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Майбутній вчений, педагог, 
організатор освіти народився 
на Черкащині є сімі вчителів. 
Його батько працював учите
лем географії і історії, а мати — 
вчителькою мови і літератури. 
Віталій з дитинства любив чита
ти книжки. У  батьків була 
найбільша а містечку бібліоте
ка, тому одразу після "Читан
ки" хлопець перейшов на серй
озні історичні книжки. Читання 
книжок сприяло розвиткові 
пам'яті, уяви, почуттів.

У  1979 році поступив на 
спеціальність "Географія та 
біологія" Київського державно
го педагогічного інституту ім. 
О . М. Горького (нині — НГІУ 
імені М.П. Дратоманова). Пла
нував після закінчення інститу
ту  замінити батька на роботі, 
який тримав посаду вчителя ге-

На 61 році життя помер доктор філософських наук, професор, де
кан факультету природничо-географічної освіти та екології 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
Віталій П етрО ЕШ Ч Покась. Відійшов в інший світ. Не стало 
визначного освітянина, який тривалий час працював у Міністерстві 
освіти і науки України.

А  п о п е р е д у  бул и  
великі з а д у м и

кий Л.М ., Кучеров І.С ., Чорний 
І.Б ., Загородкий В.В., які зали
шили відбиток своїми доверше
ними заняттями. Повернувшись 
на факультет, вже в якості де
кана, Віталію Петровичу не до
велось червоніти, так як вчився 
завжди на відмінно. Крім того, 
навіть через десятки років 
пам'ятав увесь природничо-ге
ографічний цикл і дивував ко
лег тим, що міг назвати лати
ною назви дерев, тварин, 
людських м'язів І кісток.

Згодом, коли університет 
очолив Віктор Андрущенко, 
Віталію Петровичу було запро
поновано посаду проректора з 
навчальної роботи. Але він 
відмовився, пояснюючи тим, що 
хоче залишитись на посаді де
кан а . Цей вибір допоміг су
часній реорганізації факульте
ту  природничо-географічної 
освіти та екології. Були відкриті 
такі спеціальності як "Географія 
І практична психологія", 
"Хім ія", "Екологія", "Туризм". 
Колектив пишається, що були 
відновлені спеціалізації "Гео
графія і іноземна мова", 
"Біологія І іноземна мова".

Теоретична підготовка і 
книжкові вподобання це одне, 
але робота на всіх посадах, на 
яких працював Віталій Покась 
мала практичний характер . 
Крім того, як авторитетний ви
кладач, — читав студентам кур
си "Історія педагогіки". Прихо-
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дячи до студентів на заняття, 
завжди спочатку цікавився 
їхнім життям, а  вже потім пере
ходив до викладу матеріалу. 
Віталій Петрович вважав, що 
людина мас право стати викла
дачем вишу лише якщо вона 
здобула певний педагогічний 
досвід. Наприклад, після робо
ти в школі, а вже потім після 
аспірантури. Адже викладач 
повинен володіти досвідом, ба
гажем знань, прочитати багато 
книжок.

Віталій Покась захистив док
торську дисертацію на тему 
"Зміна філософської парадигми 
управління навчально-вихов
ним процесом інтернатних за
кладів освіти". Тема зацікавила 
широке коло науковців ти ч  що 
функції подібних закладів 
освіти змінювались, а разом з 
ними і філософські підходи в 
освіті.

Віталій Покась залишив цей 
світ передчасно. Міг ділитись 
досвідом з молодим поколінням 
І розвивати важливий педа- 
гогіко-екологічний напрям. То
му викладачам і студентам 
Національного педагогічного 
університету імені М .П. Драго
манова, з яким пов’язане май
же все життя Віталія Петровича, 
його несамовито бракуватиме.

ографії до самої пенсії, чекав, 
що хлопець повернеться на ма
лу Батьківщину — у  славне 
місто Городище Черкаської об
ласті. Але вийшло по іншому: 
перспективному юнакові за 
пропонували посаду директо
ра студмістечка. Тому Віталій 
залишився у  столиці, де пра
цював і паралельно навчався в 
Інституті педагогіки в аспіран
турі на заочній формі. У  1992 
році Віталія Покася призначи
ли начальником управління 
дошкільних і Інтернатних за
кладів Міністерства освіти У к 
раїни. В цей же час захистив 
кандидатську дисертацію з 
Історії педагогіки.

Під час роботи в міністерстві 
Віталій Покась побував у  бага
тьох країнах і вивчав не лише 
проблеми дітей з особливими

потребами, але й занурювався 
у  питання чому ж народжують
ся діти з інвалідністю, звідки по
стає така проблема. Для себе 
знайшов відповідь, що причи
ною є екологічна криза. Це і 
стало вектором подальших на
укових і організаційних інте
ресів.

У  1999 році Віталія Покася 
зустрів тодішній ректор Драго- 
мановського університету Ми
кола Шкіль і запропонував 
очолити один з факультетів. Не
довго думаючи Віталій Петро
вич відповів; "Домовляйтесь з 
міністром". Міністр не відпустив. 
Але через певний час Микола 
Іванович зателефонував І 
повідомив, що домовився.

Ще під час навчання в 
університеті на світогляд Віталія 
вплинули професори Корець-

налышй псда
імені М.1І-


