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КОЖЕН ТВІР ЯК ВІДКРИТТЯ СВІТУ, І ЗУСТРІЧ ЯК ПІЗНАННЯ СЕБЕ 
  

 грудня 2014-го року славний ювілей відзначає відомий український 
учений Олександр Валеріанович Клименюк. Редколегія 
міжнародного видання “Україна–Європа–Світ” приєднується до 

численних вітань наукового і громадського загалу.  
Розповідати про особливу Людину і легко, й складно. Просто, бо у Ній – 

відкрите знання, колосальний досвід, благородство, 
геніальні впливом на свідомість твори, пройняті ідеєю 
служіння людству, добру, світлу, любов. Від конкретних 
результатів творчості у практиці матеріального життя до 
духовного штибу ефектів, просякнутих поступом, відчуттям 
сокровенного, удосконаленням і оновленням сущого. 
Вміння бачити навколишнє і Себе очима Творця і донести 
до інших – дар. Лиш думка про таку Людину наповнює 
силою і вдячністю долі за спілкування, у якому 
включаються невідомі до цього власні можливості. З іншого 
боку, твори Майстра, чи то наукові розробки, чи мистецькі, 
говорять самі за себе. Як і його учні. Тож, відповідально і 
сміливо писати про Нього. Що б не сказано, залишається 
недомовлене, якась таємниця... 

Такою постаттю є Олександр Валеріанович Клименюк – 
учений, поет, художник, філософ, освітянин, член 
редакційної колегії “УЄС”. Олександр Валеріанович 
відомий своїми працями з методології досліджень у різних 
галузях знання. Життєвий шлях його гідний сюжету 
висококласного художнього твору. Разом з Дружиною 
Аллою Андріївною Калитою, нині відомим в Європі 
філологом, доктором наук, професором, виростили двох 
донечок Ярославу і Владиславу, й не одне покоління 
дослідників. Плекають онуків Михайлика та Алісію. 

Учений очолював лабораторію теоретичних пошуків в 
науково-дослідному інституті машинобудівного профілю, 
завідував кафедрою технології виробництв в інституті 
підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, багато років 
здійснював викладацьку діяльність й вів проблемні семінари 
з питань теорії евристики, технології творчості, теорії 
якісного проектування, теорії вирішення дослідницьких 
завдань, а також методології, технології і методів наукових 
досліджень.  

Автор понад 100 наукових праць. Серед них – 
“Методологія та методи наукового дослідження” (Київ, 
2005), “Технологія наукового дослідження” (Київ, 2006), 
“Виклад та оформлення результатів наукового дослідження” 
(Ніжин, 2007), “Знание, познание, когниция” (Тернопіль, 
2010), ін.  

Кожна з монографій О. В. Клименюка по суті – 
унікальна, авторські підручники авторитетні, поетичні твори 
мають свого читача у всьому світі. Публікації в “УЄС” 
спонукають до глибоких роздумів, дискусії, зростання. 
Перед нами дослідження, сповнені певної системи доведень 
і відгуків на виклики у поєднанні з потужним енергетичним 
впливом. 
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Інтелект визначається схильностями людини, баченням 
сенсу життя, відповідно, далі – його наповнення. Для 
Олександра Валеріановича це – родина, друзі, учні. І 
постійний труд, пошук, переклад слів серця й розумових 
конструкцій. 

Словами дослідника, вища мудрість філософа не у тому, 
щоб критикувати ідеї попередників, а в тому, щоб змусити 
працювати свої, чи чужі ідеї на розширення меж пізнання. 
Думки, афоризми, статті О. В. Клименюка виводять його у 
ряд відомих мислителів сучасності. А дослідницькі праці 
професора є надбанням науки в Україні. 

З роси і води Вам, дорогий Ювіляре! 
Миру, добра, любові, благодаті! Нових здобутків! 

 
Леся Алексієвець  

 
О НАУКЕ И УЧЕНИЯХ 

Не существует такого знания, границы которого нельзя расширить.  
В мире нет сущностей, не имеющих природы и меры. 
Самое сокровенное уже сказано, но на его осознание уходят века…  
Чтоб мир полнее воспринять, не факты надо знать, а принципами ведать. 
Отброшенные предыдущей теорией идеи и являются, как правило, основой последующей. 
Способность унификации и классификации явлений и предметов является началом их 
понимания.  
Трудно сыскать кого-либо упрямее того оппонента, который что-то уже узнал, но еще 
не познал.  
Тому, кто ищет знания исток, невежества противодействует поток. 
Наиболее глубокие мысли в изложении преимущественно просты, но воспринимаются, 
по большей части, с трудом.  
Истинно сложные проблемы, как правило, решаются молча.  
Расширяющий свое знание для ясности мышления станет мудрецом, а обучающийся для 
достижения карьеры или популярности – краснобаем.  
Не искушай себя стремлением прочесть все написанное людьми, ибо в душе твоей 
написано больше, чем прочесть ты можешь...  
Обычный человек способен учиться внимательно, а одаренный – внимательно не 
учиться.  
Лишь четкая структурированность знания индивида дает основания считать, что 
таковой им владеет. 
Беспочвенных идей не бывает, и вдруг они в голову не приходят…  
Интуицию питают игнорируемые сознанием ощущения и факты.  
Единственным авторитетом для исследователя была и остается её Величество Логика.  
Отрицать труднообъяснимые факты – невежество. Находить им место в 
существующем знании – дар.  
Будущее предсказывается по прошлому через призму настоящего.  
Диалектика объективного и субъективного проста: объективное – не более чем 
типичное или принятое за рациональное субъективное.  
Убери из произведения себя, и оно станет значительно ближе для остальных.  
О политике и чиновниках 
Политику следует быть осторожным с женщинами и лжецами: первые притупляют в 
нем совесть, вторые убивают ум.  
За редким исключением, занятие политикой является не более чем болезненной формой 
самоутверждения. 

Александр Клименюк 


