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Нашому університету виповнилося 12 років. Його утверджен�
ню на освітянському небосхилі України сприяли кілька чин�
ників. По�перше, потреба часу, коли всерйоз постала проблема
отримання вищої освіти багатьма неповносправними юнаками
і дівчатами. По�друге, ентузіазм та наполегливість ряду установ
і організацій, окремих особистостей створити саме такий
унікальний навчальний заклад.

Дванадцять років — не такий великий період, щоб уже роби�
ти завершальні висновки. Але відбулось головне — університет
голосно заявив про себе, став у рівень, а з деяких позицій
навіть випередив чимало набагато старші за віком виші. Тому
12�річчя, яке вирішив колектив ВНЗ відзначити разом із друзями
та прихильниками, став ще одним підтвердженням успішних
кроків університету у багатьох напрямках освітньої діяльності.

Свято провели у столичному Будинку офіцера. Було все, що
належить подібним заходам: і розповідь про навчальний
заклад, і відзначення переможців багатьох конкурсів, фести�
валів, і концерт.

Програму вечора вели студенти Тетяна Бєлун і Максим Шапо�
вал. Про роботу університету, його досягнення і проблеми роз�
повів керівник навчального закладу П. М. Таланчук (його вис�
туп публікується в сьогоднішньому числі газети).

На сцену один за одним піднімаються поважні гості. Вони
вітають працівників університету, вручають нагороди і відзна�
ки. Так, медаль імені Г. Сковороди прикрасила цього вечора
груди Президента університету П. М. Таланчука.

Високі відзнаки Академії педагогічних наук отримали про�
ректори університету П. В. Фесюк і О. П. Коляда, начальник
науково�дослідної частини Г.Ф. Нікуліна, завідуючий кафедрою
дизайну А. І. Ломовський, керівники територіально відокрем�
лених підрозділів О. М. Дікова�Фаворська (Житомир), Л. П. Мат�
вієнко (Миколаїв). Їх вручив віце�президент АПН В. М. Мад�
зігон.

Оголошуються підсумки багатьох внутрішньоуніверситетсь�
ких конкурсів, а також недавнього фестивалю «Сяйво надій».

Особливо врожайним цей рік став для колективу Інженерно�
технологічного інституту. Так, цей підрозділ університету визна�
но кращим за науковою роботою, за міжнародними зв’язками
з іншими навчальними закладами. Книга директора інституту
В. Малишева «Відкриття металевих хімічних елементів. Леген�
ди, міфи та реалії» стала переможцем у відповідному конкурсі.

За традицією профспілкова організація університету назвала
кращих викладачів навчального закладу.

Причому за різними номінаціями. Так, кращими викладача�
ми�новаторами визнані директор Інженерно�технологічного
інституту В. В. Малишев, завідувач кафедри інформаційних тех�
нологій та програмування С. С. Забара, доцент кафедри
фінансів Л. Г. Стожок, доцент кафедри соціальної роботи
В. Г. Кириленко, професор кафедри суспільно�політичних наук
глобалістики та соціальних комунікацій М. П. Машовець і до�
цент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій Т. І. Тугай.
Звання кращих викладачів�наставників присуджено професору
кафедри дизайну О. Р. Горбику, доценту кафедри психології
О. І. Купрєєвій, старшому викладачу кафедри технології харчу�
вання О. К. Хлоп’як і асистенту кафедри цивільного та госпо�
дарського права С. А. Долгому. За номінацією «Кращий викла�
дач — керівник науково�дослідної роботи студентів» найбільше
відзначилися професор кафедри технології харчування В. О. Ро�
моданова, доцент кафедри реабілітації М. В. Ковтонюк, профе�
сор кафедри цивільного та господарського права В. І. Лебеден�
ко, завідувач кафедри соціальної роботи В. Т. Циба, доценти
І. В. Пономаренко (кафедра загальноекономічних дисциплін),
Г. В. Гордієнко (кафедра документознавства та інформаційної
діяльності) та І. Л. Приліпко (кафедра української мови та літе�
ратури).

Насиченою і дуже яскравою була концертна програма. Її ок�
расою стали виступи відомих співаків — народного артиста Ук�
раїни Мар’яна Гаденка і заслуженої артистки України, старшо�
го викладача Інституту економіки і менеджменту Світлани Мир�
води. А відкривав вечір знаний у нашій країні художній колек�
тив Прикордонних військ.

Щедрими оплесками нагородили присутні і учасників ху�
дожньої самодіяльності навчального закладу, а також кількох
переможців недавнього фестивалю «Сяйво надій». Так, Світла�
на Дудко гарно виконала пісню «Віра в Бога» (музика працівни�
ка університету Ігоря Саїка, вірші — автора цих рядків). За�
пам'ятались присутнім також виступи Олександра Петрова
з Горлівки, Марії Сахаритової з Миколаєва, вокальних ансамб�
лів «Дніпрові зорі» і «Мальви», танцювальної і театральної
студій Центру художньої творчості університету.

Свято ще раз переконливо засвідчило, що наш університет
має серйозні досягнення на шляху подальшої розбудови
й утвердження в числі кращих навчальних закладів країни.

Анатолій УРБАН

Святкує університетЗ місця події

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!



Ось уже 12 років минуло
з того часу, як було прийнято
рішення про створення нашо�
го незвичайного навчального
закладу.

Цифра 12 є знаковою: вчен�
ня Христа першими понесли
людям апостоли, їх було 12.

У сиву давнину раз у два�
надцять років людство від�
мічало велике свято — День
землі.

Для співробітників і студен�
тів, які пов’язали свою долю
з Університетом «Україна»,
цей день є дійсно святковим,
з нього починається відлік
нашої історії.

У цей складний час, коли
освітня система України пере�
живає не кращі часи, різко
зменшились набори студентів
до вищих навчальних зак�
ладів, мали місце навіть ви�
падки невиконання держав�
ного замовлення, під загро�
зою існування сотні вищих
закладів освіти, Університет
«Україна» демонструє само�
достатність і сильну волю до
самозбереження та подаль�
шого розвитку.

І це не просто слова. Прак�
тичні дії наші є тому підтверд�
женням.

У той час, коли до 45 вузів
України при наборі у цьому
році не було подано жодної
заяви, а в 130 ВНЗ було пода�
но від 1 до 200 заяв, Універси�
тет «Україна» збільшив набір
у 2010 році тільки по базовій
структурі на 280 осіб у порів�
нянні з 2009 роком.

При цьому продовжується
успішне ліцензування нових
спеціальностей як у базовій
структурі, так і у ТВСП, а також
акредитація раніше ліцензо�
ваних спеціальностей.

Так, на сьогодні вже ліцен�
зовано й акредитовано 45 спе�
ціальностей рівня бакалавра�
ту, 31 спеціальність рівня спе�
ціаліста і 30 спеціальностей
освітньо�кваліфікаційного
рівня магістра.

Більше того, зараз ми роз�

почали розроблення стратегії
розширення спектра напрямів
підготовки фахівців в універ�
ситеті.

Зокрема, розглядається пе�
релік трьох десятків спеціаль�
ностей, при цьому наголос
робиться на відкриття новіт�
ніх спеціальностей, пов’яза�
них із науково�природничи�
ми, інженерно�технічними,
технологічними і гуманітар�
ними галузями знань.

За час свого існування уні�
верситет перетворився на су�
часний вищий навчальний
заклад IV рівня акредитації, де
в 6 інститутах, на одному фа�
культеті, у коледжі базової
структури у м. Києві та в 19 те�
риторіально відокремлених
структурних підрозділах, се�
ред яких 13 інститутів, 3 філії,
3 коледжі, за 45 конкуренто�
спроможними спеціальностя�
ми різних освітньо�кваліфіка�
ційних рівнів навчається
31 547 студентів, у тому числі
2268 осіб із особливими пот�
ребами, серед них — 944
інваліди, 143 — сироти, 1180 —
дітей із соціально незахище�
них сімей.

В Університеті «Україна»
разом із його ТВСП налічується
2 579 науково�педагогічних
працівників. Із них на постійній
основі — 60%, решта — за
сумісництвом. У числі науко�
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во�педагогічних
працівників із на�
уковими ступе�
нями і вченими
званнями 1 354
особи, або 53%,
з них докторів
наук, професорів
— 11%, канди�
датів наук, до�
центів — 41%. В
у н і в е р с и т е т і
плідно працюють
2 академіки
НАПН і 3 члени�
кореспонденти
НАНУ та галузе�
вих академій.

Своєю плідною
працею множать наші здобутки
більше десяти академіків гро�
мадських академій.

У нашому закладі упродовж
12 років послідовно вирішуєть�
ся загальнодержавна пробле�
ма відкритості й доступності
вищої освіти. Уперше в Україні
розроблена, практично впро�
ваджується і постійно вдоско�
налюється вітчизняна система
супроводу навчання людей із
інвалідністю. З цією метою си�
стематично опрацьовується та
адаптується до українських
реалій міжнародний досвід
інклюзивної освіти провідних
ВНЗ Росії, Великої Британії,
Німеччини, США, Канади,
Польщі.

Університет «Україна» бере
участь у педагогічному експери�
менті щодо організації навчання
студентів із особливими потре�
бами в інтегрованому освітньо�
му середовищі у вищих на�
вчальних закладах III–IV рівнів
акредитації у 2008–2011 рр.

Для забезпечення рівного
доступу до вищої освіти в уні�
верситеті послідовно реалі�
зується концепція створення
вільного архітектурно�освіт�
ньо�комунікаційного просто�
ру, в якому студенти з інва�
лідністю можуть безпечно пе�
ресуватися, навчатися та спіл�
куватися. Доступність та без�
бар'єрність освітнього середо�

вища є необхідною умовою
успішного навчання, в першу
чергу, студентів із вадами
опорно�рухового апарату, зо�
ру, слуху та ДЦП.

До речі, зараз ми завер�
шуємо корпус на 5000 м2, який
виконується у повній
відповідності до вимог архі�
тектурної безбар’єрності. Уні�
верситет створив видавничо�
друкарський комплекс, який
видрукував близько мільйона
книжок.

В Університеті «Україна»
продовжується динамічне фор�
мування наукової складової.

Відкрито аспірантуру за
8 спеціальностями, в якій
навчається 79 аспірантів. Ще
129 викладачів Університету
«Україна» навчається в аспі�
рантурах академічних установ
та інших ВНЗ. Над докторськи�
ми дисертаціями працює 51
викладач, 213 закріплено здо�
бувачами.

Розроблена і почала втілю�
ватися в життя програма фор�
мування спеціалізованих уче�
них рад для захисту дисер�
тацій. Уже створена і починає
працювати перша рада із за�
хисту кандидатських дисер�
тацій у правничій галузі. На
черзі ще шість спеціалізованих
учених рад.

Науковці університету ма�
ють серйозні напрацювання в
галузі екології, медицини,
альтернативної енергетики,
комп’ютерної техніки, педа�
гогіки.

Завдання полягає в тому,
щоб їх із широким розмахом
впровадити у народне госпо�
дарство й отримати належний
економічний ефект.

Не байдужими були спів�
робітники Університету «Ук�
раїна» до виборів депутатів у
місцеві і регіональні органи
місцевого самоврядування.
В результаті троє наших спів�
робітників стали депутатами
обласних рад, шість — міських
рад і один співробітник — ра�
йонної ради.

З виступу Президента Університету «Україна»
П. М. Таланчука на урочистих зборах, 

присвячених 12�річчю навчального закладу
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Роман Петрович Карпюк —
ректор Луцького інституту
розвитку людини — очолив
у Волинській обласній раді
комісію з питань освіти, на�
уки, духовності, релігії та за�
собів масового зв’язку.

Далеко не кожен універси�
тет має такий ужинок.

До речі, університет — один
із перших ВНЗ, що створив
Вищу школу політичного лі�
дера для навчання депутатів
усіх рівнів і партійних функ�
ціонерів, і ми сподіваємося,
що цим кроком зробили свій
внесок у підвищення політич�
ної культури нашого суспі�
льства.

Університет поширює між�
народні зв'язки, інтегруючись
у європейське та світове
співтовариство. Підписано 56
договорів із закордонними
університетами та організа�
ціями. Університет є постій�
ним членом міжнародної
Асоціації  Університетів за Де�

мократію (AUDEM) та офіцій�
ним партнером українсько�
канадського проекту «Інклю�
зивна освіта дітей в Україні». 

Актуальні дослідження Цент�
ру високих технологій при�
вертають увагу закордонних
партнерів. Інститут альтерна�
тивних джерел енергії уклав
договір із Комерційною Пала�
тою Мексики, Інститут нано�
технологій отримав 5 грантів
і активно співпрацює за про�
ектами із закордонними парт�
нерами.

Кафедра прикладної хімії
базової структури проводить
дослідження із закордонними
партнерами за 9 проектами
(Франція, Румунія, Словаччи�
на, Китай, Австрія). 

Активно проводиться між�
народна діяльність у Кіровог�
радському, Рівненському, Він�
ницькому та Миколаївському
ТВСП. 

Цікавим і напруженим
є студентське життя. В універ�

ситеті створено й успішно
функціонує студентське са�
моврядування.

Для посилення управлінсь�
кої функції адміністрація на�
вчального закладу активно
використовує новітні форми
«зворотного» зв’язку у вигляді
соціологічних досліджень
«Викладач очима студентів»
та «Студентська оцінка діяль�
ності УУ». Скаутський рух
Університету «Україна» вий�
шов на міжнародний рівень.

Створена й успішно розви�
вається художня самодіяль�
ність, не тільки в Україні, а й
за кордоном знані наші колек�
тиви художньої самодіяль�
ності, стало доброю тради�
цією щорічне проведення
мистецького фестивалю твор�
чості інвалідів «Сяйво надій».

Що ж стосується результатів
спортивно�масової роботи, то
я повинен відповідально зая�
вити, що за чисельністю чем�
піонів паралімпійських і деф�

лімпійських ігор наш універси�
тет немає собі рівних ні серед
ВНЗ країн колишнього СРСР, ні
серед країн Європи. Двадцять
високих урядових нагород
оцінили їхню звитягу.

На завершення я хочу за�
значити, що, попри всі труд�
нощі, ми маємо підтримку
депутатського корпусу, влад�
них структур усіх рівнів, ЗМІ
у здійсненні подальшого
розвитку Університету «Ук�
раїна».

У нас є щодо цього дев'ять
фундаментальних програм,
які включають понад сімдесят
складових. І, звичайно ж, ми
маємо підтримку і практичну
допомогу присутніх у залі на�
ших дорогих гостей, за що
Вам, нашим симпатикам,
низько вклоняється весь ко�
лектив університету. Тож, я
закликаю всіх до єднання,
щоб отримати синергетичний
ефект і зробити Університет
«Україна» процвітаючим.

«Подаруй

Акції

бібліотеці книгу»
30 вересня минулого року в

університеті була оголошена
акція «Подаруй бібліотеці
книгу». Спочатку не було
впевненості в позитивному
результаті, але життя довело,
що у нас працюють чуйні і
доброзичливі люди. За три ос�
танні місяці надійшло понад
250 назв подарованих друко�
ваних та аудіовізуальних до�
кументів, у тому числі понад
170 назв від професорсько�
викладацького складу універ�
ситету. Серед подарованого —
енциклопедії, антології, слов�
ники, альбоми, монографії,
навчальні посібники, інозем�
на література мовою оригіна�
лу, аудіо�, відеопродукція.

Назву активних шануваль�
ників бібліотеки, які зробили
значний внесок дарчої літера�
тури в бібліотечний фонд:
Президент університету Петро
Михайлович Таланчук, про�
ректор з наукової роботи
Віктор Іванович Олефір, рад�

ник Президента з питань інк�
люзивного навчання Катери�
на Олегівна Кольченко,
помічник Президента Олек�
сандр Сергійович Кривоно�
сов, директор Інституту еко�
номіки та менеджменту Ми�
кола Володимирович Мних,
начальник відділу виховної
роботи Вікторія Андріївна Ди�
ка, менеджер видавничо�
друкарського комплексу Ва�
лентина Яківна Бажан, викла�
дач Тетяна Володимирівна
Петренко, бібліотекар Дарія
Олександрівна Сопова.

Систематично надходить
дарча література від кафедри
«Технологія харчування», де
завідуючою Марія Михайлів�
на Калакура.

Наш колектив висловлює
щиру подяку за подаровану
літературу та повагу до
бібліотеки.

Ніна КОЛЕСНИКОВА,
директор бібліотеки

Університету «Україна»

Вітаємо!
За результатами минулорічного опитування
читачів газети «Освіта» визначено кращих
освітян нашої країни. Серед відзначених —
Президент Університету «Україна» ПП..  ММ..  ТТАА$$
ЛЛААННЧЧУУКК.. Він став лауреатом відзнаки «Народ
мій завжди буде». За «прецедент людяності
й учасливості у розв’язанні проблеми вищої
освіти для інвалідів та незахищених про$
шарків населення».

На знімку: зустріч в університеті із заступником Глави Адміністраці
Президента України Ганною ГЕРМАН (в центрі знімка). 

Ліворуч Президент університету П. М. ТАЛАНЧУК, 
праворуч старший викладач університету С. І. МИРВОДА
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Цього разу нашого універ�
ситету. Причому увосьме. Бо
вже стільки років у нашому
навчальному закладі напри�
кінці року відбувається Всеук�
раїнський фестиваль «Сяйво
надій». Це конкурс талантів,
справжніх і яскравих. І демон�
струють їх студенти, які мають
проблеми зі здоров’ям.

Не хочеться називати їх
інвалідами, хоча це слово точ�
но визначає статус усіх без
винятку конкурсантів. Є інші
визначення: «з особливими
потребами», «з обмеженими
можливостями», «неповносп�
равні» тощо. Але вони, насам�
перед, просто мужні люди,
котрі знайшли себе не тільки
в навчанні, а й у творчості.
І небезуспішно.

Ось уже кілька років підряд
місцем проведення фестива�
лю наші студенти обирають
нічний клуб «Бінго». І хоч у
залі було досить прохолодно,
але всіх учасників творчих
змагань і присутніх зігрівало
тепло дуже змістовного та яск�
равого дійства.

Восьмий фестиваль, як і по�
передні, знову переконливо
підтвердив: таланти в Універ�
ситеті «Україна» були, є і завж�
ди будуть. Бо щоразу на фес�
тиваль приходять і приїздять
із усіх регіонів країни чимало
справді здібних та здатних
юнаків і дівчат. Дехто не впер�
ше, дехто пробує свої вміння і
таланти у звичайній чи новій
для себе номінації. І все ж пе�
реважають новачки, хто впер�
ше наважується заявити про
себе. Всього претендентів на
відзнаки було понад 80.

Журі, яке очолила пер�
ший проректор університету
Л. Ф. Романенко, було нелег�
ко. Адже непросто вибрати
найкращих із кращих, котрі
перемогли на попередніх ета�
пах фестивалю. Особливо в
тих номінаціях, в яких претен�
дентів було не кілька, а при�
міром, десять чи навіть біль�
ше («Фотографічна», «Пісен�
ний вернісаж»).

Якщо доробок багатьох
умільців можна було перегля�
нути до початку офіційного
відкриття урочистої частини

дійства, то сценічні особи�
стості — співаки, танцюристи,
декламатори — виходили на
сцену і радували глядачів гар�
ним, а часто і дуже гарним ви�
конанням обраних ними тво�
рів чи номерів. Декого з кон�
курсантів нагороджували не
тільки оплесками, а й вигука�
ми: «Молодець!».

Бо справді рівень багатьох
виступів був досить високим.
Порадували співаки, танцю�
ристи.

Ось переможці за чотир�
надцятьма номінаціями:

«Літературна» — Вікторія
Скрипник (м. Київ), «Пісенний
вернісаж» — Наталія Россолова
(м. Київ), «Танцювальні рит�
ми» — Марія Сахаритова
(м. Миколаїв), «Авторська піс�
ня» — Світлана Патра (м. Київ),
«Дизайнерське мистецтво» —
Дмитро Височанський (м. Київ),
«Музична» — Тетяна Шевченко
(м. Полтава), «Виконавське
мистецтво» — Олександр Пет�
ров (м. Горлівка), «Декоратив�
но�прикладне мистецтво» —
Артем Кивлюк (м. Вінниця),
«Країна фантазій» — Олек�
сандр Климов (м. Горлівка),
«Фотографічна» — Ярослав
Бондаренко (м. Кіровоград),
«Художня» — Артем Кивлюк
і Наталія Яртеменко (м. Він�
ниця).

Кращим науковцем року
визнано киянина Ігоря Легезу.

Були й інші, і теж дуже прес�
тижні і знакові нагороди. Так,
спеціальним призом журі від�
значено співака з Горлівки
Дмитра Мартинюка. Приз гля�
дацьких симпатій дістався ми�
колаївцю співаку Михайлу
Леонтяну. У номінації «Гран
прі» перемогла віннинчанка
Марія Остапенко. Співачці

вручено путівку (на дві особи)
до Центру дефлімпійського
спорту в Ялті.

Спеціальним призом чем�
піонки та багаторазової при�
зерки параолімпійських ігор
Олени Акопян нагороджені
киянин Микита Задорожній та
Іван Ящик з Білої Церкви.

Добре, що рік у рік більшає
кількість спонсорів фестива�
лю. Це не лише благодійні
фонди чи організації інвалі�
дів, а й чимало успішних
підприємницьких структур,
інформаційних агенцій. Так,
фірма «Оріфлейм» вручила
подарунки доброму десятку
виконавців. Завітали з пода�
рунками благодійні фонди та
Всеукраїнська асамблея інва�

лідів. Та все ж головне — все
більша увага громадськості
до такого вкрай потрібного,
на наш погляд, фестивалю,
який щороку доводить: та�
лантами Україна була, є і
завжди буде багата.

Власна інформація

І знову змагались юні талантиФестивалі

Яскравий фінал фестивалю

Біля стендів з творчими
роботами учасників
фестивалю
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Інформація
Доходи від інвестицій пря�

мо пропорційні якості інфор�
мації, якою ви володієте. Не�
дарма Білл Гейтс сказав, що в
новому світі успіху доб'ється
той, хто навчиться правильно
поводитися з інформацією, а
вже він у цій справі розумієть�
ся як ніхто інший. Якщо ви
знаєте, акції якої компанії ви�
ростуть у ціні, а які впадуть —
ви можете миттєво заробляти
купу грошей, однак, щоб от�
римати таку інформацію,
потрібно досконально знати
все, що діється в кожній ком�
панії. Як отримати бажану
інформацію, щоб вигідно
інвестувати свої гроші і час?
Основою дорогоцінного
знання є розвідка. Розвідка та
ще раз розвідка — зрозуміло,
у рамках закону. Наноіндуст�
рія має таку кількість взаємо�
зв’язків, що досить просто
відкрити очі і «нагострити ву�
ха», щоб дізнатися про все
необхідне і навіть понад те,
при цьому, інформація може
потрапити до вас у руки різ�
ними шляхами: 

• Моніторинг ЗМІ, що на�
лежать до потрібної галузі; 

• Шляхом розвитку кон�
тактів з експертами та ана�
літиками; 

• Через співробітництво з
колегами та інвесторами; 

• За допомогою вивчення
зразків продукції конкурен�
тів; 

• За допомогою оператив�
ної роботи та з інших джерел. 

Врахуйте, що великі корпо�
рації, які вам протистоять,
мають величезні розвідуваль�
ні служби, які можна порівня�
ти (а часто і поєднати) з дер�
жавними. «Проте з ними ж
неможливо конкурувати!», —
подумаєте ви, і будете непра�
ві. Часто великі компанії бу�
вають неповороткі, а інфор�
мація, що закликає до масш�
табних змін у їх діяльності,
зазвичай доходить до їх
«мозкового центру» довго,
проходячи крізь величезну
бюрократичну систему ана�
літиків і секретарів (а то й
зовсім ігнорується). Маленькі

ж компанії, що складаються
з декількох чоловік, надзви�
чайно зацікавлені в розвитку
та розширенні, тому здатні
миттєво реагувати на інфор�
мацію, що надходить, і вико�
ристовувати її в своїх інтере�
сах. Не треба боятися конку�
рувати з гігантами тільки то�
му, що вони великі. Динозавр
може помітити здобич ра�
ніше, ніж вовк, але щоб зру�
шити з місця, йому треба зат�
ратити в тисячу разів більше
енергії. 

Отримавши інформацію, її
треба ще осмислити. Ана�
літик у наноіндустрії грає
набагато більшу роль, ніж,
наприклад, у сільському гос�
подарстві. Це пов’язано з
тим, що тільки систематичне
вивчення всієї світової на�
ноіндустрії у її взаємозв’язку і
розвитку може служити осно�
вою прийняття рішень. 

Для успішного аналізу тре�
ба вміти зіставити безліч ас�
пектів проблеми � від фунда�
ментальних наукових основ
до митних питань. Аналітик
повинен не тільки чудово
знати фінанси та інвестицій�
ний менеджмент, а й мати
навики з міждисциплінарних
знань в найрізноманітніших
галузях: хімія, фізика, біоло�
гія, інформатика, електроні�
ка, математика, історія, со�
ціологія, психологія, науко�
знавство, технології, геогра�
фія, політологія тощо. Причо�
му ці знання повинні бути не
розрізненими, а зв’язаними в
єдиний системний світогляд.
Де знайти такі кадри? На
жаль, стандартна система
освіти поки що далека від
підготовки таких спеціалістів,
тому навчитися можна тільки
самостійно. 

Звичайно, не обов’язково
займатися цим самому —
можна звернутися до про�
фесіоналів. Наприклад, до
аналітиків компанії Nano�
technology News Network, які
щодня відслідковують сотні
відкритих світових джерел у
світовій наноіндустрії. Всього
за рік з щотижневої розсил�
ки, яку робили два студенти і
читали 30 чоловік, ця ком�
панія виросла в справжню
інформаційну монополію: на�

бравши у будь�якій пошу�
ковій системі слово «нанотех�
нології», ви потрапите на
один з її сайтів, а періодичну
аналітику компанії виписують
найбільші банки і промислові
підприємства.

Уже сьогодні обсяг ділової
інформації, яка щоденно
циркулює в галузі, становить
гігабайти. Однак, щоб бути в
курсі справ, зовсім не обо�
в’язково перетворюватися на
«книжкового хробака», за�
бувши про все інше. Замість
цього можна читати щотиж�
невий звіт Nanotechnology
Business Week Report, який на
двох сторінках російською
мовою розповідає про все
важливе, але ні про що зайве.
Автори звіту для складання
цих двох сторінок буквально
«перелопачують» більше 200
(!) сторінок сирої інформації
(всіх світових прес�релізів та
коментарів за тиждень), зате
читання і розуміння його зай�
має в сто разів менше часу. 

Наноекономіка
На перший погляд, розви�

ток техніки може здатися
лінійним: вчора винайшли од�
не, сьогодні — інше, завтра —
третє і т. д. Більшість людей
вважають, що майбутнє буде
в основному схожим на їхнє
теперішнє, яке, у свою чергу,
не цукор, але відрізняється
від їхнього минулого. Однак
історія вчить нас тому, що це
не так, і насправді розвиток
відбувається за експонантою. 

Давайте згадаємо, що таке
експонента. Добре ілюструє
експонентне зростання леген�
да про винахідника шахів. За
переказами, раджі ця гра ду�
же сподобалася, і він захотів
щедро нагородити її вина�
хідника. «Проси, чого хочеш.
Я досить багатий, щоб вико�
нати твоє найсміливіше ба�
жання», — сказав раджа вче�
ному. Винахідник попросив,
щоб йому в нагороду дали
стільки зерен рису, скільки
вийде в сумі, якщо на 1�й
квадрат шахової дошки
покласти одне зерно, на дру�
гий — 2 зерна, на 3�й — 4 і т.
д., збільшуючи кількість зе�
рен кожного разу вдвічі. По�
велитель розсміявся такій, на

його думку, дешевій нагороді
і наказав негайно видати вче�
ному необхідну кількість ри�
су. Поки він розраховувався
за першу половину дошки,
нічого особливого не відбу�
валося. Винахіднику видава�
ли рис спочатку по зернятку,
потім по два, потім ложками,
чашками та бочками. До кінця
ж першої половини шахової
дошки винахіднику належало
4.294.967.296 зерняток, тобто
приблизно врожай великого
рисового поля. Раджа насто�
рожився. 

Коли ж взялися за другу
половину, стало очевидно,
що нагороди вченому не ба�
чити. Повний підрахунок по�
казав, що після 63 подвоєнь
йому треба було видати
18.446.744.073.709.551.615
зерен рису. Математики під�
рахували, що все це зерно ва�
жило б близько 700 мільярдів
тонн. Такого врожаю не зібра�
ти, навіть якщо засіяти рисом
всю земну кулю, включаючи
океани, а також Місяць і
Марс. Як бачимо, раджа при
всьому бажанні не міг видати
таку нагороду винахіднику
шахів. 

Отже, спочатку число зерен
«росте» дуже повільно і май�
же непомітно, але в якийсь
момент різко стає неймовірно
величезним. Дивно, але така
суть експоненціального зрос�
тання.

Ефективність технологічних
інновацій, як то: швидкість ро�
боти комп’ютерів, дозвіл
мікроскопів, швидкість транс�
портування вантажів і т. п. —
зростає експоненціально. А
розміри, енергоємність і, най�
головніше, вартість пристро�
їв, відповідно, експоненціаль�
но зменшуються. Експонентне
зростання властиве будь�яко�
му еволюційному процесу
розвитку. Наші предки не
помічали цього, так як жили
на настільки «убогій ділянці»
експоненти, що їм здавалось,
ніби ніякої тенденції не існує.
Однак і до цього дня біль�
шість укладачів прогнозів
(у тому числі економічних)
значно недооцінюють темпи
розвитку технологій, оскільки

Це – актуально Розпочинай власний нанобізнес
(Закінчення. 

Початок в № 11312 за 2010 р.)

(Закінчення на 6 стр.



6 17.02.2011 № 1�2 (128�129)

спираються на інтуїтивний
лінійний підхід. Коли люди
думають про майбутнє, без�
звітно маючи на увазі, що по�
точні темпи прогресу збере�
жуться й надалі. Сьогодні,
коли в промисловості панує
закон Мура, здоровий глузд
підказує, що слід очікувати
експоненціального техноло�
гічного прогресу та еконо�
мічних змін, які він викличе.
Але майбутнє набагато більш
несподіване, і лише дуже ма�
ло хто усвідомлює, що і темп
прискорення прогресу у свою
чергу також прискорюється.

При більш уважному роз�
гляді закон Мура виявляється
окремим випадком більш за�
гального еволюційного зако�
ну. Еволюція форм життя за�
жадала мільярди років для
створення примітивних клі�
тин, після чого прогрес прис�
корився і виникнення прин�
ципово нових форм життя
займало лише десятки міль�
йонів років. Людиноподібні
мавпи розвинулися за міль�
йони років, а людина — всьо�
го за сотні тисяч років. Однак
до цих пір еволюція йшла
повільним шляхом синтезу
білків з інформації, записаної
в ДНК. З появою людини, що
створює технології, темп роз�
витку прискорився і породив
штучні носії інформації — кни�
ги, комп’ютери, Інтернет. Тех�
нологія — це не просто ство�
рення інструментів, а процес
створення більш потужних
інструментів з використанням
вже наявних. Цим людина
відрізняється від інших вина�
хідників знаряддя праці. 

Перші технологічні кроки —
сокира, вогонь, колесо — зай�
мали десятки тисяч років. Для
людей, які жили в ту епоху,
технологія мало мінялася на�
віть за тисячоліття. У ХIX сто�
літті ми бачимо більше техно�
логічних змін, ніж у дев’яти
століттях, що йому передува�
ли. А за перші 20 років ХХ сто�
ліття відбулося більше змін,
ніж за все ХIX століття. Сьо�
годні прогрес ще більш прис�

корюється. Ще зовсім недавно
Інтернет знаходився в зарод�
ковому стані, мобільні прист�
рої здавалися дивиною, а про
нанотехнології і взагалі знав
один Дрекслер.

Як видно, експонентне зрос�
тання не просто має місце, але
і прискорюється за рахунок то�
го, що все більш потужні і
швидкодіючі досягнення кож�
ного етапу еволюції викорис�
товуються для створення нас�
тупного, більш досконалого
етапу. Так, наприклад, обчис�
лювальна потужність комп’ю�
терів (на одиницю вартості) в
1920�х подвоювалася кожні
три роки, півстоліття тому —
кожні два, а сьогодні — кожен
рік. На цій основі Дрекслер
припустив, що 100 років прог�
ресу в ХХI столітті будуть
еквівалентні 20.000 років
прогресу століття ХХ.

До речі, що стосується под�
воєння швидкості комп’ютер�
них обчислень, ми зараз зна�
ходимося якраз приблизно
«посеред шахової дошки»: з
часів Другої світової війни
швидка дія комп’ютерів под�
воїлася в 32 рази. Розміри
логічних схем зрівнялися з
розмірами нейронів, інфор�
мація записується чи не окре�
мими атомами, ДНК слугує
інструментом біоінженерії...
Провідні експерти вже проро�
кують прийдешню конвер�
генцію (злиття) технологій, в
якій нанотехнології, біотехно�
логії, нейроелектроніка і штуч�
ний інтелект створять еволю�
ціонуючу промисловість май�
бутнього — повністю автома�
тичну, яка розвиватиметься за
своїми законами. 

Принципи 
наноекономіки

Беручи до уваги все вищес�
казане, сформулюємо основні
принципи майбутньої наное�
кономіки: 

o Великий обсяг знань доз�
воляє створювати більш ефек�
тивні машини. Чим більше ви
знаєте, тим кращі продукти ви
можете створити. До винахо�
ду двигуна внутрішнього зго�
ряння не було літаків, а до

відкриття тунельного ефекту
не могло бути ВТМ. 

• Створення більш ефек�
тивних інструментів відкриває
можливість створення ще
більш ефективних інструмен�
тів у більшій кількості. У біо�
логічній еволюції поява ДНК
дозволила «експериментува�
ти» з білковими структурами
набагато швидше й ефек�
тивніше. Так як винахід
комп’ютерів і CAD дозволив
багаторазово прискорити і
спростити розробку нових
машин. 

• Чим швидші комп’ютери
і чим їх більше, тим швидше
робляться відкриття і розроб�
ляються більш ефективні ма�
шини. Згадайте історію з роз�
шифровкою генома людини
або програми наномоделю�
вання, можливості яких прямо
залежать від продуктивності
комп’ютерів. 

• Автоматизація та робо�
тизація дозволяють виробля�
ти більш ефективні продукти
швидше, дешевше і в більшій
кількості. Уявіть собі ручне ви�
робництво сотень мільйонів
компактдисків або хоча б
однієї нанотрубки. 

Таким чином, кожна конку�
руюча перевага допомагає в
розвитку всіх інших конкуре�
нтних переваг і, навпаки, кож�
на слабкість відбивається на
інших сторонах бізнесу. У ре�
зультаті розрив між держава�
ми, компаніями і людьми, що
розвиваються з різною швид�
кістю, збільшиться ледве не
більше, ніж сьогодні розрив
між людьми та тваринами.
Отже, ви вже зрозуміли — ера
нанотехнологій показує, хто
на що здатний. Діючи швидко
та з розумом, в ній можна за�
робити мільярди, а лінуючись
і безтурботно попиваючи пи�
во, водночас стати неандер�
тальцем. 

Ті, хто стануть лідерами в
застосуванні нанотехнології,
стануть лідерами в економіці
та політиці. Конкуренція в
якості, швидкості і ціні між за�
водами, що використовують
та ігнорують нанотехнології,
буде подібна до змагання між

Розпочинай власний нанобізнес
гідравлічним пресом і серед�
ньовічним ковалем.

Експерти оцінюють світовий
ринок нанотехнологічної про�
дукції в 1.000.000.000.000
(трильйон!) доларів лише до
2015 року. У світі існує більше
трьох тисяч споживчих і ве�
личезна кількість промисло�
вих продуктів, що виготов�
лені з допомогою нанотехно�
логій і користуються попитом
на світовому ринку. Функ�
ціонує понад 16.000 нанотех�
нологічних компаній, кіль�
кість яких подвоюється кожні
півтора року. 

В Україні нанотехнологія
теж починає приносити свої
перші плоди. З’явилися десят�
ки потужних технологій, гото�
вих до впровадження на ви�
робництві. Серед них нові
матеріали на основі нанотру�
бок, надміцні покриття, ан�
тифрикційні склади, провідні
полімери для гнучкої електро�
ніки і т.д. 

Наприкінці XX століття було
модно інвестувати до «дот�
комів» (інтернетсайти.сom) і
багато хто на цьому розори�
лися. Деякі побоюються, що
інвестиції в нанотехнології
можуть виявитися такою ж
«мильною бульбашкою». Але
між цими галузями є фунда�
ментальна відмінність. Ви не
зможете розвинути наноком�
панію, яка базується на одній
ідеї. Вам потрібні ще й реальні
технологічні досягнення. Ін�
вестори, які поверхово цікав�
ляться розвитком нанотехно�
логій, швидко втрачають до
них інтерес, так як це міждис�
циплінарна галузь, і часом
важко зрозуміти, які вигоди
дасть той чи інший нанопро�
дукт. Однак, нанотехнологія
дозволяє створювати продук�
ти, які неможливо виробити
ніякими іншими засобами. 

Лариса РОМАНЕНКО, 
перший проректор 

Університету «Україна», 
професор, 

доктор економічних наук 

Віктор МАЛИШЕВ, 
директор 

Інженерно�технологічного
інституту,

професор,  
доктор технічних наук

(Закінчення. 
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Час міняє багато що і в по�
зитивний бік. Ще не так дав�
но, скажімо, туристичний
шлях наших заможних спів�
вітчизників, як правило, масо�
во пролягав за кордон. При�
чина відома — там наявний
суперкомфорт для відпочин�
ку, що, на жаль, бракувало у
нас. Зараз така прогалина
практично пропала. Вдвічі
приємно, що новими туро�
б’єктами висококласного ґа�
тунку, тобто європейського
зразка повниться закарпатсь�
ка земля, особливо — верхо�
винський край, яку сам Все�
вишній нагородив на диво
мальовничою природною
красою.

З кожним роком ширшає
потік гостей із далеких і бли�
зьких країв, які бажають у
різні пори року провести своє
дозвілля саме у горах. Пере�
вагу відпочинку на Міжгір�
щині почали віддавати не
тільки завдяки чарівним крає�
видам, але, що втішає, й сер�
вісу, рівень якого значно
піднявся. Якісну марку обслу�
говування демонструє оздо�
ровчий комплекс (ОК) «Пет�
рівська слобода», зведений
відомим Університетом «Ук�
раїна» на околиці Міжгір’я —
житловому масиві Прохідне.
А точніше — в урочищі «Ква�
сівське», назва якого похо�
дить від тутешнього цілющого

мінерального джерела. Не
один і не два захожих у цю
місцевість, стиснуту горами,
захоплено мовили, що кра�
щих видноколів ніде у світі не
бачив.
Орга�
н і ч н о
д о �
п о в �
н и л а
у щ е �
л и н у ,
безпе�
речно,
турба�
з а ,
р о д �
з и н �
к о ю
якої є
коли�
б а �
р е с �
торан «Квасур» — будова
унікальної архітектури. У ній
можна посмакувати вишука�
ними стравами, в тому числі
калорійної верховинської
кухні. Нещодавно, для прик�
ладу, один турист�італієць за
відвідин, ласуючи токаном із
бринзою, зізнався, що до цих
пір вважав свою піццу стравою
номер один, а тепер до�
корінно змінив думку.

Високу репутацію «Петрів�
ської слободи» нещодавно
визнано у самій столиці —
м. Київ. Успішно пройшовши

всі етапи умов солідного Все�
українського конкурсу якості
продукції (товарів, робіт, пос�
луг) під назвою «100 кращих
товарів України 2010 року»,

що проводився протягом трь�
ох днів в «Українському домі»
і був організований Держ�
комітетом України з питань
технічного регулювання та
споживчої політики, ОК став
переможцем у номінації «Ро�
боти або послуги, які викону�
ються чи надаються у побу�
товій та виробничій сферах»,
заслужено здобувши трофеї�
нагороди — диплом та цінну
статуетку�кубок, котрі були
вручені представниці Універ�
ситету «Україна» Ірині Талан�
чук та директору ОК «Петрів�

ська слобода» Василю Марко�
вичу. Похвальну оцінку нашо�
му турзакладу висловили за
огляду, зокрема, тодішній
міністр економіки України В.
Цушко, голова Держспоживс�
тандарту України О. Мат�
війчук та багато інших високо�
поважних посадовців і гостей,
у тому числі із�за кордону.

Василь Маркович запевняє,
що на досягнутому не будуть
зупинятися, адже турбізнес
прогресує з року в рік, отож, як
кажуть, треба знову засуку�
вати рукави і розвиватися.
Планів є чимало, їх треба тіль�
ки реалізовувати колективу.
Водночас керівник оздоровчо�
го комплексу підкреслює
заслугу у визнанні як обслуго�
вуючого колективу ОК, так
і Університету «Україна», що
спорудив об’єкт і продовжува�
тиме його розбудову, особис�
то його Президента Петра Та�
ланчука, до речі, в минулому
першого міністра освіти і науки
незалежної України, а також
керівництва Закарпатського
НВУСМС ДП «УкрНДНЦ».

Отож, вітаємо з перемогою
«Петрівську слободу». Так
тримати марку своєї праці і
надалі!

Василь ПИЛИПЧИНЕЦЬ

(газета «Верховина»
від 18 листопада 2010р.,

№87)

Знай наших! Перемога «Петрівської слободи»

Висока відзнака

З гарним настроєм зустріли Новий
2011 рік професори нашого універ�
ситету В. Г. ЗЕНЦЕВ і В. О. РОМО�

ДАНОВА, а також старші викладачі
О. С. КРИВОНОСОВ і О. А. ХЛОП’ЯК.

Наказом Міністерства освіти та нау�
ки їм саме напередодні свята прис�
воєно високе звання «Відмінник
освіти України». Вітаємо всіх наго�
роджених!

На знімку: нагороджені 
високою відзнакою разом з Президентом

Університету.

Фото Оксани ВАХОВИЧ

Від редакції

До цих вітань приєднується 
редакція нашої газети

На знімку: ось така красива обслуга в «Квасурі». 
Зліва направо — офіціантка Марія ТІЛЬНЯК, бармен

Оксана СТЕЦЬ і стажист Ольга ЦІМБОТА
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Ще двадцять років тому в
Україні пересічні споживачі
були залучені до чітко розме�
жованих видів мистецтв: кла�
сичного (опера, балет, філар�
монія); народного (традицій�
ного) (хор імені Г. Верьовки,
ансамбль танцю імені П. Вір�
ського, Черкаський народний
хор, регіональні народні хо�
ри, творчі колективи район�
них і сільських Будинків куль�
тури, пісні Ніни Матвієнко
тощо) та естрадного (Софія
Ротару, Віталій Білоножко,
Алла Кудлай, Лідія Відаш, ВІА
«Кобза» та ін.) Будь�яку куль�
турну подію мали змогу
співвідносити саме з цими
групами мистецтв.

Нині з’явилися поняття «ма�
сової культури» та «шоу�біз�
несу», що акумулюють у собі
дуже широкий спектр явищ,
які часом складно кваліфіку�
вати як явища мистецтва.

Поняття «масова культура»
виникло на початку ХХ ст. і
тлумачиться як розважально�
дидактична культура, створе�
на для мас із метою форму�
вання некритично налаштова�
ної аудиторії (у деяких під�
ручниках із політології з цього
приводу вживається термін
«біомаса») зі споживацькою
філософією та буржуазними
стандартами життя. На пере�
конання американського вче�
ного Б. Розенберга, в естетич�

ному та інтелектуа�
льному сенсі ця ку�
льтура є явищем аб�
солютно баналь�
ним, орієнтованим
на середній смак,
що послуговується
штампом, шабло�
ном, кліше. Не від�
криваючи нічого
принципово нового
в художньому смис�
лі, не розвиваючи
арсенал способів
художнього вира�
ження, масова куль�
тура фактично пара�
зитує на справжньо�
му мистецтві і є не�
плідною (яловою —
Н. Г.) і в духовному,

й естетико�художньому від�
ношенні, зазначає академік
Д. Наливайко.

Це поняття є антонімом до
категорії «елітарне мистецт�
во» (визначні, всесвітньо ві�
домі твори, що відповідають
критерію художності, засвід�
чують появу нових естетичних
форм і є надбанням не лише
національної, а й світової
культури). В історії культури
елітарне мистецтво асоціюєть�
ся насамперед із мистецтвом
модернізму, зрозуміти яке міг
лише обраний, підготовле�
ний, інтелектуальний, «утаєм�
ничений» читач. Про склад�
ність сприймання такого мис�
тецтва писав французький
поет�символіст (поезія симво�
лізму є потужним явищем
раннього модернізму у сві�
товій культурі)  Стефан Мал�
ларме: «…Якщо людина посе�
редніх розумових здібностей
із недостатньою літературною
підготовкою випадково роз�
горне книгу такого ґатунку й
забажає одержати від неї на�
солоду, то, скажу відверто, не
відбудеться нічого, окрім не�
порозуміння». Започаткова�
ний французами процес роз�
межування високого та масо�
вого мистецтв спонукав і до
самоіронії. Наприклад, ук�
раїнський поет Василь Еллан�
Блакитний писав:

…І кожна кудлата (чи голе�
на) морда,

Що влізла і преться іще «на
Парнас», 

На «гору красивих, високих
ідей», 

Дивилася згорда
На нас,
На «звичайних буденних

людей»…
Розквіт масової культури як

світового явища припадає на
епоху глобалізації — ХХ ст.
В Україні цей процес набуває
бурхливого розвитку нап�
рикінці ХХ ст. після розпаду
тоталітарної держави. Форми
вияву масової культури: кіно
(бойовик, фільм жахів, детек�
тив, трилер, пригоди, мелод�
рама, фентезі); література
(психологічна проза, жіноча
проза, детектив, пригодниць�
ко�авантюрний роман, фен�
тезі, комікс, стьоб); театр
(мюзикл); музика («попса»);
політична агітація, реклама,
квазірелігійна інформація, по�
ширення паранаукових гіпо�
тез; туризм; рольові ігри
(польові, настільні, комп’ю�
терні); індустрія розваг (Лас�
Вегас); конкурси краси, боді�
арт; спортивні шоу; іміджеві
технології тощо. 

На межі ХХ–ХХІ ст. масова
культура почала набирати
постмодерного характеру,
тобто вміщувати в одне мис�
тецьке явище й примітивно�
клішовані, й глибоко ори�
гінальні концептуальні речі.
Наприклад, роман Патріка
Зюскінда «Парфум» масовим

Дещо про сучасне
масове мистецтво

читачем сприймається як кри�
вавий детектив про серійного
убивцю; «утаємничений» чи�
тач (за Р. Бартом, той, що зда�
тен тлумачити глибинні  смис�
ли мистецьких явищ) розуміє
цей твір як метафоричний
філософський розмисл фа�
устіанського типу над сенсом
буття людини у світі. Тому
нинішнє масове мистецтво
має ознаки міксу, еклектики,
інтертекстуальності, іронічну
тканину такого твору можна
витлумачити на кількох рів�
нях. Наприклад, скандальної
слави в українських ЗМІ за�
знала казка на новий лад
Є. Дударя «Червона шапоч�
ка». Одні читачі побачили в
ній руйнування класичної схе�
ми «Добро перемагає зло»,
інші — іронію над стихійним
процесом «уписування» пе�
ресічного українця в нову, не�
радянську, буржуазно�«де�
мократичну» дійсність.

Комерціалізація є домінант�
ною ознакою масової культу�
ри ХХ ст. Здійснення комер�
ційної діяльності (менедж�
менту) у сфері розваг, кіно,
театру, музики з метою отри�
мання прибутку й називається
шоу�бізнесом.     

У царині понять масове
мистецтво, культура постмо�
дернізму, шоу�бізнес і розко�
шує нині пересічний ук�
раїнець.

За нових обставин класичні
оперне та балетне мистецтва
зберегли свою суть, але набу�
ли нових форм. Українські го�
лоси, опанувавши ази опер�
ного співу, з усіх сил прагнуть
емігрувати чи укласти конт�
ракти з іноземними оперними
театрами (В. Гришко). Хто не
заангажований за кордоном �
творить міксовані програми з
популярних, легких для
сприймання, класичних ме�
лодій, народних пісень, ест�
радних композицій і влашто�
вує сольні концерти, частіше
на корпоративах (В. Степова).
Танцівники балету, не виб�
равшись за кордон, заробля�
ють на життя як шоу�балет
зірок шоу�бізнесу, або танцю�
ють у рекламі (А. Волочкова
нещодавно подарувала зов�
сім не балетну «перлинку» в
рекламному ролику: «Поцілуй
мене в… пачку!..»).

Культура

Тарас ЧУБАЙ

Таїсія  ПОВАЛІЙ
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Творчі об’єднання, що фа�
хово представляють народне
мистецтво, й збереглися як
виняток, — хор імені Г. Верьов�
ки, ансамбль танцю імені
П. Вірського. Регіональних
творчих народних колективів
бачимо й чуємо мало. На пер�
шому національному телека�
налі тривалий час знімається
програма, де представлені на�
родні колективи та групи мо�
лодих виконавців, що намага�
ються аранжувати традиційні
мелодії на сучасний лад. Вар�
то зазначити, що останнім
часом український мелос на�
був популярності і буквально,
і в стилізованому виді саме за
підтримки держави. Хоча
складно назвати нині хоча б
одного соліста чи якусь групу,
які стали  успішними й відо�
мими саме завдяки народній
пісні. Колись саме через ці
мелодії ми пізнали тріо Маре�
ничів, творчість Н. Яремчука,
В. Зінкевича, О. Білозір, ан�
самблі «Медобори», «Кобза»
тощо. Єдина, хто донині ко�
хається на українській пісні, —
Ніна Матвієнко. Але й вона,
відповідно до вимог часу (аби
заробити на «Volkswagen»),
розвиває нові форми: висту�
пає на політичних мітингах,
знімається у рекламі, бере
участь у ток�шоу, дає інтерв’ю. 

Ніде, на жаль, не чути Тара�
са Петриненка, мелодійні пісні
та прекрасні музичні смаки
якого, виховані, мабуть, не без
участі Діани Петриненко — ма�
ми, викладача консерваторії,
кришталевого сопрано, — ви�
окремлюють цього виконавця
з числа попсових і народних
виконавців. 

Отже, ринкові умови роз�
витку культури на рівні вижи�
вання утримують класичні та
народні види мистецтв. Ті ар�
тисти, що прагнуть бути

успішними, розвивають нові
форми діяльності, часом да�
лекі від опери, балету чи тра�
диційної народної пісні.

Найпотужніше розвинулося
естрадне мистецтво, що тепер
позиціонується як шоу�бізнес.

Класичним естрадним ви�
конавцям — І. Бобулу, П. Зіб�
рову, А. Кудлай та ін., — оче�
видно, складно щось змінити
у творчості: їх мало чути й
видно. Більшого розголосу
набув скандал за їхньої участі
щодо того, що російські вико�
навці в Україні мають певні
преференції в порівнянні з ук�
раїнськими.

Ще одна група виконавців
пристосувалася до ситуації
шляхом долучення до викла�
дацької діяльності (В. Шпорть�
ко) чи організації фестивалів
(проект родини Білоножків) із
залученням державних і спон�
сорських коштів.

Сформувалися в Україні й
виконавці гламурного буржу�
азного ґатунку, що демон�
струють розкіш, задоволення
від життя: Т. Повалій, І. Білик,
А. Лорак.

Таїсія Повалій «прокинулася
знаменитою» після виконання
пісні О. Яременка з джазовим
аранжуванням «Панно кохан�
ня». Народ завмер в очіку�
ванні появи вітчизняної ну хоч
Алли Пугачової! Намарне. Чу�
десний голос, попсовий ме�
лодраматичний репертуар,
триповерховий макіяж, по�
рожні розмови про видалені
ребра й гулі від силікону, ви�
шукане вбрання, активний за�
робіток у царині реклами пе�
реконали глядача, що йдеться
не про мистецьку особистість,
а про бізнес�проект.

Ірина Білик замолоду мала
шалену популярність як вико�

навиця авторсь�
кої пісні, зокрема
патріотичної, ук�
раїнською мо�
вою. На цьому тлі
глядач намагався
не помічати від�
сутність сценічної
культури та голо�
су у співачки. Од�
нак, згодом апе�
тити зросли, ук�
раїномовні тексти
не могли їх задо�
вольнити, — Білик

почала писати російською
мовою («Любовь — яд…»).
Аудиторія прихильників зма�
ліла. Тоді Білик почала епату�
вати її своїми шлюбами та
задертими перед телекамера�
ми ногами. Зусиллями про�
дюсера Ірина Білик ще з’явля�
ється як гостя в телепроектах
та репортажах зі світських
вечірок, але більшість гля�
дачів усвідомила: у Білик є
егоїстична амбіція бути попу�
лярною, але ні голосу, ні куль�
тури, ні потенціалу вже немає.

Ані Лорак — Попелюшка ук�
раїнського шоу�бізнесу, істо�
рію якої не описав хіба що
ледар. Насправді гарна дівчи�
на, талановита співачка з
прекрасними вокальними да�
ними. Очевидно, що в житті
їй не вистачило родинного
затишку і школи співу. Саме ці
чинники спричинили певні
колізії в її долі. Чи виросте з
цієї зірочки справжнє сонеч�
ко? Чи збереже вона голос, чи
сформує цікавий репертуар,
чи перевершить не лише Аллу
Пугачову, а й, наприклад,
таку популярну нині в Україні
Лару Фабіан?.. Чи не зрадить
покликанню заради заробіт�
ків у туристичному бізнесі?

Колись було багато розмов
про те, що 2005 року Ані Ло�
рак несправедливо не реко�
мендували до участі в кон�
курсі Євробачення. Здається,
Ані вже й сама зрозуміла: під
час Помаранчевої революції
гаслами були демократичні
цінності. На тлі емоційного
поривання України до «сво�
боди, рівності, братерства»
була би неадекватною поява
на європейській сцені ук�
раїнської співачки буржуаз�
ного ґатунку. Пізніше, коли
гасла про чесність і справед�

ливість були знищені тими ж,
хто їх проголошував, цілком
природно у Європі були
сприйняті й Ані Лорак, і Тіна
Кароль, і Вєрка Сердючка.

Окрему нішу в українсько�
му шоу�бізнесі займає Русла�
на Лижечко: освічена, інте�
лектуальна, темпераментна,
успішна, патріотична. Компо�
зиція «Дикі танці» забезпечи�
ла перемогу Руслани на Євро�
баченні 2004 року. (Пам’ятаю
весняний ранок після фіналу
нічного шоу: з усіх авто звучав
голос Руслани. Піднесення
було таким, неначе, як писав
Андрухович, футбольний
клуб «Динамо» (Київ) на�
решті переміг іспанську «Бар�
селону»!). Композиція «Дикі
танці» імітувала первісну
міфологічну нецивілізовану
енергетику («дикі») та рит�
мічну динаміку («танці») жит�
тя українців. Мелодія, ритм,
вбрання, характер танцю і
текст пісні поєднували не ли�
ше етнічні мотиви. Оголеність,
елементи шкіри у вбранні,
войовничий образ Руслани
асоціативно викликали в уяві
глядачів образи амазонок.
Войовничість не притаманна
архетипу української жінки.
Для конкурсу Євробачення
Руслана створила міксований
образ жінки: з фольклорними
елементами української куль�
тури та агресивним «ретро�
мілітарі» духом («Пісня Ксе�
ни», — як зауважив один із
поціновувачів творчості Рус�
лани).

Мікшування етно з усім на
світі — провідна ознака твор�
чості Руслани й нині.

Гурт «Плач Єремії» налаш�
товує на вдумливе сприйман�
ня своєї творчості вже назвою
групи. Тарас Чубай (лідер гур�
ту) взяв цей біблійний вислів
із однойменного вірша «Плач
Єремії» свого батька, поета
Грицька Чубая:

тільки�но збудували місто і
навіть ще

не встигли його заселити, а
вже пророк

Єремія плакав над ним як
над давно спорожнілим

із кожної його сльози тоді
виростало

при всякім домі сонце і всім
казало, що

не сонце воно, а жовта

Тарас ПЕТРИНЕНКО і Тетяна ГОРОБЕЦЬ

Павло ЗІБРОВ
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кульбаба
і  тільки�но сонце промов�

ляло це, як
сиве птаство обсідало його

звідусіль,
називаючи себе кульбаби�

ними дітьми,
але варто було вітрові хоча

б легенько
повіяти, як відлітало птаство

геть і 
вже не поверталося ніколи.
Львівський поет, що роз�

цвів і згорів майже водночас у
70�ті роки ХХ ст., через
асоціативний образ плачу
пророка Єремії над прокля�
тим Богом містом іудеїв вклав
у цей вірш сподівання на
відродження українського на�
роду після всіх випробову�
вань, що послав йому Бог:
«…обнови дни наши как древ�
ле…» [Книга Плач Єремії. Гла�
ва 5]. 

Творчість Тараса Чубая пре�
зентує культурну Україну: він
співає композиції, укладені пе�
реважно на вірші Григорія Чу�
бая, поезія якого — багатог�
ранне талановите явище в
історії новітньої української
літератури, хоч і невелике за
обсягом, бо у складній атмос�
фері української радянської
влади поет пішов із життя у 33
роки. Промовистий факт із
біографії поета: випускник
сільської середньої школи на
Рівненщині не був допущений
до вступних іспитів в універси�
тет ім. Т. Шевченка (м. Київ)
через вільне трактування
віршів Тараса Шевченка на
мітингу біля пам’ятника пое�
тові; згодом був зарахований
до Літературного інституту в
Москві: керівник курсу поет
Анатолій Жигулін цінував
Г. Чубая, тоді вже львів'янина,
як обдарованого митця. Поезії
Г. Чубая притаманний і сати�
ричний струмінь («Вертеп»), і
символістська естетика («Зе�
лений вечір як морська во�
да…»), й імпресіоністична ма�
нера зображення («Коли до
губ твоїх лишається півподи�
ху»), й філософська глибина
(«Плач Єремії», «Рушник»)
тощо.

Саме такі тексти співає син
поета Тарас Чубай.

Друге крило, на якому ба�
зується творчість гурту «Плач
Єремії», — народні пісні за�

хідних регіонів України, зок�
рема партизанські пісні воїнів
УПА. У піснях Тараса Чубая
постає трагічний образ ук�
раїнця, що за свободу Вітчиз�
ни готовий покласти молоде
життя. Журливі («Пливе ка�
ча…») й маршові («Повіяв
вітер степовий…») мелодії про
воїнів, що усвідомлюють не�
минучість жертв в ім’я свобо�
ди, змальовують образ муж�
нього, відданого ідеї, сильно�
го воїна�українця. Не комп�
ромісного, не такого, що го�
лосує там, де більше платять,
не такого переляканого, в
якого «жижки тремтять»
(Є. Дудар) за найменших
проблем, не такого, що в
горілці топить усі болі й жалі.

Насправді висока поезія
Г. Чубая та маловідомий фольк�
лор українських повстанців не
є масовим чи попсовим яви�
щем. Творчість гурту «Плач
Єремії» позиціонується швид�
ше з рок�культурою чи ук�
раїнським андеграундом (мис�
тецтвом, що протиставляє себе
масовій культурі). Пошанову�
вачі творчості гурту — українсь�
ка інтелігенція та патріотично
налаштована молодь.

Чи виконає до кінця Тарас
Чубай місію, яку вділив йому
Господь Бог і батько: талан�
том музиканта й співака доно�
сити співвітчизникам істину
про духовні цінності українсь�
кого народу?..

Класичним явищем масової
культури в українському шоу�
бізнесі є проект Андрія Данил�
ка «Вєрка Сердючка», дует
«Потап і Настя Каменських»,
група «Тік» (соліст Вітя Бро�
нюк). Їх об’єднує іронічне
ставлення до колишніх і
нинішніх авторитетів різного
рівня, кітчовий  характер ство�
рюваних образів (кітч — псев�
домистецтво, зовні екстрава�
гантне, яскраве, крикливе,
агресивно�примітивне, таке,
що імітує відомі образи й теми
як певне кліше; не оригіналь�
не, не новаторське, масове,
пародійне, «касове» мистецт�
во, що стимулює сентимен�
тальні емоції, а не інтелекту�
альні роздуми); переважання
стьобу в стилі (стьоб — творен�
ня іронічної пародії з метою
висміювання). У цілому, ці ар�
тисти якраз і відбивають у своїх

творах образ простого ук�
раїнця, що мусить спершу ви�
жити в шаленій динаміці
мінливого життя, а потім, мож�
ливо, замислитися й над
складнішими його проблема�
ми.

Провінційна провідниця
Вєрка Сердючка, що нюхає
несвіжі шкарпетки у вагонах
поїзда, розбавляє принизли�
ве життя «третьою бутилкою
портвейна», вбирається, як
папуга, у яскраве китайсько�
турецьке базарне ганчір’я —
виживає! — образ українця,
що й не мав ніколи знань,
снаги, смаку чи потягу до ви�
шуканих і складних речей. А
якій владі потрібен розумний,
шляхетний, освічений електо�
рат?.. Простіше керувати
біомасою.

Доброзичливе гумористич�
не висміювання примітив�
ності зумовило шалену попу�
лярність образу Вєрки Сер�
дючки. Родзинками її вис�
тупів є вдалі ситуативні іро�
нічні жарти, музикальність,
яку часом виявляє в тотальній
«попсі» Вєрка, «світова скор�
бота» окремих іронічних сен�
тенцій типу: «Пенсия — это по�
собие для мертвых…».

«Потап и Настя» так само
іронізують щодо культурно�
ціннісного рівня пересічного
українця. Та чи розуміє їхню
іронію аудиторія? «У нас на
районе не «звоня′т», а «зво′�
нят»… — рефрен про тих (чи
для тих), хто силою нав’язує
певні пріоритети. Чи усвідом�
люють слухачі цієї пісні, що
«на районе» — сленг шпани,
що «звоня′т» — це російською
мовою, а «зво′нят» — суржик?..
Якось я, колишня вчителька
російської мови та літератури
(«вчителька мікрорайону на�
шого») у трамваї (в перші ро�
ки незалежності України на
Південній Борщагівці ще хо�
див швидкісний трамвай № 1)
на запітнілому вікні прочитала
слово «сегодня». І зраділа: ще
є на Борщагівці люди, які
пам'ятають правила написан�
ня та вимови  �ого�, �его� в
російській мові. Мою ей�
форію знищив безапеля�
ційний голосний коментар
двох 15�річних пасажирок:
«Тю, придурки, не умеют пи�
сать, зделали аж три ашибки

в слове. Нада писать: «сиво
дня»… 

Соліст групи «Тік» Вітя Бро�
нюк не вбирається в китайсь�
ко�турецькі «кохточки» й
спортивні штани чи бейсбол�
ку і шорти. З точки зору кла�
сичних вимірів естради його
зовнішність є зовсім не сце�
нічною: не юний, не худий,
кучеряво�лисий, співає сур�
жиком. Голосу практично не
має, але простенькі тексти на
тлі баяна, барабана, труби і
тромбона створюють шале�
ний драйв. Чому? Тому що
іронічно, без пафосу пе�
респівуються до болю знайомі
образи та ідеали: «Ми буду�
вали комунізм, але в нас не
вийшло», «SOSюра», «ЗАГРЕ�
БЕльний», «Олені�олені, не
бриті і не голені», «Чоловіче
щастя», «Свєта і ето», «Сіро�
жине пірожине», «Вчителька
мікрорайону нашого» тощо.
Тобто, творчість групи «Тік»
відбиває процес розвінчання
застарілих ідеалів і відсутність
(або несправжність) нових
(«"…Напилися пепсі, напилися
коли, ми такої свободи ще не
знали ніколи»), ностальгію за
тим, що треба «кудась іти».
Але куди?..

Іронія, кітч, стьоб вирізняє
творчість Вєрки Сердючки,
Потапа і Насті, гурту «Тік». Ці
артисти спонукають слухачів
до самоіронії, критичної
оцінки самих себе, іноді вкра�
плюючи в тексти й патріотичні
рядочки: «Ще не вмерла Ук�
раїна, якщо ми співаєм так!»
(Вєрка Сердючка»); «Ми на�
нюхались свободи і чорно�
бильського диму, хором
радісно співаєм: ще не вмерла
Україна!..» («Тік»). А це вже
трохи ліпше, аніж одвічний
плач, спихання провини за
негаразди на сусіда чи брата
або націоналістична затятість.

В умовах тотального засил�
ля масової культури що
найбільше вплине на форму�
вання  світогляду пересічного
українця?.. Чи маємо надію,
що не «Пающіє труси», а хоча
б один із Тарасів: якщо не
Шевченко, то Петриненко або
ж Чубай?..

Ніна ГОЛОВЧЕНКО, 

доцент Університету 
«Україна»
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Їх важко не помітити. Адже
кожен, хто хоч раз відвідає
наш університет, не може не
звернути уваги на чоловіків у
формі. Це — охоронці, люди,
основне покликання яких —
забезпечення належного по�
рядку на ввіреній їм території.

А територія ця — два сучасні
навчальні корпуси нашого
університету на Львівській,
23. Як тільки звели їх, виріши�
ли забезпечити належне, тоб�
то сучасне обслуговування.
Адже гріх було б заощаджу�
вати на цьому, тобто на
фізичній охороні справді ду�
же сучасних об’єктів.

Тому не дивно, що у ве�
ресні 2006 року керівництво
університету уклало відпо�
відний договір із фірмою
«Еліт�сервіс».

Звичайно, досвідчені і вмілі
фахівці потрібні університету,
передусім, для охорони при�
міщень, а також майна, роз�
ташованого в них. Як же з
цим справляються «елітівці»,
котрі працюють у нашому на�
вчальному закладі?

Загалом їх зараз семеро.
Очолює наших охоронців
Юрій Семеновський. Його
посада — начальник охорони
університету. Працює Юрій
Анатолійович в нашому на�
вчальному закладі з вересня
2006 року. Трохи пізніше ко�
легами Ю. Семеновського
стали Віктор Рекрутняк,

Сергій Подиман, Олександр
Жила, два Івани — Михале�
вич та Глущенко, Євген
Ладуренко.

Дехто всерйоз вважає, що
робота охоронця — проста і
дуже легка. Відбув, відсидів
свої години і до побачення.
Ні, це зовсім не так, — скаже
кожний елітівець.

Належний порядок удаєть�
ся забезпечити лише за умо�
ви відповідального і вимог�
ливого ставлення до своєї ро�
боти. Не секрет, що не всі
юнаки і дівчата, котрі вступа�
ють до університету, добре
виховані, привчені до поряд�
ку. Скільки, приміром, проб�
лем виникало і виникає з кур�

цями. Дехто курить, де зав�
годно. Потрібен жорсткий
повсякденний контроль за та�
кими хлопцями і дівчатами.

У цій справі, як мені здаєть�
ся, більше б мали допомагати
всі без винятку працівники
університету. Охоронці ні на
кого не скаржаться, нікому не
дорікають, але ж недарма ка�
жуть: колектив — велика сила.
І впливає дієвіше, ніж зусилля
лише окремих людей. Навіть
таких авторитетних і принци�
пових, як помічник Прези�
дента університету О. С. Кри�
воносов.

За чотири з половиною ро�
ки експлуатації приміщень не
обійшлось без так званих по�

заштатних ситуацій. Так, тра�
пилась пожежа, яку вдалося
загасити своїми силами. До�
помогло те, що зреагували
вчасно і фахово!

Два роки тому через про�
рив труби затопило примі�
щення видавничо�друкарсь�
кого комплексу. І знову ж та�
ки рішучі і кваліфіковані дії
кількох служб університету, в
тому числі й охоронців, від�
вернули можливі серйозні
наслідки.

Девіз людей, про яких я
вирішив написати до газети,
дуже простий: «Мало бути
гарним спеціалістом, треба
бути порядною Людиною».
В нашому університеті це
особливо важливо. Адже в
навчальному закладі здобу�
вають вищу освіту чимало
юнаків і дівчат, які мають
серйозні проблеми зі здо�
ров’ям. Тож завжди треба
своєчасно допомогти таким
абітурієнтам і студентам, зро�
бити це уважно та інтелігент�
но, так, щоб ні в якому разі
молода людина не відчула се�
бе ніяково чи дискомфортно.

Охоронці, як правило,
йдуть у відпустку, коли у сту�
дентів канікули. Бо інакше не
виходить. Охорона, як спра�
ведливо вважають вони, — це
робота, що вимагає постійної
уваги, особистісного доброго
ставлення до людей.

Анатолій УРБАН

Про тих, хто поряд Така потрібна служба

Спорт і ми На першість університету
У рамках X Спартакіади

Університету «Україна» нині�
шнього навчального року
відбулася першість з шахів та
з шашок.

В особистому турнірі з
шахів серед юнаків змагалися
10 учасників. Упевнену пере�
могу здобув Костянтин Хо�
мовненко. (Інститут комп’ю�
терних технологій). Він виграв
усі зустрічі. Наступні призові
місця здобули представник
Інституту соціальних техно�
логій Віктор Крючков та
представник Інституту еко�
номіки і менеджменту Воло�
димир Шілько. Дівчата розта�
шувалися в такій послідов�
ності: Антоніна Курбатова

(Інститут правознавства та
суспільних відносин), Олена
Ясновська та Ганна Новікова
(обидві з Інституту комп’ютер�
них технологій). В результаті
перше місце здобула команда
Інституту комп’ютерних тех�
нологій, друге — Інституту
правознавства та суспільних
відносин, а третє — Інституту
соціальних технологій. 

У тих же змаганнях з шашок
упевнено переміг Віталій Буй�
невич (Інститут економіки і
менеджменту).Наступні при�
зові місця здобули представ�
ники Інституту комп’ютерних
технологій: Костянтин Хомов�
ненко та Роман Руденко. Дів�
чата розташувалися в такій

послідовності Олена Дубина
(Інститут комп’ютерних техно�
логій), Юлія Борисенко і Яніна
Надбережна (обидві — Інсти�
тут правознавства та су�
спільних відносин). В коман�
дному заліку перше місце
здобула команда Інституту
комп’ютерних технологій, дру�
ге — Інституту правознавства
та суспільних відносин, а третє
Інституту економіки і мене�
джменту.

Відбулися також змагання з
шахів серед викладачів та
співробітників Університету. В
них перемогу в особистому та
командному заліку здобули
«комп’ютерники». Серед жі�
нок кращою була фахівець

першої категорії кафедри
комп'ютерної інженерії Люд�
мила Болховітіна, а серед чо�
ловіків перше місце виборов
завідувач кафедри комп’ю�
терного еколого�економіч�
ного моніторингу, професор
Кирило Зеленський. Друге
місце здобув завідувач ка�
федри інформаційних техно�
логій та програмування, про�
фесор Станіслав Забара,
третє — доцент кафедри при�
родничих наук Мирослав
Пагута. 

Анатолій ТИМОШЕНКО,
суддя змагань, 

національний арбітр

Чергове тренування
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ЧарівникОбразок

Яскраве сухе осіннє листя, сполохане вітром, стрімко здійма�
лось угору невеличкими зграйками і від легкості, здавалось,
долітало до небес. Але ж осінь буває такою різкою і несподіва�
ною, що важко розрізнити і вгадати її завтрашній настрій. Коли
настає осіння пора, то частина з нас стає більш чутливими,
емоційними і прискіпливими до речей, що нас оточують. Ми
починаємо дивитися на речі із зовсім іншого боку, здається,
осіннього. Це коли ти бачиш щось загадкове і несподіване в ре�
чах, які були зовсім буденними і сірими. Проте є й ті, яких із го�
ловою поглинають буденні проблеми, і від тієї радісно�літньої
людини залишається тільки згадка, спогади. Чому я роблю такі
висновки? Не знаю і, напевно, ніколи не відповім на це запитан�
ня. Це просто приходить саме по собі і з’являється враження,
що знаєш і бачиш цих людей наскрізь. Такі здогадки і думки
з’являються, коли заходиш до метро, метрополітену — точніше.

Це був жовтень — золота середина осені. Коли можна вдиха�
ти запах жовтого листя і дивитись, як прозорими потоками
стікає по вікнах будинків дощ. Коли ти заходиш у метро, ти
чуєш, як довгим відлунням падає кожне промовлене тобою
слово вниз, до станції. І все, напевно, було б однаковим і не�
помітним, якби не осінь. Крізь різні звуки і власні слова долинає
музика. Вона стає все чутнішою і набирає свого значення і гуч�
ності. Вона чарівна і чудова. Роздивившись навколо себе, мож�
на побачити засмучених, хоча не те, щоб засмучених, скоріше
зневірених у своїх силах людей, яких саме й поглинула бу�
денність. Вони всі такі різні, але їхні обличчя давно забули, що
таке посмішка. Проте, чуючи музику, вони починають змінюва�
тися. Як ляльки, маріонетки починають змінювати свій рух,
обертатися, навіть дихати по�іншому. І раптом здається, що ця
музика і ці звуки — це саме те, що було їм так потрібно. Хто ж
керує ними?

Марія ГОРІНА,
учениця 10�а класу 
ліцею №198 «ЕКО»

Коротка рецензія

Оповіданням Марії Горіної «Чарівник» побудовано на основі
антитези: на фоні золотої середини осені проходять сірими
постатями засмучені та зневірені у своїх силах люди. Їхню увагу
привертає гра музиканта�інваліда, яка примушує задуматися
над питанням: «Чому людина з такою трагедією в житті не
втрачає тієї життєво потрібної радості?» Приходить на згадку
давня мудрість: улюблена справа здатна повернути радість
життя навіть тоді, коли багато втрачено. Оповідання�роздум,
оповідання�діагноз суспільству, в якому забуто, що необхідно
для щастя, що кожна людина може бути щасливою, несучи
радість людям, займаючись «сродною працею» (Г. Сковорода).

О. В. КОЛОМІЄЦЬ,
кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови 
та літератури Університету «Україна»

Сяє сонце у серці моїм,

Сяє вдень і вночі безупинно.

І душа моя лине за ним,

До кохання вона щиро лине.

А навколо вирує життя,

Виграє усіма кольорами.

День новий вирина з

небуття,

Щоб світанком зоріти над

нами.

Приспів

Знову за сонцем до щастя

я йду,

Йду, лиш надію візьму

молоду,

Доля щасна знов сяє мені

вдалині.

Вона кличе мене наяву 

і вві сні.

Я милуюсь красою весни,

В літні зорі ночами

вдивляюсь.

Наче фільми, дивлюся я сни,

І у мріях п'янких

прокидаюсь.

За вікном час невпинно

спішить,

Осінь змінює літо і весну.

Сяє сонце у мене в душі,

І це сяйво з роками не

щезне!

Приспів

Щоб там не сталось, за

сонцем я йду!

В серці надію несу молоду,

Мрія чекає мене вдалині,

Сонце моє людям сяє й мені.

Світлана ПАТРА,
студентка�заочниця IV курсу

(спеціальність «Журналістика»)

На ліричній хвилі

Серед найуспішніших учасників недавнього фестивалю «Сяйво
надій» був і студент з Горлівського інституту Дмитро МАРТИНЮК.
Вдячні слухачі нагородили хлопця щедрими оплесками 

Фото Ніни ГАЄВСЬКОЇ

Сонце в душі


