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Драгоманівці у Штатах
З офіційним візитом делегація 

Національного педагогічного університету 
імені Михайла Драгоманова на чолі з про
фесором Миколою Бойчуком перебувала в 
Сполучених Штатах Америки, знайомля
чись з навчальним досвідом в МаЬагізНі 
Цпіуегяііу о£ Мапа^ешепі:.

Зовсім нещодавно в Дра- 
гоманівському виші з'явила
ся навчально-наукова лабо
раторія "Інноваційних техно
логій в реабілітації" в Інсти
туті фізичного виховання та 
спорту. У контексті завдань і 
функцій лабораторії - сис
темне створення, експери
менти та апробація науко
вих, науково-технічних та 
соціально значущих ново

введень, умов їх забезпе
чення та впровадження.

"Тісні контакти з МаИагізІїі 
ІІпіуєгзіїу ої Мападетепі 
відкривають шляхи впровад
ження абсолютно нових для 
українського простору мето
дик розвитку особистості - 
розповідає Микола Андрійо
вич, - їх досвід дуже цінний 
нам з огляду на його швидке 
розповсюдження світом та до

ведену ефективність. Звісно 
ми не копіюємо, поки лише 
знайомимось, але плануємо 
на цій основі запропонувати 
власні науково-методичні роз
робки щодо оздоровчих та 
лікувальних ефектів трансцен
дентальної медитації з метою 
збереження, зміцнення й 
відновлення здоров’я наших 
студентів та всіх, хто має відно
шення до освітньої сфери".

Під час зустрічі з 
керівництвом МаНагізЬі 
І Іг т е гз іїу  ої М ападетеп і 
вчені з Національного педа
гогічного університету об
говорили умови можливої 
майбутньої угоди та 
співпраці нд рівні науковців, 
обміну науково-освітньою 
літературою, навчальним та 
практичним досвідом.
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До кардинально нових методик 
навчання та виховання особистості

ності Трансцендентальної 
медитації, заснованої на 
древній ведичній традиції 
просвітлення. За словами 
вченого це знання передава
лось ведичними вчителями із 
покоління в покоління для 
своїх учнів, а згодом з'явила
ся техніка трансценденталь
ної медитації.

За останні ЗО років вчені із 
200 університетів і дослідниць
ких центрів більше 35 країн 
світу провели чимало 
досліджень з ефективності й 
шкідливості/корисності цього 
знання. Результати й виснов
ки, які представив лектор, вра
зили студентів, адже деклару

вали, що Трансцендентальна 
медитація здійснює безпреце
дентний вплив на всі сторони 
життя людини — розвиток 
інтелекту, покращення розу
мових здібностей, здоров'я, 
психологічного стану.

Пітер Сван та його колега з 
України, лікар-невропатолог, 
рефлексотерапевт, доктор 
Аюрведи Віктор Мацишин за
певнили, що практика Транс
цендентальної медитації ду
же проста і навчитися цьому 
може кожен бажаючий. Гості 
відповіли на всі запитання 
студентів та запросили ближ
че познайомитися з практи
кою.

Професор НПУ, доктор 
політичних наук Микола Бой- 
чук розповів, що лекція, ор
ганізована в університеті, 
перший крок на шляху вив
чення і дослідження карди
нально нових методик і мето
дологій навчання та вихован
ня особистості. Для ре
алізації таких функцій у виші 
створена навіть відповідна 
лабораторія, тому зацікавле
них студентів і викладачів-пе- 
дагогів охоче чекають з вла
сними розробками й тезами.

Прес-служба Національного 
педагогічного університету 

ім. М.П. Драгоманова

В Національному педа
гогічному університеті імені 
Михайла Драгоманова лекцію 
для студентів-філософів, 
культурологів і філологів про
читав доктор науки творчого 
розуму, директор Європейсь
кого дослідницького універ
ситету Махаріші Пітер Сван 
(Нідерланди). Тема розмови 
звучала досить інтригуюче — 
"Елемент, якого не вистачає у 
сучасній освіті, реабілітації та 
охороні здоров'я. Відновлен
ня зв'язку з внутрішнім розу
мом, який зцілює".

Зокрема пан Пітер пред
ставив студентам результати 
низки досліджень ефектив-


