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«Бути чи не бути, ось
у чім питання» — ко�
лись шекспірівський
Гамлет страждав мука�
ми вибору, не знаючи,
що йому все ж таки
потрібно. Сучасних
абітурієнтів хвилює не
менш складне питан�
ня: » Куди піти навча�
тись? Який заклад
дасть змогу реалізува�
ти всі реальні, і навіть
позахмарні професійні
мрії та сподівання у
майбутньому?» Саме
таким юнакам та дівча�
там, яким по ночах у
кошмарних снах вже
сняться університети,
академії, інститути і не
тільки, присвячується
дана стаття.

Відкритий міжна�
родний університет
розвитку людини «Україна» — неприбутковий вищий навчальний
заклад недержавної форми власності IV рівня акредитації, заснова�
ний у 1998 році. Під дахом Університету об’єднано десятки нап�
рямів та спеціальностей, безліч професіоналів своєї справи — вик�
ладачів, які займаються  перетворенням сьогоднішніх студентів у
завтрашніх висококласних спеціалістів. Університет «Україна» —  це
свого роду імперія, де є свої королі та королеви, кардинали та рад�
ники, вірні піддані та добрі феї. Наша імперія�університет —  це ди�
вовижне місце, де студентам забезпечені всі необхідні умови для
продуктивного навчання, а керує всім цим процесом наш добрий
геній — Президент Університету Петро Михайлович Таланчук — пер�
ший міністр освіти незалежної України, заслужений діяч науки і
техніки України, доктор технічних наук, професор, дійсний член
Академії педагогічних наук України. Саме завдяки йому студентам
в Університеті живеться так комфортно та затишно.

Отож, вирушимо у невеличку мандрівку нашою імперією�Універ�
ситетом, протягом якої можна буде побачити всі його дива та поз�
найомитись із її жителями.

Першою зупинкою на нашому маршруті є  Інститут права і
суспільних відносин (напрями підготовки: правознавство, міжна�
родні відносини, політологія).Очолює це королівство юристів, дип�
ломатів та політологів — Заслужений юрист України, доктор юри�
дичних наук, професор Юрій Олегович Фрицький. Інститут має у
своєму складі кафедри конституційного, адміністративного та
фінансового права; кримінального права та процесу; теорії та
історії держави і права; цивільного та господарського права;
міжнародної інформації; суспільно�політичних наук, глобалістики
та соціальних комунікацій. Інститут дає можливість своїм вихован�
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цям не лише вивчати теорію, а й
займатись практикою. Так,
спільним дітищем викладачів та
студентів є Юридична клініка,
де безкоштовно надається юри�
дична швидка допомога мало�
забезпеченим верствам насе�
лення м. Києва. 

Наступним на шляху нашої
екскурсії є Інженерно�техно�
логічний інститут (напрями під�
готовки: автомобільний транс�
порт, радіоелектронні апарати,
харчові технологія та інженерія,
хімічна технологія, дизайн).
Очолює ІТІ доктор технічних на�
ук, професор Віктор Володими�
рович Малишев. Саме ці інже�
нерні спеціальності користу�
ються незмінним попитом се�
ред абітурієнтів, адже, крім по�
тужного теоретичного підґрун�
тя, вони наповнені реальною
практичною спрямованістю, а
також гарантують випускникам
працевлаштування за фахом і
високу заробітну плату. А сам
інститут неначе омивають теплі
вітри майбутнього, зокрема
кафедра хімічної технології
взяла стрімкий курс на прик�
ладні наукові розробки і розви�
ток в університеті напряму на�
нотехнологій, що є найпріори�
тетнішою галуззю ХХІ століття.
І хто зна, чи не ховається серед
майбутніх вихованців цієї ка�
федри геній, який переверне з
ніг на голову наше уявлення про
Всесвіт?

Посередині океану інженерів
своїм творчим мисленням ви�
діляються студенти�дизайнери,
без яких не відбувається прак�
тично жоден мистецький кон�
курс, де вони стабільно показу�
ють високі результати.

А зараз інформація для май�
бутніх Шумахерів та великих
нелюбителів кататись на марш�
рутках — при кафедрі авто�
мобільного транспорту працю�
ють курси водіїв, на яких мож�
на не лише отримати права на
водіння легкового автотранс�
порту, а й оволодіти рідкісними
навичками екстремального та
безпечного керування авто�
мобілем. 

Ще однією областю нашої
імперії є Інститут економіки та
менеджменту (напрями підго�
товки: фінанси і кредит (спеціа�
льності «Банківська справа»,
«Фінанси»); облік і аудит; мар�
кетинг; менеджмент (спеціаль�
ності «Менеджмент організа�
цій», «Менеджмент зовнішньо�
економічної діяльності»), керів�
ництво яким здійснює Заслуже�
ний економіст України, доктор
економічних наук, професор
Микола Володимирович Мних.
Саме тут готують майбутніх
фахівців страхових компаній,
бірж, фінансових установ, кон�
цернів та корпорацій, акціонер�
них організацій та підприємств
усіх форм власності.

Наступним на нашому шляху
є царство чисел, різноманітних
процесорів і материнських
плат — це Інститут комп’ютер�
них технологій (напрями підго�
товки: комп’ютерна інженерія,
програмна інженерія, комп’ю�
терні науки). Інститут очолює
кандидат технічних наук В’ячес�
лав Васильович Поліновский,
який,  крім цього, керує робо�
тою Науково�дослідного Інсти�
туту персоналізації технічних
систем та захисту інформації,
що функціонує у складі Центру
високих технологій Університе�
ту «Україна». Із стін ІКТ вихо�
дять спеціалісти, без яких сьо�
годні не може обійтись жодна
установа чи підприємство —
системні адміністратори, прог�
рамісти, WEB�дизайнери, IT�
аналітики. І що не менш важли�
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во — це також
одні із найбільш
високоплачува�
них професіо�
налів на ринку
праці.

П о с е р е д
р і з н о б а р в ’ я
інститутів при�
чаївся наш єди�
ний і неповтор�
ний —  Факуль�
тет біомедичних
т е х н о л о г і й
(напрями підго�
товки: біологія,
екологія), який
очолює канди�

дат біологічних
наук, доцент Черненко Оксана
Дмитрівна. До дружної коман�
ди факультету входять кафедри
мікробіології та сучасних біо�
технологій і екології, працює
навчально�наукова лаборато�
рія мікробіології, імунології,
біотехнологій та біобезпеки.
Кожна кафедра націлена на
вирішення актуальних проблем
взаємодії Людини із Природою,
охорони здоров’я та навколиш�
нього середовища і готує ком�
петентних спеціалістів у відпо�
відних галузях.

Інститут соціальних техно�
логій (напрями підготовки:
соціологія, соціальна робота,
психологія, здоров’я людини)
був та залишається найпопу�
лярнішим серед усіх структур�
них підрозділів університету.
Саме тут, під керівництвом кан�
дидата психологічних наук,
доцента Сердюк Людмили
Захарівни зростають фахівці,
які, в першу чергу, бачать себе у
допомозі людям — соціальні
працівники, психологи, реабілі�
тологи. 

Для того, щоб студенти змог�
ли знайти баланс між одвічни�
ми конкурентами — теорією та
практикою, в Інституті діють:

— «Центр практичної психо�
логії», де студенти можуть от�
римати психологічну допомогу
та набути власного досвіду кон�
сультативної, корекційної ро�
боти;

— студентський науково�ви�
робничий підрозділ «Психо�
логічна студія «Інсайт»;

— освітній проект «Школа
кар’єрного зростання», який
стартував у 2010р. ініціативою
кафедри психології. Його
метою є надання молоді мож�
ливості отримати знання і прак�
тичний досвід, необхідні для
побудови майбутньої кар’єри.
«Школа» здійснює свою діяль�
ність за кількома напрямками,
а саме — вибір професії, фор�
мування іміджу, навички спіл�
кування.

І ось ми вже наближаємось
до кінця нашої мандрівки, за�
лишилось ще відвідати найза�
гадковіше царство Мови — це
наш Інститут філології та масо�
вих комунікацій (напрями
підготовки: видавнича справа
та редагування, журналістика,
філологія (спеціальності: «Ук�
раїнська мова та література»,
«Переклад — англійська мо�
ва»), видавничо�поліграфічна
справа (спеціальність — «Тех�
нологія розробки, виготовлен�
ня та оформлення паковань»),
документознавство та інфор�
маційна діяльність). Очолює
інститут  кандидат філософсь�
ких наук, доцент Барна Наталія
Віталіївна.

Спільними зусиллями викла�
дачів та студентів діють такі
«підрозділи за інтересами»:

— студентський навчально�
виробничий підрозділ «Бліц�
друк», який має права видав�
ництва. Його учасники — сту�
денти різних курсів — самос�
тійно здійснюють комп’ютерний
набір, верстають, редагують
книжкові видання, організову�
ють випуск у світ навчальної
літератури. Найкращі з них зап�
рошуються на роботу в універ�
ситетський видавничо�дру�
карський комплекс, де, займа�
ючись улюбленою справою, без
відриву від навчання, вдоско�
налюють професійні навички,
опановують знання із редак�
ційно�видавничої справи;

— театральна студія «Сварга».
Учасники студії готують і прово�
дять різноманітні культурно�
розважальні заходи: літературні
вечори, святкування народних
свят річного циклу, концерти;

— студія звуко� і відеозапису
«Талан�студіо», де студенти
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кафедр журналістики й ук�
раїнської мови та літератури
мають унікальну можливість
отримувати досвід роботи на
радіо і телебаченні. 

Інститут також забезпечує
функціонування загальноуні�
верситетського Лінгвістичного
центру, який займається пог�
либленим вивченням інозем�
них мов.

При університеті працює
Перша національна школа кіно
і телебачення, яка здійснює
курсову підготовку за спеціаль�
ностями: акторська майстер�
ність, фотохудожник, режисер�
аніматор, телережисер, телео�
ператор, звукорежисер, режи�
сер монтажу, редактор те�
левізійних програм, директор
телевізійних програм, сцена�
рист телесеріалів і кіно, те�
левізійний журналіст, ведучий
телепрограм, менеджер з рек�
лами і ПР.

І звичайно, не можна омину�
ти увагою коледж «Освіта»,
який є структурним підроз�
ділом Університету «Україна»
та здійснює підготовку фахівців
за освітньо�кваліфікаційним
рівнем «Молодший спеціаліст».
Університет має ліцензію на
набір вступників на базі 9�ти
класів до коледжу «Освіта» на
п’ять спеціальностей («Право�
знавство», «Фінанси і кредит»,
«Бухгалтерський облік», «Діло�
водство», «Обслуговування та
ремонт автомобілів і двигунів»)
із одночасним наданням повної
загальної середньої освіти. Ви�
пускники 11�х класів можуть бу�
ти зараховані на 2�ий курс ко�
леджу за наявності двох, а не
трьох сертифікатів, на відміну
від освітньо�кваліфікаційного
рівня «бакалавр».

Ось і закінчилась екскурсія
нашою імперією чудес під наз�
вою Університет «Україна». Бу�

демо сподіватись, що все це
допомогло визначитись із ви�
бором навчального закладу, і
якщо Ви вирішили приєднатись
до нашої дружної сім’ї, то Лас�
каво просимо!

P.S. Для бажаючих стати

студентами Університету «Ук"

раїна» буде корисною така

інформація.

Строки подачі документів на
денну форму навчання:

З 1 по 31 липня триває прийом
документів для осіб, які вступа�
ють за результатами ЗНО.

З 1 по 22 липня відбувається
прийом документів для вступ�
ників, які складатимуть вступні
випробування безпосередньо в
Університеті «Україна».

З 1 по 17 липня триває прийом
документів для осіб, які прохо�
дитимуть творчий конкурс в Уні�
верситеті «Україна» на напрям�
ки підготовки: «Журналістика»,
«Дизайн», «Здоров’я людини».

Строки подачі документів на
заочну форму навчання:

З 15 вересня по 15 жовтня
триває прийом документів для
осіб, які вступають за результа�
тами ЗНО.

З 15 вересня по 6 жовтня
відбувається прийом доку�
ментів для вступників, які скла�
датимуть вступні випробування
безпосередньо в Університеті
«Україна».

З 15 вересня по 2 жовтня три�
ває прийом документів для
осіб, які проходитимуть твор�
чий конкурс в Університеті «Ук�
раїна».

Оксана ВОЛИНЧУК,

відповідальний секретар
приймальної комісії

Університету «Україна», 

Наталія ШНИР,

провідний фахівець 
приймальної комісії

Не помилилась у виборіСлово — студентці
Коли мене запитують, чому я

вирішила стати психологом,
моя відповідь однозначна лише
в одному — це довга історія. І це
дійсно так! З дитинства, будучи
допитливою дитиною, мені бу�
ло цікаво все. Але найбільш
надзвичайною і загадковою для
мене була сама людина, її вчин�
ки, думки, бажання і можли�
вості. Моє знайомство із психо�
логією почалося з першої
поїздки до Німеччини у 10 років.
З нами, дітьми, поїхали і психо�
логи, які супроводжували нас.
Півтора місяця в чужій країні і
серед нового оточення спонука�
ли мене до перших серйозних
роздумів про людину і її приро�
ду. Повернувшись до України, я
продовжувала шукати відповіді
на хвилюючі питання. І одного
дня, коли мені було 12 років, до
мене в руки потрапила книга
Миколи Наріцина «Ти і я. Я не
ти. Бесіди з психологом» — моя
перша книга з психології, читан�
ня якої я негайно розпочала.
З того моменту я твердо ви�
рішила присвятити своє життя
вивченню психології. Моє ціле�
спрямоване навчання почалося
з бізнес�курсів для школярів, де
психологія була окремим пред�
метом. Закінчивши їх, я дізнала�
ся про «Університет юного пси�
холога» у Київському палаці
дітей та юнацтва. Саме там пси�
хологія стала для мене не тільки
улюбленою наукою, але і улюб�

леною практичною діяльністю.
Завдяки вкладеній праці наших
викладачів на тренінгах та прак�
тичних заняттях, я усвідомила,
що психологія — це ключ до
змін у людині, це шлях розвитку
її можливостей. Навчаючись в
11 класі, переді мною не стояло
питання, яку спеціальність об�
рати, але стояло питання про
ВНЗ. І моїм першим вибором
став Київський міжнародний
університет, де я провчилася
два курси. За цей час я познайо�
милася з дивовижними практи�
куючими психологами і психо�
логами�теоретиками, які у нас
викладали. Я почала відвідува�
ти психологічні конференції,
навчальні програми, майстер�
класи. Але, на жаль, з певних
причин викладачі почали звіль�
нятися, що призвело до зни�
ження якості освіти. Це дало
мені можливість зрозуміти, що
освіту творять конкретні осо�
бистості. Подальше навчання
там стало для мене неможли�
вим, що спричинило появу
рішення перейти в інший
університет, і мій другий вибір
випав на Університет «Ук�
раїна». І це став дійсно щасли�
вий вибір для мене, тому що тут
я познайомилася з викладача�
ми, які дають безцінні і не�
обхідні знання, діляться своїм
практичним досвідом, готують
до того, що нас зустріне у прак�
тичній діяльності. Завдяки їм

міцніє віра в те, що психологія
має свою унікальну перспективу
у розвитку на Україну. І ми, сту�
денти, частина цієї перспективи.
Повертаючись до питання, чому
я обрала професію психолога,
відповідь моя така: тому що лю�
дина — це найбільш загадкове,
унікальне, неймовірно цікаве,

що могло тільки виникнути на
нашій планеті. Психологія — не
просто справа життя. Психо�
логія — це покликання.

Катерина ФАСТОВЕЦЬ, 
студетка 3 курсу Інституту

соціальних технологій 
(спеціальність «Психологія»)

На знімку:

випускниця

університету

Кукуруз

Христина на

традиційному

святі

«Українські

вечорниці» 

в образі

«Дівчина�

Весна»

Фото 

Наталії ГАВРИЛЮК
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Нещодавно за ініціати�

вою помічника Президен�

та університету О. С. Кри�

воносова в навчальному

закладі відбувся День

відкритих дверей для дип�

ломатичного корпусу, ак�

редитованого в Україні.

Прибули перші, другі сек�

ретарі, аташе із питань

науки і культури, радники

посольств 16 країн. Ан�

самбль «Мальви» привітав

гостей українською народ�

ною піснею. Гості ознайо�

милися із історією універ�

ситету, із поліграфічним

та медичним центрами,

кабінетною системою.

Відбулися зустрічі із Пре�

зидентом, проректорами

та директорами інститу�

тів, працівниками і студен�

тами навчального зак�

ладу.

Радник посольства Куби

Еміліо Пакуда від імені

дипломатів побажав уні�

верситету гарного май�

бутнього і висловив готов�

ність розпочати навчальну

і наукову співцрацю ба�

гатьох країн з університе�

том.

Фото Романа РОМАНЕНКА

У нас — дипломати із близького 
і далекого зарубіжжя

Наші гості
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Нещодавно в нашому уні�
верситеті сталась важлива
подія: вперше один із колек�
тивів художньої самодіяльності
Центру художньої творчості —
театр�студія «Данко», в якому
художнім керівником Андрій
Лелюх, отримав високе звання
«Народний аматорський колек�
тив».

11 березня 2011 року до уні�
верситету, на виробничу нара�
ду, завітали відомі театральні
діячі міста та України, щоб
привітати університет з цією
значною подією. Це — відомий
актор і режисер, народний ар�
тист України, професор кафед�
ри телережисури Київського
національного університету кіно
і телебачення ім. Карпенка�Ка�
рого, лауреат Державної премії,
лауреат премії ім. Миколи Ост�
ровського, актор кіно Володи�
мир Дмитрович Талашко, зна�
ний українському глядачу за
багатьма фільмами, яких
близько 20. Таких, як: «В бій
ідуть одні старі» (Скворцов),
«Капітан Немо» (Нед Ленд),
«Юркові світанки» (Іван Триз�
на). Разом із актором універси�
тет привітав завідуючий секто�
ром театрального жанру Київ�
ського міського центру народ�
ної творчості Головного уп�
равління культури та мистецтв
КМДА, секретар правління пре�
зидії Спілки театральних діячів
України, доцент кафедри теат�
ральної режисури Київського
національного університету кіно
та телебачення ім. Карпенка�
Карого Володимир Іванович
Федоров.

Гості вручили «Посвідчення
народного аматорського колек�
тиву» художньому керівнику
театру�студії «Данко» Андрію
Лелюху. Це відзнака Міністер�
ства культури і туризму України,
Головного управління культури і
мистецтв Київської міської дер�
жавної адміністрації — за ваго�
мий внесок у розвиток аматор�
ського мистецтва, високий
художній рівень та високу майс�
терність.

Присутні на виробничій на�
раді Президент Університету
«Україна» Петро Михайлович
Таланчук, проректори, началь�
ники управлінь та відділів, ди�
ректори інститутів радо привіта�
ли колектив театру�студії та йо�
го керівника з високим досяг�
ненням і щиро побажали нових
творчих досягнень.

Хочеться сказати декілька
добрих слів про цей творчий
колектив. Він з першого дня
створення театру�студії зразу ж
взявся до роботи і постійно всі
роки у творчому пошуку, ціка�
вих задумах, які вони втілюють

у своїх постановах. За плечима
колективу восьмирічний стаж
роботи, десятки виступів перед
глядачами не тільки нашого
університету, але й за межами
нашої країни. Чимало прихиль�
ників театру�студії щиро
підтримують колектив, цікав�
ляться його новими творчими
роботами та планами на май�

бутнє. Студія «Данко»
веде велику просвіт�
ницьку роботу в місті
Києві, бере участь у
міжнародних та всеук�
раїнських фестивалях і
своїми професійними
виступами піднімає
імідж нашого універси�
тету. Колектив має на
своєму рахунку: дипло�
ми Гран�Прі, дипломи І
ступеня, Почесну гра�
моту, Подяку від Мініс�
терства культури і ту�
ризму України, Подяку

від Київського міського центру
народної творчості та культуро�
логічних досліджень головного
управління культури Київської
міської державної адмініс�
трації. В театрі�студії проходять

акторську майстерність студен�
ти різних курсів і випускники на�
шого університету. В журналі за�
писів театру�студії, який запов�
нюється глядачами після перег�
ляду вистави, багато емоційних
відгуків, що йдуть від щирого
серця. Це відгуки наших сту�
дентів і гостей, шанувальників
цього колективу. Глядачі ділять�

ся своїми враженнями, поба�
жаннями на майбутнє.

Душею цього дружного і
творчого колективу є його ху�
дожній керівник та режисер те�
атру�студії Андрій Михайлович
Лелюх. Андрій Лелюх — молода
талановита людина, він актор
українського кіно, актор театру
«Колесо», «Свободный театр»,
«Молодіжний театр», що розта�
шовані на Подолі, працював у
театрі «Браво». За його плечима
зіграно ролі в кіно та театрах та
поставлено вистави, які гово�
рять про його неординарність та
сучасне мислення і бачення то�
го, що вже знайоме в класиці.
Тож для наших студентів�ак�
торів Андрій авторитетний,
цілеспрямований і цікавий і як
людина, і як актор, і як режисер.

В театрі�студії панує дис�
ципліна, сплановано чітко його
роботу. Час даром не марнуєть�
ся, кожен відповідає за певну
ділянку. Атмосфера в театрі�
студії доброзичлива і привітна,
по�справжньому творча. Сту�
денти, котрі займаються в теарті�
студії, навчаються не тільки ак�
торській та режисерській майс�
терності і досягають певних
успіхів у цьому напрямку робо�
ти, але і багатьом життєвим на�
вичкам у побуті. Це підтверджує
створений цього літа руками ко�
лективу разом з керівництвом
чудового міні�театру. Самодіяль�
ні артисти відремонтували свої�
ми руками приміщення нашого
університету. Тепер наш театр�
студія має свою сцену, гримерну,
майстерню та інші побутові
кімнати, які надають колективу
змогу зручно і безперебійно ре�
петирувати вистави, збиратись у
зручний для всіх студентів час і
навіть  надавати сцену танцю�
вальному колективу «Плай» для
додаткових репетицій перед
фестивалями творчості. У режи�
сера театру�студії багато цікавих
планів на майбутнє і сподіваюсь,
що незабаром ми зможемо по�
бачити нові роботи наших ар�
тистів. Зараз вони готуються до
міжнародних та всеукраїнських
театральних фестивалей.

Наталія ГАВРИЛЮК, 
директор Центру 

художньої творчості 
Університету «Україна»

На фото: керівник театру�
студії «Данко» Андрій ЛЕЛЮХ;

посвідчення народного
аматорського колективу

Таланти твої, «Україно» А тепер — народний театр
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Університет «Україна» займає
особливе місце на освітянсько�
му просторі нашої держави. Він
виконує одну з гуманних місій —
захищає і надає прихисток
дітям, яких скривдила доля,
зробивши інвалідами. В нашо�
му навчальному закладі забез�
печується вільний архітектурно�
о с в і т н ь о � к о м у н і к а ц і й н и й
простір, в якому люди з інва�
лідністю можуть безпечно пере�
суватися, навчатися та спілкува�
тися. Саме інклюзивна освіта
виділяє наш ВНЗ серед інших,
робить його ексклюзивним. В
університеті створене і постійно
вдосконалюється безбар’єрне
середовище для студентів з
особливими потребами, завдя�
ки якому діти�інваліди можуть у
комфортних умовах здобувати
вищу освіту, розвиватися в
суспільно�політичному і куль�
турному напрямку, почуватися
не зайвими в суспільстві.

Одним із факторів, що забез�
печують навчально�виховний
процес, є методично�реабілі�
таційний супровід. Він має на
меті динамічне спостереження
за станом здоров’я студентів з
інвалідністю в процесі навчання,
надання медичних послуг усім
студентам і викладачам за звер�
ненням. Саме цю функцію вико�
нує спеціальна університетська
структура — Центр соціальної
адаптації та реабілітації (ЦСАР).
У ньому працюють психологи,
лікар, медсестри, фахівці з
фізичної реабілітації та соціаль�

ної роботи. Таким чином, ЦСАР
надає систематичну допомогу з
психологічної, медичної,фізич�
ної реабілітації та соціальної
адаптації, за зверненнями та
заплановану.

Думаю, читачам даної інфор�
мації буде цікаво знати, що в
нашому  університеті лише в
м. Києві навчається близько
600 студентів�інвалідів, в тому
числі 362 — на денній формі; це
інваліди з дитинства, а також 1�3
груп. Якщо аналізувати захво�
рювання цих осіб, то найбільша
питома вага припадає на хворо�
би опорно�рухового апарату
(33%), слухового та зорового
аналізатора (14% та 12%).

Досить частими є ендокринні
та серцево�судинні захворю�
вання, хвороби органів трав�
лення як супутня патологія, яка
обтяжує основну причину інва�
лідизації. Розподіл студентів з
обмеженими можливостями та�
кий: найбільше навчається на
стаціонарі в інститутах соціаль�
них технологій, економіки та
менеджменту — 61, філології та
масових комунікацій — 58,
комп’ютерних технологій, інже�
нерно�технологічному — 55 та
46, права — 36. Крім того, 233
студенти заочної форми нав�
чання також мають різні види
інвалідності. Навчальний про�
цес та майбутня робота цих лю�
дей здебільшого пов’язані з ма�
лорухливим способом життя,
гіподинамією, що може приз�
вести до ускладнення патології з

часом. А систематичні заняття
фізичними вправами особам з
указаними захворюваннями
конче необхідні протягом усьо�
го життя. Особливо важливо
змолоду в собі виховати ці звич�
ки, як, наприклад, чищення
зубів чи вмивання. Оволодіння
курсом фізичної реабілітації на
особистому досвіді, під керів�
ництвом і наглядом спеціалістів
ЦСАР, у процесі навчання в
Університеті «Україна» — така
гарна нагода і оздоровитись, і
навчатись, і самоорганізовува�
тись на майбутнє, аби жити
якісно, підкоривши фізичні вади
своїй силі волі.

На жаль, не всі і не завжди
розуміють філософію реабі�
літації, що існує в нашому виші.
Вона — це частина супроводу
навчання в інтегрованому освіт�
ньому середовищі. Якщо цього
будуть свідомі студенти і викла�
дачі, то обсяг реабілітаційних
заходів не буде таким низьким
(менше 30%), і різні види реа�
білітації стануть нагальною пот�
ребою не тільки офіційних сту�
дентів�інвалідів (з довідками
ЛЛК та МСЕК), в основному
першого та другого курсів. Тим
більше, що в університеті пос�
тійно дбають про матеріально�
технічну базу для відновлення
здоров’я, тобто реабілітації. Так,
нещодавно обладнано нові
приміщення для лікувальної
фізкультури, масажу, коригую�
чої гімнастики, кабінети фізіо�
та рефлексотерапії. Вони запра�

цюють на повну потужність, як�
що ви, шановні студенти, прий�
дете до них, а викладачі,
адміністрація кожного структур�
ного підрозділу ще раз нагадає і
пояснить своїм студентам,
наскільки це для них важливо.

Отже, до планових щорічних
оглядів запрошуються студенти�
інваліди, в першу чергу, в Центр
САР (кім. 703, 307, 103), де
лікар, фахівець�реабілітолог,
психолог оцінять стан кожного,
оформлять індивідуальну ре�
абілітаційну картку та призна�
чать комплекс реабілітаційних
процедур, рекомендацій, про�
ведуть індивідуальні чи групові
курси тренінгу, терапії або
профілактики. Центр створено
для Вас, шановні, звертайтесь, і
ми допоможемо.

Незабаром стане до ладу но�
вий корпус Університету «Ук�
раїна», і умови для реабілі�
таційної діяльності покращать�
ся. Ми плануємо персонально
запрошувати всіх студентів, які
стоять у нас на обліку, з метою
визначення стану здоров’я та
проходження по 1�2 рази на рік
курсу реабілітації на базі
університету за індивідуальною
програмою та графіком. Усім
відомий афоризм: в здоровому
тілі — здоровий дух. Нехай він
буде Вашим девізом і сенсом
життя!

Олена БЛОХІНА, 
начальник Центру 

соціальної адаптації 
та реабілітації, кандидат 

медичних наук, доцент

Милосерддя Гуманна місія університету

КККК оооо лллл ииии     нннн аааа     ПППП лллл оооо щщщщ іііі     зззз нннн аааа нннн ьььь     кккк оооо нннн цццц ееее рррр тттт ,,,,     тттт оооо дддд іііі     вввв сссс іііі мммм     рррр аааа дддд іііі сссс нннн оооо     іііі     вввв ееее сссс ееее лллл оооо
Фото Олександра КОВАЛЬЧУКА
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Я твердо впевнена, що моїм
вихованцям дуже пощастило!
Той різновид відпочинку, який
їм пропонується від Університе�
ту «Україна» — це цілий калей�
доскоп активного та корисного
проведення вільного часу. Хо�
ча, повинна зізнатися, що ніко�
ли не ставила за мету ор�
ганізацію суто відпочинку, це
завжди було поєднання із нав�
чанням чогось новенького або
мало соціальне забарвлення. 

Наприклад, зимові канікули
ми вже 10 років підряд прово�
димо в «серці» України — Кар�
патах. А де ж іще? Тут навколо
столітні смереки, скрипучий від
морозу сніг під ногами, місце�
вий колорит, парка лазня і, най�
головніше, стрімкі спуски гірсь�
колижників та сноубордистів!
Це досить важка праця — нав�
читись управляти лижами або
бордом. І успіху тут можна до�
сягти лише завдяки здоровій
впертості і силі духу. Дослуха�
тись мудрих порад тренера або
когось із старшокурсників, хто
точно пам’ятає як воно — бути
«чайником». А коли вже сам
спускаєшся вдруге або втретє —
відчуваєш себе десь на вер�
шині, якщо не світу, то хоча б
української вершини! 

Під час поїздки ми обов’язко�
во відвідуємо всі історичні

пам’ятки, до яких можемо доб�
ратись. Це озеро Синевір, Замок
Паланок, Мукачеве — всі музеї
та виставки, які на той час там
працюють. Важливо навіть під
час відпочинку виховувати у
молоді любов та захоплення
історичною бувальщиною і здо�
бутками наших предків. Це ті
скарби, яких не знайдеш у

підручниках, але можеш дото�
ркнутися до брами древнього
муру і уявити собі, як на Перед�
замковій площі крокували за�
хисники нашого краю, як вити�
рали очі хустинкою матері, про�
воджаючи їх у дальню путь, як
затамовували подих від хвилю�
вання закохані — чи ж побачать�
ся вони знову… 

Крім Замку Паланок, ще од�
ним дуже популярним місцем,
де бувають наші студенти, — є
Стара Фортеця у м. Кам’янець�
Подільському і Хотинський За�
мок. Після відвідин їх твоє серце
та душу переповнюють почуття
гордості та захоплення історією
рідної України, її мужніх синів
та дочок! 

Крім трагічно�чарівного Ка�
м’янця, в ході екскурсії ми насо�
лоджуємось красою, яку ство�
рила сама природа — печера Ат�

лантида. Спорядившись усім
приладдям для спелеологічної
мандрівки в нетрі землі, під наг�
лядом професіоналів — розпо�
чинається наша екстремальна
екскурсія. Ту красу, яку відкри�
ває кожному кристалічна печера
не можна описати словами, це
якраз ті речі, які треба бачити!
Екскурсія проходить у жартівли�

вому тоні, але збагачена важли�
вою інформацію про формуван�
ня печер, їх різновиди, роль лю�
дини в збереженні й охороні
цих див природи. Так що всі, хто
пройшов це випробування в
суцільній темряві, в компанії із
сонними кажанчиками десь 5�6
годин у печері — якраз і перебу�
вають десь там, на вершині, по�
ряд із вищезгаданими лижника�
ми та бордистами. 

Ну якщо вже вдруге зайшла
мова про вершину — час зупи�
нитися на цій історії. Виховання і
самовиховання особистості —
ось які процеси відбуваються з
молодою людиною під час сход�
ження на найвищу українську
вершину — гору Говерла. Я, як
вихователь, просто обожнюю
цей захід. Саме під час подолан�
ня 34 км під час сходження та
спуску на гору особисто бачиш,

Маршрути здоров’я, краси

як на твоїх очах міняється люди�
на, вчиться отримувати задово�
лення від того, що не сам
«пхається» на вершину, а подає
руку, підставляє плече, терпляче
чекає, поки його «знесилений»
колега по підйому відпочине,
набереться енергії, а потім зно�
ву бере за руку, і поряд вони
крокують до омріяної вершини!
Велика кількість волонтерів, ак�
тивістів і скаутів прийшла до нас
саме після цієї поїздки. З Києва
студенти їдуть просто як натовп
молоді, що вирішила разом
«потусуватись» в Карпатах. А от
повертаючись, чуєш від них уже
типу: «а пам’ятаєш, як МИ…» або
«а коли МИ в Києві побачи�
мось…», «а у чому МИ можемо
взяти участь найближчим ча�
сом…» Ось воно — МИ! Тепер це
не просто тусовка — це колектив
однодумців і друзів! Воно й не
дивно — умови туристської по�
дорожі завжди сприяють зміц�
ненню стосунків. 

Саме тому тільки сходженням
на Говерлу ми і не обійшлись. За
плечима маємо два туристських
походи по рідних Карпатах.
З часу першого походу всі учас�
ники насправді стали друзями.
Хлопці вже давно закінчили
університет, але і я, і вони завж�
ди відчуваємо близькість, яку
подарувала нам подорож.
Радіємо кожній нашій зустрічі,
щоразу згадуємо похід і вже
запланували на це літо новий
маршрут! Другий наш похід
проходив у команді зі школяра�
ми, які серйозно займаються ту�
ризмом за місцем проживання.
Скажу чесно — місцями було
важко. Але підтримка, порада
тренера, а іноді і просто вечір
«страшилок» біля багаття дода�
вали сил. Та і навколишня при�
рода — це могутній донор здо�
ров’я. Краса та велич гірських
вершин, цілющі гірські потоки,
ягоди, гриби, запашні трави,
звірячі сліди на землі, беркути
на вершечках смерек, нічний
крик пугача — все це і багато
іншого оточували нас протягом
подорожі. І звичайно, найго�
ловніший здобуток — нові друзі!
Відтепер — ми, як сім’я. Минуло
три роки і зовсім недавно, для
школярів, учасників цього похо�
ду, востаннє пролунав шкільний

Наше дозвілля

і справжнього патриотизму

Цей знімок зроблено перед початком студентської спартакіади
Фото Ніни ГАЄВСЬКОЇ

(Закінчення на 8 стр.)
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дзвоник. Вони виросли, змуж�
ніли, але порядними і чесними
людьми стали вже давно! 

Ще один вид турпоходу, який
ми полюбляємо, — водний. Вже
двічі пройшли різними маршру�
тами по р. Рось та по р. Снов.
І повірте, що з байдарки зовсім
інакший вигляд мають береги
нашого краю. Під час першого
походу я була єдиною дівчиною
серед парубочого колективу.
Вони поводили себе чемно та
по�геройськи. Переносили бай�
дарки, важкі речі, не дуже го�
лосно хропіли по ночах і цілий
день поки гребли — були вдяг�
нені лише у плавки і рятівні жи�
лети. А вдруге до нас приєдна�
лась ще одна дівчина, і наші ли�
царі турбувались вже про нас
двох. Це був приємний час, у
нас склались дуже приятельські
стосунки, кожний учасник
фізично загартувався, навчився
премудростям водного туризму
(клеїти пробоїни, складати та
розбирати байдарку). І навчан�
ня це продовжилось і у Києві,
щоб скласти скаутську спеціа�
лізацію «Водний туризм». Тепер
це вже традиція — на початку
літа вирушати у водний похід! 

І ось у ході розповіді ми торк�
нулись дуже дорогої і навіть
особистої для мене теми — ска�
утський рух. «Знімаю капелюха»
і низько вклоняюся перед Вели�
кою Людиною — Робертом Ба�
ден Пауеллом, засновником
скаутського руху. Скільки муд�
рості, патріотизму, турботи про
ближнього, віри в людей і кра�
ще майбутнє, прагнення до осо�
бистого розвитку та процвітан�
ня своєї країни — все це і ще ба�
гато прогресивного і по сьо�
годні викладено у скаутському
методі виховання й закладено в
10 Скаутських Законів та Скаут�
ську Обіцянку. Саме тому ми
створили і продовжуємо розви�
вати скаутський рух в універси�
теті. «Студентська організація
українських скаутів» або просто
«СОУС» об’єднала студентську
молодь, школярів та дорослих,
які прагнуть жити саме за таки�
ми принципами. Ми навчаємо

молодь під час патріотичних за�
ходів, соціальних акцій, занять
на природі або в приміщенні.
Але найбільші навчальні прог�
рами та заходи проходять під
час збору�походу «Козацькими
шляхами» та вишколів у літніх
наметових таборах «Витоки».
Під час такого активного відпо�
чинку всі учасники вчаться
піклуватись про себе та товари�
ша, готувати їжу на вогнищі,
беруть участь у спортивних зма�
ганнях, творчих заходах. А спе�
цифіка скаутських вишколів
обов’язково передбачає навчан�
ня «спеціалізацій» та випробу�
вання на «звання лісу». Учасни�
ки мають змогу обрати собі на�
вчання за декількома напрямка�
ми: «кулінар», «ігротехнік»,
«спортивна», «журналіст», «кар�
тограф», «будівельник» та інші.
Для того, щоб отримати одну з
них, треба відвідувати заняття та
в кінці здати щось типу іспиту.
«Звання лісу» — це круто! «Хит�
рий лис», «Вовк», «Беркут», але
найпопулярніша — «Чорна пан�
тера». Уявіть собі, що треба
один день не їсти, наступний —

не говорити, а на третій — побу�
дувати на дереві «гніздо» і про�
вести там ніч! Погодьтесь, що це
серйозні випробування. І зви�
чайно, що всі дорослі відпо�
відально ставляться і до віко�
вих, і до психо�фізичних мож�
ливостей майбутньої «панте�
ри». Можна багато розповідати
про цей табір і активний відпо�
чинок і навчання скаутів, та
простіше приєднатися до цього
руху, бо вікових обмежень тут
нема. 

У моїй розповіді згадані най�
більш популярні заходи, що
спрямовані на творчий та актив�
ний відпочинок молоді. Але є
ще «День здоров’я», екскурсії
по Києву та інших містах, спар�
такіади, подорожі вихідного
дня, флешмоби, фестивалі та
все те, що ми ще придумаємо і
можливо вже завтра!       

Вікторія ДИКА,
начальник відділу 
виховної роботи. 

На фото:

президетські стипендіати; 
на фестивалі «Сяйво надій»

Маршрути здоров’я, краси
і справжнього патриотизму
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