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УКРАЇНО,
ти - моя

молитва...
Василь  СИМОНЕНКО
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(Голос: «Hej! Bracia opryszki!)
Гей, браття-козаки, сідлайте-но коні! 
 Черкніть для охоти вина!
До боку шабельку, на руки повіддя, 
 На ноги стальні стремена!
Не гнути нам шиї, козацької шиї, 
 Під тяжким залізним ярмом,
Не нюхати диму нещасного краю, 
 Що в'ється над нами кругом!
Чи в yас не та сила, що у батьків була? 
 Не тая шабелька у нас?
Чи в нас нема коней на степах широких, 
 Чи вуголь на люльці погас?
Нехай наші коні на чистому полі 
 Тріпнуться і враз заіржать!
Нехай наші браття, молодці-козаки, 
 На чистеє поле біжать!
Нехай знову брязне шабелька стальная 
 В козацьких залізних руках!
Нехай знову ляжуть ворогові кості 
 Могилами в наших степах!
А люлька-голубка нехай не вгасає, 
 Паліть вражі села кругом!
Нехай ворог знає, повік не гадає 
 Знущатися над козаком!..

•

Степан РУДАНСЬКИЙ

ПІСНЯ

Тетяна ЯКОВЕНКО

“БОРИСТЕН” — літературно-
мистецький, публіцистичний

та науково-популярний щомісячник.

ТАРАСОВЕ СЛОВО
Вдивляючись в поетову судьбу
Із кожним роком глибше і пильніше,
Я думаю, а що, коли б він був
Всього лише художником, не більше?

І малював церковні вітражі, 
Якісь пейзажі і чужі портрети, 
І одружився, і небідно жив, 
І обминув би злигодні поета.

Домалювався б і до нагород
З царевих рук, бо хист мав величенний.
Але за ним стояв його народ.
Раби німі стояли за Шевченком.

За них казав. За нас усіх казав. 
Казав за всі прийдешні покоління. 
Його свята апостольська сльоза 
Пропалює чорнобильське каміння.

Над темним світом сходив, як зоря. 
Був, як зоря, приречений згоріти. 
Передчував тюрму і Кос-Арач. 
І говорив. Не міг не говорити.

Якби мовчав...
  Художником... якби... 
Та малював... То мав би й нагороди... 
То був би може, дзеркалом доби. 
А став — душею рідного народу.

(Твори поетеси читайте також на 4 стор. часопису під 
рубрикою "Поетична вітальня")

(1857 р.)
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но студентських. Значення 
"Київської (Старої) Гро-
мади" полягало не лише в 
пробудженні української 
національної свідомості, 
в організації національно-
го визвольного руху, але 
насамперед у заходах до-
сягнення цієї мети – роз-
витку наукової, культурно-
громадської роботи в 
українському суспільстві. 
Членами "Київської Гро-
мади" між іншими були 
такі визначні особистості 
як: М. Драгоманов, К. Ми-

хальчук, П. Чубинський 
(абтор слів гімну України 
"Ще не вмерла Україна"), 
О. Кістяківський, Т. Риль-
ський, М. Лисенко, П. 
Житецький, М. Стариць-
кий, В. Антонович та інші. 
Через свою діяльність М. 
Драгоманов в 1875 році  
змушений був емігрува-
ти початково до Відня, а 
згодом до Женеви, де в 
1876 – 1889 роках очолю-
вав осередок української 
політичної еміграції. В 

1889 році переїхав до Со-
фії (Булгарія), де до кінця 
свого життя був професо-
ром Софійського Універ-
ситету. Знайомство Наталії 
Кобринської з М. Драгома-
новим і постійний зв’язок 
з ним, мали значущий 
вплив на її письменницьку 
і суспільно-громадську ді-
яльність. У своїй "Автобіо-
графії" Н. Кобринська так 
висвітлює своє національ-
не самоусвідомлення під 
впливом М. Драгоманова 
"Тут доперва стало мене 
застановляти для чого 
Драгоманов, чоловік євро-
пейської ученості, посіда-
ючи найбільше розповсю-
джений слав’янський язик, 
російський, пише  україн-
ською і стала пізнавати, 
що лиш на національних 
підставах може піднестися 
маса до загальної культу-
ри і цивілізації". Ці понят-
тя стали життєвим девізом 
Н.Кобринської. Всю свою 
літературну і громадську 
діяльність вона присвяти-
ла питанням визволення 
української жінки з піддан-
ства, меншовартості, сус-
пільного анальфабетизму, 
що виникали з браку освіти 
і патріархального сімей-
ного устрою та вибороти 
для неї рівноправність з 
чоловіками в усіх сферах 

в 1868 році. Його засно-
вниками були Анатоль Вах-
нянин та Юліян Целевич 
і воно відограло видатну 
ролю в історії українського 
національного відродження 
під австрійською займан-
щиною. Там Н. Кобринська 
знайомиться з передовими 
діячами того часу Остапом 
Терлецьким і Василем По-
лянським. Вони помітили в 
неї непересічну інтелеген-
цію, бистрість умислу, лі-
тературний хист і з усяких 
мір заохочували до писан-

ня. Мабуть, їхня заохота 
дала плоди, бо вже недовзі 
з’являються її перші в опо-
відання: "Пані Шумінська 
або Дух Часу" (1883) і "За-
для кусника хліба" (1884). 
В осені 1884 року отець 
Іван Озаркевич обіймає 
парохію  в Болехові на Ста-
ніславщині і переїздить 
туди з цілою родиною, де 
Наталія проживе цілий свій 
вік. В 1887 році Наталія Ко-
бринська разом із Софією 
Окуневською(1865-1926) 
– першою жінкою-лікарем 
в Австро-Угоржині, пер-
шою українкою, яка здо-
була Університетську осві-
ту, їде на кілька місяців до 
Швейцарії. У Женеві пізнає 
рідного брата Олени Пчіл-
ки, дятька Лесі Українки, 
видатного історика, публі-
циста, філософа, літерату-
рознавця, фольклориста, 
громадського діяча Ми-
хайла Драгоманова (1841-
1895). Одного з перших, 
хто намагався своєю діяль-
ністю розбудити галицьке 
громадське життя, підне-
сти рівень суспільної сві-
домості. Організатора "Ки-
ївської (Старої) Громади", 
що діяла в 70х-80х роках 
ХІХ століття і була ідейно-
організацийним центром 
українського руху. На її 
базі повстала велика сітка 
"гронад" по Україні голов-

Походила Наталія Ко-
бринська із славно-
го священичого роду 

Озаркевичів. Дід Наталії 
Іван Озаркевич (1795-1854) 
греко-католицький свяще-
ник, визначний культурно-
освітний діяч знаний в цілій 
Галичині, як любитель те-
атру, знавець, шануваль-
ник і пропагатор творчості 
українських письменників. 
Разом із Алоїзі Ляйтнером 
заснував у 1848 році ама-
торський театр в Коломиї, 
перший в тому місті і пер-
ший в Галичині, що ставив 
прилюдні українські виста-
ви. Для театру переробляв 
твори відомих українських 
письменників: Івана Котля-
ревського, Григорія Квітки-
Основ’яненка, Остапа Пи-
саревського. Батько Наталії 
Іван Озаркевич (1826-1903) 
був не лише ревним греко-
католицьким священиком, 
прекрасним проповідни-
ком, але і письменником. 
Його п’єси і переклади 
друкувалися в тогочасних 
альманахах. Був послом 
до галицького сойму і ав-
стрійського парляменту. 
Народилася Наталія 8-го 
червня 1855 року в селі 
Балелуї Снятинського по-
віту на Станіславщині (нині 
Івано-Франківщині), де 
батько був парохом. В тих 
часах дівчат не посилали 
до школи, бо і майже не 
було шкіл, де могли б на-
вчатися дівчата, тому На-
таля навчалася вдома під 
наглядом батька. Окрім за-
гальних наук вивчала укра-
їнську, польську, німецьку 
та французьку мови. За-
любки читала Турґенєва, 
Гоголя, Міцкевича. В сім’ї 

отця Озарке-
вича і Теофілії 

з Окуневських було 
п’ятеро дітей, трьох 
синів і дві доні: 
Володимир(1853-
1 9 2 2 ) - г р е к о -
католицький свя-
щеник, відомий в 
Галичині культурно-
громадський діяч, 
Євген (1861-1916)-
один з найпопу-
лярніших лікарів в 
Галичині, Логвин 
– відомий адво-
кат, Ієроміна, що 
була споріднена 
з сім’єю Соломії 
Крушельницької , 
та Наталія. Дім 

отця Озаркевича  був осе-
редком української куль-
тури, центром, де збира-
лась молодь, приваблена 
духовною й фізичною кра-
сою молоденької Наталі, 
її грою на піяно, співами 
та гарними обставинами 
хатнього життя Озаркеви-
чів. Серед друзів приход-
ство Озаркевичів називали 
"Руськими Афінами".

В 1874 році Наталія 
одружується з теологом 
Теофілем Кобринським, 
людиною шляхотною, ніж-
ною, чудовим співаком і 
композитором, засновни-
ком міської читальні і хору 
в Снятині, де був паро-
хом. Любитель фольклору 
Прикарпаття, записував 
народні пісні, колядки, пе-
рекази. Сам широко осві-
чений, всіляко сприяв ін-
телектуальному розвиткові 
своєї молодої дружини. На 
превеликий жаль подружнє 
щастя було короткотри-
валим, бо вже у 1882 році 
нагло помирає Теофіль 
Кобринський, вірний друг, 
однодумець, той який умів 
вислухати, зрозуміти на-
прям думок,і планів своєї 
дружини. Зламана нещас-
тям і сердечною розпукою  
молода вдова, не забез-
печена жадними матері-
яльними засобами пoкидає 
Снятин і повертається до 
родинного дому. У велико-
му душевному горі не уяв-
ляє собі дальшого життя 
без укоханого мужа. Щоб 
розвіяти журбу дочки, чут-
ливий батько забирає її з 
собою до Відня, вводить 
в Товариство українських 
студентів "Січ" засноване 

ПІОНЕРКА
ЖІНОЧОГО
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діяльності. Ця модерніст-
ка за своїм політичним та 
художнім світоглядом до-
сконало розуміла потребу 
економічного, політичного 
і побутового розкріпачення 
жіноцтва. Розуміла також, 
щоб осягнути мету - треба 
домогтися доступу жінок 
до освіти, піднести жіно-
цтво до розуміння своєї 
людської гідності і вартос-
ті, вказати йому шлях, щоб 
стати корисним членом 
суспільства. Зробити це 
можна, лише об’єднавши 
жінок і згуртувавши їх на-
вколо прогресивних за-
хідноєвропейських ідей, 
які потрібно реалізувати, 
ставши на національно со-
борницький шлях. В 1884 
році Н.Кобринська закла-
дає в Станіславові (нині 
Івано-Франківськ) перше 
освітнє "Товариство Русь-
ких Жінок", метою якого 
мала бути пропаганда жі-
ночого питання з допомо-
гою літератури. Сама Н. 
Кобринська так формува-
ла завдання "Товариства": 
"Ми поклали собі метою 
впливати на розвій жіно-
чого духа через літературу, 
бо література була всебіч-
ним образом ясних і темних 
сторін суспільного ладу, 
його потреб і недостат-
ків". В уяві Н. Кобринської 
- палкої поборниці культур-
ного єднання західноукра-
їнських земель з Наддні-
прянською Україною таким 
об’єднавчим середником 
мав стати жіночий часопис, 
що допоміг би об’єднати 
жінок усіх українських зе-
мель до спільної праці. З 
цією метою вона нав’язує 
зв’язки з українками з-поза 
Галичини, перш за все з 
жінками з Наддніпрян-
щини та Волині, і в червні 
1887 року з ініціятиви Н. 
Кобринської при помочі 
Олени Пчілки і підтрим-
ці Івана Франка, у Львові 
виходить 464-ро сторін-
ковий Альманах "Перший 
Вінок", в якому було над-
руковано 49 прозових, по-
етичних та публіцистичних 
творів сімнадцяти жінок-
письменниць з усіх тере-
нів України, таких як: Ганна 
Барвінок, Дніпрова Чай-
ка, Уляна Кравченко, Анна 
Павлик, Олена Пчілка, Ми-
хайлина Рошкевич, Софія 
Окуневська, Ольга Франко, 
Леся Українка, Людмила 
Старицька, Олена Грицай, 

Клементина Попович, Оле-
ся Бажанська, Наталія Ко-
бринська, яка друкує тут 
своє перше оповідання 
"Пані Шумінська" і образок 
з життя "Пан Судія". Альма-
нах "Перший Вінок" - це чи 
не перший у світі збірник 
антології жіночої творчості, 
зібраної, відредагованої та 
виданої жінками. Його ви-
хід у світ можна вважати як 
епохальну подію, оскільки 
багато жінок змогли пре-
зентувати себе як митців і 
ідентифікуватися з певни-
ми інтелектуальними кола-
ми, що в умовах тодішньої 
соціально-політичної мар-
ґінальності було дуже важ-
ливим. Помимо того, що 
поява Альманаху виклика-
ла критику з боку різних 
політичних і культурних 
угруповань зарівно в того-
часній пресі, як і назагал в 
неосвіченому галицькому 
суспільстві головно серед 
мущин, то роля яку відо-
грали поміщені в ньому 
твори визначних україн-
ських письменниць, стала 
рушійною силою в розви-
тку жіночого руху. Звідси 
пролунав рішучий голос 
в справі університетської 
та гімназійної освіти для 
жінок, що в умовах націо-
нального гноблення оку-
пантами слід розцінювати, 
як справжній політичний 
виступ. Наталія Кобрин-
ська закликала учасниць 
"Першого вінка" провести 
акцію зібрання підписів під 
петицією щодо допущення 
жінок до вищих шкіл. Акцію 
провадили Ольга Озарке-
вич на Станіславівщині, 
Олеся Бажанська на Львів-
щині, Уляна Кравченко 
на Дрогобиччині, Евгенія 
Ярошинська, Ольга Коби-
лянська на Буковині. 

В 1893-1896 роках На-
талія Кобринська організує 
видавництво "Жіноча біблі-
отека" і здійснює новий ви-
давничий проект – випус-
кає три книги альманаху 
"Наша доля", на сторінках 
яких були друковані твори 
жінок літераток, їхні літе-
ратурні огляди, статті про 
жіночий рух, звернення до 
австрійського уряду про 
дозвіл жінкам навчатися в 
університетах, про органі-
зацію дітячих захоронок, 
особливо по селах. З ініці-
ативи Н. Кобринської до Га-
лицького сойму впливають 
петиції відносно дозволу 

вступу жінок до універси-
тетів, заснування першої 
жіночої гімназії, допущен-
ня дівчат до клясичних гім-
назій.  Вона перша пише 
"відозву до руського жіно-
цтва", в якій закликає жі-
нок закладати товариства з 
метою організації по селах 
захоронок (садочків) для 
дітей. Сама організує в Бо-
лехові захоронку не лише 
для сиріт, але і для дітей, 
які мали батьків. В серпні 
1899 року Н. Кобринська 
здійснює свою мрію і разом 
з Ольгою Кобилянською їде 
до Києва, де зустрічається 
з відомими діячами україн-
ської культури: М. Стариць-
ким, І. Нечуй-Левицьким, 
М. Коцюбинським, Б. Грін-
ченком, з якими пізніше 
буде постійно листуватися, 
обмінюватися думками та 
ідеями. В Києві також зна-
йомиться з організаціями 
жіночих навчальних закла-
дів, зокрема пенсіонів, ін-
ститутів шляхетних дівчат 
та дитячих садочків, щоб 
на їхньому прикладі від-
кривати подібні в Галичині. 
Наталія Кобринська у своїх 
думках виношує новий ве-
ликий проєкт, а саме - ви-
дати белетристичні тво-
ри українських авторів та 
переклади чужинецьких 
авторів, створивши цикл 
жіночих постатей, кожна 
з яких виконала визначну 
місію у своєму житті. Щоб 
тим заохотити жінок вийти 
поза поріг своєї хати і ак-
тивно включитися в освіт-
ню, соціально-громадську, 
культурну і політичну пра-
цю, для добра власного на-
роду. З цією метою в 1912 
році відновлює діяльність 
видавництва "Жіноча бі-
бліотека". На жаль Перша 
Світова Війна перервала 
працю над тим проектом. 
Письменниця глибоко і бо-
лісно пережила події Пер-
шої світової війни, її серце 
ранило те, що Україна роз-
ділена окупантами, її землі 
належали різним держа-
вам, що воювали проти 
себе, а українці, живучи в 
тих державах, воювали не 
за свою справу і змушені 
були вбивати один одного. 
Цим подіям вона присвяти-
ла збірку "Воєнні Новелі", 
підготовлену в 1918 році, в 
склад якої увійшли твори: 
"Кінь", "Полишений", "На 
цвинтарі", "Свічка горить", 
"Каліка" та найбільш відо-
мий твір "Брати". 

Ціла суспільно–грома-
дська праця Наталії Ко-
бринської пливла одним 
руслом з її літерацькою 
творчістю. Одна і друга 
були присвячені україн-
ській жінці. З одного боку 
показували реальну дій-
сність і трагізм жіночої 
долі, а з другого боку вка-
зували шляхи, ведучі до її 
розкріпачення, піднесен-
ня до гідності людини, до 
осягнення нею внутріш-
ньої свободи, вміння пле-
кати солідарність і гро-
мадську відповідальність, 
заохочували до боротьби 
за доступ до освіти і по-
вної участі в усіх ділянках 
життя на рівні з чоловіка-
ми.

Михайло Грушевський 
(1866-1934) подає ось та-
кий хронологічний список 
творів Наталії Кобрин-
ської: "Пані Шумінська 
або Дух часу" (1883), "За-
для кусника хліба" (1884), 
"Судія" (1885), "Як стара 
Янова їхала залізницею 
від Коломиї до Бурштина" 
(1885), "Виборець" (1889), 
"Жидівська дитина" (1890), 
"Перша учителька" (1892), 
"Lebeslanung" (1892), "Св. 
Миколай" (1893), "Ядзя і 
Катруся" (1890), "Відьма" 
(1893), "Душа" (1898), 
"Рожа" (1897), "Чортище" 
(1898), "Блудний метеор", 
"Омен" (1899), "Брати" 
(1918). Далі йдуть числен-
ні публіцистичні та кри-
тичні статті, її реферати та 
промови.

Видатна письменниця, 
реалістичний співець не-
завидної долі тогочасно-
го українського жіноцтва, 
палка ініціяторка і борець 
за культурне, суспільно-
громадське єднання усіх 
Українських Земель в одну 
неподільну цілість, голо-
вний основоположник, 
ідеолог та організатор 
жіного руху в Україні, На-
талія Кобринська останні 
роки жила самотньо у ве-
ликій біді і злиднях. По-
мерла від тифу у своїй ха-
тині в Болехові. В останні 
дні перед смертію ніхто не 
навідувався до неї, а коли 
прийшли, застали її мерт-
вою, тому докладна дата 
відходу у вічність досте-
менно не відома. Записа-
но 22-го січня 1920 року. 
Похоронена на цвинтарі в 
Болехові. Нині в Болехові 
існує музей Наталії Ко-
бринської.
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У Центрі підвищення ква-
ліфікації державних службов-
ців Дніпропетровського на-
ціонального університету ім. 
О.Гончара закінчила навчан-
ня пілотна група слухачів. 

В урочистій атмосфері 
свідоцтва державного зраз-
ка отримали перші 10 слу-
хачів, які успішно пройшли 
перепідготовку з сучасних 
інформаційних технологій 
управління, включаючи 
навички роботи з систе-
мами «електронний уряд» 
і «електронний докумен-
тообіг», а також з англій-
ської мови. До пілотної 
групи увійшли фахівці об-
ласної держадміністрації, 
обласної і міської рад, 
обласного фінансового 
управління та інших влад-
них структур. 

Центр підвищення 
кваліфікації державних 
службовців на базі ДНУ ім. 
О.Гончара було відкрито 
у грудні минулого року за 
участю заступника Міні-
стра освіти і науки України 
Є.М. Суліми, а створювався 
він за фінансової підтримки 
Євроспівдружності у співп-
раці із управлінням держав-
ної служби Головдержслужби 
України у Дніпропетровській 
області. 

«Сьогодні ми бачимо 
практичні результати ре-
алізації проекту TEMPUS 
ECESIS “Мережі освітніх 
центрів сучасних технологій 
місцевого самоврядуван-
ня”, – говорить проректор 
ДНУ з науково-педагогічної 
роботи у сфері міжнарод-
ного співробітництва М.П. 
Дяченко. – Головна мета 
проекту полягає в організа-
ції мережі навчальних цен-
трів на базі провідних регі-
ональних університетів для 
перепідготовки державних 
службовців за напрямком 
сучасних інформаційних тех-
нологій та іноземної мови. 
Проект об’єднує 19 парт-
нерів з Іспанії, Німеччини, 
Польщі, Словаччини, Вірме-
нії, Молдови, Росії, України. 
Уже 7 викладачів ДНУ ім. О. 
Гончара пройшли перепідго-
товку в університетах країн-

ЄВРОПЕЙСЬКА  ОСВІТА  ДЛЯ  ДЕРЖАВНИХ  СЛУЖБОВЦІВ

партнерів ЄС та одержали 
досвід застосування іннова-
ційних технологій в діяльності 
органів місцевого самовря-
дування. Загальна ж кількість 
TEMPUS-проектів Єврокомі-
сії, за якими працював і про-
довжує працювати наш уні-
верситет вже сягнула 14-ти, 
тож ми можемо говорити про 
європейський рівень освітніх 
програм Дніпропетровського 
національного університету». 

У межах виконання 
TEMPUS-проекту для Цен-
тру було придбано сучасне 
комп’ютерне обладнання (16 
комп’ютерів, 2 ноутбуки, бага-
тофункціональний  пристрій, 
проектор, комутатор з точ-
кою доступу Wi-Fi), а коштами 
університету відремонтова-
но приміщення; обладнано 
аудиторію спеціалізованими 
меблями та підключено до 
мережі Internet усю техніку 
через університетську теле-
комунікаційну мережу. Також 
придбано необхідну навчаль-
ну літературу. 

«Випуск першої групи 
слухачів – це своєрідний під-
сумок виконання нами про-
екту Єврокомісії, але ми пе-
реконані, що спільна робота 
ДНУ ім. О.Гончара і управлін-
ня Головдержслужби України 
у цьому напрямку триватиме, 
– зазначає декан факультету 
прикладної математики ДНУ 
О.М. Кісельова. – Сьогодні 
ми пропонуємо державним 
службовцям широкий спектр 
освітніх послуг із застосуван-
ням сучасної комп’ютерної 
техніки та використанням 

новітніх програмних продук-
тів. Зокрема, навчання через 
Інтернет у дистанційному ре-
жимі та розсилка навчальних 
матеріалів, проведення відео-
конференцій, відео-семінарів 
через Інтернет для спілкуван-
ня випускників пілотних груп 
навчальних Центрів Консорці-
уму. Керівництво Проекту від 
університету Кобленц-Ландау 
має намір об’єднати перших 
слухачів курсів у «Асоціацію 
випускників», тож наша співп-
раця триватиме».

Світові тенденції демон-
струють, що саме поєднання 
академічного досвіду освіт-
ніх установ із усвідомленням 
виробничих потреб робото-
давців дають найкращий ре-
зультат в процесі організації 
«освіти впродовж життя». Про 
це свідчать і відгуки слухачів 
пілотної групи:

«Сьогодні в області актив-
но впроваджується система 
електронного документообі-
гу, тому нові операційні систе-
ми та нові програмні пакети, 
з якими нас навчили працю-
вати протягом курсу з підви-

щення кваліфікації, особливо 
актуальні, – говорить голо-
вний спеціаліст сектора ін-
формаційних технологій Дні-
пропетровської міської ради 
Максим Валерійович Ласунін. 
– Хотілося б відзначити висо-
кий рівень викладання і вза-
ємодії університетських ви-
кладачів і слухачів курсів».

«Курси дозволили систе-

матизувати знання, які ми вже 
мали, й набути нових навичок 
в роботі з сучасними програм-
ними продуктами. Особливо 
інтенсивними і змістовними 
були заняття з англійської 
мови, що, безумовно, необ-
хідно сучасному фахівцеві, 
– зазначив спеціаліст голов-
ного фінансового управління 
Дніпропетровської облдер-
жадміністрації Олександр 
Борисович Виноградов. – 
Корисним було і спілкування 
представників різних служб 
протягом навчання».

Дніпропетровський на-
ціональний університет імені 
Олеся Гончара буде радий 
новим слухачам та запро-
шує державних службовців і 
посадових осіб органів міс-
цевого самоврядування до 
співпраці у сфері підвищен-
ня кваліфікації та стажування 
з сучасних інформаційних 
технологій та іноземних мов 
у новоствореному Центрі. 
Також університет здій-
снює підготовку магістрів за 
спеціальністю „Державна 
служба” за такими спеці-

алізаціями: 1) Правове 
забезпечення (на базі 
повної вищої юридичної 
освіти); 2) Економіка (на 
базі повної вищої еконо-
мічної освіти); 3) Соці-
альна сфера (на базі по-
вної вищої освіти – без 
обмежень); 4) Кадровий 
менеджмент (на базі по-
вної вищої освіти – без 
обмежень); 5) Терито-
ріальне управління та 
місцеве самоврядуван-
ня (на базі повної вищої 
освіти – без обмежень).

На світлинах: Центр 
відкривають заступник 

міністра освіти і науки, моло-
ді та спорту Євген СУЛІМА 
і ректор ДНУ ім. О. Гончара 
Микола ПОЛЯКОВ; слухачі 
й викладачі пілотної групи; 
вручення свідоцтв про під-
вищення кваліфікації держ-
службовцям.

Інформаційно-
аналітичне агентство ДНУ 

ім.О.Гончара.
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•  ОСВІТА  РІДНОГО  КРАЮ:  ПРОБЛЕМИ  І  ПЕРСПЕКТИВИ

"ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ  НЕБЕС"
У  ТВОРЧОСТІ  МОЛОДІ

НАШОГО  КРАЮ
Наприкінці лютого у Дніпропетров-

ській обласній бібліотеці для дітей відбу-
лася презентація книги „Віддзеркалення 
небес”, до якої увійшли поетичні і прозо-
ві твори 32 поетів і прозаїків – фіналістів 
цьогорічного конкурсу „Молода муза”.

Обласний літературний конкурс 
творчої молоді „Молода муза” був запо-
чаткований у 2007 році як щорічний кон-
курс для молодих літераторів Дніпро-
петровщини. У конкурсі мають право 
брати участь молоді люди віком від 14 
до 35 років. Проходить конкурс у двох 

вікових групах (14-21 рік і 21-35 років) у 
двох номінаціях: поезія, а також проза і 
драматургія. За чотири роки на конкурс 
подали роботи більше 400 літераторів. 
Конкурс проводиться управлінням у 
справах сім'ї та молоді облдержадміні-
страції і Дніпропетровською обласною 
бібліотекою для дітей. За підсумка-
ми конкурсу видається збірник творів 
авторів-фіналістів.

Географія авторів книги „Віддзер-
калення небес” вельми широка – 14 
міст і селищ Дніпропетровської облас-

ті, серед яких Дніпропетровськ, Верх-
ньодніпровськ, Дніпродзержинськ, 
Жовті Води, Кривий Ріг, Орджонікідзе, 
Павлоград, Першотравенськ, Тернів-
ка, а також п’ять селищ – с. Вербівське 
(Васильківський р-н), с. Олександрівка 
(Дніпропетровський р-н), с. Шолохове 
(Нікопольський р-н), с. Маломихайлівка 
(Покровський р-н), с. Вишневе (Софіїв-
ський р-н).

Кожен із фіналістів цьогорічної 
„Молодої музи” має свій неповторний 
авторський стиль. Хочеться відзначи-
ти громадянську лірику Олега Андріш-
ко, мовознавця з ДНУ ім. О.Гончара; 
філософсько-психологічну фантастику 
і ліричні поезії Руслана Білого, чле-
на Регіональної Спілки письменників 
Придніпров’я; мелодійні вірші скри-
пальки Катерини Бурди (яка, до речі, 

•

ХХІ століття виявляє і 
визначає себе в нових на-
укомістких технологіях, соці-
альних, економічних і геопо-
літичних змінах. Сьогодні від 
учня, студента, професіонала 
будь-якої сфери діяльності, 
педагога, керівника потрібно 
вже не стільки уміння корис-
туватися набутими знаннями 
у вирішенні проблем, а мож-
ливість самостійно бачити 
проблеми і ставити питан-
ня, здобувати нові знання та 
вміння, використовувати ра-
ніше накопичені знання в ре-
альному житті і в конкретній 
життєвій ситуації. 

Для цього необхідний 
діалог між учителем і учнем у 
будь-якій формі  повинен бути 
діалог, заснований на принци-
пах поваги, співробітництва, 
співтворчості – синергії. 

Механізмами для органі-
зації навчання і спілкування 
між вчителем і учнем, ви-
кладачем і слухачем можуть 
бути: електронні підручники; 
мережеві проекти; телекон-
ференції; тематичні каталоги 
по окремим освітнім облас-
тям. 

У нашій області такий 
механізм розроблено. За 
ініціативою голови облдер-
жадміністрації О.Вілкула за-
початковано проект „Новій 
Дніпропетровщині – новий 
стандарт освіти”. У рамках 
цього проекту ми відкрива-
ємо Центр освіти Дніпропе-
тровської області. Інтегрова-
ною метою діяльності Центру 
є переорієнтація регіональної 
системи освіти на задово-
лення потреб усіх споживачів 
освітніх послуг у межах стра-
тегії рівного доступу до якіс-
ної освіти та упровадження 

інноваційної моделі розвитку 
регіональної системи освіти.

Необхідність підготовки 
нового покоління громадян 
України до існування в ін-
формаційному середовищі 
очевидна, і, головне, керів-
ництво держави приймає з 
цього приводу відповідні рі-
шення. Але в цій ситуації на 
перший план виступає про-
блема навіть не навчання, а 
якнайскорішого ознайомлен-
ня з новими інформаційними 
та Інтернет-технологіями не 
нового, а нинішнього, вже 
сформованого покоління 
людей, в першу чергу, ке-
рівників, які, досягнувши 
достатньо високого адміні-
стративного статусу, вико-
ристовують у своїй  діяльнос-
ті звичні традиційні засоби, 
не підозрюючи, що це галь-
мує як їх власний розвиток, 
так і розвиток підвідомчих їм 
установ, територій тощо. А 
саме від керівників усіх рів-
нів та різних сфер діяльнос-
ті, і залежить використання 
нових технологій фахівцями 
підвідомчих їм установ, тому 
що тільки керівник визначає 
пріоритети у розвитку своєї 
установи (управління, тери-
торії) і розподіляє фінансові 
кошти, звідки б вони до нього 
не надходили. 

У цій ситуації особлива 
роль відводиться керівникам 
структур управління освітою 
та освітніх установ. Якщо 
керівник сам використовує 
інформаційні технології в 
управлінні, приділяє увагу 
підготовці підлеглих фахівців, 
глибоко усвідомлює необхід-
ність впровадження Інтернет-
технологій в освітній процес, 
то він здатний надати всіляку 
підтримку вчителеві, вихова-

телеві, викладачеві або спеці-
алістові, який в кінцевому під-
сумку формує, виховує і готує 
представника нового поко-
ління для існування в новому 
інформаційному середовищі. 
При цьому, підхід до справи 
повинен бути комплексним – 
від проходження педагогом 
спеціалізованих курсів до за-
безпечення його необхідною 
матеріально-технічною базою 
та програмно-педагогічними 
засобами. 

Підвищення кваліфікації 
вчителів інформатики здій-
снюється за двома напрям-
ками: перше – підвищення 
фахового рівня знань, друге 
– вдосконалення методики 
викладання предмета. При 
цьому використовуються 
різні форми роботи: семіна-
ри, тренінги, майстер-класи, 
творчі групи, курси підвищен-
ня кваліфікації тощо. 

У 2008-2009 навчально-
му році відбувся Всеукраїн-
ський конкурс «Вчитель року» 
у номінації «Інформатика». 
Такі конкурси розпочались у 
школах та районах області. 
На другому етапі відбувся об-
ласний конкурс на базі Дні-
пропетровського обласного 

інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти та ЗОШ № 
31 м. Дніпропетровська. Пе-
реможець обласного конкур-
су, вчитель НВК № 100  м. Дні-
пропетровська Є. В.Мотурнак 
на заключному етапі Всеукра-
їнського конкурсу у м. Кре-
менчуг посів почесне друге 
місце.

Постійно працюють творчі 
групи вчителів інформатики за 
напрямками: “Концептуальні 
підходи до викладання курсу 
інформатики”, “Впроваджен-
ня інформаційних технологій 
в освіті”, “Робота з обдарова-
ними учнями”, діяльність яких 
спрямована на розробку від-
повідних методичних матері-
алів для вчителів.

Звичайно, не всі і не у всіх 
керівників відразу виходить. 
Але цей процес „вибуховою” 
хвилею покотився по області, 
і, як показує практика, тільки 
тому, що керівники управлінь 
та відділів освіти Дніпро-
петровщини самі побачили 
необмежені можливості ви-
користання інформаційних та 
Інтернет-технологій в системі 
освіти. 

Таким  чином, комплексний 
підхід у навчанні інформацій-
ним та Інтернет-технологіям 
вчителів, методистів та ке-
рівників структур управління 
освітою з метою прискорен-
ня впровадження Інтернет-
технологій в освітній процес, 
для формування громадя-
нина нового інформаційно-
го суспільства та підготовки 
його до існування в новому 
інформаційному середовищі 
дає високий результат.

Галина МЕГЕГА, начальник 
головного управління 

освіти і науки 
облдержадміністрації

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ  ОСВІТИ – РЕЗЕРВ  ПІДВИЩЕННЯ  ЇЇ  ЯКОСТІІНФОРМАТИЗАЦІЯ  ОСВІТИ – РЕЗЕРВ  ПІДВИЩЕННЯ  ЇЇ  ЯКОСТІ
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Якою ми хочемо бачи-
ти сучасну школу? Найкра-
щий ідеал, який знає істо-
рія педагогіки – це школа 
радості. Наші школи ста-
ють все більш ошатними, 
зміцнюється матеріально-
технічна база, у навчаль-
ний процес входять нові 
інформаційно-комунікаційні 
технології, експеримен-
тальні програми та всякі 
інші новації. Однак для 
справжньої школи радості 
головне не це. Психоло-
гічний клімат, міжособис-
тісні стосунки педагогів та 
учнів, сам стиль спілкуван-
ня – ось що визначає само-
почуття кожного учасника 
навчально-виховного про-
цесу, як учня, так і педаго-
га. Щоб радість навчання 
не затьмарив зіпсований 
настрій, у школі має пану-
вати атмосфера взаємної 
поваги, любові до дитини, 
душевного комфорту. Біль-
ше вимогливості до дити-
ни, але й більше поваги до 
неї – наголошував великий 
педагог А.С.Макаренко. 
Сьогодні такий підхід на-
зивають гуманізацією 
освіти.

Поміркуємо разом. Шко-
ла має забезпечувати умови 
для того, щоб кожна дитина 
в ній знаходила простір для 
розвитку своїх можливостей, 

могла в повній мірі проявити 
свою індивідуальність – і в на-
вчанні, і в усіх інших формах 
шкільного життя. Індивідуа-
лізація освітньої діяльності, її 
максимальне наближення до 
потреб кожної особистості – 
основа освітніх технологій, які 
застосовуються в зорієнтова-
ному на радість спілкування 
освітньому закладі.

Основним результатив-
ним критерієм педагогічного 
процесу в загальноосвітній 

школі має стати формування 
зрілої особистості, адапто-
ваної до самостійного жит-
тя і діяльності в сучасному 
інформаційному суспільстві 
в усіх її проявах - і як пра-
цівник, і як громадянин, і як 
приватна особа. Під цим ку-
том зору мають розглядати-
ся і наслідки освітньої діяль-
ності в різноманітних сферах 
навчання та виховання – на-
скільки педагогічний процес 
привів дитину до усвідом-
лення, привласнення та роз-
витку власної природи, і на 
основі цього - до утверджен-
ня в суспільстві як креатив-
ної, активної особистості.

Основним механізмом 
виконання школою своєї 

освітньої місії є налагоджу-
вання системи партнерства 
між учнями та педагогічним 
колективом, в основі яко-
го лежать потреби розвитку 
учнів і включення педагогів у 
життя дітей. Створення сис-
теми неформальної кому-
нікації, в якій учні та вчителі 
спілкуються як особистості, а 
не формальні функції, є осно-
вою організації конкретного 
навчально-виховного про-
цесу. Основним критерієм 
при оцінці педагогічних тех-
нологій та методик, що за-
стосовуються в педагогічній 
практиці освітнього закладу, 
є наявність чи відсутність не-

формальних партнерських 
взаємовідносин між учасни-
ками педагогічного процесу 
і їх результативність з точки 
зору саморозвитку дітей, їх 
практичної участі у житті шко-
ли.

Основною соціальною 
функцією школи в сучасних 
умовах є посередництво між 
дитиною, що розвивається, 
та культурою з виконанням 
завдання моделювання та 
проектування гуманістичних 
соціальних відносин. Крите-
рій виконання школою осно-
вної соціокультурної функції 
— пізнання і засвоєння дітьми 
гуманістичних та демократич-
них цінностей, на основі чого 
відбувається збіг гуманістич-
них векторів розвитку людини 
та суспільства.

Щоб реалізувати вказа-
ні гуманістичні принципи у 
вітчизняній школі, потрібна 
програма практичних заходів. 
Як першочергові зміни про-
понуємо відносно нескладні 
організаційні реформи, які 
здатні започаткувати прин-
ципову трансформацію життя 
вітчизняної школи на гуманіс-
тичних засадах.

1. Ввести принцип рівно-
правності у спілкуванні педа-
гогів та учнів на рівні старшої 
школи. У багатьох розвинених 
країнах учні та вчителі звер-
таються одне до одного на 

ще й відомий у нашому місті молодий 
науковець і винахідник, випускниця 
Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури); глибоко 
психологічні твори Любові Вановської, 
Ангеліни Передненко, Євгенії Сінько; 
світлі, сонячні поезії Тетяни Федоренко 
та Ірини Шаміної; образність поетично-
го слова Світлани Катюшиної, Таїсії Коз-
лової та Ірини Радамовської.

Цікаві, професійно написані вірші, 
пронизані щирою любов’ю до коханих і 
світу, подали на конкурс Анастасія Дру-
зенко, Ольга Немога, Тетяна Ціленко – 
вихованки Володимира Івановича Кро-
та, майстра виразного читання й одного 
з найулюбленіших серед молоді „вчи-
телів віршування” у нашому місті. Цим 
молоді поетки показали нерозривність 
творчих поколінь у нашому краї.

Серед поетів кажуть, що верхівкою 
професіоналізму є написання „вінка со-
нетів”, напрочуд складної форми втілення 
поетичного слова, і Сергій Куликов (літе-
ратурна студія „Вуглик” при Національно-
му гірничому університеті) саме „вінком 
сонетів” підтвердив свою майстерність, 
обравши для оспівування, звичайно ж те, 
що найбільше хвилює молодь – кохання.

Провідною темою книги стала пси-
хологія людини і людських стосунків, 
хоча кожен автор вирішив її по-своєму 

оригінально. До психологічної фантас-
тики звертається одна з наймолодших 
фіналісток конкурсу Катерина Овчинни-
кова, як у своєму оповіданні доводить, 
що сила любові безмежна і неосяжна, 
бо саме любов здатна навіть подару-
вати душу. Тернівський прозаїк Любов 
Калина вразила членів журі тонким відо-
браженням психології звичайних людей 
та їхніх життєвих проблем. Катерина 
Кравченко, прозаїк і поет із Дніпродзер-
жинська (активний член молодіжного 
літературно-мистецького клубу „Ві-
варт”) цікаво відобразила у свої творах 
світосприйняття нашого сучасника, 
який живе у глобалізованому самотньо-
му світі. Загалом, саме до психологічної 
прози все частіше звертаються молоді 
прозаїки, сміливі спроби зображен-
ня психології своїх однолітків бачимо у 
творах авторів з Орджонікідзе Анни Кух-
тіної (сліпа дівчина, яка мріє побачити 
сонце) і Марини Стеценко (школярка-
відмінниця). До книги також увійшли 
психологічні вірші, де відображений по-
шук себе і сенсу життя, Тетяни Волкової 
та Дар’ї Медведєвої, авторів відомої і за 
межами нашої області п’єси „Голодна 
кров” (постановка театру „Віримо!”).

Не байдужі молоді літератори і до 
нашого минулого, тема Великої Вітчиз-
няної війни знайшла своє почесне місце 

на сторінках цієї книги. Особливо хо-
четься відмітити проникливі поезії Олек-
сандра Кряжа і Станіслава Степанова та 
оповідання Катерини Страшної (Кривий 
Ріг) і Ганни Уманської (Орджонікідзе). 
Українські, живі національним духом, 
прозові мініатюри Євгенії Яворської з 
Дніпродзержинська. Гумористичну ноту 
книзі подарували твори Юлії Градусової 
і Наталі Козечко.

Справжнім відкриттям конкурсу ста-
ли Олесь Дейна, павлоградський проза-
їк і бард; Наталія Пірогова, філолог, який 
знає кілька іноземних мов, і насамперед 
яскравий поет; а також неймовірно об-
разна і самобутня поетеса Тетяна Сама-
ріна.

Графічні ілюстрації до книги створені 
талановитою художницею з Західної Укра-
їни Аллою Марковською, нині співробітни-
цею видавництва „Каменяр” (м. Львів).

З кожним роком конкурс „Молода 
муза” збирає у своєму творчому про-
сторі все більше талановитих молодих 
авторів, більшість з яких згодом увійде 
до професійної письменницької спіль-
ноти нашої області.

Невдовзі книга „Віддзеркалення 
небес” надійде до міських та районних 
дитячих бібліотек Дніпропетровської 
області.

Наталія ДЕВ’ЯТКО. •
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М. І. РОМАНЕНКО, доктор 
філософських наук, професор, 

ректор Інституту 
післядипломної педагогічної 

освіти

М. І. РОМАНЕНКО: "ШКОЛА  РАДОСТІ:  
ЯКОЮ  ЇЇ  БАЧИТЬ  ДОІППО"



12 Бористен, № 3, 2011 р.

•

•

Академія митної служби України – єдиний в країні 
вищий навчальний заклад, який готує фахівців митної 
справи, а також здійснює підготовку спеціалістів для сфери 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій 
як для приватного, так і для державного сектору економіки, в 
тому числі для Дніпропетровської області.

В 2011 році Академія буде святкувати 15-річчя свого 
заснування. За цей період Академія досягла рівня потужного 
навчального закладу IV рівня акредитації, який є широко 
відомим як в Україні, так і в світі. Академія здійснює підготовку 
бакалаврів, спеціалістів, магістрів за 8 спеціальностями, 
здійснює через аспірантуру підготовку науково-педагогічних 
кадрів за 6 науковими спеціальностями, проводить підвищення 
кваліфікації працівників митної служби та операторів 
зовнішньоекономічної діяльності. Приблизно кожний сьомий 
співробітник митної служби є випускником Академії.

Одним із визнань високого, сучасного рівня освіти в Академії 
стало відкриття в 2010 році на її базі Регіонального центру 
Всесвітньої митної організації. Академія увійшла до числа 
п’ятьох кращих вищих навчальних закладів світу, які реалізують 
проект щодо імплементації міжнародних професійних 
стандартів митників. Академія, як член Міжнародної мережі 
митних університетів, бере участь у ряді міжнародних наукових 
та навчально-методичних проектах, зокрема: EUBAM з Місією 
Єврокомісії, з Аргоннською національною лабораторією 
Департаменту енергетики США, BOMMOLUK-2, Україна – 

НАТО, ГУАМ – США, з 
Проектом розвитку ООН, 
Центром міжнародної 
юридичної освіти (Австрія), Інститутом безпеки і протидії 
тероризму.

Щорічно на базі Академії проводиться три міжнародні 
науково-практичні конференції, присвячені актуальним 
проблемам митної справи, зовнішньоекономічної діяльності 
та економічної безпеки країни.

В Академії працює 105 штатних докторів та кандидатів 
наук. Науковий потенціал Академії реалізовується в розробці 
16 державних науково-дослідних тем, 6 з яких включено до 
державної Багатогалузевої програми наукових досліджень 
в сфері митної справи, зокрема "Відтворення історії 
митних органів України", "Оптимізація транспортно-митних 
технологій і процедур забезпечення перевезення вантажів", 
"Удосконалення системи безперервної професійної підготовки 
персоналу митних органів", "Розробка методичного, 
апаратного та програмного забезпечення системи 
ідентифікації культурних цінностей для реєстрації та контролю 
при переміщенні їх через митний кордон України".

Академія видає п’ять періодичних наукових видань, 
присвячених проблемам економіки, техніки, права, державного 
управління та історії. Академія є провідним в країні центром 
підготовки навчальної, методичної та наукової літератури з 
питань митної справи.

Академія має сучасну матеріально-технічну базу для 
проведення навчального процесу. В Академії створено широку 
мережу лабораторій та класів з  сучасними ІТ-технологіями 
(мультимедійні інтерактивні комплекси, інтерактивні 
дошки з електронними олівцями, системи аудиторного та 
дистанційного тестування тощо). 

В системі навчання використовуються як стандартні офісні 
програми, так і програми спеціалізованого професійного 
навчання, зокрема: Інспектор2006, QDPro (програма для 
автоматизованого заповнення вантажних митних декларацій), 
MD Office (комплекс програм з митного законодавства 
України, що включає MD Info: інформаційна система з 
зовнішньоекономічної діяльності, MD Declaration: програма для 
складання вантажної митної декларації, MD Form: програма, 
яка дозволяє оформити документи, що супроводжують митне 
оформлення МД-7, CMR, залізничних накладних, провізних 
відомостей, рахунків фактур, видаткових накладних, простих 
векселів та інших), Diamond Bridge (представляє собою 
інформаційно-аналітичний інструмент нового покоління для 
супроводження зовнішньоекономічної діяльності) та інші.

Юрій ПЕТРУНЯ, проректор з науково-педагогічної 
роботи та інноваційної діяльності.

ДОСЯГНЕННЯ
ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ

АКАДЕМІЯ  МИТНОЇ  СЛУЖБИ  УКРАЇНИ:

«ти».У нас інша ментальність, 
але повага до особистос-
ті старшокласника вимагає 
звертання до нього такого ж, 
як звертання його до вчите-
ля, тобто звертання на «ви». 
Раніше це було в традиції на-
шої школи.

2. Ввести особистісний 
вимір профільної спеціалі-
зації, формування варіатив-
ної складової навчального 
плану, факультативів, гори-
зонтальної та вертикальної 
співпраці освітніх закладів. 
Вирішальним фактором 
формування профілів, інди-
відуалізації та диференціації 
навчального процесу має 
стати думка учнів, а не на-
явність кадрового потенціа-
лу школи. Тільки так можна 
ввести орієнтири навчання 
в русло внутрішніх мотивів 
розвитку дітей.

3. Максимально змен-
шити роль зовнішньої оцін-

ки навчальних успіхів учнів з 
упровадженням практики са-
мооцінки та самотестування. 
Упровадити в практику поряд 
з об’єктивним оцінюванням 
(відносно стандарту пред-
мета) і практику персоніфіко-
ваного оцінювання (відносно 
особистісних успіхів учнів), 
орієнтовану на показники 
особистісного розвитку.

4. Переглянути методику 
проведення уроку в напря-
мі зосередження зусиль на 
мобілізації механізмів само-
стійної активності учнів з від-
повідними змінами в оцінці 
діяльності педагогів.

5. Упровадити в школи 
реальне учнівське само-
врядування з обов'язковою 
участю представників учнів-
ського колективу у вирішенні 
всіх важливих проблем життя 
школи. Підкріпити його ре-
альними повноваженнями, 
сформульованими у відпо-

відних документах на рівні 
системи освіти та окремих 
освітніх закладів.

6. Встановити рівнова-
гу прав та обов'язків учнів і 
педагогів. Ввести практику 
оцінювання учнями діяльнос-
ті педагогів з обов'язковістю 
врахування цієї оцінки в про-
цесах кадрового зростання, 
винагороди праці, атесту-
вання тощо.

7. Організувати реальне 
управління школою через 
піклувальні ради, що дозво-
лить забезпечити громад-
ський контроль за дотриман-
ням прав учнів у школі.

8. Переглянути критерії 
оцінки діяльності освітніх за-
кладів та педагогів з тим, щоб 
гуманістично-особистісні ас-
пекти навчально-виховного 
процесу складали не менше 
двох третин загального об-
сягу оцінювання.

Усі вказані заходи можуть 
бути здійснені в межах одно-
го навчального року і забез-
печити надійний фундамент 
подальшої гуманістичної 
трансформації вітчизняної 
школи в знаряддя формуван-
ня розвиненої особистості та 
гуманістичного суспільства. 
Тим самим школа стане на-
дійним помічником україн-
ського суспільства у справі 
його гуманістичної та демо-
кратичної трансформації на 
засадах загальнолюдських 
цінностей. Від демократич-
ної та гуманістичної школи до 
демократичного та гуманіс-
тичного суспільства – таким 
має бути лозунг вітчизняної 
школи в час, коли відкрива-
ються реальні перспективи 
створення в Україні суспіль-
ства, зорієнтованого на по-
треби та інтереси кожної 
людини.
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З  ХІМІЄЮ  ПО  ЖИТТЮ
У нашій країні є єдиний спеціалізований навчальний 
заклад, який випускає спеціалістів для хімічної 
галузі. Це – ДВНЗ «Український державний хіміко-
технологічний університет», провідний науковий центр 
у галузі хімії та хімічної технології, його теоретичні, 
технологічні та технічні розробки широковідомі в 
Україні та за її межами.
Про діяльність університету розповідає ректор, доктор 
хімічних наук Михайло Васильович Бурмістр.

Модернізація вищої медичної освіти України 
декілька років йде шляхом поступального 
впровадження в навчальний процес основних 
положень Європейської медичної освіти. 

•

– Наскільки актуальні 
на сьогодні хімічна наука та 
ті спеціальності, які пропо-
нує ваш університет? 

– Для того, щоб зрозу-
міти важливе значення хімії, 
потрібно, аби читачі вашої 
газети уявили собі життя без 
пластмаси, гуми, поліуре-
тану... Спробуйте прожити 
кілька тижнів без миючих за-
собів. А ще відмовтеся від 
транспорту, адже всі сучас-
ні транспортні засоби ви-
користовують енергоносії, 
котрі є продуктами хімічної 
переробки. Хімія забезпечує 
сільське господарство до-
бривами, медицину – лікар-
ськими препаратами, людину 
– одягом та теплом. Сьогод-
ні хімія стала продуктивною 
силою. З одного боку, сила 
ця виявляється у багатотон-
ному виробництві найрізно-
манітнішої хімічної продукції, 

з іншого – спостерігається 
стрімке зростання чисель-
ності хімічних сполук. Підра-
ховано, що кожного тижня у 
світі синтезується не менше 
10 тисяч нових речовин. Нині 
людству відомо більш ніж 18 
мільйонів хімічних речовин. 
Показово, що іншим природ-
ничим наукам такий феномен 
невластивий. Дійсно, хімія 
створює «ще одну природу», 
адже кількість синтезованих 
речовин значно перевищує 
чисельність «дарів» природи.

Тому зрозуміло, що спеці-
альності, які здобувають наші 
випускники, більш ніж потріб-
ні, вони – необхідні.

– Які наукові розробки 
пропонує університет?

– Університет розробляє 
та впроваджує технології про-
дуктів, які раніше не виготов-
лялись в Україні. Серед них: 
нова технологія виробництва 

піноскла; енергозберігаюча 
технологія виробництва ке-
рамічної цегли з використан-
ням недефіцитної вітчизняної 
сировини; комплекс техно-
логій створення електролі-
тів; способи нанесення за-
хисних покриттів на жерсть, 
які направлені на збережен-
ня якості консервної жерсті 
при одночасному зниженні 
її собівартості та екологічної 
безпеки виробництва. Також 
науковці університету розро-
били промислову емульсійну 
вибухову речовину Україніт 
ПП-2, придатну до вільного 
транспортування.

– В яких конкурсах 
та конференціях беруть 
участь студенти УДХТУ? Чи 
залучені вони до наукової 
роботи? 

– Ми розуміємо, наскіль-
ки важливо підтримувати об-
даровану молодь, тому в уні-
верситеті створено всі умови 
для творчого й інтелекту-
ального розвитку студентів: 
на кафедрах діють фахові 
гуртки, постійно проводять-
ся семінари та конференції, 
де студенти спілкуються з 
ученими. Серед конкурсів, в 
яких активну участь беруть 
наші студенти, – Міжнарод-
ний студентський конкурс 
АСКОН з комп'ютерного мо-

делювання, міжнародний 
конкурс «Стокгольмський 
юнацький водний приз», 
Всеукраїнський конкурс сту-
дентських наукових робіт, 
міський конкурс «Інтелект-
Творчість-Успіх» та безліч ін-
ших. Крім того, кожного року 
в університеті проходять 6-8 
конференцій, форумів між-
народного і всеукраїнського 
рівнів. Великою популярністю 
користується міжнародна на-
укова студентська конферен-
ція «Trans-Mech-Art-Chem», 
яка поєднує Україну, Росію, 
Польщу і Литву та проходить 
на базі нашого університету 
раз на 4 роки. 

– Сьогодні випускники 
багатьох навчальних за-
кладів після отримання ди-
плома опиняються сам на 
сам з проблемою працев-
лаштування... 

– Для наших випускників, 
особливо хіміків-технологів 
та механіків хімічного вироб-
ництва, такої проблеми не 
існує.

Ми випускаємо фахівців, 
яких залюбки беруть на ро-
боту підприємства не тільки 
України, а й інших країн світу.

– Чи важко нині здобути 
професію хіміка?

– Хімік повинен не лише 
знати вищу математику й фі-
зику, але орієнтуватись у ве-
личезному інформаційному 
просторі сьогодення. Вимоги 
до наших студентів досить ви-
сокі, однак при бажанні осяг-
нути таку цікаву науку, як хімія 
- це завдання нескладне.

Тому вже більш ніж 80 ро-
ків Український державний 
хіміко-технологічний універ-
ситет відкриває свої двері 
для тих, хто любить хімію і 
техніку, бажає здобути якіс-
ну освіту і забезпечити собі 
успішне майбутнє.

Олег РОДІОНОВ.

ЗГІДНО  ЗІ  СТАНДАРТОМЗГІДНО  ЗІ  СТАНДАРТОМ
ВИЩОЇ  МЕДИЧНОЇ  ОСВІТИВИЩОЇ  МЕДИЧНОЇ  ОСВІТИ

В сучасних умовах  Дні-
пропетровська державна 
медична академія реалізує 
систему компетентну у під-
готовці медичних фахівців 
згідно зі стандартом вищої 
медичної освіти.  У структурі 
цілей системної професійної 
освіти головне – засвоєння 

професійних знань (вимо-
ги освітньо-кваліфікаційної 
характеристики та освітньо-
професійної програми), 
формування практичних 
вмінь та навичок майбутніх 
лікарів,  виховання власти-
востей особистості, які не-
обхідні для успішного засто-

сування професійних знань, 
вмінь, навичок, тощо..

Впровадження інновації 
у навчальний процес в ака-
демії має системний харак-
тер і ведеться у декількох 
напрямках: впровадження 
кредитно-модульної орга-
нізації навчального процесу 
відповідно до  вимог Бо-
лонської декларації; впро-
вадження комп`ютерних 
технологій навчання; удо-

сконалення навчально-
методичного забезпечення 
та оптимізація самостійної 
аудиторної та позааудитор-
ної роботи студентів; впро-
вадження внутрівузівського 
незалежного від кафедр рек-
торського тестового контр-
олю рівня знань студентів; 
впровадження нових освітніх 
технологій; впровадження 
ліцензійних тестових іспитів 
системи “Крок 1,2,3”; впро-
вадження нової технології 
комплексного практично-
орієнтованого державного 
іспиту з клінічних дисциплін 
за методикою oski; впро-
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вадження системи “зворот-
нього зв`язку” (анкетування 
студентів, викладачів); фор-
мування у студентів відпові-
дальності за якість освіти, яку 
вони отримують.

Особлива увага приділя-
ється формуванню  практич-
них вмінь та навичок  у майбут-
ніх лікарів. Клінічні кафедри 
мають достатню навчальну 
базу і обладнані відповідно 
до сучасних вимог, що до-
зволяє формувати практичні 
навички студентів “біля ліжка 
хворого”, “біля крісла паці-
єнта”. Останні роки академія 
щорічно придбала манекени, 
фантоми та інші навчально-
наочні прилади, які необхідні 
для формування практичних 
вмінь та навичок, необхідних у 
загально-лікарській діяльнос-
ті. Це дозволило створити на 
клінічних кафедрах спеціаль-
ні класи формування  прак-
тичних навичок. Наявність 
фантомів, манекенів та інших 
навчально-наочних пристро-
їв, дає можливість студен-
там відпрацьовувати прак-
тичні навички, а викладачам 
контролювати їх виконання за 
принципом “вміє – не вміє”. 
Саме наявність такої  системи 
і матеріально-технічної бази  
дозволили ДДМА першої за-
пропонувати і запровадити  
новітні технології державної 
атестації у формі проведен-
ня комплексного державного 
клінічного іспиту випускни-
ків за системою ОSKi, який 
широко використовується у 
багатьох медичних закладах 
Європи. 

Тому придбання акаде-
мією комплексної навчаю-
чої системи з тренажерами 
“Online Version of Medical 
Examination Skills Training 
System” стало черговим кро-
ком запровадження у на-
вчальний процес унікальної 
інноваційної розробки новіт-

ніх технологій. Комп`ютерна  
система має багатоманітне 
призначення щодо медичної 
діагностики внутрішніх хво-
роб. 

Система включає 11 ро-
бочих місць (1 - для виклада-
ча і 10 для студентів). Кожне 
робоче місце обладнано су-
часним комп`ютером та дво-

ма манекенами, розміром з 
натуральну величину люди-
ни, які створено із полімер-
ного силіконового латексу. 
За допомогою комп`ютерної 
програми студенти відпра-
цьовують навички щодо об-
стеження пацієнтів з пато-
логією серцево-судинної і 
дихальної систем, а також з 
патологією органів брюшної 
порожнини.   

В 2011 році на базі кафе-
дри хірургії №1 ДДМА від-
булося відкриття учбового 
центру «Ендоскопічні техно-
логії в медицині». В більшос-

ті країн світу використання 
мініінвазивних технологій є 
золотим стандартом лікуван-
ня пацієнтів. Завдяки новим 
технологіям значно покращу-
ються результати лікування, 
скорочуються терміни пере-
бування хворих в стаціонарі, 
це забезпечує значну еконо-
мію коштів, що витрачаються 
на лікування. Тому, засвоєн-
ня та розповсюдження но-
вих технологій оперативних 
втручань, є актуальним пи-
танням для системи охорони 
здоров'я України.

Відкритий учбовий центр 
оснащено сучасним спеці-
альним ендоскопічним об-
ладнанням, інструментами та 
стимуляторами, які імітують 
реальну оперативну ситуацію. 
В учбовому центрі, під безпо-
середнім контролем викла-
дачів, лікарі–інтерни та лікарі 

хірургічних фахів (гінекологи, 
хірурги, урологи)  засвоюють 
навички роботи з обладнан-
ням, та навички виконання 
ендоскопічних оперативних 
втручань на манекенах. 

В академії на цей  час 735 
комп’ютерів, 10 комп’ютерних 
класів, що дозволяє активно 
впроваджувати в навчаль-
ний процес сучасні навчаль-
ні активізуючі технології: на 
кафедрах використовують-
ся контролюючі та навчаль-
ні комп’ютерні програми, 
впроваджуються навчально-

діагностичні програми, ши-
роко використовуються блок 
логічних схем діагностичних 
та лікувальних алгоритмів 
тощо. Проводиться певна 
робота з впровадженням 
нових освітніх технологій. 
Серед них: інтерактивні 
комп’ютерні ігри, напри-
клад, “Біомеханізм пологів”, 
дистанційне спостереження 
за ходом операцій, інтер-
активні мультимедійні лекції 
тощо. 

Підвищення якості на-
вчання потребує: подаль-
шого впровадження сучас-
них  технологій навчання 
для підвищення якості під-
готовки майбутніх лікарів; 
підвищення педагогічної 
майстерності викладаць-
кого складу; посилення 
професійно–орієнтаційної 
роботи щодо пошуків свого 

абітурієнта; психологічного 
та соціально–педагогічного 
супроводу протягом всього 
навчання; оптимізації на-
вчального процесу згідно з 
результатами тестування та 
опитування  студентів.

На світлинах: відкриття 
класу з навчаючою систе-
мою з тренажерами;  під час 
формування практичних на-
вичок.

Т. ПЕРЦЕВА ,
перший проректор ДДМА, 

член-кор. АМН України, 
професор.
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ПЕРЕВЕРШИЛИ
ПРОФЕСІЙНИХ

АКТОРІВ

•

Оригінально відзначили 
140-річчя від дня наро-
дження української по-

етеси Лесі Українки студенти 
нашого університету. Разом з 
Центральною міською бібліоте-
кою, студентами театрального 
коледжу й консерваторії вони 
організували літературний вечір 
«Безсмертна дочка Прометея». 

Родзинкою вечора стала 
інсценізація драми-феєрії Лесі 
Українки «Лісова пісня» творчою 
групою Центру культури україн-
ської мови ім. Олеся Гончара на 
чолі з директором Центру, ви-
кладачем кафедри історії та полі-
тичної теорії НГУ Іриною Цюп’як. Коли 
гості вечора того зимового дня за-
ходили до великої бібліотечної зали, 
то відразу потрапляли наче до пред-
ковічного волинського лісу. Саме так 
була декорована сцена, одну з най-
примітніших флористичних деталей 
якої – кущ - виготовили студенти-
гірники Тетяна Клименко, Христина 
Нарсія, Аліса Котельникова.

Центральна міська бібліотека, зі 
свого боку, підготувала розлогу ви-
ставку книг Лесі Українки й про Лесю 
Українку. І це було доказом того, що 

у місті, де біль-
ше 50 відсотків 

людей розмовля-
ють російською 
мовою, шанобли-
во ставляться до 
рідної літературної 
спадщини. Крім 
того, бібліотекар 

Лариса Друбецька пред-
ставила цікаву розповідь 
про походження, наро-
дження, життєвий і твор-
чий шлях легендарної 
поетеси. А співробітник 
будинку-музею Дмитра 
Яворницького Віктор 
Єкшов підкорив присут-
ніх проникливою оду-
хотвореною розповіддю 
про перебування Лесі 
Українки, її матері Оле-
ни Пчілки і рідної сестри 

Ольги Косач-Кривинюк 
у Катеринославі. При-
красою вечора став 
конкурс читців поезії 
легендарної поетеси і 
міні-концерт пісень на 
її слова, підготовлений 
студентками консерва-
торії. 

Справжнім фурором 
стала аматорська інс-
ценізація драми-феєрії 
"Лісова пісня". Студен-
ти НГУ – виконавці го-
ловних ролей - Вікторія 

Попова, Дмитро Солодовник, Павло 
Павленко, Ліка Мушкудіані, Тетяна 
Дубина, Марія Бережна, Ксенія Олек-
сієнко, Руслан Малиновський по-
вністю прониклися провідною ідеєю 
твору. Костюми, музичний супровід, 
танець "Зимовий сон", спеціальний 
макіяж на обличчях Мавки, Русалок, 
Перелесника у виконанні Юлії Бри-
котніної (студентки гр. Бдб-10) - все 
спрацювало на гармонійне сприй-
няття найвизначнішого твору Лесі 
Українки. Гра непрофесійних акторів 
була щирою й захоплюючою. Деякі 
сцени (приміром, зміна пір року, по-
жежа, прихід Злиднів у хату Лукаша) 
важко було поставити без спецефек-
тів. Але й їх відсутність не позбавила 
спектакль добротності й шарму. Ак-
торські знахідки були наскільки пе-
реконливими, що навіть відсутність 
спецефектів зіграла на руку розгор-

танню уяви глядачів. Неймовір-
но, але невеликий аматорський 
колектив на чолі з викладачкою 
Іриною Цюп’як без відповідних 
фінансових «вливань» самотуж-
ки справився з постановкою, 
тоді як навіть маститі професійні 
театри не завжди включають цю 
п’єсу до свого репертуару. 

Валентина ШАБЕТЯ.
На світлинах: Лукаш, Мав-

ка, Килина; Мавка й мати; Мав-
ка й Перелесник; одна зі сцен 
спектаклю; уклін вдячним гля-
дачам.

•  ДО  140-РІЧЧЯ  З  ДНЯ  НАРОДЖЕННЯ  ЛЕСІ  УКРАЇНКИ
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На вокзалі було гамірно. 
Різних звуків було так ба-
гато, що хоч їхня суміш і 

долітала до його вух, він не міг 
їх розібрати, а, отже, поступово, 
не звертаючи на них уваги, при-
пинив  чути. З-поміж загальної 
ранішньої публіки він трохи ви-
різнявся – чи то скляними аж 
мертвими очима, чи то тим, що сидів уже 
півгодини не рухаючись. Хіба що два рази 
діставав із кишені квиток, але, навіть не 
дивлячись на нього, м’яв кінчиками паль-
ців, потім клав назад до кишені і продо-
вжував нерухомо думати про щось своє.

Повз нього пройшла жінка із величез-
ною сумкою, від якої пахло свіжими пиріж-
ками з картоплею. Він сіпнувся і подивив-
ся на когось вперше за півгодини. Щось 
таке болісне знову нахлинуло на нього. 
Він раптом чітко пригадав, як його мати 
ліпила для нього улюблені вареники з кар-
топлею, як брав він їх ще теплими і вмо-
чав у сметану, а потім з величним видом 
кусав. Або як любив заїдати борщ пахучи-
ми часниковими пампушками…цікаво, чи 
скоштує він колись ще щось подібне там, 
на чужині, куди має від’їхати вже за годи-
ну. Він зітхнув і знову зарився у незручне 
крісло. Раптово навіяний образ дитинства 
трохи вивів його на мить з важкої задуми. 
Він тихо посміхнувся: «Дивно, моє дитин-
ство пахне картопляними варениками».

- Хочете, я вам заспіваю? – пролунало 
десь прямо біля нього.

Він здивовано повернув голову вбік. 
Поруч стояло маленьке кумедне дівча у 
вишиванці та червоній спідничці. Вона на-
полегливо чекала відповіді.

- Що ж ти хочеш проспівати мені?
- А якої вам треба?
- Якої знаєш.
- Ну добре, - задоволено хитнула го-

ловою дівчинка й затягла ще смішним, 
дитячим, але дуже гарним голосом: «Рід-
на мати моя, ти ночей не доспала і водила 
мене у поля край села..»

- Оленко, а ну іди сюди, не чіпляйся до 
людей, - раптом урвала пісню висока мо-
лода темноволоса жінка, - Перепрошую. 
Що за дитина! Енергії хоч роздавай! – по-
сміхнулась вона, беручи дитину за руку.

- Та ні, нічого… Мені дуже сподобало-
ся! – сказав він та підморгнув непомітно 
своїй новій знайомій. Та радісно зарді-
лась.

Коли порушувачі його спокою пішли, 
він дістав з кишені невеличкого програ-
вача і, одягнувши навушники, накрутив 
першу-ліпшу радіостанцію. Звідти од-
разу ж залунало щойно недоспіване «І 
на тім рушничкові оживе все знайоме 
до болю…». Ні, це вже занадто. Щось 
всередині знову занило жалібно. Він за-
плющив очі в пошуках спокою, але вмить 

перед ним почали проноситися сотні 
пейзажів, людей, подій, голова йшла 
обертом. Ось вона…він чітко бачить по-
білену бабусину хату, от і кущ калини пе-
ред нею, а он він малий біжить купатися 
до річки з Сашком та Тарасом, і небо над 
Дніпром таке блакитне і чарівне, і пух-
насті хмари на ньому…сльози пирснули 
йому з очей. Який сором, дорослий чо-
ловік не може стримати своїх емоцій! Він 
сам не знав, звідки це бралося в нього, 
але образів виринало так багато, що не-
сила була їх спинити. Сльози стікали по 
щоках і падали на руки. Він не пам’ятав, 
коли плакав востаннє та й чи плакав вза-
галі колись, але це було суцільне боже-
вілля.

Схопившись, він залишив біля свого 
сидіння валізу та вибіг надвір аби при-
йти до тями. Що ж це з ним робиться! 
Куди він зібрався? На роботу, за кордон, 
за кращим життям? Через півгодини він 
кинеться у прірву, з якої зазвичай не по-
вертаються. Подумати тільки, через пів-
години зникне назавжди і бабусина хата, 
і річка, і Тарас із Сашком, і ця смішна ді-
вчинка у вишиванці. Рука потяглася за 
запальничкою та цигарником. Разом з 
димом прийшло якесь заспокоєння, хоч і 
примусове, але руки його знову здобули 
звичну твердість.

Ні…треба їхати, все вирішено. Він 
так довго виборював це місце, стільки 
сил пішло, стільки всього довелося пере-
терпіти. Надворі було прохолодно і небо 
сьогодні було якимось особливо чистим, 
ніжно-блакитним.

- Купуйте калину, чоловіче! – знову 
пролунав чийсь голос позаду нього. Він 
здригнувся і поглянув на стареньку бабцю, 
що розклала поряд себе свій цінний крам 
у вигляді червоних пучечків калини.

- Ні, дякую! – швидко кинув він і поспі-
шив назад до вокзалу.

Валіза все ще стояла на тому ж місці. 
Він замислено сів поряд. Перед очима 
стояли криваво-червоні кетяги. «Дивна 
істота людина, - подумав він, - і схожа на 
ту калину – пересаджуй її з місця на місце, 
прийметься, але цвіт та аромат вже не бу-
дуть такими, як були».

Зрештою, що знав він про людей і кра-
їну, у якій прожив не один десяток років? 
Знав, що любить її всім серцем, був пев-
ний, що ніде більше немає таких родю-
чих земель, таких полів та таких чарівних 
медово-яблуневих пахощів. Немає ніде 

таких добрих, гостинних і водночас безта-
ланних людей. А що він зараз? Одірваний 
лист та й годі.

Погляд його впав на годинник. За-
лишалося двадцять хвилин. Посадку вже 
давно оголосили, тож час було нарешті ру-
хатися до вагона. Він підвівся, відчуваючи 
важкість у кожному м’язі, тіло, здавалось, 
не слухалося його. Що ж це відбувається, 
нервово подумав він і, смикнувши валізу, 
покрокував нарешті уперед.

На платформі людей було не менше, 
ніж в середині вокзалу. Але він знову не по-
мічав їх і поринув у себе: «Чи є на світі ще 
одна така країна: бідна і багата водночас, 
красива та брудна, велика і несмілива?» - 
міркував він.

- Дайте копійочку заради Бога, – зупи-
нив його інший голос, що пролунав прямо 
перед носом.

- Що? Га! – розгубився він.
- Поможіть, чим можете, от…нема,чого 

їсти діду, - жалібно промовив же-
брак.

Він не розмірковував довго і діс-
тав з кишені гаманець. Дрібних ку-
пюр і копійок не залишилося, звіс-
но, він же ще вчора поміняв гроші. 
Довелося витягти десять гривень і 
віддати їх старому. Той здивовано 
глянув на незнайомця.

- Що це ви?Це ж багато 
дуже!Хай вам Бог допомагає за 
вашу щирість!Я одразу помітив, що 

ви порядний чоловік, справжній українець, 
не жадібний і щедрий душею, отже, і гроші 
у вас є через те…

Але він не слухав розмов старого, йому 
в голові бриніло одне єдине слово «Украї-
нець». Так…я – українець. Як же я раніше 
не промовляв цього вголос, чому от тільки 
зараз згадав за своє коріння, за калину, за 
пісню, за рідну матір, за річку і побілену ха-
тину…Ні, немає іншої такої країни, не буде 
щастя без рідного краю, не зацвіте щастя 
на чужині, як не старайся. 

В очі впав рекламний стенд, де майорів 
яскравий партійний плакат із зображенням 
щасливих юнаків та дівчат і підписом «Ми 
пишаємося, що ми - українці,а ти?».

І я, і я! Захотілося закричати йому. За-
мість того, він схопив валізу і шалено по-
мчався геть від потягу.

- Гей, пане!Куди ви? – здивовано гук-
нув йому провідник услід і пересмикнув 
плечима. - От дивак!

О ні, він не дивак,він щасливий. Ви-
бігши з приміщення вокзалу, він швидко 
знайшов перший-ліпший таксофон і на-
брав потрібний номер.

- Алло, - пролунало звідти втомленим 
жіночим голосом, з якого чутно було, що 
людина нещодавно плакала.

- Мамо, матусю, це я!
- Що, Євгенчику? Щось сталося? Ти 

щось забув?
- Ні, ні… точніше так, я забув, забув, 

хто я є!Мамо, я пишаюся тим, що я укра-
їнець!

- Синку… я нічого не розумію… що ста-
лося!

- Потім, все потім, мамо… я виїжджаю 
до тебе!І… зроби, будь ласка, вареників з 
картоплею, якщо тобі не важко.

- Звісно! Я так давно їх не робила. Лю-
бий мій, повертайся же швидше…

Я, студентка Альона Вікторівна Сівкова. Навчаю-
ся у Дніпропетровському національному університеті 
ім. Олеся Гончара на факультеті української та іно-
земної філології і мистецтвознавства. Крім основної 
англійської, вивчаю французьку та турецьку мови. 
Активний член Ради студентів ДНУ та студентського 
театру «Відлуння», що діє при факультеті. Перемо-
жець і лауреат багатьох творчих конкурсів та олімпі-
ад. Зокрема, переможець цьогорічного   Всеукраїн-
ського конкурсу творчих робіт «Я пишаюся тим,що я 
українець». 

Також пишу вірші, які двічі друкувалися у місцево-
му альманасі «Собори наших душ». У 2009 році взяла 
участь у радіопередачі Дніпропетровського обласно-
го радіо під назвою «Перлини Придніпров’я», де мала 
змогу представити свою творчість. Мрію написати і 
випустити збірку власних творів.

Моє життєве кредо, якщо сказати, то ним є слова 
з роману Івана Багряного «Тигролови»: «Сміливі за-
вжди мають щастя!». Мене при-
ваблює все загадкове та неві-
доме, майбутнє, люди і, звісно, 

ЗАМІСТЬ  МОРАЛІ…
Не шукай щастя далеко, знайди 

його поряд, навчися пишатися тим, 
що маєте, і бути тим, ким ти є. Зро-
би так, щоби твої діти знали, що вони 
українці і пишалися цим, адже з них 
продовжиться наше майбутнє. Цінуй 
рідну землю, слово, матір та батька, 
бо багато є країн на світі, багато на-
цій, але любов одна. Возлюби  наре-
шті свою Україну і скажи з гордістю - Я 
ПИШАЮСЯ ТИМ, ЩО Я - УКРАЇНЕЦЬ  І 
хай буде твоя правда!

Альона СІВАКОВА

ТВОРЧА  ІМПРОВІЗАЦІЯ
або 

ЯК  ЗАГАРТОВУЄТЬСЯ
ПАТРІОТИЗМ

•  НА КОНКУРС ТВОРЧОЇ МОЛОДІ 
ІВАНА ТА МАРУСІ ГНИПІВ
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Аналізуються питання тверезого та здорового способу 
життя та результати проведеної роботи з викладання 
собріології (науки про тверезу людину та суспільство в 
цілому). Матеріал і висновки дозволяють простежити 
та уявити всю складність вирішення нагальних проблем 
серед населення України, дітей та молоді. Разом 
з тим даються деякі слушні рекомендації тому, хто 
займається вихованням та навчанням. 

Федір
КАЛІНЧУК ШЛЯХИ  РОЗВИТКУ  ЗДОРОВОГО  СПОСОБУ  ЖИТТЯ

У  МАЙБУТНІХ  ФАХІВЦІВ

Погіршення стану здо-
ров’я українського народу 
є реальною загрозою для 
майбутнього нашої держави 
та її національної безпеки. 
Особливе занепокоєння ви-
кликає стан духовності і фі-
зичного здоров’я у дітей та 
молоді. Вкрай небезпечним є 
суцільна алкоголізація дітей 
та молоді. Вочевидь, фор-
мування алкогольної залеж-
ності відбувається в суспіль-
стві в конкретних соціальних 
групах, і тому алкоголізація 
особистості є специфічним  
проявом загального проце-
су соціалізації, а її розгляд 
має проводитись з точки 
зору врахування соціальних, 
психолого-педагогічних за-
кономірностей.

Зараз стає зрозумілим, 
що соціально-політичний та 
економічний розвиток будь-
якої держави обов'язково 
має супроводжуватися збе-
реженням і відновленням 
довкілля, розвитком пси-
хологічної та соматичної 
цілісності людини (котра 
сприймається як мета й 
вища цінність, а не як засіб), 
інакше під загрозу ставиться 
життєдіяльність суспільства 
в цілому і кожної людської 
істоти зокрема. Ключовим 
принципом взаємодії люд-
ського суспільства і природи 
мають бути не споживацтво 
й насильство, а гармонійне 
співіснування. Сьогодні слід 
усвідомлювати, що неви-
рішені екологічні проблеми 
людини (що виявляються як 
у площині її зовнішньої та і 
внутрішньої життєвої актив-
ності) становлять серйозну 
небезпеку повноцінному іс-
нуванню будь-якої країни. 
Україна вже відчула це на 
практиці. Демографічна си-
туація в Україні ускладню-
ється з кожним роком. У 
2000 році народжуваність в 
Україні була вдвічі нижчою за 
ту, яка необхідна для простої 
репродукції (відтворення) 
населення. Це ж стосуєть-
ся й демографічної ситуації 

у всьому світі. Екологічний 
стан довкілля, природного та 
соціального оточення може 
вважатися одним з чинників 
поширення вживання нарко-
тиків серед молоді в Україні: 
тут кількість наркозалежних 
щорічно зростає приблизно 
на 45 %, а ВІЧ-інфікованих 
– у 6,3 рази, серед яких – 86 
% є наркоманами. При цьо-
му близько 1 % населення 
України зараз ВІЧ-інфіковані. 
Лише 20 % дитячого насе-
лення країни здорове. 

Філософський аналіз 
феномену здоров’я люди-
ни розглядається у пра-
цях Е.М. Кудрявцева, Ю.П. 
Лісіцина, Л.П. Сущенко; 
медико-біологічний рівень 
викладено в дослідженнях 
М. М. Амосова, В. І. Войтен-
ко, З. М. Шкиряк-Нижник; 
с о ц і а л ь н о - п е д а г о г і ч н и й  
представлено у роботах В. 
П. Петленко, Г. І. Царегород-
цева, Д. А. Ізуткіна, Л. Г. Ма-
троса та ін. Загальними те-
оретичними передумовами 
для розв’язання нами цієї 
проблеми стали досліджен-
ня соціально-психологічних 
чинників соціалізації осо-
бистості (Г. Лєбон, Г. Тард, 
В.М. Бехтєрев, Г.М. Андре-
єва, Є.С. Кузьмін, В.М. Ку-
ліков, В.В. Новіков, В.Є. Се-
мьонов, Г. Клоус та ін.).

Досить важливе значен-
ня для розуміння проблеми 
алкоголізації особистос-
ті мають роботи в дитячій 
і підлітковій наркології та 
наркоманії (Б.С. Братусь,  
П.І. Сидоров, В.С. Бітець-
кий, В.В. Колесов, В.Л. Ро-
манова, В.В. Гульдан, В.І. 
Петракова та ін.). Для біль-
шого розуміння проблеми, 
яку ми розглядаємо, варто 
ознайомитися з роботами 
традиційно наркологічного, 
нозоцентричного характе-
ру (Б.М. Гузикова, Н.Я. Ко-
пит, Ц.П. Короленко, В.Ю. 
Зав’ялова, П.І. Сидорова, 
Е.Є. Бехтель та ін.).

Залишаються недостат-
ньо вивченими і не мають 

широкого застосування ідеї 
провідних учених (І.М. Сє-
ченова, І.П. Павлова, Н.Є. 
Введенського, Ф.Г. Углова, 
Г.А. Шичка, О.М. Маюро-
ва., В.М. Ловчева та ін.) про 
впровадження в суспільстві 
культури здорового спосо-
бу життя [1–5]. 

Між тим, алкогольна за-
лежність формується зазви-
чай за допомогою спілку-
вання, несе на собі відбиток 
міжособистісних, групових 
і міжгрупових взаємодій. У 
ній відображаються культур-
ні стереотипи і феномени, 
але психолого-педагогічний 
та соціально-психологічний 
аспект формування алко-
гольної залежності ще не 
став предметом спеціальних 
наукових досліджень. Саме 
тому пошуки оптимального 
вирішення проблеми здо-
рового способу життя в 
педагогіці продовжуються. 
Провідні науковці в галузі 
медицини, педагогіки, пси-
хології перебувають в по-
стійному пошуку оптималь-
ного варіанту покращення 
духовного, морального, фі-
зичного здоров’я в суспіль-
стві. Потрібно зауважити, 
що завжди існували та іс-
нують причини, які не дають 
правильно побудувати про-
цес формування здорової 
особистості і суспільства.

Відтак, актуальним по-
стає організація навчально-
виховних заходів, які спря-
мовані на формування у 
студентів знань та навичок 
здорового способу життя. 

Саме тому метою стат-
ті є аналіз та обґрунтування 
шляхів розвитку здорового 
способу життя у майбутніх 
фахівців.

Займаючись практичною 
діяльністю у сфері вихован-
ня, думаю варто розповісти 
про одне із своїх практичних 
занять і поділитися  вражен-
нями від роботи, яка охо-
пила близько п’ятисот сту-
дентів одного із провідних 
університетів України. Наді-
юсь, мене легко зрозуміють 
ті, хто здатний робити поді-
бне і ті хто повністю відпра-
цював курс собріології.

Хочу сказати, як дорос-
лі, так і молодь по-різному 

реагують на отриману ін-
формацію. Ми  умовно по-
ділили всіх своїх слухачів на 
чотири групи (не залежно 
від освіти, соціального ста-
тусу, вченої степені, займа-
ної посади тощо), а саме за 
сприйняттям собріології, як 
науки про  тверезе, духовно-
моральне життя.

Під час проходження се-
мінарських занять, людина 
має свідомо вибрати  чи до-
лучитися їй на практиці до 
тверезого способу життя. 
Це не так легко сприйняти, 
адже майже всі молоді та до-
рослі люди вже сформували 
певний життєвий світогляд, 
який витворив їхній спосіб 
життя. Він сформувався під 
впливом певних знань, які 
дали їй переконання у вибо-
рі способу життя. Це вже, як 
то кажуть „в крові” людини. 
Практично все суспільство 
вражене алкогольною іде-
ологією, яку сповідують, за 
нашими висновками, 90-
92% дорослих жінок та 93-
95% чоловіків, майже анало-
гічна ситуація серед молоді. 
Трохи краща ситуація серед 
дітей, хоча навіть за таких 
обставин висновки ВООЗ не 
втішні, ми посідаємо пер-
ше місце в світі по дитячо-
му алкоголізму. Алкогольна 
проблема в країні виглядає 
глобальною катастрофою, 
якої не було впродовж ми-
нулих тисячоліть. За остан-
ніх декілька десятків років, 
залежність від алкоголю та 
кількість випитого зросла в 
десятки разів.

Ті, хто досконало по-
знайомився з програмою 
собріології, знають, про що 
йде мова. Трохи краща си-
туація з курінням, як не як 
цю шкідливу звичку люди 
більше засуджують, та й 
державні мужі здавалося б 
більше приділяють уваги цій 
проблемі. Щодо розпусти, 
яка успішно розвивається 
паралельно з кількістю ви-
питого алкоголю та скуре-
ного тютюну, то це все, ра-
зом взяте, вже є питанням 
національної безпеки.

Розпуста просто то-
пить суспільство, збираючи 
врожай у вигляді депресій, 
самогубств, безпліддя, як 

Про автора. Федір  КАЛІНЧУК - аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка).



21Бористен, № 3, 2011 р.
жіночого, так і чоловічого, 
різних статевих хвороб, на-
родження неповноцінного 
потомства, сирітства, всі-
ляких збочень, ревнощів, 
розлучень, божевілля, амо-
ральності, бездуховності 
та інших негативних явищ, 
пов’язаних із цими та інши-
ми шкідливими звичками.

Чому ж всі потуги осві-
ти, медицини та всіх інших 
інстанцій, які так чи інакше 
приймають учать у вихован-
ні дітей та молоді є майже 
марними.

Все це розшифровуєть-
ся доволі зрозумілим тек-
стом на уроках собріології, 
де одразу ж даються дієві 
рекомендації для виправ-
лення становища не тільки 
окремої людини, а й сус-
пільства в цілому. Програма 
собріології чітка та науково 
обґрунтована. Над нею пра-
цювало декілька поколінь 
видатних вчених з світови-
ми іменами: В.Бєхтєрєв, І. 
Введенський, М. Павлов, І. 
Сєченов, Ф. Углов, Г. Шичко, 
О. Маюров, В. Жданов  та 
багато інших.

Як же сприймається про-
грама з „Культури Здоров’я” 
різними людьми починаючи з 
першого заняття? Для мене, 
як викладача, дуже важливо 
донести до аудиторії часто 
складну  інформацію мак-
симально просто і доступ-
но. Близько 30-32% людей 
сприймають інформацію вже 
з першого заняття цілком 
нормально з розумінням. Це, 
як правило, люди високого 
морального та духовного рів-
ня розвитку, які ведуть, або 
хочуть вести максимально 
наближений до пропонова-
ного спосіб життя. Зазвичай 
ці люди перебували в пошуку 
почутої інформації, для того, 
щоб аргументувати свій ви-
бір здорового способу жит-
тя, щоб захиститися від шкід-
ливої алкогольної, тютюнової 
ідеології та ідеології розпус-
ти, аморальності, інших не-
гативних впливів. 

Нажаль, багато з цих 
людей вже до чогось долу-
чилися через власну запро-
грамованість, будучи мало 
обізнаними, куштували ал-
коголь, пробували палити. 
Вони, як правило, жалкують 
про те, що не мали змоги 
раніше прослухати такі се-
мінарські заняття. Але не 
втрачають надію позбутися 
негативу і активно працю-
ють на заняттях. Часто люди 

цієї групи здатні прийняти 
тверезий, здоровий спосіб 
життя хоча б для того, щоб 
отримати можливість та мо-
ральне право бути особис-
тим прикладом для інших.

Таким людям одразу 
багато що стає не тільки 
зрозумілим, вони почина-
ють глибоко усвідомлювати 
важливість ведення твере-
зого, здорового способу 
життя і свою значимість в 
суспільстві. Хоча, як вони 
самі зізнаються, на перше 
заняття йшли  неохоче, ніби 
здогадуючись, що там їм бу-
дуть давати ті ж примітивні, 
засмічені знання, які давали 
в школі можливо наркологи, 
психологи чи  професійно 
не підготовлені вчителі.

Саме тут ми маємо дя-
кувати тим, від кого залежа-
ла обов’язкова присутність 
студентів на парах. Адже 
кому потрібні якісь там не-
відомі семінарські заняття з 
того, що здавалося б відоме 
всім з пелюшок. 

Кожне заняття  студенти 
першої групи сприймають 
доволі радісно та з розу-
мінням. Майже не задають 
запитань, хіба що індивіду-
ально, на які обов’язково 
отримують відповідь. Уваж-
ніших слухачів, ніж ці люди 
годі й шукати, вони зігріва-
ють та надихають викладача, 
особливо на перших занят-
тях, які є доволі важкими в 
психологічному плані, адже 
проблеми, про які говорить 
викладач, дуже специфічні і 
на перший погляд вигляда-
ють надто суперечливими.

В кінці курсу багато хто 
саме з цих людей свідо-
мо вибирав тверезе життя, 
хоча, нажаль, не всі. Але то 
право вибору людини.

Друга група слухачів, 
теж близько 40-42%, сприй-
має почуту інформацію не 
відразу. Часто намагається 
ставити запитання у досить 
доброзичливій формі і, що 
цікаво відмітити, хочуть по-
чути на нього логічну прав-
диву відповідь. Рідко, але 
обережно заперечують, 
відчуваючи, що заперечен-
ня не зовсім правдиве, або 
не має під собою наукового 
підґрунтя чи звичайної ло-
гіки. Отримана інформація 
має бути ними дещо опра-
цьована, перш ніж визнати 
її за істину. Такі люди часто 
єднаються з першими, вони 
досить близькі по духу та 
типу мислення, але обереж-

ніші у висновках, особливо, 
якщо це стосується важли-
вого вибору. Уважно слуха-
ють інформацію, з цікавістю 
ходять на заняття. Це доволі 
легка група людей, але вони 
вже не дають розслабля-
тися. Вимагають більше та 
краще аргументувати пода-
ну інформацію. І хоча їх вла-
штовує більше логіка, ніж 
наукові дані, вони все-таки 
цікавляться можливістю 
отримати додаткову інфор-
мацію з літератури, відео, 
тощо.

В кінці занять близько 
половини таких слухачів 
здатні обрати тверезий спо-
сіб життя,  решта жаліється 
на недостатню кількість за-
нять щоб стати свідомими 
тверезниками.

Третя група людей скла-
дає 10-12% в групі. Ці слу-
хачі, з перших почутих фраз, 
сприймають інформацію про 
тверезе, морально-духовне 
життя через призму шале-
ної критики. Більшість з них 
замикаються в собі, про 
свої вподобання розповіда-
ють не охоче. Вони піддають 
сумніву майже все, що не 
співпадає з їх переконання-
ми. Як правило у цих людей 
замість запитань виникають 
суцільні заперечення, а коли 
вони задають запитання, то 
зазвичай бояться отримати 
логічну, правдиву відповідь. 
Дуже підозрілі до самого 
викладача, як носія твере-
зого світогляду, мовляв «не 
може бути, щоб він сам був 
такий, як говорить, щось тут 
не те», «а раптом викладач 
сектант чи ще хтось, на їх 
думку неправильний». Тут 
спрацьовує не науковий під-
хід до почутої інформації, а 
соціально-побутовий «люди 
кажуть не так». На мою дум-
ку у цих людей слабко роз-
винуте логічне мислення і 
саме це не дає їм можли-
вості отриману інформацію 
співставити зі своїми зна-
ннями і вибрати більш логіч-
не та правильне. Крім того 
спрацьовують власні амбіції, 
адже серед цих людей, як не 
дивно, багато формальних і 
не формальних лідерів. Час-
то вони бояться, що люди 
першої і другої групи, яким 
вони часто нав’язують влас-
ні думки та власний спосіб 
життя, усвідомивши почуте 
оберуть тверезе життя, за-
лишивши їх у меншості. 

Не дивлячись ні на що, 
дуже вдячний цим людям, 

вони вдосконалюють викла-
дача. Але це і наш головний 
біль, щоб ці люди відвідува-
ли заняття, не залишившись 
на самоті із своїми амбіція-
ми та примітивними знання-
ми, про тверезий, здоровий 
спосіб життя. Саме тут важ-
ливим є обов’язковість від-
відувань занять, якраз для 
того, щоб і амбіційні люди 
могли продовжувати пізнан-
ня альтернативної до їх пе-
реконань інформації. Прак-
тика показує, що з кожним 
заняттям, враження у них 
змінюються на більш пози-
тивні, або й зовсім позитив-
ні. Програма з собріології 
є цілісною, а педагогіка та 
психологія потребує саме 
логічної повноти і певної 
послідовності, щоб скласти 
підсумкове враження, а не 
нашпигувати людину хао-
тичною інформацією. 

Найбільшою проблемою 
і, навіть трагедією, є відсут-
ність когось із цих людей на 
занятті. Що ця людина, яка 
не допрацювала тієї логіч-
ної повноти, буде думати та 
говорити про існування тве-
резого світогляду, не важко 
здогадатися. Часто вони 
вдаються до спотворення 
почутої інформації, вперто 
трактуючи її на свій розсуд, 
інколи намагаючись пере-
конати в своїх думках інших, 
навіть тих, хто разом з ними 
проходить заняття.

Спостерігати за цим 
дуже боляче, але ми знаємо 
яким буде кінцевий резуль-
тат для тих, хто відпрацює 
курс повністю. І якби не той 
щасливий, позитивний кін-
цевий результат, потрібно 
бути просто божевільним, 
щоб робити цю невдячну 
справу.

Такі люди не часто ста-
ють на шлях тверезого 
життя, для них це занадто 
короткий строк з п’яти за-
нять, щоб змінити свій алко-
голізований світогляд. Вони 
стають доволі обізнаними 
людьми і просто переста-
ють бути противниками тве-
резого життя. Але якщо так 
сталося, що вони все-таки 
на перекір всякій статисти-
ці обрали тверезе життя, то 
активності їхньої діяльнос-
ті у пропаганді тверезості, 
духовності та моральності 
може позаздрити будь хто.

Четверта група наймен-
ша і складає всього 3-7 %. 
Сказати, що ці люди  ка-
тегорично не сприймають 
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тверезого життя та всього 
того, що з ним пов’язане, то 
не сказати нічого. Вся по-
чута інформація сприйма-
ється абсолютно негативно. 
Велика образа здатна за-
тьмарити розум цієї людини 
і тоді що не говори, все не 
так. Така людина сидить, «як 
на голках», їй хочеться по-
стійно заперечувати і прямо 
зараз. Але вона все ж розу-
міє, що не все здатна гра-
мотно, логічно заперечити, 
користуючись соціально-
побутовими аргументами, 
та й одногрупники мовчать. 
Таких людей  відчуваєш всім 
своїм єством. Саме вони в 
групі є найпроблемнішими 
і вся увага, енергія та зна-
ння направлені виключно на 
них.

Це люди, на яких най-
більше чекаєш, найбільше 
за них молишся, щоб молит-
ва дійшла до них, минаючи 
гордівливий, затьмарений 
сліпим внутрішнім про-
тестом розум. У цих людей 
поміркованість захована 
за власними амбіціями. Їм 
страшно навіть подумати, 
що хтось може почути ви-
кладача і, не дай Бог, зміни-
ти себе, коли їм того не хо-
четься, адже, змінившись, 
люди стануть кращими, що 
ж тоді робити їм, із своїми 
амбіційними та п’яними пе-
реконаннями. На нашу дум-
ку, саме ці люди потребують 
найбільшої і невідкладної 
допомоги, але вони, на 
жаль, так не думають.

Серед них багато лідерів 
і не тільки неформальних. 
Дуже часто вони використо-
вують свій авторитет, ство-
рюючи спротив проведенню 
курсів, шукаючи підтримки 
у третьої групи, яка більш 
здатна їх підтримати, осо-
бливо після першого занят-
тя, коли ще не все зрозумі-
ло. Слухачі першої та другої 
груп  рідко їх підтримують, 
особливо після декількох 
занять, коли вже багато 
чого стає відомим і слухачі 
починають відрізняти одне 
від одного.

Рідко хто із четвертої 
групи приходить на наступ-
ні заняття, якщо то можливо 
пропустити. Намагаються, 
після заняття, підбурити ін-
ших студентів не ходити, бо 
краще, коли нас багато, або 
бодай ще хтось проти.  Ці 
люди дуже активні і ще біль-
ше активізуються, шукаючи 
захисту своїм амбіціям, се-

ред однодумців (благо таких 
шукати не потрібно, це пе-
реважна більшість людей не 
обізнаних на собріології).

Часто такі слухачі курсу 
здатні спотворити (що часто 
і роблять) почуту на занят-
тях інформацію до невпіз-
нання, на свою, звичайно, 
користь. Працюють підпіль-
но, позаочі, боячись осуду, 
відчуваючи свою неправоту 
і нездатність захистити свої 
переконання, хоча мають 
на це не тільки право, але й 
можливість.

Аналізуючи та підводячи 
підсумки проведеної робо-
ти, слід зауважити наступне:

– з самого початку, коли 
оголошується тема семі-
нарського заняття переваж-
на більшість студентів чи 
дорослих людей не споді-
ваючись почути, щось нове 
та прогресивне, з неохотою 
йдуть на заняття, і це одна 
із перешкод донести до них 
інформацію з собріології;

– практика показує, що 
курс з собріології має бути 
обов’язковим, як частини 
валеології чи ОБЖ, адже 
ці предмети мають один із 
розділів, який безпосеред-
ньо стосується шкідливих 
звичок та морального ви-
ховання, а уроки християн-
ської етики покликані при-
вивати  духовні цінності;

– дуже важливим пи-
танням є підготовка ви-
кладачів собріології. Саме 
вони професійно володі-
ючи мистецтвом тверезо-
го життя, використовуючи 
власний досвід та особис-
тий приклад, здатні долати 
соціально-побутові міфи 
про негативні звички і на 
достатньому рівні макси-
мально переконливо доно-
сити науково-обґрунтовану 
інформацію до слухачів.

Судячи з відгуків сту-
дентів, по завершенню 
п’ятиденних занять, досить 
великий відсоток тих, хто 
відпрацював заняття добро-
совісно, свідомо обирають 
тверезе, морально-духовне 
життя.

За нашими даними ви-
брали тверезий спосіб жит-
тя із майже п’ятисот сту-
дентів, близько 160 чоловік, 
відмовилися від куріння 
близько 18 чоловік, допомо-
гли відмовитися від куріння 
своїм друзям 5 чоловік. 

Але всі ці люди ще потре-
бують морально-інформа-
ційної підтримки для зміц-

нення Духу та тверезих 
переконань, щоб успішно 
протистояти оточенню, яке 
не змінилося і має досить 
сильний негативний вплив 
навіть на тих, хто свідомо об-
рав тверезий спосіб життя. 
Решта, в тому числі катего-
ричні та амбіційні, залиши-
лись при своїх переконан-
нях, але вже не заперечують 
можливості жити тверезим, 
здоровим життям. Думаю 
їх вибір ще попереду, адже 
саме за них найбільше бо-
лить Душа, коли бачиш до 
яких жахливих наслідків при-
зводить вживання алкоголю, 
паління цигарок, розпуста та 
аморальний спосіб життя. 

І на сам кінець. Яскравим 
прикладом зміни світогляду 
по відношенню до тверезо-
го, здорового способу жит-
тя є відгук (у скороченому 
вигляді) одного  студента:

Молодь – це прогресив-
на маса людей, яка не хоче 
жити за принципами старо-
го життя, яка прагне демо-
кратії, свободи і є рушійною 
силою змін у суспільстві. Я 
належу саме до цієї групи 
людей і я теж зажадав змін у 
своєму житті, яке вважалося 
досить правильним, але, як 
виявилося пізніше, не аж на-
стільки, як повинно було б. 
Сталося це після вивчення 
курсу „Культура здоров’я”.

До цього я поєднував 
своє життя з вживанням ал-
коголю, розпустою, залучав-
ся також до цигарок, не віда-
ючи наскільки це шкідливо 
для здоров’я. Звичайно, я 
не жив так з раннього дитин-
ства, але коли побачив, як 
живуть мої однолітки, друзі, 
почав долучатися до всього 
цього, не маючи прикладу 
якогось іншого життя.

Переломним у моєму 
житті стало вивчення ви-
щезгаданого курсу, на яко-
му я пізнав антипод свого 
правильного життя – це тве-
резий спосіб життя. Я дуже 
радий, що сталося це ще в 

досить ранньому віці, в 17 
років, коли я ще не був пе-
реконаний в тому, що живу 
досить правильно і не по-
требую жодних інновацій.

Звичайно ж я міг би від-
мовитися від ідей нового 
життя, але з першої лекції 
настільки перейнявся іде-
ями цього курсу, настільки 
був здивований викладе-
ною інформацією, що від-
ступати просто не мав пра-
ва. Я усвідомив, що це та 
істина, яку я так довго шу-
кав, але ніяк не міг знайти. 
Тоді, без жодних вагань 
прийняв цю істину, повніс-
тю відкрив себе для неї. І 
коли я тверезо подивився 
на життя, яке зараз ведуть 
мої друзі, знайомі, рідні, 
яким я сам недавно жив, я 
взявся за голову і запитав 
у себе: „Невже ти справді 
хотів жити таким життям?”. 
Звичайно ні, просто алко-
голь затьмарив мій розум, 
мою свідомість, а найголо-
вніше – совість. Адже со-
вість – це регулятор вчинків 
кожної людини. Пригнічую-
чи совість, людина не усві-
домлює, що вона робить, 
не відповідає за свої вчин-
ки, дії, слова, які нерідко 
пригнічують інших.

Тепер я знаю, що зро-
бив правильний вибір і 
дуже радий цьому. Тепер 
я можу навчати інших жити 
тверезо, адже виховува-
ти тверезість мають право 
лише ті, хто сам веде тве-
резий спосіб життя.

Тверезий спосіб життя – 
це перший крок до пізнан-
ня самого себе, це основа 
на якій потрібно будувати 
свою сім’ю, своє майбутнє, 
народжуючи здорове по-
томство, будуючи здорове 
майбутнє свого роду.

Я живу тверезо! 
З повагою, Ваш студент 

Р.
Я вірю в тверезу, здо-

рову Україну, якщо у неї  ще 
є такі сини!
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Іван Іванович Даценко народився 
у 1918 р. у с. Чернечий Яр Дикансько-
го повіту. Навчався в місцевій середній 
школі. У 1937 р. закінчив Писаревщан-
ський зооветеринарний технікум. У тому 
ж році був призваний на службу в Черво-
ну Армію. У 1940 р. закінчив Оренбурзь-
ке авіаційне училище.

У роки Другої Світової війни служив 
у бомбардувальній авіації дальньої дії. 

Член КПРС із 1940 р. Гвардії старший лей-
тенант І. І. Даценко - командир ланки 10-го 
гвардійського Червонопрапорного авіа-
ційного полку дальньої дії - з перших днів 
Великої Вітчизняної війни мужньо боров-
ся проти німецько-фашистських загарб-
ників. Він неодноразово вилітав бомбити 
військово-промислові об'єкти в глибокому 
тилу ворога.

22 червня 1942 р. І. Даценко зі своєю 
ланкою одержав завдання розгромити во-
рожий аеродром під м. Орел. Бомбарду-
вальники за кілька заходів знищили ціль. 
Повертаючись уже на базу, у літак Даценка 
влучив снаряд і він загорівся. У цій складній 
ситуації Іван Іванович виявив надзвичайну 
мужність і витримку. Він спрямував літак до 
лінії фронту і зробив усе, щоб врятувати екі-
паж. Останнім залишив машину сам.

На початок серпня 1943 р. гвардії стар-
ший лейтенант І. Даценко здійснив понад 
200 бойових вильотів. Після поранення 
знову став у стрій. Був нагороджений ор-
деном Червоного Прапора, медалями, а 
18 вересня 1943 р. йому присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу.

У книзі "За відвагу і мужність", виданій у 
1973 р., де подається перелік усіх Героїв Ра-
дянського Союзу з Полтавщини (233 особи) 
із розповідями про бойовий шлях кожного, 
на сторінці 105 сказано: "18 квітня 1944 р. 
екіпаж І. І. Даценка бомбив залізничну стан-
цію Львів-ІІ, на якій зосередилося багато 
живої сили й техніки ворога. Під час вико-
нання бойового завдання безстрашний со-
кіл загинув смертю хоробрих".

Так вважали всі. У с. Чернечий Яр його 
вшановували як героя. Його іменем на-
звано піонерську дружину місцевої школи. 
Свідоцтво про присвоєння звання Героя 
передали у Писаревщанський технікум. 
Мешканці села мали намір назвати іменем 
І. Даценка одну з вулиць та й саме село пе-
рейменувати на його честь, а також встано-
вити пам'ятник.

Але не все так робиться, як гадається. 
Із вищих установ держави прийшов таєм-
ний наказ - вшанування пам'яті І. Даценка 
припинити. Чим викликана ця заборона 
стало відомо тільки через 30 років. Завіса 
секретності відкривалась поступово.

На початку 80-х рр. народний артист, 
танцівник Махмуд Есамбаєв, чеченець за 
походженням, дав невелике інтерв'ю жур-
налу "Советский экран", де розповів, що 
перебуваючи в Канаді в 1967 р. у складі 
радянської делегації, зустрічався з вождем 
племені ірокезів, який родом з України, але 
прізвища не назвав.

Через декілька років кореспондент га-
зети "Труд" зустрівся з Махмудом Есам-
баєвим і більш докладно розпитав про 
випадок у Канаді: про зустріч із загадко-
вим вождем. Цього разу артист назвав 
його ім'я та прізвище і сказав звідки той 
родом. Виявилося - з Диканьки, що під 
Полтавою. Опублікований нарис став 
відомим широкому загалу громадян 
СРСР.

Цю газетну публікацію зберегла 
племінниця І. Даценка (дочка сестри 
Олександри) Ольга Василівна Рубан. 
Пройшли роки, а Ольгу Василівну все 
ще цікавила доля рідного дядька Івана 

Івановича Даценка. У 2001 р. вона звер-
нулася на всім відому телепередачу "Жди 
меня". Телеведучі Ігор Кваша і Маша Шук-
шина вирішили впевнитись, чи дійсно був 
такий факт, і, по можливості, знайти свідків 
або учасників тих далеких подій.

Починаючи з 2001 р. протягом двох ро-
ків було проведено декілька телепередач. У 
результаті пошукової роботи знайдено по-
над 20 чоловік, які знали І. Даценка по служ-
бі, і тих, які бачили його в Канаді.

Було встановлено, що у 1967 р. радян-
ська делегація партійних працівників, діячів 
культури на чолі з членом ЦК КПРС А. По-
лянським побувала на Всесвітній виставці 
"ЕКСПО-67" у Монреалі 
(Канада). У складі делегації 
був народний артист Мах-
муд Есамбаєв. На одному 
із концертів він виступив 
із кращим своїм номером 
"Танець вогню" і темпера-
ментом підкорив серця гля-
дачів.

Зачарований його 
віртуозною майстерніс-
тю прем'єр-міністр Кана-
ди Лестер Пірсон запитав 
Махмуда, який би він хотів 
отримати подарунок. На що 
той відповів: "Я б хотів побачити, як живуть 
у вас індіанці й подивитись їхні танці". На-
ступного дня радянську делегацію запро-
сили до резервації, де жило плем'я індіан-
ців, яке входило в союз ірокезів.

Разом з іншими гостями Махмуд зай-
шов у один із найбільших вігвамів і був 
зачарований тим, як було обставлено по-
мешкання: списи, томагавки й інша зброя. 
З'явився вождь племені: високий, міцний, 
статний, іще моложавий індіанець, весь 
укритий татуюванням і розмальований бо-
йовими фарбами. Брови й волосся чорні. 
Хоча на ньому було намисто, блискітки та 
інші прикраси, але це екзотичне вбрання не 
могло приховати військової виправки. Голо-
ву вождя прикрашало різнокольорове пір'я. 
За ним ішов почет. Есамбаєв звернувся до 
перекладача: "Скажіть вождю, що він дуже 
красивий". На що вождь чистісінькою укра-
їнською мовою відповів: "Здоровенькі були, 
прошу до мене в гості".

У подальшому вождь розмовляв із ра-
дянською делегацією російською мовою, 
з перекладачем - англійською, а зі своїми 
одноплеменцями - їхньою мовою. Вождь 
покликав свою дружину й щось їй сказав, 
після цього на стіл були поставлені галушки 
й українська горілка (він заздалегідь знав, 
що приїде радянська делегація).

Випили, закусили і вождь запитав: "А 
українські пісні ви знаєте?". І сам красивим 
баритоном затягнув "Розпрягайте хлопці 
коней та лягайте спочивать...". Дружина, 
діти й члени делегації підспівували. Хтось 
запитав: "Хто ж ви такий?". Вождь відпо-
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вич Даценко з-під 
Полтави". Індіанці 
дали своєму вож-

деві ім'я Пронизу-
ючий Вогонь, його 
англійське ім’я й 

прізвище - Джон 
Макнобер.

Про те, що 
вождь індіанського 
племені Іван Дацен-
ко не лише вихо-
дець із Радянського 
Союзу, а ще й Герой 
Радянського Союзу, льотчик, Есамбаєву 
розповів професор Монреальського уні-
верситету. На прощання вождь попросив 
членів делегації вислати краєвиди милої 
його серцю України, Полтавщини.

На той час рано було ще Івану Іванови-
чу передавати Привіти на Батьківщину. Тут 

його після розповідей агентів 
КДБ, які входили до делега-
ції, вважали ворогом народу, і 
якби він повернувся, то потра-
пив би в концтабори Сибіру.

Як з'ясувалося при по-
дальших розслідуваннях: у 
повітряному бою піді Львовом 
І. Даценко не загинув, а потра-
пив у полон до німців. У 1945 
р. тікає з німецького полону і 
потрапляє до американської 
зони окупації Німеччини. За 
Потсдамською угодою всіх 
полонених союзники повинні 

були повернути Радянському Союзу. Іван 
Іванович уникнув відправлення на Батьків-
щину і невідомим для нас чином потрапив 
у Канаду. Там працював на околиці Монре-
аля на різних роботах. В одному з поселень 
індіанців йому припала до вподоби смагля-
ва індіанка. На той час він був ще молодим 
парубком. Вона відповіла взаємністю. Іван 
Іванович звернувся до вождя племені з 
проханням віддати йому дочку за дружину. 
Вождь дав згоду, але за умови, що він стане 
членом племені, а після його смерті - вож-
дем, тому що в нього не було синів. Після 
деякого вагання І. Даценко погодився. При 
зустрічі колектив делегації звернув увагу на 
те, як шанобливо ставились члени племе-
ні до свого вождя. Це означало, що вождь 
справлявся з обов'язками керівника пле-
мені.

Редакція передачі "Жди меня" у 2002 
р. дала запит у Монреаль, щоб допомо-
гли знайти І. Даценка або його нащадків. 
Відгукнулась пані Дейл, яка розповіла, що 
в 70-х рр. ще 10-літньою дівчинкою вона 
їздила в індіанські резервації, де її мама 
проводила екскурсії іноземним групам. 
Вона особисто знала вождя цього племені 
й повідомила, що в нього був син, а в сина 
- двоє дітей. На 2002 р. вождь і його син по-
мерли, яка доля внуків І. Даценка невідо-
мо. В одній із телепередач "Жди меня" про 
вождя розповів один із членів делегації, він 
же представив кіноплівку про це плем'я, де 
був зображений і вождь.

Постало питання: чи дійсно той вождь 
і наш І. Даценко одна особа. Для цього 
фотографії воєнних років і фото Даценка-

вождя Ігор Кваша відправляє до Мос-
ковського інституту судово-медичної 
експертизи. Там встановили - одна і та 
сама людина.

Отже, нам точно відомо, що наш 
земляк Іван Іванович Даценко був вож-
дем племені ірокезів у Канаді.

Телепередача "Жди меня" намага-
лася знайти нащадків вождя, але в наш 
час це дуже складно, тому що з 90-х рр. 
у Канаді не існує резервацій індіанців. 
Вони стали рівноцінними громадя-
нами Канади і, шукаючи кращої долі, 
роз’їхалися по світу.

http://orenda.pl.ua

ІВАН  ДАЦЕНКО 

•
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ХІМІЯ – НАУКА  МАЙБУТНЬОГО
ДЛЯ  ТАЛАНОВИТИХ  ДІТЕЙ 

Присипана снігами,снігами,снігами...
А сніг легкий все пада, пухнастий, пухнастий.
А я на дні замета, замета, замета,
притиснута до серця моєї планети. 
Вона мене так любить, так любить, так любить, 
І ніжно захищає від звірів лютих, 
І ніжно захищає від злив, ураганів. 
Ніхто мене не чує іще під снігами. 
Крізь білозірність срібну думки мої сяють, 
І всі світи радіють, що я розквітаю. 
Невидимо-блакитно, як пролісок, раптом 
я вибухну з-під снігу пресонячним ранком. 
Пухнасті і колючі сніжинки-зорі 
озвуться здивуванням у синім зорі. 
І світ багатогранний в одній краплинці 
довірливо засяє на пелюстинці.
А поки що в пухнастім зимовім лоні
затамувавши подих, живу у слові.
На сонячній долоні мого Безмежжя
пульсую, наче промінь, у нескінченність.
Присипана снігами, снігами, снігами,
неначе в планкеоні, лечу світами.

* * *
Олеся  ОМЕЛЬЧЕНКО

•
  П

О
Е

Т
И

Ч
Н

И
Й

  Р
О

З
М

А
Й

У Дніпропетровському національному 
університеті ім. О.Гончара відбувся 
другий тур 49 обласної олімпіади юних 
хіміків, присвяченої 300-річчю з дня 
народження М.В.Ломоносова і 100-річчю 
вручення Нобелівської премії в галузі хімії 
Марії Складовській-Кюрі. Зазначимо, що 
2011 рік Генеральною асамблеєю ООН 
проголошено Міжнародним роком хімії.

До участі в об-
ласній олімпіаді 
з а п р о ш у в а л и с ь 
учні 8-11 класів 
шкіл, гімназій, лі-
цеїв та колегіумів зі 
всіх міст та районів 
Дніпропетровської 
області – всього її 
учасниками стали 
162 учні. Олімпіад-
ні завдання були 
розроблені мето-
дичною комісією 
ДНУ ім. О.Гончара 
та Дніпропетров-
ського обласно-
го інституту післядипломної 
педагогічної освіти. У журі – 
кращі вчені вищих навчальних 
закладів регіону – Дніпропе-
тровського національного 
університету імені О.Гончара, 
Дніпропетровської держав-
ної медичної академії, Укра-
їнського державного хіміко-
технологічного університету 
та Дніпропетровського дер-
жавного аграрного універси-
тету. Проводилась олімпіада 
у два тури – теоретичний та 
експериментальний. За рі-
шенням журі, на другий тур, 
що відбувся на базі хімічного 
факультету ДНУ, було реко-
мендовано 79 учасників.

У стінах ДНУ на хлопців та 
дівчат, зацікавлених у хімічній 

науці, чека-
ли завдання 
е к с п е р и -
ментального 
х а р а к т е р у. 
В своє роз-
п о р я д ж е н -
ня школярі 
на кілька 

годин отримали 
спеціалізовані ла-
бораторії, де їм 
п р о п о н у в а л о с ь 
провести практи-
куми із визначен-
ня різноманітних 
хімічних речовин 
та сполук. Відтак, 
юні хіміки, безпо-
середньо працю-
ючи з реагентами, 
мали можливість, 
продемонструвати 
членам журі свої 
знання та вправ-
ність. Окрім практичної час-
тини – проведення хімічних 
експериментів – учасникам 
олімпіади необхідно було те-
оретично обґрунтувати свої 

досліди та надати схеми хі-
мічних перетворень.

Надалі з переможцями 
експериментального туру у 
ДНУ ім. О.Гончара викладачі 
проведуть проміжні трену-
вальні збори, які остаточно 
визначать представників на-
шої області на ІV етапі Всеу-

країнської олімпіа-
ди юних хіміків.

Зазначимо, що 
на факультеті ство-
рені всі умови для 
плідної науково-
дослідницької ро-
боти студентів. До 
їхніх послуг – різ-
номанітні навчаль-
ні та навчально-
д о с л і д н и ц ь к і 
лабораторії, п’ять 
наукових гурт-
ків. Кожного року 
студенти беруть 

участь у Всеукраїнській олім-
піаді з хімії та Всеукраїнсько-
му конкурсі наукових робіт 
із хімічних наук. Кращі сту-
денти факультету отримують 

стипендії Президента Украї-
ни, Верховної Ради України, 
міського голови, Вченої ради 
ДНУ, благодійної організації 
"Фонд Віктора Пінчука" та ін. 
Наукова робота студентів хі-
мічного факультету ДНУ зна-
ходить своє відображення і у 
численних публікаціях – са-
мостійно чи у співавторстві 
з викладачами студенти що-
річно видають наукові стат-
ті і тези конференцій різних 
рівнів, включаючи міжнародні 
конференції та симпозіуми.

Випускники хімічного фа-
культету ДНУ ім. О.Гончара 
мають унікальну можливість 
продовжувати навчання в ма-
гістратурі та аспірантурі ви-
щих навчальних закладів ряду 
країн Європи та Сполучених 
Штатів Америки. Усі вони в 
подальшому отримують ве-
ликий вибір пропозицій щодо 
працевлаштування і можуть 
успішно працювати викла-
дачами у вищих навчальних 
закладах, науково-дослідних 
інститутах і лабораторіях, на 
хімічних, фармацевтичних і 

харчових підпри-
ємствах на по-
садах завідувачів 
хімічними і вироб-
ничими лаборато-
ріями, інженерів-
т е х н о л о г і в , 
інженерів-хіміків, 
хіміків-аналітиків 
тощо.

Інформаційно-
аналітичне 

агентство
ДНУ ім. 

О.Гончара.
На світлинах: 

11 клас – лабора-
торна робота з визначення 
основних груп харчових речо-
вин; 9 клас – практикум з ви-
значення невідомої харчової 
добавки.

УВАГА!  
ХІМІЧНИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

радо запрошує всіх майбутніх абітурієнтів отримати 
фундаментальну хімічну освіту за такими напрямами:

–"Хімія" (спеціалізації "фармацевтична хімія", "ана-
літична хімія", "комп’ютерна хімія");

– "Хімічна технологія та інженерія" (спеціалізація 
"хімічна технологія високомолекулярних сполук"); 

– "Харчова технологія та інженерія" (спеціалізація 
"технологія харчування").

До відома усіх бажаючих: на факультеті діють п’ять 
профілюючих кафедр – органічної хімії, фізичної та 
неорганічної хімії, аналітичної хімії, хімії та хімічної 
технології високомолекулярних сполук, а також кафе-
дра загальної хімії та харчових технологій. Окрім того, 
працюють три наукові школи – школа епоксидів, елек-
троосадження і захисту металів від корозії та школа 
аналітичної хімії малих концентрацій. Фахівці хімічно-
го факультету ДНУ активно співпрацюють з науковими 
установами та підприємствами Дніпропетровська, Хар-
кова, Києва, Одеси, Донецька та інших міст України.

Отже, хімічний факультет ДНУ завжди радий при-
йняти на навчання усіх зацікавлених молодих людей, 
що вирішили присвятити себе хімічній науці. •

•
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Обласний центр істо-
рії та розвитку української 
мови ДНУ ім. Олеся Гон-
чара провів презентацію 
книги “Об’єднані магією 
слова”. Це друге видання 
нарисів і статей про життя 
й мовотворчість відомих 
випускників ДНУ – пись-
менників, журналістів, лі-
тературознавців – у межах 
науково-дослідницького 
проекту “Мовотворчість 
письменників – випускників 
ДНУ” (перша книга “О, alma 
mater, зоре світанкова!” 
опублікована в 2009 році).

У проведенні заходу 
взяли участь: проректор з 
науково-педагогічної ро-
боти у сфері гуманітарної 
освіти та виховання молоді 
В.В. Іваненко, науковці ДНУ, 
студенти факультету укра-
їнської й іноземної філоло-
гії та мистецтвознавства, 
письменники О.Н. Булах 
(Леся Степовичка), Н.В. 
Дев’ятко, Д.В. Калинова, 
С.Я. Лебідь, В.В. Ніколен-
ко, А.М. Шкляр, а також В.І. 
Пуппо (син І. Пуппо).

Привітала присутніх де-
кан факультету української 
й іноземної філології та мис-
тецтвознавства І.С. Попова, 
яка є науковим керівником 
Обласного центру історії та 
розвитку української мови. 
“Сьогодні, як ніколи, - від-
значила Ірина Степанівна, 
- важливо не пропустити, 
акумулювати і зберегти 
традиції кожного народу, 
кращі надбання духовності 
та моральності, не втрати-
ти того найдорогоціннішо-
го скарбу – мови. Славити 
свою мову у своєму обійсті 
можна по-різному, понад 

90-річна історія нашого дому 
– Дніпропетровського наці-
онального університету ім. 
Олеся Гончара – достатньо 
висвітлена, але не повністю 
написана. Не вистачає в ній 
сторінок про відомих випус-
кників ДНУ, для яких універ-
ситет був свого часу стартом 
у творче життя, трампліном 
у високість власних задумів і 
злетів. А тому особливо при-
ємно, що  вийшла друком 
книга “Об’єднані магією 
слова”, яка складається із 
двох розділів: “Університет 
– майстерня духу поколінь” 
і “Мовотворчість письмен-
ників – випускників ДНУ”. 
Ця праця є продовженням 
науково-дослідницької ро-
боти Обласного центру іс-
торії та розвитку української 
мови, започаткованої про-
ектом “Мовотворчість пись-
менників – випускників ДНУ”, 
що особисто підтримується 
ректором Дніпропетровсько-
го національного університе-
ту ім. Олеся Гончара акаде-
міком М. В. Поляковим.” “У 
стінах нашого університету, 
- наголосила І.С. Попова, 
- відбувається знакова по-
дія: рідне слово об’єднало 
сьогодні науковців, студен-
тів, письменників, об’єднало 
різні покоління, навіть різні 
епохи!” 

Вітаючи всіх зі святом, 
В.В. Іваненко підкреслив, 
що книга, яку ми тримаємо 
в руках, – результат копіткої 
дослідницької роботи пере-
дусім студентів-україністів, 
які наполегливо йшли до 
здійснення задуманого, у по-
шуках фактів торуючи стежки 
до бібліотек, музеїв і домівок 
письменників, яким часом 
зовсім непросто було знайти 
об’єктивну інформацію про 
біографію видатних випус-
кників чи вибрати потрібні 
методи опису індивідуально-
авторських мовних одиниць. 
Безперечно, чимало зусиль 
було докладено й нашими на-
уковцями, щоб ця книга ста-
ла одним із кращих надбань 
нашого університету, при-
множила історичну пам'ять. 
Приємно радіти кожному 
звершенню рідного слова у 
найвищому його розумінні, 
зазначив Валентин Васильо-
вич, побажавши усім присут-
нім творчих успіхів, радості 
відкриттів, нових звершень, 
освічених і освячених зорею 
слова.

Звернулася зі словами 
вдячності до юних творців 
і директор Обласного цен-
тру історії та розвитку укра-
їнської мови Н.С. Голікова, 
дякували авторам проекту 
голова Обласної спілки пись-

менників Леся Степовичка 
та голова наукового това-
риства «Філолог» М. Бур-
дастих, підкресливши, що 
тепер усі, хто прагне кра-
ще зрозуміти літературний 
процес Придніпров’я, змо-
жуть звернутися  не лише до 
публікацій у періодиці, але 
й до сучасних студентських  
досліджень, зроблених на 
основі власного досвіду, 
пропущених через призму 
світобачення молодого по-
коління. Зустріч вийшла те-
плою та по-родинному за-
тишною. 

Щиро переконані, що 
книга “Об’єднані магією 
слова” допоможе кожному 
доторкнутися частинкою 
своєї душі до земного вог-
нища роду нашого – укра-
їнської мови, допоможе 
глибше усвідомити, що, жи-
вучи на землі Т. Шевченка, 
І. Франка, М. Хвильового, 
В. Підмогильного, О. До-
вженка, Олеся Гончара, П. 
Загребельного, просто не-
можливо говорити мовою 
іншою, бо ми ж українці. Ми 
– велика нація, яка зможе 
зберегти й примножити свій 
неоціненний скарб – рідну 
мову! 

Сподіваємося, що ця 
публікація знайде зацікав-
леного читача, зігріє сер-
це кожного, про кого в ній 
ідеться. Ми схиляємося пе-
ред пам’яттю про тих, кого 
вже з нами немає, і щиро 
зичимо здоров’я, творчо-
го запалу всім нині сущим, 
чиє слово бентежитиме, на-
дихатиме, підкорюватиме 
душі людей сьогодні, завтра 
й позавтра… 

Тетяна ШЕВЧЕНКО, 
провідний спеціаліст 

Обласного центру
історії та розвитку 
української мови.

На світлині: присутніх 
вітає декан факультету укра-
їнської й іноземної філології 
та мистецтвознавства Іри-
на ПОПОВА.

•

ОБ’ЄДНАНІ
МАГІЄЮ
СЛОВА

ОБ’ЄДНАНІ
МАГІЄЮ
СЛОВА

Василь Іванович ГРИШКО — відомий політичний діяч і талановитий публіцист, дослідник 
літератури і літературний критик та есеїст — в 1930-х рр. починав у Харкові свій шлях у літера-
туру книжкою повістей, але як радянський письменник він «не збувся», бо шлях той прослався 
йому через тюрми й колимську каторгу, що зробили його — молодого політв'язня — політично 
активним політемігрантом.

Перебуваючи в 1945-1949 рр. у Німеччині, В. Гришко активно працював у розбудові та пре-
сі АБН, в газеті «Українська трибуна», як член Політради ЗЧ ОУН, а потім разом з І. Багряним 
— в «Українських вістях», ставши там провідним публіцистом УРДП.

У США В. Гришко був одним з перших творців ДОБРУСу, головним редактором газети 
«Український Прометей», Головою УРДП, став доктором філософії. Працюючи політичним 
коментатором на Радіо «Свобода», написав і передав в ефір понад тисячу коментарів на 
національно-політичні теми.

Вміщені в цьому томі публіцистичні статті — це відбитки поточної історії того часу, в якому 
автор жив і був активним учасником ідейного життя свого народу — на Батьківщині і в україн-
ській західній діаспорі. В його працях висловлюються думки з приводу подій, що стосуються 
українського загальнонаціонального життя. Автор і на чужині в центрі своєї уваги публіциста 
тримав передусім проблематику свого народу в Україні.

•  ВІД СІЧЕСЛАВСЬКОГО ПРЕДСТАВНИКА ФУНДАЦІЇ ІМ. І. БАГРЯНОГО
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МУДРІСТЬ  НАРОДІВ  СВІТУ:  ПРИСЛІВ’Я  ТА  ПРИКАЗКИ
В’ЄТНАМСЬКІ СЛОВАЦЬКІ КИРГИЗЬКІ

•

✓ Не казна - скарб, а народ.
✓ Богатир пізнається у бор-
ні.
✓ Ячмінь не вродить на ка-
мені, чужинець не стане од-
носельцем.
✓ Мисливця на вовків піз-
наєш по шапці.
✓ Кінь - крила джигіта.
✓ Коли бай вбереться в 
нове, кажуть "Вітаю!", 
коли бідняк - кажуть "Де 
взяв?".
✓ Дім, де є дочка, схожий 
на бурдюк, де є кумис.
✓ Краще добрий сусід, як 
поганий родич.
✓ Пригощаєш гостя, наго-
дуй і його коня.

✓ Праця - найпевніший скарб.
✓ Піп лякає пеклом, а пани 
арештом.
✓ Смачніший хліб на волі, 
аніж калач у наймах.
✓ Хто собі не довіряє, той 
весь світ за ворога має.
✓ У пиховитого хвалька ро-
зуму не шукай.
✓ Коли один до річки, дру-
гий по воду - буде там біда 
і незгода.
✓ Над мудрими й зірки не 
панують.
✓ Сміявся казан з горщика, 
та обидва чорні.
✓ На чужому коні хоч і в бо-
лото. 
✓ Біля гнилого яблука і здо-
рове згниє.

•  РЕКЛАМА

✓ Священий меч навіть з уко-
роченим держаком - грізний.
✓ Краще громада, ніж майно.
✓ Стійкий та непохитний - 
устоїть проти вітру.
✓ Рисове зерно - скільки ба-
чило воно!
✓ Всі багаті - глухі, всі вель-
можні - сліпі.
✓ І так тяжко, та ще й соба-
ки покусали.
✓ Перед золотом і сріблом 
усі закони зблідли.
✓ Спершу в дурні пошився, 
потім мудрості навчився.
✓ Хоч сотнею доріг тікай, а 
від долі не втечеш.
✓ Дерево гни, поки молодень-
ке, дитину вчи з пелюшок.
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Своєму народу до-
бродій  Я. Стех в 

першу чергу прагне при-
служити небайдужим сло-
вом. Його перу  належать   
понад 600 статей, нарисів, 
рецензій, переважно з те-
матики Закерзоння, він  

Українець з Польщі Ярослав Стех мешкає в То-
ронто. Потрапив  він туди, рятуючись від пе-

реслідувань комуністичної влади Польщі, котра у 
свідомому  українцеві з Перемищини  вбачала, зро-
зуміло, буржуазного націоналіста та «бандерівця». 
Щоправда, нині пан Ярослав часто буває і у Польщі, 
і в Україні. Те, що залізна завіса таки впала, велика 
заслуга таких людей як він, людей, які у найсуворішу 
добу ідеологічного тиску та переслідувань інакодум-
ців відстоювали своє і наше право на свободу і правду. 

також автор  декількох 
наукових праць, моногра-
фій.. Велике наукове   і гро-
мадське  значення мають  
три  науково-дослідницькі  
книги „Пропам’ятна книга 
українських діячів Пере-
мищини”  (видані в 2006, 

2009 і 2010 ), в яких Ярос-
лаву Стеху особисто вда-
лося дослідити  життя та 
діяльність близько 1270 
достойників  в  ХІХ і ХХ 
ст. з Перемищини, Ярос-
лавщини і Любачівщини.

Добродій Ярослав - 
один із засновників зем-
ляцтва „Перемищина” в 
Канаді і  його довголітній  
голова. Він бере  актив-
ну участь в громадсько-
му житті  нашої  етнічної 
спільноти, а також  у різ-

номанітних імпрезах та 
конференціях, академіях, 
присвячених національ-
ній проблематиці в Укра-
їні. 

Пан  Я. Стех завжди 
радий новим зустрічам і 
контактам, а тому залюб-
ки подаємо його поштову 
та е-адреси. 

Mr. J. Stech, 80 Coe 
Hill Dr. apt.414, Toronto, 
Ont. M6S, 3C9; e-mail: 
jaroslawstech@yahoo.com.

Влас. інформ. 

ПОСТАТІ  
ДІАСПОРИ

СЛУЖИТИ  НАРОДОВІ
НЕБАЙДУЖИМ  СЛОВОМ
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ВИСОКА ТОНКА НІЖКА, 
ЧЕРВОНА ШАПКА 

З БІЛИМИ ЦЯТКАМИ

Яких тільки див не зу-
стрінеш в любій Укра-

їні! «Років із десять тому один 
із моїх колег-вчених, виходець 
із гірського карпатського села, 
при мені підібрав гриб,  дуже 
схожий на звичайний червоний 
мухомор і котрий я завжди іг-
норував. На мій здивований по-
гляд він одразу ж усміхнувся й 
повідомив, що це справжнісінь-
кий мухомор з роду мухоморів 
(Amanita), але цей вид мухомо-
ру ЇСТІВНИЙ і називається 
він “мухомор Цезаря” (Amanita 
caesarea; на закарпатському діа-
лекті – “цісарський гриб”; на 
близькій для всіх закарпатців 
словацькій мові – “цісарська 
мухотравка”). Потім я дізнався, 
що цей гриб ДУЖЕ смачний і 
входить до грибної “еліти”. Смак 
цього гриба дуже високо ціну-
вався ще у Стародавньому Римі, 
звідки, власне, й походить його 
назва. 

Найкраще росте цей гриб під 
дубами, рідше під іншими лис-
тяними деревами (принагідно 
зауважу, що червоний мухомор 
зазвичай росте у хвойних лісах 
і рідше – під березами). Вима-
гає багато тепла й сонця, тому в 
Україні зустрічається лише на 
територіях з найбільш м’яким 
кліматом – у Криму й на За-
карпатті. Збирають цей гриб у 
нашому краї із середини літа до 
пізньої осені».

Детальніше інформацію Ва-
лентини Шабеті про цікавинки 
з грибного царства України чи-
тайте на стор. 31 часопису. 


