
З великою повагою 
вирішив я, Вікторе 
Петровичу, написати  
про вас і почну з сивої 
давнини. Цицерон  у 
грецьких садах Ака-
демії вчив вихованців 
приблизно так: кожна 
людина – це мовби ге-
ометрична фігура, в 
якій мудрі, шляхетні 
люди – прямі лінії.  Пе-
реконаний, що ви, як 
вчений і ректор, ніко-
ли не поміняєте пряму 
лінію на криву, бо, по-
при життєву позицію, 
вам філософ Цицерон, 
як і вчення Платона та 
Арістотеля – дорогов-
каз! Отут і починаю 
розкривати науковий 
і добропорядний се-
крет  вашого успіху 
та людської  пошани. 
Здається, знаю вас 
давно: пам’ятаю, коли 
працював в Інституті 
міжнародних відно-
син, прийшов до вас, 
заступника міністра 
освіти, узгодити якісь 
папери, й оця зустріч 
стала знаковою на все 
життя. То була для 
мене  особлива атмос-

студентів, адже це сво-
єрідна промоція як на-
вчального закладу, так 
і досягнень кожного 
окремого викладача, 
тому на сайтах інсти-
тутів і навіть кафедр 
уже можна знайти ме-
тодичні рекомендації, 
програми, конспекти 
лекцій та підготовчі 
матеріали у відкрито-
му доступі. Студент 
має усвідомити, і це 
не раз ви повторюва-
ли при зустрічі з дра-
гоманівцями, що своє 
життя молодь будує 
з «модулів» і за своє 
майбутнє відповідає 
тільки сама! Адже на 
старті всі рівні, а далі 
вже все залежить від 
кожного хлопця й ді-
вчини. Важливим є ро-
зумний індивідуалізм, 
про це ви переконли-
во й розумно ствер-
джуєте:  «Стосунки 
викладач-студент – це 
рух один до одного!». 
Сьогодні для послуг 
студентів – шість на-
вчальних корпусів, сім 
гуртожитків, бібліоте-
ка, що має понад пів-
тора мільйони томів, 
вісім читальних залів, 
парк комп’ютерів на 
600 одиниць, зв’язок з 
Інтернетом та неймо-
вірно багато іншого, 
сучасного.

Та головне, вас – 
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фера, в якій завжди па-
нували культура мови, 
слова і поведінки, 
культ освіти, оскільки 
це тоді цінувалося в 
суспільстві. Ви, моло-
дий і доброзичливий, 
відкрилися своєю не 
тільки андрущенків-
ською усмішкою, а й 
гостиною та бажанням 
сприяти. Тоді й світли-
ну подарували. Відтоді 
наші долі прямували 
кожна своїм шляхом, 
а нині перетнулися у 
виші, який ви очолює-
те з березня 2003 року. 
Знаю, нелегко попер-
вах було вам, про це й 
пишете так у книзі: «Не 
все залежало від мого 
особистого рішення. 
Університет хотіли за-
хопити люди нечесні, 
підступні». Здогадую-
ся, як перемогла прав-
да й об’єктивність, як 
у такій ситуації про-
явився ваш характер і 
авторитет, як друзі під-
ставили плече. Тож не-
дарма першим кроком 
вже ректорської діяль-
ності «…була зустріч 
зі студентами, другим 

–  з ветеранами Другої 
світової війни та ви-
кладачами».

Кожна людина має 
на карті життя кілька 
місць, які стають ду-
ховними опорами, й 
на них, як на фунда-
менті, зводить власну 
ноосферу – частинку 
великого людського 
духовного океану. Ма-
теризною, духовно-іс-
торичною основою 
буття для вас стали 
села Соковинка, де по-
бачили світ, та Шапо-
валівка Конотопського 
району, що на Сумщи-
ні: до речі, неподалік 
цього поселення й від-
булася Конотопська 
битва 1659 року. 

На Волині, коли 
вручали мантію почес-
ного професора  Наці-
онального університе-
ту імені Лесі Українки, 
раптом сказали далекі 
від офіціозу,  але щем-
ливі слова: «У кожного 
в житті буває час, коли 
пригадуєш батьків, 
своїх вчителів і сло-
во вдячності хочеться 
сказати всім, хто вклав 
в тебе найменшу кра-
плиночку». То ж не-
спроста ваша книга 
««Учитель, на якого 
чекають» так щемно, з 
розумінням  прийнята 
освітянами України.

Мені відоме вислов-
лювання Отто Бісмар-
ка, що війни виграють 
не армії, а вчителі.  
Роль і місце в суспіль-
стві освітянина щоро-
ку змінюється і навіть 
зростає. Ви, як відомо, 
для цього докладаєте 
максимум зусиль, аби 
підняти роль і престиж 
учителя на заслужений 
п’єдестал: організову-
єте зустрічі з кращими 
представниками педа-
гогіки, конференції та 

круглі столи. Даючи 
інтерв’ю кореспонден-
ту «Робітничої газети», 
справедливо сказали: 
«Професія вчителя віч-
на, як світ, і в усі часи 
вона вимагала, щоб пе-
дагог осмислив себе як 
людську особистість, 
як вихователя і як фа-
хівця-предметника». 

На мій погляд, не 
раз справедливо ствер-
джували, що школа 
– це кожна людина, 
яка поруч із тобою, 
оточення, яке формує 
твою життєву позицію.  
Як із цими думками не 
погодитися!

Що ж вам болить, 
що непокоїть у наші 
дні? Криком кричить 
небайдужа душа за 
руйнування духовнос-
ті, культури, зокрема 
освіти та філософії. 
Спитайте пересічного 
студента, що він знає 
про українську філо-
софію? У ліпшому ви-
падку назве Григорія 
Сковороду. Принайм-
ні, більшість наших 
громадян свято вірять, 
що це наш єдиний фі-
лософ. Про інші по-
статі навіть найосві-
ченіші українці мало 
що знають. Хоча ми 
мали й маємо багато 
світочів науки та куль-
тури нічим не гірших. 
Ви ж скільки доклали 
наукової праці, щоб 
утвердити в державі 
думку про важливість 
і неординарність саме 
української філософії. 
Видання  ваших книг 
- «Історія соціальної 
філософії», «Вступ 
до філософії. Великі 
філософи», «Сучасна 
соціальна філософія» 
та інші цьому підтвер-
дження.

Ваша позиція як 
освітянина така: наш 

моральний обов’язок 
– бути уважними й від-
повідальними за все, 
про що розповідаємо 
в аудиторії, в стінах 
університету, бо не ма-
ємо права зашкодити 
освіті України. «Лише 
філософи і педагоги, 
– стверджуєте, – ма-
ють змогу піднятися 
до розуміння «духу 
епохи» як одвічної му-
дрості історії і сього-
дення, мудрості, яку 
належить передати 
дітям». Сто разів по-
годжуюся з тим, що, 
перш ніж декларувати 
про системну побудо-
ву освіти України, му-
симо розповідати про 
системну деструкцію, 
якої зазнала українська 
освіта впродовж ХХ 
століття й ще кілька 
віків перед тим. Тому 
й книга ваша «Розду-
ми про освіту» містить 
не тільки філософські, 
історико-філософські, 
філософсько - освітні, 
соціологічні, педаго-
гічні праці зарубіжних 
і вітчизняних авторів, 
а й власну теоретичну 
і практичну позицію. 
До книги досить ор-
ганічно залучені між-
народні й вітчизняні 
документи і матеріали 
щодо реформування 

систем освіти в Укра-
їні і Європі, що додає 
роботі доказовості.

Ви справді багато 
зробили й робите для 
зміцнення і матеріаль-
но-технічної та науко-
вої бази університету, 
намагаєтеся з ректора-
том йти в ногу з пере-
довими досягненнями 
освіти. На конферен-
ціях, форумах та різ-
номанітних засіданнях 
переконливо ствер-
джуєте, що розвиток 
науки неможливий без 
доступу до інформації 
про передові досягнен-
ня світової наукової 
думки, як і без повно-
цінного обміну ідеями. 
Це твердження є осо-
бливо справедливим 
стосовно освітянської 
української науки, яка, 
завдяки активізації 
процесу обміну інфор-
мацією між окремими 
її галузями намагаєть-
ся відтворити й дослі-
дити цілісну картину 
світу. Недарма ваші дії 
в цьому напрямку під-
тримуються студента-
ми.

За вашого керів-
ництва університет 
продовжує розвивати 
онлайн-бібліотеку та 
робить її доступною 
не лише для власних 

ректора університету – 
непокоїть освіченість 
нації, й насамперед, 
що ми – українці! А 
турбує це тому, що вам 
дорогий виплеканий 
багатьма найбільшими 
патріотами нашого на-
роду ідеал, у якому вко-
рінилася національна 
честь і гідність. Ви до-
кладаєте зусиль, щоб 
бачити Україну повно-
силою національною 
державою з усіма на-
ціональними пріорите-
тами, що випливають 
з цього (мовою, куль-
турою, економікою), 
і, не втіливши мрію в 
життя, ви з однодум-
цями, переконаний, не 
відступитеся ніколи. 
Бо освіта, на ваше пе-
реконання, це ядро ви-
ховної діяльності, де 
виховання особистості 
постає цілісним проце-
сом, а виховні впливи 
держави, суспільства, 
родини поєднуються з 
неперервною освітою 
і самоосвітою особи-
стості.

Більше двадцяти 
років поспіль розпові-
дається про євроінте-
грацію України як про 
проект за крок до реа-
лізації, а ви чи не один 
із перших взялися до 
реалізації освітніх за-
думів у цьому перспек-
тивному напрямку, бо 

знаєте, що в Європі 
успіх у кар›єрі прямо 
залежить від успіху в 
навчанні. Та й сам про-
цес отримання знань 
має приносити  насо-
лоду. «Внесок україн-
ців у розвиток світової 
культури, - спрведливо 
стверджуєте ви, - без-
сумнівний і далеко не 
випадковий. В осно-
ві досягнень україн-
ців лежить генетичне 
прагнення до праці, 
творчості і творення, 
проникливий розум, 
потужний інтелек-
туальний потенціал, 
який зрощується й по-
стійно підтримується 
глибоко розвиненою 
освітою, сердечно-чут-
тєвою культурою, 
високо розвиненою 
людсько-спрямованою 
духовністю».

В університеті ство-
рено Асоціацію рек-
торів педагогічних 
університетів Європи 
та видано одноосібну 
монографію «Світанок 
Європи. Проблема під-
готовки нового вчителя 
для об›єднаної Європи 
XXI століття». А ще – в 
університеті засновано 
науковий часопис «Єв-
ропейські педагогічні 
студії» і втілюється в 
життя міжнародний 
проект «Педагогічна 
Конституція Європи». 
Своїми конкретними 
діями в бік Європи 
переконуєте, що бути 
європейцями – озна-

чає виявляти волю до 
подолання труднощів, 
до змін. Означає не 
миритися з реальним 
станом речей та віри-
ти у власні сили. За 
це ви заслужено удо-
стоєні найвищої на-
городи – міжнародної 
відзнаки «Ім›я в науці» 
Оксфордського клубу 
ректорів Європи.

Сьогодні  ви –  зна-
ний учений, органі-
затор науки і освіти, 
ректор одного з найкра-
щих педагогічних уні-
верситетів держави. Із 
більш як 350 наукових 
і науково-методичних 
ваших праць виділимо 
підручник «Історія со-
ціальної філософії», за 
який одержали першу 
премію Академії педа-
гогічних наук України. 
Та «Роздуми про осві-
ти» - настільну книгу 
вчителів України.  А 
таких праць не один 
десяток…

Ваше твердження, 
що розв’язання «освіт-
нього питання» є го-
ловною передумовою 
переходу від трансфор-
маційного періоду до 
стабільності й сталого 
людського розвитку –
незаперечне.  Справді, 
зміни, проведені в сис-
темі освіти в останню 
чверть століття, мають 
умовно-позитивний 
характер. Сьогодніш-
ній успіх у ній може 
раптово змінитись 
глибоким провалом, 
вибухнути комплек-

сом суперечностей, на 
викорінення яких по-
требуються не тільки 
роки, а й десятиліття. 
В основі реформи ос-
вітньої сфери лежать 
потреби суспільної 
практики, досвід мо-
дернізації освіти роз-
винених країн Європи, 
глибокі національні 
освітні традиції. У їх 
поєднанні та взаємодо-
повненні вимальову-
ється струнка концеп-
ція розвитку освіти, 
яка вже в найближчий 
час матиме позитив-
ний результат. Концеп-
ція «Нова українська 
школа» та нещодавно 
прийнятий Закон Укра-
їни «Про освіту» дають 
сподівання на успіх.

Перед тим, як на-
писати про вас, Вікто-
ре Петровичу, листав 
книгу Сенеки «Мо-
ральні листи до Лу-
цилія» й зупинився на 
«Шостому листі» ве-
ликого філософа Древ-
нього Риму, слова яко-
го і вас не залишили 
б байдужим: «Я хочу, 
щоб ця зміна, яка так 
швидко відбувається 
в мені, передалася й 
тобі: тоді я б ще міц-
ніше повірив в нашу 
дружбу – справжню 
дружбу, якою не злама-
ють ні надія, ні страх, 
ні користь, таку, яку 
зберігають до смерті, 
заради якої йдуть на 
смерть.  Я назву тобі 
багатьох, хто позбавле-
ний не друзів, але са-

мої дружби. Такого не 
може бути з тими, чиї 
душі об›єднує загаль-
на воля і жага до чес-
ності. Як же інакше? 
Адже вони знають, що 
тоді у них все спільне, 
особливо негаразди»». 

Справедливе ваше 
твердження, що усіх 
нас — молодих і стар-
ших — розсудить іс-
торія. Сьогодні ж ми 
маємо інтегрувати по-
коління, не засуджу-
ючи своїх батьків, а 
намагаючись зрозу-
міти їх й одночасно 
терпеливо, толерантно 
(через громадянський 
дискурс) ставитись до 
помилок, які допуска-
ють ті чи інші молоді 
політики, виробнич-
ники, науковці, моло-
ді, але вже знані, діячі 
культури та мистецтва. 
Єдність поколінь — 
основа прогресивного 
розвитку держави і су-
спільства. Збережемо 
її — врятуємо державу, 
розірвемо покоління 
— загубимо її.

…Як афоризм для 
українців має стати 
і ваша відповідь на 
запитання «Що таке 
патріотизм?», на яке 
відповіли: «Це віра, на-
повнена надією і вчи-
тельською любов’ю».

Віктор ЖАДЬКО, 
доктор філософських 

наук, професор,
заслужений праців-
ник освіти України
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