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— Ідея розбудови Універ�

ситету «Україна» насампе�

ред як навчального закладу

для осіб із вадами здоров’я,

це — кон’юктурне, політичне

рішення, чи бажання сис�

темно та комплексно на

прикладі інвалідів перефор�

матувати комплекс непов�

ноцінності, меншовартості в

українців загалом?

— Тут спрацював, насампе�
ред, збіг обставин. Сталося так,
що двоє чудових людей із міста
Кіровограда приїхали до Киє�
ва, щоб в урядових установах, у
провідних вузах столиці отри�
мати підтримку в питанні на�
вчання інвалідів. Автором ідеї
був полковник військ спеціаль�
ного призначення Зуєв Олек�
сандр Савелійович, а ініціато�
ром поїздки до Києва — канди�
дат педагогічних наук Пєскова
Лариса Павлівна, яка мала
певні зв’язки і знайомства в
освітянській сфері. Знаходя�
чись на службі у військах, пол�
ковник Зуєв, як він сам говорив,
бачив багато пролитої людсь�
кої крові, і, вийшовши у відс�
тавку, очоливши обласний
Фонд соціального захисту
інвалідів, мав намір зробити
щось добре насамперед для
інвалідів війни.

Ніхто їх у Києві з цією ідеєю
не чекав, і, витративши марно
час, вони вже збиралися повер�
татися додому. І тут їм хтось із
добрих людей порадив зверну�

б а т ь к а м и
живчик ніко�
ли не давав
мені спокою.
Навколо ме�
не, біля мене
весь час ство�
р ю в а л и с я
якісь бурун�
чики, малі
або великі,
які закручува�
ли людей, що
були поряд, і
робили моє і
їхнє життя
змістовнішим
і цікавішим.
Тому питання
кар’єри для
мене ніколи
не було проб�
лемою: все,
що треба бу�

ло робити, я робив добро�
совісно, на повну викладку, і,
звичайно, це не могло бути не
поміченим, і мене постійно
обирали чи призначали на
певні посади. Так я став ком�
соргом комсомольської ор�
ганізації Рудосільської серед�
ньої школи, колгоспу «Украї�
на», інструктором Володарсь�
кого райкому комсомолу до
армії. В армії, а потім у воєнно�
морському училищі я був ком�
соргом окремої роти на правах

райкому комсомолу і секрета�
рем партійної організації курсу.
Після армії в Київському
політехнічному інституті оби�
рався профоргом групи, голо�
вою профкому і членом партко�
му інституту. По закінченню КПІ
з відзнакою і захисту канди�
датської дисертації був призна�
чений проректором з навчаль�
но�виховної роботи і пропра�
цював на цій посаді 11 років,
потім творча відпустка, захист
докторської дисертації, обран�
ня вперше в історії КПІ демок�
ратичним шляхом ректором
цього славетного навчального
закладу, народним депутатом
Радянського Союзу. Після роз�
валу СРСР був призначений
першим міністром освіти неза�
лежної України, а через 2,5 ро�
ку — відставка. І все це кар’єрне
зростання у мене йшло спо�
кійно, без надриву, протеже і
блатів, іноді навіть попри волі
окремих партійних бонз. 

До цих пір успішний, досвід�
чений, із багатьма титулами і
званнями, повний творчих сил
56�річний чолов’яга залишився
без роботи.

Треба було вирішувати, що
робити далі. Є така народна
мудрість: не лізь дуже високо,
бо буде боляче падати. Це
справді так, але за однієї умо�

тися з цією ідеєю до колишньо�
го міністра освіти країни Петра
Таланчука, цебто до мене. Мов�
ляв, він зараз вільний, робити
йому все одно нічого, можли�
во, він чимось вам допоможе
чи порадить щось путнє. Я ж у
цей час знаходився у непросто�
му пошуку свого місця в дер�
жаві, суспільстві і просто в
житті.

Ця ситуація потребує додат�
кового пояснення. Закладений
в мене матінкою�природою і
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ви, якщо ти не підготовиш
місце, куди будеш падати.
Я знаю багато прикладів, коли
люди про це дбають зазда�
легідь, і тоді, впавши, вони
відчують лише легеньке коли�
вання, а далі… далі живуть собі,
приспівуючи. Повертатися в КПІ
не було сенсу, там була вже
своя команда, посаду ректора
для себе я не зберіг.

І це не тому, що я дурень, або
якийсь недолугий. Ні! У мене
є життєві принципи, і один із
них, — ніколи не обіймай дві і
більше значущих посад. Ста�
райся хоч на одній зробити
щось серйозне! Я не розумію
«багатоверстатників», які обій�
мають дві, три і більше від�
повідальних посад, і яких міся�
цями не можна піймати на жод�
ному робочому місці. Я вже не
питаю, яка з них користь. Я пи�
таю тільки, куди поділася їхня
совість, якщо вона, звичайно, у
них була. Вони можуть думати,
що вони видатні, що їм удаєть�
ся вдало суміщувати ці посади
тощо, але це не так. І їхні ре�
альні справи є тому доказом.

І ось саме в цей час з’явля�
ються подвижники із Кіровогра�
да. Після розмови з ними я
попросив декілька днів для роз�
думів. Через три дні було роз�
роблено стратегію навчального
закладу, що включала кіровог�
радську пропозицію як елемент.

Стратегія нового навчального
закладу передбачала надання
освітніх послуг усім громадянам
без винятку, але створювалися
умови також для людей із особ�
ливими потребами, до яких ми
віднесли інвалідів, сиріт, соціа�
льно незахищених, а пізніше —
надзвичайно обдарованих
дітей із індивідуальною фор�
мою навчання. Планувалося
здійснювати навчання в інтег�
рованих групах, і ця педагогічна
технологія блискуче вирішува�
ла проблему резервації. Дуже
швидко я зібрав групу одно�
думців із числа провідних на�
уковців і педагогів і почав інтен�
сивну розкрутку задуманого
навчального закладу.

У травні�липні 1998 року було
створено Інститут розвитку

людини (Інститут інвалідів) як
ТОВ, а у серпні цього ж таки
року було здійснено перший
набір студентів у рамках експе�
рименту, який дозволяв набір із
наступним ліцензуванням.

У процесі підготовки до
ліцензування було створено
Відкритий міжнародний універ�
ситет розвитку людини
«Україна» (ВМУРоЛ), який
проліцензовано 1999 року як
недержавний, але безприбут�
ковий вищий навчальний зак�
лад, який не мав аналогів
у світі. Щоб оцінити гуманне
(гуманітарне) значення цього
закладу, наведу такі цифри:
в Україні зараз налічується
2,6 млн. інвалідів, більша поло�
вина з цього числа — працез�
датні, але 80% з них — без�
робітні. Причина банально
проста: у них немає належної
освіти й відповідної про�
фесійної підготовки. Тому ті
майже сім тисяч фахівців з чис�
ла інвалідів, яких уже підготу�
вав наш університет, думаю,
згадують свою Alma�mater доб�
рим словом.

Із розвитком і становленням
університету ми набуваємо все
нових і нових можливостей. Ра�
зом із університетом ріс колек�
тив, зростав і я. До мене прийш�
ло усвідомлення того, що дале�
ко не кожній людині з освіти і
науки пощастило створити ви�
щий навчальний заклад.
Університет «Україна» — моя
лебедина пісня. Я йому віддаю�
ся всеціло. І звичайно ж, ми
докладаємо багато зусиль, щоб
внести свій добрий внесок
у розбудову незалежної Ук�
раїни, в тому числі й у переме�
лення комплексу неповноцін�
ності, меншовартості в україн�
ців. Цьому приділяється багато
уваги в організації навчально�
виховного процесу.

— Шановний Петре Михай�

ловичу, в одному з інтерв'ю

Ви зазначаєте: «Генерування

нових ідей — природний стан

моєї душі". Які чинники, на

Ваше переконання, обумов�

люють реальне втілення

будь�якої інновації?

— Насамперед треба мати
певні знання і необхідний
життєвий досвід, щоб бачити
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перспективу розвитку галузі чи
галузей, які тебе цікавлять. На
основі прогнозно�аналітичної
роботи визначаються інновації і
добираються ті, які є найакту�
альнішими або потрібними
споживачам, суспільству тощо.
Формула успіху зводиться до
відомого простого алгоритму:
пошук інноваційної ідеї; запуск
першої версії продукту цієї
інновації, аналіз результатів,
корекція дій; побудова бізнес�
моделі, організаційне та фінан�
сове забезпечення; ну, і зак�
лючний етап полягає у розвит�
кові проекту до серйозних
розмірів за рахунок коштів
інвесторів і заповнення своєї
ніші на ринку товарів чи послуг.
Усі ці кроки мають бути вико�
нані якісно і в повному обсязі.
Тоді усі разом вони приведуть
вас до успіху.

— Студент, викладач, заві�

дувач кафедри, проректор,

ректор, міністр, Президент

Університету «Україна»… На

якому кар'єрному щаблі Вам

було чи є найкомфортніше?

— На всіх посадах, які обій�
мав, я почував себе комфортно
за умови, якщо справа, яку мені
доручили, йшла добре. Я відно�
шу себе до розряду бездарних,
але відповідальних людей, бо,
здебільшого такі люди будь�яку
справу, яку їм доручили, вико�
нують відповідально і в цілому
задовільно. Генії або ж таланти
відрізняються від «сіряків» у
першу чергу тим, що вони бага�
то робіт виконують погано, че�
рез пень�колоду. Зате там, де
вони геніальні або талановиті,
їм немає рівних.

Так само результати, розміри
досягнутого значною мірою за�
лежать від висоти кар’єрного
щабля: одна справа — міністр,
інша справа — викладач. За
умови однієї і тієї ж добро�
совісності — обсяги зробленого
будуть різними.

Варто зазначити також, що
я завжди робив набагато біль�
ше, коли був хай на наймен�
ших, але перших ролях.
Ініціатива заступника завжди
підзвітна босу, а тому сковуєть�
ся. Через те в народі заступ�
ників іноді називають «придур�
ками», що можна тлумачити як

людину, що працює при дур�
неві (сміється).

— На кожному з окреслених

етапів життя Ви були дотичні

до розбудови держави. На Ва�

шу думку, державний діяч чи

державний чиновник — яким

він має бути саме в Україні?

— На ваше запитання спро�
бую відповісти, починаючи з
визначення змісту цих двох
словосполучень.

Державний діяч — це той, хто
відзначається інтелектуальним
рівнем, своєю активністю та
енергійністю у державному
житті, відіграє важливу роль у
розбудові держави, може
впливати на стан її справ або
бере безпосередню участь у
керівництві державою тощо.
Державний чиновник — це дер�
жавний службовець. А якщо ми
розкриємо значення слова
«державний», то отримаємо
практично той же зміст, що і
державний діяч, тобто ці два
словосполучення «державний
діяч» і «державний службо�
вець» дуже близькі у своїх зна�
ченнях. Різниця тільки в тому,
що у словосполученні «держав�
ний діяч» закладено ще й ха�
рактеристику його, — активний,
енергійний, має високий інте�
лект тощо. А якщо цього у ньо�
го немає, то про такого держав�
ного діяча в народі кажуть, що
він невдаха, нероба. Українсь�
ке життя ряснить такими діяча�
ми, але дозвольте мені цього
разу обійтися без прикладів.

Що стосується державного
чиновника, який виконує свої
функції не по�державницьки,
то про такого чиновника кажуть
«формаліст», «бюрократ».

А тепер по суті запитання.
Державна людина (державний
діяч чи державний чиновник) в
Україні повинна бути такою,
якими є кращі урядовці, уряд�
ники з усіх країн із розвинутою
демократією (США, Франції,
Німеччини, Великої Британії,
Швеції, Данії, Голландії, Швей�
царії, Італії, Бельгії тощо).

Що ж стосується українських
державників, то основні до них
вимоги я б звів до наступних
декількох постулатів:

• постійно вдосконалювати
свої знання про несфальшова�
ну історію українського народу
та його державу, знати стра�
тегію її подальшого становлен�
ня та розвитку і на цій основі
вміти визначати національні
інтереси і прихиляти їх до
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втілення у процесі виконання
своїх функціональних обов’яз�
ків на посаді, яку б ти не
обіймав;

• вільно володіти держав�
ною (українською) мовою і ви�
користовувати її повсякчас при
виконанні службових обов’яз�
ків. У мовній політиці слід на�
вести лад раз і назавжди, вико�
ренивши покручений білінгвізм
у парламенті, урядових устано�
вах і в усіх установах аж донизу;

• державник повинен бути
патріотом, любити свій народ
і вірно йому служити;

• із державного управління
і практики його виконавців по�
винні назавжди щезнути такі га�
небні явища, як фальш і ко�
рупція. Дурилівка, обман на
кшталт, коли одне думає, друге
говорить, третє пише, а четвер�
те практично робить (наразі
така практика процвітає нині
буйним цвітом на всіх щаблях
влади, в політикумі різних
рівнів і серед усіх політичних
партій), повинні бути випалені
із державного і суспільного
життя. Що ж стосується ко�
рупції, то далі грізних окриків,
погрожування пальчиком на�
ших поводирів країни справа
не йде. Корінна причина в тому,
що боротьбу з корупцією дору�
чили вести корупціонерам, а
ворон ворону, як відомо, око не
виклює. Можливо, треба поча�
ти з іншого кінця, — ввести пра�
вило, що державі греби лопа�
тою, а собі — совочком і, ди�
вись, не переплутай (сміється).

Можна було б ще довго і ба�
гато перелічувати чесноти, які
повинні мати державні люди,
але досить, бо це може стати
небезпечним. Уявіть собі, що
ми виліпимо ідеальних чинов�
ників, заповнимо ними всі по�
сади і через короткий відтинок
часу вони зроблять із держави
земний рай, по образу і по�
добію того, що існує на небесах,
і тоді люд із усього світу посуне
в Україну! Що ми тоді будемо
робити? Не знаєте? Я — так са�
мо. Але починати очищення та�
ки треба, як і здійснення «НЕ�
Пу» — наведення елементарно�
го порядку.

— Кожне покоління україн�

ців мало долати певні труд�

нощі. Нинішня молодь, поп�

ри відкритість світу, зростає в

умовах прагматизму, полі�

тичних маніпуляцій та агресії.

Які настанови Ви, Петре

Михайловичу, батько, ді�

дусь, лідер і українець, дали

б сучасній молоді?

— Питання це дуже тонке, а
головне — глибоке. Найпрості�
ше — взятися за повчання. Не
слід забувати, що кожне нове
покоління, зазвичай, розумні�
ше за попереднє. Підтверджен�
ням цього є бурхливе зростання
матеріального виробництва.
З іншого боку, проблеми старих
і нових поколінь протягом тися�
чоліть — одні й ті ж самі.

Молодь лаяли завжди — і в
папірусах Стародавнього Єгип�
ту, і в листах та есе давніх греків
можна зустріти нарікання на те,
що «молодь пішла не та", що
втрачено колишню чистоту на�
тури тощо. От і нині з усіх боків
доносяться докори молоді в
аморальності, у відмові від тра�
диційних цінностей, у меркан�
тилізмі і т. п. Наскільки справед�
ливі ці докори? Як показують
дослідження, вони справедливі
нітрохи не більше, ніж докори
давніх єгиптян. Наприклад:

«На жаль, світ зараз не такий,
яким був раніше. Діти переста�
ли слухатися своїх батьків,
кожен хоче написати книгу.
Кінець світу вже близький»
(Папірус Пріссі, приблизно
3 350 років до н. е.)

А тепер послухайте, що гово�
рять на педагогічних зібраннях
різного роду, на форумах, де
обговорюють організацію ви�
ховного процесу молоді. Хіба
на них не виказують ті ж самі
претензії, що і 4 тисячі років
тому?!  Що ж стосується духов�
ного зростання, то тут процеси
розвиваються явно нелінійно, і

тому далеко не все однозначно.
А тому я не буду давати ніяких
настанов сучасній молоді, вона
сама розбереться, що і як роби�
ти. Хочу тільки висловити поба�
жання, на що їй слід звернути
увагу, виходячи з мого
життєвого досвіду.

Перше, що я хочу передати
сучасній молоді і як батько та
дідусь, і як лідер та українець, —
творіть, розбудовуйте, любіть і
плекайте свою національну ук�

раїнську державу, не допустіть
втрати незалежності України.
Тільки у своїй хаті своя правда.
Я глибоко переконаний: якби
праукраїнці із ядра імперії
Київської Русі вибудували свою
етнічну державу, а не дали роз�
дерти її на шматки кровожер�
ливим сусідам, то ще невідомо,
яке було б нині ранжування
європейських держав і хто у ко�
го домагався б прихильності.

Якби Україна була незалеж�
ною державою і мала на�
ціонально свідоме керівництво,
то Петербург стояв би не на
кістках українців, а нині сущі ук�
раїнці не проклинали б Сибір і
Колиму, які поглинули тьму ук�
раїнців.

Якби Україна була самостій�
ною, то народ ніколи не тримав
би такі уряди, які допустили
цілу низку голодоморів і найс�
трашніший із них — 1932�1933 рр.,
що забрав більше десяти
мільйонів людських життів.

Якби Україна була вільною,
то вона була б заможною, і ук�
раїнці трималися б своєї Вітчиз�
ни, а не десятками мільйонів
поневірялися б по чужих світах.

Якби ж, якби ж, якби ж… Але
історію не повернеш. Тож, не�
хай це гірке минуле спрацює на
майбутнє, і щоб у перспективі
ми не знали таких тяжких бід.

Друге, на що я хочу звернути
увагу сучасної молоді, так це на
нагальну потребу створення
єдності, єднання українського
суспільства. Треба докласти
зусиль, щоб стерти шрам від
перекусу на два великі шматки
України сусідами�хижаками —

Росією та Польщею.
Немає України Східної і
України Західної, є
єдина, неділима Ук�
раїна зі своєю прекрас�
ною співучою мовою, з
єдиним бага�
томільйонним талано�
витим народом. Це
непросте завдання по�
винні вирішити ни�
нішнє і прийдешні по�
коління.

Третє, що хотілося б
закцентувати: необхід�
ність отримання доб�
ротної освіти. Україна,
хоч і з великими поту�
гами, але все таки вхо�
дить у ринок. А най�
ліпшим соціальним за�
хистом в умовах рин�
кової економіки є гли�
бокі професійні знання.

Ну, а решта моїх побажань
зводяться до тих, що бажають
усі добрі люди одне одному:
змістовного цікавого життя,
невід’ємними елементами яко�
го є міцне здоров’я, висока ду�
ховність, кохання, заможність.
Ну, і щоб таланило!

***
Як завжди, Петро Михайло�

вич Таланчук висловився муд�
ро, щиро й колоритно. Етапи
життєвого шляху цієї людини —
сирітського, трудового й твор�
чого — сформували креативну
особистість, патріота, який
активно та системно розбудо�
вує українську державу, а не
висмоктує з неї останні соки.
Петро Михайлович є реальним
утіленням незламного україн�
ського духу, що на генетичному
рівні зберіг потребу свободи
як умову творчого поступу
людини. 

Ніна ГОЛОВЧЕНКО, 
доцент Інституту філології 

та масових комунікацій
Університету «Україна»

(Публікується 
в скороченому вигляді).
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На зустрічі із делегацією Південної Кореї
Фото Олександра КРИВОНОСОВА
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Я — студент. Це означає —
споживач, класичний представ�
ник цільової аудиторії і учасник
величезної фокус�групи універ�
ситету. І саме в цій ролі я хочу
проаналізувати, виділити його
найбільш сильні сторони, те
чим Він вигідно відрізняється
від подібних освітніх закладів.
Кажучи сухою мовою термінів,
почутих біля погано причине�
них дверей кафедри фінансів
та кредиту, — чим повинен бути
вражений споживач�абітурієнт,
виводячи свій підпис на конт�
ракті.

Безбар’єрність. Звичайно, в
першу чергу, це стосується
людей з обмеженими можли�
востями. Неймовірно чудово,
що існує ВНЗ, робота якого обу�
мовлена цією доктриною! Це не
тільки холодна зручність та
пристосованість архітектури —
це атмосфера. Аура, якщо зав�
годно.

Проте я б хотів звернути ува�
гу на інше, на зворотний бік
цього. Це не містика й не фан�
тастика, що чим більше ми зро�
бимо доброго, тим більше
світла і тепла повернеться нам.
Можливо, це схоже на юнаць�
кий максималізм і заклик до по�
рожнього альтруїзму. Однак,
може і не серйозний, але все�
таки життєвий досвід говорить,
що цей закон, поряд із законом
Мерфі, давно пора включити в
підручники з фізики, класу,
приблизно, сьомого.

Так ось, до чого я. Подібна
атмосфера існує серед студен�
тів, бо в інституті, більшою
мірою, це їхніх рук справа.
Адже значний відсоток тих, хто
ходить коридорами та з ким
спілкується молодь з інвалід�
ністю, саме вони. Тому ці ми�
лостиві відчуття стосуються всіх
навколо.

Як кажуть: хто врятував коше�
ня з вогню — той прожив день
недаремно. Завжди є зворотний
зв’язок, адже девіз «Ми —
«Україна», Україна — це ми» —
не порожній звук. Університет є
мікромоделлю суспільства, і
через років два�три випускники
створять це суспільство, в якому
люди зуміють знаходити спільну
мову, сповідатимуть терпи�
мість, змінять уявлення про світ,
його позитивні та негативні сто�
рони і  почнуть досягати успіхів
взаємодією та вміннями, а не
егоцентризмом і ходінням по
трупах.

Далі — робота. Робота на
результат. Ми результативні,
вкрай результативні — адже
інакше ніяк. Прагнення до
реальних показників у житті, а
не віртуальних, у паперах, —
наше кредо. Звести нанівець
декларативність показників —
мета нашої діяльності. За на�
шим університетом та його те�
риторіально відокремленими
підрозділами немає могутнього
міністерства освіти, яке може
опустити руку у великий кошик

бюджету і оплатити всі не�
обхідні на організацію якісного
освітнього процесу витрати. Це
також корисний досвід, бо ми
завдяки цьому навчилися мис�
лити та бачити інакше, розрахо�
вувати тільки самі на себе,
максимально використовувати
власні інтелектуальні ресурси та
здібності. Ще ми навчилися
працювати без указівок та
інструкцій зверху, творчо та
відповідально ставитися до
дорученої справи, бо тепер
добре розуміємо, як разом бу�
дувати новий світ, в якому всім
буде добре жити.

Міська адміністрація, яка зі
скрипом виділяє автобус для
участі студентів з інвалідністю у
заході або взагалі не знаходить
на це коштів та часу, в першу
чергу, звертається до нас по до�
помогу в організації того само�
го заходу. І студентська колона
нашого навчального закладу
в костюмованих парадах найя�
скравіша, і обличчя своїх інсти�
тутських товаришів я бачу час�
тіше за інших в місцевих газетах
та сайтах, хоч у місті є досить
сильні державні ВНЗ. Тренуван�
ня подібної самостійності та
заповзятливості — найкраща
школа для будь�кого, хоч спів�
робітника, хоч студента.

Це ні з чим не зрівняне від�
чуття цілісності та причетності
кожного «малого українця» до
великої України! Сенс у тому,
що нас, «українців», багато. Ні,

я не зустрічаю знайомих сту�
дентів у кожному провулку,
я про глобальні речі. Єднання
людей з усіх куточків нашої
Батьківщини сприяє моєму
патріотизму щодо свого універ�
ситету, схожого на величезний
злагоджений механізм з вироб�
лення професіоналів�багатове�
рстатників та добрих, корисних
справ. Конференції, спартакіа�
ди, конкурси за сімсот кілометрів
від дому вражають. Як і люди
звідусіль. Адже кумедно, беручи
в руки підручник нашого видан�
ня, вдивляючись у карту на зво�
роті книги, намагатися згадати,
кого і звідки ти бачив на останніх
«Козацьких шляхах» або «Сяйві
надій» Круто привітати есемес�
кою з Днем народження знайому
з Кіровограда, побажати удачі на
сесії кому�небудь з Хмельниць�
кого чи особисто поцікавитися
погодою в Миколаєві... Відчу�
ваєш себе справді громадяни�
ном, українцем, який любить
свою країну, бо особисто знає її
народ.

Разом досить райдужно.
Природно, що це не єдині наші
плюси та параметри, за якими
цей ВНЗ давно випередив кон�
курентів, але серцю якось
ближче саме ці. Так давайте
ж ставати патріотами великої
України, починаючи з малої!

Адже ми — Україна, Ук�
раїна — це ми!

Дмитро СЕРГЕЄНКО, 
студент 3�го курсу

Горлівського інституту
(спеціальність «Правознавство»)

Слово — студентам університету
Нам разом будувати новий світ

Це — мій вибір
Із Карпатським інститутом

підприємництва «Університету
«Україна» доля звела мене ви�
падково.

У 2007 році, коли закінчува�
ла одинадцятирічку, я брала
участь у третьому Всеукраїнсь�
кому етапі конкурсу — захисту
науково�дослідницьких робіт
Малої академії наук нашої
країни. У зв’язку із цим мені
потрібна була рецензія науков�
ця — кандидата чи доктора
філологічних наук. Відгукнули�
ся на кафедрі української мови
і літератури Інституту підприєм�

ництва. З того часу я вирішила,
що це мій вищий навчальний
заклад. Сподіваюсь на це і в
майбутньому, бо, навчаючись в
інституті, пишу власні твори,
займаюсь науковою роботою.
І це всерйоз,бо планую вступи�
ти до аспірантури, захистити
згодом кандидатську дисер�
тацію. І про літературну твор�
чість не забуваю.

Навчання стало для мене
способом самореалізації, пра�
гненням до чогось більшого,
ніж просто отримати диплом
про вищу освіту. Велику роль у

цьому відіграв інститут, уся ат�
мосфера в ньому, яку б я наз�
вала творчою. Кожен студент
має всі можливості реалізувати
свої мрії. Я особисто обрала
українську філологію і впевне�
на, що цей вибір правильний,
бо усвідомлений та зважений.

Такі ж плани і щодо літера�
турної творчості. Цьому сприяє
чудова закарпатська природа.
Мій інститут розташований
у дуже гарній місцевості — над
найбільшою в нашому краї
річкою — Рікою. Отож із вікон
аудиторій відкривається чудова
панорама будь�якої пори року.
Найбільше імпонує зимовий

пейзаж: нагадує сніжно�біле
царство, в якому повновладно
гуляє завірюха. А якої невимов�
ної краси тут осінь чи весна,
коли цвітуть сакури? Хіба треба
щось інше для творчого натх�
нення?

Університет «Україна став
для мене не тільки рідною
домівкою, а й визначив усе моє
подальше життя, зокрема на�
укове і творче.

Людмила ПОЛЯКОВА,
студентка V курсу

Карпатського інституту
підприємництва
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(більшість юні, мабуть, уперше)
з окремими віршами Олени
Теліги. Їх прочитали учениці
Київської загальноосвітньої се�
редньої школи № 28.

Але чи не найбільше вражен�
ня на аудиторію справив уривок
із п’єси «Олена Теліга. Або�
або». Його гарно зіграли актри�
си Львівського театру ім. Марії
Заньковецької Наталя Лісова
(вона виконала роль Олени
Теліги) та Ольга Бакус (у ролі
коліжанки поетеси, теж поетеси
Наталії Лівіцької�Холодної).

Звичайно, умови для навіть
камерного спектаклю були не з
найкращих. Але обидві актриси
дуже успішно і гарно виконува�
ли свої ролі.

А на закінчення зустрічі було
жваве спілкування з гостями
університету. Окремі студенти
і викладачі придбали презенто�
вану книгу. Та головне — мо�
лодь за якихось півтори години
встигла дізнатись про полу�
м’яну українську патріотку,
людину з твердою позицією,
незламною, дуже обдарованою
і мужньою жінкою.

Презентацію книги в нашому
університеті зініціювала стар�
ший викладач кафедри ме�
неджменту С. Мирвода, котра
входить до керівного складу
Київської міської жіночої ор�
ганізації ім. Олени Теліги.

До речі, видану книгу Наталі
Лісової та Інни Павлюк «Олена
Теліга Або�або» могли прид�
бати всі бажаючі. Так кілька
світлин із життя Олени Теліги,
фото одного із авторів книги ми
і пропонуємо читачам газети.

Анатолій УРБАН

Це слова із вірша Олени
Теліги. Написала вона їх за
кілька років до свого справді
героїчного вчинку. Поетеса,
знана громадська діячка свідо�
мо пішла на смерть разом із ти�
сячами співвітчизників у Баби�
ному Яру. Олена Теліга могла
зберегти життя собі — були різні
варіанти. Але молода жінка
зробила вибір. Бо палко мріяла,
«щоб Бог зіслав… найбільший
дар: гарячу смерть — не зимне
умирання».

Тривалий час офіційна ра�
дянська пропаганда всіляко
замовчувала і поетичну твор�
чість Олени Теліги, і її смерть.
Як же: українська буржуазна
націоналістка, емігрантка! Тож
і робили все, щоб викреслити
з народної пам’яті. Інших,
зовсім інших героїв славили,
піднімали на п’єдестали.

Але часи змінились. Вони,
хай і не одразу, хай і не повною
мірою повертають із забуття
яскраві особистості. Однією із
них, безперечно, є Олена Теліга.

В цьому могли переконатись
чимало студентів і викладачів
нашого універитету під час не�
давньої презентації книги
«Олена Теліга. Або�або».
Авторки книги — не професійні
письменники, але люди, близь�
кі до мистецтва. Інна Павлюк —
артистка Львівської обласної
філармонії, Наталя Лісова вис�
тупає в трупі знаного не лише
в Україні, а й за її межами дра�
матичного театру імені Марії
Заньковецької.

Авторки приїхали до Києва
з цікавою розповіддю про по�
лум’яну патріотку України, пое�
тесу і публіциста, громадську
діячку. В книзі вміщені п’єса
«Олена Теліга. Або�або», кри�
тичні матеріали, спогади.

Зустріч відкрила заступник
голови Київської міської жіно�
чої організації ім. Олени Теліги
Тетяна Шаленко. Були ще вис�
тупи київського професора,
доктора історичних наук Надії
Миронець, львівського жур�
наліста і громадського діяча
Ярослава Гелетія, столичної по�
етеси Галі Галичанки. Всі вони
зазначали, що ті ідеали, за які
віддала своє життя українська
патріотка, і сьогодні служать
маяками державобудування,
стоять на захисті української

мови, правдивої історії, від�
родженні нашої культури і ду�
ховності. Всі промовці підкрес�
лювали, що наша молодь може
брати приклад з Олени Теліги,
як вірно слу�
жити своєму
народові, жи�
ти її заповіта�
ми. А вони, ці
заповіти, не
тільки в пое�
тичних творах
патріотки, її
статтях, а й у її
такому корот�
к о п л и н н о м у
житті. Це: лю�
би свою рідну
мову; служи
рідному наро�
ду, не дозво�
ляй нікому
с п л я м и т и
свою націю;
пам’ятай і лю�
би Великих
лицарів; живи
в єдності слова
і чину, само�
жертовно слу�
жи Матері�Ук�
раїні, дорожи
нею більше
свого життя;
будь прикла�
дом цивільної
відваги.

У ч а с н и к и
зустрічі поз�
н а й о м и л и с я

Особистості «І варто буде жити чи вмирати!»

Олена Шовгенова (Теліга)
Подєбради, середина 1920%х р.р

Сцена з вистави 
«Олена Теліга Або%або»:  

у ролі О. Теліги актриаса Н. Лісова

Олена і Михайло Теліги. 
Краків, 1939 р.
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Проректор з організаційно�
адміністративної роботи, Зас�
лужений працівник освіти Ук�
раїни Петро Васильович Фесюк
працює в нашому університеті
більше одинадцяти років. 

Дбаючи про становлення та
розвиток навчального закладу,
виконує дуже відповідальну
місію — успішне і якнайшвидше
створення і вдосконалення
структури організаційно�управ�
лінських, навчальних, науково�
виробничих підрозділів ВНЗ,
підвищення їх статусу та
функцій. Здійснює координацію
управлінської та виконавської
діяльності всіх підрозділів;
забезпечує планування, підго�
товку та проведення засідань
і зборів — робочих (ректорату,
виробничих нарад) і дорадчих
(вчена рада, конференції тру�
дового колективу, збори засно�
вників) органів, інших загаль�
ноуніверситетських заходів.

Організовує, спрямовує та
контролює кадрову роботу з
адміністративно�управлінськи�
ми, науково�педадогічними
працівниками, навчально�до�
поміжним та обслуговуючим
персоналом; систему діловод�
ства в університеті. Забезпечує
своєчасну і якісну підготовку
нормативно�правових і розпо�
рядчих документів щодо ор�
ганізації діяльності колективу,
роботи його кадрів; правильне
виконання актів законодавства,
інших нормативних документів,
вирішення правових питань
виробничої, економічної та
соціальної діяльності.      

Якщо сказати простіше і зро�
зуміліше, Петро Васильович
Фесюк — дуже фахова, надійна,
врівноважена людина, з якою
можна вирішувати питання
будь�якої складності. 

Я поцікавилась, яким же був
шлях проректора в освіту?

— Працювати почав із дитин�
ства, оскільки сім’я з трьох
дітей та мами жила без году�
вальника — батько не повер�
нувся 1939 року з Фінської
війни (війни з білофінами). У
школі був серед лідерів, особ�
ливо успішно навчався з пред�
метів математично�природни�
чого циклу. 

Тож коли після закінчення де�
сяти класів обговорював по�
дальшу долю, з’ясувалося, що

їй, так само, як і йо�
му, дуже подо�
бається професія
вчителя.

Зважаючи на це,
подав документи
для вступу до найб�
лижчого Бердичів�
ського учительсь�
кого інституту, на
фізико�математич�
ний факультет,
щоб якнайшвидше,
за два роки, здобу�
ти професію і на�
далі працювати та
навчатися заочно.
Проте, в день
від’їзду на вступні
екзамени, з інсти�
туту прийшло пові�
домлення, що учи�
тельський інститут
реорганізовано в
педагогічний, і на вступних
іспитах додатково потрібно
складати хімію. До речі, ниніш�
нім абітурієнтам цікаво знати,
що в той період претенденти на
навчання на фізико�матема�
тичному факультеті за 10 днів
складали 8 вступних іспитів:
математика — письмово та
усно; фізика — усно; хімія — ус�
но; українська мова та літера�
тура — усно і письмово (твір);
російська мова  та література —
усно і письмово (диктант).

А тому замість двох років
П. Фесюку довелося навчатися
п’ять. Навчався лише на «від�
мінно», протягом перших двох
років одержував підвищену
стипендію, а останні три —
ленінську. Закінчив інститут і
одержав диплом із відзнакою. 

По закінченні інституту пра�
цював у школі, першим секре�
тарем міськкому комсомолу,
викладачем кафедри матема�
тики, проректором педінститу�
ту, у відділі науки і навчальних
закладів обкому та ЦК Ком�
партії України, начальником
управління, керуючим справа�
ми в Міністерстві освіти та нау�
ки України.

Дійсно, все своє трудове
життя, П. В. Фесюк був дотич�
ний до галузі освіти, навчаль�
них закладів, роботи педагогіч�
них кадрів, брав участь у здійс�
ненні реформ освіти, Держав�
ної національної програми
«Освіта» («Україна ХХІ століття»). 

Ви є активним учасником і

свідком реформування осві�

ти в Україні і в радянські

часи, і нині, в період віднов�

лення державності України.

Чи є тут якісь спільні тенден�

ції, позитивні явища? Чи, як

людина з досвідом, якісь но�

вації Ви піддали б критиці?

— Упродовж останніх п’ятде�
сяти років в освіті постійно
відбуваються реформи. Як у
загальноосвітній, професійно�
технічній, так і у вищій школах,
вони стосувалися, по�перше,
змісту освіти, по�друге, термінів
навчання, по�третє, статусу на�
вчальних закладів, по�четверте,
уведення атестації як педагогіч�
них працівників, так і навчаль�
них закладів, їхніх освітньо�
кваліфікаційних рівнів. 

Що стосується загально�
освітніх навчальних закладів,
то, на мій погляд, позитивним
під час реформування було вве�
дення в початкових класах під�
вищеного рівня змісту освіти,
наприклад, елементів алгебри
та геометрії, також атестації
педагогічних працівників. Нега�
тивним є те, що часто змінню�
ються терміни навчання як у
початкових класах (початковій
школі), так і в старших класах
загальноосвітньої школи та
ВНЗ. 

Реформування вищої школи
в Україні пов’язано насамперед
із запровадженням в Україні
незалежного зовнішнього оці�
нювання знань, принципів Бо�

лонського процесу, зокрема
двоциклової системи підготов�
ки фахівців, національної сис�
теми забезпечення якості знань
через ліцензування та акреди�
тацію, Європейської кредитно�
трансферної системи. 

Проте здійснення цих ре�
форм у ВНЗ відбувається по�
вільно, не в повному обсязі.
При проведенні реформ у
вищій школі недостатня увага
приділяється створенню умов
та організації навчання впров�
довж усього життя, викорис�
танню для цього дистаційних
методів навчання. 

Разом із П. М. Таланчуком

Ви багато років поспіль

розбудовуєте Університет

«Україна». Які проблеми

становлення та розвитку

університету недержавної

форми власності в Україні Ви

вважаєте найскладнішими?

І, навпаки, які переваги має

такий ВНЗ у порівнянні з

класичними університетами

державної форми власності?

— Проблеми становлення і
розвитку Уніврситету «Украї�
на», як і всієї приватної вищої
освіти, мають два джерела.
Перше — це проблеми галузі ви�
щої освіти загалом, незалежно
від форм власності, і про це за�
значалося вище. Друге — нерівні
умови функціонування, в які
поставила держава ВНЗ такого
типу, або дискримінація при�
ватного сектора вищої освіти. 

Так, чому, наприклад, пору�
шується закріплене Консти�
туцією України право людини
на одержання освіти? Адже лю�
дина, яка прагне вчитися і гото�
ва за це платити власні кошти,
позбавлена цієї можливості. 

Чому законодавчо закріпле�
но відверту фінансову диск�
римінацію недержавних ВНЗ,
які навчають інвалідів? Згідно із
законодавством на освіту сту�
дентів�інвалідів у державному
ВНЗ виділяються держбюджетні
кошти, а приватні ВНЗ виключе�
но з цього списку, хоча ними
створюються всі умови для нав�
чання інвалідів. Така ж картина і
з нарахуваннями пенсій науко�
вим та науково�педагогічним
працівникам, які працюють у
недержавних ВНЗ, тощо.

Попри те, що держава не
виявляє особливого ентузіазму

Твої люди, університете Справжній освітянин
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щодо приватних ВНЗ, такі
навчальні заклади більш мо�
більні, оперативно реагують на
інновації та зміни, динамічніше
розвиваються, здатні до са�
мостійного вирішення великого
обсягу актуальних проблем.

— Якось на фестивалі «Сту�

дентське літо» я спостерігала,

як Ви захоплено слухали

хлопчину із Вінницького

соціально�економічного

інституту Університету «Ук�

раїна», який майстерно та

проникливо виконав класику

української пісні — «Пісню

про рушник» П. Майбороди

на слова А. Малишка. Потім,

на університетському святі

«Українські вечорниці» Ви

продемонстрували гарне

знання української естрадної

пісні, виконавши a cappella

пісню О. Демиденка та Я. Ви�

шиваного «Плаче захмарене

небо». Вам притаманне якесь

особливе ставлення до ук�

раїнської пісні, української

культури, української мови?

— Формування такого особ�
ливого співпереживання ук�
раїнського відбувалося під без�
посереднім упливом того сере�
довища, в якому проходили
мої дитячі, юнацькі, студентські
та трудові роки. 

А це — моя сім’я, моє рідне
село з їх українськими звичая�
ми, мовою та піснями; це — ук�
раїномовні школи, інститут,
організації, установи, у колек�
тивах яких культивувалася
українська мова як мова служ�
бового та неформального спіл�
кування. До речі, нині практика
нашого життя засвідчує, що в ті
періоди, коли мова українсько�
го народу витіснялася із сфери

державного функціонування,
тоді ж вона одразу починала
витіснятись із сфери виробни�
цтва, освіти, науки та мистецт�
ва, а відтак — і з родини.

Що стосується української
пісні, то любов до неї успадко�
вана від батька, а тяга до її ви�
конання проявилася ще в ди�
тячі роки. Як розповідала бабу�
ся, коли мені було років 3�4, я
підходив до неї і говорив, що я
хочу співати. Вона відповідала:
то йди в сіни, там і співай, — що
я й робив. А далі, навчаючись у
школі, співав у хорі, який часто
виступав перед її учнями, а та�
кож у сільському клубі перед
жителями села. Грав у духово�
му оркестрі, був активним учас�
ником гуртків художньої са�
модіяльності під час навчання в
інституті. Донині, як ви знаєте,
долучаюсь іноді до української
пісні на наших університетських
вечірках. Бо ж у наших піснях
знайдеш і мудрість, і розраду.

— Усе життя Ви дотичні до

навчання та виховання мо�

лоді. Чи відрізняється світосп�

риймання молоді Вашого по�

коління та нинішньої юні? Які

у Вас склалися враження та

думки з цього приводу?  

— Складне питання Ви задали.
У ньому мова йде про події, між
якими пролягло більше, ніж
півстоліття. За цей період відбу�
лася значна інтелектуальна,
політична, соціально�економіч�
на трансформація нашого сус�
пільства, яка суттєво позначила�
ся на світосприйманні та світоро�
зумінні нинішнього покоління. 

Юнаки мого покоління ос�
новним своїм завданням вва�
жали здобути освіту, відповідну
професію і роботу, які б дали

змогу вижити в ті повоєнні за�
сушливі, голодні, трудні в усіх
відношеннях роки. У той дале�
кий період держава вирішувала
завдання забезпечення загаль�
ної семирічної та середньої де�
сятирічної освіти. І лише части�
на молоді мала змогу одержати
середню спеціальну та вищу
освіту. Але при цьому держава
дбала про формування світог�
ляду, духовно�моральних цін�
ностей підростаючого поко�
ління саме в умовах навчально�
виховного процесу. І молодь
мого покоління мала змогу
сформувати високі грома�
дянські та етичні переконання.

Нині середня, вища освіта
стала доступною практично для
усіх, проте цілеспрямованого
комплексного і системного під�
ходу до виховання молоді в
державі немає. Декларується
багато гарних речей, але части�
на молоді зростає під упливом
розваг шоу�бізнесу, реклами
споживацького штибу, відверто
буржуазних глянцевих видань,
примітивних телесеріалів, хи�
жацьких законів буржуазного
суспільства. З гіркотою ми
помічаємо, як і хлопці, і дівчата
часто вживають лайливі слова
навіть за присутності людей
старшого віку, зловживають ал�
коголем і наркотиками, прагма�
тично ставляться до родини —
практикують громадянський
шлюб, здобувши гарну освіту —
шукають роботу за кордоном чи
в іноземних фірмах тощо.

Наш університет як альтерна�
тиву отакому дещо стихійному
процесу становлення та самост�
вердження молоді в нових
суспільно�економічних умовах
пропонує багаторівневу систе�

му організації навчально�ви�
ховного процесу протягом усіх
років навчання, що сприяє все�
бічному розвитку молоді та
вихованню в ній гуманістичних
цінностей.

У нас створено потужне студе�
нтське самоврядування, студен�
тів залучено до волонтерського і
скаутського рухів, на заняттях в
аудиторії чи під час дозвілля на�
ша молодь вивчає, розвиває та
примножує найліпші традиції ук�
раїнського народу (ми відзна�
чаємо День Матері, організо�
вуємо багато екскурсій по Ук�
раїні, різноманітні наукові та
творчі конкурси з нагоди значу�
щих дат з історії України, фести�
валі художньої творчості, де
культивуємо українську пісню,
українське красне письменство
тощо). Формуємо толерантність
та демократичні основи спілку�
вання завдяки наданню доступу
до вищої освіти в інтегрованих
студентських групах юнакам і
дівчатам з особливими потреба�
ми. Кафедрою фізичного вихо�
вання розроблена система різ�
них видів спортивних занять,
для інвалідів у тому числі, серед
яких є, до речі, учасники та при�
зери Параолімпійських ігор. На
основі впровадження новітніх
педагогічних технологій ми
створюємо сучасне навчально�
наукове середовище, що сприяє
набуттю освіти протягом життя
(так звана модель наскрізного
навчання).

Наш університет формує
компетентну особистість, па�
тріота, громадянина, відпові�
дальну, творчу та гуманну
людину.

Ніна ГОЛОВЧЕНКО, 
доцент Університету «Україна»

С т у д е н т с ь к і  б у д н і  і  с в я т а
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Кілька тижнів тому увагу
української спільноти та на�
уковців привернув Міжнарод�
ний науковий конгрес з розвит�
ку інформаційно�комунікацій�
них технологій та розбудови
інформаційного суспільства.    

Співробітники бібліотеки на�
шого університету взяли участь у
зібранні та вважають за необ�
хідне поділитись враженнями.

Офіційне відкриття Конгресу
відбулося за участю Прем’єр�
міністра України М. Я. Азарова.
Микола Янович передав при�
вітання Президента країни та
окреслив перспективи розвитку
інформаційно�комунікаційних
технологій в Україні.

На конгресі, в якому взяли
участь близько півтисячі осіб,
обговорювався сучасний стан
інформаційних технологій в Ук�
раїні. На пленарному засіданні
було заслухано понад 15 до�
повідей та презентацій. Підні�
мались проблемні питання роз�
витку ІТ в Україні. Цікаві пропо�
зиції для подальшого розвитку
міжнародного трансферу наді�
йшли від представників Німеч�
чини, Румунії, Естонії.    

Зацікавив проект «Форму�
вання інформаційного суспі�
льства без обмежень: ІКТ для
людей з вадами слуху» (Криво�
нос Ю. Г., Інститут кібернетики
ім. В. М. Глушкова НАН Ук�
раїни). В цьому інституті ство�
рені оригінальні інформаційні
технології для розробки нав�
чальних програм віртуального
спілкування людей з вадами
слуху. Переваги таких техно�
логій полягають у реалізації
жестової мови на просторових
моделях людини з можливос�
тями точної передачі рухів лю�
дини — носія жестової мови. Це
дозволяє досить легко і швидко
зрозуміти і запам’ятати як сам
жест, так і інформацію, яка ним
передається. Дана розробка
впроваджена у ряді спеціалізо�
ваних шкіл�інтернатів з вадами
слуху і в подальшому буде дос�

тупна для вивчення жестової
мови в усіх зацікавлених ор�
ганізаціях країни.

Був цікавим проект щодо оп�
тичних носіїв довгострокового
зберігання даних (Петров В. В.,
Інститут проблем реєстрації
інформації НАН України).
Досвід використання компакт�
дисків CD�R (DVD�R), CD�RW

(DVD�RW) в електронних
архівах та бібліотеках дозволив
розробити рекомендації, за
якими інформація, що збері�
гається на таких компакт�дис�
ках, повинна переписуватись
кожні 2�3 роки. Істотно підви�
щити надійність зберігання
інформації порівняно із станда�
ртними дисками (CD, DVD),
носіями типу WORM буде мож�
ливо за рахунок виготовлення
носіїв із більш стабільними в
часі характеристиками, здатни�
ми витримувати коливання
температур і вологості в більш
істотному діапазоні. Інститутом
розроблена технологія та ство�
рені зразки оптичних носіїв

довгострокового зберігання
даних, а саме диски на кварцо�
вому склі та на сапфірі (строк
зберігання 2900 та 9000 р. р.).

В перервах між доповідями
налагоджувалися контакти з
потенційними партнерами зі
створення інноваційних струк�
тур в галузі інформаційних тех�

нологій. 
Щодо нас, як професій�

них бібліотекарів, була ко�
рисна інформація про нові
бібліотечні програми. На�
приклад, концепція цільо�
вої національно�культур�
ної програми «Бібліотека
XXI ст.» передбачає вдос�
коналення нормативно�
правової бази з питань ста�
тусу електронних інформа�
тивних ресурсів, розміще�
них в Internet, та статусу
електронних видань, що не
мають аналогів. У рамках
цільової програми плану�
ється міжнародні стандар�
ти адаптувати до наших
реалій і створити єдину
цифрову бібліотеку
України.

Найбільш впливова на
сьогодні (за охопленням

суб’єктів, участю міжнародних
організацій та підтримкою з боку
урядових організацій) є компле�
ксна галузева програма, що діє в
Україні з вересня 2009 р. —
«Бібліоміст». Іншими словами,
«Бібліоміст» — програма мо�
дернізації українських бібліо�
тек. «Бібліоміст» — це проект у
рамках ініціативи «Глобальні
бібліотеки» Фундації Біла і
Мелінди Гейтс. Ця програма ре�
алізується в Чилі, Мексиці,
Литві, Латвії, Румунії, Україні,
Польщі, Болгарії та В’єтнамі.

Мета програми — підтримка
вільного доступу до комп’ю�
терів та мережі Інтернету в усь�
ому світі, подолання цифрової
нерівності. Програма поши�

рюється на публічні бібліотеки.
Дуже важливим для розвит�

ку бібліотечно�інформаційної
сфери країн та, зокрема, для
бібліотек вищих навчальних
закладів, став розпочатий у
січні 2009 року проект «ELibUkr:
Електронна бібліотека: Центри
знань в університетах України».
Цей проект здійснює інвестицію
у майбутнє України. Метою
його є забезпечення доступу до
світової наукової інформації,
створення власних академічних
ресурсів, а також інтеграція ук�
раїнської науки та бібліотечної
справи у світову комунікацію.
Початкове фінансування про�
екту в Україні здійснюється за
підтримки USAID, Києво — Мо�
гилянської фундації Америки
та участі університетів (і стано�
вить за даними Звіту  понад 600
тисяч доларів).

Основу ELibUkr складає єди�
ний потужний портал, який
спрямовує користувачів до всіх
типів електронної інформації.
Переваги участі в проекті: ор�
ганізаційна підтримка, сприян�
ня співпраці розвитку бібліотек,
економія коштів. Учасники про�
екту — провідні університети та
національні бібліотеки України.
В проекті — 17 учасників із
12 міст України. Участь у про�
екті надає електронні архіви,
передплачені бази даних,
ресурси відкритого доступу,
тестові документи, пошукові
системи, пошук електронних
видань. ЕBSCO Discovery Service
(EDS) створює єдиний уніфіко�
ваний індекс усіх інфор�
маційних ресурсів організації.

Бібліотеки�учасниці проекту
отримали доступ до 22 перед�
плачених за проектом та
49 відкритих баз даних.

Ніна КОЛЕСНИКОВА, 
директор бібліотеки 

Університету «Україна»

Привертаємо увагу Бібліотека 
та інформаційне суспільство


