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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 12/2008  
 

 
Про підготовку та проведення  
Всеукраїнського форуму інтелігенції  

 
З метою визначення актуальних проблем та перспектив розвитку 

національної науки, освіти, культури, інших складових гуманітарної 
сфери, виходячи з національних інтересів і цінностей, постановляю:  

1. Підтримати ініціативу Національної ради з питань культури і 
духовності, Конгресу української інтелігенції, провідних учених, діячів 
культури щодо проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції 
(березень 2008 року, м. Київ).  

2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення 
Всеукраїнського форуму інтелігенції (далі – Організаційний комітет).  

Призначити БОГУЦЬКОГО Юрія Петровича – заступника Глави 
Секретаріату Президента України та ВАСЮНИКА Івана Васильовича – 
Віце-прем'єр-міністра України співголовами Організаційного комітету.  

Затвердити персональний склад Організаційного комітету 
(додається).  

Надати співголовам Організаційного комітету право вносити 
зміни до його персонального складу.  

3. Організаційному комітету:  
– розробити і затвердити в двотижневий строк план заходів з 

підготовки та проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції, 
визначити його учасників та програму;  

– утворити робочу групу з підготовки для розгляду на 
Всеукраїнському форумі інтелігенції проекту Концепції гуманітарного 
розвитку України.  

4. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування заходів 
із підготовки та проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції.  

5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України 
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів із 
підготовки та проведення Всеукраїнського форуму інтелігенції.  

 
Президент України Віктор ЮЩЕНКО  
 
11 січня 2008 року  
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Указом Президента України  
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від 11 січня 2008 року № 12/2008  
 

 
СКЛАД  

Організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнського 
форуму інтелігенції 

 
БОГУЦЬКИЙ Юрій Петрович – заступник Глави Секретаріату 

Президента України, співголова Організаційного комітету; 
ВАСЮНИК Іван Васильович – Віце-прем'єр-міністр України, 

співголова Організаційного комітету (за згодою); 
ВАКАРЧУК Іван Олександрович – Міністр освіти і науки 

України, заступник співголови Організаційного комітету (за згодою); 
ВОВКУН Василь Володимирович – Міністр культури і туризму 

України, заступник співголови Організаційного комітету (за згодою); 
ДРАЧ Іван Федорович – голова Конгресу української інтелігенції, 

заступник співголови Організаційного комітету (за згодою); 
ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович – Радник Президента 

України, голова Національної ради з питань культури і духовності, 
заступник співголови Організаційного комітету; 

АФОНІН Олександр Васильович – президент Української 
асоціації видавців та книгорозповсюджувачів (за згодою); 

БИСТРУШКІН Олександр Павлович – Керівник Головної служби 
гуманітарної політики та з питань збереження національного 
культурного надбання Секретаріату Президента України;  

БРЮХОВЕЦЬКИЙ В'ячеслав Степанович – почесний президент 
Національного університету «Києво-Могилянська академія» (за 
згодою); 

ГРИЦЕНКО Олександр Андрійович – директор Українського 
центру культурних досліджень; 

ЖУРАВСЬКИЙ Віталій Станіславович – заступник голови 
Київської міської державної адміністрації; 

МУРАХОВСЬКИЙ Анатолій Леонідович – перший заступник 
Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України; 

ОГРИЗКО Володимир Станіславович – Міністр закордонних 
справ України, голова Національної комісії України у справах 
ЮНЕСКО (за згодою); 

ПАНЬКО Олексій Миколайович – заступник Керівника 
Державного управління справами; 
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ПОЛУРЕЗ Юрій Володимирович – перший заступник Керівника 
Служби Державного Протоколу і Церемоніалу Секретаріату 
Президента України;  

ПОПОВИЧ Мирослав Володимирович – директор Інституту 
філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (за згодою); 

РИБАК Сергій Олександрович – заступник Міністра фінансів 
України; 

РУБАН Юрій Григорович – директор Національного інституту 
стратегічних досліджень; 

СТАРУХ Олександр Васильович – Керівник Головної служби 
регіональної політики Секретаріату Президента України; 

СТЕЦЕНКО Кирило Вадимович – доцент кафедри менеджменту 
Київського національного університету культури і мистецтв (за 
згодою)  
ТАЦІЙ Василь Якович – ректор Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого, президент Академії правових наук 
України (за згодою);  

ЧЕПЕЛИК Володимир Андрійович – голова Координаційної ради 
національних творчих спілок України, голова Національної спілки 
художників України (за згодою);  

ЧУПРИНА Петро Якович – генеральний директор – художній 
керівник Національного академічного театру опери та балету України 
імені Т.Г.Шевченка; 

ШЕВЧЕНКО Володимир Павлович – ректор Донецького 
національного університету (за згодою); 

ЯЦКІВ Ярослав Степанович – академік Національної академії 
наук України (за згодою).  

 
Глава Секретаріату  
Президента України  В.БАЛОГА 
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ГУМАНІТАРНА СФЕРА ПОЛТАВЩИНИ. ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 

Владика Федір  
Єпископ Полтавський і Кременчуцький  

Української православної церкви 
Київського патріархату  

 
Як трактує людину християнство. Людина це перш за все істота 

духовно-тілесна. Релігійність людини не від’ємна частка людської 
природи. Не було періоду в історії людства, коли б людство жило без 
релігії. Саме словесне вираження феномену людини зафіксоване в 
слов’янській мові як «чоловік» (чоло звернене у вічність). Таким чином 
духовність в християнському розумінні цього поняття є невід’ємною 
часткою людської особистості. 

Полтавщина і власне Полтава без перебільшень претендувала і була 
духовною столицею України. Думаю, що саме пошук втраченого 
духовного лідерства і його основ сьогодні є головним дороговказом нам 
представникам Церков і християнських конфесій, владі і представникам 
культури, освіти, науки на шляху до відродження моралі, власне 
гуманізму (хоч у Церкви є свій погляд на це явище європейської 
цивілізації). Гуманітарна сфера Полтавщини повинна бути пронизаною 
справжньою духовністю і мораллю в основі якого стоїть християнство як 
невід’ємний основоположний елемент нашої української культури. 

В яких умовах ми сьогодні опинилися в пошуках духовного 
відродження? Спробую дати оцінку з позиції церковної на явища 
сучасного життя і зокрема гуманітарної сфери. 

Ще один момент – це роздільність українського Православ’я. Ми не 
можемо іти в Європу в такому стані інакше ми не зможемо хоч якось 
протидіяти впливу усіх тих пагубних явищ сучасного європейського 
життя у гуманітарній сфері (наприклад, легалізації одностатевих шлюбів, 
що спричинить до знищення інституту сім’ї, демографічної кризи й 
духовної катастрофи, пропаганда вільних стосунків, боротьба зі СНІДом 
шляхом пропаганди розпусти і т.ін.). Православна Церква в Україні 
повинна бути Помісною Церквою українського народу. Впливати на 
політикум і на владні структури на місцях у плані морального 
оздоровлення суспільства і збереження духовних традицій українського 
народу. 

Що стосується співжиття різних християнських конфесій, то 
виступати проти суспільного зла ми цілком можемо разом. Єдине, що не 
займатися прозелітизмом і пропагандою космополітичних ідей. 
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Ще одним потужним фактором оздоровлення гуманітарної сфери є 
патріотичне виховання суспільства і особливо молоді. Тут потрібно чітко 
сформувати план поступових заходів і задіювати усі можливі важелі. 
Патріотичне виховання це дієвий спосіб привернути молодь до власне 
справжньої культури, історії, науки, мистецтва. Він власне дасть змогу 
творити українську сучасну але вкорінену у традиції нашого глибоко 
духовного народу, а не споживати цей жахливий конгломерат сучасної 
російської «попси», серіальної романтики. 

Відбувається тотальна комерціалізація суспільного життя. Все, що 
не приносить доходу не рентабельне. І навпаки будь яка сфера людської 
діяльності має бути рентабельною, приносити капітал. Мистецтво не 
повинне слугувати просвіті суспільства, облагородженню, духовному 
збагаченню а приносити дохід чи виживати в умовах конкуренції. 
Конкурує із найбільш низменними ділянками людського життя – 
розпустою, узалежненням від будь чого. 

В суспільстві пропагується гординя. Нею пройняте все. В серіалах 
показується лише шикарне життя часто далеке від дійсності. Звичайний 
працівник, робітник чи тим більше селянин показуються в 
найнепривабливіших тонах. Натомість всі мають бути успішними 
підприємцями, державними службовцями високого рангу, що відразу під 
собою підрозуміває дорогі автівки, гарний будинок, прислугу і таке інше. 

В той же час такі професії як вчитель музикант, художник, 
втрачають свій авторитет. Це тенденції загальні, але на них не можна не 
звертати увагу. Потрібно шукати шляхи співпраці культурних установ з 
владними структурами і церковними установами. Насамперед, потрібно 
врахувати такі моменти: 

1. Звернути увагу на духовність полтавців їх релігійність, велику 
кількість храмів (вони навіть зруйновані чи напівзруйновані надихали 
митців пізнішого тяжкого в духовному плані періоду радянського, на 
створення таких шедеврів літературного мистецтва як «Собор» Олеся 
Гончара). 

2. Щодо козацької доби, то напевно духовність поєднана із 
патріотизмом давала той настрій людям для творення вічного залишення 
сліду по собі. 

3. Що таке правдива духовність і як до неї повернутися (духовність 
це життя в Бозі, життя в Бозі це свобода і правда – притаманні риси 
українського суспільства. Прагнення до знань і просвіти). Потрібно 
сьогодні повернутися лицем до Православ’я, впустити його в школи або 
ж у ВУЗи. Дати можливість молоді зростати у благодаті, черпати 
правдиву духовність, сприяти церкві у її служінні. Безперечно Церкві 
потрібно віднайти нові форми виконання своєї місії в суспільстві. 



 9

4. Потрібно під впливом правдивої духовності сформувати справжні 
цінності і показати їх суспільству і молоді. Тоді вона буде правильно 
зорієнтована і зможе вийти на правильний шлях розвитку. 

5. Відбувається повне відчуження світської культури і суспільного 
життя від християнства, не кажучи вже про Православ’я. 

6. Культивуються противні християнству принципи побудови 
суспільних відносин і розвитку людської особистості. Утверджується 
гординя. Не престижно бути скромним, чесним, порядним. 

7. Що стосується самого християнського середовища то 
спостерігається тенденція до зовнішнього декларування християнства як 
давньої традиції, елементу української культури, щось на кшталт 
вишиванки, антикваріату, давніх видів мистецтва чи ремісництва, але 
повна відсутність християнських принципів у внутрішньому житті. Тобто 
лише зовнішнє декларування, але повна внутрішня невідповідність. 

8. Телебачення з його різними шоу ще більше культивує 
бездуховність, розпусту, матеріалізм, відволікає від серйозного 
сприйняття життя, не кажучи вже про сприйняття життя як дару Божого. 

9. Освіта сьогодні не позбавлена тих матеріалістично-атеїстичних 
ідей, створених в часи безбожного комуністичного режиму. Учні не 
мають альтернативи (до цих пір вчать, що людина походить від мавпи і 
таке інше, а альтернативної думки не чують). Потрібно прискорювати 
процес запровадження Християнської етики і не боятися цього. Всі 
механізми давно обговоренні і обдумані. Гальмування призводить до ще 
більшої духовної деградації. Звичайно це не врятує суспільство від 
морального падіння, але все одно створить хоч якусь можливість для 
вибору. 

10. Що стосується охорони здоров’я, то тут потрібно виокремити 
принципи і основи цієї галузі. Охорона здоров’я все ж таки базується на 
моральному вихованні. Пропаганда розпусти, дошлюбних статевих 
стосунків сьогодні стала просто жахливою. Всім відомі традиції 
українського народу глибоко цнотливі і моральні. Блуд руйнує як фізичне 
так і духовне здоров’я людини, руйнує особистість. Звідси руйнація сім’ї, 
демографічна криза, відсутність виховання у сім’ях, величезна кількість 
розлучень, неповага до літніх людей. 
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МУДРІСТЬ – У МОВІ 

Микола Степаненко 
професор, доктор філологічних наук,  

декан факультету філології та журналістики  
Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. 

Короленка 
 
…людство майбутнього не раз 
повернеться до кришталево чистих 
народних джерел 

Олесь Гончар 
 
Спотворена мова – це 
здеформована думка, викривлене 
почуття, а в цілому, заяничарене 
єство. А це тяжкий гріх. 
 

Борис Степанишин 
 

Нікого, очевидно, не треба переконувати в тому, що осердям будь-
якої нації є її мова. Якщо вона зникає, то й народ розпорошується поміж 
іншими, дужчими етносами, котрі шанують свою рідну мову, плекають і 
оберігають її. Народи-поневолювачі, загарбуючи території та людей, які 
їх населяють, намагаються передусім відібрати в них мову, посіяти 
релігійний розбрат. Якщо це вдається, ворог легко оволодіває своєю 
здобиччю, знекровлює її спочатку духовно, а вже потім фізично, 
причому на довгі роки, бо втрата етнозахисних механізмів вартує 
незмірно дорого. Відомо ж бо, що найкращим лікарем від усіх хвороб, і 
від ренегатства, яничарства, манкуртства, відступництва, зради зосібна, 
є час. Для відновлення національної самобутності, повернення до своєї 
праматеризни потрібні не роки, навіть не десятиліття, а віки. Така вже 
діалектика людського буття, така вже страшна плата за втрату зв’язку із 
родом своїм. Ця гірка кара потверджена сотнями сотень прикладів – 
зримими, переконливими, сповненими туги й радості, звитяг та поразок. 
Будь-яке горе-зло має щось найстрашніше, непоправне. Найбільшою ж 
утратою для суспільства є те, коли між батьками й дітьми з’являються 
непорозуміння, що перетворюються з роками-десятиліттями у прірву, 
коли вони опиняються на різних духовних материках, сповідують різні 
національні принципи, неоднаково поціновують свою минувшину, 
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мають різне бачення на свій день грядущий і на майбутнє своїх 
нащадків. Усе це відоме українському народові, і з тієї ж таки причини, 
що він умирав, як сказала найталановитіша поетка сучасності Ліна 
Костенко, не від інфарктів, а від того, що в нього відбирали рідну 
мелодійну й багату мову, заганяли його вже кволого й безпомічного в 
польські, німецькі, російські та інші лінгвосоціуми. Проте не сталося 
так, як гадалося. Мова українська, зазнаючи нестерпної щоденної 
наруги, від “вороженьків” і “добрих людей”, не втрачала своїх 
самобутніх ознак, не піддавалася силоміць насаджуваним 
асиміляційним впливам, не сходила з вуст великих достойників-
українців, котрі понад усе любили рідну землю, прагнули, щоб по 
кістках їхніх пращурів не топтався ворог лукавий, недруг лютий, брат 
збайдужілий, який уже почав звикати жити на нашій – не своїй землі, 
забуваючи, що “у своїй хаті своя правда, і сила і воля”, що “нема на світі 
України, Немає другого Дніпра”. Україна й українська мова ніколи не 
мали повної свободи. Вони ледь встигали прокинутися від летаргійно-
бездуховного сну, аби знову опинитися в цупких обіймах уже іншої, ще 
жорстокішої й сильнішої, імперії, аби знову впасти в тривалу духовну 
сплячку. Імперії мінялися, знесилювалися або геть розпадалися, 
відбувалися переділи українського географічного та духовного 
простору. Проте слава і воля України ніколи не вмирали, народ заявляв 
про себе національно-визвольними змаганнями, громадянською 
непокорою, а донедавна – дисидентством, правозахисництвом, 
самвидавством, навіть такими жертовностями, як самоспалення, а вчора 
– Помаранчевою революцією, у ході якої довів, як говорить Дмитро 
Павличко, що “Ми – не козли, не барани, Ми – не овець отара”, а що 
“Ми – сила сонця і весни… Ми – дух свободи, не труни, Тарасові 
нащадки… Ми – з вишини і глибини Світів, як божі храми!.. Ми – неба 
дзвони, звістуни Свободи і надії”, що ми – непомирущі!..” 

Усе це будило дух, розбурхувало національну свідомість. Хочеться 
вірити, що подароване Україні наприкінці збіглого століття щастя 
утвердити свою самостійність, незалежність, соборність стане 
першопочатком нашого вічного й безхмарного націоіснування, 
перспективного й результативного націотворення, коли, зрештою, 
“оживуть степи, озера, І не верстовії, А вольнії, широкії Скрізь шляхи 
святії Простеляться”, коли працьовиті, добрі, чутливі до чужого болю, 
щедрі українці “позіходяться докупи, раді та веселі”. Як і в інші часи 
українського ренесансу, наприкінці 80-х років століття XX ми почали 
своє самоствердження з мови, яка, усупереч усім намаганням ворогів 
знищити її, і їхнім спробам зробити з українців хохлів, покірних рабів, 
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котрі б лизали чоботи поневолювачів, котрі б перетворилися на “грязь 
Москви” і “варшавське сміття”, не зникла, а лише загартувалася, 
зберегла нас у понадтисячолітньому часі на великому просторі від Сяну 
до Дону. Найвагоміший здобуток на шляху нового українського 
самовираження – прийняття закону “Про мови…”. Цей документ можна 
до самозабуття гудити або хвалити. Зрозуміло одне: роль його 
неоціненна. Не зайвим буде нагадати основні положення Закону, його 
стратегічні пріоритети. Ось вони: 1) державною мовою в Україні є 
українська мова. Вона обслуговує потреби всередині держави і виступає 
в ролі міжнародного суб’єкта; 2) мовами міжнаціонального спілкування 
в Україні є українська, російська та інші мови. Отже, за українською 
мовою закріплено статус мови державної й мови міжнаціонального 
спілкування. Російська мова має такі самі права, як і інші мови, що 
функціонують у нашій багатоетнічній державі; 3) Україна забезпечує 
вільний розвиток мов народів меншин у місцях їх компактного 
проживання; 4) українська мова є гарантом української державності, 
соборності, самостійності. Четвертого положення (мова є національним 
гарантом), що читається між рядками Основного закону України та 
закону “Про мови…”, не знайти в конституціях інших країн, оскільки 
мовам, які виконують у них роль державних, нічого не загрожує. Вони 
зовсібіч захищені – на найвищому і найнижчому рівнях.  

Лексично чи не найбагатша у світі українська мова, що здатна 
обслужити сама себе без залучення додаткових інвестицій, не знайшла 
належного конституційного захисту в Україні. Статтю 10 Основного 
закону порушують усі, починаючи від законотворців і завершуючи 
громадянами, яких ми називаємо пересічними (хоч і ті, і ті мають 
законослухняними людьми). Ті, хто вважають себе політичними 
бонзами, зодчими демократії, а насправді прагнуть реанімувати 
двомовність, яка панувала в недавній імперії, мають пам’ятати рішення 
Конституційного суду України від 14 грудня 1999 року про 
застосування державної мови в Україні. А воно, це рішення, добре 
виписане й не викликає різночитань, не наштовхує на нові роздуми 
(звісно, сепаратистсько-федералістського штибу), отже, не потребує 
нових тлумачів: “Під державною (офіційною) [(!) державною – те саме, 
що офіційною. – М.С.] розуміється мова, якій державою надано 
правовий статус обов’язкового засобу спілкування в публічних сферах 
суспільного життя. Конституцією України статус державної мови 
надано українській мові (частина перша статті 10). Це повністю 
відповідає державотворчій ролі української нації, що зазначено у 
преамбулі Конституції України, нації, яка історично проживає на 
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території України, складає абсолютну більшість її населення і дала 
офіційну назву державі”. У рішенні наголошено також, що поняття 
державної мови – складник ширшого за змістом поняття 
“конституційний лад”. Іншим його складником є, зокрема, поняття 
державних символів. Зауважимо, що ухвала Конституційного Суду 
обов’язкова для виконання й оскарженню не підлягає.  

Прихильники російсько-української двомовності століттями 
шукали і продовжують це робити сьогодні нових шляхів 
обрусительства. Їхні намагання набувають цинічного вияву – аж до 
посягання на суверенітет України. Звісно, ці спроби хоч і дуже швидко 
“гинуть, як роса на сонці”, та лишають добрячий шрам на тілі нашої 
молодої української незалежності. 

Настав момент сказати про конкретні справи, пов’язані з 
уходженням державної української мови в усі сфери нашого буття. 
Розпочнемо з освіти, оскільки вона, як лакмусовий папірець, прогнозує 
те, що чекає нас у недалекому майбутньому, якими будуть Україна, 
українське суспільство через чверть або півстоліття. У поліетнічній 
державі Україні ніяк не набудуть належної пропорції українськомовні та 
російськомовні освітні заклади. Домінують, як і слід очікувати, останні, 
причому для вищої школи це вже стало якоюсь незнищенною й 
непорушною традицією. Ніяк не здолаємо мовного розриву між 
загальноосвітніми школами і ВНЗ. Виші є не продовжувачами 
діяльності перших, позаяк і досі в університетах, академіяї, інститутах 
не виконується мовний режим. Українізація освітньої мережі 
трактується як посягання на права російськомовних громадян. До речі, 
треба спочатку обґрунтувати статус цієї категорії людей, визнати її 
чинною, а вже потім звинувачувати владу найвищого й місцевого рівня, 
Президента в ущемленні прав людей. Зауважимо, що права спілкуватися 
неукраїнською мовою ніхто і ні в кого не відбирав. Та цього ніколи не 
буде дозволено в нашій демократичній державі. Якщо вже зайшла мова 
про ідентифікування громадян за ознакою “людина і мова, якою вона 
спілкується”, то не слід забувати й того, що поряд із російськомовними 
в Україні живуть польськомовні, німецькомовні, грецькомовні й 
громадяни-носії інших мов. Це окрема проблема, яка вимагає передусім 
наукової інтерпретації, а вже потім конституційного, соціологічного й 
соціолінгвістичного, культурологічного й іншого осмислення, отже, й 
канонізації, тобто узаконення. 

Проаналізуємо мовну ситуацію в освіті з регіонального погляду, 
узявши за взірець Полтавщину. В області функціонує 814 
загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 55 тисяч учнів. 
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З них 3 загальноосвітні школи з російською мовою навчання, де 
здобувають освіту 1725 учнів, 14 двомовних, де навчається 10,2 тис. 
учнів, з них російською мовою 2 тисячі 15 учнів (такі заклади діють у 
містах Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах, Пирятині, Гребінці). 
(Усього вивчають російську мову 3,7 % школярів.) Порівняймо ці дані зі 
складом населення області. На 1 січня 2008 року воно становило 1524,9 
тис. осіб (920,5 тис. (60,4 %) – міського, 604,4 тис. (39,6 %) – сільського 
населення); українців – 1481, 1 тис. осіб (91,4 %). В області проживають 
представники понад 100 національностей – 149 тис. осіб (8,6 %): росіяни 
– 117,1 тис. чол. (7,2 %), білоруси – 6,3 тис.чол. (0,4 %), вірмени – 2,6 
тис.чол. (0,2 %), молдовани – 2,5 тис.чол. (0,2 %), євреї – 1,8 тис.чол. 
(0,1 %), інші національності – 9,8 тис.чол. (0,5 %). Мови етноменшин у 
школі не вивчаються. Діють недільні школи, які відвідують 150 учнів 
(там вивчають рідну мову діти росіян, євреїв, німців, поляків, вірмен). 
Фінансуються недільні школи за рахунок відповідних громадських, 
благодійних організацій національних меншин. Не слід, проте, забувати 
того, що кількісний показник далеко не завжди об’єктивно засвідчує 
реальний стан речей. Необхідно зважати ще й на якісний показник. 
Обидва вони, учить філософія, становлять нерозривну єдність, 
виступають надійним критерієм оцінки явищ суспільного життя. 
Освітній простір на Полтавщині нібито й українізований, однак 
українська мова не лунає повносило у великих містах – у Полтаві, а 
особливо – у Кременчуці та Комсомольську. Тут вона сприймається як 
екзотика, а ті, хто послуговуються літературним варіантом її, 
сприймаються не як звичайні полтавці, а як учителі рідної мови, або 
західняки (для багатьох, не приховуватимемо правди, бандерівці), або 
діаспорити, котрі нібито з ностальгійних причин не забули мови 
Котляревського і Шевченка. Не звузив свого функціонального спектра в 
нашому колись поспіль українськомовному краї і суржик. Він що не рік, 
то все далі і все активніше проникає в надра мови, руйнуючи її 
зсередини, і шириться територіально, бо заражає своїми бацилами 
навіть провінційно-периферійне сільське населення, котре ніколи не 
опинялося поза рідномовною стихією. Виходів із ситуації, що склалася, 
багато. Та чи всі вони дадуть очікуваний результат. Видається 
незаперечним те, що починати слід мовне одужання і мовне лікування з 
найважливішої царини нашого життя – освіти, дбати насамперед про 
українськомовний режим у школі, домагатися, аби рідна мова в 
літературному обарвленні звучала не лише на заняттях, а й на перервах, 
не тільки в офіційному а й у неофіційному спілкуванні, аби всі педагоги 
й працівники освітніх закладів усвідомили, що володіння літературною 
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мовою – це чи не найважливіший атрибут фахової майстерності. Не 
загострюватиме уваги на діалектах, бо літературна норма й діалекти 
(говори, говірки) – два потужні крила будь-якої мови. Як птах не годен 
злітати вгору без одного з них, так і людина не може жити без 
вузькоговіркової стихії, усмоктаної з молоком матері, а тому їй 
найріднішою й найкращою. На вищих етапах свого духовного 
становлення в кожного, хто поважає себе і дбає про власний 
інтелектуальний світ, обов’язково з’явиться (має з’явитися) потреба 
самовдосконалення, очищення від усього, того, що перебуває за 
берегами обробленої майстрами художнього слова. Парадокс полягає 
ще й у тому, що ми, полтавці, заявили про свій край як духовну колиску 
України, і геть чисто забули, що найзначущішою і найприкметнішою 
ознакою справжньої духовності є висока культура усного та писемного 
мовлення. Усне слово воістину нагадує того горобця, який вилітає і 
якого потім уже не зловити, а от писемне мовлення – річ куди 
складніша. Ось приклад. На узбiччi траси, яка веде до славної Диканьки, 
а далi на Зiнькiв, Гадяч та Суми, установлено великий кам'яний стовп. 
Здалеку не можна прочитати, що там написано, яка подiя увiковiчнена. 
Спершу подумалося, що його споруджено в честь Самiйла Величка, 
великого нашого лiтописця, або Марiї Башкирцевої, вiдомої в усьому 
свiтi художницi, тому що дух цих видатних людей витає саме тут, над 
батькiвщиною (Жуками та Гавронцями). Та все, виявляється, значно 
буденнiше: "Звiдси почалося будiвництво об'їзДної [видiлення наше. – 
М.С.] дороги навколо Полтави серпень 1996р.". Відразу виникає 
питання: "Невже це така знаменна подiя?" Однак не будемо 
встановлювати iсторичної значущостi її, а скажемо про iнше – про 
якiсть надпису. Учнi четвертого-п'ятого класу, якi мають посереднi 
знання з української мови, пам'ятають правило: "У групах приголосних -
ждн-, -здн-, -стн-, -стл- випадають приголоснi д, с, т: об`їзд - об`їзний. 
Тiльки в таких українських словах, як зап'ястний, хвастливий, 
кiстлявий, пестливий, шiстнадцять, хворостняк i хвастнути, лiтера т 
зберiгається". Прикро й соромно, що ми такi орфографiчно немiчнi. 
Одна зайва буква в словi, а скiльки шкоди: болить душа через 
правописну байдужість, зайва робота карбувальникові, отже, і зайвий 
клопіт. Тi, що затверджують отакi мовнi ляпсуси, орiєнтуються, певно, 
не на чинний у нашiй країнi правописний кодекс, а на мову байдужого 
мiщанина, для якого зрозумiло одне: грамотнiсть не вплине на 
здешевлення хліба чи ковбаси. Здається, що відходить у небуття 
орфографічна сентенція наших пращурів: "Написане пером і сокирою не 
вирубується". Якщо піддати найпримітивнішій лінгвістичній експертизі 
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реклами, оголошення, відозви, звернення, які нас сьогодні зусібіч 
оточують, то неважко помітити навіть не вельми грамотній людині (не 
говоримо вже про фахівців), що вони не відповідають нормами 
граматики, словотвору, лексикології, фонетики. Аби справа зрушилася з 
місця, треба домогтися силою закону, щоб усі, хто причащає нас таким 
чтивом, відповідали з усією суворістю за скоєний злочин (ні, я не 
обмовився, бо це направду злочин передусім проти молоді, яка 
“дитинно” і “злотоцінно” пізнає світ і сприймає його реалії щиро й 
довірливо. Зрештою, ця неграмотність вищого ґатунку, 
безвідповідальність за свою діяльність – неповага до грамотних людей, 
які змушені терпіти невігластво, культурну відсталість чиновників, 
бізнесменів, політиків або будь-кого іншого). Найрезультативніша 
форма покарання – штраф, його розмір варто встановлювати залежно 
від рівня неграмотності (наявності в написаному помилок, причому не 
тільки орфографічних та пунктуаційних), а також від значущості 
документа, від його впливової сили на оточуючих.  

Якщо зайшла мова про формування в молоді, та й не тільки в неї, 
українськомовності, отже, і патріотизму, необхідно наголосити на 
впливові пісні, мистецтва загалом на людську свідомість загалом і 
національну, рідномовну зокрема. Згадаймо нашого пріснопам’ятного 
Олександра Довженка, який сказав: “Українська пісня – геніальна 
поетична біографія українського народу”. Не чуємо ми її сьогодні ні в 
класичному, ні в модерному оформленні. Можливо, переродилися 
українські співаки? Ні! Не перевелися вони. Річ в іншому: українські 
артисти будь-якого жанру не можуть потрапити на велику сцену, не 
мають змоги заявити про себе в радіо- чи телеефірі, бо його окупували 
співаки іншої держави, звісно ж, кимось запрошені, морально 
підтримані, матеріально заохочені. Не подумайте, що закликаю, аби їх 
зовсім не пускали в Україну. Хай їдуть, нехай гастролюють, але буде 
справедливо, якщо вони поповнюватимуть не лише власні кишені, а й 
український бюджет, який потім буде спрямовано в культурно-
мистецьку сферу. Від своєї гастрольної діяльності іноземні зірки 
переказують до української скарбниці 3-5 % від одержаних коштів, тоді 
як у Європі цей податок сягає 15-18 %. Їхати з Білокамінної в Україну 
вигідно з двох причин: це завжди грошовиті гастролі і це заохочується 
на батьківщині, бо російським державотворцям кордони своєї “єдіної і 
нєдєлімої” маряться там, де чується російська мова, хай і в 
спотвореному вигляді. Марево ж, як відомо, може поширюватися з 
нечуваною швидкістю, то й кордони вони хочуть відсувати від себе 
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якомога далі, прихоплюючи чужої земельки, прибираючи чужої 
славоньки і відразу роблячи їх своїми.  

Працівники культури силуються якось вивищувати українське 
мистецтво, а особливо пісню, бо вона, зодягнена в національну словесну 
форму, найпотужніше впливає на розум і почуття людей, викликає в них 
органічну потребу говорити рідною, материнською, мовою. Прикладів 
довго шукати не треба – послухайте розповідь Олега Скрипки про 
повернення його в рідну культурну стихію. За 2007 рік Полтавським 
обласним управлінням культури було видано 137 свідоцтв про 
проведення гастрольних заходів організаторам гастролей, статутними 
документами яких юридично передбачено надання населенню 
культурно-розважальних програм. Мешканцям Полтави, Кременчука, 
Миргорода було запропоновано 40 концертів зірок російської естради, 
театральних вистав, гумористичних та шоу-програм; кількість 
вітчизняних гастролерів, які працюють у тому ж форматі, – 58. Про 
грошові справи, пов’язані з гастролями, не будемо говорити. Вони 
невтішні для полтавців і вигідні для гостей. У будь-якій справі слід 
шукати щось гарне. Позитив в індустрії розваг убачається в тому, що 
з’являється конкуренція, а це, у свою чергу, поліпшує культурно-
мистецьку продукцію. Відрадно, що вже сьогодні виникає проблема 
ретельнішого відбору репертуару, удосконалення майстерності. Окремі 
традиційні свята, дійства, як, приміром, “Мазепа-ФЕСТ” у Полтаві, 
колективи заслуговують високої оцінки й максимальної підтримки. 
Узяти хоча б колектив симфонічного оркестру Полтавського 
академічного обласного українського музично-драматичного театру 
імені М.В. Гоголя. Найкращими зразками світової та національної 
симфонічної музики у його виконанні насолоджувалися краяни-
мешканці Решетилівського, Чутівського, Миргородського, 
Пирятинського, Лубенського районів. Українське мистецтво на повну 
силу забуяє, якщо знайде підтримку ззовні, точніше, з боку держави, 
місцевої влади. Внутрішні сили його поки що кволі. Наш глядач ще не 
може собі дозволити часті відвідини театру, концертів, бо якщо віддасть 
перевагу мистецтву, то може залишитися без шматка насущного або 
опинитися через несплату комунальних послуг просто неба. Він і радий 
би поповнити мистецьку скарбницю, але розмір зарплати та пенсії не 
дозволяє цього зробити.  

Не можна оминути й такої проблеми, як мова кіно. Воно, як і пісня, 
уходить до спектра найвпливовіших чинників виховання 
українофільства, рідномовності. На жаль, українськомовних фільмів до 
безграні мало. Дубляж кінофільмів – справа звична і природна скрізь, 
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лишень не в Україні. Керівники різних державних рангів і рівнів 
запевняють, що дублювання іноземних фільмів не є вигідним (або, як 
вони люблять говорити, не є рентабельним). “Дублюють стрічку, ніби 
ми нікчеми й не розуміємо близької нам російської мови”, – часто 
можна почути таке нарікання від людей. Ми розумні, мудрі, шануємо 
мову російську, як і будь-яку іншу, й кажемо, що вони гарні, однак 
хочемо, аби герої фільмів зверталися до нас красивою, вишліфуваною 
літературною українською мовою. Дивлячись стрічку рідною мовою, 
мільйони людей, самі того не помічаючи, духовно гартуються, бо 
переймаються передусім своїми, українськими, проблемами, 
зіставляють побачене з тим, що їх оточує, і пересвідчуються , що правий 
був наш геніальний Тарас, коли казав, що в них, сусідів, свій народ і 
своя мова, а ми ж – окремішній народ, який має свою мову. Субтитри на 
копіях фільмів, дубльованих російською мовою, особливої користі не 
принесуть, тому що на титри звертатимуть увагу або ті, хто зовсім не 
розуміє російської (їх з-поміж українців одиниці), або ті, хто займається 
перекладацькою діяльністю, хто прагне поглибити філологічні знання й 
розвинути свої лінгвістичні здібності.  

Чи хочуть українці дубляжу іноземних фільмів рідною мовою? 
Відповімо на це питання мовою статистики. Аби ніхто не звинуватив в 
упередженості, удамося до результатів англійської компанії, яка провела 
опитування з метою дізнатися про ставлення до української мови в кіно: 
19 % респондентів вважають необхідним дублювання українською, 24 
% підтримують цю ідею, 30 % ставляться нейтрально, лише 11 % 
громадян висловлюються проти збільшення кількості українськомовних 
стрічок. Думки киян з цього приводу такі: 54 % опитаних мешканців 
столиці відповіли, що зростання кількості дубльованих фільмів не 
вплинуло на частоту відвідування кінотеатрів, а 19 % навіть заявили, що 
почали ходити в кіно частіше, ніж колись. За взірець нам, українцям, 
очевидно, слід брати європейців: вони знають дві, три, і більше мов і 
абсолютно спокійно ставляться до дублювання. Через дубльоване кіно 
шведи, данці, німці вдосконалюють свої знання з нерідної мови. Надійде 
все-таки золотий час, коли ми сприйматимемо дубльовані кінострічки 
як щось природне і з нетерпінням чекатимемо, щоб з екранів линула 
рідна мова. Треба нам ще трохи переродитися, глибше осмислити себе, 
усвідомити велич культури і мови, яку представляємо, виформувати в 
собі почуття гордості за цей скарб і почуття вдячності пращурам, котрі 
зуміли його зберегти, пронести крізь бурі й незгоди.  

Необхідно сказати бодай коротко про мову телевізії та радіо. Не 
так давно вона відповідала за всіма параметрами класичному зразкові 
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літературної мови. Від дикторів вимагалося бездоганне володіння 
мовою. Сьогодні на медійних просторах справжня літературна мова – 
рідкість, тут панує зросійщена, суржикізована, спримітизована мова. 
Неозброєним вухом і оком можна почути й побачити, що з-поміж теле- і 
радіожурналістів російськомовних як маку. Вони на ходу вдаються до 
синхронного перекладу, здирають живцем кальки з російської мови 
(приймають участь, а не беруть; співставляють фактори, а не 
зіставляють чинники; дякують гостей, а не дякують гостям; 
перевертають листки, а не гортають аркуші; навчаються музиці, а не 
навчаються музики; підводять підсумки, а не підбивають підсумки). 
Виходить так, що говорять нібито й по-українськи, та якоюсь не 
українською мовою. Аж зашпори заходять від такої культури мови, аж 
серце обливається кров’ю від такої фахової некомпетентності. Хочеться 
порадити їм поїхати в село й послухати, як там говорять люди, 
повчитися в них і мелодійності, і солов’їності, і фонетичної розкоші, і 
синтаксичної гнучкості, і лексичної невичерпності.  

Девальвацію літературної мови на радіо і телебачення можна 
якоюсь мірою виправдати швидким кількісним зростанням студій, 
хвиль, ефірного часу. Це добре, ба навіть дуже добре, що ми розширили 
сферу впливу на українського слухача і глядача. Якщо на 
першопочатках нашого національного оновлення можна було пробачити 
мовні гріхи й огріхи, то сьогодні цього простити аж ніяк не можна. 
Скажете, що бракує фахівців. Не заперечимо, погодимося з вами. Їх 
сьогодні інтенсивно готують не лише в столиці та в класичних 
університетах, а й у багатьох інших вишах. Час диктує нові вимоги, і на 
них не можна не зважати. Є надія, що небавом із радіо, з екранів 
телевізорів зійдуть аматори, а їхнє місце посядуть спеціалісти високої 
кваліфікації, високого професіоналізму, що виявляється насамперед у 
володінні словом, умінні відчувати всі його тонкощі й доносити до 
слухача та глядача.  

Вельми турбує й інше: нечасто можна почути мову титульної нації 
на українському радіо: охоплення населення території України 
програмами радіомовлення УР-1, УР-2, УР-3 у 1996 році відповідно 
становило 93 %, 89 %, 55 %, а станом на 1 липня 2003 року цей показник 
різко зменшився: УР-1 – 61 %, УР-2 – 43 %, УР-3 – 15,2 %. Ситуація не 
покращилася й нині. Національна рада з питань телебачення та 
радіомовлення провела моніторинг роботи телеканалів і встановила, що 
частка українськомовних програм, фільмів і серіалів, які виходили у 
прайм-тайм на шести провідних загальнонаціональних телеканалах, 
наприклад, у перший тиждень листопада 2006 року склала 48,2 %, а 
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російськомовних 51,8 %. А ще ж є кабельні мережі, які покривають 
значну територію України міжнародними версіями російських 
телеканалів (“Первый канал. Всемирная сеть”, “РТР-Планета”, “НТВ-
Мир” та інші). Підраховано, що частка російськомовних програм у 
прайм-тайм українського національного ефіру становить 61,4 %, тоді як 
українськомовних – 38,6 %. Говорять, що це наслідки українофобської 
діяльності тих, хто володіє українськими й іноземними каналами, 
використовує їх у своїх бізнесових, партійних чи будь-яких інших 
вигідних цілях. Але хіба ж гроші вирішують усе? А де ж наша гідність і 
гордість? Чому ж мовчки терпіли наругу з боку пінчуків, медведчуків, 
суркісів, Президента Кучми, якому абсолютно байдужа доля України, 
чужа її мова, далека її культура? Збігло б ще трохи часу – і українська 
мова залишилася б про свято, як реліктове явище. 

Українську мову в Україні утверджує українська книга. Але й тут у 
нас, як говорить молодь, повний абзац: на книжкових полицях 
домінують російськомовні видання, більшість яких надруковано за 
межами України. Скільки їх потрапило до нас контрабандним шляхом! 
Якщо пошукати, то можна знайти й іншу статистику, наприклад, таку: 
за офіційними даними Книжкової палати, у 2000 році видавництвами 
України випущено 4126 назв книг і брошур, наклад яких становить 
25549,1 тис. примірників, з них 2479 назв (15297, 5 тис. примірників), 
тобто 60 % – українськомовні, решта – видання, випущені мовами 
національних меншин України та іноземними мовами. І хоч порівняно з 
1999 роком сумарні тиражі збільшилися, що впливає на такий 
визначальний показник, як кількість примірників книг на кожного 
громадянина країни, однак у нашій державі він, як і в 1998-1999 рр., 
становить менше однієї книжки. В інших країнах картина зовсім 
відмінна: у Німеччині на одного жителя припадає 12 книжок, у Польщі 
– 9,5, у Росії – 3,2. Що б ми не говорили, а все залежить від непомірних 
податків, які не дають змоги українським видавництвам формувати 
бодай мізерні обігові кошти. Тим часом в одинадцяти країнах світу, 
наголошував якось у своєму виступі Уповноважений Верховної Ради з 
прав людини, податок на додану вартість із видавців не стягується 
взагалі, а в державах Європейського Союзу він не перевищує 50 %. 
Знаємо ми і про інший позитивний приклад: у Росії на 5 років видавнича 
справа була звільнена майже від усіх податків, і від податку на прибуток 
також. Російська книжка на 45 % дешевша за українську. Ось і відповідь 
на питання, чому вітчизняна книжка не може конкурувати навіть на 
внутрішньому ринку з книжкою, надрукованою в Росії. А ще треба 
додати до всіх цих бід уже згадувану біду – жалюгідні заробітні плати 



 21

людей. На них вони купують хліб, ними платять за комунальні послуги, 
а про книжку лише мріють. Майже половина громадян України роками 
не поповнює свої бібліотеки. Спраглі читачі йдуть до міських, сільських 
книгозбірень, однак і там не знаходять того, що їх цікавить: ці “вогнища 
культури” теж виживають, поповнюють свої фонди здебільшого за 
рахунок авторів, які видавали книги власним коштом, розсилають їх по 
бібліотеках, або коли-не-коли за рахунок меценатів, зазвичай іноземних, 
бо свої багачі ще не перейнялися духовними потребами: Іван 
Котляревський їм “без надобности”, хто такі Гончар чи Микола 
Вінграновський – вони не знають. Для них мірило культури – співаки-
зайди кіркорови, пєнкіни, распутіни. 

Скажемо кілька слів про український правопис, він же бо вельми 
потужний консолідувальний чинник, оскільки об’єднує українців усього 
світу. Українське суспільство збурене орфографічними новаціями. Нам 
заявили, що якісь учені-аматори, об’єднавшись із націоналістами, 
приймають якийсь страшний діаспорний чи галицький (бандерівський) 
варіант українського правописного кодексу. Повірте, що це не так. 
Якщо ми вдамося до недавна чинних норм, то відродимо наші 
спредвічні традиції, повернемо рідній мові незаконно відібрані в неї 
слова, граматичні форми, усталені звороти, словотвірні ресурси, 
котрими вона вияскравлювалася у слов’янській і світовій мовній сім’ї. 
Пам’ятаймо, що економічні закони готують економісти, юридичні – 
юристи, а мовні, як ви вже здогадалися, мають спорядити у світ 
лінгвісти. Вони знають минуле української мови, чутливо реагують на її 
сьогоднішні подихи, чітко уявляють її майбуття. Довірмося їм і 
матимемо український, а не зросійщений правопис, правопис, який, 
урешті-решт, зведе в одну велику національну родину українців 
материкової України з тими братами й сестрами, котрі волею долі 
опинилися за межами отчої землі.  

Розмову, яку ми ведемо, важко завершити, бо одна проблема 
породжує іншу, а всі вони в єдності засвідчують, що з мовною 
політикою в нашій державі не все гаразд. Цю розмову можна лише 
припинити. Якщо говорити про висліди, які випливають з усього 
сказаного, то вони такі: 1) необхідно виробити чітку, виважену 
державну політику з мовного питання, прийняти закони “Про мову” і 
“Про державну мову України” в такому варіанті, який, по-перше, чітко 
окреслює державність української мови, сферу її вживання – усі органі 
влади, усі державні установи (освіта, культура, Збройні сили, 
правоохоронні органи, судочинство), усі установи, організації, 
підприємства усіх форм власності, усі засоби масової інформації, по-
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друге, унеможливлює впровадження поряд із державною так званих 
офіційних, регіональних й інших мов, по-третє, гарантує розвиток і 
державну підтримку мов національних меншин. Українці до цього 
кроку готові, про що знову ж таки свідчить статистика: згідно з 
соціологічними дослідженнями, у 2007 році за українську мову як єдину 
державну висловилися 72 % опитаних, не підтримали це положення 20 
%, не визначилися 7 % [Слово Просвіти. – 2008. – Число 9 (438), 28 
лютого – 5 березня. – С. 4]; 2) виробити механізм контролю за 
виконанням законів; 3) домогтись, щоб в усіх означених вище й інших 
можливих сферах буття (діловодство і мовлення на виробництві, у 
приватному бізнесі, у комерційному банку тощо) запанувала мова 
титульної нації, тобто українська; 4) знання державної мови, володіння 
нею у фаховому обсязі має увійти до першочергових обов’язків усіх 
громадян України. Це стане реальністю, якщо кандидати в народні 
депутати, міністри, усі представники виконавчої й законодавчої влади 
складатимуть іспит з української мови; 5) українське мистецтво має не 
лише належати українському народові (цього права в нього, щоправда 
офіційно ніхто не відбирав і навряд чи комусь удасться це зробити), а й 
бути національним за змістом і формою, яка найповніше 
репрезентується мовою, що є однією з визначальних характеристик 
нації; 6) треба внести зміни до статті 9 закону України “Про телебачення 
та радіомовлення”: слова “національний аудіовізуальний продукт або 
музичні твори українських виконавців” замінити словами 
“національний аудіовізуальний продукт, що випускається державною 
мовою, або україномовні музичні твори вітчизняних виконавців”; у 
державному бюджеті слід передбачати кошти на поширення сигналу 
державних мовників; 7) прийняти закони про пільгове оподаткування 
діяльності та послуг, пов’язаних із підготовкою й реалізацією 
вітчизняної книги, створити систему захисту книжкового сектору 
українського інформаційного простору від надлишкової присутності 
імпортованого друкованого продукту, установити суворіший контроль 
за ввезенням в Україну книжкової продукції з паралельним 
упровадженням систем відстежування товарних потоків, створити єдину 
національну довідково-інформаційну систему книжкового простору 
України, забезпечити її бюджетне фінансування; 8) сприяти, щоб 
якомога швидше був затверджений правописний кодекс, зорієнтований 
на власній українські традиції, який би відновив орфографічну 
справедливість і віддзеркалював би найприкметніші ознаки української 
мови, вироблені нею упродовж тисячолітньої історії писемності.  
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Список пропозицій, як і розмову, можна продовжувати й 
продовжувати, але й запропонованих досить, аби пересвідчитися, що 
нас попереду чекає напружена праця, яка вимагатиме докладання 
надзусиль від усіх – від державотворців найвищого рівня до простих 
люденй, котрі прагнуть почувати себе на рідній землі вільно й щасливо. 
Якщо задумане зреалізуємо, то, дай Боже, відповімо на глобальне 
запитання вже згадуваної Ліни Костенко, адресоване мені, вам і всім, 
кому болить наша України й рідна українська мова:  

Сім’я вже вольна і нова, 
Та тільки мати ледь жива,  
Вона була б і вмерла вже не раз,  
Та все питає і на смертнім ложі: 
– А де ж те слово, що його Тарас 
Коло людей поставив на сторожі? 
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ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА ПОЛТАВЩИНИ 
Тарас Пустовіт 

 голова Полтавського  
Конгресу української інтелігенції,  

заступник директора Державного архіву Полтавської області 
 

 
Почати треба з того, що проблеми, які визріли у "Гуманітарній 

сфері" є надзвичайно серйозними, і без їх вирішення неможливий 
поступ, неможливі ні національна консолідація нації, ні побудова 
цивілізованого демократичного суспільства. 

У своєму виступі я лише торкнуся такої складової "Гум. сфери" як 
питання нашої історичної спадщини, питання, яке сьогодні чомусь 
більше обговорюють політики, ніж спеціалісти.  

Стан речей у цій площині є далеко не оптимістичний. Після 
здобуття незалежності нова українська влада успадкувала країну, яка 
практично знаходилася на порозі гуманітарної катастрофи. Масштаб 
наших духовних злиднів, у які сьогодні скотилася країна, досі ніким не 
заміряний. Позбавлений доступу до знань у найширшому сенсі, наш 
пересічний громадянин не може й знати, чим йому в своїй країні 
пишатися, — почуття, без якого не буває повноцінного громадянства. 

Не маючи доступу до власної культурної спадщини, вкрай погано 
знаючи свою історію, ніколи не чувши імен тих, хто складає славу 
національного пантеону, позбавлений загальнонаціональних 
інформаційних інститутів громадянської спільноти — наш громадянин 
деградував швидко і беззворотньо. 

Чому так сталося? Чому ми опинилися на краю духовної безодні?  
Кожному із присутніх ці чинники відомі; на мою думку, 

найголовніші з них такі: у нашого народу відібрали українську церкву, 
рідну мову, власну історію, намагалися позбавити й пам’яті, для чого 
злочинно упродовж століть нищили (у кращому випадку вивозили) 
наші національні раритети та історичні джерела; людей зомбували, 
пресували, нищили Голодоморами та репресіями.  

Як не прикро мені говорити, але й сьогодні чужинська ідеологія 
продовжує активно працювати проти України. Ми чудово відчуваємо 
той антиукраїнський, руйнівний дух у численних імперських 
пам’ятниках, у назвах наших вулиць. Крім того, продовжують 
дезінформувати нашу молодь преса, телебачення (головним чином 
сусідньої країни) та антиукраїнські політичні сили. 
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Щоб припинити політичні спекуляції навколо нашого історичного 
минулого, Україні, як ніколи, потрібна правда, потрібна об’єктивна 
неупереджена інформація про наших достойників, про національно-
визвольний рух, знання потрібні навіть про родовід людини, якщо ми 
хочемо стати цивілізованою нацією. Переконаний, що така правда 
очистить нашу пам’ять, допоможе відновити генетичний код українця, 
випростатися і витравити із себе нарешті почуття меншовартости.  

Нам близькі й зрозумілі Укази Президента України щодо 
осмислення знакових подій нашої історії, пошанування славетних 
державних та політичних діячів, відновлення імен тих, хто віддав своє 
життя за майбутнє України. Цих указів чимало й перераховувати їх 
мабуть недоцільно. Та на моє переконання, підтримуючи та виконуючи 
ці укази, ми стаємо не тільки свідками, а й учасниками процесів 
будівництва нації. 

Сьогодні зміна історичної пам’яті неоднозначно сприймається у 
деяких регіонах, викликає суперечки питання мови. Деякі опоненти 
(насамперед політичні) звинувачують главу держави у націоналізмі. 
Дискусійні моменти у тому чи іншому Указі Президента України, 
можливо, й справді є і про це також треба говорити. Але позиція наша 
тут така: без власної історичної пам’яті, національної ідентичності не 
буде майбутнього. Ми не можемо далі жити з тим трактуванням своєї 
історії, що було за часів СРСР або є в сьогоднішній Росії. 

Дозвольте мені сказати добрі слова на адресу керівників 
структурних підрозділів облдержадміністрації, інтелігенції, молоді, які 
працюють на майбутнє України; принагідно відзначити журналістів 
ОДТРК "Лтава", які створюють чудові історичні та культурно-
мистецькі програми, в яких відчувається любов авторів до рідного 
краю, бажання пізнати маловідомі сторінки минулого.  

У нашій області сьогодні впроваджуються цікаві проекти щодо 
збереження історично-культурної спадщини, проекти видавничі і 
навчальні (зокрема, блискуче розроблений курс Олександром 
Білоуськом для середніх навчальних закладів "Історія Полтавщини"), є 
ініціативи вищих навчальних закладів, громадських організацій, 
спрямовані на підтримку президентських указів. Саме при комплексній 
реалізації таких проектів та громадських ініціатив і утверджується 
українська справа.  

Актуальність питань, які сьогодні виносяться на порядок денний 
наших громадських слухань, беззаперечні. Їх порушувала інтелігенція 
на форумах у Полтаві, Києві наприкінці 1980-х, у 1990-х роках. І тоді 
розмова була чесною і відвертою, ми це добре пам’ятаємо. Але час 
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невблаганний, і декого вже з нами немає. ³дійшли у засвіти колишній 
голова Полтавського конгресу української інтелігенції Валерій 
Загорулько, великий партіот України, літературознавець Петро Ротач, 
маестро Юрій Лисенко, музеєзнавець Михайло Фісун інші достойники.  

Пропоную пошанувати хвилиною мовчання пам’ять тих, хто 
завжди плекав у серці Україну, відстоював національні інтереси і кого 
вже немає разом із нами. Це буде правильно і буде відповідати як 
людським, так і Божим законам.  

Тепер про наші історичні ювілеї, про встановлення пам’ятників, 
перейменування вулиць, пріоритети та інше.  

Наступного року, у липні 2009 р., українці, шведи та росіяни 
відзначатимуть 300-річчя Полтавської битви - історичної події, яка 
мала значний вплив на подальшу долю Європи. У самій Росії 
чиновники високого державного рівня повідомляють, що готують 
розгорнуті пропозиції стосовно гуманітарної співпраці Росії та 
України. Зокрема, щодо святкування ювілеїв Миколи Гоголя та 
Полтавської битви. Неважко передбачити ідеологічний та політичний 
зміст таких святкувань: Росія зробить усе від неї залежне, щоб показати 
Полтавську битву у світлі тріумфу російської зброї та величі Російської 
імперії. 

Можна передбачити як відзначатимуть цю подію у Швеції. 
Очевидно, шведи зосередяться на скурпульозному вивченні й 
всебічному висвітленні усіх деталей участи шведських солдат у 
Полтавській баталії та урочистому пошануванні пам’яті полеглих; 
використають цю подію для піднесення національної та історичної 
свідомості свого народу. 

Проте немає жодних гарантій, що відзначення цієї дати 
відбудеться в Україні, і, зокрема, у Полтаві як належить. Іншими 
словами, стане подією, яка прислужиться для осмислення власної 
історії та звеличення подвигу постатей, насамперед гетьмана Івана 
Мазепи, які у тих складних політичних обставинах зі зброєю в руках 
виборювали незалежність України.  

Зважаючи на хитку і невизначену позицію міської ради і, зокрема, 
полтавського міського голови пана Матковського щодо національних 
пріоритетів заявляємо публічно: пам’ятники славетним українцям 
С.Петлюрі та І.Мазепі, у центральній історичній частині міста, повинні 
бути. Щодо Мазепи, то урочисте відкриття такого пам’ятника стане 
гідним внеском Полтавської громади у спільне відзначення 300-річчя 
Полт авської битви. 
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Цього року будемо відзначати й іншу історичну дату - 350-річчя 
Гадяцького договору. Є вже певні пропозиції від Полт. пед. 
університету про проведення міжнародної наукової конференції, 
поступили цікаві ініціативи від Гадяцької райдержадміністрації. 
Зокрема, у Гадячі пройде святковий концерт «Золота підкова козацької 
слави», що має започаткувати Всеукраїнський фестиваль гетьманських 
столиць. Чому ми приділяємо увагу цій даті.  

Та тому, що подія ця відбувалася також на теренах нашого краю, а 
по друге - Українсько-польська угода від 16 вересня 1658 року має 
засвідчила прагнення політичних еліт до єднання за умови збереження 
національно-державної окремішності народів. Гадяцький договір 
фактично був проектом міждержавної спілки України, Польщі та 
Литви. Чи є це актуальним для сьогодення? Відповідь однозначна. 

Іще про наболіле. Полтава продовжує залишатися своєрідним 
радянським застійником. Не знаю, як чиновникам міськвиконкому, а 
мені соромно ходити вулицями міста з табличками: Леніна, Карла 
Лібкнехта, Артема, Куйбишева, Менжинського та ін. Прикро, що така 
ситуація не тільки у Полтаві, а й в інших населених пунктах області. 
Яке відношення ці люди мають до наших міст, до нашого культурного 
минулого? Невже не зрозуміло, що усі вони походили з тієї братії, яка 
мордувала наш народ голодом, репресіями, що перетворювала 
селянина на колгоспного раба?  

Ніяк ми не можемо зрушити з місця цю справу. Враження таке, 
що міській раді набагато ближчими є полтавська галушка, Петро І, 
Вєрка Сердючка, ніж, скажімо, Симон Петлюра. Аргументи депутатів 
міської ради про те, що нібито хтось там із мешканців проти 
перейменувань, що необхідно спочатку провести соціологічні 
опитування, що ці процеси потребують великих коштів - розцінюємо 
просто як небажання проводити політику, яка б відповідала інтересам 
більшої частини полтавської громади; це є не що інше як спроба 
усіляко відтягнути природні історичні процеси та забалакати тему. 
Позиція міського голови, більшости депутатів міської ради у цій 
площині для нас неприйнятною та незрозумілою.  

Представники полтавської інтелігенції зацікавлені у тому, щоб 
Україну (Полтавщину) наповнювати українським змістом. Думаю, що 
такої позиції дотримується і наша місцева влада, якщо вона є 
українською.  

Зважаючи на вищевикладене, Полтавський конгрес української 
інтелігенції, товариство "Просвіта" пропонує: 
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- періодично проводити зустрічі (наради) представників від 
інтелігенції з владою для обговорення актуальних питань гуманітарної 
сфери; 

- підтримати Укази Президента України ³ктора Ющенка щодо 
збереження нашої історичної спадщини, висвітлення знакових питань 
нашої історії та пошанування славетних діячів України; використати 
відзначення пам’ятних та ювілейних дат для піднесення національної 
та історичної свідомості українського народу;  

- розробити та впровадити обласну програму, спрямовану на 
підтримку сільської інтелігенції, як основної рушійної сили 
впровадження гуманітарної політики держави у сільській місцевості;  

На нашу думку, треба поспішити якнайшвидше виправити 
пріоритети: з колоніальних — на державницькі. Виробити 
кваліфіковану, довготермінову програму стратегічних реформ на всіх 
ділянках гуманітарного розвитку. На нашу думку це справа 
національного порятунку. 
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УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ: ПОКЛИКАННЯ І ОБОВ’ЯЗОК 
 Іван Драч 

 голова Української Всесвітньої  
Координаційної Ради Конгресу української інтелігенції,  

лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка,  
Народний депутат України I, III та ІV скликань 

 
 
Я йшов на трибуну і схилив голову перед молодим Владикою, і 

мені сподобався цей молодий, дуже гарний тембр голосу, він і говорив 
прекрасно. Те, що він говорив у виступі, дійсно цікаво і так є 
насправді. Прекрасна промова і професора з педуніверситету. Це 
дійсно на рівні того, чого достойна Полтава. Дійсно, треба доводити у 
кожній конкретній ситуації, що мова є основою основ України, 
української культури, українського буття. І це надзвичайно важливо, бо 
коли згадую, приїхав до Полтави на відзначення ювілею від дня 
народження В.Г.Короленка, місто усе було окуповане соціал-
демократичною партією (об’єднаною). Прапори з усіх кінців України 
приїхали, з Росії, такі дивовижні речі, а потім ми дивуємося, що ж воно 
робиться, чому ми такі й надалі. Й дійсно – ота українська душа 
витирається й перетирається поволі.  

Але ж як сталося, що й у Верховній Раді не миряться, хоча й 
Президент, і Прем’єр-міністр, і Голова Верховної Ради одне роблять. І 
хочеться спитати: то ж до чого ми дожились, то для чого ж воно 
потрібно – аби українській інтелігенції робити свою українську справу, 
але конструктивно, щоб кожна структура, яка прийде до влади, 
реалізувала те, чого хочуть вчителі, лікарі, письменники. Це ж основа 
основ, полтавська земля! Люди добрі, не відчувати цього, не знати 
мови – це великий гріх. Я надзвичайно вражений і мені сподобалася 
тенденція вашого обговорення. Ми започаткували разом з Радою з 
гуманітарної політики при Президенті України Всеукраїнський Форум 
інтелігенції, який ми плануємо провести у Києві 26-27 березня. Й у нас 
є величезні надії на нього. Ми хочемо зробити все, чого не вдалося за 
ці 17 років. Адже наразі дуже не зрозуміла ситуація у нас в країні. 
Зрозуміло, що основа основ, якою є полтавська земля, має бути 
використана. Не використати всього цього – то є великий гріх. Чого б я 
просив своїх дорогих друзів, братів по партійному ухилу, тим 
тенденціям – все ж таки бути з одного боку дуже наполегливими, а з 
іншого – бути дуже делікатними у проведенні своєї політики, не 
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робити недругів з тих людей, які не визначилися, які не збагнули до 
кінця, що і як воно буде.  

Хотілося б сказати й про якийсь яскравий приклад. Якось 
довелося мені бути у Криму, у Ялті, виступати на Пушкінському святі. 
Перед величезними зборами, де були тисячі людей, я вийшов з таким 
повідомленням: ”Олександр Сергійович Пушкін як український 
буржуазний націоналіст”. Про що ж я там розказував людям, що вони 
здивувалися й дуже гаряче мені аплодували? Я їм розповідав про 
першу редакцію поеми ”Полтава”, чому Пушкін змінив цю поему. Я їм 
розповідав про те, що Пушкін писав французькою мовою історію 
України, саме України, а не Малоросії. Звичайно, написання цієї книги 
була анти польська акція, але для непересічного росіянина, шовініста 
по суті своїй, це було дійсно це явище, дивина, але вони до цього не 
розуміли, що це так воно і було насправді. І тут, коли ми у Полтаві, 
ходимо не тільки до Котляревського і Гоголя, але й до Вернадського, 
до Шаргея-Кондратюка, до тих славетних новаторів світової науки і 
технології. Буде величезний потяг людей які начебто далекі від 
українських тенденцій, але вони прийдуть і зрозуміють, що без цього й 
жити не можна. Так воно і є насправді. 

Й в оцій лінії, якій нині проводить наш Президент, надіюсь на 
Полтавщину, і великою мірою надіюся на Галичину та Гуцульщину. 
Скрізь них іде основна лінія, основний шлях. Якщо ми його не 
піднімемо, якщо ми не дамо оцій золотоносній жилі українського 
народу жити, функціонувати й настійно діяти , то ми нічого у цьому 
світі не зробимо. Якщо ні – проведемо ще один захід, буде ще одна 
галочка, одне дійство, вибухне ще одна бульбашка, і на цьому все й 
закінчиться. Я Христом Богом прошу і благаю інтелігенцію нашу і 
прошу, що тільки від неї залежить зараз: чи піднімемо Україну справді 
до українського відродження, чи знову нічого не буде.  
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ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІР НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ 
Володимир Онищенко  

професор, доктор економічних наук, 
голова ради ректорів вищих навчальних закладів  

III-ІV рівнів акредитації, ректор Полтавського 
 національного технічного університету імені Юрія Кондратюка  

 
 

Виявивши складні проблеми гуманітарної сфери нашого регіону, 
ми зуміємо знайти й ефективні шляхи для їх розв’язання. 
 Хотів би звернути увагу на наступні тези: 
 1. Перша і основна: у забезпеченні переходу економіки на 
інноваційний шлях розвитку, у вирішенні соціальних ініціатив 
Президента України, підвищенні рівня освіти, культури, загалом рівня 
життя громадян України в и р і ш а л ь н е значення має наука, наявність 
інтелектуального потенціалу та високих технологій. Сьогодні всі це 
розуміють, нікого не потрібно в цьому переконувати. 

Вища школа регіону реалізує вимоги нормативно-правової бази 
освіти: Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про вищу 
освіту”, “Про науку і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні 
напрями розвитку науки і техніки”, “Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні”, Національної програми “Освіта 
України. ХХI століття”, Указів Президента України про вдосконалення 
вищої освіти, наукової та науково-технічної діяльності.  

Науково-педагогічний потенціал вищих закладів освіти 
Полтавщини III-IV рівнів акредитації солідний і складає 2746 чоловік 
штатних працівників. Чисельність докторів наук, професорів, кандидатів 
наук, доцентів із них складає півтори тисячі чоловік, що становить 55 %.  

 У Болонській декларації, в травні 1998 р. найрозвинутіші 
європейські країни наголосили на магістральній ролі університетів у 
розвитку європейської спільноти. Необхідність реалізації завдань 
Болонського процесу (а Україна приєдналася до угоди в травні 2005 р.), 
гостро актуалізує гуманітарні проблеми збереження набутого досвіду 
науково-дослідницької та науково-технічної діяльності в стінах вищої 
школи Полтавщини, доповнюючи його створенням сучасної моделі 
наукових досліджень вищих навчальних закладів на базі поєднання 
кращих здобутків вітчизняних та зарубіжних наукових шкіл .    
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 В університеті кафедра – це той науковий осередок, де кожний 
викладач, володіючи методологією наукових досліджень, виступає не 
тільки творцем нового наукового знання, а і його носієм та провідником 
цих знань у студентську аудиторію. У ВНЗ Полтавщини діє 220 кафедр, 
із яких 126 випускаючих. Із них кількість кафедр, які очолюють доктори 
наук – 121, що складає 55 % від загального числа кафедр. Випускаючі 
кафедри очолює 69 докторів наук, професорів, що становить 57 %. 
Зрозуміло, що це кількісні показники, які складають об’єктивну основу і 
базу якісних показників: формування солідних наукових шкіл, які відомі 
не тільки в Україні. Далеко за межами Полтавщини і України відомі 
наукові школи ПолтНТУ, УМСА, ПДАА, ПДПУ, ПУСКУ, КДПУ. 
Щорічно на базі перелічених ВНЗ проводяться Міжнародні, 
Всеукраїнські, регіональні, обласні науково-практичні конференції, на 
яких розглядаються актуальні економічні, науково-технічні та 
гуманітарні проблеми, виносяться наукові рекомендації до їх 
розв’язання. Такі конференції - важливий етап у становленні науковців-
дослідників. Нерідко поруч із досвідченими керівниками наукових шкіл 
на конференціях виступають молоді здобувачі у сфері науки – магістри, 
аспіранти, докторанти. Нині у ВНЗ III-IV рівнів акредитації Полтавщини, 
де здійснюється підготовка фахівців за 69-ма напрямами, магістри 
навчаються майже за 100 спеціальностями. 
 Динаміка чисельності аспірантів і докторантів за останні роки у 
ВНЗ області є позитивною і складає станом на 1 січня 2008 року 527 осіб 
(аспіранти) та 49 осіб (докторанти). При цьому кількість спеціальностей 
для підготовки аспірантів складає 99, докторантів – 8. Основним 
критерієм ефективності діяльності аспірантури і докторантури є якість і 
своєчасність захищених дисертацій. У минулому році чисельність 
захищених кандидатських дисертацій склала 77, а докторських 11. У 
поточному році випускається 124 аспіранти і 3 докторанти, які поповнять 
ряди інтелігенції Полтавщини. 
 Виокремлюючи гуманітарний аспект наукової та науково-
технічної діяльності ВНЗ III-IV рівнів акредитації Полтавського регіону, 
пропоную з метою заохочення і підтримки обдарованої і небайдужої до 
розвитку науки і техніки студентської і аспірантської молоді 
започаткувати на нашому форумі проведення щорічних 
міжуніверситетських конкурсів “Кращий молодий науковець” за 
номінаціями різних наук, “Кращий молодий винахідник” за номінаціями 
різних інженерно-технічних наук. 
 Цим самим ми виявимо і підтримаємо талановиту в науковому 
плані студентську і аспірантську молодь, відкриємо їй дорогу до науки, 
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яка нині дуже потребує молодого поповнення. Для талановитих 
науковців у ВНЗ області відкриті і діють сім спеціалізованих учених рад 
для захисту кандидатських та дві для захисту докторських дисертацій, що 
сприяє ефективній діяльності аспірантури та докторантури на 
Полтавщині. Враховуючи потужний науковий та науково-технічний 
потенціал вузівської науки вважаю, що назріла пора для створення 
Центру регіональних соціально-економічних та науково-технічних 
досліджень, який сконцентрував би на рівні області найкращі наукові 
сили вузів і спрямовував би їх зусилля на розв’язання нагальних 
практичних потреб регіону. 
 2. Друга і найактуальніша теза про наукову і науково-технічну 
діяльність вчених регіону – це виконання госпрозрахункової та 
держбюджетної тематики науково-дослідницьких робіт. 
 Обсяг виконаних госпдоговірних науково-дослідницьких робіт у 
ВНЗ III-IV рівнів акредитації регіону складає 1 млн. 300 тис. грн. за 2007 
рік. При цьому чисельність викладачів, які беруть участь у виконання 
госпдоговірних НДР складає 313 осіб та студентів денної форми 
навчання – 440 осіб. Чисельність викладачів, які беруть участь у 
держбюджетних НДР складає 173 особи та студентів – 335 осіб, при 
цьому кількість держбюджетних наукових тем складає 40. Що є 
недостатнім, як на існуючий науковий та науково-технічний потенціал, 
але відображає загальнодержавну тенденцію.  

Хотілось би висловити сподівання, що закладене в державний 
бюджет України прагнення виділити на розвиток науки і науково-
технічної діяльності 1,7 % ВВП будуть реалізовані, що благотворно 
вплине на підвищення престижності наукової праці, зміцнення 
соціального статусу науковців, модернізацію науково-технічного 
оснащення науково-дослідницьких лабораторій тощо.  

3. Третє за порядком, але з точки зору гуманітарної сфери, 
найважливіше, оскільки зачіпає соціальні умови наукової і науково-
технічної діяльності людей у вищих навчальних закладах регіону. Дуже 
актуальним і потрібним на сьогодні є притік молодих кадрів у науку і 
науково-технічну діяльність. Але існує проблема – це забезпечення 
молодих науковців житлом. З метою покращити показники наявності 
захищених докторських дисертацій вузами проводиться певна робота 
щодо надання житла поліпшеного планування тим, хто здобув науковий 
ступінь доктора, і це нормально, бо їх реальний вклад у науку вагомий. 
Але ж це проблему омолодження наукових кадрів регіону не вирішує... 

В чергах на житло у ВНЗ III-IV рівнів акредитації Полтавського 
регіону знаходиться немало осіб, серед них і молоді сім’ї науковців. На 
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наш погляд, слід по державному підходити до розвитку наукової та 
науково-технічної сфери регіону, і укладати обласні та міські програми 
підтримки науково-педагогічних кадрів вищої школи шляхом 
пріоритетного включення їх у списки на будівництво соціального житла, 
надання їм пільгових кредитів на будівництво житла тощо.  

Таким чином, я хотів би підкреслити, що гуманітарні виміри 
наукової та науково-технічної діяльності безмежні. Бо скільки є людей у 
цій сфері – стільки і проблем. Але виокремлені напрями, на наш погляд, 
дозволяють рельєфно побачити як науковий потенціал Полтавського 
вузівського регіону, так і найважливіші завдання підвищення його 
ефективності . 
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ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ – НАЙВАЖЛИВІША ПРОБЛЕМА 
СЬОГОДЕННЯ 
Микола Опара 

 доцент, кандидат сільськогосподарських наук,  
проректор з наукової роботи Полтавської державної аграрної академії 

 
Останніми роками зростає інтенсивність хімічного, радіаційного та 

інших видів антропогенного впливу на навколишнє середовище, що є 
наслідком незадовільної демографічної ситуації та здоров’я населення. 

Для України в цілому і нашої Полтавської області зокрема 
характерними тенденціями є: 

– скорочення чисельності населення. Наша область є однією серед 
тих, де скорочення населення проходить найбільш швидкими 
темпами; 

– друге, старіння населення; 
– третє, зниження тривалості життя до 73 років у жінок та 61 – 
чоловіків, що значно нижче за аналогічні показники у 
розвинутих країнах світу. 

Саме це і ставить проблему охорони навколишнього середовища в 
одну з найгостріших проблем сьогодення. 

Проблема негативного впливу на довкілля різних галузей 
господарювання – промисловості, житлово-комунального 
господарства, транспорту, сільського господарства зв’язані в досить 
тісний вузол, розв’язувати який досить складно, а розв’язувати його 
необхідно сьогодні, як кажуть, всім миром, інакше завтра може стати 
занадто пізно. 

Хотів би торкнутися лише деяких питань негативного впливу 
діяльності людини на навколишнє середовище. 

Найактуальнішою проблемою сучасності є ерозія грунтів. 
Інтенсифікація ерозійних процесів та їх поширення на величезні 

території призводять до істотної деградації грунтів, спричиняють 
великі збитки в сільському господарстві та загалом ставлять під загрозу 
безпечний розвиток людства. 

Щорічно із продуктами ерозії виноситься в Україні 10-15 млн. т. 
гумусу; 0,3-0,9 млн. т азоту, 700-900 тис. т фосфору; 6-12 млн. т калію, 
що значно більше, ніж вноситься з добривами. 

Аналогічна ситуація і в нашій області, де нараховується 749 тис га 
еродованих земель, з них 694 тис. га ріллі. 

Урожайність сільськогосподарських культур на еродованих 
грунтах на 20-60 % нижча, ніж на нееродованих. 
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Найважливішими причинами, які обумовлюють ерозійну небезпеку 
грунтів, є, насамперед, високий ступінь розораності 
сільськогосподарських угідь, стихійне формування нових типів 
землекористування, низький рівень фінансового забезпечення заходів з 
охорони грунтів від ерозії. 

Особливу тривогу викликає розораність, яка складає 80 %, нині в 
Україні розорано кожні чотири з п’яти гектарів сільськогосподарських 
угідь. Такого рівня розораності немає в жодній із розвинутих країн 
світу. 

В останні роки складною залишається проблема захисту лісових 
насаджень від масштабних наслідків антропогенного тиску, який 
спричиняє загальне погіршення екологічної ситуації, зокрема стану 
лісових насаджень. 

Основними причинами загибелі лісових насаджень залишаються 
лісові пожежі, пошкодження шкідниками, вплив несприятливих 
погодних умов. 

Особливе занепокоєння викликає те, що переважна більшість 
лісових пожеж виникає з вини населення. 

Для Полтавщини питання зелених насаджень має особливе 
значення, адже залісненість області найменша в Лісостепу України і 
складає всього 8,6 %. 

Для забезпечення екологічних стандартів території країни 
лісистість потрібно довести до рівня 20-22 %, в першу чергу за рахунок 
заліснення неугідь та непридатних для сільськогосподарського 
користування земель, особливо в нашій зоні. 

В результаті негативного впливу окремих факторів широко – 
масштабної аграрної реформи сильно скоротилися обсяги посадки 
полезахисних лісових смуг. Практично ця робота зведена нанівець. 
Разом з тим, окремими землевласниками іде масове знищення 
існуючих лісосмуг, що є великим негативом для стабілізації і 
покращення умов навколишнього середовища. 

Особливої уваги нині заслуговує зважене використання досягнень 
біотехнологічної науки, запобігання її можливим негативним 
наслідкам, суворого дотримання умов біобезпеки. 

Безконтрольне вивільнення генетично-модифікованих організмів 
може призвести до порушення екологічного балансу та виникнення 
загрози біологічному різноманіттю. Крім того, це може призвести до 
появи неіснуючих до цього часу різних видів шкідників, хвороб, 
бур’янів, для боротьби з якими нині не існує засобів. 
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А головне, що вплив генетично-модифікованих продуктів на 
організм людини на даний час не вивчений. Вони можуть викликати 
серйозні алергенні і інші захворювання людини. 

Тому для захисту внутрішнього ринку від неконтрольованого 
розповсюдження генетично-модифікованих продуктів, які могли б 
завдавати шкоду для здоров’я людей та навколишнього середовища, 
необхідно в масштабах держави провести систему наукових 
досліджень у галузі біобезпеки і аналізу перспектив розвитку 
біотехнологій, розробити нормативно-правові акти щодо застосування 
генетично-модифікованих об’єктів, вирішити проблему маркування 
харчових продуктів. 

Серйозну тривогу викликає також те, що велика кількість джерел 
електромагнітного випромінювання, інколи непаспортизованих – це 
радіолокаційні станції, телетранслятори, телерадіопередатчики, 
приймально-передавальні станції мобільного та супутникового зв’язку 
є однією з причин того, що в окремих населених пунктах фонові рівні 
електромагнітних полів перевищують граничнодопустимі. 

Стан навколишнього середовища негативно впливає не лише на 
здоров’я людей, а і на збереження об’єктів культурної спадщини. 

В останні роки надзвичайно загострилась екологічна ситуація, 
пов’язана з новою забудовою, що ведеться в історичних центрах міст, 
спостерігається руйнування історико-архітектурного середовища. 

Набуло необґрунтоване поширення відведення особливо цінних 
земель, парків, скверів, заказників, заповідників під забудову. Так 
сталося і у нас в Полтаві з забудовою так званого садоводства аграрно-
економічного коледжу, яке було окрасою міста, місцем відпочинку 
громадян, де були дерева з багатою і цікавою історією. А нині тут 
красуються сучасні котеджі. 

Особливої шкоди пам’ятникам археології завдає Кременчуцьке 
водосховище. Руйнується відома гора Пивиха, все більше чорноземів 
забирає це водоймище. 

Заслуговує на поширення досвід ведення біологічного 
землеробства в ПП „Агроекологія”, Шишацького району, яке базується 
на невикористанні синтетичних хімікатів – добрив, пестицидів, 
гербіцидів; здійсненні мінімального обробітку грунту; не застосуванні 
генетично-модифікованих організмів. 

На жаль, на рівні держави не узаконено біологічне землеробство, 
не розроблені сертифікати на екологічно-чисту продукцію. 
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Бездумне відношення людини до навколишнього середовища 
призвело до того, що назавжди зникли деякі види птахів, звірів, 
рослини. 

Практично зникли або ж занесені до Червоної книги снігурі, 
катастрофічно мало провісників весни – шпаків, майже зникли 
метелики „Махаон”, „Павичеве око” та інші. 

А погляньте, що робиться весною в лісах, на луках... 
Нещадно знищуються проліски, ряст, конвалія, сон-трава, 

тюльпанчики і т.д. 
Оберемками несуть їх хто для малого бізнесу, а хто просто 

бездумно, так, щоб приїхавши в місто, – безжалісно викинути його. 
Екологічна освіта як цілісне культурологічне явище, що включає 

процеси навчання, виховання, розвиток особистості, повинна стати на 
передній план в школах, профтехучилищах, технікумах, коледжах, 
вищих навчальних закладах всіх профілів і має бути спрямованою на 
формування екологічної культури. 

Поглиблення екологічного виховання та свідомості громадян, 
збереження природного різноманіття і краси України, забезпечення 
чистоти, санітарного благополуччя та благоустрою населених пунктів 
повинно стати нормою і святим обов’язком кожного громадянина. 

У нас одна Земля. Ми раз живемо на ній. І в цьому плані як і 
завжди, в усі часи інтелігенція повинна відіграти свою вирішальну 
роль. Задумаймося сьогодні, а що ж залишимо ми на ній завтра для 
своїх дітей, внуків, для прийдешніх поколінь. 
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ЗДОРОВ'Я МАТЕРІ ТА ДИТИНИ - ЗАПОРУКА ПОДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

Наталія Кінаш 
 головний лікар обласної дитячої клінічної лікарні 

 
В нашій області розвитку материнства та дитинства приділяється 

значна увага. Саме цей напрямок в галузі охорони здоров’я впливає на 
показники демографічного розвитку регіону та держави вцілому. 
 Демографічна ситуація в області, як і в державі, протягом 
останніх років є однією з найбільш гострих соціальних проблем. Вона 
характеризується високим рівнем смертності та низьким рівнем 
народжуваності, що призводить до від’ємного приросту населення. В 
середньому за рік кількість населення зменшується на 15-20 тисяч 
жителів. 
 Рівень смертності в області дещо зменшився за останні роки, але 
продовжує перевищувати загальнодержавний показник. Хвилює те, що 
в сільських районах цей показник вище на 30 %, ніж в міських 
поселеннях.  

Проведені загальнодержавні заходи, які сприяють збільшенню 
рівня народжуваності до бажаного результату не призвели. В області 
продовжує зберігатися доволі високий рівень смертності та від’ємного 
природного приросту населення. 

Найгострішою демографічною проблемою області, як і всієї 
сучасної України, є надзвичайна висока смертність чоловіків, особливо 
в межах найбільш активного працездатного віку (у віці 30-39 років 
смертність чоловіків перевищує смертність жінок в 3 рази). 

Сформований нині в Україні розрив в тривалості життя чоловіків і 
жінок - 11,3 року (область - 12,08 року) є одним з найбільших у світі. 
При цьому жінки і в нашій області живуть на 12 років довше чоловіків. 
В середньому тривалість життя в області в 2005-2006 рр. складала 
68,18 років (чоловіки - 62,32 р., жінки - 74,4р.). 

Стрімке зниження народжуваності в останні роки і десятиріччя 
призвело до збільшення частки осіб старшого віку в загальній 
чисельності населення як України, так і області. 

Демографічне старіння - це нове явище для України, проте, за 
останні 10 років цей процес значно прискорився і зараз за рівнем цього 
показника Україна займає п'яту сходинку в Європі після Італії, 
Німеччини, Швеції і Бельгії. В 2006 р. кожний четвертий житель нашої 
області старше 60 років (23 %), (Україна - кожен п’ятий (20,8 %). 
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Все це призводить до значного демографічного навантаження на 
людей працездатного віку і необхідності збереження трудоресурсного 
потенціалу. 

Одним із пріоритетних напрямків в роботі галузі охорони здоров'я 
області продовжує залишатись охорона материнства і дитинства. 
Недостатня інформованість населення щодо планування сім'ї, 
відповідальної статевої поведінки, сучасних стандартів профілактики 
хвороб репродуктивної системи, а також недостатній рівень оснащення 
сучасним високотехнологічним обладнанням закладів охорони здоров'я 
призводить до зниження якості надання медичної допомоги вагітним 
жінкам та дітям. 

Рівень захворюваності вагітних та новонароджених залишається 
високим, на стан здоров'я підлітків вкрай негативно впливає широке 
рекламування шкідливих звичок, сексуального насильства, високий 
рівень безпліддя в області призводить до прямих репродуктивних 
втрат, поширення онкогінекологічної патології - до втрат молодих 
жінок, які не реалізували свою репродуктивну функцію. 

Все це викликає необхідність прийняття термінових заходів по 
збереженню репродуктивного здоров'я населення, як важливої 
складової загального здоров'я, що впливає на демографічну ситуацію 
та забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. 

В області проводиться певна робота в цьому напрямку. 
Покращується матеріально-технічна база дитячих і рододопоміжних 
закладів, впроваджується в їх роботу сучасних організаційних 
технологій надання медичної допомоги дітям і матерям. 

Акредитовані як „Лікарня доброзичлива до дитини" пологові 
будинки мм. Полтави і Кременчука, Миргородської ЦРЛ. 

Створення даних центрів сприяє покращенню умов праці по 
наданню медичної допомоги дітям, підліткам, матерям, організації на 
базі центрів роботи соціальних працівників, молодіжних організацій, 
відділів служби сім'ї і молоді, юридичної підтримки. Втілюються нові 
технології надання пологової допомоги - „Сімейний пологовий зал" та 
„Партнерські пологи". 

Завершена організація роботи „Клінік дружніх до молоді" в 
дитячій обласній та дитячій міській лікарні м. Полтави. 

В 2004 р. в обласному центрі відкрита лабораторія по діагностиці 
перинатальних інфекцій, де проводиться безкоштовне обстеження 
вагітних групи ризику із районів та міст області на ВІЛ, гепатити В і С, 
ТОRСН-інфекції. На базі санаторію „Хорол" курорту „Миргород" 
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відкрите відділення для оздоровлення вагітних на 60 ліжок, де щорічно 
оздоровлюється близько 1000 (900-950) вагітних з області. 

Служба охорони материнства і дитинства області здійснила 
прогресивний крок, а саме перейшла в 2007 році на нові критерії 
життєздатності та живонародженості, рекомендовані ВООЗ, 
починаючи з 22 тижнів вагітності. 

Була вирішена низка складних завдань організаційного та 
фінансового характеру: 
• В 2006 році відкрито відділення реанімації новонароджених в 
обласній дитячій клінічній лікарні, яке оснащено сучасною 
діагностичною апаратурою, системами кондиціювання та очищення 
повітря.  
• В 2007 році розширена кількість реанімаційних ліжок для 
новонароджених в даному відділенні та організований цілодобовий 
пост виїзної реанімаційної бригади. З початку роботи відділення в 
ньому було надано висококваліфіковану медичну допомогу 248 
новонародженим з усіх міст та районів області. 
• В листопаді 2007 року введено в дію акушерські відділення обласної 
клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського. 
• Розпочата організація відділення інтенсивного нагляду за 
новонародженими в обласній дитячій клінічній лікарні, яке планується 
завершити в 2008 році. 
• Продовжується робота по оснащенню відділень неонатальної 
реанімації в пологових будинках, міських дитячих лікарнях. Для 
покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 
закладів області, які надають допомогу дітям та жінкам області з 
обласного та місцевих бюджетів лише в першому півріччі 2007 року з 
обласного та місцевих бюджетів виділено для придбання медичного 
обладнання більше 10,3 млн. грн. 
Базовою частиною стратегії перинатальної допомоги в області є 

підготовка спеціалістів: лікарів акушер-гінекологів, лікарів-
неонатологів, середнього медичного персоналу. 
З цією метою: 

• В 2007 році в обласній дитячій клінічній лікарні створений та працює 
тренінговий центр з питань первинної реанімації новонароджених, де 
розпочата підготовка медичних працівників з міст та районів області. 
• Впроваджені інноваційні міжнародні проекти «Разом до здоров'я», 
«Здоров'я матері та дитини», в рамках Проектів проведено більше 20 
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тренінгів до яких залучено більше 140 медичних та фармацевтичних 
працівників.  
Співпраця з Проектом «Здоров'я матері та дитини» дала можливість 

виявити важливі проблеми в організації роботи родопомічних закладів, 
які включені до Проекту: 
• недостатнє ефективне і своєчасне консультування породіль і членів 
родини з питань грудного вигодовування; 
• недостатній рівень навчання персоналу ефективним перинатальним 
технологіям і рекомендаціям національних протоколів; 
• необхідність перегляду всіх рекомендацій і процедур згідно 
національних протоколів і доказових технологій; 
• недостатнє оснащення необхідним обладнанням; 

Все це дало можливість перебудувати роботу більшості 
родопомічних закладів області. В 2007 році в області проведено 5328 
партнерських пологів - 40 % від загальної кількості. Область має одні з 
найнижчих показників дитячої смертності в Україні. 

Співпраця з Проектом «Разом до здоров'я» дозволила першими в 
Україні створити основний програмний документ діяльності обласної 
служби охорони материнства та дитинства - обласну програму 
«Репродуктивне здоров'я до 2015 року», яка була прийнята на 11 сесії 
п'ятого скликання обласної ради 8.11.2007 р. Загальні видатки 
Програми складають 36,1 млн. грн., в тому числі з місцевих бюджетів 
15,4 млн. грн. 

Необхідно зробити все, щоб рік у рік в Україні народжувалось 
більше здорових малюків, щоб у всіх дітей були міцні та щасливі 
родини, щоб кожен малюк мав можливість при необхідності отримати 
висококваліфіковану медичну допомогу та вирости повноцінним 
громадянином нашої країни. 
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ПОЛТАВЦІ – СВІТОЧІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. ПІЗНАННЯ 
І ПОШАНУВАННЯ 

Віра Кошова 
 голова Полтавського обласного відділення 

Товариства зв'язків з українцями за межами України 
 

Українська держава виникла в час глибокої психологічної кризи 
української нації. Проте в грудні 1991 року понад 90 % громадян України 
проголосували за самостійність. 

Український народ – це українці і представники національних меншин, 
найчисленніші серед них – російська, татарська, єврейська – вони мають свої 
здобутки і свої втрати. І про це варто говорити теж. 

Сьогодні ж розмова про нас – українців – 50 мільйонів титульного 
етносу в Україні, за її межами, в етнічних землях та еміграції. Про наше 
духовне життя. Основу існування української нації і її держави. 

У короткому повідомленні я окреслю обриси великої трагедії і великої 
праці українського народу повоєнного часу, коли найталановитіші його 
сини, переслідувані. Репресовані радянською владою, полишили рідну 
землю і плекали своє слово, свій талант у країнах Європи, Америці, Канаді, 
Австралії. Михайло Орест, Дмитро Нитченко, Іван Багряний, Іван 
Майстренко, Вадим Щербанівський, Симон Наріжний, Григорій Китастий 
сьогодні гордість землі Полтавської, що давала їм сили й наснаги в 
знекровленій війною Європі, далекій Австралії! в чужих краях! 

Олесь Гончар, Василь Симоненко черпали її із повсякденного дотику 
до рідної землі, синіх вод Дніпра і голубого неба над Україною. Вони ж 
далеко від Батьківщини, були полишені цього! 

Тільки велика любов до України, тільки туга і мрія про неї, незламна 
воля і велика праця зробили їх світочами українського народу, геніями 
української культури! 

У повсякденному житті і праці були їм підтримкою громадські 
організації та інституції, які вони створили. 

Перша хвиля еміграції, що осіла у Празі, вибудувала Український 
Вільний Університет, пізніше Українську Вільну Академію, Наукове 
товариство імені Тараса Шевченка. Після другої світової війни представники 
другої хвилі еміграції, наші земляки створили нові інститути в Європі. 

Український Вільний Університет у Мюнхені очолив Вадим 
Щербаківський, до еміграції вчений, своєю працею був пов’язаний з 
Полтавським краєзнавчим музеем, Духовну академію – Григорій Ващенко, у 
30-х роках працював у Полтавському педагогічному інституті, директором 
Технічно-господарського інституту став Іван Майстренко, історік-публіцист, 
родом з Опішні Зіньківського району.  
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Фундаторами українських часописів і журналів стали теж полтавці: у 
журналі „Сучасність” у Мюнхені працювали поети Михайло Орест (із 
Зінькова), Іван Кашолівець (педагог із Кременчука), журнал „Молода 
Україна” в Канаді заснував Іван Ліщина? (родом з Лубенського р-ну), 
редактором альманаху „Новий обрій” в Австралії став письменник Дмитро 
Нитченко. Українська бібліотека в Парижі і музей визвольної боротьби у 
Празі були засновані полтавцями: Симоном Петлюрою і Симоном Наріжним.  

Союз українок у Лондоні очолила Галина Сесь (з Опішні) у Південній 
Австралії – Аделаїді – Надія Якоба (з Лубен), Зіна Бота (корінням з Полтави) 
була Почесним Генеральним Консулом України в Австралії, Святійший 
Патріарх Мстислав став патріархом всієї України.  

Такий вагомий внесок в творчий доробок наших земляків в 
українському зарубіжжі і праця їх гідно пошанована за кордоном: створений 
Інститут літератури імені Михайла Ореста у Мюнхені, Лекторат 
Україністики ім. Миколи Зірова в університеті ім. Монаша у Мельбурні, 
музей Симона Петлюри в Парижі, товариство „Полтава”. „Полтавщина” 
діють у Ною-Йорку, Чикаго, Мельбурні, Мюнхені, ім’ям Полтави названі 
мистецькі колективи в Канаді, Венесуелі. 

Перші десятиріччя легальних контактів зарубіжного українства з 
Україною і України з зарубіжжям зблизили їх і розвіяли міф про українську 
еміграцію, як лютого ворога України. Набутий досвід співпраці між 
громадськими організаціями вже вплинув на консолідацію світового 
українства.  

Переконливим прикладом цього є створення вагомого фонду 
Полтавського зарубіжжя у краєзнавчому музеї, успішна робота у 90-х роках 
Університету українознавства і перші перевидання у Полтаві праць Григорія 
Ващенка, Дмитра Солов’я, Теодора Мацьківа, Дмитра Нитченка.  

Але ми не до кінця вивчили, а отже, пізнали творчість видатних полтавців 
– світочів української культури і гідно не пошанували їх на Батьківщині. 

Їхній приклад негаснучої любові до Вітчизни, життєва відданість 
Україні – мові, культурі, духу українства – переконливий приклад міці нації, 
її всеперемагаючої життєздатності.  

Ми маємо створити літературний музей Зерових, Тютюнників, 
Нитченка на Зіньківщині, експозицію духовної спадщини полтавців в 
еміграції у краєзнавчому музеї, поставити пам’ятні знаки всім великим 
полтавцям на малій батьківщині, назвати вулиці, інститути, кафедри їх 
іменем. Донести творчий спадок славних синів Полтавщини молодим, щоб 
вони несли і множили його в майбутньому. І завершу рядками з поетичної 
збірки Михайла Ореста: 
 „Світ наш – символів потужні хори.  
Хочеш мати образ, як глибоке  

Перетворюється на високе? 
Гори.” 
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НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ ЯК ЧИННИК У 
ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
Капустян Ганна Тимофіївна  

доктор історичних наук, професор Кременчуцького державного  
політехнічного університету імені М.В. Остроградського 

 
 Світогляд особистості формується під впливом тих чи інших 
чинників. Залежно від характеру цих чинників визначається і зміст 
світоглядних уподобань людини.  
 Важливим чинником у формуванні національної самосвідомості 
студентської молоді є навчально-пізнавальні екскурсії. Історичний 
досвід нашого народу засвідчив суттєві зрушення у характері 
світоглядного простору тих чи інших поколінь українців внаслідок їх 
активної суспільно-територіальної динаміки.  

Мандри залишалися вічними супутниками лицарів українського 
духу – козаків, філософа Григорія Сковороди, пророка української 
нації Тараса Шевченка… Так, в силу різноманітних суспільно-
політичних обставин, козацький світогляд виходив за межі рідної 
домівки, хутора, села. Світогляд козаків набував не тільки 
всеукраїнського, але і європейського масштабу.  

У Кременчуцькому державному політехнічному університеті ім. 
Михайла Остроградського з 1989 року в рамках вивчення курсу 
"Історія України" відпрацьовується Проект навчально-пізнавальна 
екскурсія "Етапи Української державності". Головною метою цього 
Проекту є прикладне дослідження студентами, які вивчають курс 
"Історія України", процесу формування, становлення, причин 
занепаду того чи іншого етапу Української державності та його 
особливості. Унікальною можливістю для комплексного уявлення 
щодо особливостей Українського державотворення є Чигиринський 
район Черкаської області. Навчально-пізнавальна екскурсія пролягає 
по маршруту: "Кременчук-Чигирин-Суботів-Холодний Яр". 
Екскурсійна програма надзвичайно насичена – це історична 
спадщина, зразки архітектурних стилей: українське бароко – 
Іллінська церква у с. Суботів, та капличка у Чигирині, 
псевдовізантійський стиль – церква Успіння Пресвятої Богородиці у 
с. Медведівка, класицизму – Присутственные места у Чигирині та 
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Святотроїцька церква Мотронинського монастиря, це особлива 
природа – дуби елітні та тисячолітній дуб Максима Залізняка, цілющі 
джерела, всі ці природні витвори захищали, зцілювали, надихали 
захисників української землі, формували їх нескорений дух.  

Ця земля є осердям високого духу українства. Вона поєднала у 
собі епохи, долі, покоління. Вона береже пам`ять про високий злет 
людського духу, непересічних особистостей, шляхетних українців – 
Мирослава, смілянського воєводу, соратника Ярослава Мудрого, його 
дружину Мотрю, фундаторку Мотронинського монастиря, славних 
козаків-січовиків із Запорозької Січі, славетного Гетьмана-
державника Богдана Хмельницького, захисника українського 
селянства Максима Залізняка і його буйноголових гайдамаків, 
Головного Отамана Холодного Яру Василя Чучупаки і його 
побратимів, шляхетних мешканців цієї землі, зворушливі переповіді, 
котрих про славетну минувшину цього волелюбного краю 
стимулюють у молоді прагнення шляхетно служити своїй 
Батьківщині. 

Історія Української державності простежується тут ще з 
добіблейських часів, зокрема Трипільська культура, що у селі 
Суботові. Пам`ять про наступні етапи Української державності, як-то 
– Київська Русь зберігає історія Мотронинського монастиря (засн. в 
ХІ ст.), про Козаччину, як етап Української державності, свідчить 
також цей монастир і с. Суботів, і перша гетьманська столиця 
Чигирин, і величний Холодний Яр, про Гетьманщину, як етап 
Української державності пам`ятає Суботів, Чигирин, Холодний Яр. 
Тут готувалися до звитяжних походів за волю українські козаки, тут 
вони заліковували свої бойові рани, тут ферментували кращі традиції 
православ`я Йосип Тукальський і Мелхіседек, тут готували повстання 
Коліївщину 1768 року, цей край надихав генія українського народу 
Тараса Шевченка нагадувати українцям у період бездержав`я і 
соціально-політичного мороку ХІХ ст. про наше генетичне коріння, і 
плекати надію, що повіє вітер правди з Холодного Яру. І, майже, ніби 
сучасники – герої Холодноярівської республіки з Головним 
Отаманом Холодного Яру молодим Василем Чучупакою звертаються 
до нас з надією, з Вічності: "І породить Холодний Яр нових 
отаманів!" А тисячолітній дуб Максима Залізняка кличе нас, 
прийдешніх нащадків, згадати тих славетних, хто приходив сюди, 
відчути їх кремезний дух, увібрати волелюбну енергетику.  

 



 47

Дуб Максима Залізняка 
(Холодний Яр) 

есе 
Мені не відомо яким він був в своєму дитинстві ... Можливо 

таким як оцей дуб-внук, а можливо як оця молода поросль, але я 
впевнена достеменно, в тому, що його буття до сьогодні не 
випадкове. Він ферментував в собі енергетику особистостей, поколінь 
і подій. Він дійшов до нас з великою місією – пов’язати епохи, етапи, 
долі. Старий. Скривджений часом, але мудрий і дужий, дужий 
власною пам’яттю про нас, дужий величчю подій, свідком яких він 
лишався, дотиком Великих, котрі мов “грішники до Бога” приходили 
до нього. Йдемо до тебе і ми – сучасники, ніби на благословення, 
отримати передану тобі частку енергетики Богдана – державника, 
генія – Шевченка, буйноголових гайдамаків – коліїв, очолених 
запорожцем М.Залізняком, почути спів душі України – її кобзарів, 
пісні, яких живили розум і талант Тараса для наступних творінь. І вже 
зовсім ніби сучасників – нескорених отаманів “гайдамацького краю” 
– творців Холодноярської республіки. 

Весна, 2001р. 
Холодний Яр-Кременчук. 

 
Наступною частиною нашого Проекту – подорож по маршруту 

"Львів – Карпати", нас цікавить етап Української держави Галицько-
Волинське князівство. Середньовічний княжий Львів беззаперечно 
свідчить про шляхетні цілі князів-аристократів Романа 
Мстиславовича і Данила Галицького об`єднати роздроблену Україну 
– колись єдину Київську Русь. І це до певної міри їм вдалось.  

Найбільш емоційним відкриттям подорожі до Карпат стали 
повстанські пісні, які за змістом так подібні до козацьких пісень, які 
підкреслюють єдність нації, єдність держави Україна.  

До даного Проекту приєднуються і інші вузи м. Кременчука, 
Кременчуцьке педагогічне училище ім. Макаренка, школи 
Кременчука, і, навіть, Полтави (поодинокі випадки). 

Важливим констатуючим чинником навчально-пізнавальної 
екскурсії "Етапи Української державності" є руйнація стереотипів, 
породжених радянською дійсністю, відчуття єдиної України, спільні 
мотиви у відстоюванні національних інтересів. 
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ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ НАУКОВИХ КАДРІВ - ПРОБЛЕМА 
МАЙБУТНЬОГО НАШОЇ ДЕРЖАВИ  

Гладирь А.І. 
кандидат технічних наук, доцент Кременчуцького  

державного політехнічного університету імені Михайла 
Остроградського  

 
Кременчуцький державний політехнічний університет імені 

Михайла Остроградського, який я сьогодні представляю, - один із 
наймолодших в Україні й допоки ще перебуває на етапі становлення, 
хоча за більш ніж 10 років свого самостійного існування має певні 
здобутки. Одним із найважливіших завдань, яке стоїть перед 
університетом є підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. Тому 
проблема , яку я хотів окреслити в своєму виступі стосується 
підготовки і підтримки молодих наукових кадрів. Наскільки це 
важлива складова гуманітарної політики переконувати нікого не 
треба. Сьогодні проблема старіння наукових кадрів стосується майже 
усіх наукових установ і навчальних закладів. Тому необхідність 
формування дієвої державної підтримки обдарованої студентської 
молоді, активного залучення молоді до наукових досліджень, 
орієнтованих на перспективні науково-технічні напрями – це, без 
перебільшення, майбутнє нашої держави.  

У нашому університеті сформувалась певна система такої 
роботи, яка дає свої позитивні результати. В університеті діє потужна 
аспірантура , в якій навчається 120 аспірантів за 13 спеціальностями. 
Тільки за останні три роки відкрити дві спеціалізовані вчені ради із 
захисту кандидатських дисертацій, в яких захистились 8 здобувачів.  

 Звичайно, цьому передує велика підготовча робота. Вона 
розпочинається із залучення студентів до наукової роботи уже з 
перших кроків і включає дуже багато складових. Це і учать студентів 
у Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах молодих учених, 
наукових конференціях, виставках-презентаціях наукових робіт, 
система відбору для вступу на рівень магістра, рекомендація до 
аспірантура тощо. Активно працює товариство молодих вчених, яке 
проводить наукові семінари, конкурси тощо. Склалась певна система 
соціальної підтримки талановитої молоді: це персональні стипендії: 
Президента, Верховної ради, Кабінету Міністрів України, міської 
ради, іменні ректорські стипендії, преміювання кращих молодих 
вчених, відрядження для участі в конференціях, оплата публікацій у 
фахових виданнях, матеріальне стимулювання викладачів за 
успішний захист дисертацій.  

 Але визначальною у процесі організації та підвищення 
ефективності роботи молодих науковців є роль кафедри і формування 
наукових шкіл. Я б хотів зосередити свою увагу на досвіді кафедри 
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Систем автоматичного управління та електропривода (САУЕ), який 
показав, що інтенсифікація науково-дослідної роботи із студентами 
стала можливою завдяки створеним на кафедрі профільним науковим 
колективам, що займаються рядом перспективних напрямів в галузі 
енергетики і енергозбереження.  

Основними складовими науково-дослідної роботи зі студентами 
, що реалізується на кафедрі є: 
– практика наскрізного проектування, яка дала відчутні результати: 
зросло число проектів дослідницького характеру, намітилася 
тенденція зацікавленості виробництва у виконанні і упровадженні 
результатів проектування, інтенсифікувався розвиток лабораторної 
бази за рахунок збільшення кількості стендових проектів, 
спостерігається зростання участі студентів в олімпіадах, в 
конкурсах студентських наукових робіт, діяльності патентного 
винахідництва тощо;  

– створення та модернізація багатоцільового лабораторно-
дослідницького обладнання для поглибленого аналізу явищ і 
процесів при виконанні наукових досліджень; 

– широке використання нових комп'ютерних технологій, що 
дозволило створити і упровадити в навчальний процес віртуальне 
лабораторне устаткування, інформаційно-методичні комплекси 
навчальних дисциплін; 

– впровадження в навчальний процес технології інтегрованого 
вивчення іноземної мови при проведенні лабораторних і 
практичних робіт, яке позитивно зарекомендувало себе в 
проблемних питаннях мовного рівня при оформленні тез, статей, 
заявок на винаходи тощо; 

– інтенсивна підготовка магістрів на кафедрі САУЕ – найважливіша 
ланка розвитку інтересу до наукових досліджень та джерело 
кадрового забезпечення кафедри.  

За наслідками наукової роботи студентів на кафедрі САУЕ 
щорічно здійснюється підготовка 25-30 студентських наукових робіт, 
5-8 заявок на винахід, 10-15 наукових публікацій. Близько 10-15 
студентів посідають призові місця при проведенні олімпіад різних 
рівнів, конкурсів студентських наукових робіт. Хочу зазначити, що 
визнанням такої організації наукової роботи є бронзова медаль на Х 
та ХІ міжнародних виставках навчальних закладів “Сучасна освіта в 
Україні – 2007 і 2008”, крім того, вже сьомий рік поспіль наш 
університет є базовим для проведення ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з напряму “Електромеханіка”.  

Таким чином, успішно працює схема підготовка фахівців вищої 
кваліфікації «бакалаврат – магістратура – аспірантура – кандидат 
технічних наук». Як раз тому найвагомішим досягненням роботи 
кафедри за останні сім років є підготовка і захист однієї докторської 
роботи і восьми кандидатських дисертацій.  

 Треба зазначити, що подібна схема роботи з талановитою 
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молоддю запроваджена на багатьох випускних кафедрах і дає свої 
позитивні результати.  

Разом з тим, хотілось окреслити коло проблем, які хвилюють 
молодих вчених і гальмують розвиток молодіжної науки . 

– Застарілість матеріально-технічної бази, яка не забезпечує 
виконання "проривних" наукових досліджень і розробок і не викликає 
зацікавленості у молоді.  

– Вітчизняна наука потребує інвестицій як зарубіжних, так і 
вітчизняних, як держави, так і бізнесу. Тоді й зросте престиж професії 
вченого та її популярність в державі.  

– Проблема впровадження наукових розробок в практику. 
Більшість патентів так і залишаються на папері, що пояснюється 
незацікавленістю підприємств, відсутністю механізму взаємодії 
вузівської науки та промисловості, недосконалістю відповідної 
законодавчої бази; 

– Наукова і науково-педагогічна праця, незважаючи на всі 
спроби її підвищення плати за неї , залишається непривабливою для 
молоді. Сьогодні молодих вчений (асистент) отримає нижчу зарплату 
ніж касир в супермаркеті або охоронець в нічному клубі. Тому 
молодий вчений, який все таки вистояв, захистив дисертацію і має 
певні здобутки , мріє перейти на роботу в бізнес, або взагалі виїхати 
за кордон. У зв'язку з цим неприпустимим, на нашу думку, є 
скасування в бюджеті цього року статті 57 Закону України “Про 
освіту”, який передбачав наближення ставки науково-педагогічного 
працівника до подвійної зарплати по промисловості. І чи взагалі 
можливо “Законом про бюджет” скасовувати пункти Закону про 
освіту? Це ще раз говорить про стан законодавства і його виконання в 
Україні, у тому числі у галузі освіти і науки.  

–  Відсутність перспектив у отриманні житла. Адже за 
статистикою, молоді науковці це люди у віці до 35 років, одружені і 
мають дітей. Їм конче необхідні достойні умови для життя і роботи. 
Тому держава повинна запровадити систему надання соціального 
житла або пільгового державного кредитування житла для молодих 
науковців.  

Завершуючи свій виступ, відзначу, що на жаль, наукова робота 
зі студентами – це найчастіше робота ентузіастів, відданих своїй 
справі вчених Саме тому пошук обдарованої молоді і її підтримки – 
це питання не тільки кадрового забезпечення вищих навчальних 
закладів, але, насамперед, питання державної ваги, питання 
формування нової науково-технічної еліти нашого суспільства. 
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 ВИСТУП ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ В.М.АСАДЧЕВА НА 

ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАННЯХ «ГУМАНІТАРНА СФЕРА 
ПОЛТАВЩИНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ»  

В.М.Асадчев  
кандидат економічних наук,  

голова Полтавської облдержадміністрації  
 

Можливо брати якісь конкретні ракурси, конкретні теми. Але, 
на мій погляд, сьогодні роль громадськості має ставати все більшою і 
більшою. Мають відійти минулі часи, коли влада була всеосяжна, коли 
вона обіцяла, що вона все за всіх зробить. А вона ,до речі, цього не 
зробила, хоча всі сподівались на це. І сьогодні, ми всі теж у 
підсвідомості думаємо про владу - ось оберемо доброго царя, який 
приїде і все налагодить, гарно все зробить. А нам тільки рота відкривай 
- і все буде нормально. А цивілізований світ зрозумів, що владі треба 
залишити небагато, саме необхідне, чого не може вирішити сама 
людина або саме громадянське суспільство. А здебільшого там 
завжди самі борються за свої людські, особисті і громадянські права. І 
сьогодні ми теж всі відчуваємо, що у нас в Україні влади занадто багато. 
Деякі взагалі не знають, що з нею робити. Ось уже півроку стоять біля 
трибуні, ходять навколо неї, кульки надули, і не знають що робити 
далі. Це тому, що влада там не дуже українська, не дуже патріотична. 
І зважаючи на це, я вам скажу чесно - дуже плекаю великі надії на те, 
що ми маємо підняти розуміння свідомості нашої громадськості і 
передової інтелігенції. 

Здебільшого у нас є хороші традиції українські. Давайте 
згадаємо часи здобуття Незалежності, коли саме інтелігенція 
українська, передові представники цієї інтелігенції(і мені особливо 
приємно це сказати при Іванові Драчі, який був одним з її провідників), 
вони повели народ на здобуття Української державності. І це набуло 
масового характеру, це прийшло у свідомість мільйонів людей, які тоді 
проголосували за Українську Незалежність. Мені здається, що ми 
трішки втратили з тих часів. Ми занадто обнадіялись на те, що 
Українська держава, ставши незалежною, отримавши всі атрибути 
необхідні - і прапор і герб і гімн, і ми вже співаємо наш гімн "Ще не 
вмерла Україна", якого я ще 2 роки до того ,навіть, слова не знав, ми 
думали, що воно далі складеться саме по собі, що воно все прийде. 
Прийде і українська мова, прийде й книгодрукування, і все воно якось 
складеться. Але воно не так сталося. Тому що за кожні наші здобутки, 
за кожну нашу оцю державну соборність, яка до речі походить від 
слова "збирати", за кожну оцю цеглинку, яку треба зібрати, нам треба 
боротися. Бо не всі хочуть потужної Незалежної Української держави. 
Не всі. Повірте мені. І потужний сьогодні капітал вкидається сюди, аби 
розчавити українське суспільство, аби воно ніколи не знало своєї 
справжньої історії, щоб воно не знало коріння, щоб воно не знало 
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людей, які творили цю державу, які боролися за її незалежність. Щоб 
вона не знала своєї культури, своїх пісень, щоб вона все це забула в 
оцьому галасі попси, щоб нічого не було чутно. 

Я пам'ятаю перші роки Незалежності, Так ось вже тоді до 
українського слова, української пісні, з'явився такий штамп (нам його 
підкинули, відомо, звідки нам вкидають оці штампи) це -
"шароварщина". Оце все - і слово, і пісня, це -шароварщина", це 
непотріб. Не слухайте українських пісень, не слухайте українських 
композиторів, це "шароварщина"! Це низькопробно все! Пішла 
"шароварщина". Що прийшло на зміну "шароварщині"? Шансон! От 
шансон - це ,значить, вже саме, що не на є! Так би мовити, досягнення! 
І слухаємо ми шансон до сьогоднішнього дня. Як його позбутися? 
Навіть важко зрозуміти. І де ті, що кричали "Шароварщина"? їх уже 
теж нема. 

Тому я хочу сказати, що нам треба усім гуртуватися. Ми 
повинні всі усвідомити, що влада сама по собі, навіть у 
демократичному, українському патріотичному серці, душі козацького 
роду, нічого не зробить. Без підтримки знизу , без усвідомлення 
широкими масами, особливо молоддю, особливо, яка зараз 
народжується! І , знаєте, як мені було приємно, коли у минулому році 
я вручав паспорти українцям, які народилися уже в незалежній 
Україні. У мене аж сльози були на очах. Адже через рік вони 
прийдуть до скриньок виборчих голосувати. Вони всі будуть 
голосувати за Незалежну Україну. Вони за Сєвєродонецьк 
голосувати не будуть. Нам без підтримки не можна. Тому ця зустріч 
повинна нас гуртувати . Якщо дехто там в Сєвєродонецьку захищає 
російську мову, то я думаю, що ми у Полтаві маємо почати рух на 
захист української мови! Тому що, це українська мова потребує 
сьогодні захисту. Російську мову ніхто не нищив стільки років, як 
українську. Русифікували українську мову. Українська мова 
фактично розвивалася, як писемна, через видатні постаті. Як творча, 
музична, пісенна, народна і все! Вона взагалі не розвивалася як 
прикладна мова. Ми сьогодні торкнули тут багатьох висловів тут, 
термінів, термінології, які не можемо застосовувати у медицині, 
інших науках, архітектурі. Немає нічого, немає. Тому нашу мову 
сьогодні захищати треба! Тому я хочу, щоб наша сьогоднішня зустріч 
мала своє продовження , в тому числі й для Полтавщини. 

Полтавщина - це унікальний край. Майже у кожному селі 
співають. В кожному селі малюють, рушники вишивають, писанки 
пишуть, гончарство, малярство, унікальні роблять речі. Це все дано 
Богом, ці таланти! І звичайно, що ми повинні через ці таланти 
приводити таку ж патріотичну владу, щоб вона керувала так само. 
Полтава, фактично має стати українською столицею! Якщо Київ - це 
столиця України , то Полтава має стати українською столицею. І для 
цього у нас все є абсолютно - і історія є, і традиції, культура є! Але 
при цьому Полтава поназивала свої вулиці взагалі невідомо ким?! 
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Ви знаєте, я нещодавно їздив у Німеччину. Я спеціально ходив по 
Гамбургу -це величезне місто, думаю, ну хоч би одну вулицю знайти - 
хоч Карла Маркса, хоч Лібкнехта, чи Рози Люксембург. Немає, немає 
жодної! У них немає. А в нас є! Чого ці вулиці, тут у нас, у Полтаві. 
Чи вони, бодай раз, тут були?... 

У той же час ми видали книгу "100 видатних полтавців". І вже 
не знаємо, що робити з цією книгою. Бо назвали неправильно. Тому що 
сьогодні 800 уже, 800 треба видавати.? Але на їхню честь вулиці не 
дуже поспішають називати. Розумієте, які деякі керівники у нас? 

Так хіба ми, як передова інтелігенція, українська інтелігенція, не 
можемо вплинути на міську раду? Ми що, не можемо внести у 
порядок денний сесії питання, щоб вони підтримали це рішення? 
(аплодисменти). Це ж треба додуматися до того, щоб ім'ям видатної 
полтавки, якою пишається цей край, вся Україна - Раїси Кириченко, 
назвати тільки пів-вулиці Рози Люксембург. 

 
Але все одно, Полтава була українською і залишиться 

українською. І все рівно - тут буде і класична музика, тут буде 
звучати і Лисенко з Полтави, і Чайковський з Полтави, Дунаєвський з 
Полтави, тут буде звучати і народна музика, якої, на жаль поки немає. 
Але вона буде. За це треба боротися. І я прошу, аби ми це робили разом. 
Разом, спільно з вами, тому що всі ми - українці, і всі ми любими нашу 
Україну і Полтавський край! 
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ВІДОЗВА 
громадських слухань  

«Гуманітарна сфера Полтавщини: стан, проблеми, перспективи» 
 

Полтава, 4 березня 2008 року 
 

Заслухавши та обговоривши стан розвитку гуманітарної сфери 
України та Полтавщини зокрема, учасники громадських слухань 
констатують, що розвиток державності України потребує вироблення та 
реалізації стратегії гуманітарного розвитку суспільства, що враховувала 
б власні історичні надбання, національні традиції, а також світовий 
досвід і тенденції. Вироблення такої стратегії має стати загальною 
справою українського народу, політичним рішенням керівництва 
держави, яке підтримає більшість громадян. Найвищою соціальною 
цінністю в державі є ЛЮДИНА, і виходячи саме з цього мають 
формуватися основні державні пріоритети. 

Учасники слухань підтримують ініціативу Президента України 
В.Ющенка щодо визначення актуальних проблем та перспектив 
розвитку національної науки, освіти, охорони здоров’я, материнства і 
дитинства, культури, інших складових гуманітарної сфери, виходячи з 
національних інтересів і цінностей, та проведення з цією метою 
Всеукраїнського форуму інтелігенції.  

Учасники громадських слухань вважають, що до головних 
пріоритетів державної та регіональної політики у гуманітарній сфері 
слід віднести:  

− законодавчу підтримку розвитку національної культури, науки, 
освіти, охорони здоров’я; 

− всебічне заохочення благодійництва, спонсорства та 
меценатства щодо збереження культурної спадщини 
українського народу, розвитку освіти, науки, підтримки 
материнства і дитинства, обдарованої молоді; 

− донесення до кожного українця правди про минуле країни і 
подолання спотворених уявлень про історичні події в Україні; 

− забезпечення розвитку науки, заохочення наукових досліджень, 
стимулювання впровадження наукових відкриттів у вітчизняне 
виробництво. Активізацію науково-пізнавальної роботи як 
чинника формування національної самосвідомості; 

− розвиток української національної культури, збереження 
історичної пам’яті, популяризацію історико-культурної 
спадщини краю, сприяння розвитку культур національних 
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меншин. Активну співпраця з представниками української, 
зокрема, полтавської діаспори за кордоном: 

− сприяння оптимізації державно-релігійних відносин, 
збереженню світоглядного плюралізму, толерантності в 
міжконфесійних відносинах; 

− українізацію інформаційного простору, забезпечення 
інформаційної безпеки держави, сприяння розвитку української 
мови, національного книговидання. Заборону пропаганди 
культу насильства та розпусти у телевізійному просторі 
держави. 

− вирішення питань, пов’язаних із загостренням демографічної 
ситуації, підтримки найуразливішої на ринку праці категорії – 
молоді; підвищення економічної активності населення; 
стимулювання зайнятості осіб пенсійного віку та активізацію 
працевлаштування інвалідів; припинення “вимивання” з країни 
кваліфікованої робочої сили;  

− створення умов для збереження здоров’я матері і дитини як 
основи подальшого розвитку суспільства; 

− пропаганду здорового способу життя, створення умов для 
безпечної життєдіяльності громадян шляхом встановлення 
жорсткого контролю за якістю продуктів харчування, води, 
повітря;  

− підтримку сільської інтелігенції як основної рушійної сили 
впровадження гуманітарної політики держави у сільській 
місцевості;  

− достойне матеріальне забезпечення працівників установ 
гуманітарної сфери; 

− участь громадськості в охороні та збереженні довкілля; 
− реалізацію соціальних ініціатив Президента України, 

досягнення стійкої позитивної динаміки зростання добробуту 
населення; 

Звертаємося до всіх краян: тільки разом, працюючи в ім’я людини 
і України, ми зробимо нашу державу заможною, процвітаючою та 
соціально справедливою. 

Висловлюємо впевненість у тому, що відозва громадських слухань 
знайде підтримку широких кіл інтелігенції області. 

 
Прийнято учасниками Обласних громадських слухань 

«Гуманітарна сфера полтавщини: стан, проблеми, перспективи» 
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