
Про героїзм батьків, становлення
світогляду і людські чесноти, філо1
софську освіту і сучасний Київ ви
можете прочитати в інтерв’ю з докто1
ром філософських наук, професором
кафедри філософії Наталією Мозго1
вою. 

– Ваш батько – Григорій Савович
Шупик – Герой Радянського Союзу, який
здійснив 249 успішних бойових вильо�
тів. Як вам було зростати з усвідомлен�
ням, що ваш батько – справжній герой?

– Коли я була маленькою, то не розумі!
ла величність його подвигу. Знала, що він
брав участь у війні, щовечора він розповідав
різні історії з цього періоду свого життя. Але
у першому класі я почала усвідомлювати за
захоплюючою реакцією своїх однокласни!
ків, що мій батько – справжній герой. А ще у
1965 р. тодішній генсек КПРС Леонід Бреж!
нєв вперше офіційно запровадив зустрічі
однополчан Великої Вітчизняної війни, бо
до того протягом двадцяти років святкуван!
ня Дня Перемоги відбувалось якось напів!
таємно, а зустрічі однополчан загалом не
вітались. І тоді вперше за 20 років саме
батько організував зустріч однополчан у
Києві. Приїхали фронтовики з Франції, Мос!
кви, Ленінграда, Казані, Свердловська,
Ульяновська, Тюмені, Ташкенту, не кажучи
вже про міста України. На все життя
запам’ятався момент, коли біля пам’ятника
Богдану Хмельницькому кожен з фронтови!
ків, а їх було разом із сім’ями більше 130,
підходив до бойового полкового знамені,
схилявся на коліно і цілував його. Це дуже
вразило мене як дитину і запам’яталось на
все життя. Тоді я відчула, чим мій батько,
якщо так можна сформулювати, відріз!
няється від інших. Він щороку приходив з
усіма орденами і нагородами виступати
перед моїм класом, його запрошували і в
університет, коли я там навчалась. Потім
вже приходив виступати і до мого сина у
школу.

– Як складалась доля вашої матері у
військовий час?

– Матір, на жаль, залишалась у Києві
протягом усієї війни. За два тижні до почат!
ку війни батька перевели у військову части!
ну в Дніпропетровській обл., і він мав приї!
хати забрати її разом з моїм старшим бра!
том, якому на той час було півтора роки.
Але вночі 22 червня страшний шквал вогню
знищив в одну мить аеродром у Бучі, де в
цей час лишалась моя мати з дитиною.
Жоден літак не встиг піднятись у повітря.
Почалася паніка. Матір опинилась в ситуа!
ції, коли її вже виписали зі старої військової
частини (як члена сім’ї) у Бучі, але не припи!
сали до нової. І вона опинилась “нічийною”,
а евакуація здійснювалась за принципом
“закріплення за місцем роботи”.

В першу ж ніч військових подій у Бучі
почали говорити, що Київ вщент спалений
німцями, а в місті мешкали її матір і бабуся.
Тому вона, залишивши дитину з жінками у
Бучі, побігла,  бо потяги, звісно, вже не
ходили, по залізничним коліям до міста. Її
бабуся і матір жили за сучасною адресою
бульвар Тараса Шевченка № 1, де і пережи!
ли увесь жахливий час війни. Матір бачила,
як палав Хрещатик, а на місці, де сьогодні
розташований пам’ятник Володимиру Лені!
ну, знаходилась шибениця, де страчували
канібалів, які в той час нерідко з’являлись у
місті. Мамину рідну сестру забрали у Німеч!
чину, і вона там загинула. Першу і найбільш
люту морозами зиму мати ходила обміню!
вати речі, одяг на продукти на лівий берег
Дніпра. А вже після війни вона брала участь
у відбудові Києва і безпосередньо Хреща!
тика. Зараз вже мало хто знає, що перебу!

вати на окупованій території – це у після!
воєнні роки аж до кінця 80 рр. минулого сто!
ліття була серйозна “чорна пляма” у біогра!
фії. А батько, прийшовши з фронту,  протя!
гом всього життя свого казав, що мамі, а не
йому треба було присвоїти звання Героя
Радянського Союзу, оскільки живих фаши!
стів з літака він майже не бачив, а от вона
попадала і в облави, і неодноразово стояла
під дулом німецького автомата.

– Кого в дитинстві більше любили –
батька чи матір?

– У дитинстві я більше любила батька,
але вже з часом, коли сама стала матір’ю, то
дещо переглянула свої погляди. Можливо,
це ще через те, що матір раніше померла,
ніж батько. Батько лишився зі мною і  поми!
рав дуже важко, лежав паралізованим п’ять
з половиною років, може ще й тому зараз
лишилось більш зворушливе ставлення
саме до страждань мами. 

– Літак вашого батька двічі збивали,
двічі він був поранений, але щоразу
повертався до рідного полку. І при
поверненні в полк він писав на фюзеляжі
літака свій № 13 і піднімався в повітря.
Можемо припустити, що він не забобон�
ний…

– Я б сказала, що він, навпаки, був
забобонний, бо коли сідав за штурвал іншо!
го літака, його неодмінно збивали. Коли
хтось інший сідав за штурвал його літака –
його теж збивали. Хоча, напевно, тут багато
що залежить від відчуття бойової техніки, і
це, мабуть, відігравало переважне значен!
ня. Але факт залишається фактом.

– Що б ви написали на своєму жит�
тєвому літаку? З яким девізом живете?

– “Бути, а не здаватись”. Російською
мовою це звучить як “Быть, а не казаться”.
Не бути фальшивою людиною, яка є нещи!
рою.

– Ви пряма людина?
– Загалом я сором’язлива людина, але

якщо мене щось “допече”, то можу нагово!
рити зайвого і у вічі. Не знаю, чи це є перева!
гою, чи недоліком мого характеру. Мабуть,
недоліком.

– Психолог Ерік Берн запевняє, що
будь�яка людина має риси маленької
дитини. Які риси дитини ви маєте?

– Погоджуюсь з цією думкою. Мені зда!
ється, що ми приховуємо за  набутими про!
тягом свого життя “ролями” себе справжніх,
а найбільш справжніми ми були у дитинстві.
Як це часто буває, нашаровування набутих
“слоїв” відбувається для того, щоб схова!
тись і вберегтись від душевного болю, якого
нам завдає життя. З рис дитини в мене,
мабуть, до сих пір залишилась така риса, як
образливість. Хоч це і суто дитяча риса, і про
неї знають лише найближчі, але мені й досі
дуже важко навчитись не ображатись хоча б
на якісь дрібні речі.  

– Ви сильна людина і маєте потужну
харизму. Як�то кажуть, що нас не вби�
ває, робить нас сильнішим. Що вас зро�
било сильною? 

– Власні помилки і невдачі. Мені дово!
дилось їх немало долати.

– Людина живе, як сказав би М. Гай�
деггер, в стихії своєї чотирикутності:
зберігаючи для себе землю, небо, боже�
ственне і смертне. Скільки кутів у вашо�
му світогляді і які вони?

– Я люблю число чотири, але перекона!
на, що не можна якось обмежити людину.
Адже ми самі інколи не знаємо, що очікувати
від себе, – запевняємо, що не будемо роби!
ти  щось, але все одно робимо. Людина –
безмежне творіння, і її неможливо обмежи!
ти. Що лежить в основі мого світогляду
щодо людських рис? Щирість, честь і чуй!
ність. Ніколи не вміла прощати зраду. Хоча
розумію, що ця категоричність – це риса
молодої, а не зрілої і мудрої людини. А це
означає, що в деякій мірі я, мабуть, так і
лишусь дитиною чи підлітком. Ці риси відшу!
кую і в інших людях. У перші десять секунд
відбувається “сканування” людини. Ми в цей
час навіть не розуміємо цей процес, але
саме тоді відбувається усвідомлення: чи
приємна нам ця людина, чи ні. І зі свого дос!
віду скажу, що найбільш правильне вражен!
ня – це перше враження. 

– Ви вірите в кохання з першого
погляду? 

– Ні. Принаймні зі мною такого ніколи
не ставалось. Для того щоб закохатись,
треба чимось вразитись, має відбутись
щось таке, що тебе “пройме” у тій людині,
певний катарсис. З першого погляду може
“пройняти” лише зовнішня краса. Але чого
вона варта, якщо немає внутрішньої краси?  

– У рамках європейської філософ�
сько�культурологічної парадигми
“Memorial Studies” виділяється два типи
культур – “культура пам’яті” та “культу�
ра забування”. Який, на вашу думку,
сьогодні переважає тип культури?

– На жаль, “забування”. Як приклад
можна навести сучасний Київ  – він стає
містом без історії і традиції, містом без
обличчя. Мені подобається, що у Західній
Європі в кожному старовинному замку
обов’язково “мешкає” привид, який пов’я!
заний з якоюсь легендою. І цими легендами
і привидами європейці пишаються. А в нас
реставрація – це знести “під нуль”, а потім
побудувати начебто схожу будівлю, але в
цих “новодєлах” в принципі ніколи не може
з’явитися привид.

– На думку прийшли рядки з книжки
Карлоса Кастанеди, де Дон Хуан вчив
Карлоса, що потрібно знайти своє
місце, на якому тобі буде зручно і добре.
Яке ваше улюблене місце в Києві?

– З дитинства в мене любов до  балко!
нів з плетеними металевими  бортиками,
якими колись вирізнявся Київ. Тривалий час
не могла зрозуміти, звідки в мене це. Та
одного разу проходила повз будинок в
Михайлівському провулку, де я народилась,
і побачила, що навпроти нього знаходиться
будівля саме з такими плетеними балкона!
ми. Мабуть, вони були одними з перших, що
я взагалі побачила в житті, і це відклалось у
підсвідомості. З місць для мене особливі –
Андріївський узвіз і Малопідвальна вулиця.
За словами Михайла Булгакова – це “най!
більш дивовижна вулиця на світі”. Коли у
мене якісь негаразди і треба звільнитись від
зайвих думок, я обов’язково їду на Андріїв!
ський узвіз. Це особливе місце. Крім того,
на Замковій горі, що поруч з Андріївським
узвозом, я віднайшла могилу Петра Івано!
вича Ліницького, про якого писала канди!
датську дисертацію. Я знайшла в архіві
згадку про його поховання в цьому місці і
разом з дітьми і братом вирушила його
шукати. Через деякий час ми знайшли над!
гробок Петра Івановича. 

Взагалі, варто пройти тими вулицями,
якими біг поранений Булгаков!старший.
Історією Київської духовної академії я,
мабуть, почала займатись саме через
Михайла Булгакова, а вже потім до цього
додалась краса старого Києва і дослідниць!
кий інтерес. 

– На що, на вашу думку, ми маємо
звернути увагу в академічній та універ�
ситетській освіті ХІХ – початку ХХ ст. і
впровадити в сьогоденні?

– Я б виділили дві позиції: відданість
своїй справі та високий професіоналізм.
Хоча вони одне від одного є невід’ємними.
Мені потрапили архівні документи, де опи!
сується їхнє життя після революції, коли
вони стали непотрібними – це жахлива тра!
гедія наприкінці життя, та незважаючи ні на
що, вони залишались філософами!профе!
сіоналами, які були віддані своїй справі.

Щоправда, тут слід сказати, що тоді
людина могла повністю зануритись у свою
справу і займатись лише нею. Булгаков!
старший – яскравий приклад цього. Він був
кабінетним професором і займався
виключно наукою. Але ж тоді професор міг
забезпечити велику родину і найняти при!
слугу, а сьогодні слід “крутитись” ще на
інших підробітках, щоб заробити якусь
копійку і прогодувати сім’ю. 

– З ким із великих історичних особи�
стостей ви б хотіли зустрітись, якби була
така можливість?

– Звичайно, це професори, життєвий
шлях яких я досліджувала як науковець –
Петро Іванович Ліницький, Орест Маркович
Новицький, Памфіл Данилович Юркевич,
Петро Семенович Авсенєв. Які були яскраві
особистості, кожен вирізнявся якимось
неординарним захопленням чи заняттям,
не  говорячи вже про їх професіоналізм! 

– Вони вам близькі за духом?
– Так, і навіть більше – я вважаю їх у

певному сенсі своїми янголами!охоронця!
ми. Коли відбувався захист докторської
дисертації, то подумки зверталась до них, і
вони мені допомогли. Взагалі, я багато від!
повідей на свої життєві запитання віднахо!
дила в їх працях, які вирізняються чіткістю,
прозорістю і простотою. Навіть у методиці
викладання я багато що запозичила саме в
них. Дуже багато допомогла відчути їх як
особистості робота в архівах. Коли відкри!
ваєш зошити з їх записами, нотатками,
навіть зі сповідями, з їх малюнками на
полях, то, повірте, дізнаєшся про них наба!

гато більше, ніж з їх філософських трактатів.
Адже будь!яка філософська концепція, вва!
жав Фрідріх Ніцше, це насамперед сповідь
її автора. І це дійсно так. 

– Чому ви пішли вчитись на філо�
софський факультет? 

– З дуже банальної причини. Таке теж
інколи трапляється. Хоча, я впевнена, що
нічого випадково не відбувається. Я хотіла
поступати на історичний факультет, але там
був великий конкурс, тому подала на філо!
софський. Врешті, виявилось, що на філо!
софському був ще більший конкурс. Але я
його пройшла і була зарахована на навчан!
ня. І жодної хвилини життя ніколи не шкоду!
вала. Одразу зрозуміла, що мені це цікаво і
завжди цікавило, але я до того не розуміла,
що це і є філософія. До речі, директор
Інституту філософської освіти і науки про!
фесор Іван Іванович Дробот багато років
мені говорить, що я мала стати істориком, а
не філософом. Він має рацію, бо як профе!
сіонал, знайомлячись з моїми працями, від!
чув мої уподобання. Я і є не теоретик!філо!
соф, а історик філософії, а це дещо різні
речі. 

– Чим відрізняються студенти�філо�
софи вашого покоління і сьогоднішні?

– Якщо розглядати сам феномен сту!
дентства, то нічим. Таке ж веселе і запаль!
не. Молодість є молодість. Хоча слід сказа!
ти, що все ж в нас було більше поваги до
професури, ніж сьогодні, що рівень освіче!
ності впав. Але може, це все в мені говорить
вічний конфлікт поколінь “батьків і дітей”.
Також нове покоління не боїться експери!
ментувати зі своїм життям. Наприклад, про!
працювавши десь років п’ять!десять, вони
можуть раптово вирішити “почати життя”
спочатку. І це, на сьогодні, прекрасно. Для
мого покоління це було неприйнятно, бо ми
зростали в часи, де зміни вкрай рідко відбу!
вались.

– Кому протипоказана філософська
освіта?

– Прагматикам і цинікам. Думаю, що
філософ має бути романтиком. Філософія
дозволяє побачити все в динаміці і розвит!
ку, побачити на всьому його кінцевість. Це
великий дар. Але не кожен може це витри!
мати. Тут допомагає втримати, крім роман!
тизму і певної дитячості, ще й життєва
мудрість, яка з’являється з часом.

Хочу відзначити, що велику роль у ста!
новленні мене як  спеціаліста у своїй галузі
відіграло навчання на філософському
факультеті  Київського національного уні!
верситету імені Тараса Шевченка. Саме там
я була назавжди “прищеплена” філософією,
але цього було замало. Треба було надалі
вчитись і ставати  все кращим і кращим про!
фесіоналом, як науковцем, так і виклада!
чем. І тут найвагомішу роль у процесі “від!
шліфовування” професіоналізму як мене,
так і моїх товаришів по кафедрі (професор
Ігор Геннадійович Немчинов, доцент Воло!
димр Олександрович Дорошкевич, доцент
Богдан Костянтинович Матюшко) відіграв
наш завідувач – професор, проректор з
наукової роботи Григорій Іванович Волинка.
Своїм власним прикладом і відношенням до
наукової роботи, своїм чуйним ставленням
до кожного з нас і загалом до колективу
кафедри він з нас “ліпив” і продовжує “ліпи!
ти” вже з молодого покоління справжніх
професіоналів. Серед молоді хотілося б від!
значити таких викладачів, як доценти Надія
Богданівна Адаменко, Тетяна Петрівна
Глушко, Людмила Анатоліївна Облова. 

– Який найнезвичайніший подару�
нок ви отримували?

– Мене найбільше вражають ті пода!
рунки, на які людина витратила свій влас!
ний час і свої зусилля. Якось двоюрідна
сестра подарувала мені скатертинку, яку
власноруч вишила, і мене це надзвичайно
вразило, бо людина думала про мене і кож!
ного вечора потроху працювала над своїм
витвором для мене. А ще вражають неспо!
дівані подарунки, які не стосуються жодних
свят чи дат. 

– Ваші побажання колективу.
– Побажаю завжди бути в науковій,

тобто професійній  формі. Будемо ми в про!
фесійній формі – буде відповідно і студент у
формі, тобто набувати знань і ставати про!
фесіоналом, і навпаки. Це взаємообумо!
влений процес, який викристалізує у май!
бутньому високий професіоналізм у сьо!
годнішніх студентів.

Спілкувався Сергій РУСАКОВ
Фото Геннадія ЦЕЛКОВСЬКОГО

НАТАЛІЯ МОЗГОВА:

“Людина – безмежне творіння, і її неможливо обмежити”
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АКТИВНИЙ київський ритм життя виснажує і забирає безліч
часу, тому багато хто звик проводити вихідні пасивно і одноманітно.
Але кожен, хто прагне приємного і культурного відпочинку, мав
можливість восени
цього року відвідати
освітньо!музичний
цикл “Перший хри!
стиянський князь”,
який проводився
Інститутом філософ!
ської освіти і науки та
Інститутом мистецтв
у Церкві Св. Миколая
на Аскольдовій моги!
лі. Вечори проходили
в теплій і спокійній
атмосфері, де самі
стіни налаштовують
на гарний настрій і правильне сприймання того, що звучало.
Хочеться зазначити, що особливістю цього заходу є абсолютно
новий і до цього не практикований в Україні формат проведення:
лекційний текст чергується з музичним та вокальним супроводом.

Заходи проводились в останню неділю кожного місяця. Протя!
гом осіннього семестру відбулись лекції “Князь Аскольд: погляд
крізь віки”, “Диво у Влахерні”, “Від Аскольда до Володимира”,
“Аскольд у літописних джерелах”. Лектор, магістрант релігієзнав!
ства НПУ ім. М. П. Драгоманова Сергій Савченко торкнувся у
своїй лекції таких тем:
постать князя Аскольда,
найпершого хрестителя
Русі, роль княгині Ольги у
християнізації Русі та її дань
ушануванню пам’яті Асколь!
да, релігійна реформа Воло!
димира Великого та ін. Лек!
ція викликала значне заці!
кавлення, очевидно, що
кожен з присутніх і гостей
відкрив для себе щось нове
з давньої історії нашої Бать!
ківщини.

Професійне музичне
виконання лекції супрово!
джували солiст!органiст
Національного будинку
органної і камерної музики
України, народний артист
України Володимир Кошу1

ба; соліст оркестру Націо!

нальної опери України імені Т. Г. Шевченка, заслужений артист Укра!
їни, професор Броніслав Щуцький (скрипка!альт); провідний кон!
цертмейстр Національної музичної академії імені П. І. Чайковського
Анна Томасишин, камерний оркестр та хор регентів Інституту
мистецтв НПУ імені М. П. Драгоманова; хор “Алітея”. 

Проект відбувається за підтримки ректора університету акаде!
міка Віктора Андрущенка. Автори проекту – директор Інституту
філософської освіти і науки професор Іван Дробот та митрофор!
ний протопресвітер отець Ігор Онишкевич. Куратор проекту –
культуролог та аспірант Сергій Русаков.

Можна з упевненістю стверджувати, що надзвичайно приємний
недільний вечір в затишній атмосфері провели всі, хто завітав сюди.

Зустрічі організовані
двома потужним інсти!
тутами Драгоманов!
ського університету з
нагоди 1130!річчя від
дня пам’яті князя
А с к о л ь д а ! М и к о л а я .
Таким чином, ми маємо
можливість корисно
провести дозвілля в
історичному місці,
поєднати особисте
культурне збагачення в
освітньому і естетично!
му плані з можливістю

просто поспілкуватися за
чашкою кави і завести нові
знайомства, а після цього з
приємними враженнями про!
гулятися вечірніми київськими
вулицями. Освітньо!музичний
цикл буде продовжений на
весняний семестр, тому може!
мо з упевненістю сказати, що
нас попереду чекають нові
освітні і музичні цікавинки.

Катерина ЕСМАНОВА,

студентка Інституту

української філології,

фото 

Геннадія ЦЕЛКОВСЬКОГО

СЬОГОДНІ в Україні цьому виду спорту приділяється
серйозна увага. Та це й не дивно, бо в листопаді
2011 року Президент України Віктор Янукович реко!
мендував ввести в програми середньої школи та вищих
навчальних закладів факультативні заняття з шахів, щоб
наші діти та молодь розвивали свої інтелектуальні здіб!
ності, а 20 липня 2012 року  вперше наша країна відзна!
чила День шахіста. Інтерес до цієї давньої і цікавої гри
виховують у ВНЗ Одеси, Харкова, Києва (НПУ імені
М. П. Драгоманова).

Вже в грудні 2011 року з ініціативи ректора універ!
ситету академіка Віктора Андрущенка були проведені
командні змагання на “Кубок ректора”, в яких брали
участь всі підрозділи університету. Серед 16 команд
першість виборола команда ректорату. Вони і стали
першими володарями головного спортивного трофею.

На початку 2012 року в гуртожитку № 3 була облад!
нана спортивна кімната для занять з шахів та шашок. А
вже в березні на загальних зборах любителів гри в шахи
була створена добровільна громадська організація
“Шаховий маг”, яка 27!29 березня провела чемпіонат з
класичних шахів серед чоловіків (студентів, викладачів,

співробітників). Першим офіційним чемпіоном універси!
тету став майстер ФІДЕ, викладач кафедри культуроло!
гії інституту філософської освіти і науки Сергій Став1

рояні.
З метою налагодження навчально!виховного про!

цесу та підвищення інтелектуального рівня студентів та
молоді на кафедрі Інституту інформатики готується до
друку посібник “Учимся играть в шахматы”. Автор – КМС
України з шахів Леонід Дробот, технічний редактор –
старший викладач Сергій Оніщенко.

Цікаво і змістовно був організований шаховий турнір
на “Кубок ректора” і в цьому році 21 грудня, бо змагали!
ся не лише наші команди, також були запрошені гості з
інших вищих навчальних закладів. Наші спортсмени
зустрілися за шахівницями з командами Міжнародного
університету розвитку людини “Україна” та Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна.
Згідно “Положення” боротьба проходила за Олім!

пійською (кубковою) системою. Абсолютним перемож!
цем турніру стала збірна команда Харківського НУ імені
В. Н. Каразіна, в складі якої виступали МС Ірина

Андренко та три КМС України – Євген Скок, Роман

Лучанінов, Олег Лазоренко. Вони нагороджені спе!
ціальним кубком для гостей. Головний приз змагань,
перехідний кубок ректора, вже вдруге залишився за
командою ректорату в складі директора Інституту магі!
стратури і аспірантури професора Володимира

Савельєва (капітан команди), українського мовознав!
ця, академіка, завідувача кафедри української мови
Інституту філології нашого університету Марії Плющ,
академіка Національної академії наук України, всесвіт!
ньо відомого історика Петра Толочко та доцента кафе!
дри психокорекційної педагогіки Інституту корекційної
педагогіки та психології  Миколи Кота. 

Третє призове місце в запеклій боротьбі здобула
збірна команда Фізико!математичного інституту . Віта!
ємо призерів Юрія Горбового, Олександра Янюка,
Анатолія Онищука та Надію Рожкову. Всі гравці
команд призерів нагороджені медалями та грамотами
спортивного клубу “Олімп”.

Високих стартів в новому 2013 році, і хай щастить
всім, хто долучився до цієї чудової мудрої гри!

Людмила БИСТРОВА�ДРОБОТ,

головний секретар змагань
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Освітньо�музичний цикл

Г Р А  В  Ш А Х И  –  “ К О Р О Л І В С Ь К А  Г Р А ”

ТТТТ уууу рррр нннн іііі рррр

Уся велика Драгоманов!
ська родина і ректор універси!
тету Віктор Андрущенко віта!
ють Народний студентський
театр “Вавилон” та Народний
вокальний ансамбль “Купава”
з черговою блискучою пере!
могою у Всеукраїнському
фестивалі!конкурсі мистецтв
“Осінні зорі”. “Вавилонівці”
вибороли Першу премію, а
солісти “Купави” – Гран!прі
турніру. Ми віримо у вас, наші
таланти!

Драгомановська команда переможців

Нагородження переможців команди з Харкова

ВітаємоВітаємо
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Креативний фестиваль студентської та викладаць1

кої творчості “Педагогічний дует” проводиться в

нашому університеті вже вдруге. 61го грудня в актовій

залі гуманітарного корпусу це свято музики, пісні і гар1

ного настрою зібрало багато шанувальників з різних

інститутів. Всіх захопила драйвова атмосфера, твор1

чий дух, сповнений веселощів.

Безперечно, головною на цьому святі твор!
чості була все!таки пісня, а точніше – підібрані
композиції. Всі такі різноманітні, кожна по!своє!
му доповнювала захід, вносила свою нотку в
потік енергії. Кожна мала своїх прихильників.

Звичайно ж, не можна було обійтися без
наших, українських пісень. Гумористична, весе!
ла пісня “Ой мій милий вареничків хоче” була
блискуче виконана доцентом кафедри психоко!
рекційної педагогіки Миколою Котом та сту!
денткою Інституту філософської освіти і науки
Іриною Зінов’євою. Не менш жвавою була ком!
позиція “Ой вийди за село”, виконана доцентом
кафедри української літератури Інною Ліпниць1

кою та аспіранткою, керівницею народного
ансамблю “Купава” Євгенією Чугуновою. Більш
традиційну ліричну пісню “Два кольори” заспіва!
ли директор Інституту філософської освіти і
науки професор Іван Дробот та студентка Інсти!
туту філософської освіти і науки Ольга Азаркі!
на. Про нашу країну заспівали викладач кафедри
культурології, редактор університетської газети

Сергій Русаков та студентка
Інституту корекційної педагогіки
та психології Євгенія Хміль.

Незвичайні враження спра!
вила на глядачів композиція
“Это все, что останется после
меня” у виконанні професора
кафедри культурології Євгенії

Більченко та студентки Анни

Яценко. Така спокійна, з глибо!
ким змістом. Її присвятили
пам’яті поетів і людей, яких вже
немає з нами, але які залишили
спогади і творчий спадок. Пісню
супроводжували вдало підібрані
фото. Проте головним все ж
було її виконання. Словами
неможливо передати ці вражен!
ня. В устах цього педагогічного
дуету пісня ожила по!новому.
Вона примусила задуматися.

Не менш яскравим був виступ
з відомою всім піснею “Хочешь
сладких апельсинов”, яким порадували публіку викладач кафе!
дри філософської антропології Антон Дробович та студентка
Інституту філософської освіти і науки Олена Марущак. На
сцені розгорнулась справжня драма, з експресивними діями,
виразними жестами. 

Пісня “Мандри” у виконанні викладача кафедри логопедії
Олександра Козинця та студента Інституту філософської
освіти і науки  Данила Кашпура була водночас і ліричною, і
веселою. По!перше, вона була блискуче виконана, по!друге,
учасники цього дуету чудово зіграли свої ролі, а доповнили дій!
ство костюми та реквізити. 

Зовсім по!новому дует, у складі якого були викладач кафе!
дри культурології Вікторія Василенко та студент Інституту
філософської освіти і науки  Павло Селіванов, трактував попу!

лярний серед молоді трек “Я хочу побить посуду”. Розгор!
нулася театральна вистава, учасники якої намагалися яко!
мога яскравіше передати свої емоції. Було і весело, і страш!
но за героїв. Відчувався ритм життя.

Не обійшлося на святі й без танців. Свій жвавий танок
дарували публіці учасники колективу “Свінг”.

Важко виокремити окремих виконавців. Їх окремо і не
було. Були дуети. Були виконавці з відкритою душею та
щирим серцем. Й серця ці зливалися в дуетах. 

Наприкінці концерту несподівано для глядачів, під час
вручення грамот, заспівав директор Інституту корекційної
педагогіки та психології академік Віктор Синьов. Таке
завершення заходу засвідчило, що концепція заходу затре!
бувана як студентами, так і викладачами.

Час пролетів зовсім швидко, й хотілося б продовжувати
це свято, адже воно таке не схоже не наше буденне життя.
Хотілося б, щоб такі фестивалі спільної студентської та
викладацької творчості проводилися в нашому університеті
частіше. 

Оксана ЧЕРНУХА,

студентка 

Інституту іноземної філології

С Е Р Ц Я  З Л И В А Л И С Я  В  Д У Е Т І …

У грудні 2012 р. відбулась екскурсія активу профкому

викладачів і співробітників історичних місць України

(Рівне, Дубно, Берестечко, Почаїв та Пересопниця). 

Цими дорогами в минувшину ходили славетні діти України
– Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Михайло Драгоманов,
Володимир Короленко, Леся Українка, Андрій Малишко, Мак!
сим Рильський, Микола Лисенко, Ніна Матвієнко, Микола
Жулинський та ін.

Історичними шляхами гарцували козацькі полки Богдана
Хмельницького, Максима Кривоноса, Івана Богуна проти
польської шляхти, звільняючи українські землі від рабського
поневолення чужинських навал.

Характерним на той період був визвольний рух, очолюва!
ний Кармелюком, Северином Наливайком, а також повстансь!
кий рух селянства (Коліївщина 1768 р.). А 26!30 червня 1941 р.
в районі Дубно відбувалася одна з найбільших танкових битв
Великої Вітчизняної війни.

Туристичні стежки пролягли шляхами героїчних подвигів
Українського козацтва в битві з польським військом поблизу
Берестечка 18 червня – 1 липня 1651 р.

Полки Богдана Хмельницького зхрестили шаблюки з 150!
тисячною армією поляків та 20!тисячною підтримкою інозем!
них найманців. У війську Богдана Хмельницького нараховува!
лось 100 тисяч козаків за підтримки 50!тисячного татарського
війська. Протягом 10 днів війська Богдана героїчно відбивали

атаки польського війська. У цій битві загинуло близько 30 тис.
козаків, але цілком розгромити їх полякам не вдалося. Трагіч!
ний фінал битви пояснюється тим, що 50!тисячний загін Ісла!
ма!Гірея ІІІ не діяв на  повну силу через святкування мусуль!
манського свята, яке випало на ті дні. Втрати, які зазнала кінно!
та татар від артилерійського вогню поляків, були сприйняті
татарами як покарання Аллаха за порушення мусульманського
звичаю. Відступаючи, татари забрали з собою Б. Хмельницько!
го разом з вісімнадцятьма козаками охорони. 

Незламна воля українського народу продовжувала збира!
ти сили для поновлення подальшої визвольної боротьби проти
польського гноблення українського селянства.

Проходячи землею, политою кров’ю славних синів укра!
їнського народу, ми відчували потужну енергетичну силу, яка
йшла від землі, змушувала битися серця ритмічніше, частіше.
Низький уклін і шану ми віддали цій святій містині, пам’ятнику в
честь героїчних борців визволителів від польської експансії,
подвиг яких увіковічений в монументі на підгірку. Слава героїв
не померкне у віках.

Від Берестечка шлях проліг до комплексної споруди  Поча!
євської лаври (найбільша Православна святиня західної Украї!
ни, друга після Києво!Печерської лаври). Монастир розміще!
ний на високій кам’янистій горі. Засновником лаври був препо!
добний Мефодій, інок Києво!Печерської лаври. (Після розгро!
му Києва і його святинь татарами в 1240 році православні іноки
утікали на захід і оселялися в містині Почаєвської гори).

Важливою подією того часу постала поява Божої Матері,
яка залишила відбиток своєї правої ступні. Від неї забило дже!
рело цілющої лікувальної води, що дає можливість зцілюватися
віруючим людям від різноманітних хвороб.

Славиться лавра іконою Богоматері, яку привіз із Констан!
тинополя грецький митрополит Неофіт і вручив її Анні Гойській.
Ікону Анна віддала монахам, які проживали на Почаєвській горі.
Від ікони стало походити багато чудес для відвідувачів: сліпі
прозрівали, хворі зцілювались. Ікона знаходиться в Успенсько!
му соборі над Царськими воротами в Зірковому кіоті.

Відвідавши святі місця лаври, екскурсія повернулася до
санаторію “Червона Калина”. Там чекали драгомановців відпо!
чиваючі, бо на вечір був запланований концерт художньої
самодіяльності. Тепло зустрічали присутні “золоті голоси” – уні!
верситетських виконавців Руслану Лоцман, Ніну Загребельну,
Миколу Яретика, а ще гучніше дякували головному лікарю

санаторію Миколі Юрійовичу Сивому за виконання його автор!
ських пісень.

На ранок автобус вирушив до села Пересопниця, яке в
історії постало як пам’ятка староукраїнської мови, де було
завершено переклад Євангелія, а розпочате було у селі Двірці
(Львівська обл.) в 1556 р. і завершене в 1561 р. писарем і пере!
кладачем – монахом Григорієм. Євангеліє було створене за
підтримки княгині Заславської (монахиня Параскевія). Згодом
Євангеліє було подаровано Переяславському кафедральному
собору Іваном Мазепою. Знаходячись у Переяславі, працюючи
в Археологічній комісії, Тарас Григорович Шевченко поклонив!
ся унікальному пам’ятнику староукраїнської мови.

На Пересопницькому Євангелії присягали на вірність
Україні президенти – Л. Кучма, В. Ющенко, В. Янукович (книж!
ка важить дев’ять кілограмів, зберігається в центральній науко!
вій бібліотеці НАНУ).

Ознайомившись з експонатами музею, створеного нещо!
давно на історичному місці чоловічого монастиря в с. Пересоп!
ниці, ми поверталися до Києва, милуючись обабіч дороги бар!
вами золотої осені.

Ми щиро дякуємо прекрасному гідові Ярославу Петровичу
Сивому за чудово організовану екскурсію історичними та
героїчними місцями України.

Микола КОТ

ПППП ееее дддд аааа гггг оооо гггг іііі чччч нннн ииии йййй     дддд уууу ееее тттт

Ш Л Я Х А М И  І С Т О Р І Ї  У К Р А Ї Н И

ЕкскурсіяЕкскурсія

Запальна пісня “Ой вийди за село”

Незвичийні враження
справила на глядачів
композиція “Это все,

что останется 
после меня”

Є на світі одна країна...

Нагородження учасників концерту



Фотофакт

У січні 2013 року
працівники Наукової
бібліотеки стали іні!
ціаторами прове!
дення спеціальної
виставки бібліотеч!
ного фонду “Від
маленької до вели�
кої книжки”. 

Всі бажаючі
мали змогу ознай!
омитись з різнома!
ніттям форматів кни!
жок, серед яких –
видання ще царсь!
ких часів. Особливу
цікавість викликали
мініатюрні книжечки
та видання Данте з
позолотою.
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Наклад 1000  примірників.

Відповідальність за достовірність інформації

несуть автори.

Позиція редакції не завжди збігається

з авторською.

Рукописи не рецензуються і не повертаються.

Від молодих авторів я завжди чекаю
несподіванок, свіжого, незамуленого

погляду на звичайні і звичні речі та
море самобутньої фантазії. Чекаю

на відкриття нових імен і сміливості 
говорити своїм неповторним голосом.

Ірен Роздобудько

Вже стало доброю традицією, що нововідкритий зал
раритетних видань Наукової бібліотеки Драгомановського
університету став служити і для студентів, і для викладачів
університету затишним куточком, де можна поспілкуватися,
відкрити для себе щось нове, незвідане. Ніколи не забудуть
студенти інститутів філології, філософії, соціології, психоло!
гії і управління трьох ночей, проведених в бібліотеці, де вони
прилучалися до прекрасного, слухаючи розповіді незрівнян!
ної Галини Крюкової про Миколу Гоголя, Михайла Булгако!
ва, Анну Ахматову, де вони вчилися красиво читати із давніх
книг, де читали власні вірші. Тож і не дивно, що саме зал
раритетних видань одного вечора молодь обрала, щоб про!
вести презентацію щойно опублікованої книжки, яку назва!
ли “Літературно1мистецький проект “Щоденник. RE:

make”. Це експеримент колективного творення текстів на
тему кохання, часу, тіла. Як на мене, досить оригінальний
підхід і своє бачення “Я” у сучасному часі. Не беруся аналізу!
вати повністю це видання, але хочеться поділитися своїми
враженнями від прочитаного твору. 

Мене дійсно вразили моло!
ді люди своєю оригінальністю,
незвичністю. Думки свіжі і сто!
суються нашого часу. Крім того,
колективні автори не бояться
сказати правду про деякі свої
негативні сторони життя. Ідея
створення такого проекту наро!
дилася вже давно, і навіть вий!
шла перша книга “Щоденник”, а
потім з’явилися відгуки, які і
надихнули ініціатора цього про!
екту Олександра Козинця

продовжити роботу над літера!
турно!мистецьким проектом.
Робота продовжувалась протя!
гом трьох років (з 2007 по
2010). В цей час він працював

разом з сьогоднішнім редактором газети “Педагогічні
кадри”, викладачем кафедри культурології Сергієм Русако1

вим, який не тільки підтримав, а й допоміг повірити в себе і в
свої сили, допоміг знайти контакти з письменниками. Органі!
затором проекту стала також Ірина Бочар, яка вже мала
досвід роботи над мистецькими, соціальними та міжнарод!
ними проектами і любить щирих і відданих справі  людей.

В чому оригінальність цієї книги? На мою думку, по!пер!
ше – це колективна праця молоді з різних міст України (Київ,
Луцьк, Вінниця, Чернівці, Львів, Біла Церква, Одеса, Дніпро!
петровськ, Полтава, Ужгород, Донецьк, Острог, Коломия,
Івано!Франківськ.)

По!друге, автори зі своєї точки зору розкрили ті понят!
тя, до яких ми не так часто звертаємося або і зовсім забу!
ваємо. Це поняття часу і поняття свого тіла, яке останнім
часом дуже залінилося. Гарно про це сказала у своїй
замальовці Тетяна Кротевич із Києва: “По 15 роках моя
фантазія себе вичерпала. Тіло почало поводитися свавіль�
но, округліло, збільшилося, залягло на диван. Ні, воно не
розгубило своїх навичок, просто лінувалося ними користу�
ватися”. І дуже приємно, що авторка допомагає зрозуміти,
що ми прийшли на цей світ не для лінощів, а щоб зробити
щось красиве і корисне.

По!третє, відчувається начитаність, інтелектуальність
авторів. Видно, що вони знайомі з творами філософії, істо!
рії, психології. І самі намагаються пояснити, в чому полягає
сенс людського життя і як його використати раціонально,
щоб кожного дня ти рухався все далі шляхом  прогресу .

По!четверте, твір побудований у формі щоденника, і це
дало можливість авторам проявити свою індивідуальність.
Продовжуючи думку попередника за останньою реплікою,
кожен вносить свої думки і переживання.

По!п’яте, твір відзначається щирістю. Можливо, не все
сприймуть люди старшого покоління, але цікаві для себе
думки знайдуть і краще зрозуміють молодь.

І останнє. Молодь теж відноситься до кохання трепетно,
і хто по!справжньому любить, той знаходить прекрасні
слова, які западають в серце і душу.

“Кілька днів тому я блукав ранковими вулицями Києва і
несподівано зрозумів, що все починається з тебе.  Кожен
мій день починається з тебе. Коли я прокидаюся вранці і
бачу рожеве небо за вікном, я розумію: ти тут. Мені не
обов’язково тебе бачити, але мені дуже подобається знати,
що ти є. Інколи мені здається, що ти – це вікно, через яке
потік моєї ніжності вливається у щось значно більше, ніж ти,
я чи навіть уся наша планета. Я теж хочу бути для тебе ота�
ким вікном, через яке твої почуття зможуть вливатися прямо
у Всесвіт” (О. Квітка, м. Київ).

Людмила БИСТРОВА�ДРОБОТ, 

провідний бібліотекар

залу інформаційно�пошукових систем 

Наукової бібліотеки

НОВІ ЛІТЕРАТУРНІ ВІДКРИТТЯ У Києві в січні відбувається виставка замо!
рожених квітів. Пропонуємо вашій увазі фотоо!
гляд виставки співробітниці університету Юлії

КАПШУЧЕНКО.

Січень видався не таким сніжним, як грудень, проте справжній зимовий дух в новорічну ніч все ж
українці відчули. Кореспондент газети “Педагогічні кадри” продовжує фотокроки бульваром Тараса
Шевченка і сьогодні вже знаходиться на перехресті з вулицею Володимирською. 

Світлина Ірини ТИЩУК

Фотопрогулянка бульваром

ЗЗЗЗ ииии мммм оооо вввв іііі     фффф оооо тттт оооо кккк аааа дддд рррр ииии


