
8 Вітаємо

Головний редактор Лідія РАПІНА
Редакційна рада: Віктор Андрущенко, 
Іван Бех, Валерій Биков,
Надія Бібік, Микола Євтух,
Володимир Луговий,
Олександр Ляшенко, Сергій Максименко,
Нелля Ничкало, Віктор Огнев’юк,
Віктор Олійник, Олександра Савченко, 
Микола Слюсаревський,
Ольга Сухомлинська, Лідія Ткаченко
Над номером працювали: 
Олександр ХРИСТЕНКО

Адреса редакції: 04053, Київ, вул. Січових Стрільців, 52А, кімн. 312.
Тел. (044)481-37-40. E-mail: ped-gazeta@ukr.net
Редакція не рецензує і не повертає рукописів.
За точність викладених фактів відповідальність
покладається  на автора. Редакція не завжди поділяє
думки, викладені  автором.

Видруковано ТОВ «Прінтстор Груп», 
вул. Данила Щербаківського, 4, м. Київ, 03190 
Замовлення № 19707
Підписано до друку 17.06.2020
Передплатний індекс: 30670

ПЕДАГОГІЧНАГАЗЕТА

Засновники — 
Національна академія педагогічних наук України
Видавництво «Педагогічна преса»
Свідоцтво про держреєстрацію
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ГЛИБОКИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ, МУДРІСТЬ, 

ВИСОКИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ 

НАТХНЕННОЇ НАУКОВОЇ 
ТВОРЧОСТІ!

Національна академія педагогічних наук Укра-
їни щиро вітає першого віце-президента Націо-
нальної академії педагогічних наук України, 
головного вченого секретаря Володимира Іларіо-
новича Лугового зі 70-річчям від дня народження!

Дійсний член НАПН України, доктор педагогіч-
них наук, професор, заслужений працівник осві-
ти України, державний службовець першого рангу, 
перший віце-президент НАПН України Володимир 
Іларіонович Луговий зробив вагомий особистий 
внесок у розвиток освіти і науки України.

Національна академія педагогічних наук 
України високо цінує науково-педагогічний до-
робок і практичний внесок Володимира Іларіо-
новича Лугового у розвиток якісної та ефектив-
ної освіти в Україні, законодавчої бази освітньої 
галузі. Його глибокий інтелектуальний потенціал, 
мудрість, високий професіоналізм, принципова 
позиція, наполегливість і відповідальність, що 
виявлялися в усіх сферах його діяльності, заслу-
говують великої поваги і пошани. В. І. Лугового 
нагороджено державними нагородами – ордена-
ми «За заслуги» I, II, ІІІ ступенів. До ювілею Во-
лодимира Іларіоновича нагороджено медаллю 
НАПН України «Володимир Мономах».

Колектив Національної академії педагогічних 
наук України зичить шановному Володимиру 
Іларіоновичу Луговому міцного здоров’я, неви-
черпної енергії, щастя, благополуччя і творчої 
наснаги! Нехай і надалі діяльність приносить 
вагомі здобутки й увінчується успіхом в ім’я роз-
квіту незалежної України!

(Закінчення. Початок у № 2, 2020)
4 вересня 1920 народився Олек-

сандр Маринич (1920–2008), україн-
ський географ-геоморфолог, один із 
фундаторів та організаторів сучасної 
української географічної науки, бага-
торічний президент Українського гео-
графічного товариства, міністр освіти 
Української РСР (1971–1979). Значна 
частина його життя була присвячена 
науково-педагогічній діяльності у Ки-
ївському університеті. За час роботи 
О. Маринича на посаді міністра освіти 
в Україні було забезпечено повне охо-
плення молоді шкільного віку навчан-
ням у середній школі, започатковано 
систему навчання та підвищення ква-
ліфікації керівників закладів освіти. У 
1976-му вийшла книга «Здобутки на-
родної освіти Української РСР»,  перед-
мову до якої написав Олександр Ма-
ринич, акцентувавши на важливих 
питання розвитку освіти: забезпечен-
ні повного переходу до загальної се-
редньої освіти; зайнятості дітей через 
школи повного дня, діяльності груп 
продовженого дня, розвитку поза-
шкільних закладів і гурткової роботи; 
розвитку міжшкільних виробничих 
комбінатів та професійно-технічних 
училищ, профорієнтаційній роботі з 
учнями; будівництві приміщень шкіл, 
дошкільних закладів, запровадженні 
кабінетної системи навчання тощо.

24 грудня 1920 року народився Свя-
тослав Караванський (1920–2016), 
український поет, журналіст, мово-
знавець, перекладач, правозахис-
ник. Загалом він провів за ґрата-
ми у радянських концтаборах 31 рік.  

В ув’язненні розпочав працювати над 
«Словником рим української мови» 
(до нього в Україні нічого подібного 
не створювали: Караванський само-
стійно склав близько 60 000 римова-
них пар слів). У грудні 1967 року, коли 
його дружині відмовили у побаченні 
з чоловіком, вона написала заяву на-
чальнику табору і копію Ген секретарю 
ЦК КРПС Леоніду Брежнєву: «Оскіль-
ки ви за 18 років не можете виправи-
ти мого чоловіка, то прошу його роз-
стріляти, а не знущатися з нього». Ця 
її заява облетіла цілий світ. Караван-
ський один працював, як велика мо-
вознавча інституція: проживаючи з 
1979 року в США, випустив у світ над-
звичайно популярні «Практичний 
словник синонімів української мови» 
(1993), «Російсько-український слов-
ник складної лексики» (1998). Остан-
ні два словники кілька разів переви-
давалися. Якось Альбер Камю, який 
багато мандрував світом, на питан-
ня, ким він себе вважає і де його бать-
ківщина, відповів: «Моя батьківщи-
на – французька мова». Те саме міг 
би сказати про себе й Святослав Ка-
раванський, який сам був і мовою, і 
Україною. Він зробив величезний вне-
сок у розвиток української мови, сьо-
годні його працями користуються не 
лише філологи.

 ************************ 
Серед цьогорічних зарубіжних віко-

вих ювілярів – всесвітньо відомі пись-
менники Рей Бредбері (1920–2012) та 
Джанні Родарі (1920–1980). Про один 
із найвідоміших творів Рея Бредбері – 
«451° за Фаренгейтом» – навіть якщо і 

не читали, то чули всі. У книзі ми ба-
чимо антиутопічне майбутнє, у якому 
Америка оголосила книжки поза за-
коном, а головний герой твору спалює 
нечисленні залишки видань, щоб за-
робити собі на життя. Цю історію розу-
міють здебільшого як звинувачуваль-
ний вирок державній цензурі, але чи 
такий сенс вкладав у неї автор? Вияв-
ляється, сам Бредбері мав іншу дум-
ку про головну ідею свого найпопуляр-
нішого роману, і в останні роки свого 
життя намагався виправити загаль-
ну помилку. Так, 2007 року журналісти 
Los Angeles Weekly першими написали 
про те, що «451° за Фаренгейтом» – це 
не історія про державну цензуру. Ско-
ріше за все, автор мав на увазі те, як 
телебачення вбиває бажання читати 
книги. У цьому ж матеріалі журналісти 
процитували самого Бредбері: «Турбу-
вала мене не свобода, а люди, яких те-
лебачення перетворює на ідіотів. «451° 
за Фаренгейтом» не про цензуру, він 
про недолугий вплив популярної куль-
тури через ТБ та новини, про розпо-
всюдження величезних екранів та про 
бомбардування «фактиками». Усі про-
грами на телебаченні не дають тобі ні-
чого, окрім цих «фактиків». Вони ска-
жуть вам, коли Наполеон народився, 
але не скажуть, ким він був насправ-
ді.  Як це актуального сьогодні, коли 
фейки практично всуціль заполонили 
інформаційний простір!

Італійський дитячий письменник, 
журналіст Джанні Родарі (1920–1980) 
з дитинства любив читати і захоплю-
вався музикою. Під час Другої світової 
війни брав участь в італійському Русі 

Опору. В 28 років влаштувався працю-
вати журналістом і почав писати дитя-
чі книги. Здобув славу завдяки творам 
«Пригоди Чиполліно», «Джельсоміно 
в Країні брехунів», «Подорож Блакит-
ної Стріли». 1967-го літератора визна-
ли найкращим письменником Італії, 
а 1970-го він отримав найпрестижні-
шу премію Ганса Крістіана Андерсена 
та став всесвітньо відомим. Як писав 
Джанні Родарі в своїй єдиній книж-
ці для дорослих («Граматика фанта-
зії»), «в дійсність можна увійти з голов-
ного входу, а можна влізти в неї – і це 
куди забавніше – через кватирку». Сам 
він так завжди і робив. А ще Родарі був 
видатним майстром афоризмів: «Каз-
ка для дитини насамперед – ідеальний 
спосіб утримати біля себе дорослого», 
«У капризулі сльозинка легша за най-
легший вітерець, а у голодної дитини – 
важча за всю землю».

«Ювілейні дати мають свою психоло-
гію: ми вдивляємося в образи великих 
ювілярів, ніби в дзеркало, щоб поба-
чити самих себе». Ми маємо пам’ятати 
ці слова українського педагога Якова 
Мамонтова, вшановувати наших ви-
датних попередників, бути гідними їх 
пам’яті. У 2020 році Педагогічний му-
зей України та ДНПБ України імені В. 
О. Сухомлинського НАПН України від-
значатимуть ювілеї українських і за-
рубіжних педагогів, освітніх та куль-
турних діячів у формі персональних і 
книжкових виставок, зокрема вірту-
альних, та ювілейних дописів у соці-
альній мережі Фейсбук. 

Олександр МІХНО

Національна академія пе-
дагогічних наук України 
щиро вітає академіка-секре-
таря Відділення вищої освіти 
Національної академії педа-
гогічних наук України Петра 
Юрійовича Сауха з ювілеєм!

Дійсний член НАПН Укра-
їни, доктор філософських 

наук, професор, заслужений 
працівник освіти України, 
Петро Юрійович Саух – ві-
домий український учений-
філософ та організатор осві-
ти і науки. Професіоналізм, 
високі інтелектуальні якос-
ті, духовність і моральність 
ювіляра багато років поспіль 
слугують розвитку україн-
ської освіти й суспільства. 
Петро Юрійович нагородже-
ний орденами «За заслуги» 
ІІ і ІІІ ступенів, низкою дер-
жавних й освітянських від-
знак. До ювілею Петра Юрі-
йовича Сауха нагороджено 
медаллю НАПН України «Во-
лодимир Мономах».

Колектив Національної 
академії педагогічних наук 
України зичить шановному 
Петру Юрійовичу Сауху міц-
ного здоров’я, невичерпної 
енергії, натхненної наукової 
творчості! Нехай наполегли-
ва праця й надалі приносить 
вагомі здобутки й увінчуєть-
ся успіхами в ім’я розквіту 
незалежної України!

100-ЛІТТЯ ВИДАТНИХ УКРАЇНЦІВ




