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В І ТВ І Т А Є М ОА Є М О

Ректора НПУ імені М. П. Драгоманова
Віктора Андрущенка

з обранням Президентом
Асоціації ректорів педагогічних

університетів Європи.

Університет пишається своїм лідером!

“ВІДОМИЙ#НЕВІДОМИЙ”
СВЯТКУВАННЯ 170�річчя від

дня народження Михайла Драго�
манова увінчалися популяриза�
цією цієї постаті на державному
рівні. Видатні науковці, письмен�
ники, представники бізнесу і
влади визнали особистість
Михайла Петровича як Вчителя
всього українського народу.

Національний педагогічний
університет його імені подарував
громадськості надзвичайний
подарунок – ювілейний збірник
на пошану визначного вченого
“Відомий#невідомий Михайло
Драгоманов”, що побачив світ у
видавництві вишу.

Книга умістила статті та роз�
відки, присвячені різним граням
життєдіяльності й наукової спад�
щини М. П. Драгоманова. Пропо�
новані дослідження, що належать
перу відомих українських вчених,
у сукупності відтворюють непро�
минальне науково�творче осмислення Драгоманова як історика,
літературознавця, педагога, культуролога й релігієзнавця, філосо�
фа, політолога й політика, правознавця і суспільствознавця, еконо�
міста, публіциста, редактора, видавця тощо.

У виданні можна знайти статті таких відомих учених, як Віктор
Андрущенко, Володимир Погребенник, Любов Мацько, Марія
Плющ, Юрій Шемшученко, Володимир Бех, Володимир Бори#
сенко, Володимир Денисенко та багато інших.

Ювілейний збірник став ще однією сходинкою до привідкриття
завіси, за якою стільки років переховували це величне ім’я. Можли�
во, нові покоління нарешті зовсім по�іншому сприйматимуть
Михайла Драгоманова, заповнивши усі білі плями його життєпису
й громадської діяльності.
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ПІСЛЯ “Сутінків Європи” Освальда Шпенглера ця книга на зміну песи�
мізму та драматизму несе суспільству світлу ідею можливостей позитив�
них змін і трансформацій, перспектив активного втручання у цивілізаційні
процеси.

“Світанок Європи” Віктора Андрущенка, ще навіть поки лежав у дру�
карні, отримав розголос серед наукової громадськості, особливо напере�
додні славнозвісного Європейського Форуму ректорів педагогічних
університетів. Проблематика, якої торкається автор, до болю актуальна
для сучасного освітнього суспільства, і не лише України.

Європейські вчені в галузі педагогіки, соціології, менеджменту відкриють для себе у цій монографії
небачену кількість тез, наукових гіпотез, оригінальних авторських думок, що вже давно заслуговують
на глибокі розвідки.

Зокрема у книзі аналізується перебіг об’єднавчих процесів на теренах Європи, суперечності та
перепони на цьому шляху, можливості їх уникнення та мінімізації засобами навчання й виховання. Під�
креслюється, що головним суб’єктом і провідником цього процесу постає вчитель. Віктор Петрович
обґрунтовує необхідність формування нового вчителя на платформі загальнолюдських цінностей.

Одинадцять розділів книги присвячені розгляду парадигми європейськості в Україні, функціонуван�
ня освіти в глобалізованому світі. Тут зібраний не лише неоціненний досвід великих педагогів і мисли�
телів, але й деталізовано перспективи застосування цього досвіду в майбутньому, бо ж лише будуючи
педагогічну науку на класичному фундаменті, можна не переживати за стійкість споруди.

Така книга стане неоціненним подарунком не лише для вчителів, педагогів, соціологів, але й для
політиків, істориків, філософів, для звичайних студентів, пересічних громадян, які себе усвідомлюють
щирими українцями на світовій арені.

ПЕРШОМУ УКРАЇНЦЮ ЄВРОПИ
10 ВЕРЕСНЯ відбулось покладання квітів до пам’ятника видатного

історика, філософа, культуролога та громадського діяча України Михайла
Петровича Драгоманова.

Акція, ініціатором якої стала Студентська рада Інституту філософської
освіти і науки, була присвячена 170�річчю від дня народження Михайла
Драгоманова. До заходу вшанування пам’яті “першого українця в Європі”
приєднався ректор університету академік Віктор Андрущенко та проректор з
навчально�методичної роботи  професор Роман Вернидуб.

Про постать Михайла Драгоманова, а також його суспільну роль у житті
нашого народу розповів викладач кафедри культурології, редактор газети
“Педагогічні кадри” Сергій Русаков.

Покладання квітів студентами і викладачами Інституту філософської освіти
і науки відкрило ряд заходів до ювілею Михайла Драгоманова, чиє ім’я носить
наш славний університет.

Юлія СУХЕНКО

Проректор
проф. Г. І. Волинка

презентує книжку “Відомий?
Невідомий Драгоманов”

Під час покладання квітів
М. П. Драгоманову

Ректор розповідає студентам
про М. Драгоманова 

Шпальту підготувала Людмила КУХ,
керівниця прес�служби університету.

Фото: Тарас Бондаренко 



– Миколо Михайловичу, вітаємо
Вас з Днем народження. Хай доля
дарує Вам довге здоров’я і наснагу в
роботі зі студентами! Миколо Михай�
ловичу, як нам відомо, за спеціальні�
стю Ви вчитель фізики. Розкажіть, будь
ласка, як з фізика Ви стали філософом
та релігієзнавцем? 

– Трудову діяльність я розпочав у
загальноосвітній середній школі вчите�
лем, викладав фізику у 9�х і 10�х класах.
Такий тоді був порядок – вчителів було
мало, тому повинні були відпрацювати
після інституту. Згодом змінив вчительсь�
ку роботу на комсомольську, а потім – на
партійну. Я працював керівником лектор�
ської групи, постійно спілкувався з викла�
дачами, які приїздили читати лекції.
Через деякий час перейшов на науково�
дослідну роботу в Інститут філософії імені
Г. С. Сковороди Академії наук України, де
працював старшим науковим співробіт�
ником, завідувачем відділу інституту в
м. Івано�Франківську. Пізніше призначили
на посаду завідувача сектору філіалу Ака�
демії суспільних наук у м. Києві, а захи�
стивши докторську дисертацію у 1983 р.,
я став завідувачем кафедри у Київському

д е р ж а в н о м у
педагогічному
і н с т и т у т і
ім. О. М. Горько�
го (тепер Націо�
нальний педаго�
гічний універси�
тет імені
М. П. Драгома�
нова).

– Хто впли�
нув на ваше
становлення?

– Я навчався
у Москві. Там і
д и с е р т а ц і ю
захищав, а в
Київ приїхав
вже як зрілий
релігієзнавець.
Що ж до мого
формування як

філософа, то тут велику роль відіграли
колишній директор Інституту філософії
АН України Володимир Шинкарук і Миро�
слав Попович – нинішній директор. Три�
валий час я з ними працював. 

– Ви очолювали кафедру 20 років.
Скажіть, будь ласка, коли ви прийшли
працювати, вона йменувалась кафе�
дрою наукового атеїзму, етики і есте�
тики, на початку 90�х з вашої ініціати�
ви її перейменували на кафедру куль�
турології. У той час культурологія не
була такою популярною, як сьогодні,

чому була обрана саме
вона? 

– Наша кафедра була
створена у 1964 р., я прийшов
в університет у 1983 р., тобто
кафедра працювала довгий
час до мене. Завідувачем тоді
був Борис Лобовик – талано�
витий вчений�філософ. Коли
він перейшов працювати в
Інститут філософії, завідува�
чем призначили мене. Кафе�
дра культурології спершу нази�
валась кафедрою наукового
атеїзму, етики і естетики. У
1985 р. її перейменовано на

кафедру історії і теорії релігії та вільно�
думства, етики і естетики. З 1991 р. у
зв’язку з розширенням кола дисциплін
вона отримала нову назву – кафедра
культурології. Це з погляду того, що кафе�
дра була дуже великою – 22 викладачі, і
ми відкрили цю нову дисципліну. Її стали
вивчати всі студенти усіх факультетів уні�
верситету. 

– Які особисті здобутки для вас є
найвизначнішими?

– Найвизначнішими здобутками для
мене є дві книжки – “Релігієзнавство” та
“Українська і зарубіжна культура”. І зви�
чайно ж це вихованці, яких вдалося підго�
тувати – 28 кандидатів і 11 докторів наук. 

– Ви підтримуєте зв’я�
зок з ними?

– Аякже, ми підтримує�
мо найтісніші зв’язки. 

– Хтось з ваших вихо�
ванців сьогодні працює в
університеті?

– Так, це Віталій Хро�
мець, нині він заступник
завідувача кафедри культу�
рології. Слід згадати також
Тараса Борозенця, Світлану
Хрипко, Юлію Корнійчук.
Загалом через мої настано�
ви “пройшла” більша части�
на кафедри. 

– Чим для вас є Драго�
мановський університет?

– Це вагома навчальна і
наукова установа. Тут я не
тільки викладаю, а й пишу
підручники, наукові праці.

– Над якою темою ви
працюєте зараз? 

– Тема одна і та ж сама,
але акцент залежить від
ситуації. Релігієзнавство –
це наука, яка більш�менш
стабільна.

– До того ж Ви ведете
наукову школу під назвою
“Культурологія як чинник формування
особистості, наукова та релігійна кар�
тина світу”? Як ви поєднуєте релігієз�
навство і культурологію?

– Вони чудово поєднуються, бо релігі�
єзнавство – частина культурології, воно
посідає в ній вагоме місце. Це і є мій своє�
рідний внесок. 

– В СРСР була заборона релі�
гії, але люди тягнулися до неї…

– Я не поділяю думки, що в СРСР
діяла заборона релігії чи церкви.
Церква була і є. Володимирський
собор, Лавра як стояли на місці, так і
стоять досі. Щоправда, функції цер�
кви тоді звужувалися. Питання було
поставлене так: є віруючі – нехай
вони ходять, моляться, виконують
обряди, немає віруючих – нехай з
ними працює церква. Заборони ж як
такої не було. Комсомолець міг йти
до церкви як спостерігач, якщо ж ста�
вав учасником церковного обряду –
парторганізація вже розглядала його
справу.

– Ви одним з перших розглянули
традиції і обряди, їх взаємозв’язок із
соціальними стосунками. Розкажіть,
будь ласка, детальніше. 

– Чесно кажучи, я не хотів брати цю
тему для дослідження. Але так трапилося,
що я став третім дослідником у СРСР, хто
серйозно над нею працював – що таке
обряди? чому вони існують в різних релі�
гіях? Тоді ця тема виявилася вдалою. Але я

не захищав її як дисертацію. Це була лише
книжка. Її видали накладом 24 тисячі при�
мірників, і вона розійшлась в усі республі�
ки. А вже у 80�ті роки я продовжив тему
обрядовості.

– Які у Вас плани на найближчий
час?

– Для мене наука і викладання – це
спільне. За моїми книжками навчаються
багато студентів Тому в планах на най�
ближчий час – підготувати і видати збірку
“Релігієзнавство у ВНЗ”. 

– Ваші побажання студентам,
викладачам, читачам газети.

– Бажаю утвердитися в науковій робо�
ті. І соціологам, і політологам, і релігієз�
навцям, і іншим науковцям. Знайдіть свою
тему і розробляйте її. Особливо це поба�
жання релігієзнавцям, адже сучасна релі�
гійна ситуація в Україні складна. Якщо на
початку ХХ століття можна говорити зде�
більшого лише про православ’я, то зараз
важко говорити про один напрям. Сьогод�
ні функціонує більше 130�ти релігійних

напрямків та рухів, і їх треба досліджувати.
Якщо ж говорити про весь світ, то це ще
більше релігійних течій і спрямувань.
Питання релігійної ситуації, на мій погляд,
сьогодні є одним з найактуальніших – як
вона розвиватиметься у ХХІ столітті? І
саме науковцям слід шукати відповідь на
це питання.

Спілкувався Сергій РУСАКОВ
Фото Ірини МОРОЗ
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З іменем Миколи Михайловича Заковича пов’язані плідні
дослідження з проблем культури та релігієзнавства. Він першим
теоретично обґрунтував необхідність вирізнення і всебічного
дослідження святково�обрядової сфери культури народу, вия�
вив закономірну залежність звичаїв, свят і обрядів від типу
соціальних відносин, особливості їх розвитку. Цим було відкри�
то новий напрямок досліджень у галузі філософського аналізу
культури. 

12 серпня Микола Михайлович відсвяткував 80�річчя. Вчений
люб’язно погодився розповісти про своє життя газеті “Педаго�
гічні кадри”. 

Проф. М. М. Закович дає настанови
викладачам

Підручник за
редакцією проф.
М. М. Заковича,
який витримує

вже 10?те перевидання

Колектив кафедри культурології

Завжди спраглий до роботи
і радий зустрічам з колегами

ДОВІДКА:ДОВІДКА:

ЗАКОВИЧ
Микола

Михайлович
Н а р о д и в с я

12 серпня 1931 р.
в селі Кутище
Т л у м а ц ь к о г о
району Івано&
Ф р а н к і в с ь к о ї
області. Вчений, педагог, громадський діяч України.
Філософ, релігієзнавець, доктор філософських наук
(1983), професор (1984). Заслужений діяч науки і
техніки України (1992).

Автор понад 190 праць, серед них 11 моногра&
фій, відомих в Україні і за її межами.

Професор М. М. Закович визнаний одним із про&
відних науковців і фахівців у викладанні культуро&
логії, релігієзнавства, етики і естетики. За його
участю розроблено концепцію і визначено зміст
культурологічних дисциплін, що викладаються у
вишах, під його авторством і науковим керівниц&
твом складено нові програми, підготовлено і видано
нові підручники і навчально&методичні посібники,
що здобули загальноукраїнське визнання.

ММММ ИИИИ КККК ОООО ЛЛЛЛ АААА     ЗЗЗЗ АААА КККК ОООО ВВВВ ИИИИ ЧЧЧЧ ::::
““““ НННН аааа уууу кккк аааа     іііі     вввв ииии кккк лллл аааа дддд аааа нннн нннн яяяя     ––––     цццц ееее     сссс пппп іііі лллл ьььь нннн ееее ””””

На мій погляд, одним з най�
актуальніших є питання релі�
гійної ситуації: як вона розви�
ватиметься у ХХІ столітті? І
саме науковцям слід шукати
відповідь на це питання.

Для мене Драгоманов�
ський університет – це вагома
навчальна і наукова установа.
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ППооззааннааввччааллььннаа  ррооззммоовваа

“Педагогічні кадри” впрова#
джують нову рубрику – “Поза#
навчальна розмова”. Її героями
будуть викладачі, які мають
активне життя і різноманітні хобі.
Спробуємо дізнатись, чим ще
цікавляться драгомановці. Сьо#
годнішній герой не захотів роз#
голошувати своє прізвище та
ім’я, але це справжня людина,
яка працює в нашому універси#
теті. Світлини є лише ілюстра#
тивним матеріалом до інтерв’ю. 

МУДРЕЦІ стародавнього
світу стверджували: справ�
жнє багатство людини – у її
внутрішньому світі. Головне,
аби вистачало часу на розви�
ток цього світу, – зауважують
сучасники. “Якщо бажання є
– то й час буде!” – переконує мене викладач нашого універси�
тету, який окрім того, що є авторитетом серед студентства,
має досвід роботи на радіостанції. Оскільки він побажав зали�
шитись інкогніто, хай це буде історія про одного реального
героя.

– Як Ви потрапили працювати на радіо? – запитав я
його.

Посміхнувшись, той відповів:
– Минулої осені я працював з однією з українських співа�

чок. Допомагав їй покращити вимову. Ми бачилися майже
щодня на одній з радіостанцій. Там є студія звукозапису. Наші
заняття оплачував продюсер співачки, який є власником цієї
студії та одночасно співпродюсером радіостанції. Він і обмо�
вився про те, що їм потрібен ведучий для однієї з нічних пере�
дач. Мені запропонували пройти співбесіду – я погодився.
Але після того все ніби й затихло. Проте через місяць мені
зателефонував продюсер співачки і запросив на фінальний
кастинг. Його я пройшов вдало і почав працювати на радіо.
Десь три з половиною місяці працював…

– А пам’ятаєте свій перший прямий ефір?
– (Сміється.) Так, пам’ятаю. Спочатку було три пілотних

випуски, в записі, а четвертий ефір був наживо. Якраз тоді в
гостях у нас був Олександр Пономарьов.

– Не страшно було?
– Звісно, страшно! Але ведуча�партнерка дуже підтриму�

вала, тому було цікаво, але й хвилювався дуже – слухали ж
близькі та знайомі. Я лише кільком сказав, а вони вже під час
ефіру всіх своїх друзів пообдзвонювали –
таке собі “сарафанне радіо” вийшло.
Потім пошкодував про те, що сказав їм
про ефір.

– Хто з відомих людей, окрім
Пономарьова, ще був у Вас у гостях?

– Ані Лорак, “Друга ріка”, Потап з
Настею, інші… Усіх не згадаю. Мав бути і
Григорій Лепс – у нього якраз на той час

був концерт у Києві, але в
останній момент зустріч
зірвалася.

– Яким був формат передачі?
– Ми запрошували гостя, який мав брати

участь в обговоренні щоразу нової відомої
казки, сюжет якої ми “підганяли” під теперішню
ситуацію в країні. Тобто ми обігрували іменами
казкових героїв політичних та інших діячів, не
називаючи їх, але говорили так, що можна було
легко зрозуміти, про кого йде мова. Хоча й був
заздалегідь підготовлений сценарій, але рідко
його дотримувались, бо зірки приїздили на

ефір просто перед передачею, тому не мали часу читати
сюжет, який їм пропонують. То й виходило десь 40% за сцена�
рієм, все інше – імпровізація.

– Чи не заважало радіо Вашій викладацькій діяль#
ності?

– Якраз тоді у мене були пари в другу зміну, тому скрізь
встигав, хоча відіспатися майже не виходило: додому повер�
тався після ефіру о четвертій ранку, а з восьмої – вже був на

ногах. Ще й маленька дитина – самі розумієте...
– А якою була реакція дружини на Ваші “нічні зміни”?
– Спочатку було цікаво обом. Але потім її почала напружу�

вати моя відсутність вдома, адже на тиждень було по три
ефіри. Я йшов на пари, повертався о
двадцятій, а о двадцять другій вже
треба було виходити, щоб хоч за годи�
ну до ефіру приїхати в студію і підготу�
ватися.

– Чи впізнавали Вас студенти?
– Так. Одна навіть прямо на парі

спитала, чи то насправді був я. (Посмі�
хається). Довелося зізнатися. Згодом
ставало цікавіше: пара розпочиналася
з того, що “ми Вас чули по радіо”. Осо�
бливо після передачі з Потапом та

Настею. Формат передачі був таким, що доводилося жарту�
вати, відпускати такі репліки, яких ніколи не дозволяю собі в
університеті, тож студентам кортіло процитувати мене чи
якось прокоментувати деякі з висловлювань. Це створювало
для мене певний дискомфорт. Але згодом звик. І вони зрозу�
міли, і я призвичаївся.

– Які враження у Вас від цієї роботи? Чому пропра#
цювали так недовго?

– Враження приємні. Хоча були і не дуже вдалі ефіри, але
спілкування з зірками поза ефіром часто було набагато при�
ємнішим і цікавішим. Чому пішов? – Одна з причин – мало
приділяв уваги дружині та дитині, інша – часті безсонні ночі за
невелику платню.

– Не шкодуєте? Чим для Вас був цей період життя?
– Ні, не шкодую. Це була можливість самореалізації, спіл�

кування з відомими людьми, яких за інших обставин лише
чуєш чи бачиш на екрані. І найважливіше – це досвід.

– Що спонукало Вас до викладацької роботи?
– Викладачем себе довгий час не уявляв.

Навіть бажання не було. Активно займався спортом
і хотів реалізувати себе там. Вже досяг рівня май�
стра спорту міжнародного класу з греко�римської
та вільної боротьби, був у збірній України. Проте
серйозна травма завадила спортивній кар’єрі.

– А зараз, окрім викладання, ще чимось
хочете займатися чи вже займаєтесь?

– У мене є потреба всебічної реалізації. Під
лежачий камінь вода не тече. Вже маю деякі
замальовки, але поки розповідати не буду – я забо�
бонний (посміхається). Займатися чимось одним
все життя – не моє. Я змінював багато видів діяль�
ності, це тільки додавало інтересу. І якщо чесно, то
спокійно й не хочеться жити. Не цікаво!

““ СС ПП ОО КК ІІ ЙЙ НН ОО   ЖЖ ИИ ТТ ИИ   ––   НН ЕЕ   ЦЦ ІІ КК АА ВВ ОО !! ””““ СС ПП ОО КК ІІ ЙЙ НН ОО   ЖЖ ИИ ТТ ИИ   ––   НН ЕЕ   ЦЦ ІІ КК АА ВВ ОО !! ””

НЕЩОДАВНО на території Софії
Київської відбулось відкриття вистав�
ки “Шевченківський район в історії
державотворення України”, на
урочисте відкриття якої запросили і
університетську газету “Педагогічні
кадри”. 

Виставка представляє собою
зібрання унікальних документів та
експонатів з приватних колекцій і
музейних збірок, пов’язаних з Шев�
ченківським районом. Відкрита напе�
редодні 20#ї річниці Незалежності
України, виставка планується бути
постійно діючою і поповнюватиметь�
ся новими артефактами. 

Шевченківський район – серце
Києва, колиска української держав�
ності. Його Історія тісно пов’язана як
з історією створення самого міста,
так і з історією державотворення дав�
ньоруської держави – Київської Русі.
Головні події славної історії України, пов’язані з
боротьбою за створення незалежної Держави, про�
ходили саме в межах Шевченківського району. За
його вулицями, майданами та будинками можна вив�
чати боротьбу за незалежність, народження, стано�
влення, розквіт, занепад та відродження України як
держави. Саме на території району закладались під�
валини національної самосвідомості українського
народу, тут виношувалися ідеї незалежності у Тараса

Шевченка, Івана Франка,
Михайла Драгоманова,
Миколи Пирогова та ін.

Сьогодні Шевченків�
ський район є центральним
районом столиці, тут розмі�
щена велика кількість адміні�
стративних будівель, науко�
вих установ, культурно�ми�
стецьких закладів, він займає
чільне місце у суспільно�полі�
тичній та економічній діяль�
ності громадян.

Освітній і науково�дос�
лідний потенціал району
представляють широко відо�

мі і знані не тільки в Україні, а й за її
межами установи і університети,
серед яких і Національний педа#
гогічний університет імені
М. П. Драгоманова. Заснований
у 1834 році в лоні Університету
Св. Володимира, Педагогічний уні�
верситет пройшов довгий і супе�
речливий шлях зростання та
розвитку. Зі стін університету вий�
шла плеяда української інтеліген�
ції, яка відіграла важливу роль у
становленні як Шевченківського
району, так і України. Зі здобуттям
Незалежності наш університет
одним з перших почав викладати
історію України з національних
позицій і нових методологічних
підходів. А сьогодні це колиска
української педагогіки, що отрима�
ла світове визнання.

Представлені на виставці експонати є чудовим
ілюстративним матеріалом для розуміння історії,
культури та сучасності Батьківщини.

Сергій РУСАКОВ
Фото автора

КОЖНОГО літа драгомановці – студенти, аспіранти та викладачі
університету мають можливість відпочивати на спортивно#оздоров#
чій базі “Сула”, що поблизу міста Лубни Полтавської області. Вона
розташована за кілометр від міста біля багатовікового лісу поруч з
річкою Сулою та курганом Лиса гора. 

Так уже ведеться: пра�
цюєш цілий рік, щоб потім
кілька тижнів провести “по�
особливому”. І так важливо,
щоб на душі після відпочинку
ставало легко і всі пережи�
вання й негаразди йшли геть.
Оскільки важливі в описі вра�
жень далеко не факти, а емо�
ції, розповім, яким був відпо�
чинок по�драгомановськи
особисто для мене.

Я потрапила в “Сулу” цього року вперше, за рекомендаціями та запро�
шенням бувалих драгомановців. І не розчарувалась. 14 днів з дружньою
компанією біля чистої річки Сули, з півкілометровими запливами та купан�
нями, вечорами бесідами біля вогнища на Лисій горі, підготовкою і друком
студентського журналу, “японською вечіркою”, змаганнями “ботанів”,
їздою на конях, новими знайомствами, іграми “Твістер” і “Мафія”, волейбо�
лом, триразовим харчуванням, екскурсіями, прогулянками на катамаранах
– стали для мене неповторною сторінкою мого літа. 

У комплекс “Сули” входять одно� та багатокімнатні будиночки, їдаль�
ня, медпункт, кіноклуб, спортивний майданчик, тенісний корт, альтанки.
Традиційна програма відпочинку – екскурсії Лубенщиною (Свято�Преоб�
раженський (Мгарський) монастир, Інститут лікарських рослин, Гоголів�
ські місця тощо).

Лубни – місце, яке дарує можливість залишити позаду усе, що не дає
спокою в Києві, де переповнюєшся новими силами й завзяттям. Поруч з
базою знаходиться багатовіковий ліс, річка та курган, що має назву “Лиса
гора” й охороняється державою як пам’ятка культури. Це потужна енер�
гетична точка, і варто лише з нею спілкуватися, як відчуєш гармонію з
природою. 

Кожному важливо усвідомити, що є люди, які тебе цінують і чекають;
місце, куди тебе невимовно тягне, і ця сила тяжіння часто і є тією частиною
тебе, яка прагне відпустки, кількох тижнів свободи від суєти, часу блажен�
ства, шалених ідей та неймовірних чуттєвих вражень. “Сула” – місце, куди
хочеться повернутись. 

Ірина МОРОЗ
Фото автора

Олександр
КОЗИНЕЦЬ

УУУУ НННН ІІІІ КККК АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН АААА
ВВВВ ИИИИ СССС ТТТТ АААА ВВВВ КККК АААА ММММ ІІІІ СССС ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ ,,,,     КККК УУУУДДДД ИИИИ     ХХХХ ОООО ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ТТТТ ЬЬЬЬ СССС ЯЯЯЯ     ПППП ОООО ВВВВ ЕЕЕЕ РРРР ТТТТААААТТТТ ИИИИ СССС ЯЯЯЯ
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На Говерлі зібрані землі Твої, Україно!
Напис на стелі, що знаходиться на Говерлі

День 1 
Вранці приїхали до Івано�Франківська. Поснідавши у

затишній вареничній, вирушили електричкою до м. Ворохта.
Приміські потяги нас здивували. На відміну від звичних київ�
ських електричок, вони мають лише чотири вагони, які зсереди�
ни дерев’яні і за розміром менші. Загалом електричка нагадала
нам київську дитячу залізницю, тому й сприйняли її як атрак�
ціон.

Від Ворохти автомобілем доїхали до с. Дземброня. Місця�
ми дорога була настільки  вузькою, що фраза Сашка Зрума
“уявіть, що ми їдемо краєм п’ятиповерхового будинку” змусила
нас дещо запанікувати.

Від Дземброні і почалась наша “екологічно�інформаційна
стежинка” (так було написано на дощечці). Через 10 хвилин
жарти припинились, усі вже йшли мовчки. Стало зрозуміло, що
легко не буде: рюкзаки важкі, сонце безжальне, а загальна дов�
жина маршруту в 43 км (!!!) приголомшувала нашу уяву….

Сьогодні йшли не багато, вже за кілька годин розклали
табір, розпалили багаття і повечеряли. Хлопці знайшли в лісі
білі гриби, а Оксана Соколова – різні кущі, з гілочок яких зва�
рили смачний фруктовий чай.

Неподалік жили пастухи, тому за 6 грн за літр (ціни як у
столиці!) купили свіже молоко.

Настрій бойовий. Усі засинають задоволеними.
День 2
Як же холодно виходити о сьомій годині ранку з намету!

Але краєвид карпатських гір та туману, що розтікається ними,
змушує забути про температуру! 

Незважаючи на ранній підйом, з табору вийшли на дві
години пізніше запланованого. Мабуть, винен сніданок – рис з
тушонкою та білими грибами…

Павло Селіванов, наш провідник і водночас голова Сту�
дентської ради ІФОН, попереджав, що другий день буде най�
складнішим. Сьогодні ми підіймались і йшли гребенем Чорно�
гірського хребта, 12 км “вгору�вниз�вгору” стали справжнім
випробуванням. За день ми підкорили гору Дземброня (1877 м
над рівнем моря), г. Менчул (1998 м). На жаль, через брак часу
не встигли піднятись на г. Піп Іван (2028 м), де знаходяться роз�
валини обсерваторії першої половини минулого століття… 

Дорогою зустрічаються й інші туристи. У горах прийнято
вітатись, та на “Добрий день” у відповідь частіше чуємо привіт�
нє “Сzesc” (польське “привіт”). А де ж українці?...

Коли почало сутеніти, ми ще йшли. До стоянки, за словами
бувалих туристів, які зустрілись дорогою, було “понти” (для нас
це вийшло кілька годин дороги). Лише о дев’ятій годині ми
підійшли до озера Бребенескул – найбільшого високогірного
озера України (1801 м), де і розклали табір. 

Швидко поверечерявши, всі розійшлись по наметах. Зав�
тра продовжуємо похід.

День 3
Відкривши застібку намету і озирнувшись, я промовив:

“Знову гори…”, на що всі із розумінням посміхнулися. 
Стоянка була біля озера, тому найвідчайдушні (темпера�

тура води десь +12°С) покупалися. Зі станції ми вийшли із

запізненням на три години. Сьогодні маємо підкорити
Говерлу! 

В Інтернеті прогноз погоди був таким: “Протягом усього
дня погода залишатиметься хмарною. Майже весь час буде
йти дощ, уночі на короткий час опади припиняться”. Такий
прогноз був на всі дні походу, та насправді погода була
сприятливою – сонце частіше ховалось за хмарами, не було
ані дощу, ані спеки…

Дорога виявилась простішою, ніж учора, але все одно
довгою. Рюкзаки не ставали легшими, а під час нового підко�
рення чергової вершини одній дівчині стало погано, і Сашко
Зрум ніс два рюкзаки. Є ще справжні козаки в Україні!.. 

Поступово, та наполегливо ми наближались до Говерли
(2061 м). 

І хоч ми її бачили здалеку ще о першій годині дня, та під�
нялись лише о сьомій вечора. 

Емоцій було багато! Говерла – найвища точка України.
Один з символів нашої держави. Кожен українець має хоч раз
у житті відвідати це місце.

Цікаво, що на горі знаходиться скульптурна композиція,
що символізує українську державність, та мармурова стела, в
якій закладені капсули із землею з усіх регіонів України.
Говерла… 

Не віримо своїм очам, але на горі є невелика ятка, де про�
даються сувеніри – магнітики на холодильник, медалі з напи�
сом “Говерла 2011”. Ціни від 25 до 40 грн. Також продають
гарячий  чай за 5 грн.  Не втримуємось і витрачаємо частину
стипендій і зарплат на найвищій точці України. 

Всі одразу почали писати смс та телефонувати родичам і
друзям: “Алло, я дзвоню з найвищої точки України! Все гаразд.
Скучаю за тобою!!!”. 

Почалась фотосесія, записали відеозвернення до драго�
мановської громади (дивіться у соціальних мережах), і незва�
жаючи на те, що сонце заходило за обрій, ми здійснили те, чим
керувались на початку – лекція на Говерлі. На жаль, через
брак часу лекція “Містичне богослів’я” (від викладача кафе�
дри філософської антропології Антона Дробовича) та
“Нестандартність мислення в освіті” (від автора цих рядків)
були скороченими…

Табір ми поставили біля підніжжя гори. Говерла, мабуть,
додає наснаги, бо ми ще довго спілкуємось біля багаття.

День 4
День розпочався з хрестоматійної фрази “Знову гори…”.

Але сьогодні це була гора – символ країни!...
Сьогодні був поставлений новий рекорд пізнього виходу

з табору – лише о 13:30 ми вирушили в дорогу. Через це ми не
встигли піднятись на г. Петрос. 

Виявляється, що Говерла є заповідником і потрібно
заплатити гроші за вхід/вихід. Ціна 40 грн, та ми домовляє�
мось по 10 грн з людини. Сподіваємось, що гроші підуть на
прибирання і захист території…

Сьогодні дорогою зустрічається більше людей. Темп був
жвавий, тому до стоянки дійшли вчасно. Поруч знаходилось
поселення з вівчарами, тому забезпечення молоком знову є.
Також вдалося поговорити з ними, вони жалілись на те, що
туристи залишають після себе багато сміття (це правда, доро�
гою ми бачили великі купи сміття, що ніяк не додавало гордо�
сті за наших попередників). Цікаво, що на зиму пастухи зали�
шають хату відчиненою і всередині залишають дрова, але
минулого року хтось спалив половину хати і втік….

Дорога сьогодні була легкою, та втома дається взнаки.
Треба лягти якомога раніше.

День 5
Фінішна пряма до “цивілізації”. Через  урочище Козме�

щик йдемо до селища Лазещина. Там є залізнична станція і
кіоски, де можна купити якусь їжу. Придбали солодку воду,
але вона нам не до вподоби – звикли до джерельної води…

Попри виснаженість через п’ятиденний похід, провели
екологічну акцію в с. Лазещина. Прибрали залізничну стан�
цію та територію довкола. Керувались тим, що через цю стан�
цію проїжджає більшість іноземців, тому нам стало соромно
за те, які враження можуть залишитись у туристів під час очі�

кування потяга на брудному вокзалі. Ініціатором виступив
Антон Дробович, більшість активно підтримала пропозицію. 

Взагалі станція здивувала не так кількістю сміття, як від�
сутністю працівників і пристойних оголошень. Віконце біле�
терки було замкненим, лише приклеєне оголошення, написа�
не від руки, що квитки можна придбати у провідників. Ще
нижче на стінці хтось з попередників залишив повідомлення,
що у провідника квитки не можна купити. Нас це не дуже
порадувало, тому було вирішено доїхати найближчою елек�
тричкою до Яремчи. Там знаходиться більш цивілізований
вокзал, є світло і працівники “Укрзалізниці”. Забираємо з
собою і групу поляків, які також сьогодні спустились з Говер�
ли. Приїжджаємо в Яремчу о десятій вечора, але потяг до Іва�
но�Франківська лише о третій годині ночі. Попереду безсон�
на ніч.

День 6
За сьогоднішню ніч ми втомились більше, ніж під час схо�

дження на гору. З цим погодилась вся наша група.
Довелось довго чекати на потяг до Івано�Франківська. За

цей час ми познайомились з польськими студентами. Цікаво
було поспілкуватись з колегами з Євросоюзу. Дізнались багато
нового про їхню освітню систему. 

Незважаючи на пізній (чи може вже ранній) час, загальний
вагон потяга (інших квитків не було) був вщент заповнений
людьми. Дві години, і вже на світанку ми у “Франику” (так
молодь називає місто). Ще дві години на вокзалі: дехто намага�
ється хоч трохи поспати, дехто просто дивиться, як оживає
вулиця за вікном…

О восьмій годині ранку снідаємо у вареничній, тій самій,
що і перед початком походу. Нас впізнають і дозволяють зали�
шити рюкзаки, поки ми гуляємо містом. “Франик” нам показує
Іринка Бочар – знайома Антона Дробовича. Часу було небага�
то, і весь центр не встигаємо подивитись, та вражені великою
кількістю книгарень і кованих скульптур на вулицях, сідаємо на
потяг до Львова…

Три години, що ми провели в дорозі, були використані для
сну (їдемо в плацкарті, можемо дозволити собі лягти і відпочи�
ти) або для детального ознайомлення з книжками, що придба�
ли. Ольга Гончар, студентка, що закінчила перший курс культу�
рології, купила книжок приблизно на 400 грн. 

Львів зустрічає нас короткочасним і приємним дощем. Далі
йдемо гуляти містом. Морозиво, молочні коктейлі, гамбургери,
сандвічі – “відводимо душу” після походу. Далі – виключно
львівське меню: кава, яблуко по�віденьськи, медівка, канапки. 

Цим містом можна довго прогулюватись, та квитки на
потяг змушують йти до вокзалу (трамваї у місті не ходять через
реконструкцію вулиць, маршруток не видно, і загалом за ці дні
ми звикли до піших прогулянок)…

Потяг. Ліжко. Сон.
День 7
Київ. Робимо світлину на пам’ять. Всі хлопці неголені,

осанка стала більш правильною. Дівчата в очікуванні гарячої
води вдома та зустрічей з подружками. Виснажені. Щасливі.

Післямова
Гори навчають, адже людина під час кількаденного походу

має можливість зрозуміти себе, коли долає нові вершини, несе
важкий рюкзак, допомагає іншим дійти до мети. Саме в такі
миті можна побачити справжню сутність людини, а головне –
міжособистісні стосунки. І хоча маршрут походу виявився
складнішим, ніж всі очікували, та згуртованість групи перемо�
гла, кожен набув ще більшої віри у власні сили та друзів.

Знаменним для нас стало і те, що ми підкорили Говерлу
напередодні 20�річчя Незалежності Батьківщини. Знаходя�
чись на вершині цієї гори, відчуваєш, як зникають всі політичні
та економічні негаразди, хочеться думати лише про єдність і
красу нашої країни. Як добре, що ми вже 20 років можемо буду�
вати молоду та величну державу!

Сергій РУСАКОВ
Фото Ірини Мороз, Оксани Соколової

ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ КККК ЦЦЦЦ ІІІІ ЯЯЯЯ НННН АААА ГГГГ ОООО ВВВВ ЕЕЕЕ РРРР ЛЛЛЛ ІІІІ

Ідея сходження на Говерлу виникла давно, а
ідея проведення лекції на найвищій точці України
– минулоріч. Тому 11#16 серпня 2011 р., в період
канікул та відпусток, було вирішено “вирватись”
із міської повсякденності, випробувати й пізнати
себе, а також відпочити на природі. Ідея знай#
шла підтримку у викладачів, аспірантів, студен#
тів та випускників Драгомановського університе#
ту, а саме Інституту філософської освіти і науки й
Інституту української філології.

Пропоную читачам прочитати дорожні нотат#
ки, які писались упродовж походу. 
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