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18-19 квітня в Черкаському національному університету імені Богдана Хме- | 
льницького відбулася 36-а Всеукраїнська наукова шевченківська конферен- | 
ція “Шевченкознавство: ретроспекпиви і перспективи”, присвячена 192-й g 

річниці з дня народження Тараса Шевченка. Про це читайте на сторінці 2 fs
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УВАГА! УВАГА! УВАГА!
18-19 травня 2006 р.

в Черкаському національному університеті 
імені Богдана Хмельницького

відбудеться Студентська наукова конференція

"Актуальні проблеми природничих та 
гуманітарних наук у дослідженнях 

студентської молоді" 
РОДЗИНКА-2006

Реєстрація учасників - 18 травня о 10°° 
у вестибюлі актової зали 

Пленарне засідання - 18 травня о 1О30 в актовій залі
Оргкомітет

У номері: 
0 Ще раз про україн
сько-польські відноси
ни. Стор. 2.

И Тиждень історії та 
краєзнавства в ЧДТу.

Стор. 3.

И Поговоримо сер
йозно з Юрієм Коліс
ником. Стор 4.

0 Студенти-охоронці

воцвіти". Стор. З.

0 Борис Крупниць- 
кий - історик із Богда- 
нового краю. Стор: 6.

0 Пам'ятаймо, міль
йонів звичайних солдат 
війни 1941-1945 рр.

Стор. 6.

0 Доктор історично
го призову: до 60- 
річного ювілею профе
сора А.Г. Морозова.

Стор. 7.

0 Мистецтво комплі
менту: психологічна до 
відка. Стор. 7.

0 Трагічний ювілей: 
Чорнобиль. Стар. 8-9.

0 Новини бібліотеки.
Crop. 10.

И Студентська твор
чість. Стор. 11.

И 3 історії речей...
Crop. 12.



Від вдячного учня!
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"Є багато великого на світі, але немає нічого величнішого за людину”
Софокл

Роздуми про науково-педагогічну діяльність і просто про людське, сповнене різних перипетія життя Людини,
яку я по праву вважаю моїм “батьком в історії”, моїм науковим керівником. Про 
Анатолія Георгійовича Морозова напередодні його 60-літнього ювілею!

У житті кожної людини немає нічого випадкового' Не випадко
вою, а вірніше, мабуть закономірною, була в уже не близькому 1993 
році, моя зустріч на науковій стезі із тоді ще кандидатом наук, а нині 
професором, доктором історичних наук, академіком Української ака
демії історичних наук Анатолієм Георгійовичем Морозовим. Із пер
ших хвилин нашого спілкування ця глибокошанована Людина поло
нили мене своєю кипучою енергією, ентузіазмом, сердечністю, чарів
ним гумором. Це, без перебільшення, Людина з великою духовною 
силою і міццю, природженим талантом організатора і величезним 
творчим науковим потенціалом. Тож недаремно саме поряд з ним ще 
зі студентської лави я почав свої перші серйозні кроки в історичній 
науці. Та й нині, уже пишучи докторську дисертацію, Анатолій Гео
ргійович плідно спрямовує мене у правильне русло науково- 
дослідницьких пошуків.

Пишаюся тим, що мені випало щастя писати кандидатську дисер
тацію на досить неоднозначну в ті роки тему про заможне селянство

звичайно ж, захищена у 1994 
році докторська дисертація 
на тему “Кредитна 
сільськогосподарська 
кооперація УРСР в роки 
НЕПу”. І я, і мої численні 
колеги-історики 
пишаємося тим, 
науковця 
історичному
одержав визнання не лише на 
Батьківщині, айв країнах 
близького зарубіжжя. 

Часто задаю

У

щиро 
талант 
цьому 

напрямку

ЩО

собі 
питання про те, на чому все 
ж таки вже скільки років

України в роки НЕПу саме під “Морозовським” керівництвом і, вод
ночас, вчитися у цієї Людини толерантному ставленню до людей, на
полегливості й цілеспрямованості в досягненні мети.

60 років - це жнива подій, досвіду, мудрості, цілеспрямованої на
вчально-наукової діяльності, життєпис становлення обдарованості, 
творчої, яскравої особистості, плідного науковця, видатного організа
тора освіти.

Сама доля визначила Анатолія Георгійовича стати літописцем іс
торії нашої незалежної неньки-України, адже народився він у самому 
(за нещодавно встановленими даними) географічному серці України - 
місті Шполі. Саме благословенна Черкаська земля - земля Богдана 
Хмельницького і Тараса Шевченка, Михайла Старицького і Михайла 
Максимовича, Івана Черняховського і Кузьми Дерев’янка... сформува
ла його як яскраву особистість, справжнього і нефальшивого патріота 
своєї держави.

Мені приємно констатувати той факт, що А.Г. Морозов першим в 
Україні за радянської доби почав розробку проблем ринкової трансфо
рмації аграрного сектора економіки, започаткувавши новий напрямок 
у наукових дослідженнях історії сільського господарства. Результатом 
стала захищена у 1985 році кандидатська дисертація “Сільськогоспо
дарська кооперація в Україні. 1921-1929 рр.”. Над цією проблемою 
науковець продовжував плідно працювати і в наступні роки. Результа
том досліджень стали десятки публікацій у провідних виданнях Украї
ни та СРСР, унікальна серед монографічних історичних видань книж
ка “Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу НЕПу”, і,

поспіль тримається авторитет Анатолія Георгійовича. І у роздумах 
приходжу до того, що цей авторитет, ця людська шана тримається на 
міцному фундаменті знань і вмінь, душевній доброті, тактовності, 
інтелігентності, готовності прийти на допомогу всім, хто цього потре
бує. Мене завжди захоплював його оптимізм, працьовитість і, як ре
зультат, вагомий внесок в історичну науку і практику.

Скільки теплих слів і побажань хочеться сказати напередодні 
ювілейного дня професора! Адже Він Непроста Людина, і водночас 
Людина Надзвичайна, яка досягла в житті неабияких висот. Професор, 
академік, знаний і шанований науковець, громадський діяч і просто 
Людина з великої літери.

Я бажаю Вам, шановний Анатолію Георгійовичу, від свого імені, 
від імені всіх істориків Черкаського державного технологічного уні
верситету щастя, успіху і натхнення. Хай здоров’я в Ваше тіло вливає 
могучий океан. Хай зорі в присмерку, спадаючи на вії, знімають втому 
і надихають силою. Хай роки не стомлюють Вас тягарем, а струшу
ються з плечей, мов вранішні роси. Живіть довго-довго, молодійте з 
кожним променем сонця, даруйте тепло і добро всім, хто оточує Вас.

З повагою, Валентин ЛАЗУРЕНКО,
кандидат історичних наук, доцент, помічник ректора з гуманітарної 

освіти та виховання Черкаського державного технологічного університе
ту, лауреат Обласної краєзнавчої премії ім. Михайла Максимовича, член 

Національної спілки журналістів України, заступник голови правління 
Черкаської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців.

Як навчитися говорити компліменти
1. Для почата}7 спробуйте раз у кілька днів казати 

по одному7 компліменту кожному з ваших друзів, а 
потім поступово збільшуйте їхню кількість.

2. Нехай Ваші компліменти будуть спочатку дещо 
консервативними: раптові бурхливі вияви почуттів 
викликаючі підозри. Нових знайомих називати на ім'я 
краще ніби випадково.

3. Корисно позитивно порівнювати Вашого спів
розмовника з іншими, наприклад: “Сергію, ти найзіб- 
раніїшш у нашій групі, все встигаєш. Поділися таєм
ницею, як тобі це вдається?”

4. Іноді приносить користь прихований комплі
мент, коли Ви хвалите людину поза очі перед тим, 
ХТО, ЯК ВИ знаєте, обов'язково донесе все ДО ЇЇ’ В}Х2„ Або 
ви самі можете поділитися зі співрозмовником пози
тивною інформацією, отриманою від когось, напри
клад: “Андрію, Сашко казав, ти чудово розбираєшся в 
комп'ютерах. Це в тебе давнє захоплення?”

Десять правил компліменту
Хочете щоб ваша похвала завжди викликала в оточення 

ішьліішку. а не розбракування?
ж Правило перше. Комплімент не повинен мати 
■ “подвійне дно” й іронічне наповнення. Інакше є

МИСТЕЦТВО КОМПЛІМЕНТУ
ризик, що .людина “прочитає” саме підтекст і за
мість того, щоб зрадіти, образиться.
Правило друге. Роб.лячи комплімент, добре нази

вати людину на ім’я: так ви даєте зрозуміти, що виок
ремлюєте її, що комплімент має особисгісний харак
тер, До того ж, людина краще запам’ятовує і сприймає 
ті слова, яким передувало її ім'я.

Правило третє. Уникайте гіпербол. Комплімент - 
незначне перебільшення якостей. В іншому разі він 
перетворюється у грубі лестощі, а це — зовсім інша річ.

Правило четверте. Немає сенсу хвалити якість, 
яка в /людині дійсно розвинена добре — і вона про це 
знає. Наприклад, математичний склад мислення - це 
не перевага. І говорити вродливій жінці, що вона має 
чудовий вигляд, - банально. Додайте несподіваності — 
комплімент звучатиме оригшальніше.

Правило п'яте. Говорячи, що саме вам подобаєть
ся у співрозмовнику, не забувайте пояснити, чому 
саме, і не відокремлюйте річ від людини. Порівняйте: 
“О, чудова сорочка - такий відтінок гарний!” і “Вален
тине, ти в цій сорочці прекрасний — вона так підкрес- 
.лює колір твоїх очей!”.

Правило шосте. Не говоріть про одяг “тобі па
сує”, “тобі гарно” - залиште за /людиною право на 
оцінку своєї зовнішності: купувала б та річ, якби вона

Психоаоі ічин д овідка
не пасувала! Висловлюйте лише особисту думку, якщо 
вас попросять: “Як на мене, то дуже симпатично, 
особливо, коли ось так талію підкреслює!”; “Чомусь 
мені здається, що саме ця спідниця приховує твої 
переваги!”.

Правило сьоме. Не робіть компліментів на адресу 
якості, як}т .людина не хоче розвивати. Така похвала її 
зовсім не радує.

Правило восьме. Хваліть, але не повчайте! Комп
лімент повинен констатувати факт, а не давати реко
мендації.

Правило дев'яте. Хочете порадувати людину7 бі
льше? Зауважте мимохідь, що ви самі завжди хотіли 
так (шити, в'язати, підбирати одяг, планувати час), але 
це ніяк вам не вдається. Комплімент на тлі анти комп
ліменту найбільш ефективний.

Правило десяте. Робіть це щиро! Є у7 вашому7 спів
розмовникові щось, що вам подобається, що ви хотіли 
б перейняти? Посміхніться, і скажіть про це відверто! І 
тоді комплімент залишиться компиліментом, не пере
творюючись ні на грубі лестощі, ні на засіб маніпуля
ції’. Далі буде

Підготувала Людмила
ПАНЧЕНКО


