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Конференції

Саме таке право на освіту
повинне гарантувати суспі�
льство для інвалідів. Саме
так записано в Конвенції
ООН про права інвалідів.

Університет «Україна» чи�
мало зробив і робить для
навчання юнаків та дівчат, у
яких є проблеми зі здоров’ям.
Але будь�яка добра справа
вимагає постійної уваги і
вдосконалення. Цій меті слу�
гує щорічне проведення
міжнародних науково�прак�
тичних конференцій. 24–25
березня ц.р. таке зібрання
відбулось уже вдесяте.

Перед початком пленар�
ного засідання його учасни�
ки, передусім гості, мали
змогу побувати в аудиторіях,
лабораторіях і кабінетах начального закладу, пройтись сту�
дентським містечком, переглянути гарні виставки кафедр
технології харчування, дизайну, видавничо�друкарського
комплексу.

Пленарне засідання відкрила проректор університету з
наукової роботи К. О. Кольченко. Переднє слово виголосив
Президент університету П. М. Таланчук (його виступ
публікуємо в сьогоднішньому числі газети).

Було чимало привітань від ряду галузевих міністерств,
зокрема освіти і науки, праці і соціальної політики, у справах
сім’ї , спорту та молоді, від ряду громадських організацій.
Конференцію особисто привітали зарубіжні гості — профе�
сор, декан факультету для студентів з особливими потреба�
ми Шауляйського університету (Литва) І.Баранаускенє, про�
фесор Оломоуцького  університету (Чехія) Ян Міхалік, про�
фесор Московського державного соціально�гуманітарного

університету (Росія)
О. Нікольський, про�
фесор Атлантського
університету (США) Ед
Страузер.

На пленарному засі�
данні з доповідями
виступили доктор пе�
дагогічних наук, зас�
тупник директора з
наукової роботи Інсти�
туту спеціальної педа�
гогіки АПН України
А. А. Колупаєва, док�
тор психологічних наук
Вінницького соціально�
економічного інституту
М. І. Томчук, кандидат
педагогічних наук, про�
ректор з гуманітарної
освіти та соціальної

політики Донбаського інституту техніки та менеджменту ЗАТ
«Міжнародний науково�технічний університет ім. академіка
Юрія Бугая» М. В. Роганова, віце�президент Спілки сліпих Рес�
публіки Молдови Л. Челан і проректор з наукової роботи
Університету «Україна» К. О. Кольченко.

Потім відбулись секційні засідання. Їх підсумки було
підбито знову ж таки на пленарному засіданні. Учасники
конференції прийняли розгорнуте рішення зібрання. Визна�
чено також переможців конкурсів студентських робіт (про
це газета повідомить у наступному числі).

Під час конференції відбулося засідання Координаційної
ради Всеукраїнського експерименту Міністерства освіти і
науки України щодо організації інтегрованого навчання осіб
з особливими освітніми потребами у вищих навчальних
закладах ІІІ–IV рівнів акредитації.

Наш кореспондент

і на підставі рівних можливостей
Без дискримінації

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

У президії Х міжнародної науково�практичної конференції. 
ФОТО Ніни ГАЄВСЬКОЇ



Шановні учасники конфе�
ренції!

Шановні поважні гості!
Ми розпочинаємо роботу

вже ювілейної Х Міжнародної
науково�практичної конферен�
ції «Актуальні проблеми нав�
чання та виховання людей в
інтегрованому освітньому сере�
довищі».

За рік, що минув з нашої
попередньої конференції, в Ук�
раїні та нашому університеті
відбулося багато подій. Верхов�
на Рада України 16 грудня 2009

року ратифікувала
Конвенцію ООН
про права інва�
лідів, що ставить
перед владними
с т р у к т у р а м и
країни і всіма нами
багато нагальних
завдань, що потре�
бують вирішення.

Успішно продов�
жується та розви�
вається всеукраїн�
ський експеримент
Міністерства освіти
і науки України з
організації інтегро�
ваного навчання
осіб з особливими

освітніми потребами у вищих
навчальних закладах ІІІ–IV
рівня акредитації, що розпо�
чався у червні 2008 року.

Університет продовжує на�
уково�дослідницьку роботу
«Теоретико�методологічні та
практичні засади соціалізації
особистості студентів з обмеже�
ними можливостями», започат�
ковану у 2007 році в рамках
Програми Фонду фундамен�
тальних досліджень Міністрест�
ва освіти і науки України.
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Незважаючи на економічну
кризу і труднощі з фінансуван�
ням, завершується будівництво
і готується до введення в експлу�
атацію третя черга першого в Ук�
раїні безбар’єрного універси�
тетського містечка по вул.
Львівській, 23, що є повністю
доступним для студентів з будь�
якими вадами здоров’я. Відкри�
та студентська їдальня.

Серія методичних розробок
університету з розбудови інтег�
рованого освітнього середови�
ща поповнилась методичними
рекомендаціями для студентів
щодо навчання молоді з інва�
лідністю в інтегрованому освіт�
ньому середовищі.

Розширились міжнародні
зв’язки університету у галузі роз�
будови інклюзивної освіти. Зок�
рема, впродовж ІІ семестру 2009
року в університеті працював
професор програми Фулбрайта,
Ед Страузер з Державного Уні�
верситету Атланти ім. Армстрон�
га, США. У лютому 2009 року на
базі нашого університету був
проведений семінар Консор�
ціуму університетів інтегровано�
го типу з восьми країн Європи
(Австрії, Боснії, Молдови,
Німеччини, Росії, Румунії, Сло�

ваччини, України) в рамках
підготовки спільного проекту
ТЕМПУС�IV.

Фахівці університету були за�
прошені представляти Україну
на Конференції Альянсу універ�
ситетів за демократію у м. Ізмір,
Турція.

Серед останніх наших здо�
бутків 6 медалей на Паралімпій�
ських іграх у м. Ванкувері (Ка�
нада) з 19 медалей, завойова�
них Українською збірною (4 —
срібло, 2 — бронза).

Серед учасників конференції
наші зарубіжні гості:

— професор факультету спе�
ціальної освіти державного Ат�
лантік університету ім. Армст�
ронга (США) Ед Страузер та вик�
ладач університету Нік Страузер;

— професор Інституту спеціа�
льної освіти Університету
м. Оломоуц (Чехія) Ян Міхалік;

— декан факультету для сту�
дентів з особливими потребами
Шауляйського університету
(Литва), професор Інгріда Ба�
ранаускєнє;

— завідувач кафедри при�
кладної математики та інфор�
матики Московського держав�
ного соціально�гуманітарного
інституту, кандидат технічних
наук, професор Анатолій Євге�
нович Нікольський;

— віце�президент Спілки слі�
пих Республіки Молдова Лари�
са Челан.

Надіслали доповіді й інші
наші зарубіжні партнери і коле�
ги з Якутії та Санкт�Петербургу
(Росія), Кракова (Польща),
Лієпаї (Польща), Едвардзвілля
(США).

Всього у конференції беруть
участь 394 учасники з 18 міст
Украни та 7 зарубіжних країн.
Вони представляють 28 на�
вчальних закладів, 12 наукових
установ, 8 громадських орга�
нізацій інвалідів та фондів. Се�
ред учасників конференції —
науково�педагогічні працівники
базової структури нашого уні�
верситету і 8 територіально
відокремлених структурних під�
розділів, студенти�науковці, пе�
реможці конкурсів студентсь�
ких наукових робіт.

Конференції

На порядку денному — інтегроване навчання
Переднє слово Президента Університету «Україна П. М. Таланчука

Фестивалі
На університетському

фестивалі«Сяйво надій».
ФОТО Лариси ЗОТОВОЇ



В умовах модернізації освіти
школа має виховувати осо�
бистість, підготовлену до життя,
яке швидко змінюється, осо�
бистість, готову до демократич�
них перетворень соціуму,
орієнтовану на співробітництво,
на «вбудовування» у світову
цивілізацію, здатну робити
вибір і аргументовано обстою�
вати його, готову навчатися уп�
родовж усього життя, адже
старіння інформації відбуваєть�
ся дуже швидко. Сьогодні го�
ловна роль в інформаційному
суспільстві належить високо�
освіченим людям, які спро�
можні виробляти нові наукові
знання.

Щоб таких людей було якомо�
га більше, школа заздалегідь має
готувати учнів до успішної со�
ціалізації, що, на думку фахівців,
залежить від застосування в на�
вчальному процесі компетент�
нісного підходу, який допоможе
вирішити проблему практичного
використання знань.

І ось тут, у цій модній сьо�
годні царині компетентнісного
підходу, ми спостерігаємо па�
радокс: під час перевірки умінь
застосовувати знання вияв�
ляється, що учням нічого засто�
совувати — бракує належних
знань. Проте освіта не існує по�
за знанням, яке має бути
повністю засвоєне. Отже, знан�
ня є першою умовою (хоча й не�
достатньою), що засвідчує го�
товність випускника до прак�
тичної діяльності.

То ж які знання із природни�
чих дисциплін забезпечать мо�
лодій людині свідомий вибір
профілю навчання, а потім і
підготовку до життя за умов
частих метаморфоз у суспі�
льстві і в освіті, яка не передба�
чає простого застосування
знань, а вимагає осмислення
суті речей і явищ? Таке «освітнє
знання», на думку фахівців,
вважається фундаментальним.
Саме воно сприяє успішній
соціалізації учнів.

Проте, в педагогічній науці
немає єдиного розуміння фун�
даментальності освіти. Одні
вчені вважають, що будь�яка

освіта має бути фундаменталь�
ною, тобто розширюють це по�
няття, другі — звужують, відно�
сячи її лише до вищої теоретич�
ної освіти, треті — фундамен�
тальною вважають освіту з фун�
даментальних дисциплін, тобто
тих, яким відповідає певна
форма руху матерії (фізична,
хімічна тощо).

Із методологічних позицій у
змісті освіти розглядають три
рівноправні компоненти: фун�
даментальність (передавання
знань), гуманістичну орієнтацію
(виховання) і практичну, при�
кладну, професійну спрямова�
ність (розвиток умінь). Ці�
лісність змісту досягається лише
за умови динамічного балансу
всіх складових цієї тринітарної
моделі.

Фундаментальність освіти на
пострадянському терені опини�
лася під загрозою з різних при�
чин (зокрема, через зменшення
годин на природничі дисцип�
ліни заради гуманітарних то�
що). Проте еталонною може
вважатися лише фундамента�
льна освіта.

З позицій класичної дидакти�
ки фундаментальність освіти
характеризується такими прин�
ципами, як науковість, систем�
ність, послідовність. Тобто при�
роднича освіта повинна об’єк�
тивно відображати сучасний
стан науки; знання, вміння і на�
вички мають формуватись у
певній системі, послідовно (на�
вчальний матеріал логічно по�
в’язується із попереднім і готує
до засвоєння наступного тощо).

З урахуванням необхідності
системного підходу фундамен�
тальність освіти характеризу�
ється взаємозв’язком та ієрар�
хією елементів, генералізацією
знань, цілісністю. Це забезпечує
значущість фундаментальної
освіти, яка в її змісті відіграє
провідну роль. Безсистемність
знань, а отже, й безсистемність
мислення — дуже серйозна не�
гативна якість будь�якої освіти.
І якщо вона набуває масового
характеру, то це спричинює ма�
сову сліпоту щодо перспектив
світового розвитку й ролі цін�

ностей у житті людини. Водно�
час фундаменталізацію не мож�
на зводити до механічного
збільшення обсягів викладання
кожної із природничих дис�
циплін: аналіз шкільних на�
вчальних планів свідчить, що
можливості збільшення інфор�
мації у змісті вже практично ви�
черпано.

Тому, якщо конкретний ма�
теріал не вписується в систему
знань і не знаходить розвитку в
змісті, то, щоб не перевантажу�
вати учнів, його вилучають із
програми (наприклад, із курсу
хімії усунуто тему «Гідроліз со�
лей» тощо).

Фундаментальні — це знання
стрижневі, системотворчі, ме�
тодологічно значущі, вони «жи�
вуть» довго, що дає змогу їм
зберігати свою роль протягом
трудового стажу випускника.
Вироблені на їх основі вміння
здобувати знання стануть у на�
годі випускнику в разі потреби
змінювати професію. Засвоєння
провідних принципів і понять
допомагає учневі впорядкову�
вати всю понятійну структуру
матеріалу природничого пред�
мета, зрозуміти зв’язки базових
загальнонаукових основ.

За положеннями когнітивної
психології, чим краще організо�

вана система знань, тим ліпше
матеріал запам’ятовується. Фу�
ндаментальність освіти означає
спрямованість її змісту на мето�
дологічні, інваріантні елементи
людської культури, які сприя�
ють ініціації, розвитку і реаліза�
ції інтелектуального й творчого
потенціалу учня. Такі знання
створюють внутрішню потребу
в самоосвіті упродовж життя,
сприяють адаптації особистості
в соціально�економічних і тех�
нологічних умовах, що швидко
змінюються.

На значенні фундамента�
лізації освіти акцентується увага
і у Болонській конвенції, де ме�
тою освіти проголошується
створення «суспільства, засно�
ваного на знаннях». Нині діапа�
зон вимог до професіоналів
розширюється так, що ди�
намічні особистості дедалі біль�

ше знаходять сфери застосуван�
ня своїх знань. Найлегше адап�
туються у професії ті випускни�
ки, які використовували дослід�
ницькі способи набуття знань.
Фундаментальні знання забез�
печують загальне технологічне
поле будь�якої пізнавальної
діяльності. Саме фундамента�
льні знання завжди є актуальни�
ми, завдяки їм установлюються
кваліфікаційні рівні, залежно від
готовності працівника оперувати
знаннєвим оточенням, що ди�
намічно змінюється.

Враховуючи актуальність і
важливість фундаменталізації
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Освіта ХХІ століття: проблеми, перспективи

Профільна природнича освіта 
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освіти, в меморандумі ЮНЕСКО
(ще в 1994 р.) наголошувалося,
що тільки фундаментальна
освіта дає знання, які є універ�
сальними за своєю суттю. Ось
чому емігранти, випускники
шкіл колишнього СРСР, працю�
ючи на різних виробництвах і в
ремонтних майстернях зару�
біжжя, вважаються там «про�
фесорами», адже мають порів�
няно з місцевим населенням
значний знаннєвий потенціал,
який дає їм можливість швидко
орієнтуватися в нових техно�
логіях. Тому США та інші країни
беруть на роботу наших найк�
ращих випускників, бо вони
мають хорошу фундаментальну
освіту. Адже, за висновками
ЮНЕСКО, фундаментальна
освіта оцінюється в усьому світі
навіть як один із основних фак�
торів національної безпеки,
стійкого розвитку країни, за�
безпечення її гідного статусу в
світовому співтоваристві. З ог�
ляду на вищезазначене, фунда�
менталізацію освіти потрібно
розглядати як один із провідних
загальнодидактичних принци�
пів, покладених в основу про�
фільної школи.

Отже, фундаментальність
профільної природничої освіти
націлює її на підготовку молоді,
здатної до самостійного прий�
няття відповідальних рішень у
критичних стресових ситуаціях
на виробництві (наприклад, у
випадку аварії на хімічному за�
воді), під час розв’язання
складних природних (поперед�
ження стихійних лих чи подо�
лання їх наслідків) і соціальних
проблем (екологічних, демог�
рафічних тощо). Тобто неза�
лежно від вибору профілю на�
вчання, а потім професії саме
фундаментальні знання нада�
ють гнучкості, багатогранності,
міждисциплінарності науково�
му мисленню, сприяють осмис�
ленню інформації, формують
потребу самоосвіти, забезпечу�
ють професійну адаптацію.

Випускники профільних шкіл
мають усвідомлювати, що саме
фундаментальні знання є осно�
вою професійної гнучкості, ди�
намічності, що зумовлено
постійними змінами у змісті

професійної діяльності, а також
у вимогах ринку праці. Тільки
«фундаментально» освічена
людина може бути соціально
захищеною, її цінують на ро�
боті, бо вона здатна швидко пе�
ребудовуватись відповідно до
змін виробничих технологій. А
вчителям треба на базі фунда�
менталізації освіти готувати мо�
лодь за рахунок профільних
предметів і спецкурсів до
мобільності професійного шля�
ху в майбутньому.

Набуттю фундаментальних
знань, що полегшують саморе�
алізацію молоді, сприяє інно�
ваційний підхід — побудова
навчального процесу як про�
дуктивного навчання (в діяль�
ності і через діяльність), яке по�
лягає у практичній співор�
ганізації і взаємопроникненні
освітньої та продуктивної
діяльності учнів. На перший
погляд здається, що це не нове,
бо в нас уже були школи з ви�
робничим навчанням. Проте
сучасний досвід Німеччини,
Росії та інших країн свідчить,
що навчання, інтегроване у
практичну діяльність, якщо во�
но адекватне індивідуальним
інтересам учня, дає позитивні
результати, адже є основою мо�
тивації. Так, німецькі колеги
вважають, що продуктивне
навчання — це новий шлях до
досягнення освітніх цілей,
сприяння полегшенню адап�
тації до умов життя.

У Росії також продуктивна
освіта виходить на нові горизон�
ти. При цьому суть практично�
орієнтованого навчання полягає
в тому, що учням дозволено пра�
цювати за індивідуальною про�
фільною програмою. Це пов’яза�
но з особистими інтересами і
професійним самовизначенням,
із набуттям досвіду роботи у тру�
довому колективі (у межах своєї
навчальної практики), із репре�
зентуванням оригінального про�
дукту як результату реалізації
своїх теоретичних і практичних
можливостей.

Вдалим прикладом профіль�
них шкіл, що ґрунтуються на
продуктивній діяльності, є хі�
мічні профільні школи Татарс�
тану з початковою професійною
освітою, які разом із підпри�
ємствами нафтохімічної галузі
становлять єдину систему про�
фільного освітнього кластера,
що призначений для поновлен�
ня кадрового потенціалу галузі.
Освітній кластер — це корпо�
рація науково�дослідних інсти�
тутів, підприємств, профільних
шкіл, ПТУ, яка створена з ураху�
ванням територіальної ло�
калізації. Шосту частину про�
фільних шкіл становлять хімічні
школи, які дають дітям ще й
професію «лаборант фізико�
хімічних методів аналізу ІІ, ІІІ
розрядів». У цих школах у
профільному навчанні врахо�
вується регіональний компо�
нент, надаються спецкурси на

вибір: «Техніка лабораторних
робіт», «Якісні, кількісні й інстру�
ментальні методи хімічного
аналізу» з проходженням прак�
тики на нафтохімічних під�
приємствах та з правом обран�
ня подальшого напряму своєї
діяльності після закінчення
профільної школи.

З нашого погляду, цей досвід
можна було б використати і в
українських регіонах (наприк�
лад, у Лисичанську, Рубіжному,
Костянтинівці тощо), що дало б
змогу, з одного боку, подолати
дефіцит трудових ресурсів, а з
іншого — допомогло б праце�
влаштуванню і соціальній адап�
тації випускників. Взаємодія
профільної школи, зокрема
класів фізико�хімічного чи
хіміко�технологічного профілю,
з виробництвом і науково�
дослідними установами чи ВНЗ
дасть учню можливість усвідо�
мити свою приналежність до
великої науки, до виробницт�
ва, а практика на підприємстві
суттєво розширить соціальний
простір випускника, допоможе
йому в подальшому виборі
професійного спрямування.
Водночас такий підхід частково
вирішить питання відтоку робо�
чої сили з України. Модель та�
кої профільної школи з почат�
ковою професійною освітою
сприяє врахуванню регіональ�
ного компонента у змісті освіти
за рахунок спецкурсів, що дає
змогу оперативно змінювати
обраний напрям профілізації,
посилювати продуктивність
навчального процесу, здійсню�
вати ранню профорієнтацію
учнів, організовувати виробни�
чу практику на місцевих під�
приємствах, вести навчання
відповідно до реальних потреб
ринку праці в регіоні. Проте де�
які труднощі можуть виникнути
у зв’язку із забороною роботи
старшокласників у шкідливих
цехах хімічних підприємств, але
це питання можна вирішити
шляхом зміни цеху.

За умови такого підходу про�
дуктивна діяльність стає як без�
посереднім завданням освіти,
так і її підсумком. В Україні про�
дуктивне навчання «застрягло»
на проектній формі, яка є лише
його частиною. До того ж прое�
ктна форма застосовується
переважно у старших класах,
тоді як методи продуктивного
навчання можуть успішно зас�
тосовуватися в основній школі.
Рівень продуктивності профіль�
ної школи зазвичай вищий,
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оскільки вона ґрунтується на
засадах: індивідуалізації, опи�
рання на особистий практич�
ний досвід, права вибору і са�
мовизначення, реальної польо�
вої чи виробничої практики,
домінування самостійного ос�
мислення змісту освіти у про�
цесі виконання реального зав�
дання (тут і тепер). В Україні
відомі приклади успішного зас�
тосування проектного навчан�
ня, при цьому проект містить
елементи новизни й оригіналь�
ності у прикладній його частині.
Це, зокрема, учнівські проекти
з успішного використання со�
нячної і вітрової енергії для
опалення шкіл, проекти устат�
кування з використанням аль�
тернативних видів палива в
сільських школах (соломи, со�
няшникового лушпиння тощо).
Вдалими виявились і проекти
щодо розв’язання місцевих
екологічних проблем. Проте
виконані ці роботи лише по лінії
МАН, а масова школа забезпе�
чити умови для організації про�
ектної роботи всіх учнів поки
що не в змозі. Тому більшість
спроб продуктивної діяльності
учнів із розробки проектів
зводиться до імітації творчої і
прикладної діяльності. А справ�
жніми проектами учнівські ро�
боти стають лише під час реаль�
ної практичної і самостійної ро�
боти школярів.

Продуктивною сьогодні вва�
жається і робота учнів у позау�
рочний час у товаристві, ор�
ганізованому на базі школи як
фірма — школа�господарство
(здебільшого сільськогоспо�
дарська). Це корисно учням, бо
прищеплює любов до сільсько�
господарської діяльності, вик�
ликає зацікавленість у резуль�
татах, адже вони одержують
зарплатню, сприяє вивченню
природничих предметів, вибо�
ру профілю навчання дев’ятик�
ласниками і професії старшок�
ласниками, ознайомлює з офо�
рмленням документації фірми,
поєднує навчання і виховання,
оскільки є школою праці,
розвиває самостійність, відпо�
відальність.

Отже, якість освіти в цілому
залежить не лише від побудови
системи навчання, а й від
суспільних потреб і життєвої
практики. Адже чотири базиси
«Концепції освіти ХХІ століття»,
прийняті Комісією ЮНЕСКО,
формулюються так: «навчитися
пізнавати, навчитися працюва�
ти, навчитися жити разом, на�

вчитися жити». У зв’язку з цим
якісно новим у продуктивному
навчанні є його цільова наста�
нова на практичне застосуван�
ня знань. Поступово відбувати�
меться перехід від «школи�
навчання» до «школи�життя».
Звідси приділяється більша
увага практичним методам
навчання, адже практика —
найважливіше джерело знань,
фундаментальний елемент
пізнання людиною світу. Нові
позиції в педагогіці сьогодні
визначаються триєдністю на�
вчання, виховання і соціаліза�
ції. Системний підхід тут базу�
ється на визначальному осмис�
ленні соціалізації як практично�
го долучення учнів до всіх
основних сфер життя.

Як відомо, зв’язок школи із
життям — один із основних
принципів навчання, який сьо�
годні є важливим не лише з по�
зицій учительської виховної
діяльності, а й із позицій
нинішнього випускника. Аксіо�
логічний аспект навчання став
помітним уже в основній школі,
адже теперішні учні, готуючись
до вступу в самостійне життя,
хочуть не лише знати, що саме
вони вивчатимуть, а й навіщо,
чи знадобляться їм набуті знан�
ня в майбутній професійній
діяльності. Тож саме профільне
навчання (із допрофільною
підготовкою) здатне забезпечи�
ти учням прагматичний підхід у
набутті знань, сприятиме єдності
процесів освіти і соціалізації, ад�
же «освіта є галузь упорядкова�
ної соціалізації».

Окрім фундаментальної осві�
ти, для професійної успішності
випускників та адаптації їх до
умов життя важливою в мето�
дологічному плані є і гума�
ністична орієнтація (вихован�
ня). Ідеться про врахування
індивідуальних особливостей

учня, спрямованість навчаль�
но�виховного процесу на мак�
симальний розвиток дитини,
на розкриття її здібностей, і
уподобань, адже вони сприя�
ють вдалому фаховому вибору.
У зв’язку з цим у світлі теорії ви�
ховання суттєвим є розвиток
комунікативних здібностей, ем�
патії, фасилітації, вміння знахо�
дити компроміс. На сьогодні
доведено, що для досягнення
успіху в житті важливим для
людини є не лише IQ (ко�
ефіцієнт інтелектуальності), а й
EQ (коефіцієнт емоційності), що
визначається вмінням спілкува�
тися, знаходити спільну мову.

Отже, рівень виховання,
додержання етичних норм,
здатність до діалогу суттєво
впливають на стосунки людини
в колективі, сприяють про�
фесійному успіху, а молоді до�
помагають адаптуватися, «на�
вчитися жити разом».

Третьою складовою в мето�
дології змісту навчання є прак�
тична спрямованість, тобто
йдеться про необхідність вивча�
ти будь�який предмет у тісному
зв’язку з потребами практики. В
історії освіти робилися спроби
покласти в освіту навчання
практику, проте вони закінчува�
лися невдачею (наприклад, ви�
робниче навчання, виробничі
комплекси тощо), бо ставало
очевидним руйнування прин�
ципу фундаменталізації освіти.
З огляду на це, найбільш опти�
мальним із позицій сьогодення
виявляється  профільне навчан�
ня, яке, не знижуючи фунда�
ментальності знань, здатне за�
безпечити зв’язок із життям та
практикою. Це здійснюється
шляхом поглиблення змісту
профільних предметів із ураху�
ванням сучасних досягнень на�
уки, а також за рахунок спец�
курсів, організованих на базі

науково�дослідних установ чи
галузевих підприємств за наяв�
ності мотивації до професійного
самовизначення. Саме особисте
профільне, а потім і професійне
самовизначення є ключовим мо�
ментом подальшого успішного
фахового становлення молоді.

Крім зазначеного, для підго�
товки випускників до дорослого
життя необхідним є ще й за�
своєння базових освітніх компо�
нентів, які не можна віднести ні
до загальної освіти, ні до про�
фесійної. Їх умовно називають
«базовими кваліфікаціями».
Ідеться про відповідні «наск�
різні» вміння учнів профільних
класів. Зокрема, про користу�
вання комп’ютером, викорис�
тання банку інформаційних
даних, набуття початкових пра�
вових і економічних знань
(оформлення основних право�
вих та патентно�ліцензійних до�
кументів); уміння складати
бізнес�план, договір на право
співвласності тощо; фінансові
знання (оформлення документів
для банку, податкової інспекції);
знання основних адміністратив�
но�правових положень, норм,
вимог діловодства, екологічних
заборон, техніки безпеки тощо;
уміння захищати інтелектуальну
і матеріальну власність, репре�
зентувати підприємство і його
продукцію, складати резюме,
вести діалог; знання іноземних
мов, протоколу (вміння прий�
мати гостей в офісі); обізнаність
із вимогами ринку продукції і
ринку праці тощо.

Отже, молодь потрібно пос�
тупово готувати до нових про�
фесій (дизайнер, маркетолог,
менеджер тощо). Набуття но�
вих професій, адаптація юнаків
і дівчат до умов життя, що
швидко змінюються, полегшу�
ються за наявності фундамен�
тальних знань, належного ви�
ховання і практичних умінь, які
знайдуть своє застосування
в ході соціалізації випускників.

Віктор МАЛИШЕВ,

директор Інженерно�техно�
логічного інституту, професор,

доктор технічних наук

Наталя СУХИЦЬКА,

начальник управління
навчально�виховної роботи

університету

Тетяна ЛУКАШЕНКО,

начальник відділу науки
та міжнародного співробіт�

ництва Інженерно�техно�
логічного інституту

На освітянському святі
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Духовність ЛЮДИНА: В ЩО І ЯК ВІРИТИ

Це була вже друга зустріч
глави Київського патріархату,
Його святості Філарета зі сту�
дентами, викладачами і праців�
никами нашого університету.
Високоповажний гість — відо�
мий громадський і релігійний
діяч — одразу назвав тему свого
виступу: «Людина: в що і як
вірити». Йшлося про дуже важ�
ливі, основоположні аспекти
нашого життя.

Зустріч відкрив президент
нашого університету П. М. Та�
ланчук. Він представив гостя,

підкреслив значен�
ня різних аспектів
справжньої, а не
позірної духовності.

А далі була цікава
і дуже повчальна
проповідь патріар�
ха. Він досить образ�
но, доступною для
аудиторії говорив
про високе призна�
чення людини, про її
віру у Бога.

Для українського
суспільства, причо�
му для представ�
ників як старших,
так і молодших по�
колінь, питання віри
дуже актуальне. Пе�
редусім, для тих, на
собі випробував по�
рожнечу атеїзму,
вульгарного ма�
теріалізму, бачили
їх  неспроможність
стати міцними ос�
новами для мо�

ральних учинків, для мораль�
ності на рівні індивідуальної
поведінки і суспільства в ціло�
му. Тільки релігія, маючи особ�
ливий духовний вимір, слугує
такою підставою, пробуджуючи
в людях віру, надію й любов.

Так, усі ми повинні поводи�
тися правильно. Однак, уся
проблема полягає в тому, що
люди не дотримуються цієї,
здавалось би, зрозумілої вимо�
ги. Тож грішать проти Бога, по�
рушують Його закони і тому

заслуговують на покарання.
Де ж вихід? Релігія є засобом

виправлення помилок і прора�
хунків людей і суспільства в
цілому, засобом лікування мо�
ральних хвороб. Останнім ча�
сом серед молоді дуже поши�
рились згубні звички. Йдеться
про паління, пияцтво, інші амо�
ральні вчинки. Завдаючи шкоду
самим собі, своєму здоров’ю,
здоров’ю своїх дітей, юнаки і
дівчата тим самим чинять тяж�
кий гріх проти Творця.

Уже перед першими людьми
постала дилема: вірити Богові
чи повірити дияволу, що явився
в образі змія. Ця ж дилема і пе�
ред сучасним людством, перед
кожним із нас: вибір на користь
добра чи зла. Від нашого вибо�
ру залежить, якою буде наша
вічність, яким буде наше життя
у вічності після з’єднання душі з
тілом.

Земне життя кожного існує
для того, щоб визначитися, чо�
го ми хочемо у майбутньому:
блаженства чи страждань, що
нам більше подобається: добро
чи зло. Звичайно, кожна розум�
на людина скаже, що їй, безпе�
речно, більше до вподоби доб�
ро і блаженство. Якщо це так, то
чому ж ми, живучи на землі,
частіше обираємо зло? Хіба ми
не розуміємо, що цим ми
прирікаємо себе на вічні страж�
дання?

Отже треба вірити, прагнучи
праведності. Як свідчить святе
Письмо, праведні засяють як
сонце в Царстві Отця Небесно�

го. Ті ж, хто свідомо відкинули
Бога, не прийняли Його любов,
після воскресіння будуть по�
збавлені спілкування з Богом —
джерелом любові і блаженства.

Щира та безмежна віра все�
ляє в нас велику надію на вічне
майбутнє життя. Ця надія надає
нам силу перемагати всі труд�
нощі земного життя, боротися з
гріховними спокусами, покла�
даючи уповання на Божу допо�
могу. А Бог ніколи і нічого не за�
лишить у надії на його милість.

Патріарх висловив дуже
слушну думку: ніколи не пізно
стати на шлях виправлення. Але
краще зробити це якнайшвид�
ше. А ще краще: ідеально вико�
нувати свій обов’язок. А це оз�
начає — служити Богові й люби�
ти його всім своїм розумом і
всіма своїми силами.

Зустріч закінчилася благосло�
венням тих юнаків і дівчат, котрі
попросили про це Патріарха,
фотографуванням. А трохи
згодом Святійший відвідав сту�
дентську їдальню, до речі, по�
будовану на кошти Патріархату.
Філарет освятив приміщення,
яке вже третій місяць слугує сту�
дентам, а також багатьом пра�
цівникам нашого навчального
закладу.

Власна кореспонденція

На знімку: 
Патріарх Київський і всієї

України�Русі 
Святійший ФІЛАРЕТ.

Фото Олександра

КРИВОНОСОВА

Постаті Образ Івана Мазепи
в літературі західноєвропейського романтизму

Постать Івана Мазепи — одна
з найзагадковіших і найсупе�
речливіших — викликає неаби�
який інтерес і в українській, і у
світовій літературі. Ім’я та
діяльність Івана Мазепи завж�
ди привертали і привертають
увагу багатьох істориків, кри�
тиків, літературознавців, пись�
менників. Найчастіше його по�
казували як підступного зрад�
ника, властолюбця, людину ни�
цу, прокляту церквою і Богом.

І лише незначна частина ав�
торів, відступаючи від загаль�

ноприйнятої думки, відтворю�
вала справжнього Мазепу —
борця за свободу своєї країни.
Ця непересічна особистість,
найкультурніший із гетьманів,
поетично обдарований, із євро�
пейською освітою, приваблю�
вала майстрів художнього сло�
ва в Європі своїм справжнім
патріотизмом, бажанням волі
та щастя своєму народові,
національним колоритом. Про
нього писали Вольтер («Історія
Карла ХІІ»), Байрон (поема
«Мазепа»), О. Пушкін (поема

«Полтава»), Б. Залеський («Дума
про Мазепу»), Ю. Словацький
(трагедія «Мазепа»), К. Рилєєв
(поема «Войнаровський»), Б.
Лепкий (роман «Мазепа»),
В. Сосюра (поема «Мазепа») та
багато інших письменників. Об�
раз українського гетьмана висту�
пає в цих творах як втілення сво�
боди, символ непримиренності
до тиранів, безстрашності й муж�
ності у боротьбі за національне
визволення своєї країни.

Як же розкривають образ за�
гадкового і суперечливого ук�

раїнського політичного діяча
гетьмана І.Мазепи твори зару�
біжної літератури романтизму?

Мазепа Байрона — романтич�
ний герой: романтичне кохан�
ня, незвичайна пригода з ко�
нем. Він — бунтар, «шляхетний
злочинець», який кидає виклик
суспільству, його законам та
моральним нормам і зазнає ка�
ри. У поемі Байрона маємо дві
сюжетні лінії і, відповідно, два
образи Мазепи — в юності та в
старості.

(Закінчення на 8 стор.)
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За радянських часів це свято
було одним із найпопулярніших.
Кожну річницю Збройних Сил
СРСР відзначали урочисто і все�
народно. І збори влаштовували,
і вітання чоловікам організову�
вали. Аякже: захисники Вітчиз�
ни, її мирного неба.

Зі здобуттям незалежності в
Україні спробували відмовити�
ся від усіх без винятку радянсь�
ких свят. І дуже спромоглися в
цьому. Але не з 23�м числом
лютого. На побутовому рівні
люди, хай не так урочисто, як
ще донедавна, святкували, як і
раніше. І тоді влада знайшла
вихід. Указом Президента Ук�
раїни 23 лютого оголосили
святковим. Назву йому приду�
мали досить гарну: День захис�
ника Вітчизни.

В нашому університеті не
могли не зважати на нові реалії
життя. І цього року святкового
дня ще й вогник влаштували.
Провели свято в одному із залів

університетської їдальні.
Сценарій дійства, запропо�

нований профспілковою орга�
нізацією працівників універси�
тету і Центром художньої твор�
чості, був досить цікавим і
змістовним. Хоч було все про�
писано — як же без цього?, але
більше сподівались на імпро�
візацію. І не помилилися.

Спочатку до присутніх звер�
нулася перший проректор нав�
чального закладу Л.Ф. Рома�
ненко. Вона привітала при�
сутніх чоловіків зі святом, поба�
жала їм здоров’я, ще більших
успіхів у роботі.

Про те, чому і як виникла ідея
проведення вогника, розповіла
проректор університету — го�
ловний бухгалтер В. М. Жу�
равльова.

Було чимало інших поздоров�
чих виступів. У них підкреслюва�
лась роль чоловіків університе�
ту, в тому числі і ветеранів, у ста�
новленні й утвердженні на�

вчального закладу на освітянсь�
кому небосхилі України.

На пропозицію голови про�
фспілки працівників універси�
тету Г. Ф. Нікуліної учасники
вогника вшанували Хвилиною
мовчання полеглих у Великій
Вітчизняній війні. Своєрідним,
але логічним продовженням
цього стало колективне вико�
нання найпопулярніших лірич�
них пісень вікопомних часів.
Співали дружно, піднесено.

Але як не подякувати жінкам
за чудову ініціативу? Тож Пре�
зидент університету П. М. Та�
ланчук, проректор навчального
закладу П. П. Поліщук відповіли
на привітання, підкреслили
важливість співпраці всіх спів�
робітників, незалежно від віку,
статі, стажу роботи.

Вогник пройшов у щирій не�
вимушеній обстановці. Було
по�справжньому гарно і весе�
ло. Настрою додавали гуморес�
ки у виконанні ініціаторів

Свята Привітали захисників Вітчизни
дійства й аматорів Центру ху�
дожньої творчості університе�
ту. Свої співучі таланти вкотре
довели працівниця Центру Те�
тяна Кисляк і проректор універ�
ситету Оксана Коляда. Вони чу�
дово виконали українські на�
родні пісні.

З гітарою прийшла на свято
Катерина Кольченко. У супро�
воді проректора університету
виконувались пісні, присвячені
мужнім захисникам Вітчизни,
пам’яті тих, хто боронив рідну
землю під час найтяжчих вип�
робувань.

Справедливо кажуть: най�
цінніше те, що робиться від
душі. Тож віриться, що подібні
свята, як День захисника Віт�
чизни, будуть і надалі прово�
дитись у нашому університеті.
Бо такі заходи по�справжньо�
му здружують, згуртовують ко�
лектив, відкривають нові
таланти.

Власна кореспонденція

Як вечір звечоріє...
Заголовок цей з відомої ук�

раїнської народної пісні. Бо са�
ме вечірньої пори навіть у
вихідні чи святкові дні ще наші
пращури віддавали належне
дозвіллю. Причому дуже гар�
ному, яскравому, з дотриман�
ням вікових обрядів і звичаїв.
Такими були і вечорниці. В них,
крім молоді, що зрозуміло і
логічно, брали участь і старші
за віком люди.

Кілька років тому в нашому
університеті вирішили зверну�
тись до старовинних обрядів і
звичаїв. Вирішили влаштувати
українські вечорниці. І дарува�
ли таке свято жінкам навчаль�
ного закладу. Хоча, як ведеться
майже повсюдно, самі жінки
здебільшого готують і прово�
дять таке дійство. Чоловіки теж
не залишаються осторонь. 

Нинішнього року, на відміну
від попередніх вечорниць, їх
провели вже на власній тери�
торії, в одному із залів студе�
нтської їдальні.

Приміщення для вечорниць
підготували завчасно. Сцену
прибрали в українському на�
родному стилі. На стінах зали —
рушники, соняхи, яблука, ци�
буля, часник. Запрошені захо�

дили до приміщення під мелодії
українських народних пісень.

На сцену вибігає заквітчана
дівчина. Це — Весна. Вона
оббігає коло і своєю появою,
танком запрошує присутніх до
веселощів, пісень, ігор.

Сценарій свята підготували
профспілкова організація пра�
цівників навчального закладу і
Центр художньої творчості
університету.

Було чимало вітань, адресо�
ваних жіноцтву. З ними висту�
пили Президент університету
П. М. Таланчук, проректор на�
вчального закладу П. П. Полі�
щук та інші учасники свята.

А які вечорниці без пісень —
сольних чи хорових? Їх подару�
вали присутнім заслужена арти�
стка України, старший викладач
університету Світлана Мирвода,
лауреат багатьох конкурсів,
працівниця Центру художньої
творчості Тетяна Кисляк.

Було чимало конкурсів. Журі
було нелегко визначити най�
кращих. І все ж переможці були
названі. Гарно презентували
власноруч приготовлені страви
Інститут економіки та менедж�
менту (показали справжню ви�
ставу), комп’ютерники, Інже�

нерно�технологічний інститут.
Загалом усі без винятку під�
розділи навчального закладу
були на висоті. І приготовлені
ними страви схвально оцінили
не лише члени журі, а й чимало
присутніх. Як і минулі вечор�
ниці, вдалися «Президентські
вареники».

В конкурсі на найкращий кос�
тюм перемога дісталась предс�
тавницям Інституту комп’ютер�
них технологій. Слід сказати, що
не вперше. Але як вимогливе
журі могло не відзначити кра�
сиві народні костюми?

Великий інтерес викликали
також пісенний, танцювальний
та інші конкурси. Вони засвідчи�

ли, що творчі таланти в універ�
ситеті були, є і будуть.

Весь вечір розважали при�
сутніх самодіяльні артисти уні�
верситету — співаки і танцюрис�
ти. Вони підготували до свята
гарні номери. Особливо відзна�
чив би композицію «Весна»,
в якій головні ролі виконували
співачки вокального ансамблю
«Мальви».

Свято вдалося, привернуло
увагу багатьох працівників
університету до нашої минув�
шини — справді народних об�
рядів і традицій, які ми маємо
пам’ятати і розвивати.

Наш кореспондент
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У поемі Гюго Мазепа остаточ�
но втрачає риси конкретного
історичного діяча й міфоло�
гізується. Щоправда, в останніх
строфах першого розділу гово�
риться про те, що «цей живий
труп одного дня стане повели�
телем племен України», що
«його дика велич народиться із
його мук» і він «винагородить
себе, засіваючи поле мертвими
без погребіння», але говорить�
ся на рівні узагальнення, при�
таманного міфопоетичному
герою. Загалом можна стверд�
жувати, що у Гюго відбувається
перетворення образу історич�
ного діяча в міфологічний
символ.

О. Пушкін змалював Мазепу
з погляду державної процарсь�
кої російської ідеології, тому
постать гетьмана зображується
в найчорніших барвах. Пушкін
у своїй поемі «Полтава» предс�
тавляє його як людину, жадібну
до влади, закоренілу в підступ�

ності й злочинах, що зробила
наклеп на свого благодійника
Самойловича, як убивцю бать�
ка своєї коханки, зрадника Пет�
ра перед його перемогою, клят�
вопорушника Карла після його
поразки; пам’ять його, піддана
прокляттю церкви, не уникне і
прокляття людства.

Твір Ю. Словацького («Мазе�
па», Париж, 1840) — драма, в
якій характеристика постаті ре�

алізується через дію, діалоги.
Спочатку головний герой за�
мальовується як легковажний
юнак типу донжуана, але вже у
другій дії Словацький зображує
Мазепу інакше, ніж традиція і
легенда, що стосується моло�
дих років героя. Звичайно, Ма�
зепа до кінця життя зберігає
авантюрну відчайдушність та
відвагу, але він використовує її
у благородних цілях.

Образ Івана Мазепи в літературі
західноєвропейського романтизму

(Закінчення. 

Початок на 6 стор.)
У світовій літературі інтерес

до постаті Мазепи не втрачено і
через три століття. Український
гетьман Мазепа — це ціле яви�
ще, давно відоме європейській
громадськості. Його, сповнена
гострих колізій, доля надихну�
ла багатьох митців на низку за�
хоплюючих творів, які однак
торкаються лише кількох інтим�
них епізодів із життя цієї леген�
дарної особи. Ці твори дали
початок новим, позитивним
поглядам на роль гетьмана
Мазепи в українській історії та
літературі, але вони не позбав�
лені всіляких перебільшень,
а нерідко і явних прикрас.
Український гетьман виступає в
цих творах втіленням свободи,
символом непримиренності до
тиранів, безстрашності й муж�
ності у боротьбі за національне
визволення своєї країни.

Аліна КОРИНКА,

студентка ІІІ курсу
Інституту філології

та масових комунікацій,
(спеціальність «Переклад»)

Абітурієнт"2010

Побували 
у військовій частині

Як відомо, однією із важли�
вих складових частин навчаль�
но�виховного процесу будь�
якого вишу є профорієнтаційна
робота. Адже кожен навчаль�
ний заклад має щороку попов�
нюватись гарними студентами.

Останнім часом у нашому
університеті в цій роботі
приділяють увагу не лише випу�
скникам  загальноосвітніх шкіл
чи профтехучилищ, а й тим
юнакам, котрим з різних причин
не вдалося одразу продовжити
свою освіту у вищому навчаль�
ному закладі. Університетська
газета вже писала про зустріч з
курсантами Богунського ліцею,
яка відбулася в січні поточного
року.

Я хочу розповісти про пізнішу
зустріч, уже з військовослуж�
бовцями у Броварах. До цього

міста відправилася досить пре�
дставницька делегація.

Сценарій дійства був звичай�
ним, майже повністю повторю�
вав подібні зустрічі. Спочатку до
потенційних абітурієнтів звер�
нулися представники інститутів і
факультетів університету. Вони
розповіли про умови вступу і
навчання, про ті спеціальності,
які майбутні студенти можуть
отримати в Університеті «Ук�
раїна». Потім військовослуж�
бовці переглянули фільм про
навчальний заклад.

Та найбільше військовослуж�
бовцям сподобався концерт
студентської художньої са�
модіяльності. Він тривав приб�
лизно 1,5 години. Виступи окре�
мих співаків і вокального анса�
мблю «Мальви» глядачі сприй�
мали ледь не на «ура».

Цікаво нам, приїжджим, було
в музеї військової частини. До
речі, він поповниться універси�
тетськими експонатами, зокре�
ма, фотознімками про зустріч у
Броварах. Тож сподіваємося,

що чимало нинішніх вояків
поповнять студентську сім’ю.

Світлана ДУДКО,

учасниця художньої
самодіяльності Інституту 

економіки та менеджменту

На знімку: кадр з кінофільму про Івана Мазепу в його молоді роки

На знімку: одне із приміщень Університету «Україна» 
на Львівській, 23. Саме тут, у красивих корпусах (невдовзі в трьох) 

навчатимуться майбутні студенти
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Твої люди, університете ГГГГооооллллоооосссс     уууу     сссспппп іііі ввввааааччччккккииии     ————
дддджжжжееееррррееееллллоооо     ссссрррріііі бббблллляяяяссссттттееее

Понад десять років тому ім’я
Світлани Мирводи яскраво
засвітилося на пісенному небос�
хилі України. Тривалий час вона
була відома більше як вправна і
гарна бандуристка. Грала в ор�
кестрі народних інструментів
Національного радіо. Продов�
жує і далі грати в ньому. Але
любов до пісні, до сольних вис�
тупів на естраді перемогла. Ду�
же швидко глядачі помітили і
належно оцінили талант співач�
ки. А він багатогранний. Світла�
на Іванівна дуже гарно виконує
українські народні пісні, зокре�
ма романси, дружить і з сучас�
ною ліричною піснею.

Зрештою «догралася» і «дос�
півалася» до звання заслуженої
артистки України. Цю відзнаку
отримала трохи більше чоти�
рьох років тому.

Робота на радіо, гастролі по
Україні і за рубежем — доповни�
лись ще однією складовою в
житті співачки — вона стала вик�
ладачем нашого університету. В
Інституті економіки та менедж�
менту веде курс соціально�еко�
номічних аспектів розвитку
культури.

Час летить невпинно. Нещо�
давно заслужена артистка Ук�
раїни влаштувала для своїх
друзів і прихильників ювілей�
ний концерт. Він відбувся в сто�
личному Будинку вчителя і став
чудовим пісенним святом.

Концерт вела народна артист�
ка України Лариса Хоролець.
Майже тригодинне дійство
(перерви не було) захопило гля�
дачів. А як могло було інакше,
коли, крім ювілярки, на сцену
виходили по�справжньому тала�
новиті люди: співаки, поети, ком�
позитори? Запам’яталися чис�
ленні вітання від громадських і
мистецьких організацій, земляків
з Волині, колег по роботі.

Університет «Україна» при�
вітав ювілярку гарним виступом
першого проректора навчаль�
ного закладу Л. Ф. Романенко і
подарунком. А від Центру ху�
дожньої творчості квітами і
піснею привітала співачку Тетя�
на Кисляк.

Запам’ятались вітання акаде�
міка М. Жулинського, до речі,
земляка артистки, поетів М. Лу�
ківа, В. Крищенка, В. Василашка,
багатьох інших присутніх на
святі. Надійшла телеграма від

учительки ювілярки Тетяни
Петрівни Ткач, причому віршо�
вана.

Та головне, що приваблюва�
ло, зацікавлювало глядачів,
безперечно, були пісні. Їх вико�
нувала сама співачка або ж у
складі дуетів чи тріо. Кілька
пісень допоміг донести до при�
сутніх син співачки — Тимко. До
речі, юний музикант уже є лау�
реатом багатьох всеукраїнських
і міжнародних конкурсів. По�
чався концерт українською на�
родною піснею «Ой, летіла зозу�
ленька». Пізніше була теж на�

родна пісня про молодого ри�
балоньку, яку ювілярка викона�
ла разом зі своєю матір’ю. Зла�
годжено і чудово звучав дует.
Тож присутні зрозуміли, від ко�
го такий співучий талант у
Світлани Іванівни.

На сцену трохи згодом випу�
рхнула племінниця співачки —
Іванка. Вона не тільки привітала
тітоньку, а й гарно заспівала ди�
тячу пісеньку. 

Поздоровлень було дуже ба�
гато. Автори їх піднімались на
сцену з квітами і подарунками,
вітальними адресами.

Та головне, заради чого
прийшли сотні людей, були,
звичайно, пісні, які ювілярка
щедро дарувала присутнім. Во�
на виконувала їх сама, у влас�
ному супроводі і у супроводі си�
на, у супроводі ансамблю, у ду�
еті з відомими співаками. Дехто
зі співаків пісенно вітав свою ко�
лежанку або ж радо і охоче ви�
конував гарну пісню разом з
нею. Запам’ятались виступи на�
родних артистів України О. Ва�
силенка і М. Гаденка...

Наш університет згадувався
ще двічі. Один раз, коли викону�
валась пісня «Благословенна,
мати, будь» (дует з М. Святом),
присвячена матері студента на�
вчального закладу, поета Юрія
Тітова. Вдруге — коли С. Мирво�
да разом із О. Василенком
заспівала романс «Янгол каро�
окий (автор слів Ю. Тітов).

Запам’ятався виступ знаного
в Україні дуету «Росичі» в складі
композитора�співака Анатолія
Лаврінчука і Антона Дацуника.

Загалом концерт удався.
Свідчення тому — щедрі оплес�
ки глядачів, море квітів, злива
поздоровлень. Концерт засвід�
чив, що талант співачки квітне,
збагачується новими кольора�
ми. Щасти Вам, Світлано

Іванівно, чарівна і таланови@

та україночко!

Анатолій УРБАН

«Стоїть гора високая» — цю дуже відому українську народну пісню
поряд з багатьма іншими, виконала на своєму ювілейному концерті

заслужена артистка України, старший викладач 
нашого університету Світлана МИРВОДА

Привітання від університету. Його виголосили на сцені столичного Будинку вчителя 
перший проректор університету Л. РОМАНЕНКО, проректор навчального закладу П. ФЕСЮК; 

ліворуч — ведуча концерту Л. ХОРОЛЕЦЬ
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Твої таланти, «Україно»

ККККооооллллииии     ппппооооеееезззз іііі яяяя     ————    ссссттттаааанннн     ддддуууушшшшіііі
«Мої слова, мої вірші,
Мої рядки — болюча

сповідь.
Цей крик самотньої

душі
Лиш рима може 

заспокоїть…»
А. Загребельна

Саме так вона написала про се�
бе у квітні 2009 року, адже поезія
для Альони — стан душі. Читаючи
її вірші, в уяві постають образи:
такі справжні і такі живі. Здавало�
ся б, здатність мислити такими
образами притаманна кожній
творчій особистості. Але вміння
передати це у віршах так, щоб пе�
ред очима постала сама по собі
чітка кольоро�
ва карти�
на —
ц е

т а �
лант. У
поезії Альо�
ни оживає все: черво�
на калина, українська мова, кла�
весин, ніч і гуцульська трембіта. А
її вірші про кохання настільки
пронизані радістю і болем,
ніжністю та відчаєм, що відразу
починаєш розуміти всю силу їх
змісту. Вони надихають, ними за�
читуєшся, їх світла і бентежна
краса просочується в саме серце,
наповнюючи душу неповторною
мелодією…

З Альоною Загребельною ми
познайомилися в 2006 році, ко�
ли вступили до Відкритого
міжнародного університету
розвитку людини «Україна» на І
курс. Ця дівчинка з очима коль�
ору ночі чимось трохи відрізня�
лась від інших: в її поведінці ди�
вовижно перепліталися юна
дівоча звабливість, доросла
жіноча мудрість і дитяча

наївність. Сама ж про себе вона
згодом напише в одному творі
такі слова: «Нафарбована Леді
Лялька, одягнена в яскраву чер�
вону блузку з глибоким деколь�
те, чорні облягаючі штани,
манікюр «а ля спокусниця», а за
плечима — цілий мішок дитячої
наївності…» Так ми дізналися, що
вона пише вірші і прозу.

У 2009 році Альона стала пере�
можницею літературного конкур�
су «Життя як воно є!» у Всеук�
раїнській сімейній газеті, де було
опубліковано два її твори — «Про
нас» та «Зорі у кишенях». Коли
Альона прочитала їх для сту�
дентів нашої групи, то їй аплоду�
вала вся аудиторія! А коли вона

поділилася після цього своїми 
враженнями зі мною, то

сказала: «Я відчуваю
себе найщасливіше,

коли дарую свої
твори людям і їм
це справді подо�
бається; коли
можу своїм
словом донести
в їхні душі і сер�
ця хоч краплину

світла і свята
крізь наші нелегкі

«трохи сируваті»
будні…».
Можливо, ця дівчи�

на отримала свій талант
писати серцем у спадок від

свого предка Максима Горько�
го? Адже, як відомо, його
справжнє ім’я — Олексій
Пєшков, а коріння генеа�
логічного дерева Альони від
бабусі по маминій лінії Раїси
Пєшкової, яка родом із Росії.

Особисто я вважаю, що
Альона досягне неабияких ви�
сот на теренах українського
письменництва, бо ж є в неї для
цього не лише талант, а й напо�
легливість, бажання вчитися і
вдосконалюватися. Адже відо�
мо, цілеспрямована людина
завжди досягає своєї мети.

Тетяна ЧИЖЕВСЬКА,

студентка IV курсу
заочної форми навчання

(спеціальність 
«Видавнича

справа та редагування»)

Підсніжник
Зима... Лютують морози.

Зійшлися в дикому танці віхо�
ла із заметіллю. Але радує те,
що вже останній місяць зими.
Закінчується період теплого
одягу. Мабуть, зима й лютує
через те, що влада її
закінчується. Скоро буде
відлига.

Задзвенять струмки, розта�
не крига на річках, заплачуть
дахи будівель. Це буде, але
трішки пізніше. А зараз лютує
морозенко, гнівається, що за�
лишилося йому вже мало часу
для фарбування шибок, танців
підвладних йому завірюх...

Природа поки що спить. Не
спить лише він — маленький
підсніжник. Він такий без�
помічний і такий ніжний. Та�
кий беззахисний і водночас,
такий сильний! Паросток жит�
тя пробивається через товстий
шар снігу. Він — провісник
приходу весни. Скільки б не
намагався мороз знищити йо�
го, не виходить! Стоїть кволий
і в снігу, і в завірюху. Він схо�
жий на перше кохання, яке
ніколи не забувається... Пер�
ше кохання, яке схоже на під�
сніжник... Після нього буде
цвісти багато квітів, поля на�
решті зазеленіють, гаї запах�
нуть весняною свіжістю. Але
ми до кінця своїх днів будемо
пам’ятати аромат першої
квітки зимової весни, як аро�
мат першого свого кохання...

***    ***    ***

Одвічне соло

Полинний присмак самоти — 
Скорботне дорікання.
В очах виблискують світи —
Надії та страждання.
У грудях ще горить вогонь,
Вуста шепочуть кволо;
А місяць п’є з моїх долонь
Моє одвічне соло.
Течуть слова у небеса 
І гасять в небі зорі.
Вдивляється у образа
Душа в німому горі.
Шепочуть тенори лісів,
Згораючи в багаттях,
Сто молитов — 
правічних слів
В пробуджених зітханнях.
Холодний піт пробив чоло

І відігнав утому,
І потягнуло знов крило
До батьківського дому,
Де пісня мамина жива,
Де стіни не стискають,
Де сум, тривога і журба
Чомусь кудись зникають.
І відступає самота
В безсмерті того Раю!
...Тепер із місяцем слова
Я у вірші збираю.

***    ***    ***

Закохано дивлюся 
в твої очі

Закохано дивлюся в твої очі,
У їхню даль безмежно7

голубу,
І спогади недоспаної ночі
Шукаю в них, як істину

святу.
Пробуджені від спокою

зізнання,
Омріяні у снах прості слова
І подихом збентежене 

світання,
І серце, що з тобою ожива.
Коли тебе немає — 

в серці туга,
В очах — самотні відблиски

роси.
Ти — моя щемна, зболена

недуга,
Та намагаюсь біль цей

зберегти.
Бо ж голос твій загоїть 

усі рани,
Напоїть насолодою ночей.
Лиш душу збережи ти 

від омани,
Не відвернись від погляду

очей!
Не відречись від сказаного

слова,
І взятої руки не відпусти,
І не спали у запалі розмови
Тобою ж зібрані й заквітчані

мости!
Ловлю твій подих ніжний на

світанні,
І завмира цілунок на вустах.
Гублю себе й знаходжу 

у зізнаннях
І розквітаю у твоїх руках.
Закохано дивлюся в твої очі,
У їхню даль безмежно7

голубу,
І спогади недоспаної ночі
Шукаю в них, як істину

святу.

Альона ЗАГРЕБЕЛЬНА,
студентка IV курсу

заочної форми навчання

А
льона Загребельна



116.04.2010  № 3�4 (118�119)

Для того, щоб відвідувати
Італію, не знаючи італійської
мови, потрібно мати міцні
нерви. 

Не встигли ви зійти з літака,
як на вас чекає перше мовне
випробування. Так�так, просто
в аеропорту. Це табличка з на�
писом «Dogana». І найнеп�
риємніше те, що ви ту «догану»
мусите пройти обов’язково, бо
в обхід митниці ідуть лише не�
чесні люди, а ви до них не нале�
жите, правда?

Нарешті «догана» позаду, ви
залишили аеропорт і хоробро
простуєте вулицею. Але як діста�
тися готелю? Певно, треба «до�
помога залу». Спитаємо ось того
привітного юнака�італійця. Він
перейнявся вашою проблемою і
намагається пояснити вам доро�
гу, вживаючи «кара», «курва» та
«дура». Ви вже червонієте й обу�
рюєтесь? Не варто, адже хло�
пець лишень із властивою
італійцям люб’язністю назвав
вас «дорогою» (cara), мав на
увазі поворот (curva) і те, що ва�
ша мандрівка триватиме (dura)
довго. Мабуть, наступного разу
варто попросити співрозмовни�
ка говорити «п’яно» (piano),
тобто повільно, щоб краще ро�
зуміти?..

Дорогою варто було б чимось
підживитися. А ось і крамничка.
Продавець ввічливо питає: «Che
cosa Lei vuole?» («Ке коза лей

вуоле?»), але має на увазі зовсім
не козу, а «що б Ви хотіли?» (cosa
дослівно значить «річ»). Та ще
він, вочевидь, у доброму гуморі,
бо додає: «Di pi?» (тобто найбіль�
ше). Ви вихоплюєте знайоме
слово «п’ю» («pi?») и показуєте
на пачку соку. Продавець пере�
питує: «Succo?» («Сукко?»)...

Добре, сік не берете від гріха
подалі, але що ж купити? Варто
було б локшину, але на ній чо�
мусь написано «паста» (pas�
ta)... Жартома питаєте про
«salo» («я солю»), а продавець
невідомо чому хапає сіль. Ви
хитаєте головою, що, мовляв,
солі не треба... але не запере�
чуйте, у крамничці ви з продав�
цем самі (soli)! 

По тому, як усе�таки розбе�
ретеся з козами, соком, пастою
та бажаннями і попросите «ве�
ликий і смачний torto» (тобто
провину), краще не питайте у
продавця про torba, щоб донес�
ти покупки. Ну самі подумайте:
звідки він знає, де придбати
торф?  Він знає тільки про torta
(торт)! Тим паче, що зараз він
зайнятий: виганяє з вітрини
vespa (осу тобто), чий volo
(політ) був досить�таки нахаб�
ним, ще й до того вона зовсім
безсоромно вжалила вас. Тож
продавець, охоплений співчут�
тям до нещасного іноземця, те�
пер пропонує вам безкоштовно
кураре (curare). Ви злякано

рвонули з крамниці, щоб цей
дивний чолов’яга не отруїв вас?
Даремно. Вам же так люб’язно
запропонували полікуватися. І
що тепер робитимете? Пра�
вильно — підвищуватимете
опірність організму.

Але їсти хочеться. Ну що ж,
підемо на базар, це тут недале�
ко. Симпатичний продавець
протилежної статі зазирає вам в
очі і знову згадує козу. Але ми
вже вчені і знаємо, що та коза
значить. Тож впевнено пока�
зуємо на інжир і просимо «ось ті
figa». Бідні ви. Ні, справді вам
щиро співчуваю. Знаєте, що зна�
чить оте слово на f? Ні, не «ду�
ля». Ще гірше. Це одна з бру�
тальних лайок. Ліричний від�
ступ: як надумаєте попросити
мідії (cozza), то у жодному разі
не поміняйте місцями голосні,
бо вийде ще гірша лайка.

Отже, з їжею не склалось. До�
ведеться купувати подарунки.
Своїм маленьким племінни�
цям�росіянкам Ірі, Галині та Еллі
можна було б подарувати
стрічки (до речі, ira означає
«гнів», gallina — «курка», а ella...
ні, нічого жахливого, просто
«вона». Їхньому товаришу
Андрію, певно, було б дуже
приємно дізнатися, що andrei
значить «я пішов би»). Але ви
тепер розумні, тож «стрічка» не

скажете (хтозна, що це значить
у цих дивних італійців). Скажете
російською «lenta». Цікаво, а
що саме «маленька» ви попро�
сили? Продавець на мигах по�
яснює вам, що саме ви тільки
що сказали. Не треба обурюва�
тись: «Мале ми не хочемо!» Ад�
же всі й так знають, що зла
(male) ви дійсно не бажали. І не
треба вказувати подавцеві, що,
мовляв, склади покупки акурат�
но! Навіщо подарунок складати
сумно (accorato)? 

Щоб трохи заспокоїтися, ку�
пуєте газету. Там теж можна
знайти чимало цікавого. Наприк�
лад, серед оголошень про робо�
ту цілком може стояти «balia» (ні�
ні, бочок тут не наймають, шука�
ють всього лише няньку). У стат�
тях можуть згадуватися труппе
(truppe), тобто війська, бранка
(branca), тобто галузь, та ламен�
те (lamente), тобто скарги.
А якийсь із політиків цілком мо�
же виявитись віче (vice), тобто
боягузливим...

А знаєте, тут в Італії все�таки
непогано! Наступного року ви
обов’язково приїдете знову, ще
й прихопите всю свою фамілья
(famiglia, сім’ю)!

Марія МАР’ЄНКО,
студентка VI курсу

факультету філології
та масових комунікацій

Це — цікаво Неймовірні пригоди
українських слів в Італії

Переконує словом і особистим прикладом

Мета — здоровий спосіб життя

Близько 170 мільйонів людей
на Землі хворі на гепатит С. Від
3 до 4 мільйонів осіб інфікують�
ся щороку. В Європі, в тому
числі і в Україні, найпоши�
ренішим є зараження інфек�
ційним шляхом. Загалом у
нашій країні ймовірно хворіють
гепатитом 1,1 мільйона осіб.

Ця інфекція є основним су�
путником СНІДу, тому дуже
небезпечна передусім для мо�
лоді.

В Україні дещо робиться у по�
переджені такої епідемії. Однак
далеко не все. Такий висновок
зробив національний речник
США з гепатиту С Крістофер
Кеннеді Лоуфорд, котрий не�
щодавно відвідав Україну. Під
час візиту він зустрівся з від�

повідальними працівниками
міністерства охорони здоров’я
нашої країни, активістами окре�
мих громадських організацій.
Знайшов час і можливість на�
ціональний речник США висту�
пити і перед студентством
Києва. До речі, племінник екс�
президента США Джона Ф. Кен�
неді чимало років працює у
політиці та неурядовому сек�
торі, має двадцятирічний досвід
роботи в якості актора та про�
дюсера у кіно та телебізнесі.
Значну частину свого життя Кен�
неді боровся з алкогольною і
наркотичною залежністю, гепа�
титом. Вже 24 роки після подо�
лання згубних звичок і хвороби
цей американець пропагує здо�
ровий спосіб життя, власним

досвідом доводячи, що кожна
людина може змінитися на кра�
ще, стати іншою.

На зустрічі в Києво�Моги�
лянській академії були присутні
представники нашого універси�
тету — інститутів соціальних тех�
нологій, економіки та менедж�
менту, комп’ютерних техно�
логій. Подібні лекції корисні
молоді тим, що привертають
увагу до актуальних проблем
збереження здоров’я, спонука�
ють молодь вести здоровий
спосіб життя.

Анна СТУКАЛЮК,

студентка І курсу
Інституту економіки 

та менеджменту Гарний настрій 

при гарному здоров’ї
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«Біль за державу
в мене не минає»

На святі закоханих

— Ну, як Ви

почуваєтеся, хворий?

Чи Вам хоч трохи краще,

ніж учора?

— Спасибі, лікарю, 

та це дрібниця,

Й не треба так про мене

Вам журиться.

Біль за державу в мене 

не минає:

Чи негаразди швидко

подолає?

Як заживуть достойно

наші люди,

Тоді й мені, повірте,

краще буде.

Анатолій УРБАН

ЦЕНТР САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
для студентів із особливими

потребами
пропонує послуги:

1. Навчання студентів роботі на комп’ютері за допомо�
гою спеціальної програми мовного доступу до опера�
ційної системи. 

2. Консультації фахівця щодо роботи з комп’юте�
ром та  використання комп’ютерної техніки.

3. Тиражування навчальних матеріалів та переве�
дення їх в електронну форму за допомогою сканера.

4. У центрі є електронна бібліотека навчальних
матеріалів, яка постійно поповнюється та охоплює такі
галузі науки:
 Історія, філософія і релігієзнавство
 Економіка та право
 Психологія, педагогіка і соціологія
 Українська та зарубіжна література
 Біологія та медицина
 Спорт та багато іншого.

Центр працює за адресою: 

вул. Озерна, 2, СЗОШ № 168, каб. 8а

Розклад роботи центру:

 Вівторок 10:00 — 17:00

 Середа 14:00 — 18:00

 Четвер 14:00 — 18:00

Інформацію ви можете отримати за телефонами:

(093)@51@91@437 Наталія Володимирівна
428@74@12 внутрішній (147) — науково�дослідна частина 

З народного гумору

— Ви до екзамена 

не готувались,

Тому так кепсько 

і відповідали.

Це сивий викладач

студенту мовив.

— Давайте, мабуть,

стрінемось ми знову.

Невже надіялись на

якесь чудо?

— Я думав, що екзамен

завтра буде.

«Я думав, що екзамен 
завтра буде»

Ці знімки зроблено на одному із найліричніших свят, 
які так полюбляє молодь, в тому числі і студентська. 

Це — День Валентина, свято всіх закоханих. Молодь по�справжньому
веселиться, а дехто всерьйоз визначається зі своїм особистим життям.

Фото Павла БАГМУТА


