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Зав жди на Днях на ро дже нь, на
ве сіл лях та ін ших уро чи с тос тях
ми ба жа є мо один одному у пе р -
шу чер гу ща с тя. Але чо му са ме
ща с тя? Чо му лю ди на так пра г не
йо го? І вза га лі, що та ке ща с тя
для нас?

Усі сло в ни ки схо дять ся ли ше на
од но му – ща с тя є фі ло соф сь кою
аб с т ра к т ною ка те го рі є ю. Але, по -
го дь те ся, що це не до сить вда ле
ви зна чен ня. На мою ду м ку, не мо ж -
на го во ри ти про ща с тя в ці ло му для
люд с т ва, це та ка ка те го рія, яка сто -
су єть ся ко ж ної окре мої лю ди ни.
Так, на при клад, для од ні єї лю ди ни
щоб бу ти ща с ли вою, по трі б но бу ти
ко ха ною (ко ха ним) і зна ти, що у те -
бе є лю ди на, яка ні ко ли не за ли -
шить те бе ні в бі ді, ні в ра до с ті

(адже жит тя свідчить, що бу ти з лю -
ди ною в ра до с ті ще ва ж че, ніж у го -
рі. Ми на вчи ли ся жа лі ти, але ра ді ти
за ін ших впе р то не хо че мо, ми за -
зд ри мо і на рі ка є мо, чо му щось га р -
не тра пи ло ся са ме з ті єю лю ди ною,
а не з на ми). А для ін шо го ща с тя –
це ве ли ка кі ль кість гро шей та мо ж -
ли вість на со ло джу ва ти ся жит тям.
Та незважаючи на це, ко жен хо че
бу ти ща с ли вим.

З ін шо го бо ку, уяві мо на сту п ну
си ту а ці ю. Ви – ща с ли ва лю ди на,
але навколо вас усі не ща с ні: це і
ва ші ба ть ки, і ва ша «дру га по ло ви -
н ка», і, мо ж ли во, ва ші ді ти, рі д ні,
дру зі, зна йо мі… Чи змо же те ви у
та кій си ту а ції по вні с тю на со ло ди -
ти ся сво їм ща с тям??? Як що так, то
ви лю ди на без ду ш на та его ї с ти ч на.
Адже ви не ці ну є те на віть най рі д ні -

ших сво їх лю дей. Як що ні (на що я
щи ро спо ді ва ю ся), то, хо ча у вас і
бу дуть усі мо ж ли во с ті бу ти ща с ли -
вим, ви бу де те сум ни ми, мо ж ли во
на віть стра ж да ти ме те, то му що ва -
ші рі д ні та бли зь кі стра ж да ють. 

Тоб то, з од но го бо ку, ща с тя є ка -
те го рі єю ін ди ві ду а ль ною, бо во но
для ко ж но го рі з не, а з ін шої – су с пі -
ль ною, бо без ща с тя ва ших най рі д -
ні ших лю дей і ви ща с ли ви ми не
змо же те бу ти.

«А що по трі б но ро би ти для то го,
щоб бу ти ща с ли вим?» – спи та є те
ви. Як на ме не, то, перш за все,
варто на вчи ти ся щи ро ра ді ти чу жо -
му ща с тю. По трі б но на вчи ти ся жи -
ти че с но, то ді й ща с тя не за ста вить
се бе до в го че ка ти. А за га лом, фо р -
му лу ща с тя вже да в но ви ве де но.
Ви, ма буть, спи та є те: «Де? Як та ке

мо же бу ти?» А від по відь зо всім
про с та, ва р то ли ше зве р ну ти ся до
ре лі гі ї. Во на є центра ль ною в усіх
свя щен них  кни гах  на шо го  сві ту.
І   учить во на так:

Бу д дизм: «Не за вда вай те ін шим
то го, що са мим зда єть ся бо ля че»
(Уда на� Ва р га: 5, 18).

Бра х ма нізм: «Не ро біть ін шим
то го, що бо ля че бу ло б вам, як би
зроб ле но бу ло вам». (Ма ха б ха -
ра та).

Да о сизм: «Хай уда ча ва шо го су -
сі да ста не для вас уда чею, а втра та
ва шо го су сі да – втра тою для вас».
(Тай Шанг Кан Їнг Пієн).

Зо ро аст ризм: «Ті ль ки той по
при ро ді га р ний, хто не ро бить ін -
шим ні чо го, що не га р но бу ло б для
са мо го се бе». (Да ди с тан�и� ди ник,
94:5).

Іс лам: «Ні х то не є іс тин но ві ру ю -
чим, до ки не ба жає бра ту своє му
то го ж, що й со бі». (Су н на).

Іу да їзм: «Що не на ви с не вам, не
ро біть бли ж ньо му своє му». (Тал -
муд, Ша б бат, 31а).

Кон фу ці ан с т во: «Не ро біть ін шим
то го, чо го не хо че те, аби ро би ли
вам». (Ана ле к ти, ХV, 23).

Хри с ти ян с т во: «Як хо че те, щоб з
ва ми чи ни ли лю ди, так чи ніть і ви з
ни ми». (Єван ге ліє від Ма т фея 7:12).

Тоб то все не так скла д но, як нам
зда є ть ся. Для то го щоб бу ти ща с -
ли ви ми, ва р то са мим при но си ти
ща с тя у жит тя ін ших. Тож бу дь мо
ща с ли ви ми!

На та лія Пу нь ко,
сту де н т ка 2�го ку р су ФІ Сі Ту

На по ча т ку бе ре з ня в Поль щі
від бу в ся ІХ Між на ро д ний осві т ній
яр ма рок «Пе р с пе к ти ва�2008» –
це най бі ль ший та най ві до мі ший
на те ре нах Єв ро пи осві т ній за -
хід. Він про хо див у Ва р ша ві. Цей
між на ро д ний фо рум  при ве р нув
до се бе ува гу по над 400 екс по -
не н тів та по над 50 ти сяч від ві ду -
ва чів. Ор га ні зо ву єть ся цей осві -
т ній за хід за спри ян ня Мі ні с тер -
с т ва на у ки та ви щої осві ти та
Асо ці а ції ре к то рів ака де мі ч них
шкіл у Поль щі.

Тра ди цій но що ро ку оби ра єть ся
од на кра ї на для осо б ли во го від -
зна чен ня. Ця кра ї на отри мує осо -
б ли ве мі с це на ви ста в ці та ши ро ку
ме діапід три м ку. Сво го ча су по че -
с ни ми го с тя ми бу ли: Іс па нія
(2007), Ні ме ч чи на (2006), Ав с т ра -
лія (2005).

Бе ру чи до ува ги по стій не змі ц -
нен ня сто су н ків між Поль щею та
Укра ї ною у сфе рі ви щої осві ти, ор -
га ні за то ри за про си ли цьо го ро ку

Укра ї ну бу ти по че с ним го с тем ви -
ста в ки.

За хо ди про во ди лись у ве ли че з -
но му спе ці а ль но об ла д на но му ви -
ста в ко во му центрі.

Зви чай но, на йши р ше бу ли пред -
ста в ле ні ви щі на вча ль ні за кла ди з
усіх ре гі о нів Поль щі, а най бі ль ше
Ва р шав сь кі ВНЗ, бу ли та кож при -
су т ні ВНЗ з Фран ції, Ні ме ч чи ни,
США, Ве ли кої Бри та нії та ін. Укра ї -
ну пред ста в ля ли 30 ВНЗ. 

Ко ж ний укра ї н сь кий уні вер си тет,
який брав участь у ви ста в ці, без-
ко ш то в но отри мав од не об ла д на не
мі с це пло щею 6 кв. м. 

Під час ви ста в ки від бу лася ни з ка
рі з но ма ні т них за хо дів, зо к ре ма
«Кру г лий стіл ре к то рів поль сь ких та
укра ї н сь ких ВНЗ», на ко т ро му бу ли
роз гля ну ті пе р с пе к ти ви спів ро бі т -
ни ц т ва у сфе рі на у ко вих до слі -
джень, про ве ден ня кон фе ре н цій,
се мі на рів, ви дан ня спі ль них на вча -
ль них по сі б ни ків, об мін сту де н та ми
то що.

Під час засідання кру г ло го сто лу

з ко ро т ки ми про мо ва ми ви сту пи -
ли: Мі ністр осві ти Поль щі – Ка та жи -
на Халл, за сту п ник Мі ні с т ра на у ки та
ви щої осві ти Поль щі – Єжи Ду шин -
сь кий, пе р ший за сту п ник Мі ні с т ра
обо ро ни Поль щі – ге не рал Че слав
По нтас, пе р ший за сту п ник Мі ні с т -
ра куль ту ри Поль щі – Пе т ро Жу ков -
сь кий, Мер Ва р ша ви – Ган на Гро н -
ке віч� Вальтз, а та кож пе р ший за -
сту п ник мі ні с т ра осві ти і на у ки
Укра ї ни Оле к сандр Гре бе ль ник, го -
ло ва спі л ки ре к то рів тех ні ч них ВНЗ
Укра ї ни, ре к тор НТТУ «Ки їв сь кий
по лі те х ні ч ний ін сти тут» Ми хай ло
Згу ров сь кий, го ло ва спі л ки ре к то -
рів Ва р ша ви Та де уш Бо ре ць кий та
ін. Під пи са но до го вір про спів ро бі -
т ни ц т во між укра ї н сь ки ми та поль -
сь ки ми тех ні ч ни ми ВНЗ, а та кож
до го вір між НТТУ «Ки їв сь кий по лі -
те х ні ч ний ін сти тут» та осві т нім фо н-
дом з Поль щі «Пе р с пе к ти ви» що до
ство рен ня Укра ї н сь ко� По ль с ко го
осві т ньо го центру в м. Ки є ві. 

Пред ста в ни ки асо ці а ції ВНЗ
США роз по ві ли про си с те му ви щої

осві ти в їх ній кра ї ні та пе р с пе к ти ви
здо бут тя мо лод дю з Єв ро пи ви щої
осві ти в США.

Пре зе н ту ва ли свої здо бу т ки у
сфе рі ви щої осві ти, мо ж ли вість на -
вчан ня мо ло ді в їх ніх ВНЗ, пе р с пе к -
ти ви об мі ну сту де н та ми пред ста в -
ни ки ви щої шко ли  з Ве ли кої Бри та -
нії та Фран ці ї.

Не об хід но за зна чи ти, що вод но -
час з тра ди цій ни ми на пря м ка ми
під го то в ки фа хі в ців у сфе рі еко но -
мі ки та ме не дж ме н ту, в Поль щі
дедалі бі ль ша кі ль кість ВНЗ про ва -
дить під го то в ку мо ло ді зі спе ці а ль -
но с тей ту ризм та ре к ре а ці я.

Тре ба та кож за зна чи ти, що Ва р -
шав сь кий ін сти тут про блем су час -
ної ци ві лі за ції, на під ста ві на у ко вих
до слі джень та ана лі зу те н де н цій
роз ви т ку на у ки та осві ти у Поль щі,
зро бив ни з ку ці ка вих ви сно в ків, зо -
к ре ма, ви сно вок про те, що на у ка і
осві та ма ють роз ви ва тись у на пря м -
ку за до во лен ня по треб бі з не су, по -
треб транс на ці о на ль них фірм, ко т -
рі є ос но в ни ми за мо в ни ка ми на у -

ко вих до слі джень ви со ко кла с них
фа хі в ців.

Під час пе ре го во рів з пред ста в -
ни ка ми ВНЗ Поль щі бу ла ви яв ле на
за ці ка в ле ність ни з ки поль сь ких ви -
щих на вча ль них за кла дів у спів пра ці
з на шим уні вер си те том. Це, зо к ре -
ма, Ва р шав сь ка по лі те х ні ка, Аль -
ма� ма тер, Фі нан со ва ака де мія з м.
Ва р ша ви, а та кож еко но мі ч ний фа -
ку ль тет Ва р шав сь ко го уні вер си те ту.

Так, зо к ре ма, пред ста в ни ки еко -
но мі ч но го фа ку ль те ту Ва р шав сь ко -
го уні вер си те ту за про шу ють ви кла -
да чів КНЕУ взя ти участь у Між на -
ро дній кон фе ре н ції з про блем ма -
те ма ти ч но го мо де лю ван ня еко но -
мі ч них си с тем. Та кі кон фе ре н ції
про во дять ся у Ва р шав сь ко му уні -
вер си те ті раз на два ро ки. 

На дій ш ла ни з ка ін ших ці ка вих
про по зи цій що до спів ро бі т ни ц т ва в
на у ко вій та осві т ній сфе рах.

В.В. ВІ т лІн сь кий,
за в .  ка фе д ри ЕММ, 

д.е.н., про фе сор.

Ми і світ

Пре зе н та ція укра ї н сь ких ВНЗ 
на яр ма р ку навчальних 

за кла дів у Ва р ша ві
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Цікаво

Бу дь мо ща с ли ви ми!


