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Відкритий міжнародний університет розвит�
ку людини «Україна» попри свій юний вік (12
років від часу заснування) перетворюється на
авторитетний навчально�науковий центр дер�
жави. Університет стає не тільки окрасою
Києва, а й України.

Сьогодні Університет «Україна» — це сучас�
ний вищий навчальний заклад IV рівня акре�
дитації, в якому разом із його територіально
відокремленими підрозділами, за 45 конку�
рентоспроможними спеціальностями різних
освітньо�кваліфікаційних рівнів, серед яких
35% природничо�технічного напрямку, на�
вчається понад 31 тисяча студентів. Серед мо�
лоді 1652 осіб (4,7%) із особливими потреба�
ми (це — 881 інвалід, 143 сироти, 628 дітей із

соціально незахищених сімей). Слід зауважити,
що наш ВНЗ визначив для себе важливу соціаль�
ну місію — готувати висококваліфікованих спе�
ціалістів, у тому числі з числа молоді з інва�
лідністю, дітей�сиріт та малозабезпечених грома�
дян. За 12 років діяльності Університет «Україна»
підготував і випустив 61,4 тисячі фахівців. Серед
випускників ВНЗ 5409 (8,9%) фахівців із числа
інвалідів.

Навчально�виховний процес в Університеті
«Україна» здійснюють 2620 викладачів, серед
яких докторів наук, професорів — 253 (9,6%);
кандидатів наук, доцентів — 1193 (43,5%), зусил�
ля професорсько�викладацького складу спрямо�
вані на послідовну реалізацію загальнодержавної
програми відкритості й доступності вищої освіти.

Нам є чим пишатисяВід першої особи

Зустрічі, зустрічі, зустрічі...
Закінчення на 2
й стор.

Університету «Україна» 12 років!

Ці світлини — згадка про зустрічі в університеті з відомими особистостями: з ПАТРІАРХОМ
ФІЛАРЕТОМ (ліворуч) і знаним політиком Левком ЛУК’ЯНЕНКОМ (інші світлини на 12
й стор.). 

Фото організатора таких зустрічей Олександра КРИВОНОСОВА та студентів університету



Зокрема, вперше в Україні
розроблена, практично впро�
ваджується і постійно вдоско�
налюється вітчизняна система
супроводу навчання людей із
інвалідністю. З цією метою
систематично опрацьовується
та адаптується до українських
реалій міжнародний досвід
інклюзивної освіти провідних
ВНЗ Росії, Великої Британії,
Німеччини, США, Канади,
Польщі…

У колективі сформовані
оригінальні та новаторські
напрями науково�дослідної
роботи і традиції. У процесі
підготовки фахівців серйозна
увага приділяється інтеграції
освіти, науки та виробництва.
З цією метою укладено угоди
низки випускових кафедр із
інститутами НАН України.
Зокрема, з Інститутом надт�
вердих матеріалів; Інститутом
загальної та неорганічної
хімії; Інститутом матеріалоз�
навства. Провідних учених із
НАН України запрошують до
читання лекцій, керівництва

магістерськими дипломними
роботами (проектами), ди�
сертаційними дослідженнями
аспірантів.

Створено й активно працює
Центр високих технологій, до
складу якого входять 4 науко�
во�дослідні інститути (екології
та альтернативної енергетики;
паралельних обчислень та
збереження інформації; пер�
соналізації технічних систем
захисту інформації; нанотех�
нологічної індустрії) та Клініка
відновлювальної інноваційної
медицини.

Науковці університету роз�
робили і підготували до впро�
вадження технології, до робо�
ти над якими залучалися і за�
лучаються студенти�магістри
й аспіранти. Вагомі успіхи
фахівців Центру в знезара�
женні стічних вод інфекційних
і туберкульозних відділень лі�
карень і установ, знезара�
женні й очищенні (альтерна�
тива хлору) води водогоспо�
дарського призначення, стіч�
них вод будь�якого ступеня
забрудненості. Цікава техно�
логія, розроблена у проекті
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очищення стічних вод Київсь�
кої тютюнової фабрики, який
було визнано переможцем
міжнародного тендеру. Перс�
пективні дослідження у галузі
нанодіагностики пухлин та
вірусних захворювань, анти�
оксидантній та протекторній
дії наночастинок діоксину
церію при променевих ура�
женнях та радіотерапії пух�
лин, селективній фотоди�
намічній дії наночастинок зо�
лота з порфіринами та фуле�
ренами в місцях злоякісних
новоутворень. Нині завершу�
ються клінічні випробовуван�
ня сучасних тест�систем, сер�
тифікованих в Україні та ЄС,
для діагностики інфекційних
хвороб у людини і тварин;
запропоновані сучасні методи
лікування особливо небезпеч�
них вірусних захворювань та
ендокринних розладів; завер�
шено роботу над апаратно�
програмним комплексом для
автоматизації процесу на�
вчання «Вчитень�Учень»; роз�
роблено новітню технологію
захисту споживачів від впливу
на них електромагнітних вип�
ромінювань комп'ютерів,
мобільних телефонів, іншої
електронної техніки тощо.

З 2005 року в навчальний
процес впроваджено комбі�
новану систему в мережі дис�
танційного навчання з вико�
ристанням кейсової та веб�
технологій, створено систему
NeoCad — так званий «вірту�
альний університет». Сьогодні
в університеті використову�
ються відеолекції, які читають
доктори наук, професори,
провідні вчені�науковці, і
транслюються вони по всіх
ТВСП у різних регіонах Ук�
раїни. З метою впровадження
комп’ютерних, інформаційних
та комбінованих технологій у
навчальний процес створено
Лабораторію інформаційних
та комунікаційних технологій
«ІнКомТех» та Аудіовідеос�
тудію «Талан�студіо».

Увагу багатьох гостей ВНЗ
привертають Реабілітаційний
центр та Видавничо�друкар�
ський комплекс. Поліграфіч�
ний підрозділ працює над
вирішенням проблеми пов�
ного забезпечення студентів
університету підручниками та
навчально�методичними
посібниками.

Петро ТАЛАНЧУК,
Президент 

Університету «Україна»

Нам є чим пишатися
(Закінчення. 

Початок на 1 стор.)

Студенти і викладачі університету на екскурсії у Верховній Раді України
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Коли я кілька років тому
закінчував загальноосвітню
середню школу, на душі було
радісно і водночас тривожно.
Що ж далі? Чим зайнятись,
яку спеціальність обрати?

Були роздуми, були нев�
далі спроби якось визначи�
тись. Відкидав один варіант
за іншим.

Та якось почув про Універ�
ситет «Україна». Зацікавився,
дізнався, що і як. Взяв атестат
і поїхав на Хориву, 1�г.

Стоячи біля дверей Прий�
мальної комісії, розговорив�
ся з одним літнім чоловіком.
Той розповів кілька баєчок, а
трохи згодом на повному
серйозі запропонував навча�
тись на інженерно�техно�
логічному факультеті (тепер
це інститут). Трохи подумав,
усе зважив і визначився. Здав
документи, пройшов тесту�
вання. Ура, я — студент!

Перші враження про
університет після Посвяти на
Площі знань не розчарували.
Навпаки, переконали — я не
помилився у виборі. Потра�
пив до гарної групи. За�
пам'яталися перші цікаві, ду�
же змістовні лекції, загалом
усі без винятку заняття.

Одного разу помітив ого�
лошення: «Актив факультету

міститься у 34�му кабінеті».
Зацікавився, прийшов на
збори. Дізнався, чим зай�

мається студентське самовря�
дування факультету і загалом
університету. Тож через яки�
хось півроку став активістом.
Кар’єра в університетському
студентському самовряду�

ванні складалася успішно.
Перша моя посада в ньому —
заступник міністра зі спорту та
туризму. Трохи згодом — я
вже міністр з інформації.

Дізнався про різні мо�
лодіжні організації Києва. Їх
досвід дуже допоміг і допо�

магає нашому активу. Зокре�
ма, мені вже на посадах сту�
дентського адміністратора
інституту, прем’єр�міністра
ОСС.

Активна участь у заходах

університету та більш масш�
табних робить життя цікаві�
шим і змістовнішим. Особис�
то я дізнався чимало нового.
Адже довелося і доводиться

виступати в різних ролях:
волонтером, організатором,
працівником довідкового бю�

ро, Дідом Морозом, фотогра�
фом, майстром�ремонтником
і т. п.

Навіть не уявляю, як і що
було б, якби вступив до іншо�
го навчального закладу,

зустрічав радість та смуток із
іншими хлопцями та дівчата�
ми. Чи було б так цікаво — без
такого, як у нашому універси�
теті, студентського активу, без
таких справді яскравих мит�
тєвостей життя?

Як і всюди, у студентському
самоврядуванні одні прихо�
дять, інші залишають його
з різних причин. Та, попри
все, зберігається сильна ко�
манда, і її внесок у становлен�
ня університету помітний.

Ті новенькі, котрі підключа�
ються до активу, швидко пе�
реконуються, що студентське
життя — це не лише заняття,
є ще й громадська робота,
цікаве дозвілля.

Хочеться, щоб кожен, хоча
б раз зупинившись перед
стендом студентського самов�
рядування, побачив для себе
оголошення: «Студентське са�
моврядування шукає актив…»

Олексій ТЮРМЕНКО,
студент V курсу

Інженерно�технологічного
інституту

Знань і Добра  початокСлово — студенту

На знімку: ансамбль «Мальви» перед черговим виступом.
Фото Наталії ГАВРИЛЮК

На знімку: учасники художньої самодіяльності університету 

перед вдячними слухачами.
Фото Наталії ГАВРИЛЮК
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Нещодавно на Івано�Фран�
ківщині, в с. Микуличин (поб�
лизу Яремчі), пройшла V Все�
українська науково�практич�
на конференція «Комп’ютерні
технології: наука та освіта».
Організаторами конференції
були Інститут комп’ютерних
технологій Відкритого міжна�
родного університету розвит�
ку людини «Україна», Івано�
Франківська філія Університе�
ту «Україна», Головне управ�
ління освіти і науки Івано�
Франківської ОДА.

Програмний комітет очолив
Президент Університету «Ук�
раїна» професор, д. т. н.,
академік АПН України
П. М. Таланчук, організацій�
ний — автор цих рядків.

Метою конференції було:
обмін новими ідеями, теоре�
тичними та практичними ре�
зультатами в галузі сучасних
методів інформаційних тех�
нологій та систем обчислю�
вального інтелекту; встанов�
лення нових контактів і
співробітництва між ор�
ганізаціями та фахівцями; за�
лучення студентства до нау�
кової діяльності; ознайом�
лення молоді з результатами
останніх досліджень та най�
новішими тенденціями в га�
лузі.

Івано�Франківськ — потуж�
ний центр вищої освіти Ук�
раїни. В місті розташовані до�
сить знані вищі навчальні зак�
лади.

V Всеукраїнську науково�
практичну конференцію «Ком�
п'ютерні технології: наука та
освіта» вітали заступник на�
чальника головного управ�
ління освіти і науки Івано�
Франківської ОДА О. В. Дятів
та професор Прикарпатсько�
го національного універ�
ситету імені В. Стефаника
М. М. Соя.

В конференції взяли участь
викладачі, аспіранти та сту�
денти 17 вищих навчальних
закладів України.

Добре підготувались до
конференції науковці старшо�
го покоління. Необхідно від�
мітити цікаві концептуальні
доповіді професора Тер�
нопільського національного

економічного університету
Я. М. Ніколайчука — «Перс�
пективи застосування коре�
ляційної міри ентропії для
аналізу джерел інформації»,
доктора технічних наук
М. В. Бурлакова (Горлівська

філія) — про нові технології
управління дискретними про�
цесами, доцента В. Г. Краси�
ленка з Вінницького соціаль�

но�економічного інституту
Університету «Україна» — з
питань моделювання алго�
ритмів для шифрування коль�
орових зображень та ін.

Глибокі за змістом і яскраві
за викладом були виступи мо�

лодих фахівців, аспірантів,
магістрів різних навчальних
закладів: О. Кисельової,
Н. Цуріної (обидві з Київсько�

го національного університету
КПІ), Т. Гричишеної (Тер�
нопільський національний
економічний університет),
М. Петренко (Університет
«Україна»), О. Гузь (Дубенсь�
ка філія Університету «Ук�

раїна»), О.Корпише�
ва та В. Курцева з
Горлівської філії Уні�
верситету «Україна».

Конференцію було
проведено на висо�
кому організаційному
і змістовному рівні.
Про це подбали —
співробітники Івано�
Франківської філії.
Перш за все — її ди�
ректор Григорій Ва�
сильович Кіт та його
команда, директор
спортивно�оздоров�
чого центру «Сме�
річка» (с. Микули�
чин) Микола Михай�
лович Соя.

Станіслав ЗАБАРА,
професор 

Університету «Україна»

Комп’ютерні технології: Конференції

сьогоднішні реалії і перспективи

На добру згадку про успішне проведення конференції 

її учасники дружно сфотографувались

На знімку: робоча президія конференції. 

В центрі — керівник Івано
Франківської філії університету Г. В. Кіт
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«О слово рідне! 
Орле скутий!

Чужинцям кинуте на сміх»
Олександр Олесь

Так уже повелося у світі, що
у кожного народу є своя мова.
Мова, яку цей народ оберігає,
цінує, гордиться нею, а голов�
не — поважає і розмовляє нею.

Мова також є символом
державності. В Італії це
італійська, у Франції — фран�
цузька, в Росії — російська. А у
нас в Україні —  це наша рідна
українська мова.

Важко сказати точно, скіль�
ки вона вже існує (близько
2000р), але достовірний факт
той, що шлях її — довгий і тер�
нистий. У кожному столітті бу�
ли люди, які своїми кістьми
полягли, щоб захистити, не
дати розіп’яти і знищити рідну
мову Української нації. Інак�
ше, ніж Героями, їх назвати
важко. Багато їх імен і
прізвищ, на жаль, не зберег�
лися на сторінкакх нашої
історії. Але всі вони були
справжніми і достойними
дітьми нашої Батьківщини — її
дочками і синами, які не бачи�
ли життя України без ук�

раїнської мови, шанували і
захищали її, як шанують і за�
хищають своїх батьків вдячні
діти.

І недарма ж було все це!
Вибороли, вистраждали, вип�
лекали! Не зігнулися під
гнітом заборон, арештів і зну�
щань люди. І підняли вони з
колін рідну мову, викохали,
обігріли її. І розцвіла вона
славними піснями українсь�
кими, загомоніла рідними
степами і дібровами, заколо�
силася золотою пшеницею на
полях і заблищала, обласкана
виступами талановитих ук�
раїнських артистів, співаків,
письменників і поетів. На�
решті дочекалися! Жити б
щасливо, але ж…

Почали люди відрікатися
від своєї рідної мови, одвер�
татися од неї, сміятися з неї.
Як таке могло трапитися, що
нам «гордим українцям» по�
чали свідомо нав'язувати чу�
жу мову? Чому мова наших
предків з нашої ж вини перес�
тає бути для нас Вічною Мо�
вою нашої могутньої ук�
раїнської Нації? Той же таки
О. Олесь писав у своєму вірші
про рідну мову слова, які па�

лають вогнем і обпікають пе�
кучую правдою:

Як розлучимось з тобою,
Як забудем голос твій,
І в Вітчизні дорогій
Говоритимем чужою?!

Ці рядки якраз дуже нагаду�
ють наші теперішні часи. Часи,
коли, здається, майже нікому
немає діла до духовних
цінностей, що прийшли до нас
з давніх давен, коли діда�
прадіда ще й не було, коли ще
не було цього шаленого роз�
витку цивілізації з її новими
технологіями. Було лише Сло�
во. І Слово то було Українська
Мова.

Тож ми повинні бути її
гідними послідовниками, щоб
не переверталися у трунах
кістки наших пращурів, які
життя віддали за неї і не гна�
лися за престижем чужих мов!

До речі, шановні українці!
Ми повинні розуміти, що тіль�
ки ми самі створюємо імідж і
престиж як для себе, так і для
нашої мови. Давайте, на�
решті, будемо розмовляти ук�
раїнською, просуваймо нашу
мову у світ. Бо ж тільки тоді,
коли ми всі почнемо спілкува�

тися рідною мовою, коріння і
дух нашої зміцніє, і ми всі впе�
неніше будемо підійматися
вгору на нові щаблі нашої мо�
гутньої духовності, здобуваю�
чи повагу всього світу. Це те,
що не залежить від влади. Це
наш дух, душа і патріотизм.
Все ж бо в наших руках.

Давайте своїм прикладом
покажемо всім, що наша ук�
раїнська мова — найкраси�
віша і наймилозвучніша: тіль�
ки роздивіться її, вслухайтесь
в неї, впустіть її в своє серце…
Будьмо гідними дітьми для
неї. Щоб не здригалася наша
совість від грізних і страшних
слів патріота і вічного ук�
раїнця Дмитра Павличка:

Ти зрікся мови рідної. Нема
Тепер у тебе роду,

ні народу.
Чужинця шани ждатимеш

дарма — 
В твій слід він кине 

сміх)погорду.
Ти зрікся мови рідної…

Альона ЗАГРЕБЕЛЬНА,
студентка�заочниця

V курсу (спеціальність
«Видавнича справа»

та редагування»)

Мово моя, українська Що ж ми робимо, люди?..

Конкурси
У рамках відзначення у

м. Києві Міжнародного дня
студента міжнародна гро�
мадська організація «Жінка
третього тисячоліття» за
підтримки Головного управ�
ління у справах сім'ї та молоді
організувала вокальний кон�
курс для студентів вищих нав�
чальних закладів м. Києва.

Його мета — розвиток твор�
чого потенціалу юнацтва та
молоді. Було два тури (1�ий
тур: з 25 вересня — 20 жовтня
2010р.; 2�ий тур —  з 20 жовт�
ня  — 01 листопада 2010р).

3 листопада 2010 року у
концертній  залі Європейсь�
кого університету проходив
відбірковий тур для 85  учас�
ників з різних ВНЗ нашого
міста. Вокальні колективи
Центру художньої творчості:
ансамбль «Дніпрові зорі»
(керівник Світлана Дудко) та
солісти ансамблю: Микола

Калінін, Руслан Іщенко, Анна
Стукалюк, Діана Петрашенко,
Тетяна Пічієнко, Наталія Рас�
солова, Світлана Дудко,
Марія Персенюк, вокальний
ансамбль «Мальва», (керів�
ник Тетяна Кисляк ) та со�
лістка ансамблю Євгенія Бо�
родіна продемонстрували
високу майстерність. Глядачі,
а це самі учасники, тепло
сприймали виступи конкур�
сантів, які були  представлені
ВНЗ міста Києва: Університе�
том «Україна», Академією
внутрішніх справ України,
Національною Академією
служби безпеки України,
Університетом культури та
мистецтв, Національним тех�
нічним університетом Ук�
раїни (КПІ), Європейським
університетом, Національ�
ним економічним університе�
том  та ще рядом інших. Зага�
лом конкурс більше був схо�

жий на кастінг. Наш універси�
тет гарно був підготовлений в
репертуарному відношенні,
ми одні з небагатьох учас�
ників були в сценічних костю�
мах. Нами були представлені
роботи ансамблів естрадного
співу і народного співу, а та�
кож солістів, дуетів. Кожний
виступ колективів дає змогу
позмагатися у виступах з
іншими колективами, показа�
ти свої досягнення і навчи�
тись у інших. Такі  заходи
добре стимулюють кожного
учасника, керівника колекти�
ву та дають творчу наснагу
шукати нові шляхи в роботі,
які брали участь у конкурсі, їх
керівникам і акомпаніаторам
та побажати всім міцного
здоров’я та гарного навчання
в університеті, добре працю�
вати в своєму колективі, бо
попереду багато роботи, кон�
цертів та виступів. Хочеться

підтримати всіх дебютантів
колективів ансамблю «Дніп�
рові зорі» та ансамблю
«Мальва» (Т. Пічієнко, Є. Бо�
родіну, М. Малініна та
інших), бо вони гарно трима�
лися і гарно співали, за що бу�
ли нагороджені аплодисмен�
тами глядачів і журі.

Центр художньої творчості
взяв участь у ХІІ Святошинсь�
кому районному фестивалі
для дітей та молоді з фізич�
ними обмеженнями «Пові�
римо у себе», ХІХ Київському
міському  фестивалі для дітей
та молоді з фізичними обме�
женнями «Повіримо у себе»
6–7 грудня та VІІІ фестивалі
студентської творчості «Сяйво
надій». 

Наталія ГАВРИЛЮК,
керівник Центру художньої

творчості Університету
«Україна»

Сподобались і журі, і глядачам
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Ви чули слова «наноробо�
та» чи «нанокар’єра»? Ма�
буть, ні. А ось «нанобізнес»
зараз дуже популярне слово.
Чому? Тому, що у вітчизняній
наногалузі потрібно не пра�
цювати або робити кар'єру,
а створювати бізнес. Якщо ви
будете чекати, поки хтось
дасть вам робочі місця, то
можете не дочекатися цього
ніколи. Сьогодні наноінду�
стрії потрібні люди, які здатні
не тільки на неймовірні
відкриття, але і вміють виго�
товляти продукцію, а також
реалізовувати її на ринках,
долаючи всі можливі переш�
коди. 

Що значить робити бізнес?
Це означає придумати щось
нове, потім це щось вигото�
вити, а після цього продати.
Так ось, придумати нелегко,
зробити ще важче, але най�
важче — продати.

У США і країнах Європи ви�
датні вчені і винахідники да�
леко не бідні люди. Наші ж ук�
раїнські вчені дуже часто не
володіють підприємницьки�
ми навиками взагалі. Як це не
парадоксально, але вони
створюють технології, що
приносять дуже великий еко�
номічний ефект, але зовсім не
можуть їх просувати і отри�
мувати великі гроші за
вирішення складних завдань.
Більш того, часто при виборі
завдань вони і не порівнюють
їх з точки зору економічного
ефекту, але ж зрозуміло, що
нове технічне рішення, яке
дозволяє виробникові заоща�
дити мільйон доларів, буде
оплачено набагато вище, ніж
таке ж саме з точки зору часу і
працезатрат, але дає копійча�
ну вигоду.

Сучасна тенденція така, що
серед десяти найбільш бага�
тих людей світу більшість —
це люди, які зробили капітал
з нуля (взяти хоча б Білла
Гейтса). Хоча ще кілька деся�
тиліть тому найбагатші люди
світу отримували свій капітал
у спадщину. В основі кожного
такого достатку лежать вина�
ходи в галузі техніки, вироб�
ництва чи продажу.

Так чому ж українські
дослідники не можуть засто�
сувати свій винахідницький

талант для продажу власних
відкриттів?

Інвестиції
Інвестиції — це насправді не

що інше, як вкладення. Для
розвитку будь�якого бізнесу
потрібні вкладення: грошей,
часу, здібностей — з метою їх
подальшого примноження.
Останнім часом усе більше
далекоглядних підприємців,
які розуміють перспективність
та економічну вигоду нано�
технологій, вважають за кра�
ще вкладати кошти у високо�
технологічні проекти. Про це
добре свідчить динаміка
зростання світових наноінвес�
тицій: 1998р. — 0.5 млрд. дол.,
2000р. — 0.9 млрд. дол.,
2002р. — 2.1 млрд. дол.,
2004р. — 11.8 млрд. дол.,
2006р. — 16.7 млрд. дол.,
2008р. — 23.3 млрд. дол.

«Національна нанотехно�
логічна ініціатива» США пе�
редбачає створення безліч
технологій приватними ком�
паніями у партнерстві з дер�
жавою. Обсяг інвестицій в на�
нотехнології в цій країні за
різними оцінками становить
на сьогодні від 50 до 60% від
всіх світових інвестицій. 

На Україну ж припадає мен�
ше 0.5% світових «наноінвес�
тицій». І цільова державна
програма підтримки нанотех�
нологій взагалі тільки народ�
жується.

Прибутковість 
і ризик

Необхідно зрозуміти і прий�
няти як належне одну просту
істину: дохід від інвестицій
можна отримати, тільки
прийнявши на себе певний
ризик. У будь�якому бізнесі:
чим більший прибуток ви хо�
чете отримати, тим на біль�
ший ризик вам доведеться
йти. Є бізнеси стійкі, зі зро�
зумілими правилами гри,
зрозумілими продуктами і
зрозумілими ринками збуту.
Для них заздалегідь відомі
дані віддачі на вкладений
капітал і, як правило, вона не�
велика, оскільки добра прог�
нозованість цього бізнесу
приваблює велику кількість
конкурентів. До такого роду
бізнесу належать, наприклад,

автозаправні станції або про�
даж електроенергії. Тут мож�
ливі збитки в окремі неспри�
ятливі періоди, проте щодо
загальної величини вкладе�
ного капіталу вони невеликі. 

З іншого боку, існують ризи�
ковані бізнеси, які пов’язані
з розробкою і просуванням на
ринки нових продуктів. Роз�
робка їх вимагає часу і гро�
шей, і тому заздалегідь перед�
бачити, чи вийде розробити
справді хороший продукт і чи
буде він потім прийнятий спо�
живачами, дуже складно. Ри�
зик невдачі такого бізнесу ду�
же великий — аж до повної
втрати інвестованого капіталу.
Проте ж у разі удачі можна
виявитися першим і єдиним
виробником гостро затребу�
ваного продукту і за рахунок
цього одержувати протягом
певного часу дуже високі при�
бутки (щоб наздогнати вас,
конкурентам доведеться зат�
ратити чимало часу і ресурсів). 

У бізнесі прибутковість і ри�
зик йдуть пліч�о�пліч, існують
одночасно. Ризик — це те, на
що доводиться йти, якщо
хочеш досягти поставленої
мети, але багато хто виявля�
ються до нього просто психо�
логічно не готові. Якщо інвес�
тиції у банківські вклади
мають передбачуваний ре�
зультат, то про нанотехно�
логічні проекти цього сказати
не можна, оскільки життєві
повороти практично неперед�
бачувані. 

Виникає справедливе запи�
тання: а як взагалі можна
вкладати в непередбачуване?
Будь�який підприємець під�
твердить, що до 96% свого
часу він витрачає на боротьбу
з «ризиками», що виникли, —
різними неузгодженостями,
збоями та неочікуваними уск�
ладненнями. Тому, щоб вкла�
дати гроші у непередбачува�
не, треба постаратися все не�
передбачуване прорахувати.
За словами однієї мудрої лю�
дини, «той, хто не вчиться пе�
редбачати і запобігати ризи�
кам, ризикує сам виявитися
ризикфактором, відлякує
партнерів, інвесторів і, зви�
чайно ж, гроші». Отже, на
етапі планування бізнесу не�
обхідно виявити всі можливі

Розпочинай власний нанобізнес
ризики і продумати заходи їх
запобігання, а на практично�
му етапі зуміти ці заходи ре�
алізувати.

Звідки беруться ризики?
Звичайно ж, звідусіль. Кіль�
кість ризиків пропорційна
кількості взаємозв’язків про�
екту з навколишнім середови�
щем. Постачальники можуть
продати погану сировину,
партнери можуть підвести,
покупцям може не сподобати�
ся товар, податкова теж тут як
тут ... Загалом, чим авто�
номніший проект, тим він
надійніший.

За різними даними, десять
років тому в нашій країні
частка успішних бізнес�про�
ектів серед усіх початківців
становила 510%. Сьогодні
цей показник становить мен�
ше 0,5%. Саме така ймо�
вірність того, що час, сили і
гроші, вкладені в проект, по�
вернуться з прибутком. Так
що заняття бізнесом в Україні,
особливо нанотехнологіч�
ним, — не для людей зі слаб�
кими нервами. 

Час — це гроші
Чим більше у вас є часу, тим

на більший прибуток у перс�
пективі можна розраховувати.
Це пов'язано з багатьма чин�
никами. 

По�перше, чим більше часу
у вас у розпорядженні, тим
менш ризиковану стратегію ви
можете вибрати. Наприклад,
вам знадобився мільйон до�
ларів. Якщо він вам не
потрібен терміново, а, ска�
жімо, років через 20, то існує
багато не дуже ризикованих
стратегій: створити власну
справу, вивчитися на біржо�
вого гравця, заснувати ком�
панію «МегаХард», стати зя�
тем олігарха тощо. Однак як�
що мільйон потрібний вам
завтра, то залишаються тільки
дуже ризиковані варіанти на
кшталт виграшу в казино або
пограбування банку. Очевид�
но, що в другому випадку
вірогідність «прогоріти» тяжіє
до 100%. 

Другий важливий чинник,
що посилює вплив часу на
підсумкову прибутковість, —
це ефект складних відсотків,
коли отриманий прибуток сам

Це – актуально
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починає генерувати додатко�
вий прибуток. Наприклад, як�
що ви примножуєте свої кош�
ти на 50% на рік і не
проїдаєте, а знову інвестуєте
прибуток, то за два роки вони
збільшаться не на 100%, а на
125% і т.д. 

Конкуренція
Конкуренція — це конф�

ліктне суперництво за досяг�
нення кращих умов існування,
функціонування та розвитку.
Хочемо ми цього чи ні, але
світ влаштований так, що ба�
гато людей не можуть одно�
часно перебувати в кращих
умовах. «Загальна рівність»,
про який протягом усієї
людської історії марять
утопісти, суперечить «при�
родній нерівності», встанов�
леній природою. Всі ми на�
роджуємося різними, і щодо
кожної людини на Землі
є хтось сильніший, хтось
розумніший і хтось краси�
віший. Природна нерівність
приводить до виживання
більш сильного, прогресив�
ного і відмирання слабкого,
застарілого. Тому хоч на пер�
ший погляд конкуренція мо�
же здатися злом, насправді
вона — двигун прогресу. 

Конкуренція — це таке ж
давнє явище, як експо�
ненціальний розвиток, біль�
ше того, вона нерозривно

пов'язана з ним. Якщо б ви�
живали не найефективніші
форми життя, а все підряд, то
не було б не те що людини,
а навіть ДНК. Якщо б необме�
жено проводилися всі вина�
ходи, а не тільки найбільш
потрібні і ефективні, то всі
ресурси планети давно були
б вичерпані на виробництво
трильйонів тонн непотрібного
мотлоху. Там, де немає кон�
куренції, утворюється застій.
Розпад найбільших цивілі�
зацій завжди починався з мо�
менту їх повного розквіту.
Тому завжди і скрізь люди,
компанії і держави будуть
конкурувати між собою —
тільки так можливо просу�
вання вперед. Тому ніколи не
інвестуйте у виробництво
продукцію, неконкурентосп�
роможну на світовому ринку.
Як би багато часу і грошей ви
не витратили — все одно куп�
лять у конкурентів, а не у вас.
Якщо не можна зробити щось
краще за інших, то краще зро�
бити щось інше.

У той же час, якщо сьогодні
ваша продукція затребувана
ринком, то не факт, що завтра
хтось зробить те ж саме, але
дешевше і якісніше. Тому,
щоб бути успішним у бізнесі,
потрібно не тільки створити і
вести його, а й безперервно
розвивати свої конкурентні
переваги: 

 Науко�
во�технічні
п е р е в а г и
(якість на�
у к о в и х
досліджень,
можливість
розробки та
виробницт�
ва нових то�
в а р і в ,
ступінь ово�
л о д і н н я
існуючими
т е х н о �
логіями); 
 Вироб�

ничі перева�
ги (низькі
витрати на
виробницт�
во продук�
ції, якість
продукці ї ,
повнота ви�
користання
можливого

устаткування,
в и г і д н е

місцезнаходження з точки зо�
ру транспортування, доступ
до кваліфікованої робочої
сили, висока продуктивність
праці, можливості виробни�
цтва різної продукції, вико�
нання замовлень спожи�
вачів); 
 Торгові переваги (широка

мережа збуту, доступ по�
купців до товару, наявність
власних магазинів, низькі
витрати на продаж, швидка
доставка); 
 Маркетингові переваги

(висока кваліфікація спів�
робітників відділу продажів,
технічна підтримка, акуратне
використання замовлень,
різноманітність продукції,
мистецтво продажів, приваб�
ливі дизайн і упаковка, га�
рантії); 
 Професійні переваги

(особливий талант, ноу�хау,
компетентність, уміння ство�
рювати ефективну рекламу,
здатність швидко переводити
товари зі стадії розробки в
промислове виробництво); 
 Організаційні переваги

(рівень інформаційних сис�
тем, здатність швидко реагу�
вати на змінюючі ситуації,
досвід); 
 Інші переваги (сприятли�

вий імідж і репутація, низькі
витрати, вигідне розташуван�
ня, приємні в спілкуванні та

доброзичливі співробітники,
доступ на фінансові ринки,
правова захищеність) і т. д. і
т.п. 

Коли на ринку багато кон�
курентів, кожному з них
дістається не так уже багато
прибутку, тому єдиний спосіб
зробити бізнес надефектив�
ним — це позбутися конку�
ренції і стати монополістом.
Маємо на увазі не ті крово�
жерливі методи, про які ви
подумали, а видатний ви�
нахід — те, чого ще ніхто, крім
вас, не вміє робити. 

Поки що конкуренти роз�
відують, як це вам вдається,
ви зможете зробити новий
винахід, і вас уже не наздог�
нати. Білл Гейтс так і зробив —
він просто винайшов DOS
в той час, коли ніхто про це не
замислювався. А коли успіх
DOS привабив безліч конку�
рентів, він винайшов Windows
і став найбагатшою людиною
в світі. 

Є інший приклад. Один
російський учений (не будемо
називати його прізвища) роз�
робив метод виробництва
надзвичайно ефективних кван�
тових пристроїв. Однак замість
того, щоб заснувати бага�
томільйонний бізнес, він прос�
то продав її компанії «Sam�
sung» за кілька сотень доларів!
І подібних «розумників» в най�
більших корпораціях, на жаль,
зовсім не мало. 

Не забувайте про те, що по�
ки ви керуєте своїм бізнесом,
ваші конкурентні переваги —
винаходи, спроможності, та�
лант — працюють на вас. Як
тільки ви продали їх чужій
компанії, ви стаєте найманим
працівником — пролетарієм.
Коли вони розберуться у ва�
шому винаході, ви станете їм
не потрібні і втратите своїм
переваги. Такий закон при�
родного відбору. 

Лариса РОМАНЕНКО, 
перший проректор

Університету «Україна»,
професор, доктор
економічних наук 

Віктор МАЛИШЕВ, 
директор Інженерно�

технологічного інституту,
професор, доктор

технічних наук

(Закінчення в наступних

номерах газети)

Зібралися для серйозної роботи. 
Фото Олеся КОВАЛЬЧУКА



8 9.12.2010 № 11�12 (126�127)

30 вересня весь правос�
лавний світ вшановував
пам’ять святих Мучениць
Віри, Надії, Любові і матері
їхньої Софії. До цього свята,
а також — на честь 20�річчя
Федерації професійних спі�
лок України був приуроче�
ний концерт, який пройшов
на Софіївській площі у Києві.
Концерт організували Феде�
рація професійних спілок Ук�
раїни та благодійна ор�
ганізація «Фонд культури Фе�
дерації професійних спілок
України» з благословення
Української православної
Церкви.

Я з радістю прийняла зап�
рошення від організаторів
узяти участь у святковому
дійстві. В супроводі Націо�
нального президентського
оркестру я розповідала істо�
рію життя Віри, Надії, Любові
та матері їхньої Софії, а та�
кож їхні страждання і смерть
за віру. 

Сам концерт (в тому числі і
мій виступ) пройшов на од�
ному диханні. Було запроше�
но багато чудових вико�
навців, але погода внесла
суттєві корективи у програму
концерту — протягом усього
дня не вщухала злива. Та все
одно, на площі були глядачі,

Поєднали Віра, Надія, Любов
тож учасники концерту мали
вдячну аудиторію. 

Концерт пройшов дуже
добре. На мою думку, цьому
сприяли зокрема, дивовижні
дзвони Софіївського собору,
які час від часу акомпонували
артистам своїми чарівними
переливами. Та і саме місце —
Софіївська площа — намоле�
не багатьма поколіннями,
сповнене мрій людських та
сподівань, які віруючі несуть
у своїх молитвах. Це святе
місце сповнене радості, віри
у Бога, надії на кращу долю та
любові до ближнього.

Повертаючись у той водно�
час похмурий та світлий день,
можна з упевненістю сказати,
що свято на Софіївській площі
вдалося. Адже була досягнута
головна мета заходу — нага�
дати, що, незважаючи ні на
що, крізь туман відчаю,
зневіри та ненависті, все
ж проб'ються чисті, теплі про�
мені Віри, Надії та Любові.

Відеорепортаж про свято
можна переглянути на сайті
телекомпанії «Глас»:
http://www.glas.org.ua/proj�
ects/world_of_orthodoy/sof�
polosh.html

Світлана ПАТРА,
студентка�заочниця

Університету «Україна»

Свята

Таланти твої, «Україно» 

На знімках: активні учасники художньої самодіяльності нашого університету 
гітарист, співак Дмитро ПЕТРЕНЮК і співачка, керівник вокального ансамблю «Дніпрові зорі» Світлана ДУДКО.

Фото Наталії ГАВРИЛЮК
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Особистості

Джек Лондон — велика пос�
тать американської і світової
літератури на рубежі XIX–XX
століть. Його вважають одним із
найкращих письменників, які
писали на морську тематику,
що й не дивно, адже він сам пе�
реживав ті почуття, які згодом
з'являлися у його героїв. Джек
Лондон відчував їх, вкладав у
кожного персонажа частинку
себе.

Коло персонажів Джека Лон�
дона велике. Серед них є і
освічені люди — «У далекому
краї» та бездушні білі люди —
«За тих, хто в дорозі», яких
надзвичайно ненавидять індій�
ці — «Північна Одісея».

Сміливі білі люди часто ви�
являють свої найжахливіші
якості — жадібність, готовність
убити конкурента за крапинку
золота. І навпаки, корінні жи�
телі Аляски набагато кращі і
благородніші. Проблеми, які
висловлює автор у своїх тво�
рах, теж досить різні.

«Мартін Іден» — людина з ве�
ликим відчуттям справедли�
вості. Це певною мірою авто�
біографічний роман, розповідь
про письменника з народу, за
яким не стоїть ніхто з вищого
світу, в нього немає гучного
імені, але, попри це, він хоче
писати і самореалізуватися.
Наприкінці роману Мартін впа�

дає в депресію, зневірюється
в житті. Таке закінчення показує
автор у людини, яка прожила
життя, повне принижень і об�
раз.

Інший герой Джека Лондона —
Вольф Ларсен — жорстока лю�
дина, яка, крім моря, нічого
і нікого вже не зможе полюбити
і намагається нав'язати оточую�
чим «рецепт життя». Автор
порівнює його зі звіром. Але
поруч із такою людиною безпо�
радний Гемфрі ван Вейден стає
сильнішим, мужніє і вдоскона�
люється як людина. Джек Лон�
дон показує, що неможливо
пізнати справжнього життя, не
«скуштувавши» його, а воно, на
жаль, саме таке — жорстоке
і безжальне. І людина мусить
не лише вміти пристосовува�
тись до нього, а й розвивати
свої людські якості у цьому се�
редовищі.

«У жазі до життя» Джек Лон�
дон знову показує, наскільки
людина в тяжких умовах стає
подібною до тварини. Все, про
що вона може думати, все, що
їй потрібно, — це їжа. Але
інстинкт самозбереження і жага
до життя бере своє, і герой
навіть навколішки продовжує
повзти, шукаючи порятунку.
Джек Лондон показує переваги
людини, яка уподібнюється
звіру над справжнім звіром.

«Джон Ячмінне зерно» — теж
певною мірою автобіографіч�
ний роман. Тут ідеться про
гостру соціальну проблему —
чоловічий алкоголізм. Не роб�
лячи ніяких настанов чи про�
повідей, Джек Лондон ніби
застерігає від цієї згубної звич�
ки. Через призму алкогольного
сп'яніння автор показує всі
людські цінності — кохання,
творчість, здоров’я, становище
у суспільстві.

«Біле ікло» — повість про
напіввовка, який живе за
своїми законами, який вірний
хазяїну. Твір показує нероз�
ривність людського і тваринно�
го світу і, як наслідок, зміну по�
ведінки тварин залежно від
зміни середовища, в якому во�
ни живуть. Навіть таке почуття,
як любов, що притаманне лю�
дині, може відчувати тварина,
яка живе поруч із нею.

Джек Лондон писав про те,
чим жив сам, що переживав і
відчував. Це твори присвячені
морській тематиці і твори про
золоту лихоманку. Все життя він
шукав справжнього яскравого
«кольору» життя, а не задо�
вольнявся лише слабким напів�
тоном. Незважаючи на те, що
на його долю випало немало
випробувань, він намагався не
падати духом, не втрачати
пульсу життя. Якщо щось втра�

чало колір, він намагався знай�
ти нове його джерело.

Не можна прожити життя, си�
дячи вдома перед вікном, і бути
лише пасивним спостерігачем.
Хай навіть життя — це не лише
щастя і радість, а й злидні, горе
та поневіряння. Ти живий —
коли ти справжній, а справжній
ти — коли в гармонії із навко�
лишнім світом.

Якщо нам дається життя — ми
маємо його прожити. Якщо
в житті трапляється багато нега�
раздів — ми маємо їх пережити.
Тому що після них їжа буде
смачнішою, а вода — холод�
нішою.

Джек Лондон до останнього
намагався триматися за життя,
хоча воно не раз його «било».
Але, мабуть, неможливо бути
«повною» людиною, не відчува�
ючи цілого життя, а ціле життя
складаються з двох частин, кож�
на з яких має безліч спектрів, —
білого і чорного. Так і людина
має бути з двох частин — білої
і чорної, а які відтінки будуть
у ній переважати, вирішувати їй
самій, незалежно від того,
в якому середовищі вона пере�
буває.

Катерина НАТАЛЕНКО,
студентка IV курсу

(спеціальність 
«Видавнича справа

та редагування»)

Поціновувач справжнього

Спортивне життя університету

Ці знімки зроблено на П’ятій спартакіаді співробітників університету, що відбулася влітку у Міжгір’ї
Закарпатської області

Фото активної учасниці змагань Уляни КОРНІЙКО
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Влітку 1802 р. Людвіг переб�
рався до тихого передмістя
Відня — Хайлігенштадта. Там
з'явився його меланхолічний
документ — «Хайлігенштадтсь�
кий заповіт», — адресований
братам Бетховена. У ньому він
писав про свої душевні страж�
дання: болісно, коли «людина,
яка стоїть поряд зі мною, чує
долинаючу здалеку гру флейти,
не чутну для мене; або коли
хтось чує спів пастуха, а я не мо�
жу розрізнити ні звуку». Фак�
тично, з часу написання «За�
повіту», майстер періодично ду�
мав про смерть, але силою при�
мушував себе жити, створюючи
нові музичні твори: «Мистецт�
во! Лише воно одне утримало
мене. Мені здавалося немисли�
мим покинути цей світ перш,
ніж я виконаю те, до чого відчу�
вав себе покликаним». Загроза
втратити слух стимулювала Бет�
ховена до затятої творчої діяль�
ності. Адже саме на період поя�
ви ознак страшної для музикан�
та хвороби створюються такі
безсмертні речі, як «Місячна
соната», «Крейцерова соната»,
«Героїчна симфонія» і ще безліч
інших фундаментальних за зна�
ченням і силою творів, які
миттєво підкорили світ.

До 1819 року наступило чер�
гове погіршення слуху, і Бетхо�
вену довелося цілком перейти
на спілкування зі співрозмовни�
ком за допомогою записничка
(збереглися так звані «розмовні
зошити» композитора). Створе�
ні в той час «Святкова меса
ремажор» та «Дев’ята сим�
фонія» — грандіозні за масшта�
бом і незвичайні за формою та
стилем — здавалися багатьом
сучасникам творами божевіль�
ної людини. Та все ж віденські
слухачі визнавали велич бетхо�
венської музики, вони відчува�
ли, що мають справу з генієм.
Якось 1824 року під час вико�
нання Дев'ятої симфонії Бетхо�
вен стояв із диригентом, не чу�
ючи оплесків за своєю спиною,
доки один із музикантів не взяв
його за рукав і не повернув до
слухачів.

У грудні 1826 року Бетховен
тяжко захворів на запалення ле�
гень, ускладнене жовтяницею
та водянкою. Три місяці його
організм боровся зі смертю, але

26 березня 1827 р. о 17 годині ве�
ликий композитор помер. Коли
він лежав у передсмертній
агонії, на вулиці йшов сніг,
а потім зненацька прогуркотів
сильний удар грому. Очевидець
так розповідав про цю подію:
«…Блискавиця зі страшним гро�
мом яскраво освітила кімнату
померлого. Бетховен розплю�
щив очі, підняв праву руку і, ви�
тягнувши догори стиснутий ку�
лак, подивився із суворим,
грізним обличчям. Більше він не
дихав і серце його не билося».
Проведений розтин виявив
у музиканта різко виражений
цироз печінки.

Як я уже писав, Україна теж
має чималу плеяду неповносп�
равних геніїв. Декого з них
такими зробило життя: безпе�
рервні арешти, заслання і т. д.
Яскравим прикладом може пос�
лужити тяжка доля Тараса Шев�
ченка, лікуванню якого М. С. Ко�
ломійченко та В. З. Горленко
присвятили цілу книгу «В бо�
ротьбі за життя генія». Але є й
такі, кому доводилося боротися
зі своїм недугом мало не з на�
родження. Такою є видатна ук�
раїнська поетеса Леся Українка,
яка зуміла прославитися не ли�
ше в Україні, але й в усьому
світі. Інформацію про перебіг
тяжких захворювань геніальної
українки я отримав зі спогадів її
молодшої сестри Ольги Косач�
Кривонюк. У цих спогадах було
виявлено непоодинокі пе�
симістичні висловлювання що�
до здоров'я Лесі Українки: «Ле�
ся — нещасна дівчинка» (з листа
батька Лесі до Драгоманових);
«…А сказати щось гарне не мо�
жу, бо я дуже збентежена — все
біда з Лесею!» (з листа матері
Лесі до її бабусі). Підставою для
подібних висловлювань послу�
жило воістину нелегке життя
класика української літератури.

При народженні цієї дитини її
мати заслабла на тяжку анемію і
мусила серйозно лікуватися.
Через хворобу мати не могла
годувати своє немовля грудним
молоком. «Спробували знайти
мамку Лесі, але невдало, бо
змінилося їх 3 чи 4, та все були
то хворі, то не мали молока. До�
велося годувати Лесю штучно, а
за тих часів це була справа ще
дуже незвична та невпорядко�

вана. Леся почала сильно сла�
бувати».

Дівчинку вдалося врятувати.
Невдовзі вона видужала і поча�
ла із захопленням пізнавати світ
прекрасного, що далі неодмінно
відіб'ється в її творчості. Про
хворобу тоді вже ніхто не гово�
рив. Але так тривало недовго.
У майбутньому вона хворітиме
постійно, проводитиме «трид�
цятилітню війну з туберкульо�
зом», не раз побуває за кордо�
ном. Спочатку Леся Українка, як
і її ровесниця О. Кобилянська,
захоплюватиметься музикою.
Вона братиме лекції гри на фор�
тепіано у дружини Миколи Ли�
сенка — Ольги Деконор. Але са�
ме хвороба зробить з доньки
сільського юриста Лариси Ко�
сач�Кривонюк Лесю Українку.
Тому що у своєму листі за
6 грудня 1890 року до дядька
М. П. Драгоманова вона зі�
знається, що коли б не каліцтво
її руки, то можливо, вона б пе�
реключилася головним чином
на музику: «…Мені часом здаєть�
ся, що з мене вийшов би далеко
кращий музика, ніж поет, та
тільки біда, що натура утяла
мені кепський жарт…».

Наступного разу хвороба
підкралася непомітно. Це стало�
ся під час Водохреща на р. Стир,
і саме тоді 10�річна поетеса зро�
зуміла, що цього разу страшна
недуга стала початком її кінця.
Ось як згадує цю драматичну
подію її сестра Ольга: «6 січня
(за старим стилем. — Ю. К.) 1881
року Леся в Луцьку пішла на
річку подивитися, як святять во�

ду і в неї дуже померзли ноги.
Скоро потому і від того, як тоді
думали, вона заслабла: у неї так
сильно почала боліти права но�
га, що вона, незважаючи на те,
що тоді вже була дуже терпля�
ча, аж плакала від болю. Вважа�
ли, що то в Лесі гострий ревма�
тизм. Лікували її ваннами й
мастями, і нога через якийсь час
перестала боліти й не боліла
кілька років. Однак од тої пори
треба датувати початок Леси�
ної, як вона сама жартуючи на�
зивала (мала настільки сильну
волю, що могла жартувати і з
таких речей), «тридцятилітньої
війни» з туберкульозом, бо то
був не гострий ревматизм, а по�
чаток туберкульозу кістки в
нозі, що на деякий час пригас, а
потім розгорівся знову. В про�
міжок часу, коли не боліла нога,
почався туберкульоз кісточок у
китиці лівої руки, вилікуваний
операцією восени 1883 року.

11 жовтня 1883 року об 11�ій
годині ранку Лесю Українку
оперував проф. Рінек у Київ�
ській університетській клініці.
Операція проводилася на лівій
руці пацієнтки під хлорофор�
мом. 14 жовтня, на четвертий
день після операції, у продикто�
ваному листі до матері Леся пи�
сала, що «першу добу рука ду�
же боліла, тепер уже ні, пе�
рев'язки болючі». З того часу
поетесі доводилося постійно
носити шкіряну рукавичку на
лівій руці, яку вона, що помітно
на деяких її фотокартках, прик�
ривала правою. А у віршах пи�
сала: «Бо й такі бувають рани,
// Що нема на них бальзаму, //
Що нема на них завоїв, //
Окрім панцира твердого».

Із приходом весни 1885 року
14�річній дівчинці знову далася
взнаки застуджена на січневій
крижаній воді права нога. У ре�
зультаті Леся навіть не могла
ходити по кімнаті без сторон�
ньої допомоги. «29 жовтня папа
писав із Колодяжного бабусі в
Гадяч, що всі здорові, «крім Ле�
сечки, у неї нога знову гірше, і
вона не ходить». Але цього разу
операцію робити не довелося.
Зі спогадів сестри Ольги ми
дізнаємося: «В кінці лютого 1886
року папа провіз Лесю до Києва
з великими труднощами. Та
Рінек відмовився робити опе�
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рацію, бо дуже кволий ор�
ганізм. На консиліумі вирішили
покласти Лесю до клініки та ро�
бити «вытяжение». Це було ду�
же боляче. Леся мовчки терпіла
і пробувала потішати батьків, а
як ніхто не бачив, не витриму�
вала і тихенько плакала. Проле�
жала вона з тим «вытяжением»
сім тижнів. Потім поклали гіпсо�
ву пов'язку. З нею пролежала
п'ять тижнів. Нога перестала
боліти. В кінці травня забрали
Лесю додому. Нога так заде�
рев'яніла, що Леся зовсім не
могла ходити: до вагона і з ва�
гона виносили на руках. Вдома
лежала. Почала ходити тільки в
кінці липня з милицями. А в
листопаді пробувала вже ходи�
ти без милиць. Нога тоді вже не
боліла».

Але назавжди розпрощатися
з туберкульозом ноги письмен�
ниця не змогла. Хвороба й на�
далі не давала їй спокою. Зреш�
тою, 1899 року Леся Українка
вирішила виїхати до Берліна на
операцію ноги. Це була дуже
ризикована операція: лікар
гарантував успіх лише на 50%,
отже, було очевидним, що по
операції можна і не встати. На
початку лютого 1899 року в
берлінській клініці професора
Бергмана Лесі Українці зробили
операцію ноги, після чого вона
ще довго вимушена була лежа�
ти в гіпсі. Операція пройшла
успішно, хвора поступово виду�
жала. Про подальші недужні
страждання славетної українки
згадує сестра поетеси: «Як по
операції 1899 року загоїлася но�
га, туберкульоз прокинувся в
легенях, а після залікованих у
Карпатах та Італії легеней, на ту�
беркульоз заслабли в Лесі нир�
ки. Тоді�то вона й казала, що
вже 30 років проводить війну з
туберкульозом. Хоч як хоробро
й витривало проводила війну
Леся, однак туберкульоз, зніве�
чивши їй життя, таки звів її у пе�
редчасну могилу, бо померла
вона від туберкульозу нирок».

Як на мене, патографія Лесі
Українки — ще один приклад
тієї невгамовної одержимості
своїм покликанням, яка, влас�
не, й формує людину�генія. Бо,
навіть будучи тяжкохворою
жінкою, вона постійно брала
участь у громадському та полі�
тичному житті суспільства. Коли
рідні та друзі закликали її
«відкинути будь�яку політику»,
Леся говорила: «Я ніяк не можу,
тому що не тільки переконання,
але й мій темперамент мені

цього не дозволяє… Тоді мені
потрібно відмовитися від моїх
віршів, моїх найщиріших слів…»
Поетеса брала участь у виданні
українських газет та журналів,
була активним членом пись�
менницьких гуртків «Плеяда» та
«Освіта», вела курси українсь�
кої мови в Києві.

Поряд із цим видатна ук�
раїнська поетеса мала ще одну
ознаку, характерну для багать�
ох людей із вадами фізичного
чи психічного розвитку. Вона
була дуже емпативною люди�
ною. Відчувши на собі усі ті не�
щастя, які приносили їй нескін�
ченні хвороби, Лариса Петрівна
з неймовірним співчуттям та
лагідністю ставилася до своїх
хворих співвітчизників. І це яск�
раво помітно не лише у шес�
тимісячному догляді за її пер�
шим коханням Сергієм Мер�
жинським у Мінську, який теж
«згасав» від туберкульозу. Вва�
жається, що після смерті Мер�
жинського, 1901 року у Лесі Ук�
раїнки стався нервовий зрив:
загострення істерії та анемії. На
межі божевілля та відчаю вона
за одну ніч написала драматич�
ну поему «Одержима». Коли в
червні 1895 року у Болгарії по�
мирав Михайло Драгоманов,
саме Леся Українка, яка на той
час проживала в Софії, залиша�
лася поруч зі своїм рідним
дядьком.

Останні п'ять років життя Ле�
ся Українка буквально відвойо�
вувала у смерті. Вона жила да�
леко від рідних їй місць, маючи
потребу в теплому кліматі. Зиму
вона, за порадою лікарів, про�
водила в Італії або Єгипті, літо —
у Грузії. «Видно, мені судилося
бути такою princesse lointaine
(далекою царівною. — Ю. К.),
пожила в Азії, поживу в Аф�
риці, а там… От так буду руха�
тись усе далі й далі — і зникну,
перетворюся на легенду… Хіба
не добре?». Смерть застала ви�
датну українку у грузинському
місті Сурамі в липні 1913 року. Її
мати Олена Пчілка, котрій
довелося самій поховати сина
Михайла, дочку Лесю та чоло�
віка Петра Антоновича, в листі
до О. Кобилянської писала:
«Яка була та остання ніч, ніч, ко�
ли моя менша дочка пішла
стрівати старшу сестру на двірці
в Сурамі, а я зосталася з мужем
Лесиним (Климентом Квіткою.
— Ю. К.) при тому смертельно�
му ложі, я не буду говорити…
Вона спала якимсь тяжким
сном, потім прокинулась, усе�

таки майже свідома ждала сест�
ру, аж ось їй забракло повітря, і
так, раптово хапаючи його, охо�
лола вона в наших руках. Сест�
ри застали її вже не живою».

За свій 42�річний вік Леся Ук�
раїнка встигла проявити себе не
лише як видатна поетеса, але й
як драматург, перекладач, гро�
мадський та культурний діяч.
Зокрема, відомо, що головним
джерелом доходу для неї були
переклади. Вільно володіючи 10
мовами та знаючи світову літе�
ратуру, Українка з тринадця�
тирічного віку працювала в цій
галузі. Завдяки їй побачили світ
українською мовою вірші та
проза Г. Гейне, В. Гюго, В. Шек�
спіра, Дж. Г. Байрона, А. Негрі,
М. Метерлінка, Г. Гауптмана,
М. Гоголя, І. Тургенєва, а також
давньоіндійська «Ригведа», по�
еми Гомера Данте, давньоєги�
петська лірика. 2001 рік ЮНЕС�
КО оголосило роком Лесі Ук�
раїнки.

Справжнім світочем україн�
ської духовності, якому часто
докучали проблеми зі здо�
ров'ям, виступає славіст Осип
Максимович Бодянський. Нез�
важаючи на страшну хворобу,
він на шістнадцять років пере�
жив свого геніального сучасни�
ка Тараса Шевченка, хоча й був
на шість років старшим за ньо�
го. Бодянський залишив по собі
менш чіткий слід в історії ук�
раїнської культури, ніж це зумів
зробити автор «Кобзаря». Так
мені, у процесі підготовки цього
матеріалу, було складно відшу�
кати хоча б якусь інформацію
про цю геніальну постать. Тим
паче, коли це стосується такої
сентиментальної теми, як здо�
ров'я. Проте, малознана серед
загалу, ця людина добре відома
в колі українських науковців, які
займаються питаннями наро�
дознавства.

12 листопада 1808 року у місті
Ворва Чернігівської губернії в
родині священика Максима Бо�
дянського народився синок�
первісток. Батькам захотілося
назвати новонародженого ма�
люка Йосифом, тому що за ста�
рим стилем день його народ�
ження збігався з останнім днем
жовтня — днем народження
преподобного Йосифа Прек�
расного. Та на смуток батьків
їхній син виявився зовсім не
прекрасним, а з непривабли�
вим обличчям, косуватими очи�
ма, непропорційною щодо тулу�
ба головою. Цей дефект ком�
пенсувався глибинним розумом

хлопчика та його блискучою
пам'яттю, з якої дивувалися всі,
хто мав нагоду спілкуватися з
Осипом.

1831 року, закінчивши Пол�
тавське духовне училище, Бо�
дянський їде до Росії і після нев�
далої спроби вступити до Пе�
тербурзького педагогічного
інституту успішно складає іспити
до Московського університету
на відділення словесних наук.
До речі, у цьому престижному
університеті навчалося багато
класиків сучасної літератури:
Гоголь, Бєлінський, Лермон�
тов… Студентський період для
Осипа був сутужний — переби�
вався репетиторством, економ�
но витрачав гроші, одяг та
провізію, які надсилав батько.
Ще скрутніше доводилося тоді,
коли потрібно було підліковува�
ти завжди хворі ноги та послаб�
лювати ревматизм, що епізо�
дично загострювався і не поли�
шав молодого студента.

Та, незважаючи на скрутні
умови життя, вже 1835 року,
після чотирьох років навчання,
Осип Максимович успішно за�
хищає дисертацію про поход�
ження Русі. Згодом, 1837 року,
Бодянський вирушив до Чехії,
на початку грудня того ж року
прибув до Праги. Відвідав Чор�
ногорію, Далмацію, побував у
Брно, Хорватії, Штирії, Пешті,
Прейсбурзі, Каринтії тощо.
Після нелегкого п’ятирічного
подорожування Європою перед
поверненням до Москви Осип
Максимович знову заслаб на
хворі ноги, до того ж загострив�
ся ревматизм. Лікування у
Карлсбаді не допомогло. Із
труднощами потрапив на ліку�
вання до грефенберзького ліка�
ря Присніца, якому вдалося во�
дяними сеансами підправити
Осипове здоров'я.

Нарешті, 1842 року Бодянсь�
кий повернувся до Москви і від
вражень, подарованих п'яти�
річною мандрівкою, 1855 року
видає фундаментальну працю
«Про народну поезію слов'янсь�
ких племен». Незважаючи на те,
що він більшу частину життя
прожив у Росії, Бодянський
у цій та інших працях важливе
місце відводив Малоросії, себ�
то Україні.

Юрій КОЛЯДА,
випускник Університету

«Україна»
(спеціальність 

«Соціальна робота»)
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Зустрічі, зустрічі, зустрічі...

Квіти від прихильників співочого
таланту ГАЙТАНИ

Під час зустрічі з відомою італійською кіноактрисою 
Софі ЛОРЕН

Гарною і дуже багатолюдною була
зустріч з російською примадонною
Аллою ПУГАЧОВОЮ

До багатох трофеїв і пам’ятних подарунків чемпіонів світу з боксу
братів КЛИЧКІВ додалися футболки Університету «Україна»


