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Ось уже кілька місяців у нашому університеті кожної остан�
ньої суботи відбуваються дні відкритих дверей. Мета їх зро�
зуміла — привернути увагу потенційних абітурієнтів та їхніх
батьків до навчального закладу, гарно загітувати юнаків і
дівчат, котрі вже восени поповнять студентську сім’ю.

Звичайно, нашому університету не так просто конкурувати
з більш відомими в Києві вишами. Але доводиться. А для
успішної конкуренції потрібні повсякденна і наполеглива про�
форієнтаційна робота, вміння використати ті переваги, які має
перед своїми конкурентами навчальний заклад.

Університету «Україна», незважаючи на його юний вік, є що
показати майбутнім студентам. Це і два надсучасні навчальні
корпуси, і потужний та знаний в Україні викладацький корпус…
Таких плюсів багато. Тож, як їх не показувати випускникам
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно�технічних
училищ, їхнім батькам?

Додамо до написаного раніше й те, що в Університеті «Ук�
раїна» створені чудові можливості для навчання неповносправ�

них юнаків і дівчат, навіть тих, у яких дуже серйозні проблеми
зі здоров’ям.

На останньому Дні відкритих дверей перед 40 потенційними
абітурієнтами виступили керівники і відповідальні працівники
базової структури університету. Вони розповіли про умови
вступу і навчання за різними спеціальностями. Сценарій заходу
був дуже насиченим. Це і зустрічі на факультетах та кафедрах,
і екскурсія по території навчального закладу, і участь у прово�
дах зими (відзначення Масляної).

Віриться, що День відкритих дверей допоможе багатьом
юнакам і дівчатам швидше визначитися і з навчальним закла�
дам, в якому вони здобуватимуть вищу освіту, і з майбутнім
фахом.

Відповідальний секретар приймальної комісії О. А. Волин	
чук розповіла нам, що дехто із запрошених на День відкритих
дверей тієї ж суботи, не відкладаючи на «потім», написав заяви
на курси доуніверситетської підготовки.

Власна інформація
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ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

СЬОГОДНІ — УЧЕНЬ, ЗАВТРА — СТУДЕНТ
Нещодавно Інженерно�технологічний інститут нашого уні�

верситету провів «адресний» День відкритих дверей для учнів
випускних класів шести загальноосвітніх шкіл Шевченківського
і Святошинського районів столиці та одинадцяти навчальних
закладів І і ІІ рівнів акредитації.

Школярів було того дня п'ятдесят. Більше прийшло ліцеїстів,
технікумівців, учнів кількох коледжів. Потенційні студенти
відвідали університет разом зі своїми класними керівниками.

Слід зазначити, що Дню відкритих дверей передувала
серйозна підготовча робота, проведена викладачами Інженер�
но�технологічного інституту. Працівники університету відвіду�
вали неодноразово навчальні заклади. Тому й зацікавили юнь
та її наставників.

Програма ДВД була насиченою і, на думку багатьох май�
бутніх абітурієнтів, цікавою. Юнаки і дівчата побували в ауди�
торіях та навчальних лабораторіях, переглянули відеоролики
про університет, узяли участь у відзначенні Масляної.

Чи зацікавив наш навчальний заклад учнівську молодь
Києва? Одразу зазначимо, зацікавив. Так, із п’ятдесяти учнів за�

гальноосвітніх шкіл 17 уже написали вступні заяви до нашого
університету. Знайшлись бажаючі і серед ліцеїстів, техніку�
мівців, вихованців коледжів. Вирішили стати абітурієнтами
інституту й університетського коледжу близько 100 юнаків
і дівчат.

Отже, «адресний» День відкритих дверей повністю виправ�
дав наші сподівання.

Олександр ДУБИНЕЦЬ,
заступник директора 

Інженерно�технологічного інституту
з навчально�виховної роботи,

Лариса УРСУЛЯК,
заступник директора інституту

з навчально�методичної роботи,

Олена ХЛОП'ЯК,
старший викладач 

кафедри технології харчування



«Нанотехнології зроблять
таку ж революцію в маніпу	
люванні матерією, яку зроби	
ли комп’ютери в маніпулю	
ванні інформацією».

Ральф Меркле — один із

«піонерів» нанотехнологій,

керівник компанії з розробки

атомних конструкторів.

Використання нанотехноло�
гій і наноматеріалів — один із
визначальних чинників науко�
вого, економічного і оборонно�
го розвитку держав. На сьогод�
нішньому етапі розвитку науки
та промисловості розробку но�
вих матеріалів і технологій їх
отримання та обробки відносять
до «ключових» або «критичних»
аспектів основи економічної
і військової потужностей. Од�
ним із пріоритетних напрямів
розвитку сучасного матеріало�
знавства є наноматеріали і на�
нотехнології.

Нанонаука зародилась на
стику фізики конденсованих
систем, неорганічної та фізич�
ної хімії, біохімії, електроніки і є
інтегрувальною наукою типу
кібернетики. Вона відбиває су�
часну, притаманну насамперед
електроніці тенденцію до міні�
атюризації і визначає межі
зменшення структурних оди�
ниць різноманітних пристроїв.
У певному сенсі нанонаука
є своєрідним містком між атом�
но�молекулярним та колоїдно�
дисперсним рівнями матері�
альних об’єктів.

В аспекті виготовлення та
використання нанорозмірних
об’єктів нанотехнологію можно
розглядати як процес створення
і використання матеріалів нано�
розмірного масштабу на рівні
груп атомів, молекул і надмоле�
кулярних структур. Нанострук�
тури, виготовлені з таких «бу�
дівельних» блоків, є наймен�
шими об’єктами, створеними
людиною. Нанометровий діа�
пазон вимірів розмірів 1–100 нм
відкриває нові властивості і під�
ходи до вивчення речовини.
В цьому діапазоні кардинально
міняються чимало фізичних та
хімічних властивостей. У ньому
як ніде так близько не сходять�
ся фізика, хімія та біологія і слід
очікувати на появу нових явищ
та ефектів, нових фундамен�
тальних принципів, які геніаль�
но прогнозував ще в 1959 р.
Р. Фейман (1918–1988) – лау�
реат Нобелівської премії в га�

лузі фізики 1965 р. (спільно з
Д. Швингером та С. Томонагою).

Серед основних складових
науки про наноматеріали і на�
нотехнології можна виділити
такі: 

• фундаментальні дослі�
дження властивостей матеріа�
лів на наномасштабному рівні;

• розвиток нанотехнологій
як для цілеспрямованого ство�
рення наноматеріалів, так і для
пошуку та використання при�
родних об’єктів з наноструктур�
ними елементами;

• створення готових виробів
із використанням наноматеріа�
лів та інтеграція наноматеріалів
і нанотехнологій у різні галузі
промисловості і науки;

• розвиток засобів та методів
дослідження структури і власти�
востей наноматеріалів, а також
методів контролю та атестації
виробів і напівфабрикатів для
нанотехнологій.

Початок XXI століття ознаме�
нувався революційним почат�
ком розвитку нанотехнологій і
наноматеріалів. Вони вже вико�
ристовуються у всіх розвинених
країнах світу в найбільш значу�
щих сферах людської діяльності
(промисловості, обороні, інфор�
маційній сфері, радіоелектро�
ніці, енергетиці, транспорті, біо�
технології, медицині). Аналіз
зростання інвестицій, кількості
публікацій з даної тематики і
темпів впровадження фунда�
ментальних та пошукових роз�
робок дозволяє зробити висно�
вок про те, що в найближчі
20 років використання нанотех�
нологій і наноматеріалів буде
одним із визначальних чинників
наукового, економічного і обо�
ронного розвитку держав.

Можливості використання
нанотехнологій невичерпні: від
«проживаючих» в організмі на�
нокомп’ютерів, що вбивають
ракові клітини й ремонтують
ушкоджені тканини й органи,
до автомобільних двигунів, які
не забруднюють навколишнє
середовище. Сьогодні Foresight
Institute — базис усіх світових
нанотехнологій — обіцяє
$250.000 тому, хто побудує на�
но�маніпулятор — «руку», що
зможе оперувати на молеку�
лярному рівні, і тому, хто ство�
рить 8�бітний суматор, що
вміщається в кубику зі сторо�
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ною в 50 нанометрів (так що у
вас ще є всі шанси непогано за�
робити!).

Чекати залишилося не так
уже й довго..

Програміст нанороботів чи
конструктор молекулярних ком�
п’ютерів? Оптимісти вважають
періодом розквіту практичних
нанотехнологій першу чверть
століття, що наступило. Песи�
місти відсувають строк до сере�
дини століття. Виходить, тим,
хто сьогодні визначає свою
майбутню професію, варто за�
думатися: може бути, що прог�
раміст нанороботів і конструк�
тор молекулярних комп’ютерів
стануть найбільш популярними
спеціальностями вже через
кілька років.

Зазначені вище перспективи
розвитку наноматеріалів і нано�
технологій вимагають підготов�
ку спеціалістів у галузі нанома�
теріалів і нанотехнологій шля�
хом оперативного відкриття но�
вих спеціальностей та спеціа�
лізацій, програм перепідготов�
ки, впровадження в освітні
програми дисциплін, необхід�
них для підготовки фахівців,
здатних ефективно і на сучасно�
му рівні вирішувати фундамен�
тальні та прикладні завдання в
галузі наноматеріалів і нанотех�
нологій.

Необхідно також відмітити,
що нанонауки не є спеціальною
галуззю знань. Дослідження
в нанорозмірній галузі ведуться
і у фізиці, і у хімії, і у біології.
А ще частіше на стику наук.
Важливі нанопроекти мають
міжгалузевий характер та ви�
магають нових організаційних
підходів для їх реалізації. І пер�
шим кроком до нових нанопро�
фесій може стати навчання в
Університеті «Україна» за на�
прямком «Хімічна технологія та
інженерія» з подальшою спе�
ціалізацією «Сучасні нанотехно�
логії».

Якщо досягнення минулого
століття дозволяють говорити,
що ХХ століття було століттям
вузькоспеціалізованих профе�
сіоналів, то сьогодні, вступаючи
до того або іншого навчального
закладу, абітурієнт не може бу�
ти абсолютно впевнений, що
профіль, на який він збирається
витратити 5 років свого життя та
в подальшому працювати за

ним, років через 5–10 не вия�
виться нікому не потрібним
«мотлохом» у світлі сучасних
технологій.

Тому виникають цілком зро�
зумілі питання: «Тож як бути?»,
«Невже традиційна професійна
освіта може знецінитися нас�
тільки, що стане не актуальною
на ринку праці?». Звичайно, ні,
але на сучасному етапі про�
фесіоналізму вузькоспеціалізо�
ваної професії буде явно не
вистачати. Нанотехнології — це
не просто окрема частина
знань, це масштабна, всебічна
галузь досліджень. Її досягнен�
ня стосуються всіх сфер жит�
тєдіяльності людини. І тому
лідируюче становище в май�
бутньому, природно, будуть
займати люди з фундаменталь�
ною освітою, заснованою на
міждисциплінарному підході.
Ймовірно, поступово ця тен�
денція поширюватиметься й на
вузівську освіту, спонукаючи
укладачів навчальних програм
поєднувати безліч фундамен�
тальних дисциплін в одному
курсі. Але навіщо ж чекати,
коли це зроблять академіки
з Міносвіти, коли в нас сьогодні
є всі можливості самим розви�
ватися в різних напрямках,
включаючи не тільки природ�
ничо�науковий профіль, але й
гуманітарний?

На жаль, сучасна система
націлена на формування вузь�
коспеціалізованих «гвинтиків»
застарілого механізму, а не са�
мостійно мислячих і гармо�
нійно розвинених людей. Не�
рідко можна зустріти людину,
що прекрасно розбирається,
наприклад, у комп’ютерній тех�
ніці та програмуванні, але при
цьому зовсім не знайомої з до�
сягненнями сучасної хімії, біо�
логії, або навпаки. Тому, спо�
діваюся, читач вибачить нас за
невеликий «лікнеп» з різних
напрямків сучасної науки й
техніки.

Яскравим прикладом між�
дисциплінарного мислення, що
досягло видатних результатів
у різних галузях науки й мисте�
цтва, був геній Леонардо да
Вінчі. Його не можна називати
тільки вченим, тільки художни�
ком, тільки архітектором або
тільки інженером. Леонардо да
Вінчі своїм прикладом показав

Це — актуально Для тих, хто визначає
свій професійний шлях
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можливість плідного поєднан�
ня різних знань і вмінь в одній
людині, що б там не стверджу�
вали адепти «вузькоспеціалізо�
ваного підходу».

До речі, якщо говорити про
зв’язок нанотехнологій з фун�
даментальними науками, то
можна сказати, що практично
будь�який предмет, з тих, що
вивчаються в школі, так чи інак�
ше буде пов’язаний з техно�
логіями майбутнього. Найоче�
видніше прогнозується зв’язок
«нано» з фізикою, хімією та
біологією. Очевидно, саме ці
науки одержать найбільший
поштовх до розвитку у зв’язку із
нанотехнічною революцією, що
вже впевнено крокує. Але не
тільки вони. Без розвитку
інформаційних систем (особ�
ливо таких галузей інформати�
ки, як штучний інтелект, ком�
п’ютерне моделювання, робо�
тотехніка й т. п.), фундамента�
льною базою яких є математич�
ний апарат, неможливі проек�
тування й створення асемб�
лерів та інших пристроїв нано�
електроніки.

Еколог майбутнього також не
залишиться без роботи. Навпа�
ки, прогрес у сфері нанотехно�
логій, буде ставити перед ним
усе більше питань і завдань: від
автоматичних наносистем охо�
рони та збереження навко�
лишнього середовища до над�
точного прогнозування та бо�
ротьби з екологічним забруд�
ненням і природними катак�
лізмами. Бурхливе освоєння
космосу може дати зовсім но�

вий матеріал для астрономіч�
них досліджень і гіпотез.

Історики й суспільствознавці
будуть вивчати характерні риси
й проблеми «нанотехнологіч�
ного суспільства» як наступного
за «інформаційним» у ланцюж�
ку суспільно�історичних фор�
мацій. Основи безпеки життє�
діяльності, можливо, стануть
одним з найактуальніших нап�
рямків майбутніх досліджень.
Психологи й соціологи будуть
вирішувати безліч питань, по�
в’язаних з адаптацією всіх
«непідготовлених» до неспо�
діваних наслідків нанорево�
люції.

Збільшені вимоги до освіти,
потреба в нових методах і кон�
цепціях навчання зажадають
від майбутніх учителів шкіл і
викладачів вищих навчальних
закладів новаторства, сміли�
вості мислення й активності.

Перед філософами, еконо�
містами та політологами поста�
не безліч нових питань, що ви�
магають нетрадиційних рішень
в умовах нанотехнічного про�
гресу. Музика, образотворче
мистецтво, література, балет,
театр і все, що стосується вира�
ження творчого потенціалу лю�
дини, завжди стояли трохи
осібно від науково�технічного
прогресу. З одного боку, це го�
ворить про те, що прагнення
людини до прекрасного, підне�
сеного існує споконвіку і ніякі
досягнення науково�технічного
прогресу не спроможні змен�
шити в очах людини тієї
цінності й привабливості, таких

моральних категорій, як добро�
та, краса, істина, шляхетність,
чесність, творчість, любов. З
іншого боку, за всіх часів мис�
тецтво намагалося відобразити
сучасний стан суспільства, не
відстаючи від науково�техніч�
ного прогресу у своєму інди�
відуальному пошуку нових за�
собів і форм вираження. Так,
у середні віки відображення те�
ологічної моралі, що панувала
у всіх сферах громадського
життя, можна побачити у всіх
зразках культури того часу,
будь то живопис, музика або
література.

Епоха Відродження, що про�
голосила людину вінцем тво�
рення й оспівала її божествен�
не походження в прояві чисто
«людських» якостей, також за�
лишила чимало свідчень такого
світогляду у творах мистецтва
того часу. Кінематограф, літе�
ратура й поезія радянського
періоду нашої з вами історії та�
кож перейняті ідеями й гаслами
соціалізму й комунізму.

Знову ж, сучасне мистецтво
позиціює себе як «мистецтво
нових технологій» і використо�
вує всі останні досягнення
комп’ютерної техніки. Медіа�
арт, веб�арт, комп’ютерна гра�
фіка, голографія — найбільш
актуальні на сьогодні напрям�
ки. Іншими словами, мистецтво
прямує слідом за прогресом, не
бажаючи залишатися «за бор�
том» і прагнучи завжди адек�
ватно відображати навколиш�
ню дійсність. Таким чином,
перспективи розвитку науки

й техніки також визначають
шляхи мистецтва.

До речі, на початку цього
тисячоліття японські вчені, ви�
користовуючи передові лазерні
технології, створили найменшу
в світі скульптуру. Вона зобра�
жує розлюченого бика, що роз�
вертається для атаки. Розміри
«мікробика» вражають: 10 мкм
у довжину й 7 мкм у висоту — не
більше, ніж у червоних кро�
в’яних тілець людської крові.
Побачити його можна тільки в
надпотужний мікроскоп. При
«висіченні» цієї надмініатюрної
скульптури використовувалися
два лазери, які працювали
в інфрачервоному діапазоні та
за спеціальною програмою об�
робляли заготовку з полімеру,
що твердішав тільки під впли�
вом лазерного променя. Чому б
цьому бичкові не покласти по�
чаток новому напрямку в на�
носкульптурі?

І хто знає, може не за горами
той день, коли групи «Бітлз» і
«Машина часу» нових поколінь
у нових складах з невідомими
досі інструментами вразять
майбутній світ новою музичною
«нано»�течією...

Віктор МАЛИШЕВ,
директор Інженерно�

технологічного інституту
Університету «Україна»,

доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедрою

хімії та новітніх 
хімічних технологій,

Алла СУЩЕНКО,
магістр журналістики

Університету «Україна»

НАШІ ГОСТІ

Рік у рік зміцнюються
міжнародні зв’язки нашо�
го університету. Так, не�
щодавно навчальний зак�
лад відвідала досить
представницька делега�
ція з Німеччини. Серед
гостей були студенти
німецьких вишів і їхні
викладачі. Програма ві�
зиту була досить наси�
ченою: екскурсії, розмови
з керівниками і науковця�
ми нашого університе�
ту, лекції в інститутах і
на факультетах.

На знімку: гості перед
університетським корпусом

Фото 
Олександра КОВАЛЬЧУКА
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Підбито підсумки конкурсу

студентських наукових робіт,

присвяченого 12	й річниці

заснування Університету «Ук	

раїна».

Присуджено призові місця

і нагороджено дипломами за

напрямом «Фізичне вихо	

вання і спорт»:

І місце:

– Маргушевського Юрія Воло�
димировича, студента IV курсу
Житомирського економіко�гу�
манітарного інституту спеціаль�
ності «Фізична реабілітація», за
наукову роботу «Клінічна ефек�
тивність ЛФК у лікуванні терміч�
них опіків». Науковий керівник:
В. М. Косенко, кандидат медич�
них наук, доцент.

ІІ місце:

– Палій Дар’ю Михайлівну,
студентку IV курсу Житомирсь�
кого економіко�гуманітарного
інституту спеціальності «Фізич�
на реабілітація», за наукову ро�
боту «Клінічна ефективність
супінаторів у лікуванні плоскос�
топості». Науковий керівник:
В. М. Косенко, кандидат ме�
дичних наук, доцент;

– Савінського Василя Олек�
сандровича, студента V курсу
Хмельницького інституту со�
ціальних технологій спеціаль�
ності «Фізична реабілітація», за
наукову роботу «Оптимізація
методів фізичної реабілітації
при гострих порушеннях мозко�
вого кровообігу». Науковий ке�
рівник: В. П. Мурза , доктор біо�
логічних наук, професор.

ІІІ місце:

– Камінського Олександра Юрі�
йовича, студента IV курсу Він�
ницького соціально�економіч�
ного інституту спеціальності
«Фізична реабілітація», за науко�
ву роботу «Застосування методів
лікувальної фізичної культури
хворих із патологією серцево�су�
динної системи». Науковий
керівник: О. Г. Чабан, кандидат
медичних наук, доцент;

– Смецького Ігоря Микола�
йовича, студента IV курсу Ме�
літопольського інституту еколо�
гії та соціальних технологій
спеціальності «Фізична реабі�
літація», за наукову роботу
«Застосування методу біоме�
ханічної стимуляції в реабі�
літації дітей, хворих на гемипа�
ретичну форму ДЦП». Науко�
вий керівник: С. М. Зеленковсь�
ка, старший викладач кафедри
фізичної реабілітації;

– Юхимчука Олександра Ва�

сильовича, студента VI курсу
Вінницького соціально�еконо�
мічного інституту спеціальності
«Фізична реабілітація», за на�
укову роботу «Методи фізичної
реабілітації при порушенні пос�
тави». Науковий керівник:
О. Г. Чабан, кандидат медич�
них наук, доцент.

Нагороджено грамотами

та подарунками учасників

конкурсу:

– Нечипоренко Юлію Сергі�
ївну, студентку VI курсу Вінни�
цького соціально�економічного
інституту спеціальності «Фізич�
на реабілітація», за наукову ро�
боту «Фізична реабілітація при
дитячому церебральному па�
ралічу». Науковий керівник:
О. Г. Чабан, кандидат медичних
наук, доцент;

– Олексієнко Катерину Сер�
гіївну, студентку VI курсу Він�
ницького соціально�економіч�
ного інституту спеціальності
«Фізична реабілітація», за на�
укову роботу «Методи фізичної
реабілітації при артеріальній
гіпертензії». Науковий керів�
ник: Чабан О. Г., кандидат ме�
дичних наук, доцент;

– Слободенко Ольгу Вячес�
лавівну, студентку VI курсу
Інституту соціальних технологій
спеціальності «Фізична реабі�
літація», за наукову роботу
«Масаж при захворюваннях
хребта за допомогою ліжка
«Nuga Best». Науковий керів�
ник: Лазуренко С. І., кандидат
психологічних наук, доцент;

– Ящук Катерину Вікторівну,
студентку VI курсу Інституту
соціальних технологій спеціаль�
ності «Фізична реабілітація», за
наукову роботу «Фізична реа�
білітація при інсульті на лікарня�
ному етапі». Науковий керівник:
Лазуренко С. І., кандидат психо�
логічних наук, доцент.

Нагороджено подяками

учасників конкурсу:

– Авраменко Яну Олексан�
дрівну, студентку VI курсу Інсти�
туту соціальних технологій
спеціальності «Фізична реабілі�
тація», за наукову роботу «Ма�
саж як реабілітаційний засіб
при остеохондрозі хребта лю�
дини». Науковий керівник: Ла�
зуренко С. І., кандидат психо�
логічних наук, доцент;

– Бараненко Ірину Володи�
мирівну, студентку IV курсу
Інституту соціальних технологій
спеціальності «Фізична реабі�
літація», за наукову роботу

«Масаж у комплексній реабі�
літації хворих із порушеннями
мозкового кровообігу». Науко�
вий керівник: Лазуренко С. І.,
кандидат психологічних наук,
доцент;

– Дацук Аліну Миколаївну,
студентку IV курсу Інституту
соціальних технологій спеціа�
льності «Фізична реабілітація»,
за наукову роботу «Загартову�
вання як метод фізичної ре�
абілітації для профілактики зах�
ворювань». Науковий керівник:
Лазуренко С. І., кандидат пси�
хологічних наук, доцент;

– Криворотько Олену Сергі�
ївну, студентку IV курсу Новока�
ховського гуманітарного інсти�
туту спеціальності «Правознав�
ство», за наукову роботу «Фі�
зична реабілітація дітей, які
страждають на церебральний
параліч». Науковий керівник:
Бараніченко О. В.;

– Савенчука Сергія Микола�
йовича, студента VI курсу Він�
ницького соціально�економіч�
ного інституту спеціальності
«Фізична реабілітація», за на�
укову роботу «Фізична ре�
абілітація при плоскостопості».
Науковий керівник: Чабан О. Г.,
кандидат медичних наук, до�
цент;

– Ткаченко Валентину Віта�
ліївну, студентку IV курсу Інсти�
туту соціальних технологій
спеціальності «Фізична реабілі�
тація», за наукову роботу «Ліку�
вальний масаж у травматоло�
гії». Науковий керівник: Лазу�
ренко С. І., кандидат психоло�
гічних наук, доцент;

– Усенко Уляну Олександ�
рівну, студентку IV курсу Мико�
лаївського міжрегіонального
інституту розвитку людини спе�
ціальності «Фізична реабіліта�
ція», за наукову роботу «Досвід
застосування іпотерапії у дітей з
вадами здоров’я». Науковий
керівник: Мірян А. М., доцент
кафедри фізичної реабілітації
та здоров’я людини.

Присуджено призові місця

і нагороджено дипломами за

напрямом «Соціологія»:

II місце:

– Брагу Олександру Мико�
лаївну, студентку IV курсу Меліто�
польського інституту екології та
соціальних технологій спеціаль�
ності «Соціальна робота», за
наукову роботу «Соціально�пси�
хологічні особливості дітей�
сиріт». Науковий керівник: Мілу�
шина М. О., старший викладач.

III місце:

– Мішаріну Марину Юріївну,
студентку І курсу Хмельницько�
го інституту соціальних техно�
логій спеціальності «Соціальна
робота», за наукову роботу
«Роль тренінгу в формуванні
психологічної готовності соці�
альних працівників». Науковий
керівник: Корабльова О. О.,
викладач.

Нагороджено грамотами

та подарунками учасників

конкурсу:

– Гончарук Тетяну Вікторівну,
студентку V курсу Житомирсь�
кого економіко�гуманітарного
інституту спеціальності «Соці�
альна робота», за наукову ро�
боту «Ігрова залежність як фор�
ма адиктивної поведінки у під�
літковому віці». Науковий ке�
рівник: Бурова Г. В., старший
викладач кафедри соціальної
роботи;

– Громовчук Ганну Михай�
лівну, студентку IV курсу Кар�
патського інституту підпри�
ємництва спеціальності «Соціа�
льна робота», за наукову робо�
ту «Соціально�педагогічні та
психодіагностичні методи ро�
боти з обдарованими дітьми».
Науковий керівник: Кобаль М. В.,
кандидат психологічних наук,
завідувач кафедри.

Нагороджено подяками

учасників конкурсу:

– Легезу Вікторію Володи�
мирівну, студентку VI курсу
Інституту соціальних технологій
спеціальності «Соціальна робо�
та», за наукову роботу «Техно�
логії соціальної роботи, які
застосовуються працівниками
Товариства Червоного Хреста
України». Науковий керівник:
Ільєнко М. М., доктор біоло�
гічних наук, професор;

– Плотнік Тетяну Михай�
лівну, студентку V курсу Інсти�
туту економіки та менеджменту
спеціальності «Облік і аудит»,
за наукову роботу «Соціально�
психологічний розвиток молоді
з інвалідністю. Формування
особистості, духовності, цін�
нісних орієнтацій». Науковий
керівник: Гаценко О. П, к. е. н.,
доцент;

– Прядку Тетяну Вікторівну,
студентку VI курсу Інституту
соціальних технологій спеціа�
льності «Соціальна робота», за
наукову роботу «Особливості
профорієнтаційної роботи на
етапі професійного самовизна�
чення». Науковий керівник: Ки�

Кращих визначеноКонкурси
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риленко В. Г., к. психол. н., до�
цент.

Присуджено призові місця

і нагороджено дипломами за

напрямом «Психологія»:

I місце:

– Смислову Марину Вячес�
лавівну, студентку IV курсу
Інституту соціальних технологій
спеціальності «Психологія», за
наукову роботу «Феномен
лідерства в неформальних гру�
пах». Науковий керівник: Іван�
нікова Л. В., старший викладач.

II місце:

– Дужу Поліну Олександрів�
ну, студентку IV курсу Інституту
соціальних технологій спеціа�
льності «Психологія», за науко�
ву роботу «Конкуренція та
конфлікт: зміст та особливості
взаємодії». Науковий керівник:
Іваннікова А. В., старший вик�
ладач;

– Письменну Лесю Богда�
нівну, студентку III курсу Хмель�
ницького інституту соціальних
технологій, за наукову роботу
«Соціально�психологічні фак�
тори динаміки агресивної по�
ведінки молоді». Науковий
керівник: Деркач М. В., стар�
ший викладач.

III місце:

– Коновалову Марію Олек�
сандрівну, студентку IV курсу
Інституту соціальних технологій
спеціальності «Психологія», за
наукову роботу «Вплив емоцій�
ної сфери на процес соціалізації
дітей молодшого шкільного віку
з діагнозом ДЦП». Науковий
керівник: Іваннікова А. В., стар�
ший викладач.

Нагороджено грамотами

та подарунками учасників

конкурсу:

– Безуглу Вікторію Миколаїв�
ну, Проскуріну Вікторію Ана�
толіївну, студенток IV курсу Но�
вокаховського гуманітарного
інституту спеціальності «Фінан�
си», за наукову роботу «Вихо�
вання духовно�моральних цін�
ностей у молоді з обмеженими
фізичними можливостями в
соціально�психологічному кон�
тексті». Науковий керівник:
Корчагіна В. Г., кандидат еко�
номічних наук;

– Дорош Людмилу Василів�
ну, студентку V курсу Інституту
економіки та менеджменту
спеціальності «Фінанси», за на�
укову роботу «Психологічні
умови формування професій�
ної спрямованості у студентів�
інвалідів». Науковий керівник:
Стожок Л. Г., к. е. н., доцент;

– Ігнатовську Наталію Степа�
нівну, студентку IV курсу Хме�

льницького інституту соціаль�
них технологій спеціальності
«Психологія», за наукову роботу
«Психологічні особливості впли�
ву вольових якостей на реалі�
зацію життєвих планів студен�
тів» Науковий керівник: Новіко�
ва О.А., старший викладач;

– Кнутас Антоніну Іванівну,
студентку IV курсу Новокахов�
ського гуманітарного інституту
спеціальності «Психологія», за
наукову роботу «Психологіч�
ний супровід інклюзивної
освіти». Науковий керівник: Бу�
тиріна О. М., заступник завіду�
вача кафедри соціально�гу�
манітарних та природничо�на�
укових дисциплін;

– Романенка Романа Воло�
димировича, студента VI курсу
Інституту соціальних техно�
логій» спеціальності «Психо�
логія», за наукову роботу «Гу�
мор як один зі складових ефек�
тивної телереклами». Науко�
вий керівник: Ямкова І. С, прак�
тичний психолог Центру прак�
тичної психології.

Присуджено призові місця

і нагороджено дипломами

за напрямом «Економіка і

підприємництво»:

– Липко Вікторію Володими�
рівну, студентку V  курсу Інсти�
туту економіки та менеджменту
спеціальності «Менеджмент
організацій», за наукову роботу
«Чому низький рівень страхо�
вих виплат вітчизняних страхо�
виків вважається негативним
показником?». Науковий керів�
ник: Лавриненко Л. М., к. е. н.,
доцент.

II місце:

– Вітюка Олега Васильовича,
студента VI курсу Вінницького
соціально�економічного інсти�
туту спеціальності «Фінанси»,
за наукову роботу «Фінансове
забезпечення інноваційної ді�
яльності промислових підпри�
ємств України». Науковий ке�
рівник: Передрій С. С, к. е. н.,
доцент кафедри фінансів.

III місце:

– Катеренчук Дарину Мико�
лаївну, студентку V курсу Жито�
мирського економіко�гумані�
тарного інституту спеціальності
«Менеджмент ЗЕД», за наукову
роботу «Система управління
персоналом підприємства ТОВ
ТД «Керамік». Науковий керів�
ник: Перелигін М. М., к. е. н.,
доцент;

– Мирончук Ольгу Анато�
ліївну, студентку V курсу Жито�
мирського економіко�гумані�
тарного інституту спеціальності
«Менеджмент ЗЕД», за наукову

роботу «Мотивація персоналу
на АТЗТ «Україна». Науковий
керівник: Шафранова К. В., ст.
викладач.

Нагороджено грамотою та

подарунком учасника кон	

курсу:

– Варгулю Дар’ю Микола�
ївну, студентку VI курсу Інститу�
ту економіки та менеджменту
спеціальності «Маркетинг», за
наукову роботу «Удосконален�
ня заходів із рекламування на
місці продажу». Науковий ке�
рівник доцент кафедри марке�
тингу Т В. Григорчук.

Нагороджено подяками

учасників конкурсу:

– Туренка Миколу Васильо�
вича, студента VI курсу Він�
ницького соціально�економіч�
ного інституту спеціальності
«Фінанси», за наукову роботу
«Розробка політики управління
фінансовими інвестиціями під�
приємства». Науковий керів�
ник: Карачина Н. П., кандидат
економічних наук, доцент;

– Бобрука Святослава Івано�
вича, студента VI курсу Вінни�
цького соціально�економічного
інституту спеціальності «Фінан�
си», за наукову роботу «Уп�
равління формуванням прибут�
ку підприємства». Науковий
керівник: Сахно А. А., старший
викладач.

Присуджено призові місця

і нагороджено дипломами за

напрямом «Право»:

I місце:

– Рудич Марину Володими�
рівну, студентку VI курсу Інсти�
туту права та суспільних відно�
син спеціальності «Правознав�
ство», за наукову роботу «Про�
цесуальні особливості міжна�
родного співробітництва слід�
чих органів внутрішніх справ
України при розв’язанні питань
про видачу злочинців (екстра�
дицію) та діяльність НЦБ Інтер�
полу щодо сприяння правоохо�
ронним органам України». На�
уковий керівник: Сердюк В. П.,
доцент кафедри кримінально�
го права і процесу;

– Кріхана В’ячеслава Борисо�
вича, студента V курсу Інституту
права та суспільних відносин
спеціальності «Правознавство»,
за наукову роботу «Актуальні
проблеми формування інтелек�
туальної культури юриста в су�
часний період». Науковий ке�
рівник: Мурашин О. Г., доктор
юридичних наук, професор.

II місце:

– Карпенко Людмилу Юріїв�
ну, студентку VII курсу Інституту
права та суспільних відносин

спеціальності «Правознавство»,
за наукову роботу «Проблема
колективних прав людини в за�
рубіжній науковій літературі».
Науковий керівник: Сердюк В. П.,
доцент кафедри кримінального
права і процесу;

– Михайленко Тетяну Юріїв�
ну, студентку VII курсу Інституту
права та суспільних відносин
спеціальності «Правознавство»,
за наукову роботу «Документи�
докази у кримінальному про�
цесі». Науковий керівник: Сер�
дюк В. П., доцент кафедри кри�
мінального права і процесу.

Нагороджено грамотами
та подарунками учасників
конкурсу:

– Пушенка Олександра Гри�
горовича, студента V курсу
Інституту права та суспільних
відносин спеціальності «Пра�
вознавство», за наукову роботу
«Історичні та теоретично�пра�
вові засади громадянства Укра�
їни в сучасний період». Науко�
вий керівник: Мурашин О. Г.,
доктор юридичних наук, про�
фесор;

– Дворську Ірину Володи�
мирівну, студентку V курсу
Інституту економіки та менедж�
менту спеціальності «Фінанси»,
за наукову роботу «Правові та
організаційні засади навчання,
виховання і працевлаштування
людей із особливими потреба�
ми». Науковий керівник: Сто�
жок Л. Г., к. е. н., доцент.

Нагороджено подякою
учасника конкурсу:

– Міхаілдіса Михайла Воло�
димировича, студента IV курсу
Вінницького соціально�еконо�
мічного інституту спеціальності
«Правознавство», за наукову
роботу «Освіта, професійна
освіта, підготовка та працев�
лаштування осіб із ураженням
органів слуху». Науковий ке�
рівник: Поджаренко К. Є., кан�
дидат юридичних наук, доцент.

Присуджено призові місця
і нагороджено дипломами за
напрямом «Хімічна техно	
логія та інженерія»: 

І місце:
– Левкова Сергія Михайлови�

ча, Юрченка Павла Сергійовича,
студентів VII курсу Інженерно�
технологічного інституту спеціа�
льності «Хімічна технологія ту�
гоплавких неметалевих та силі�
катних матеріалів», за наукову
роботу «Теоретичні основи та
практична реалізація утворення
сполук молібдену та вольфраму
з вуглецем, нікелем і кобальтом
в оксидних розплавах». Науко�

(Закінчення на 6 стр.)



6 4.04.2011 № 3�4 (130�131)

вий керівник: Малишев В. В,
доктор технічних наук, профе�
сор, директор Інженерно�тех�
нологічного інституту.

II місце:

– Горову Олену Олексіївну,
Левицького Євгена Петровича,
студентів VII курсу Інженерно�
технологічного інституту спе�
ціальності «Хімічна технологія
тугоплавких неметалевих та
силікатних матеріалів», за на�
укову роботу «Екологічно без�
печні та ресурсозберігаючі спо�
соби переробки відходів твер�
дих сплавів карбід вольфраму�
кобальт і екстракції вольфраму
з вольфрамових концентратів».
Науковий керівник: Малишев
В. В, доктор технічних наук,
професор, директор Інженер�
но�технологічного інституту.

ІІІ місце:

– Кльона Дмитра Олеговича,
студента VII курсу Інженерно�
технологічного інституту спеціа�
льності «Хімічна технологія
тугоплавких неметалевих та
силікатних матеріалів», за на�
укову роботу «Термодинамічне
обгрунтування взаємодії ком�
понентів вольфраматних розп�
лавів і матеріалів електродів».
Науковий керівник: Малишев
В. В, доктор технічних наук,
професор, директор Інженер�
но�технологічного інституту.

Присуджено призові місця і
нагороджено дипломами за
напрямом «Харчова технологія
та інженерія».

І місце:

– Гайдака Романа Ігоровича,
студента V курсу Інженерно�
технологічного інституту спе�
ціальності «Технологія харчу�
вання», за наукову роботу
«Перспективи використання
непромислових видів риб у тех�
нології харчування». Науковий
керівник: Ромоданова В. О.,
к. т. н., професор кафедри тех�
нології харчування.

II місце:

– Завірюху Юлію Петрівну,
студентку V курсу Інженерно�
технологічного інституту спеціа�
льності «Технологія харчуван�
ня», за наукову роботу «Нові
харчові вироби з використанням
вітчизняної бобової сировини».
Науковий керівник: Ромоданова
В. О., к. т. н., професор кафедри
технології харчування.

III місце:

– Шпак Тамару Валентинів�

ну, студентку IV курсу Інженер�
но�технологічного інституту
спеціальності «Технологія хар�
чування», за наукову роботу
«Розробка рецептур страв
підвищеної білкової цінності
функціонального призначен�
ня». Науковий керівник: Рату�
шенко А. Т., кандидат технічних
наук, доцент кафедри.

Присуджено призові місця і

нагороджено дипломами за

напрямом «Комп’ютерні на	

уки»:

І місце:

– Сєдова Ігоря Володимиро�
вича, студента V курсу Інституту
комп’ютерних технологій спе�
ціальності «Програмне забезпе�
чення автоматизованих систем»,
за наукову роботу «Викорис�
тання технології Silverlight при
розробці web�додатків». На�
уковий керівник: Забара С. С,
доктор технічних наук, профе�
сор, завідувач кафедри інфор�
маційних технологій та програ�
мування.

Нагороджено грамотою та

подарунком учасника кон	

курсу:

– Шевчука Юрія Миколайо�
вича, студента V курсу Інституту
комп’ютерних технологій спе�
ціальності «Комп’ютерні систе�
ми та мережі», за наукову робо�
ту «Аналіз та дослідження особ�
ливостей web�2 технологій та їх
використання в електронному
навчанні». Науковий керівник:
Тимошенко А. Г., кандидат тех�
нічних наук, завідувач кафедри
комп’ютерної інженерії.

Присуджено призові місця

і нагороджено дипломами за

напрямом «Інженерна меха	

ніка»:

I місце:

– Синельника Тараса Леоні�
довича, студента IV курсу Інже�
нерно�технологічного інституту
спеціальності «Автомобілі та
автомобільне господарство», за
наукову роботу «Вдосконален�
ня діагностування системи за�
палювання автомобільних дви�
гунів на основі порівняння
спектрів сигналів». Науковий
керівник: Лудченко О. А., док�
тор технічних наук, професор.

II місце:

– Рябоконя Юрія Валерійови�
ча, студента IV курсу Інженер�
но�технологічного інституту
спеціальності «Автомобілі та
автомобільне господарство», за
наукову роботу «Математичне
моделювання роботи об’ємного
ґідроприводу автомобілів». На�

уковий керівник: Яхно О. М.,
доктор технічних наук, професор.

Присуджено призове місце
і нагороджено дипломом за
напрямом «Електронні апа	
рати»:

І місце:
– Абрамовича Богдана Васи�

льовича, студента VI курсу
Інженерно�технолог ічного
інституту спеціальності «Елект�
ронна побутова апаратура», за
наукову роботу «Акустоелект�
ронні підсилювачі високочас�
тотних сигналів». Науковий
керівник: Жовнір М. Ф., канди�
дат технічних наук, професор
кафедри побутової електронної
апаратури.

Присуджено призове місце
і нагороджено дипломом за
напрямом «Біологія».

I місце:
– Цикозу Аліну Валеріївну,

студентку VI курсу факультету
біомедичних технологій спеціа�
льності «Мікробіологія та віру�
сологія», за наукову роботу
«Зміни структури і функцій хро�
матину протягом старіння». На�
уковий керівник: Тарасюк Г. П.,
старший викладач.

Присуджено призове місце
і нагороджено дипломом за
напрямом «Екологія».

II місце:
– Петрова Дмитра Дмитро�

вича, студента V курсу факуль�
тету біомедичних технологій
спеціальності «Екологія та охо�
рона навколишнього середови�
ща», за наукову роботу «Вико�
ристання представників роду
кизильник (Cotoneaster (Меdic.
Ваuhin) в озелененні м. Києва».
Науковий керівник: Мележик
О. В., кандидат біологічних
наук, доцент кафедри екології.

Нагороджено грамотами
та подарунками учасників
конкурсу за напрямом «Фі	
лологія»:

– Плешинець Тетяну Дмит�
рівну, студентку VI курсу Кар�
патського інституту підприєм�
ництва спеціальності «Україн�
ська мова та література», за на�
укову роботу «Роль синтаксич�
них синонімів у творчості Уласа
Самчука». Науковий керівник:
Криворученко С. В., старший
викладач;

– Ходєєву Наталію Іванівну,
студентку VI курсу Карпатсько�
го інституту підприємництва
спеціальності «Українська мова
та література», за наукову робо�
ту «Специфіка функціонування
книжних фразеологізмів (сти�
лістичний аспект)». Науковий
керівник: Криворученко С. В.,
старший викладач.

Кращих визначено Нагороджено подяками

учасників конкурсу:

– Лало Наталію Василівну,
студентку III курсу Карпатського
інституту підприємництва спе�
ціальності «Українська мова та
література», за наукову роботу
«Роль українських січових
стрільців на Закарпатті». Науко�
вий керівник: Греченюк Н. І.,
кандидат історичних наук, до�
цент;

– Маргіту Тетяну Іванівну,
студентку III курсу Карпатського
інституту підприємництва спе�
ціальності «Українська мова та
література», за наукову роботу
«Ви хочете стати оратором».
Науковий керівник: Андрійцьо
В. М, старший викладач.

Нагороджено грамотою та

подарунком учасника кон	

курсу за напрямом «Інклю	

зія»:

– Багінську Ірину Миколаїв�
ну, студентку VI курсу Інституту
економіки та менеджменту
спеціальності «Облік і аудит»,
за наукову роботу «Інклюзія
людей із особливими потреба�
ми до суспільного життя. Особ�
ливості інклюзивної освіти». На�
уковий керівник: Гаценко О. П.,
к. е. н., доцент.

Нагороджено грамотами

наукових керівників студен	

тів	переможців конкурсу із

занесенням подяки до особо	

вої справи:

– Деркач Мальвіну Володи�
мирівну, старшого викладача
Хмельницького інституту соціа�
льних технологій;

– Жовніра Миколу Федоро�
вича, кандидата технічних наук,
професора кафедри побутової
електронної апаратури;

– Забару Станіслава Сергійо�
вича, доктора технічних наук,
професора, завідувача кафед�
ри інформаційних технологій та
програмування;

– Зеленковську Світлану Ми�
хайлівну, старшого викладача
кафедри фізичної реабі�літації
Мелітопольського інституту
екології та соціальних техно�
логій;

– Іваннікову Анну Василівну,
старшого викладача кафедри
психології;

– Корабльову Олену Олек�
сандрівну, викладача Хмель�
ницького інституту соціальних
технологій;

– Косенко Валентину Мико�
лаївну, кандидата медичних
наук, доцента Житомирського
економіко�гуманітарного інсти�
туту;

– Лавриненко Ларису Мико�

(Закінчення. 

Початок на 4 стор.)
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лаївну, кандидата економічних
наук, доцента кафедри мене�
джменту;

– Лудченка Олександра Ар�
темовича, доктора технічних
наук, професора кафедри авто�
мобільного транспорту;

– Малишева Віктора Володи�
мировича, доктора технічних
наук, професора, директора
Інженерно�технолог ічного
інституту;

– Мележик Ольгу Вікторівну,
кандидата біологічних наук,
доцента кафедри екології;

– Мілушину Марину Олек�
сандрівну, старшого викладача
Мелітопольського інституту
екології та соціальних техно�
логій;

– Мурашина Олександра Ген�
надійовича, доктора юридич�
них наук, професора, завідува�
ча кафедри теорії та історії дер�
жави і права;

– Передрія Степана Самой�
ловича, кандидата економічних
наук, доцента кафедри фінан�
сів Вінницького соціально�еко�
номічного інституту;

– Перелигіна Миколу Мико�
лайовича, кандидата еконо�
мічних наук, доцента Жито�
мирського економіко�гумані�
тарного інституту;

– Ратушенко Антоніну Тара�
сівну, кандидата технічних на�
ук, доцента кафедри технології
харчування;

– Ромоданову Валентину Олек�
сандрівну, кандидата технічних

наук, професора кафедри тех�
нології харчування;

– Сердюка Василя Павлови�
ча, доцента кафедри кримі�
нального права і процесу,

– Тарасюк Галину Петрівну,
старшого викладача кафедри
мікробіології та сучасних біо�
технологій;

– Чабана Олександра Григо�
ровича, кандидата медичних

наук, доцента Вінницького
соціально�економічного інсти�
туту;

– Шафранову Катерину Во�
лодимирівну, старшого викла�
дача Житомирського економі�
ко�гуманітарного інституту;

– Яхна Олега Михайловича,
доктора технічних наук, профе�
сора кафедри автомобільного
транспорту.

Знай наших!

Змагаються ерудити
університету

Ерудиція (лат. eruditio — осві�
ченість, ученість, від eruditio —
освічую) — глибокі знання в
певній галузі науки чи в ба�
гатьох галузях, широка обізна�
ність, начитаність. Це за слов�
ником іншомовних слів. Бути
ерудитом — це і престижно, і
цікаво, і захоплююче. Тож чому
б ним не стати?

Часто доводиться чути скар�
ги на сучасну молодь: нічим
усерйоз не цікавляться, навча�
ються абияк — лише б одержа�
ти омріяний диплом, у головах
багатьох юнаків і дівчат тільки
розваги. Доля істини в цих за�
кидах є.

Але ж не вся молодь така.
Студентство, і наш університет
тут не виняток, прагне жити
цікаво, повнокровно. Хоча й
розваг не цурається.

Такий висновок підтвердила
і недавня фінальна гра еру�
дитів нашого університету. Ко�
мандну першість цього разу
виборювали майбутні соціа�
льні працівники і правознавці.
А зацікавленими глядачами

були не тільки студенти, а й їхні
викладачі, чимало працівників
університету. Всі стали свідками
цікавої інтелектуальної гри.

Перші запитання фіналістам
задав Президент університету
П. М. Таланчук. Таке ж право
згодом отримали і керівники
обох інститутів. А основну
частину конкурсу вів поміч�
ник Президента університету
О. С. Кривоносов.

Інтелектуальне змагання пе�
реконало: в університеті навча�
ються студенти, котрі добре
обізнані з історією, культурою
України та світу, знають добре
сучасне життя. Обидві команди
були на висоті. З невеличкою
перевагою — у 2,5 бала — пере�
могли ерудити Інституту соціа�
льних технологій.

Був визначений і індивіду�
альний переможець. Ним стала
Анна Алексеєнко — студентка
IV курсу Інституту правознавст�
ва і суспільних відносин.

Власна інформація

На черговій лекції 
Фото Олександра КОВАЛЬЧУКА

Цей знімок зроблено на останньому 
фестивалі «Сяйво надій».

Фото Ніни ГАЄВСЬКОЇ
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Захистили дисертаціїНаука

Кілька місяців тому, виступа�
ючи на урочистостях з нагоди
12�річчя нашого університету,
його керівник, відомий в Украї�
ні науковець П. М. Таланчук
серед чималого позитиву на�
вчального закладу назвав від�
криття аспірантури. Зараз у ній
за вісьмома спеціальностями
навчається 79 осіб. Це — завт�
рашній день вишу.

І те, що аспірантура універси�
тету вже дає певні результати,
засвідчив недавній захист кан�
дидатських дисертацій. Запо�
чаткували його юристи.

Захист дисертацій уперше
відбувся в стінах нашого універ�
ситету. У цьому дійстві, яке в
житті навчального закладу ста�
ло помітною подією, взяв участь
і відкрив його коротким вступ�
ним словом Президент нашого
університету П. М. Таланчук (на
знімку вгорі).

А потім відбулося те, що й
належить на такому заході. Ди�
сертанти — а їх було двоє — і їхні
керівники розповіли про свої
роботи. Першою складала своє�
рідний екзамен випускниця
нашого університету Людмила
Сенченко. До речі, один із вик�
ладачів дівчини — доктор
юридичних наук, професор
А. І. Берлач — і став її науковим
керівником. Співпраця вияви�
лась досить успішною, хоча
життєві шляхи Анатолія Івано�
вича і Людмили Василівни те�
риторіально розійшлись. Але

це ніскільки не вплинуло на
написання і захист дисертації.
Молоду жінку по здобутті
вищої освіти залишили на
кафедрі адміністративного і фі�
нансового права. Писала Люд�
мила Василівна дисертацію і
водночас викладала правозна�
вство студентам.

А тему дисертації здобувачка
обрала дуже актуальну і цікаву.
Це — адміністративно�правове
регулювання демографічних
процесів в Україні. Члени Вче�
ної спеціалізованої ради й інші
присутні на захисті дисертації
юристи відмічали новизну дос�
лідження, прагнення молодого
науковця глибоко проаналізу�
вати серйозні проблеми, по�

в’язані з утвердженням нових
соціально�економічних реалій.

Дисертантці вдалося на осно�
ві всебічного комплексного
аналізу демографічної ситуації
в Україні, наявних наукових,
науково�публіцистичних та нор�
мативних джерел визначити
поняття, особливості адмініст�

ративно�правового регулюван�
ня демографічної політики, а
також сформулювати пропо�
зиції щодо вдосконалення чин�
ного законодавства у зазначе�
ній сфері та практики його за�
стосування.

І опоненти, і всі, хто виступив
в обговоренні дисертації, були
одностайні: робота заслуговує
високої оцінки. Так, не обій�

шлося без окремих зауважень і
побажань щодо подальших
досліджень проблеми. До речі,
дисертантка вміло і впевнено
дискутувала з досвідченішими
колегами. Тож висновок, який
закономірно випливав із почу�
того, був логічним та зрозу�
мілим: викладацький загал
нашого університету поповнив
дуже гарний і перспективний
науковець.

Друга дисертантка, котра за�
хистилась того дня, — Віра Ми�
колаївна Галунько — прийшла в
науку із практичної правоохо�
ронної роботи. Нині ця ще
досить молода жінка працює
першим заступником началь�
ника слідчого управління Хер�
сонського обласного управлін�
ня Міністерства внутрішніх
справ України. Має звання
полковника міліції. Віра Мико�
лаївна досить глибоко розкри�
ла проблему адміністративної
відповідальності іноземців та
осіб без громадянства в Україні.
Захист був успішним. Тож усі
присутні привітали В. М. Галу�
нько із присвоєнням ще одного
звання — кандидата юридичних
наук.

Справедливо кажуть: голов�
не — зробити перший крок. І
людині, і будь�якій серйозній
справі. Відділ аспірантури на�
шого університету його зробив
упевнено і результативно.

Наталя ДЕНИСЕНКО

На знімку:
Людмила СЕНЧЕНКО і її науковий керівник А. І. БЕРЛАЧ
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ПИСАТИ ПРАВДУЮвілеї
Нещодавно відомий жур	

наліст, науковець, а з не	
давніх пір і викладач Віталій
Опанасович Карпенко від	
значив ювілейний День на	
родження. Його привітали
друзі, колеги, численні при	
хильники чесної та об’єктив	
ної журналістики. Але чи не
найбільше студенти Універ	
ситету «Україна», яких на	
вчає Віталій Опанасович.

Вперше про Віталія Карпенка
почула від своєї мами, яка каза�
ла, що він чудовий журналіст і
редактор газети «Вечірній Київ»,
дуже популярної під час його
редакторства. Ця розмова від�
булася п’ять років тому, коли я
була абітурієнткою і мріяла ста�
ти журналісткою. Народилася у
Західній Україні, тому коли оби�
рала місто для вступу, прагнула
до столиці, а коли обирала
університет, то хотілося вчитись
у професіоналів. І от Університет
«Україна», де завідувач кафед�
ри журналістики той самий Кар�
пенко. Звісно, я вступала туди.

Упродовж років навчання
особистість Віталія Опанасови�
ча відкривалась для мене на
його лекціях, у його навчаль�
них посібниках. Та ось афо�
ризм: «Скажи мені хто твій друг
і я скажу тобі хто ти». І мені по�
щастило побути у товаристві
його друзів. Це відбулось у чет�
вертий день весни в Націона�
льному музеї літератури Ук�
раїни. Дуже збагатилась, ді�
зналась багато нового про
Віталія Опанасовича і радо цим
поділюсь. 

Привітати його з ювілеєм та
виходом нової книги «Уроки
пройдених доріг» прийшли
відомі журналісти, письменни�
ки, політики, колеги та студенти.  

Вразили надзвичайно ди�
намічні виступи, жарти, цікаві
спогади. Відкрив вечір Володи�
мир Яворівський, який сказав:

«Маємо таку дійову особу
сьогодні, такого українського
письменника, до якого абсо�
лютно не пристає лоск, бронза і
він завжди теплий, природній.
Ми зібралися, тому що йому
викотилося трошки літ. А ще з
доброї нагоди через те, що
вийшла його нова книжка. Я б
сказав рідкісна у його біографії,
бо у цій книзі багато самого
Карпенка, багато Карпенкової
долі. І його страшне дитинство,
військове вже, коли рвалися
бомби, і примушене переселен�
ня до бабусі в село на Черкащи�

ну під Христинівку. Я думав, що
вже, мабуть, звідси він потра�
пив на Миколаївщину, а вияв�
ляється ще величезний шматок
його життя відбувся на Тер�
нопіллі. Очевидно, там Віталій
Карпенко дуже багато засмок�
тав чогось
такого, що
потім його
тримало на
постійній ватерлінії. Це дуже
зворушлива сторінка в цій
книжці, коли батька немає,
пропав безвісти, мама вихо�
дить заміж за інваліда тільки
через те, щоб завербувати се�
бе, не вербували, виявляється,
самотніх. Вітчим ставився до
Віталія дуже ніжно, трепетно, в
автора жодного разу не прос�
кочило у цих спогадах якогось
лихого слова. І вже розкри�
вається південь зі своїми степа�
ми, і це вже якесь дивовижне
розлучення матері із цим вітчи�
мом, дуже європейське,
цивілізоване, коли вони просто
по�доброму розходяться.

Для мене Віталій Карпенко
людина унікальна, бо за його
біографією можна було би пи�
сати історію прозріння ук�
раїнця, наближення українця
до національної ідеї. Причому
він пройшов усі молотарки: і
районну газету з усіма там
посівами, боронами і тому
подібне і з тими жартами, які
він нам розповідає про своїх
колег. Потім комсомольська
робота, партійна, ЦК партії.
Скільки було спокус зломитися! 

Важливою героїнею цієї кни�
ги є газета «Вечірній Київ». Він
так її любить, так ніжить, як
дружину свою, їй Богу. «Ве�
чірній Київ» і «Літературна Ук�
раїна» для мене є ті дві газети,
які робили тиху українську ре�
волюцію, які промивали свідо�
мість тогочасного українця. 

Книжка прекрасна, вона

вийшла і є. Це наша українська
історія, водночас це історія душі
прекрасного українця, який
пройшов до відчуття абсолют�
ної свободи, не переляканості
ні перед чим».

Сам Віталій Опанасович про
книгу сказав: «Я намагався пи�
сати правду. Колись ще Ана�
толій Сергійович Дімаров мене
зустрів і запитав, над чим я пра�
цюю, я сказав, що пишу такі
спогади. Він сказав, що це дуже
добре, але наголосив: «Пишіть
правду!». 

Я писав про тих людей, з яки�
ми мені доводилося зустрічати�
ся, такими, якими їх побачив,
це моє суб’єктивне сприйняття.
Це певний зріз нашої соціаль�
ної дійсності у такий нелегкий
період, коли мінялася ситуація,
влада, і зрештою, країна».

«Що мене підкупляє в цій
книжці? — ставить риторичне
запитання Олександр Глушко, —
Він малює минуле, в якому ми
жили, і той маразм радянсько�
го часу в нормальних тонах. Це
наша історія, з якої витіснити
себе не можемо. Він розповідає
про голів колгоспів і директорів
радгоспів, про секретарів рай�
комів партії, обкомів партії, про
секретарів ЦК, з якими він спіл�
кувався. І там немає озлобле�
ності, адже серед тих людей, як
пише Віталій, були різні: тупі,
були й недалекі, були держи�
морди, але й були розумні лю�
ди, які не завжди могли вияви�
ти свій розум. 

Анатолій Паламаренко при�
гадав статті, які любив читати у
«Вечірньому Києві», особливо
передовицю і сказав, що вона
була, як необхідний вітамін для
душі справжнього українця. Та�
кож розвеселив присутніх
усмішкою «Портретики» Павла
Глазового.

Анатолій Матвієнко: «Мале�
нький фрагмент великої історії і
багатьох дій, вчинків цього слав�
ного чоловіка, який святкував
вчора день народження, свій
ювілей, йому 70 років. 

Він ніколи не був неправди�
вий. «Вечірній Київ», який
Віталій Опанасович тоді очолю�
вав, підняв всю Україну, не
тільки Київ. Допоміг Салію ста�
ти політиком і кожному з нас,
хто тоді до політики тягнувся.
Звіряли по «Вечірньому Києву»,

якщо про тебе у газеті написано
хоч слово, то ти патріот, а якщо
ні, то до патріотів не зарахову�
вали. Я думаю, що сьогодні
бракує такого авангарду, яко�
гось такого локомотиву.

Отже, епізод. Як депутатом, а
ми були колегами, здавалося,
якщо вже один одного не
підтримувати, то кого ж тоді?!
Віталій Опанасович з пошаною
ставився до мене і я з ней�
мовірною любов’ю до нього, а
також із заздрістю, як до одного
з найавторитетніших людей у
Верховній Раді першого скли�
кання. Я був причетний, не зі
своєї вини,  до скандалу з од�
ним журналістом. У «Вечірньо�
му Києві» готувалася про це
стаття. Я прийшов до Віталія
Опанасовича і сказав: «Чесне
слово — ні при чому!», — розка�
зав все як було і попросив не
випускати цієї статті». А він
відповів: «Знаєш, Анатолію, я
єдине, що можу зробити, це
написати в кінці, що я даю пра�
во Матвієнку також виступити в
«Вечірньому Києві». 

Знаєте, це є справжність, я
щиро вдячний за той урок, це є
свобода слова».

Микола Сом: «Карпенко від�
крив у мені фейлетоніста, єди�
ного в Києві, але не Миколу Со�
ма, а Марка Тваня. Коли я пра�
цював у «Вечірньому Києві»,
щасливіших днів у мене не бу�
ло. Віталія, я називав по�
дружньому, гарно називав —
Бульдозер, який все розчищає.

Також пишу епітафії. Колись
я Кучму похоронив: «Чи то
Ку′чма чи Кучма′? / В мові теж
руїна!/ Як його тепер нема —
буде Україна!». Ми тоді дума�
ли, що так справді буде. Це
вийшло на першій сторінці
«Вечірки». І Кучма, здається за
це, хотів посадити Карпенка.
І він раптом каже: «Напиши
мені, Сомище, епітафію».
Я довго мучився. Це більш не�
гативний твір, треба з іронією,
одного разу, я йому подзвонив
і сказав: «Віталька, дивись
«Літературну Україну», там тобі
з любов’ю написана епітафія».
Не можна було його похорони�
ти. Тому епітафія називається:
«Спроба епітафії Віталію Кар�
пенку, автору книжки «По
одинці вмирають, виживають
гуртом» на вимогу колишніх
читачів, колишньої газети «Ве�
чірній Київ».

Декан факультету філології та
масових комунікацій Універси�
тету «Україна» Наталія Барна,
яка народилася в Росії, сказала,

(Продовження на 10 стор.)

Нотатки із презентації книги спогадів 
Віталія Карпенка «Уроки пройдених доріг»
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що Україну відчула по його сло�
ву. Вона поділилася спогадом:
«Ніколи не забуду, коли вперше
ми спілкувались і я дозволила
собі сказати «рахую» і як толе�
рантно і ввічливо Віталій Опа�
насович мені відповів: «Наталю,
«вважаю» — і тільки так». І до�
дала: «Ви  бачите тут присутню
когорту наших молодих жур�
налістів, і я вдячна Богу за те,
що ця кафедра розпочата та
існує тільки завдяки тому, що на
ній працює Віталій Карпенко».

Поет Анатолій Качан: «У Гри�
горія Сковороди є такий вислів:
«Не можна збудувати словом,
якщо те ж саме руйнується
ділом». Тобто те, що робиться
зараз. Віталій Карпенко запере�
чив цей афоризм своїм «Ве�
чірнім Києвом». Він спростував

також те, що газета живе тільки
одним днем. Віталій Карпенко
вміє передбачати події. Па�
м’ятаю, коли ми зустрічали но�
вий рік на Майдані і як він пе�
редбачив той конфлікт, який
буде між Віктором Ющенком і
Юлією Тимошенко. У своїй га�
зеті він також був надзвичайно
далекоглядним, завжди випе�
реджував події, тому він ніколи
не програвав.

Я знаю багато його історій з
миколаївських часів. Нестанда�
ртна людина, в будь�якій ситу�
ації, якщо ви читали «Уроки
пройдених доріг», то це поба�
чили.  

Про цікаву деталь розповів
капітан І�го рангу Євген Лупа�
ков: «Вийшла книга «Суд і
осуд» і після презентації, десь о

першій чи другій годині ночі за�
телефонував мені Віталій Опа�
насович і сказав: «Повтори
мені те, що ти говорив. У мене
диктофон не спрацював і все,
що було, пропало. Повторюй,
що ти говорив, а я буду на дик�
тофон записувати». І мені дове�
лось згадувати. Ну, було, було.
Журналіст він є журналіст і для
нього час не існує». 

Був Віталій Опанасович своє�
рідним наставником ще для од�
ного капітана І�го рангу — Ана�
толія Грищука: «Коли мені було
важко, — сказав він, — я телефо�
нував Віталію Опанасовичу і він
мені говорив: «Пиши!». Я казав,
що не вмію писати, а він: «Візь�
ми ручку і пиши». Я взяв ручку і
в результаті восьмирічної праці
народився двотомник, перший
в Україні військовий енцикло�
педичний словник».

Багато було сказано, можна
починати писати вже свої спо�
гади про побачене, адже зал
був повним, люди все прихо�
дили і приходили. Бажаючих
виступити було більше, ніж
виділеного на це часу. Тут зву�
чали вірші та пісні. Ювіляра на�
городжували почесними меда�
лями, йому дарували книги і
квіти, його шанують, його люб�
лять. Як добре мати вірних
друзів, як важливо вміти буду�
вати словом, творити і переда�
вати свої знання!

Натхнення вам і здоров'я,
Віталію Опанасовичу, і як
сказав Володимир Яворівсь	
кий: «Нехай Божа рука буде
над вашою головою!»

Анна ШКІЛЬНА,

студентка 5�го курсу 
Інституту філології 

та масових комунікацій

(Закінчення. 

Початок на 9 стор.) ПИСАТИ ПРАВДУ

За народними звичаями У веселій хаті ...
Коли кілька років тому в на�

шому університеті вперше про�
вели українські вечорниці,
ніхто, навіть ініціатори (а це бу�
ли профспілкові активісти), не
думали, не гадали, що це свято
стане традиційним. Але воно
таким стало. Сприяв тому ряд
обставин. Передусім, те, що це
свято одразу пов’язали із
Міжнародним жіночим днем.
Інша, і теж немаловажлива обс�
тавина — гарне і різноманітне
проведення свята. Якщо перше
з них дуже нагадувало вечор�
ниці шевченківського «Назара
Стодолі», то наступні не повто�
рювали цього вдалого варіанта.

Цьогорічні вечорниці автори
сценарію пов’язали з Масля�
ною, теж дуже гарним народ�
ним святом. Одразу на сцену
піднялися симпатичні дівчата і
хлопці з Центру художньої
творчості університету. Вони по�
дарували учасникам свята віно�
чок українських народних
пісень, присвячених Масляній,
теплій і гарній весні.

Загалом важко перелічити
чого було більше: поздоров�
лень чи концертних номерів.
Три пісні виконала старший
викладач Інституту економіки та
менеджменту, заслужена арти�
стка України Світлана Мирвода.
Гарно співала й інша Світлана —
Дудко.

Але чи не менш приємно зди�
вували присутніх інші, менш
відомі таланти. Гарно і майже
професійно співали професор
В. В. Зенцев, директор Інституту
філології та масових комуні�

кацій Н. В. Барна, проректор
університету П. В. Фесюк, ди�
ректор Інституту економіки та
менеджменту М. В. Мних.

Дуже яскравим дійством ста�
ли конкурси. Масовим було
кулінарне змагання. Журі дове�
лося нелегко: адже більшість
підрозділів продемонстрували і
фантазію, і вміння не тільки
приготувати гарну страву, а й
цікаво розповіли про неї. Відділ
кадрів, приміром, подарував
справжнє драматичне дійство.
Жінки Інституту соціальних тех�

нологій свої страви супровод�
жували українськими народни�
ми піснями. До речі, присутні не
могли не замилуватись виши�
ванками привабливих викла�
дачок інституту.

Загалом багато жінок і чоло�
віків прийшли на свято в украї�
нських національних костюмах.
Журі віддало перевагу прорек�
тору університету О. П. Коляді і
молодим працівницям відділу
кадрів.

Свято вдалося. Про це подба�
ли самі його учасники, котрі

дарували один одному чудовий
настрій і витвори своїх здібнос�
тей, талантів. Добрих слів заслу�
говують і працівники універси�
тетської їдальні, котрі подбали
про гарне застілля. Тож вірить�
ся, що і у подальшому наш
навчальний заклад щиро під�
тримуватиме утвердження на�
родних традицій, звичаїв як у
навчально�виховній роботі, так
і у повсякденному житті.

Анатолій УРБАН

На знімку: співаки Центру художньої творчості університету — 
неодноразові учасники українських вечорниць
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Роман «Самотність у мережі»,
який побачив світ у 2001 році,
став літературним дебютом
Януша Леона Вишневського,
одного з найпопулярніших пись�
менників сучасної Польщі. До
свого літературного дебюту він
жив у Франкфурті�на�Майні і
займався молекулярною біо�
логією та хімією.

Сам автор дає цікаві комен�
тарі: «Ще в минулому тися�
чолітті, наприкінці 1997�го, після
захисту дисертації з хімії я
помітив, що постійно пишу лише
про те, що знаю, але ніколи про
те, що відчуваю. Ця думка ви�
никла у період нечуваного смут�
ку у моєму житті, викликаного
особистими переживаннями.
Щоб дати собі раду з цим су�
мом, я почав писати. Щоб не хо�
дити до психотерапевта — роз�
мовляти із собою про емоції. Я
виразив ці розмови у формі
оповіді. І так з’явилася «Са�
мотність у мережі». Ця книжка
була написана у смутку й одно�
часно як засіб проти смутку. То�
му, мабуть, і є такою жахливо
сумною».

Відкривши у собі талант
письменника, Януш Вишневсь�
кий продовжує писати. Після
появи дебютного роману вийш�
ло друком ще дванадцять
творів: «Мартина» (2003), «Ко�
ханка» (2002), «Повторення
долі» (2004), «Навіщо потрібні
чоловіки?» (2007), «Постіль»
(2008), «Молекули емоцій»
(2008), «Сцени з життя за
стіною» (2008), «Інтимна теорія
відносності» (2009), «188 днів і
ночей» (2009), «Марцелинка. У
пошуках найголовнішого» (2009),
«Бікіні» (2009), «Між рядками»
(2009).

Роман «Самотність у мережі»
було перекладено багатьма
мовами (у тому числі і російсь�
кою), книга безліч разів пере�
видавалася, проте, і досі не
виходить зі списку бестселерів.
Восени 2006 року роман ек�
ранізували. За перший місяць
кінопрокату у Польщі фільм за
касовими зборами обігнав усі
голлівудські новинки.

Тематикою роману є стосунки
немолодої жінки, ім’я якої ав�
тор не називає, та вже не юного
чоловіка, Якуба, які живуть на
відстані і спілкуються за допо�
могою Інтернет�чатів, через
електронну пошту. Високий
інтелектуальний рівень спів�
бесідників дозволяє спілкувати�
ся на безліч тем. Непомітно для

обох зникають усі бар’єри, і вже
зовсім не соромно поділитися з
незнайомцем тим, чого не ска�
жеш навіть найближчій людині.
Він занадто далеко, щоб обра�
зити чи присоромити, але так
близько, щоб розділити сум чи
підняти настрій довгоочікува�
ним листом, фотокарткою.
Зрештою, чоловік і жінка зако�
хуються один в одного. З цього
моменту основною метою для
них є зустріч у реальності, яка
виявиться для них найбільшим
випробуванням і, врешті�решт,
зруйнує стосунки. «З усього
вічного найкоротша тривалість у
кохання» — лейтмотив роману.

Проблема відчуження люди�
ни у сучасному світі, якої тор�
кається автор у своєму романі,
нині, на жаль, є надзвичайно
актуальною. З одного боку,
Інтернет робить життя прос�
тішим, зближує людей, а з іншо�
го — «вбиває» нормальне реа�
льне людське спілкування, по�
роджує сурогатне кохання в ме�
режі. Люди сидять удома,
кожен біля свого комп’ютера,
в ізольованому світі, не поміча�
ючи, як збігає життя. Це — хво�
роба нашого часу.

Образ Якуба в романі майже
ідеальний, здається, що в ре�
альності такого зустріти немож�
ливо. Складається враження,
що прототипом Якуба став сам
автор, в їхніх характерах та до�
лях багато спільного.

Образ жінки симпатії не вик�
ликає — вона перша знайшла
Якуба, втягнула його у свою гру,
зробила все, щоб він у неї зако�
хався, хоча знала, яким він став
вразливим після смерті коханої
Наталі. Кульмінацією стала
зустріч у Парижі. Дізнавшись,
що вагітна від свого законного
чоловіка, героїня вирішила за�
лишитись з ним, а Якуба відра�
зу покинула. Хоча Якуб нічого
не просив від неї, не вимагав,
тільки хотів продовжувати
спілкування через мережу. Че�
рез рік, не отримавши від неї
жодного листа, він скоїв само�
губство. Таким чином, автор
зображує конфлікт романтика
та прагматичної жінки, котра
прагне відволіктися від нудного
буденного життя.

Другорядними героями є
подруги жінки — Аліція та Ася зі
своїми невирішеними долями,
чоловік головної героїні, а з бо�
ку Якуба — велика кількість пер�
сонажів, про яких він згадує у
процесі листування (друг Джим

із Нью�Йорка, батько і мати, На�
талія, Дженіфер та ін.). Якоюсь
мірою важливим героєм можна
назвати і саму Мережу, від якої
залежать стосунки та долі пер�
сонажів.

Жанр твору можна вважати
епістолярним романом, тільки
рукописні листи замінено елект�
ронними. Це надає роману до�
кументальності. Оповіді пере�
бивають своєрідні інструкції та
наукові лекції Якуба. Автор, як і
головний герой книги, є науков�
цем, тому свій твір щедро прип�
равляє маловідомими наукови�
ми фактами та гіпотезами, від
чого роман стає більш багатим
та несхожим на інші книги, по�
пулярні у наш час.

У тексті безліч авторських
афоризмів. Наприклад, «Боже,
помоги мне стать таким, каким
меня считает моя собака». Або �
«Из всего, что вечно, самый
краткий срок у любви», «Разве
не потому Господь Бог сотворил
мир, что чувствовал себя оди�
ноким?», «Бог до того занят
придумыванием новых форм
страдания для грешных людей,
что на предупреждение страда�
ний безгрешных зверей у него
просто не хватает времени».

У тексті Вишневський широко
використовує найрізноманітніші
художні засоби: численні епіте�
ти, зустрічаються яскраві порів�
няння («Дженнифер прижима�
лась к Якубу, как ребенок, напу�
ганный грозой», «Выглядела
она, как рабыня, собирающая
хлопок на плантациях близ Но�
вого Орлеана», «Сны были

словно побег», «Якуб сжался,
как испуганный ребенок»),
рідше — метафори («Их удале�
ние было двоичным, как, впро�
чем, все в кибернетическом
мире»), одухотворення («Ми�
нутная стрелка часов над плат�
формой перепрыгнула за две�
надцать»).

Роман адресований молоді,
яка активно використовує Ін�
тернет. Але цікавий також усім,
хто цікавиться проблемами
стосунків чоловіків та жінок,
темою кохання та сексу. Розра�
хований на читачів віком від 14
до 45 років.

У цілому цей твір створено у
руслі постмодерної естетики, у
романі спостерігаються харак�
терні риси: використання під�
креслено ігрового стилю, щоб
акцентувати на ненормальності,
несправжності, протиприрод�
ності панівного в реальності
способу життя; зображення по�
всякденного реального життя як
театру абсурду; іронічність та
пародійність; зумисне перепле�
тення різних стилів оповіді;
фрагментарність.

Не можна сказати, що роман
мені цілком сподобався, всюди
є свої переваги і свої недоліки.
Припала до душі вільна манера
написання, хоч подеколи вона
межує з вульгарністю. Цікавими
й інтригуючими здавалися
авторські відступи від сюжету,
та, на мою думку, їх потрібно
було зробити меншими і корот�
шими за обсягом.

Анна МАРКОВИЧ,
студентка IV курсу,

спеціальність «Видавнича
справа та редагування»

Рецензія Є самотність і у мережі

Гарний дует

Фото Володимира ТАРАСОВА
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ВишиванкаМініатюра

Купила вишиванку.
Справжню вишивану сорочку

востаннє вбирала в першому
класі. Мама з білого штапелю
руками пошила мініатюрну
святкову сорочечку, червоно�
чорно�зеленою заполоччю ви�
шила рукавчики, вимережала
комірець, звила букета з айстр і
благословила до школи.

Більше у мами не було часу на
вишивання, хоч любила вона
зимовими вечорами виплітати
дивовижні візерунки з квітів на
рушниках. Виснажена колгосп�
ними полями сяк�так хазяйнува�
ла вона вдома й не мала часу на
відпочинок чи творче заняття.

Те, що потім доводилося вби�
рати на сцені як учасниці інсти�
тутського танцювального анса�
мблю, було імітацією українсь�
кого народного костюма, луб�
ком фабричного виробництва і
не будило в душі трепету та теп�
ла, не викликало бажання вби�
ратися щодня в таку одежину. 

Іноді бачила на вулицях
Києва стильно вбраних дівчат,
які мікшували вишиті кофтини з

американськими джинсами і
мали надзвичайно привабли�
вий вигляд. Але тоді — 80�ті ро�
ки — таке сміливе поєднання
викликало певний шок і не ста�
ло масовим явищем.

Після 2004 року вишиванка
в Україні стала топовим вбран�
ням. З екрана телевізора не зла�
зили політики, вбрані у виши�
вані сорочки зі Слобожанщини,
Поділля, Галичини, Закарпаття
тощо. Ознакою патріотизму ста�
ла вишиванка. Дрес�кодом на
багатьох вечірках стала виши�
ванка. Популярним сувеніром
для продажу стала вишиванка.
На шпальтах ЗМІ й голубому
екрані мерехтіли вишиванки
Поплавського, Черновецького,
Ющенка… Апогеєм політикан�
ства на тлі вишиванки став візит
ад’ютанта мера Києва, під яким
захиталося нарешті крісло го�
ловного чиновника міста, Олеся
Довгого, до Москви після пере�
моги на президентських вибо�
рах В. Януковича. Натягнувши
на себе вишивану сорочку, сек�
ретар Київради подарував го�

Важкими були мої перші
кроки,

Й не знала як, удасться їх
пройти,

Але спливали дні і з
кожним роком

Я впевненішою стаю 
в житті.

Мене Господь веде крізь
біль і муки,

І краплі сліз не раз в моїх
очах,

Та поруч завжди
материнські руки,

Які зі мною цей долають
шлях.

Вони — моя підтримка і
опора,

Що впасти і схилитись 
не дають,

Я навіть забуваю, що я —
хвора,

Коли зі мною поруч друзі
йдуть.

Я знаю, що живу я
недаремно,

Не просто так дано мені
життя,

На користь я комусь живу,
напевно,

І вірю я у гарне майбуття.

Хоча буває боляче і важко
Тому, що я — 

людина�інвалід,
Але я — сильна, сильна,

наче пташка,

На ліричній хвилі ММееннее  ГГооссппооддьь  ввееддее  ккррііззьь  ббіілльь  іі  ммууккии

лові Моссовєта символ українс�
тва — вишиванку. І створив но�
вий символ чиновника�присто�
суванця із хохляцьким акцен�
том… (Мимоволі згадаєш ше�
девр радянської комедії «Весіл�
ля в Малинівці» і крилату фразу
героя Євгенія Лебедєва, який,
стягуючи будьонівку з голови,
гірко промовляв: «Опять власть
меняется!..»).

Така вакханалія знищувала
будь�яке бажання вбирати ви�
мережану материним теплом
білюсіньку сорочечку як символ
чистоти і щирості.

Нині, коли прем’єр�міністр
України звітує «нєпєревєрше�

ною» («термін» на означення
специфіки акценту пана Азаро�
ва від Вєрки Сердючки) дер�
жавною мовою, коли генпроку�
рор України проводить прес�
конференцію російською мо�
вою, коли в центрі Севастополя
височіє «Дом Москвы», — купи�
ла вишиванку.

І хоча читати вчилася за ро�
маном Л. Толстого «Война и
мир» (простіших книг батько
донькам не пропонував), доте�
пер із хвилюванням всоте пере�
читую філігранну повість А. Че�
хова «Дама с собачкой» і в най�
тяжчі хвилини набираюся снаги
до життя із віршів О. Блока, —
щось нуртує в душі.

Здається мені, що і мама моя,
і Толстой, і Чехов, і Блок —
однаково щирі.

А ті, хто прикриває їхніми
іменами та національними сим�
волами політично�чиновницькі
оборудки, — однаково брех�
ливі.

Купила вишиванку.
Чи вберуся?..

Ніна ГОЛОВЧЕНКО
доцент Інституту філології та

масових комунікацій 
Університету «Україна»

Яка зі зламаним крилом
летить.

Я знаю, що я сильна, я не
здамся,

Я твердо вірю в успіх і в
мету,

О ні, я не зламаюсь, не
піддамся,

На півдорозі, вірю, не
впаду!

Тому, що поруч завжди
рідна мама,

Вона підставить у біді
плече,

І витре сльози зі щоки
руками,

Коли від болю в серці
запече.

Я
вдячна
Богу за
прожиту

днину,
За всі 
моменти радісні 

в житті,
І навіть у важку
мою хвилину
М о л ю с я
щиро: 

«Господи,
прости…»

Тетяна МЕЛЬНИЧУК,
студентка ІІ курсу

спеціальності «Правознавство»,
Тернопільський коледж
Університету «Україна»


