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З місця події

Це свято по праву називається традиційним. По-перше,
проводиться не вперше. По-друге, як правило, його влашто-
вують наприкінці травня. Саме тоді, коли можна підбити по-
передні підсумки поточного навчального року, зустрітися з
ровесниками, друзями, приятелями, показати їм, чого до-
сягли в своєму житті. Своєрідний звіт складають у Києві.

Спочатку про ділову частину свята. Ведучі його — студент-
ка IV курсу Інституту економіки та менеджменту Тетяна Бєлун
і другокурсник Інституту комп’ютерних технологій Максим
Шаповал — багато і гарно розповідали про Університет «Ук-
раїна», становлення і розвиток навчального закладу.

У ході свята були відзначені кращі підрозділи базової
структури з наукової роботи. Ними стали Інженерно-техно-
логічний інститут, Інститут права і суспільних відносин та
Інститут економіки та менеджменту. 

Проректор університету з наукової роботи К. О. Кольченко
і начальник науково-дослідної частини навчального закладу
Г. Ф. Нікуліна вручили дипломи, грамоти, подяки перемож-
цям нещодавньої, вже сьомої Міжнародної конференції
«Молодь, освіта, духовність». Високі відзнаки отримали сту-
денти базової структури (інші переможці будуть відзначені
трохи пізніше, в своїх колективах).

Перед основною, концертною, частиною дійства його
учасники могли переглянути творчі роботи багатьох сту-
дентів навчального закладу. Їх, цих робіт, виявилося чимало.
Чимало з них журі відзначило, як і переможців у пісенному,
танцювальному та інших мистецьких жанрах.

Так, у номінаціях «Декоративно-прикладне мистецтво» пе-
ремогла Катерина Жураєва з Полтави, «Фото» — Ігор Мики-
тюк з Хуста, «Художнє мистецтво» — Юлія Коваль з Горлівки,
«Літературна творчість» — Тетяна Мельничук (Тернопіль).

Концертна програма була тривалою (понад 80 виступів) і
яскравою. Як справедливо зазначила проректор університе-
ту О. П. Коляда, концерт ще раз переконливо засвідчив, що
таланти в малій «Україні» були, є і завжди будуть.

Наприклад, усіх глядачів полонив спів студента Горлівсь-
кого регіонального інституту Артура Сингаївського. Хлопець

чудово виконав сучасну ліричну пісню і загальновідому
народну «Ніч яка місячна». Повернеться Артур з Гран-прі
огляду студентських талантів.

Запам’яталися виступи і тих, хто не вперше приїздить до
Києва. Горлівчанка Юлія Мініх, полтавець Руслан Іванцов,
миколаївка Катерина  Хребтова, рівненчанка Юлія Парниць-
ка, вінничанка Маргарита Кузнецова показали зрослу майс-
терність, більшу впевненість.

На висоті були танцюристи Вінниці, Києва і Луцька, музи-
кант з Білої Церкви Олександр Русанов.

Недавнє відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні не могло не позначитись на репертуарі
співаків, декламаторів і танцюристів. Журі відзначило
спеціальними призами цих виконавців.

У трьох номінаціях «засвітилась» киянка Світлана Патра.
І як майстриня, і як співачка, і як поетеса. 

Загалом свято вдалося. Цьому не завадила навіть нестійка
дощова погода. Глядачі і виконавці залишали свято в чудо-
вому настрої.

Наш кореспондент

літо — 2010. Враження чудові

Університетське 

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

Святковий настрій
Фото ОЛЕСЯ КОВАЛЬЧУКА



З абсолютною більшістю
випускників нашого університе-
ту я спілкуюсь постійно. Цікав-
люсь не лише виробничими, а й
особистими справами. Радію
успіхам, переживаю, якщо трап-
ляються невдачі.

Одразу скажу: абсолютна
більшість наших випускників
(маю на увазі базову структуру
університету) відбулись як гарні
фахівці, загалом удатні люди. І
це стосується всіх без винятку
спеціальностей. Навіть тих, де
не дуже гаразд з працевлашту-
ванням з чисто мінливих потреб
ринку праці.

Назву кількох випускників,
якими по праву гордиться на-
вчальний заклад. Юрій Васюк —
працівник Міністерства екології
і захисту навколишнього сере-

довища. Ніна Стрілецька —
заступник головного редактора
видавничо-поліграфічної ком-
панії «Аксіома». Гарними жур-
налістами стали також Анна
Козлова і Артем Савченко, котрі
під час навчання працювали в
університетській газеті.

Знайшлася в столиці прес-
тижна робота випускникам
юридичного факультету (тепер
уже Інституту права і суспільних
відносин) Віталію Боженку,
Максиму Бендрику, Наталії
Мягковій, Тетяні Апостол та ба-
гатьом іншим. Вони влаштува-
лись за фахом і роблять
успішну кар’єру.

Загалом на недавній зустрічі
випускників попередніх і ни-
нішнього років говорилося про
те, що Університет «Україна»
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добре підготував абсолютну
більшість випускників до са-
мостійного трудового життя. Це
зазначили випускники —  викла-
дач політехнічного університету
Ростислав Бобренко, голова
міської спілки інвалідів України
Олександр Ворона, аспірантка,
викладачка факультету біоме-
дичних технологій Катерина
Злобіна, майстер ремонтної
майстерні концерну «Міцубісі»
Геннадій Бертелецький, голов-
ний технолог столичного ресто-
рану «Апрель» Тетяна Жура-
вель.

Зустріч відкрила перший про-
ректор університету Л. Ф. Рома-
ненко. Вона привітала випуск-
ників, запевнила їх, що на-
вчальний заклад усе робитиме,
щоб його вихованці відповіда-

ли високим вимогам су-
спільних і економічних ре-
алій. Перед учасниками
зустрічі виступили відома
співачка, заслужена арти-
стка України, старший вик-
ладач університету Світла-
на Мирвода, творчі колек-
тиви і окремі виконавці
студентської художньої са-
модіяльності.

Випускники пройшлися
Площею знань, побували в
аудиторіях, кабінетах і лабо-
раторіях навчальних кор-
пусів, охоче спілкувалися зі
своїми викладачами і сьо-
годнішними студентами.

Тетяна СОМКО,
начальник відділу

кар’єри, практики та 
працевлаштування

Твої люди, університете

Випускники — наша гордість і слава

НАШІ ГОСТІ
Активно працює в нашо-

му університеті клуб за
інтересами «Обличчям до
обличчя». В навчальному
закладі регулярно відбу-
ваються зустрічі з відоми-
ми політиками, письмен-
никами, спортсменами,
артистами, загалом ціка-
вими і творчими людьми.
Керує клубом помічник
Президента університету
Олександр КРИВОНОСОВ.

Чи не найбільше запа-
м’яталася студентам, бага-
тьом викладачам і праців-
никам навчального закла-
ду зустріч з відомим росій-
ським актором театру та
кіно Сергієм БЕЗРУКО-
ВИМ, котрий знайшов
змогу під час гастролей
театру в Києві відвідати
Університет «Україна».

На знімках: 
Олександр КРИВОНОСОВ

вручає пам’ятні подарунки
університету актору; 

фото на згадку: 
серед шанувальників талан-
ту, яких так багато у великій

і в малій Україні



Визначено переможців VIII
конкурсу студентських науко-
вих робіт за тематикою Х Між-
народної науково-практичної
конференції «Актуальні проб-
леми навчання та виховання
людей в інтегрованому освітнь-
ому середовищі"

Присуджено три перших
місця і нагороджено грошови-
ми преміями:

— Лопушанську Ольгу Во-
лодимирівну, студентку IV
курсу спеціальності «Правозна-
вство», за наукову роботу
«Адміністративно-правове ре-
гулювання мовної політики Ук-
раїни». Науковий керівник: Чо-
махашвілі О. Ш., к. ю. н.;

— Будьонну Тетяну Олегів-
ну, студентку VI курсу спеціаль-
ності «Технологія харчування»,
за наукову роботу «Технологія
виробів підвищеної біологічної
цінності із заварного тіста». На-
уковий керівник: Калакура
М. М., к. т. н., професор;

— Матвійця Олександра
Анатолійовича, студента IV
курсу спеціальності «Реабі-
літація» Полтавського інституту
економіки і права, за наукову
роботу «Лікувальна фізична
культура в реабілітації хворих
після перенесеного інфаркту
міокарда на поліклінічному етапі
лікування». Науковий керівник:
Бабич Н. Л., ст. викладач.

Присуджено три других місця
і нагороджено грошовими пре-
міями:

— Коржіновську Альону
Анатоліївну, студентку V курсу
Хмельницького інституту
соціальних технологій, соціаль-
но-гуманітарного факультету,
спеціальності «Фізична ре-
абілітація», за наукову роботу
«Застосування лікувальної та
оздоровчої культури для ре-
абілітації хворих на стенокардію
в диспансерно-поліклінічному
періоді». Науковий керівник:
Кравчук Л.С., заступник завіду-
вача кафедри;

— Матущак Олену Олек-
сіївну, студентку V курсу
Хмельницького інституту
соціальних технологій, факуль-
тету соціальної роботи, за нау-
кову роботу «Вплив батьківсь-
кого лихослів’я на формування
самооцінки особистості у під-
літковому віці». Науковий
керівник: Корабльова О. О.;

— Іщенко Олесю Олегівну,
студентку VІ курсу Інституту
соціальних технологій, спеціа-
льності «Психологія», за науко-

ву роботу «Роль емпатії у про-
фесійному становленні особис-
тості психолога». Науковий
керівник: Матвієнко Л. І., к. п. н,
доцент.

Присуджено п’ять третіх
місць і нагороджено грошови-
ми преміями:

— Кондраток Вікторію Вік-
торівну, студентку VІ курсу
Інституту соціальних техно-
логій, спеціальності «Фізична
реабілітація», за наукову робо-
ту «Масаж, як провідний метод
оздоровлення жінки». Науко-
вий керівник: Ковтонюк М. В.,
к. м. н., доцент;

— Сунгвич Ірину Мико-
лаївну, студентку IV курсу
Хмельницького інституту соціа-
льних технологій, соціально-гу-
манітарного факультету, спе-
ціальності «Соціальна робота», за
наукову роботу «Попередження
та профілактика алкоголізму в
дитячому та молодіжному сере-
довищах як загальнонаціональна
проблема». Науковий керівник:
Бурдаш М. В., ст. викладач;

— Поліщук Анну Вале-
ріївну, студентку ІІ курсу
Рівненського інституту ВМУРоЛ
«Україна», економічного фа-
культету, спеціальності «Еко-
номіка підприємництва», за
наукову роботу «Соціальна
політика в контексті реалізації
соціально-ринкової економі-
ки». Науковий керівник: Нікі-
тенко Д. В., к. е. н., доцент;

— Бойко Росіну Василівну,
студентку IV курсу Інституту
права та суспільних відносин,
спеціальності «Правознав-
ство», за наукову роботу «Пра-
вове поле зовнішньоеко-
номічної діяльності суб’єктів
господарювання: проблеми та
їх подолання». Науковий

керівник: Шмоткін О. В., к. ю. н.,
професор.

Нагороджено грамотами та по-
дарунками учасників конкурсу:

— Вдовику Каріну Ігорівну,
студентку IV курсу Білоцерківсь-
кого інституту економіки та уп-
равління, економічного факуль-
тету, спеціальності «Фінанси";

— Дем’янову Тетяну Віта-
ліївну, студентку IV курсу
Хмельницкого інституту соціа-
льних технологій, спеціальності
«Психологія";

— Латайчука Анатолія Во-
лодимировича, студента ІІІ
курсу Рівненського інституту
ВМУРоЛ «Україна», економічно-
го факультету, спеціальності
«Економіка підприємництва»;

— Смолкіна Ігоря Натанови-
ча, студента VІ курсу Інституту
права та суспільних відносин,
спеціальності «Правознавство».

Нагороджено подяками учас-
ників конкурсу:

— Дукуль Марину Оле-
гівну, студентку VІ курсу Інсти-
туту соціальних технологій,
спеціальності «Фізична ре-
абілітація»;

— Карпенко Олену Ігорівну,
студентку VІ курсу Білоцерківсь-
кого інституту економіки та уп-
равління, соціально-правового
факультету, спеціальності
«Соціальна робота»;

— Шаталовську Наталію
Миколаївну, студентку VІ кур-
су Хмельницького інституту
соціальних технологій, спе-
ціальності «Психологія»;

— Лисюк Іванну Василівну,
студентку ІV курсу Хмельниць-
кого інституту соціальних тех-
нологій, спеціальності «Психо-
логія;

— Камолих Дар’ю Андрі-
ївну, студентку Інституту права

та суспільних відносин, спе-
ціальності «Правознавство»;

— Виштюк Наталію Сергі-
ївну, студентку VІ курсу Інсти-
туту права та суспільних відно-
син, спеціальності «Правознав-
ство».

Нагороджено грамотами нау-
кових керівників студентів-пе-
реможців конкурсу із занесен-
ням подяки до особової справи:

— Чомахашвілі Олену Шо-
таївну, к. ю. н., доцента кафед-
ри консультаційного, адміні-
стративного та фінансового
права Інституту права та су-
спільних відносин;

— Калакуру Марію Ми-
хайлівну, к. т. н., професора
Інженерно-технолог ічного
інституту;

— Бабич Наталію Леоні-
дівну, ст. викладача Полтавсько-
го інституту економіки та права;

— Кравчук Людмилу Сте-
панівну, заступника завідувача
кафедри фізичної реабілітації
Хмельницького інституту соціа-
льних технологій;

— Ковтонюк Марину Вікто-
рівну, к. м. н., доцента Інститу-
ту соціальних технологій;

— Бурдаш Марину Ва-
силівну, старшого викладача
Хмельницького інституту соціа-
льних технологій;

— Корабльову Олену Олек-
сандрівну, викладача Хмель-
ницького інституту соціальних
технологій;

— Матвійчук Тетяну Вла-
диславівну, старшого викла-
дача Хмельницького інституту
соціальних технологій;

— Нікітенко Дмитра Ва-
лерійовича, к. е. н., доцента
Рівненського інституту;

— Шмоткіна О. В., к. ю. н.,
професора.
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Конкурси Переможців визначено

На одній із  конференцій університету
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Визначено переможців VІ
Конкурсу наукових робіт сту-
дентів із інвалідністю за темати-
кою наукових досліджень уні-
верситету, проведеного в рам-
ках ІХ Міжнародної науково-
практичної конференції «Акту-
альні проблеми навчання та ви-
ховання людей в інтегрованому
освітньому середовищі».

Нагороджено одноразо-
вою іменною стипендією
Народного депутата України
В. М. Сушкевича: за напрямом
«Психологія»:

перше місце — Литвин
Ксенію Леонідівну, студентку
VІ курсу Інституту соціальних
технологій, за наукову роботу
«Психологічні особливості
сімей, що виховують дітей із
ДЦП». Науковий керівник:
Купрєєва О. І., к. п. н., доцент;

перше місце — Хруль Ольгу
Сергіївну, студентку ІІ курсу
соціально-реабілітаційного
факультету Житомирського
е к о н о м і к о - г у м а н і т а р н о г о
інституту, за наукову роботу
«Активні та пасивні методи
лікування ожиріння». Науковий
керівник: Костенко В. М., к. м.
н., доцент.

Надано стипендію ім. про-
фесора Н. П. Воллернера:

за напрямом «Комп’ютерні
технології:

третє місце — Кікотю Олексію
Сергійовичу, студенту VІ курсу
Інституту комп’ютерних тех-
нологій спеціальності «Ком-
п’ютерні системи та мережі», за
наукову роботу «Інформаційний
Інтернет-сайт кіноіндустрії».
Науковий керівник: Тимошенко
О. М., к. ф-м. н., доцент;

за напрямом «Технології па-
кування»:

третє місце — Данчик Тетяні
Володимирівні, студентці V
курсу Інституту філології та ма-
сових комунікацій спеціаль-
ності «Технологія пакування»,
за наукову роботу «Комбіновані
пакувальні матеріали на основі
паперу». Науковий керівник:
Коптюх Л. А., д. т. н., професор;

третє місце — Урбанській
Ганні Вікторівні, студентці V
курсу Інституту філології та ма-
сових комунікацій спеціаль-
ності «Технологія пакування»,
за наукову роботу «Біорозк-
ладні пакувальні матеріали —
запорука екологічного чистого
довкілля майбутнього». Науко-
вий керівник: Коптюх Л. А.,
д. т. н., професор.

Надано стипендію ім. про-
фесора Н. Г. Дорофеєвої:

за напрямком «Екологія
довкілля»:

друге місце — Князєву Да-
нилу Вікторовичу, студенту ІІІ
курсу факультету біомедичних
технологій спеціальності «Еко-
логія та охорона навколишньо-
го середовища», за наукову
роботу «Використання предс-
тавників роду кизильних (Co-
toneaster (Medic) Bauhin) в озе-
лененні м. Києва». Науковий
керівник: доцент кафедри еко-
логії, к. б. н. Мележик О.В.

за напрямом «Соціальна ро-
бота»:

третє місце — Гаврилюк На-
талії Олександрівні, студентці
ІV курсу Миколаївського між-
регіонального інституту розвит-
ку людини, соціально-гума-
нітарного факультету, спеціаль-
ності «Соціальна робота», за
наукову роботу «Соціальна ре-
абілітація та адаптація осіб із
особливими потребами (на
прикладі Миколаївської об-
ласті)». Науковий керівник:
Шевчук О. С., к. п. н., доцент;

за напрямком «Економіка»:
третє місце — Трачу Володи-

миру Володимировичу,
студенту VІ курсу факультету
економіки і підприємництва
Вінницького соціально-еко-
номічного інституту, за наукову
роботу «Формування конкуре-
нтного потенціалу підприємств
малого бізнесу Вінницької
області в сучасних умовах». Нау-
ковий керівник: Козончук Н. В.,
ас. кафедри економіки і мене-
джменту.

За напрямом «Технологія
харчування»:

третє місце — Баковському
Євгенію Валерійовичу, сту-
денту V курсу Інженерно-техно-
логічного інституту, за наукову
роботу «Організація харчуван-
ня студентів Університету «Ук-
раїна». Науковий керівник:
Бублик Г. А., к. т. н., доцент.

Надано одноразову стипен-
дію Шарон Равер-Лампман:

за напрямом «Психологія»:
друге місце — Шкодич Олесі

Юріївні, студентці VІ курсу Інсти-
туту соціальних технологій
спеціальності «Психологія», за на-
укову роботу «Особливості впли-
ву реклами на перцептивну сферу
студентської молоді». Науковий
керівник: Петлюк О. Д., к. п. н.

Надано одноразову сти-
пендію Грега Лампмана:

за напрямом «Фізична ре-
абілітація»:

друге місце — Бурикіну Оле-
гу Ігоровичу, студенту ІІ курсу
спеціальності «Реабілітація»
Інституту соціальних техно-
логій, за наукову роботу
«Фізична реабілітація при ате-
росклерозі судин головного
мозку». Науковий керівник: Ве-
ретко І. А., ст. викладач.

Нагороджено грамотами та
подарунками:

— Чекановську Ірину Петрів-
ну, студентку VІ курсу спеціаль-
ності «Психологія» Хмельниць-
кого інституту соціальних тех-
нологій;

— Дем’яновську Тетяну
Віталіївну, студентку VІ курсу
спеціальності «Психологія»
Хмельницького інституту соціа-
льних технологій;

— Шумакову Надію Олек-
сандрівну, студентку VІ курсу
спеціальності «Психологія»
Хмельницького інституту соціа-
льних технологій;

— Корицького Руслана
Сергійовича, студента ІІ курсу
спеціальності «Реабілітація»
Хмельницького інституту соціа-
льних технологій;

— Дику Світлану Петрівну,
студентку VІ курсу спеціальності
«Реабілітація» Білоцерківського
інституту економіки та управ-
ління.

Нагороджено грамотами нау-
кових керівників студентів-пе-
реможців конкурсу із занесен-
ням подяки до особової справи:

— Купрєєву Ольгу Іллівну,
кандидата психологічних наук,

доцента Інституту соціальних
технологій;

— Косенко Валентину Ми-
колаївну, кандидата медич-
них наук, доцента Житомирсь-
кого економічно-гуманітарного
інституту;

— Тимошенко Оксану Ми-
хайлівну, кандидата фізико-
математичних наук, доцента
Інституту комп’ютерних техно-
логій;

— Коптюха Леоніда Андрі-
йовича, доктора технічних наук,
професора Інституту філології та
масових комунікацій;

— Мележик Ольгу Вікто-
рівну, кандидата біологічних
наук факультету біомедичних
технологій;

— Шевчук Олену Сергіївну,
кандидата педагогічних наук,
доцента Миколаївського
міжрегіонального інституту
розвитку людини, соціально-
гуманітарного факультету;

— Козанчук Наталію Володи-
мирівну, асистента кафедри еко-
номіки і менеджменту факультету
економіки і підприємництва Він-
ницького соціально-економічно-
го інституту;

— Бублик Галину Авра-
мівну, кандидата технічних на-
ук, доцента Інженерно-техно-
логічного інституту;

— Петлюк Олександру
Дмитрівну, кандидата психо-
логічних наук Інституту соціаль-
них технологій;

— Веретко Ірину Андріївну,
старшого викладача Хмель-
ницького інституту соціальних
технологій.

Конкурси Названо кращих

Серед зацікавлених слухачів Х міжнародної науково-практичної
конференції був і американський науковець Ед СТРАУЗЕР
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Як допомогти дитині з особ-
ливими потребами/ інвалід-
ністю адаптуватися до життя у
різномаїтому суспільстві, почу-
ватися в ньому комфортно та
мати можливості для пов-
ноцінної реалізації?

Ще донедавна переважна
більшість мешканців України
переконано відповіли б, що та-
ким дітям потрібна якісна, але
спеціалізована освіта. І від-
повідно — спеціалізовані на-
вчальні заклади. За даними
Міністерства освіти і науки, в
2008/2009 навчальному році в
Україні функціонували 385
спеціальних загальноосвітніх
шкіл та шкіл-інтернатів із кон-
тингентом 48,5 тисячі осіб. Та
світова практика підказує інші
однакові стартові можливості.
Тож діти з інвалідністю (фізич-
ними, розумовими та емоцій-
ними особливостями) повинні
мати можливість відвідувати
загальноосвітні школи, набува-
ти у них якісні знання, а також
навички співіснування та
взаємодії з іншими дітьми. На
цих принципах будується
інклюзивна освіта. А ще на
тому, що спільне навчання є
надзвичайно корисним не ли-
ше для дітей із особливостями,
але й для решти малечі, яка
вчиться толерантно ставитися
до людських відмінностей, бути
уважною до чужих потреб і
вміти прийти на допомогу.

Окремі навчальні заклади в
Україні вже мають досвід щодо
інклюзивної освіти. Але окремі
випадки сьогодні необхідно
поєднати в систему, зробити її
загальновживаною.

Впровадження інклюзивної
освіти в Україні потребує
серйозних змін, якими займа-
ються як державні установи,
академічні заклади, так і гро-
мадські організації. Прикладом
їх конструктивної співпраці є
проект «Інклюзивна освіта для
дітей із особливими потребами
в Україні». Цей пілотний проект
Україні запропонувала Канада,
яка є одним із лідерів у сфері
інклюзивної освіти.

Його метою є подальший
розвиток громадянського су-
спільства і напрацювання на-
лежної політики, які змінять

ставлення уряду, освітніх зак-
ладів, а також громадськості до
дітей із особливими потреба-
ми/інвалідністю та спонукати-
ме їх підтримувати інклюзивну
освіту через відповідний комп-
лекс заходів у сфері освіти та
соціальних послуг.

Проект розрахований на
п’ять років (2008-2013 рр.) і
здійснюється в Україні за
фінансової підтримки Канадсь-
кої Агенції з міжнародного роз-
витку (CIDA).

Серед партнерів — Канадсь-
кий центр вивчення неповно-
справності (КЦВН), який здій-
снює керівництво проектом,
Університет Грант МакЮен
(м. Едмонтон, провінція Аль-
берта) — він керує розробкою
навчальних програм та про-
фесійною підготовкою педа-
гогів.

Провідні українські партнери
проекту — Всеукраїнський

фонд «Крок за кроком», Інсти-
тут спеціальної педагогіки АПН
України та Національна асамб-
лея інвалідів України. Урядову
ланку представляють Міністер-
ство праці і соціального захисту
України та Міністерство освіти і
науки України. Освітню ланку
презентують Інститут післядип-
ломної освіти (Львів, Крим,
Київ), Національний педа-
гогічний університет ім. Драго-
манова, Національний Львівсь-
кий університет ім. Івана Фран-
ка, Кримський державний
і н ж е н е р н о - п е д а г о г і ч н и й
університет (Сімферополь). Се-
ред неурядових організацій
партнерами проекту є Львівсь-
кий Ресурсний центр незалеж-
ного життя, дитячий оздоровий
центр «Шанс».

Проект здійснюється у межах
двох пілотних регіонів в Ук-
раїні: у Львівській області та в
АР Крим (Сімферополь). Він

впроваджується у визначених
школах, але до семінарів, кон-
ференцій, до громадської
діяльності приєднуються й інші
навчальні заклади у цих
регіонах. А от представники
Київської області залучаються
до консультативної роботи в
межах проекту, а також до
оцінки його діяльності.

Для досягнення реальних ре-
зультатів у системі інклюзивної
освіти проект передбачає комп-
лексні підходи.

Саме про це і йшлося на не-
давній Міжнародній конфе-
ренції, що відбулася в нашому
університеті. Вибір, як зазнача-
ли ведучі зібрання, не випадко-
вий. Адже наш університет —
один з небагатьох навчальних
закладів в Україні, де всерйоз,
по-справжньому турбуються
про навчаня юнаків і дівчат із
особливими потребами. Це
підтвердила на конкретних
фактах і прикладах проректор з
наукової роботи університету
К. О. Кольченко.

Учасники семінару вели
зацікавлену розмову про те, як
краще, якими методами і спо-
собами домогтись поширення
інклюзивної освіти, приєднання
до неї дітей із особливими по-
требами.

Загалом дуже необхідний і
гуманний проект, звичайно за
активного сприяння українсь-
кої сторони, разрахований на
істотне поліпшення системи
підтримки дітей із інвалідністю
та їхніх родин в Україні.

Анатолій УРБАН

Про тих, хто поряд Українським дітям 
із інвалідністю — належну освіту

Успішний студент університету — Юрій ТІТОВ з родичами і друзями

На фестивалі «Сяйво надій»
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Стало вже хорошою тради-
цією в Університеті «Україна»
проводити у квітні Всеук-
раїнську конференцію студен-
тів і молодих учених. Започат-
кували ми її сім років тому і цієї
весни провели її вже всьоме,
причому у всіх інститутах і фа-
культетах без винятку. В рам-
ках конференції працювали
14 секцій, які охоплювали всі
напрями підготовки фахівців в
університеті. Можна сказати
без перебільшення, що ця кон-
ференція стала значною науко-
вою подією для наших сту-
дентів. Вони старанно і
відповідально готувались до
виступів, у більшості, як зазна-
чили у звітах керівники секцій,
показали високу теоретичну
підготовку, представили ціка-
вий експериментальний ма-
теріал. У більшості секцій до-
повіді супроводжувались наоч-
ними графічними матеріалами
та мультимедійним супрово-
дом там, де це було необхідно.
Більшість керівників секцій
підкреслюють активність учас-
ників, які проявились у змісто-
вних дискусіях.

Керівники секцій також
відмічають, що більшість до-
повідей учасників конференції
мали практичну спрямованість.
Слід зазначити, що за на конфе-
ренцію були запрошені поважні
гості — провідні вчені, письмен-
ники. Серед них: д. архіт, про-
фесор Київського національно-
го університету будівництва та
архітектури В. В. Куцевич, спів-
робітник Національного Анта-
рктичного центру МОН України
В. О. Бочкарьов, заступник ди-
ректора з наукової роботи НДІ
«Проектреконструкція» Б. С. Да-
маскін, прозаїк, член Спілки
письменників України Галина
Тарасюк.

Серед учасників конференції
були також і студенти-першо-
курсники, і студенти з інвалід-
ністю.

У цьогорічній конференції
було заявлено 645 виступів і
подано 535 тез доповідей, вис-
тупили з доповідями 519 учас-
ників.

З них: базова структура —
495, ТВСП — 12, інші ВНЗ — 12.

Цього року у конференції
взяли участь студенти, зокрема
з Білоцерківського інституту
економіки та управління,
Дубенської філії, Миколаївсь-
кого міжрегіонального інститу-
ту розвитку людини, Новока-
ховського гуманітарного інсти-
туту, Хмельницького інституту у
соціальних технологій. Також
взяли участь студенти Націо-
нального педагогічного універ-
ситету ім. М. П. Драгоманова,
Київського національного еко-
номічного університету ім. Ва-
дима Гетьмана, Київського
національного університету
ім. Тараса Шевченка, Київсько-
го національного торговельно-
економічного університету, На-
ціонального технічного універ-
ситету України «КПІ», Інститут
законодавства ВР України
КНУВС, Національної юридич-
ної академії ім. Я. Мудрого.

Виступили на конференції з
доповідями:

секція «Документознавство
та інформаційна діяльність: су-
часні проблеми та перспективи
розвитку» — 48 осіб; секція «Ук-
раїнознавство — основа філо-
логічної освіти та формування
духовності» — 29; секція «Ук-
раїнська журналістика і видав-
нича справа: час, пошук,

відповідальність» — 44; секція
«Актуальні проблеми сучасно-
го перекладознавства» — 27;
секція «Сучасні технології виго-
товлення етикеткової та паку-
вальної продукції» — 19; секція
«Сучасні технології зміцнення
здоров’я людини» — 30; секція
«Фахівець з соціальної роботи —
професія чи покликання» — 24;
секція «Психологічні проблеми
самореалізації студентської
молоді» — 18; секція «Правове
регулювання господарської
діяльності» — 39 (8 аспірантів,
5 здобувачів); секція «Суспіль-
но-політичні та соціокультурні
аспекти розвитку українського
суспільства» — 7; секція «Сис-
темний аналіз і комп’ютерні
технології» — 20; секція «Інно-
ваційні інженерні технології:
пошук та перспективи» — 148;
секція «Природа, медицина,
здоров’я» — 23.

Кращі доповідачі були від-
значені дипломами, подарун-
ками, а також подяками. Всьо-
го було нагороджено 230 кра-
щих доповідачів, у т. ч. 150 по-
дарунками та подяками.

Велика робота була прове-
дена працівниками видавничо-
друкарського комплексу універ-
ситету щодо випуску збірника
тез доповідей VII Всеукраїнської

наукової конференції студентів і
молодих учених «Молодь:
освіта, наука, духовність».

Як позитивний досвід слід
відмітити таке.

Крім озвучених доповідей,
були підготовлені і стендові до-
повіді, зокрема студентами з
вадами слуху (кафедра техно-
логії пакування) та студентами
кафедри технології харчування.

Серед доповідачів конфе-
ренції яскраво виділились ті
студенти, які входять до науко-
вого резерву університету, на
яких ми покладаємо надії, як на
майбутніх викладачів, вони бу-
ли серед нагороджених.

Також чітко прослідковував-
ся зв’язок між рівнем орга-
нізації наскрізної наукової ро-
боти студентів і рівнем до-
повідей на секціях: «Економічні
перспективи України в умовах
сталого розвитку», «Докумен-
тознавство та інформаційна
діяльність: сучасні проблеми та
перспективи розвитку»; «Ук-
раїнознавство — основа філо-
логічної освіти та формування
духовності; «Українська жур-
налістика і видавнича справа:
час, пошук, відповідальність»;
«Психологічні проблеми само-
реалізації студентської мо-
лоді»; «Фахівець із соціальної
роботи — робота чи покликан-
ня»; «Правове регулювання
господарської діяльності»,
«Природа, медицина, здо-
ров’я»; «Інноваційні інженерні
технології та матеріали май-
бутнього».

Ми плануємо випустити
збірник матеріалів конференції
на основі кращих доповідей
студентів.

Конференція — це велика
праця і студентів, і викладачів, і
організаторів, і вона, безумов-
но, стала серйозним стимулом
для розвитку студентської нау-
ки університету. 

Ганна НІКУЛІНА,
начальник 

науково-дослідної
частини Університету 

«Україна»

Конференції

Змістовні доповіді молодих науковців

На знімку: автор публікації, котра є головою профкому
університету, вручає посвідчення кращого за професією  доценту

Інституту права і суспільних відносин Андрію ТЕРЕЩЕНКУ
Фото Павла БАГМУТА
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СС ТТ УУ ДД ЕЕ НН ТТ СС ЬЬ КК ЕЕ   ЖЖ ИИ ТТ ТТ ЯЯ

Студентське самоврядування
у вищому навчальному закладі
— невід’ємна частина громадсь-
кого самоврядування, що за-
безпечує захист прав та інте-
ресів осіб, котрі навчаються у
ВНЗ, та їхню участь у його уп-
равлінні.

Студентськими президента-
ми нашого університету зде-
більшого були дівчата (Людми-
ла Поліщук, Діана Букатова,
Анастасія Коляда). Один раз
«булаву» захопив представник
сильної статі — Олексій Конд-
ратенко. Але не надовго — ли-
ше на два роки.

Донедавна чільником студе-
нтського самоврядування була

студентка IV курсу Інституту
соціальних технологій (спеціа-
льність «Соціальна робота»)
Ніна Гаєвська. Дівчина зуміла
створити команду однодумців,
постійними членами якої були
Анна Гавриленко, Артур Гонча-
ров, Сергій Шкаралевич та інші.

Чимало заходів були спря-
мовані на покращення студе-
нтського життя, зокрема сто-
совно організації навчального
процесу, сприяння науковій і
творчій роботі студентів. Багато
уваги наші активісти приділяли

співробітництву з іншими на-
вчальними закладами столиці і
загалом країни, облаштуванню
дозвілля молоді.

Запам’яталися численні акції,
проведені студентами універ-
ситету. Це, зокрема, «Серце до
Серця», «Трипільське коло»,
«Подаруй книгу дітям» та чима-
ло інших. Далеко за межі
навчального закладу вийшов
фестиваль творчості студентів-
інвалідів «Сяйво надій».
Справді масовими стали тижні
національної творчості, різні

конкурси і змагання…
Тож новий президент студе-

нтського самоврядування — а
ним став другокурсник Інститу-
ту економіки та менеджменту
Денис Шаталін — отримав гарну
спадщину. Сподіваємось, що
він з допомогою активу зробить
життя молоді університету ще
змістовнішим і цікавішим.

Олексій ТЮРМЕНКО,
студент IV курсу

Інженерно-технологічного
університету

13 квітня 2010 року у при-
міщенні арт-галереї «Худграф»
відбулося засідання Клубу мо-
лодих політиків під назвою «Чи
молодь має право на своє
міністерство?»

Після реєстрації учасників
зібрання виступили: Тарас Ми-
хальнюк — менеджер проектів
Регіонального представництва
Фонду ім. Фрідріха Еберта в Ук-
раїні та Білорусі, Світлана Толс-
тоухова — заступник міністра
України у справах сім’ї, молоді
та спорту, Павло Віктянський —
голова ВМГО «Студентська рес-
публіка», а також Андрій Пінчук
та Олесь Доній — Народні депу-
тати України, Констянтин За-
харченко — директор Департа-
менту сприяння соціальному
статовленню та розвитку молоді
Мінсім’ямолодьспорту, перший
заступник голови Українського
молодіжного форуму.

Основними темами для об-
говорення на засіданні стали:

— залучення молоді до прий-
няття відповідальних рішень у
державі; фінансування держа-
вою молодіжних громадських
організацій;

— створення окремого Міні-
стерства України у справах мо-
лоді як центрального органу
виконавчої влади, що опікуєть-
ся питанням молоді;

— презентація проекту нової
редакції Статуту Українського
молодіжного форуму, розроб-

леного Статутною комісією
УМФ.

На завершення підбили
підсумки засідання, обговорю-
вали також вирішення таких
проблем, як створення Будинку
молоді, проблеми з житлом та
працевлаштуванням молоді.
Після заключного слова всі
учасники засідання мали наго-
ду поспілкуватися між собою,
обговорити подальші дії мо-
лоді.

Алла СУЩЕНКО,
студентка VІ курсу Інституту

філології та масових
комунікацій (спеціальність

«Видавнича справа 
та редагування»)

Вибори Знайомтесь: новий президент 
студентського самоврядування

У молоді... міністерство
Хто найкрасивіший?

Щороку в нашому універси-
теті проводиться чимало фес-
тивалів, конкурсів. Та чи не
найвидовищніші і найцікавіші
серед них змагання найкра-
сивіших студентів та студенток.

Були, як і завжди, попередні
етапи цього конкурсу. Фінал
його відбувся в нічному клубі
«Форсаж». Спочатку ведучий
назвав конкурсантів, розповів
про кожного з них. А потім не
лише вроду, а й знання, вміння,
кмітливість довелося демон-
струвати юнакам і дівчатам.
Глядачі мали нагоду помилува-
тися та належно оцінити кра-

Конкурси

сиві сукні студенток і елегантні
костюми студентів.

Загалом багато позитиву от-
римали всі, хто цієї весняної
ночі прийшов до клубу.

А переможцями конкурсу
«Міс та Містер» стали першоку-
рсниця Інституту економіки та
менеджменту (спеціальність
«Маркетинг») Анна Стукалюк та
другокурсник цього ж інституту
(спеціальність «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяль-
ності») Іван Зарудній.

Наш кореспондент

На згадку про конкурс
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Ця всесвітня за масштабами і
наслідками трагедія трапилася
24 роки тому. Чи багато знаємо
про аварію на Чорнобильській
АЕС? Думаю, що не помилюсь,
коли скажу: зовсім мало. Трохи
більше старше покоління і
побіжно — молодь. А знати тре-
ба. Адже аварія на атомній
електростанції — це не тільки
втрачені життя і підірване здо-
ров’я, непоправне екологічне
лихо і значні матеріальні втра-
ти, а й героїзм і мужність
ліквідаторів, багаторічне подо-
лання наслідків усенародної ка-
тастрофи, біль і переживання
небайдужих людей — пере-
січних громадян та багатьох
творчих людей.

Те, що в Києві є Чорно-
бильський музей, дуже зро-
зуміло і необхідно. Відвідувачі
його мають змогу більше дізна-
тися про трагедію, про героїзм і
самопожертву сотень тисяч на-
ших співвітчизників, котрі

відвернули біду, яка нависла
над Україною, всією земною
кулею після вибуху Чорно-
бильського реактора.

Скажу одразу: ми, майбутні
економісти, стали немовби
свідками подій більш як двад-
цятирічної давності. І це завдя-
ки нашому викладачеві
Світлані Іванівні Мирводі. Вона
поряд зі штатними працівника-
ми музею стала гарним екскур-
соводом.

Так, час летить невпинно.
Але всі ми маємо завжди
аналізувати, до чого прийшло
людство і до чого воно прагне
йти. В чому сенс прогресу, як-
що він призводить до страж-
дань і жертв? Споживацький
підхід до природи, до життя за-
галом виливається в нові біди.

У холі музею увагу відвіду-
вачів привертають сюрре-
алістичні картини, які нагаду-
ють імовірні катаклізми — при-
родні і суспільні.

На другому поверсі музею
відвідувачі оглядають макет
ЧАЕС, діораму станції до і після
аварії. Тут же костюми ліквіда-
торів, фотографії, документи.

Далі ми потрапляємо до
великого залу з підлогою у
вигляді біологічного захисту
головного реактора. У центрі
залу — іконостас із Воскре-
сенського храму. Стеля при-
міщення виконана у вигляді
символічної картини світу, на
якій можна побачити атомні
електростанції.

Справляють незабутні вра-
ження відеоматеріали зони
аварії та цитати з Еклезіаста про
смисл і велич життя.

Цього ж дня ми побували в
Національному художньому му-
зеї. Виставка його «Імпресіонізм
і Україна» представила твори
кінця ХІХ — початку ХХ століття.
До речі, організації виставки
сприяли інші вітчизняні музеї та
приватні колекціонери столиці.

Екскурсії І духовно, і пізнавально
Ми, зокрема, дізналися, що

українські імпресіоналісти
кінця ХІХ — початку ХХ століття
творили під благотворним
впливом французьких худож-
ників. Яскраві, сонячні, на-
сичені повітрям і любов’ю до
життя картини зігріли наші
душі. Затамувавши подих, ми
насолоджувалися шедеврами
Олександра Мурашка, Миколи
Пимоненка, Івана Труша,
Миколи Бурачека, Олександра
Богомазова, Тита Дворникова,
Киріака Костанді, Олексія
Шовкуненка, Олександра Сті-
ліануді та інших.

Так, немає нічого кращого,
ніж поринути у чудовий світ
мистецтва, пізнати його велич і
магічну силу впливу.

Андрій БОЦУЛЯК,
студент IV курсу

Інституту економіки
та менеджменту

Ранок майже нечутно ступає
ногами на траву, струшуючи на
землю зі свого кадила легкий
туман. А заспане розчервоніле
сонце починає повільно впліта-
ти свої сліпучі стрічки у сивіюче
небо. Пробуджений соловей,
закохавшись, витьохкує кон-
валіям серенаду. Роса прокла-
дає срібні курсиви по стеблинах
троянд і капає сльозинками,
нанизуючись на їх гострі
колючки. Сонно позіхає вітер і
починає дужою рукою легень-
ко хитати за плече свою наре-
чену — молоду вишеньку, яка
за ніч вбралася в розкішну білу
сукню. І все починає прокида-
тися, лише місяць пішов за
обрій спати, обіклавшись пух-
кими подушками хмаринок і
зібравши в свої обійми всі зорі.

Уже майже світле і ясне небо
задивляється у чисту синьооку
річку, ніби в люстерко. По воді
попливли каченята і поряд
вмить пострибали сонячні зай-
чики, грайливо тікаючи від них,
а потім всі разом почали грати у
піжмурки, чим трохи налякали

водяного павука, який саме
задрімав. І він розгнівано побіг
на своїх довгих лапках у зарослі
молодої осоки, надіючись хоч
там спокійно насолоджуватися
весною. Молода верба розпле-
ла свою довгу косу і почала
вмиватися у річці, готуючись
весь день ніжитися під сонцем. 

Котик Воркотун повернувся
додому з лісу, що за ставом,
куди ще ввечері повів казку

співати зорям пісні, і вже зазивав
у гості лапкою день ясночолий,
що йшов назустріч ранку.

Від пташиного співу проки-
нулася навіть сон-трава. А осика
почала крадькома рахувати віки,
які зозуля прочитала велетню
дубу.

І коли сонце чимдуж поко-
тилося по небу і освітило по-
таємніші куточки землі своїми
променями, Мавка в лузі з

останньою росою випила ранок
випустила зі свого ляняного
рукава в небеса ластівок. А
потім побігла у поле співати
веснянки, лишивши за собою
жовтий слід — першу кульбабу…

Альона ЗАГРЕБЕЛЬНА,
студентка-заочниця

IV курсу (спеціальність
«Видавнича справа

та редагування»)

Образок

Р а н о кР а н о к

Серед наймальовничіших куточків нашої країни чи не найбільшу увагу туристів привертає Долина
нарцисів, що на околицях Хуста Закарпатської області. Це справді унікальна пам’ятка природи, яка
буквально зачаровує всіх без винятку людей незалежно від віку, вподобань

ФОТО Ірини СТРЕЛЬБИЦЬКОЇ
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Рецензія

Вже кілька років я з цікавістю
спостерігаю за творчою діяль-
ністю університетської театра-
льної студії «Данко», яку очо-
лює Андрій Лелюх. Попередні
вистави приємно вразили неор-
динарністю підходу до ма-
теріалу, креативністю та ен-
тузіазмом. Не розчарувала й
прем’єра за водевілем І. Ільфа
та Є. Петрова «Сильне почуття».

Вибір цього матеріалу за-
свідчує багатоглядність режисе-
ра (Андрій Лелюх) та роботу на
перспективний розвиток колек-
тиву. Не затертий до дір
сценічними втіленнями во-
девіль відомих одеських ав-
торів поєднує в собі ознаки
чехівського та зощенкіського
оповідань. Відродження такого
роду сценічного тексту дозволяє
акторам не тільки конкретного
колективу показати якісне зрос-
тання, а й звертає увагу на забу-
те іншими колективами.

Тексти І. Ільфа і Є. Петрова
дозволили проявити себе не
тільки виконавцям, а й режисе-
рові. Звертаючись до текстів
подібного рівня, автор вистави
бере на себе відповідальність
соціального розвінчання не-
доліків суспільства. Звичайно,
що впізнавати себе у гострих
образах вистави приємно не
всім. Оскільки вистава густона-
селена персонажами, подібни-
ми до Елочки Щукіної, то знай-
ти себе не так уже й важко. Ком-
панія гостей цього феєричного
свята являє собою універсальну
модель будь-якого суспільства,
де кожен персонаж як носій
соціальної маски уособлює ха-
рактер та пристрасті різно-
манітних прошарків громадсь-
кості. Чого варті лише образи
Рити (Ольга Костенко) та Чула-
нова (в цій ролі глядачі побачи-
ли І.Лелюха, артиста балету) —
шанувальників гламурно-за-
кордонного життя, псевдоліка-
ря Справченка (Георгій Пово-
лоцький), «халявщиці» Бернар-
дової (Наталія Єфремова) та
інші? Лише два персонажі цієї
вистави несподіваним чином
перевертають ситуацію, даючи
змогу зрозуміти, відкриваючи
зворотний бік життя. Містер Піп
(Борис Борисов), який виступає
у ролі весільного генерала, ви-
являється простим безробіт-
ним, що шукає щастя в ра-
дянській Москві. І вже зовсім

несподіваним рішенням режисе-
ра є трактовка образу Лівшиця,
якого дуже бояться гості. Замість
нахабного, бридкого та безпар-
донного типу, який протягом
вистави ледь не рушить усі деко-
рації та намагається зірвати
весілля, на сцені з’являється
ліричний, закоханий хлопчина
(Олег Кириченко). Не можу не
відмітити й роботу Галини Тихо-
мирової, яка виконує роль ма-
тері нареченої. Блискуче зіграна
вікова роль молодою актрисою,
бузумовно, говорить про її не-
ординарні творчі здібності.

Вистава «Сильне почуття» ще
раз довела професійність та ви-
соку режисерську майстерність

Андрія Лелюха. Низка гегів,
трюків, вигадок — все це лише
невелика частка того, що вда-
лося втілити на сцені режисе-
рові. Мінімальними засобами
виразності було створено ат-
мосферу та об’єднано в один
стиль простір, який важко наз-
вати вдало прилаштованим для
сценічного дійства. Тим не мен-
ше, відійшовши від побуто-
вості, режисер відтворює прав-
диву міщанську ауру. А весь
світ героїв він поміщає в тум-
бочці як приклад типового «ре-
човизму». Зі своєрідного
епіцентру світобудови цих лю-
дей з’являється все — і гості, і
предмети.

Звичайно, хотілося би бачити
більш стрімкий розвиток цього
колективу, який, незважаючи
на аматорський акторський
склад, має можливість посісти
гідне місце в серцях глядачів.

Ільїна ГЕНСІЦЬКА, 
театрознавець, 

керівник літературно-драма-
тургічної частини Київського

академічного театру «Колесо»,
викладач кафедри 

театрознавства Київського
національного університету 

театру, кіно і телебачення 
ім. Карпенка-Карого

(спеціально для «Університету
«Україна»)

Прем’єра, яка не розчарувала

На знімках: вгорі — сцена із вистави «Вісім люблячих жінок»;
внизу — вдячні глядачі разом із самодіяльними артистами

ФОТО Наталії ГАВРИЛЮК
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Це — цікаво ВВііддккррииттттяя ,,   щщоо   ззддииввууввааллии   ссвв іі тт
Багато видатних відкриттів

відбуваються випадково. Для
генія лишається тільки помітити
те, що бачать усі, але проходять
повз. Адже яблука падали на
голову людям і до Ньютона, а
Архімед не був першим серед
людей, що приймали ванну.
Але тільки перший відкрив ос-
новоположні закони фізики, а
другий — без складних аналізів
зміг визначити фальсифікацію
золотої корони Герона. 

Класичний приклад таких
випадкових спалахів геніїв —
відкриття першого антибіотика —
пеніциліну — в 1928 р. Воно
відбулося завдяки звичайній
неохайності. На відміну від
своїх акуратних колег шотла-
ндський бактеріолог Олександр
Флемінг не викидав викорис-
тані чашки з бактеріями по 2–3
тижні і брався за прибирання
тільки тоді, коли на лаборатор-
ному столі їх уже нікуди було
ставити. Одного разу одна з
чашок покрилася синьо-зеле-
ною цвіллю. На здивування
дослідника, цей самий «бруд»
убив усі стафілококи, що знахо-
дилися в чашці. Так був відкри-
тий перший антибіотик — пені-
цилін. Спочатку його виділяли
безпосередньо з цвілі, а потім
почали отримувати синтетич-
ним шляхом. 

Інша щаслива випадковість —
відкриття російським хірургом
Миколою Коротковим звуково-
го методу вимірювання ар-
теріального тиску, що поклало
початок ученню про гіпер-
тонічну хворобу. Навряд чи є
інше відкриття, яке сьогодні так
широко використовується в ме-
дичній практиці. Адже метод
Короткова — це найпростіший
механічний тонометр, який сьо-
годні є не тільки у кожного ліка-
ря, але і майже в кожному
будинку. Це трапилося під час
російсько-японської війни 1904 р.
Молодий хірург добровольцем
відправився на фронт, поста-
вивши за мету зменшення кіль-
кості інвалідів серед тяжкопора-
нених солдатів. Але як ще до
операції зрозуміти: можна пе-
рев’язувати кінцівку з пошкод-
женою артерією або вона
омертвіє після перев’язки і її до-
ведеться ампутувати? Вислухо-
вуючи судини поранених фо-
нендоскопом, Коротков виявив
незрозумілі звуки, які при стис-

ненні й ослабленні манжети на
кінцівці чергувалися строго за-
кономірно. Саме це чергування
звуків і лягло в основу нового
методу вимірювання тиску в
людини.

Інший прилад — кардіости-
мулятор, що зберігає сьогодні
життя мільйонам людей із зах-
ворюваннями серця, був ви-
найдений взагалі випадково. У
1941 році інженер Джон Хоппс
за замовленням ВМФ США
проводив дослідження з метою
знайти спосіб максимально
швидко обігріти людину, яка
довго пробула на морозі або в
холодній воді. Він спробував
використовувати для розігрі-
вання високочастотне вип-
ромінювання і випадково вия-
вив, що серце, котре перестало
битися через переохолоджен-
ня, можна знову запустити
електричними розрядами.
На основі відкриття Хоппса в
1950 р. був створений перший
кардіостимулятор.

Сьогодні медики вже не уяв-
ляють лікування цілого ряду
хвороб серця і судин без препа-
ратів під назвою «інгібітори
АПФ», які перешкоджають зву-
женню судин і за рахунок цього
знижують артеріальний тиск.
А з’явилися вони завдяки кро-
вожерливості гадюк. А точніше
завдяки найотрутнішій брази-
льській змії жарараки. Брази-
лець Серхіо Ферейра помітив,
що в укушених тварюкою рапто-
во і дуже сильно знижується
кров’яний тиск. У 1965 р. він
виділив з отрути змії речовини,
які блокували один важливий
фермент, що бере участь у регу-
ляції тонусу судин (той самий
так званий ангиотензинперет-
ворюючий фермент — АПФ).
Через декілька років у лабора-
торії створили перший препарат
на його основі. Так почалася
епоха інгібіторів АПФ у кардіо-
логії. Правда, сьогодні новітні
препарати цього класу отриму-
ють без допомоги гадюк, синте-
зуючи в лабораторії.

За даними найбільшого ро-
сійського дослідження при
призначенні АПФ вдалося зни-
зити кількість інфарктів у 8,5
разу, інсультів — у 10 разів і
гіпертонічних криз — у 5,7 разу.
Усі наукові співтовариства світу
рекомендують інгібітори АПФ
як препарати першого вибору

при лікуванні пацієнтів із ар-
теріальною гіпертонією.

Згідно з результатами опиту-
вання, проведеного Всеросійсь-
ким центром вивчення гро-
мадської думки, чимало грома-
дян вважають, що освоєння кос-
мосу — найважливіше відкриття
минулого століття. На друге
місце за значенням ставлять
комп’ютер (14%). По 8% нази-
вають мобільний телефон,
Інтернет, телебачення, 7% — до-
сягнення в медицині, 6% —
зв’язок, телефонію. Також висо-
ко оцінюють відкриття електри-
ки, нанотехнологій (по 4%),
створення автомобіля, поїзда
(вертольота, літака), пересадку
органів, винахід радіо (по 3%),
антибіотиків і пеніциліну,
відкриття атомної енергії, ядер-
ної фізики, винахід побутової
техніки (по 2%). Найрідше зга-
дують атомну бомбу, генну
інженерію, клонування, озбро-
єння (по 1%). Ще 1% вважають,
що значущих винаходів немає.
36% затруднялися відповісти.

А що готує нам ХХI століття?
Які найбільш очікувані відкриття
воно готує? Згідно із соціоло-
гічним опитуванням, проведено-
го Всеросійським центром вив-
чення громадської думки, пе-
ресічні громадяни найчастіше
чекають винаходу альтернатив-
них видів палива (34%) і штучно
вирощених органів (33%). Ко-
жен п’ятий (21%) прогнозує
відкриття ліків від усіх хвороб,
16% — штучного інтелекту, 14% —
доступних для всіх польотів у
космос, 13% — машин, що літа-
ють, 11% — засобів пересування
зі швидкістю, що перевищує
швидкість світла. З-поміж іншо-
го люди чекають винаходу спо-
собів читати чужі думки і теле-
портації (7% і 3% відповідно),
вічного двигуна, відкриття
секрету людського безсмертя,
створення еліксиру вічної мо-
лодості (по 6%) і машини часу
(5%).

При цьому чоловіки і жінки
роблять різні прогнози вина-
ходів ХХI століття. Так, предс-
тавники сильної половини
людства частіше згадують ство-
рення альтернативних видів па-
лива (41% проти 29%) і засобів
пересування зі швидкістю, що
перевищує швидкість світла
(13% проти 9% відповідно).
Жінки більш схильні передбача-

ти винахід ліків від усіх хвороб
(24% проти 17% серед чо-
ловіків).

Вельми цікаві прогнози
географічних відкриттів ХХI
століття. Не так давно з’явилася
інформація про існування серії
озер (!) під крижаним 4-х кіло-
метровим покривом Антаркти-
ди. Вчені навіть обчислили
приблизні розміри озера під
науково-дослідною станцією
«Схід», названого тим же ім’ям,
що і станція: довжина 230м, ши-
рина 50м, глибина більше 500м
і площа близько 10 тис. км.
Об’єм води в озері дорівнює
приблизно п’ятій частині Байка-
лу, а площа — Північній Ірландії.
Вік води в озері близько
мільйона років, і за цей період
вода жодного разу не стикалася
із сучасною атмосферою.

Багато вчених назвали від-
криття озера Схід одним із
найбільших географічних від-
криттів двадцятого століття. І це
відкриття поки не завершене до
кінця, оскільки до озера ніхто не
торкався: воно виявлене за до-
помогою супутників, що прово-
дили тут радарну зйомку.
Буріння було припинене у
близько 250м від озера. Але як
відібрати проби води з цього
озера, щоб захистити і його, і
проби від контакту із сучасною
атмосферою? Учені припу-
скають, що в озері можуть бути
невідомі поки що види живих
організмів.

Ще одне, вкрай цікаве,
відкриття пов’язане з бурінням
свердловин в Антарктиді. Це —
відновлення клімату Землі, його
циклічність, склад і властивості
атмосфери за весь період утво-
рення антарктичного льоду,
тобто за 450 тис. років. Є підста-
ви вважати, що дуже швидко
вчені отримають за допомогою
дослідження в Антарктиді точні
дані про клімат Землі упродовж
всього плейстоцена (2 млн.
років), що приведе до нових
відкриттів і допоможе зрозуміти
багато проблем глобальних
змін у ХХI столітті.

Майбутнє географічної на-
уки — це будь-які теоретичні,
зокрема фізико-географічні
відкриття. Вони виникнуть на
основі вивчення не властивих
колишній Землі географічних
об’єктів: природно-антропоген-
них комплексів, господарських
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систем, культурних ландшафтів
і так далі. Часто зміна й утворен-
ня нових географічних об’єктів
відбувається в результаті госпо-
дарської діяльності. Така при-
рода лісопарків, кар’єрів, про-
мислових відвалів, міських і
сільських ландшафтів. При цьо-
му можуть навіть утворюватися
об’єкти з дуже новими (навіть
для всієї Землі) властивостями.
Багато географічних відкриттів
очікується в галузі досліджень
географічних закономірностей і
ритмічних змін природних про-
цесів. Чимало ритмів (1800-рі-
чні, 80–90-річні, 11-річні та ін.)
уже відкрито. Але багато хто ще
«чекає» в непізнаному просторі
географічної науки.

Традиційну десятку — список
видатних наукових досягнень
початку ХХI століття — опубліку-
вав американський журнал

Science, який є лідером у
рейтингу наукових видань.
Пальму першості авторитетне
видання віддає дослідженням,
які наближають настання епохи
нанокомп’ютерів. Визначаючи
лідерське місце міні-комп’юте-
рам, експерти Science мали на
увазі органічні транзистори, що
створюються, так само, як і пер-
ше покоління транзисторів, у
лабораторіях Бела. Розмір
нових транзисторів не переви-
щує мільярдних доль метра.
Такий розмір обнадіює учених,
які шукають альтернативу
кремнієвим чіпам, оскільки
мініатюризація пристроїв, за-
снованих на неорганічних
напівпровідниках, обмежена
законами фундаментальної
фізики. Але при цьому фахівці
попереджають, що і в електрон-
них мікропроцесорах нанопри-

строї прийдуть на зміну
нинішнім кремнієвим транзис-
торам не раніше, ніж через 10
років. До топ-десятки увійшло
ще одне досягнення фізиків —
суператом, в основі якого ле-
жить нова форма матерії — Бо-
зе-ейнштейнівський конденсат,
що приніс його першовідкрива-
чам Корнеллу, Віману і Каттерле
Нобелівську премію. Назву «су-
ператом» він отримав тому, що
всі складові його — атоми — пе-
реходять в один і той же кванто-
вий стан, у природі це буває в
межах одного атома. Фактично
даний перший детальний опис
поведінки матерії в новому
фізичному режимі.

Із біологічних відкриттів року
до першої десятки увійшли,
природно, дослідження ге-
номів. До речі, коли журнал уже
вийшов у світ, з’явилися

Професія ХХІ століттяСучасні спеціальності

Знаменитий психолог мину-
лого сторіччя Жан Піаже проро-
чив, що в XXI сторіччі психологія
стане провідною наукою. Оче-
видно, його прогноз починає
збуватися. Психолог сьогодні —
одна з найпрестижніших про-
фесій. Будь-яка суспільна га-
лузь не може нормально функ-
ціонувати без фахівця цього
профілю.

В останні роки психологія ста-
ла наукою, затребуваною са-
мим життям. Однак слово «пси-
хологія» усе ще оповите завісою
таємниці для тих, кому не дово-
дилося стикатися з такими
фахівцями на практиці. Психо-
логів цінують, поважають, але в
повсякденному житті побою-
ються, думаючи, що вони
«наскрізь бачать людину»
навіть у простій розмові. 

У зв’язку із популярністю про-
фесії багато молодих людей,
вибираючи шляхи продовжен-
ня освіти, прагнуть одержати
професію психолога, щоб у та-
кий спосіб глибше пізнати себе,
а головне — опанувати метода-
ми, що дозволяють краще ро-
зуміти інших людей, в резуль-
таті чого успішніше впливати на
них. При цьому утрудняються
точно сказати, «хто такий пси-
холог», «що він робить», «яку
користь може принести» і
наскільки це відповідальна і не
проста професія. 

Кажуть, що А. Ейнштейн після
розмови з Ж. Піаже про психо-
логію дитячої гри сказав: «Я
дійшов висновку, що таємниця

атомного ядра — це дитяча гра,
у порівнянні з таємницею дитя-
чої гри». Ця теза, що припи-
сується в науковому фольклорі
великому фізикові, показує ви-
соку значимість і складність
психології як науки.

У повсякден-
ному житті
нерідко вико-
ристовуються
слова «психо-
логія», «психо-
лог», «психо-
логічний», не
завжди вклада-
ючи в них пра-
вильний зміст.
«Ця людина —
гарний психо-
лог», — говори-
мо ми про того,
хто вміє налаго-
дити контакт із
людьми, ро-
зуміє мотиви
поведінки. Але
цього мало, щоб займатися
психологією професійно, для
цього потрібно, як мінімум, ма-
ти психологічну освіту. А щоб
надавати відповідну допомогу
людям, необхідно мати неабия-
кий досвід практичної роботи.
Неможливо стати психологом-
консультантом, прослухавши
тільки курс лекцій або прочи-
тавши необхідні книги, для цьо-
го необхідна практика.

У нашому університеті, окрім
теоретичної підготовки, студен-
ти мають можливість набувати
навичок практичної роботи.

Цьому сприяє практика сту-
дентів на базах, які відповіда-
ють усім сферам майбутньої
професійної діяльності. Для за-
безпечення практичних та ла-
бораторних занять психодіаг-
ностичними та апаратурними

методиками при кафедрі «Пси-
хології» діє навчально-наукова
лабораторія. В інституті створе-
но «Центр практичної психо-
логії», де студенти можуть от-
римати психологічну допомогу
та набути власного досвіду кон-
сультативної, корекційної ро-
боти. Фахівцями Центру нада-
ються індивідуальні та групові
консультації, індивідуально-
групова психотерапія (психоко-
рекція), групова аналітична
психотерапія, психодіагностич-
ний супровід психотерапії та
психокорекції. 

Напрям підготовки за цією
спеціальністю достатньо широ-
кий — відповідно сфері застосу-
вання психологічних знань — у
рекламі та бізнесі, політиці,
маркетингу та менеджменті, за-
собах масової інформації, мис-
тецтві, спорті, силових структу-
рах, закладах освіти та клініках,
науково-дослідній, викладаць-
кій роботі тощо. 

Замовниками психологічної
роботи можуть виступати ор-
ганізація, родина, конкретна
людина. Взаємини психолога і
клієнта (замовника) встановлю-
ються, виходячи з трьох можли-
вих позицій психолога-практи-
ка: експерта, вчителя або кон-
сультанта.

Основні види діяльності
психолога на практиці — це пси-
хологічне оцінювання, психо-
логічне консультування, психо-
логічна освіта, корекційна і роз-
виваюча робота, психотерапія.

Які професії психолога сьо-
годні найбільш популярні і зат-
ребувані? 

Психолог в офісі компанії для
рекрутингу — здійснює підбір
персоналу, його навчання, про-
водить в компанії тренінги і
семінари. 

Оператор call-центру, на-
приклад, у мережі мобільного
зв’язку. Тут необхідно проявля-
ти свої знання психолога у про-
цесі спілкування з клієнтом або
потенційним покупцем. Творча
робота, хороший варіант для
старту кар’єри. 

повідомлення про повну роз-
шифровку 20-ої хромосоми лю-
дини — на ній знаходяться гени,
що визначають схильність до
різних деменцій, шкірних хво-
роб, діабету та імунних пато-
логій.

Роботи з надпровідних ма-
теріалів і нейтрино, які нарешті
проявили свою здатність перет-
ворюватися в космосі з соняч-
них в мюоні і тау-нейтрино, за-
вершують список.

Віктор МАЛИШЕВ,
директор 

Інженерно-технологічного
інституту Університету 

«Україна»,
професор,

завідувач кафедрою
хімії та новітніх хімічних 

технологій

(Закінчення на 12 стор.)

Людмила СЕРДЮК
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Спеціаліст по роботі з клієнта-
ми в компанії — забезпечує ро-
боту із клієнтською базою да-
них, розширює цю базу, презен-
тує послуги компанії. 

Психолог в ассесмент-центрі
(центрі оцінки персоналу) — за-
безпечує якісний та ефективний
підбір персоналу, досліджуючи
особистісні та ділові якості пер-
соналу (компетенції), здійснює
аналіз попиту в розвитку та на-
вчанні персоналу, створенні
тренінгових програм.

HR-менеджер — менеджер із
розвитку персоналу — здійснює
професійний підбір та відбір
персоналу; складає професійні
та особистісні профілі співробіт-
ників; досліджує професійну
мотивацію співробітників та
шляхи її підвищення; визначає
потребу персоналу в профе-
сійному навчанні та забезпечує
його шляхом проведення на-
вчальних тренінгів.

Коучінг: коуч (тренер, досвід-
чений наставник). Мета коучін-
гу — надання можливості
керівникам чітко та ефективно
визначати цілі та пріоритети
своїх організацій, виявляти цілі
та пріоритети своїх співробіт-
ників та будувати свої позиції в
бізнес-просторі.

І, звичайно, надання психо-
логічної допомоги клієнтам.
Відомо, що по допомогу до пси-
холога в європейських країнах і
в Америці звертаються частіше,
ніж до дантиста. А все тому, що
саме поняття «вилити душу» у

них розуміється як похід до пси-
холога. За даними Американсь-
кої психологічної асоціації кож-
ний четвертий американець хо-
ча б раз у житті звертався по до-
помогу до психолога. У нашій
країні в найкращому випадку —
одна людина з десяти. Мен-
талітет інший, а точніше — він
просто непорівняний із жодним
іншим. Українці володіють «ши-
рокою душею», завжди готові
вислухати і з розумінням поки-
вати головою. Самі теж не проти
«вилити душу» і розповісти про
свої проблеми, навіть якщо во-
ни абсолютно нецікаві співроз-
мовнику. 

Словом, потенціал для росту
ринку психологічних послуг —
великий, і криза цьому не пе-
решкода. Головне, вибираючи
психолога, переконуватися в
тому, що ця людина дійсно 5
років вивчала психологію і має
право як фахівець надавати до-
помогу. Слова повинні бути
підтверджені дипломом, а се-
анси — результатами. Щоб не
сталося так, як у анекдоті:
«Клієнт звертається до психоло-
га по допомогу і запитує: —
Скільки коштує у Вас прийом? —
Дорого. — А для найбільш ціка-
вих випадків? — За 50$ за годи-
ну для мене всі випадки цікаві». 

Людмила СЕРДЮК,
кандидат психологічних наук,

доцент, 
завідувач кафедри психології,
директор Інституту соціальних

технологій Університету
«Україна»

Професія ХХІ століття
(Продовження.
Початок на 11 стр.)

Таланти твої, «Україно»
Вокальний ансамбль «Мальви» — один із кращих творчих ко-

лективів нашого університету. Керує колективом Тетяна КИС-
ЛЯК.

Ансамбль — неодноразовий переможець багатьох всеук-
раїнських пісенних конкурсів. Дівчата успішно виступали у Бол-
гарії, а також дуже часто на різних заходах, які проводить
університет.

На цьому знімку, зробленому Наталією ГАВРИЛЮК, «Маль-
ви» під час концерту в одній із військових частин м. Бровари, де
наш університет проводив день відкритих дверей.

Генеральному директору видавничо-друкарського
комплексу університету Олегу Ярославовичу ГУДИМІ
11 червня ц. р. виповнилося піввіку. З них понад трид-
цять років він віддав поліграфії. За цей час зарекомен-
дував себе висококваліфікованим, компетентним фа-
хівцем. 

Підлеглі і друзі шанують Олега Ярославовича за лю-
дяність, діловитість, уміння швидко й гарно розв’язува-
ти виробничі і житейські проблеми.

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем 
Добра і щастя золота криниця!

Колеги по роботі, друзі

ВІТАЄМО !ВІТАЄМО !


