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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Девіз жит тя — “Якщо я не зго рю, якщо він не зго рить,
то хто ж світ опромінить?”

Ва лен ти на Іларіонівна Астахова

У житті кож но го із нас є люди, котрі опи ня ють ся в ньо му не ви пад ко во.
Одні з них проліта ють ко ме та ми, інші — опроміню ють його скільки відпу -
ще но до лею. У моєму житті (пев на, що я — не ви ня ток) таке світло три ває
вже близь ко 20 років. І по в’я за не воно з унікаль ною осо бистістю — док то ром 
істо рич них наук, про фе со ром Ва лен ти ною Іларіонівною Астаховою.

“До тор кнув шись” впер ше до освіти як про фесії 1957 року (закінчи ла
істо рич ний фа куль тет Харківсько го дер жав но го універ си те ту і по ча ла пра -
цю ва ти вчи те лем історії в се редній школі № 36 м. Хар ко ва), за хис тив ши
1964-го кан ди да тську, а 1981-го — док то рську дис ер тацію, вона про й шла
свій про фесійний шлях схо дин ку за схо дин кою і ли ши ла на кожній час тин -
ку себе. Так, не про сто бра ла своє від освіти, а й відда ва ла іншим — колеґам,
учням... І ро би ла так за вжди, і інших на вча ла й далі на вчає цьо го...

Зда ва ло ся б, за всіх тих до сяг нень, що були у Ва лен ти ни Іларіонівни
(крім за зна че но го вище — вона і член делеґації Украї ни на 40-й сесії Ге не -
раль ної асам блеї ООН, і завіду вач ка ка фед ри, і го ло ва правління Хар -
ківської об лас ної організації то ва рис тва “Знан ня”, і член пре зидії рес пуб -
ліка нської Спілки жінок), цілком очіку ва ним було спокійне розмірене жит -
тя. Але в цьо му і по ля гає особ ливість Ва лен ти ни Іларіонівни — “по кой
нам толь ко снит ся”. Ідея ство рен ня в освіті но во го, що не розділяє її на час -
ти ни, а об’єднує, щоби ко жен, не за леж но від віку й освітніх по треб, по чу вав -
ся ком фор тно, визрівала в її свідо мості, а віра в те, що така струк ту ра має
пра во на існу ван ня й у ній є ре аль на по тре ба суспільства, не впин но зміцню -
ва ла ся.
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Зго дом ідея інно ваційно го освітньо го ком плек су по ча ла на бу ва ти кон -
турів ре аль ності. І от від 1991 року про фе сор Астахова — рек тор На род ної
укр аїнської ака демії.

Коли при хо диш до цьо го ком плек су впер ше — дивуєшся і ми мо волі
посміхаєшся; потім — за хоп люєшся і зно ву дивуєшся: звідки це на уко ве і
освітнє чут тя, упев неність у пер спек тиві, добір кадрів? Відповідь в од но -
му — це лю бов Ва лен ти ни Іларіонівни до своєї спра ви, у кожній її де талі, а
ще — віра в лю дей.

При ди вив шись до неї ближ че, не віриш, що лю ди на може вип роміню ва -
ти стільки енергії, стільки ен тузіазму, стільки по зи ти ву, не зва жа ю чи на все,
що відбу вається в су час но му суспільстві. Відповідь на пи тан ня про те, як це
мож ли во, для мене криється в самій осо бис тості Ва лен ти ни Іларіонівни, її
ініціатив ності, ба жанні ство рю ва ти нове, бути потрібною, ди ви ти ся в май -
бутнє. І ще — в тому, що сло во відповідає спра вам, і за ду ма не втілюється в
ре альність.

Жити з та ки ми якос тя ми сьо годні не лег ко, а їй удається і “за ра жа ти”
ними інших. Бути на одній хвилі — в науці, гро ма дсько му житті, ме нед ж -
менті. Вона одна ко во “лег ко” може підпи са ти Ве ли ку Хартію універ си тетів
(що вона і зро би ла 18.09.2009) і про вес ти збо ри з відмінни ка ми НУА; відре -
даґува ти мо ног рафію й оцінити урок у по чат ковій школі; зустрітися з ке -
рівниц твом міста і ви вес ти своїх підопічних на за хист док то рської чи кан ди -
да тської дис ер тації (уже по над 30 аспірантів і док то рантів здо ла ли під її ору -
дою цей шлях). Так ба га то всьо го і та ко го різно го...

А що у відповідь? У відповідь — суспільне виз нан ня: Зас лу же ний пра -
цівник освіти Украї ни (1990), “Відмінник освіти Украї ни” (2003), Ка ва лер
Орденів кня гині Ольги № 001 III сту пе ня (1997) і кня гині Ольги II сту пе ня
(2004), ака демік Академії наук Ви щої шко ли Украї ни (2004), віце-пре зи -
дент Все ук р аїнсько го і пре зи дент Східно-укр аїнсько го відділен ня Асоціації 
на вчаль них за кладів не дер жав ної фор ми влас ності Украї ни, По чес ний гро -
ма дя нин м. Хар ко ва. Так оцінено її за слу ги у справі віднов лен ня сис те ми
освіти в Україні. Але го лов не — лю бов учнів. І моя осо бис то. Низь кий Вам
уклін за все, що Ви зро би ли, ро би те і ще зро би те для лю дей, для вітчиз ня ної
освіти! Не хай найбільшою на го ро дою для Вас ста не успіх Ва шо го дітища —
На род ної укр аїнської ака демії і Ва ших учнів!

З гли бо кою по ва гою, вдячністю та лю бов ’ю,
 ваша уче ни ця док тор соціологічних наук,

 про фе сор КАТЕРИНА МІХАЛЬОВА
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