухівщини (2005),
збірника «Дванадцять місяців»
(Серія «Скарбничка школяра»,
2006р.)

Невеличка за обсягом остан�
ня збірка Г. Горового перекон�
ливо засвідчує: він не зупиня�
ється у своєму творчому зрос�
танні. Зримо окреслилися нові
грані його таланту. Ось коро�
тенька замальовка, що відкри�
ває нову книгу:

Півнеба – в сонячному сяйві,
Півнеба – в хмарах грозових,
І сонця промені не зайві,
І дощ потрібен для живих.

Рецензія

«Мій світ з весняного сувою...»
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Увагу молодого поета при�
вертають «ледь помітна гра
вітрів та барханів», «блискавка
в небі», що «ширяє жар�птицею»
і «переможно регоче відлунням
у дальнім просторі.» Геннадій
радить (очевидно, не тільки собі): 

Не зійти б лише з дороги
У густім тумані,
На манливі звуки смути
Чорного роялю.

Важко не погодиться і з таким
висновком поета:

Наводить лихо макіяж,
Щоб видати себе за щастя.

Риторичне запитання, на яке
має відповісти читач, звучить у
рядках:

Що першим сходить на вер�
шину Евересту,

Нога альпініста чи його серце?

Глибокі за змістом, не мо�
жуть не привернути уваги своїми
лаконічністю та образністю по�
езії «У сутінках морського пляжу»,
«Дрімати чи іти», «Пітьма і світло,
я – між ними» та чимало інших.

Я � українка

Я колоском зросла на рідній ниві.
З Дніпра�Славути сили напилась.
Я горда тим і дуже тим щаслива,
Що в Україні стежка почалась.

Козацький дух вплела у русу косу,
Набрала повні пригорщі пісень
І йду по світу я, і щира, й боса,
Стрічаю радо й світло кожен день.

Мої вкраїнські рідні й гарні люди!
Не опускайте мозолистих рук,
Нам важко зараз і ще важче буде,
Та вже прокинувся свободи дух.

Ми вільні й сильні! Що ще нам всім треба?
Не схилимо ми більше голови!
Бо з нами правда і високе небо –
Я вірю в це! Повірте в це і ви!

Наталка БАРДАЛИМ,
студентка ІІ курсу

Кіровоградської філії
Університету «Україна»

Певне місце у новій книжці
Горового займає інтимна лірика.
Це, зокрема, «Тужить скрипка
розлуки часто», «У ніч свята».
Поет закоханий у природу, в
красу рідного краю. Причому
чимало таких віршів написані,
на думку літературознавця Ал�
ли Дуби, із легкою, доброю,
іронічною усмішкою.

Маленький сонях
У брилику жовтенькім
У дзеркало небесне задивився:
– Який я великий!

Літературна дорога Грового,
на наш погляд, стелиться гарно
і успішно. Віриться, що поетич�
на палітра (а, можливо, він
спробує себе і в інших жанрах)
тільки збагачуватиметься тема�
тично та образно. Щедрий і щи�
рий талант поета, серйозне і
відповідальне ставлення до
творчості – запорука того, що в
майбутньому ми неодноразово
познайомимося з новими книж�
ками Г. Горового. Щасти Тобі,
Геннадію!

Анатолій УРБАН

Пропонуємо увазі наших чи�
тачів кілька віршів з останньої
книги молодого поета.

Життя – складне
й таке просте

Життя – складне й таке просте, 
І водночас жорстоке.
То снігом душу замете
В квітучу пору року,
А то розіллється дощем
В зимову стужу люту.
І знову біль. Та де ж той щем,
Солодкий і розкутий?
Небесний крик бузкових пав
Кресав з вогню намисто �
Весняний день із кручі впав
На берег кам'янистий...
Життя – складне й таке просте,
І ні в кого спитати,
Коли ж добро те проросте,
Що сіє кожна мати...

Іноді, щоб перемогти
темряву

Іноді, щоб перемогти темряву,
треба втратити стежку до світла.

Хто стає тінню
чийогось сонця 

Хто стає тінню чийогось сонця, 
Мусить пам'ятати:
Настане час, і сонце зайде за

обрій,
Світло зникне,
А заразом розтане
І сама тінь.

Зачинено двері

Зачинено двері
в душу.
І викинуто у вікно
ключа.
Але є воно,
вікно...

Добро і зло

Добро і зло –
Як два сусіди
По різні сторони межі.
Добру і ніччю сонце зійде.
До зла і вдень сичать вужі.

Ходить Правда
по землі

Ходить Правда по землі
У подертих черевиках
Та в дірчастому брилі – 
Хто, як хоче, її смика:

Той за коси, той за поли,
Той звалив її додолу.
Але в Правди сила є.
Знов на ноги устає,

Узува свої сандалі
Та й іде по світу далі.
В кожну хату забреде,
Десь притулок та знайде.

Хто не хоче правди знати,
Там не буде гостювати.
Ходить Правда по землі...
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На студентському святі

На ліричній хвилі

Фото Лариси Зотової
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Казки бувають різними за
змістом і настроєм. Але ця, до
якої увечері 12�го вересня пот�
рапили сотні глядачів Націо�
нальної філармонії України, бу�
ла по�справжньому красивою.
Свій літературно�мистецький
вечір молодий поет Юрій Тітов
так і назвав: «Осіння казка». За�
одно презентувалась і його кни�
га «У святім Ореолі».

Ще задовго до визначеного
часу в колонній залі філармонії
зібралось чимало прихильників
поетичного таланту Юрія Тітова.
Дехто вже не один рік знайомий
з творчістю цього по�справжньо�
го мужнього хлопця, котрий,
незважаючи на серйозні проб�
леми зі здоров’ям, у свої 26
років написав і видав п’ять
збірок поезій, став членом
Національної спілки письмен�
ників України. Та було немало
й таких, хто вперше відкривав
для себе поетичний світ Юрія
Тітова.

Ведучі вечора – співачка Світ�
лана Мирвода і поет Владлен
Ковтун – протягом майже двох
із половиною годин щиро і натх�
ненно розповідали про життя і
творчість молодого поета. Часто
декламували уривки з його
віршів, які на думку ведучих
найкраще характеризували ви�
соку і мужню поезію Тітова.

Того вечора на сцену підніма�
лись чимало щирих прихиль�
ників таланту Юрія. Настоятель
Макарівської церкви отець Вла�
дислав зазначив, що молодий
поет є їхнім прихожанином. Тож
закономірно, що багато віршів
поета присвячені високому ду�
ховному покликанню людини.

Композитор, співак, народ�
ний артист України Мар’ян Га�
денко, привітавши Юрія з гар�
ним вечором, нагадав при�
сутнім, що в конкурсі Націо�
нальної радіокомпанії Ю. Тітова

визнано кращим поетом – піс�
нярем 2006 року.

Було чимало інших теж дуже
щирих вітань. Начальник уп�
равління у справах сім’ї і молоді
Київської міськдержадміністра�
ції Сергій Березенко та його ко�
лега з Оболонської райдер�
жадміністрації Олександр Об�
разцов розповіли учасникам ве�
чора, чому їхні колективи стали
спонсорами заходу, а також
вручили подарунки поету.

Юрій – студент�заочник ІІІ
курсу Університету «Україна».
Навчається за спеціальністю «Ви�
давнича справа та редагуван�
ня». Непросто йому дається
навчання, але хлопець успішно
долає труднощі. Університет по
праву гордиться своїм студен�
том. Про це сказала на вечорі
проректор з наукової роботи
К. О. Кольченко. Вона також
зазначила, що на традиційному
вже творчому конкурсі «Сяйво
надій» літературна номінація
нинішнього року стане іменною,
тобто називатиметься «імені
Юрія Тітова».

Президент Міжнародного бла�
годійного фонду святої Марії
Ганна Матінко�Бубнова розпові�
ла, що, як і в попередні роки, поет
отримуватиме стипендію фонду.

Час від часу на сцену підніма�
лися декламатори, котрі читали
вірші Юрія Тітова. Це були лау�
реат міжнародних і всеукраїн�
ських конкурсів читців Андрій
Бурлуцький, молоді прихожани
Макарівської церкви Юлія По�
ліщук і Микола Косицький, оди�
надцятикласниця Київського
ліцею № 49 Алла Терещенко і
зовсім юний Георгій Гавінський.

І все ж переважала пісня. По�
езія Юрія Тітова майже одразу
привернула увагу відомих і по�
ки що не дуже відомих компо�
зиторів. А привела Юрія Тітова
до пісні вдова відомого поета,

автора незабутнього «Як тебе не
любити, Києве мій» Дмитра
Луценка – Тамара Іванівна. Весь
зал привітав Берегиню україн�
ської пісні.

Окремі композитори прийш�
ли на вечір, щоб познайомити
загал зі своїми піснями на слова
молодого поета. Це – народні
артисти України вже згадува�
ний нами Мар’ян Гаденко і Ана�
толій Матвійчук, а також дуже
молоді Світлана Лясота (до речі
методист факультету економіки
і менеджменту університету) і
Віталій Кияниця. Шістнадцяти�
річний Віталій, котрий написав
понад двадцять пісень і роман�
сів на вірші Юрія, присвятив
своєму співавтору музичну п’єсу,
яку гарно зіграв на роялі філар�
монії.

Справжнє сузір’я співаків і
співачок прикрасило цей чудо�
вий вечір. Це – народний артист
України Віктор Шпортько, за�
служена артистка України Окса�
на Калинчук, лауреати міжна�
родних і всеукраїнських кон�
курсів Марта Шпак, Маркіян
Свято, Тетяна Школьна. Їхній
гарний виступ доречно допов�
нили барди Ігор Вовчак та Ігор
Якубенко.

Ведуча вечора Світлана Іва�
нівна Мирвода, котра, як відо�

мо, є викладачем університету,
і як співачка теж була на висоті.
Вона гарно виконала кілька
пісень на слова Юрія Тітова. А
«Жоржиновий романс» заслу�
жена артистка України предста�
вила разом зі своїм сином Тим�
ком, теж лауреатом багатьох
міжнародних і всеукраїнських
конкурсів.

Не можу не додати: чимало
пісень супроводжували ансамбль
сучасного танцю «Бель на до»
під керівництвом Ірини Наза�
ренко, хореографічний ансамбль,
яким керує Раїса Майстренко,
і танцювальний дует у складі Ка�
терини Пішеніної і Владислава
Василенка – лауреатів багатьох
конкурсів.

Вечір вдався, бо переконливо
засвідчив зростання поетичної
майстерності Юрія Тітова. Вдячні
слухачі подарували хлопцю, йо�
го батькам, усім без винятку ви�
конавцям квіти і щедрі оплески.

Сергій ГАЙДУК,
журналіст

На знімку: (на передньому
плані) активні учасники

літературно�мистецького
вечора заслужена артистка
України Світлана Мирвода

та її син Тимко
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