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Цьому святу вісім років. Тобто трохи
менше, ніж університету загалом. Але це
свято стало традиційним, одним із
найулюбленіших серед студентства. Бо
хіба ж не цікаво зустрітись із
ровесниками із різних регіонів України,
показати свої вміння, здібності, таланти?
Адже на святі змагаються творчі
особистості, якими так багата і велика, і
мала «Україна»!

Красиве дійство відбувалось, як і
кілька попередніх, на Площі знань на
Львівській, 23. Спочатку присутні
переглянули творчі роботи студентів
базової структури університету і тери(
торіально відокремлених структурних
підрозділів. А згодом на сцену виходили
один за одним співаки, танцюристи,
музиканти, декламатори. І глядачам, і
особливо журі непросто було ви(
значитись із переможцями у різних
номінаціях. Адже більшість виступів
були гарними, деякі — майже
професійними. Ведучі свята Тетяна Бєлун
і Максим Шаповалов, оголошуючи
чергового учасника, дуже часто дода(
вали: «Лауреат, призер всеукраїнських
чи місцевих конкурсів, фестивалей».
Отже, змагались помітні і вже знані хоча
б у межах свого міста чи регіону творчі
особистості.

Не могли обійти увагою співаки
недавнє свято Перемоги. Так, киянка
Тетяна Кисляк виконала пісню «Степом,
степом». Пісню «Перемога» запропо(
нувала слухачам першокурсниця базової
структури університету Євгенія Бородіна.

А от хто став переможцями за
окремими номінаціями. Це — Олександр
Пужко (Бровари) — «Художнє мистецт(
во», Лариса Шиманська (Луцьк) —
«Декоративно(прикладне мистецтво»,
Наталія Бардалим (Кіровоград) —
«Літературна», Євген Безусов (Івано(

Франківськ) — «Фотомистецтво». Дует із
Білої Церкви у складі Олени Черніченко і
Ольги Кушнір переміг у номінації
«Народний танець». Першість вибороли
також Євген Яніцький (Горлівка) —
«Патріотична пісня», Дар’я Ковальова
(Луцьк) — «Театральна», Христина Кашкіна
(Горлівка) — «Акробатика», Іван Мелешко та
Богдан Мандзюк (Луцьк) — «Спорт»,
вокальний ансамбль «Мальви» (Київ) —
«Народна пісня», танцювальний ансамбль
«Плай» (Київ) — «Сучасна хореографія»,
Олександр Русанов (Біла Церква) —
«Інструментальна музика».

Двічі довелось виходити на сцену співаку
із Вінниці Олександру Поченюку. Хлопець
дуже гарно заспівав відомі на весь світ «Два
кольори» (на знімку).
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ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

Спортивний номер

Фото Микити ЗАДОРОЖНЬОГО



Серед пасажирів, котрі у ро(
бочі дні поспішають у цьому
містечку на вранішні марш(
рутки, чи не найбільше моло(
ді. Причому як робітничої —
бо чимало юнаків і дівчат із
Вишневого обрали роботу на
різних підприємствах, органі(
заціях та установах столиці.
Але є й зовсім юні обличчя. 
Це — студенти вищих навча(
льних закладів. Кілька десят(
ків молодих вишнівчан — учо(
рашніх учнів загальноосвітніх
шкіл, профтехучилищ — здо(
бувають знання у столичних
вишах. Спеціальності різні —
економічні, технічні, юри(
дичні.

Є представники одного із
найдревніших і найуславлені(
ших міст України і в нашому
університеті. Їх поки що не так
багато.

— Могло б бути більше! —
так вирішили в Інституті еко(
номіки та менеджменту. Тож
вирішили влаштувати зустріч
у Вишневому з учнями випу(
скних класів чотирьох загаль(
ноосвітніх шкіл міста. Була,
звичайно, велика підготовча
робота. Про неї подбали до(
цент Інституту М. В. Дячинська
(до речі, мешкає у Вишнево(
му) та її колега, кандидат пси(
хологічних наук О. В. Дробот.

До міста виїхала досить
представницька делегація на
чолі з директором Інституту
М.В. Мнихом. Крім викла(
дачів, були й кращі студенти.
Насамперед ті, хто краще нав(
чається, є гарною творчою
особистістю.

Зустріч відбулася в міській
мерії. Учні випускних класів
шкіл Вишневого уважно прос(
лухали розповідь про універ(
ситет і один із найбільших йо(
го інститутів. Крім того, шко(
лярі отримали буклети, перед
урочистою частиною перегля(
нули фільм про вищий нав(
чальний заклад.

Програму зустрічі вели
студенти — п’ятикурсниця спе(
ціальності «Банківська спра(
ва», президентська стипен(
діатка Тетяна Бєлун і третьо(
курсник спеціальності «Мене(
джмент зовнішньоекономіч(

ної діяльності» Владислав
Мишківський. На сцену
піднімаються керуюча справа(
ми Вишневської міськради
С. М. Ковальчук і директор
Інституту М. В. Мних. Вони
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закликали школя(
рів випускних кла(
сів зробити пра(
вильний вибір у
своєму житті, здо(
бути повноцінну
вищу освіту з
тим,щоб реалізу(
вати свої здібності,
зробити свій вне(
сок у розбудову й
утвердження мо(
лодої української
держави.

Розповідь про
університет та
Інститут економіки
та менеджменту
переривали, роби(
ли її яскравішою і
переконливішою
концертні номери.
Всіх присутніх за(
чарував спів
магістра інституту,
лауреата багатьох
конкурсів Світлани
Дудко, якій аком(

панував її чоловік, теж
переможець багатьох міжна(
родних і всеукраїнських кон(
курсів Ігор Саїк.

Щирими та бурхливими
оплесками нагородили гля(

дачі старшого викладача
інституту, заслужену артистку
України Світлану Мирводу.
Співачка виконала три ліричні
пісні. Першу з них — «Україна»
— на початку зустрічі, дві інші
— «Капітан» і «Чобітки» —
наприкінці.

Таланти інституту продемо(
нстрували і його студенти.
Так, дуже гарно співали Анас(
тасія Ткач, яка нещодавно пе(
ремогла в конкурсі «Міс
Університет — 2011», і п’ятику(
рсниця Тетяна Печієнко. Обом
дівчатам допомогали свої ж
інститутські танцюристки.

Глядачі — школярі та їхні
наставники і батьки — були в
захваті від почутого та поба(
ченого. Думка була одностай(
ною: гарний навчальний зак(
лад і дуже талановиті в ньому
студенти та викладачі. Дирек(
тор ЗОСШ № 2 Т. А. Пашинсь(
ка у своєму коротенькому, але
емоційному виступі, а пізніше
в розмові зі мною зазначила,
що вона і всі вчителі її школи
ще наполегливіше агітувати(
муть своїх вихованців саме за
Університет «Україна» й
Інститут економіки та мене(
джменту.

Десятикласниця Аліна Фе(
доровська вже визначилась із
вишем, тобто обрала наш
університет («От про спе(
ціальність ще подумаю»).

Зустріч, на мій погляд, уда(
лася. Це видно було і по тому,
як школярі сприймали роз(
повідь та дуже компактний
концерт, по їхній непідробній
зацікавленості вищим навча(
льним закладом, до якого і
добиратися студентам не так
далеко.

Анатолій УРБАН

На знімку: учасниця
концерту, цьогорічна Міс(
Університет Настя ТКАЧ, котра
гарно співала, а також із іншими
студентками супроводжувала
(танцювально) виконання по(
пулярних пісень, які, до речі,
дуже сподобалися всім шко(
лярам та їхнім батькам і друзям.

Фото 
Микити ЗАДОРОЖНЬОГО

УЧНІВСЬКУ ЮНЬ ПОКЛИКАВ
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ДО СЕБЕ

Абітурієнт�2011

На знімку: директор Інституту економіки 
та менеджменту Університету «Україна»
М. В. Мних



38.07.2011 № 6�7 (133�134)

Олександр Васильович Во(
рона, професор кафедри ди(
зайну нашого університету,
один із небагатьох праців(
ників навчального закладу,
котрий був учасником бойо(
вих дій в останні три роки
Великої Вітчизняної війни. 18(
літнім юнаком став на захист
рідної землі, визволяв поне(
волені народи Європи від ко(
ричневої чуми. Був кулемет(

ником, кілька разів диво ряту(
вало його від смерті. Жартує:
добре, що поранило в ліву ру(
ку. Якби пошкодило праву ру(
ку, не став би художником.

На цьогорічному святі Пе(
ремоги Олександр Васильо(
вич зустрівся з багатьма учас(
никами тих давніх подій,
відвідав пам’ятні місця, пов’я(
зані з вікопомним подвигом
народу.

А завершальним акордом
стало вшанування ветеранів у
нашому університеті. Було
чимало привітань, квітів.
Ветеранів привітали Прези(
дент університету П. М. Талан(
чук, проректори університету
В. М. Журавльова і П. В. Фесюк,
голова профкому навчально(
го закладу Г.Ф. Нікуліна та
інші.

Дуже гарним подарунком

для присутніх став виступ
художньої самодіяльності
ВНЗ. Гарно співали Тетяна
Кисляк і Андрій Лелюх, їхні
дуже юні колеги Надія Фоміна
і Вероніка Попова. Вірш Ліни
Костенко прочитала Ольга
Костенко. Порадували слуха(
чів виступи вокального анса(
мблю «Мальва» та баяніста
Олексія Лизогуба.
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Вшанували ветеранів

Виставки

Нинішній рік особливо
шевченківський. Тож природ(
но, що в Музеї книги і друка(
рства України було влаштова(
но книжково(ілюстративну
виставку, присвячену 150(літ(
тю пам’яті Кобзаря. «Володар
в царстві духу» — так охарак(
теризував геніального сина
українського народу Іван
Франко. Таку назву мала і му(
зейна виставка. Вона яскраво
розкриває всю велич духов(
ного подвигу Кобзаря. Шлях
його безсмертного Слова роз(
почався в 1840 році, коли
вперше було видано збірку
віршів поета, промовисто
названу ним — «Кобзар».
Сьогодні видання його твор(
чої спадщини посідають
провідне місце в Україні. Се(
ред пам’ятників, установле(
них видатним поетам у світі,
найбільше саме Тарасові
Шевченку. Вони є в багатьох
країнах Європи, Америки,
Азії і Африки. Його ім’я
світить зіркою із глибин без(
межного космосу.

Заповітне слово поета зву(
чить нині мовами численних
народів земної кулі. На вис(
тавці було представлено по(
над 300 видань Шевченкових
творів, починаючи з прижит(
тєвих — «Гайдамаки» (1841),
«Гамалія» (1844), «Чиги(
ринський Кобзар» і «Гайда(
маки» (1844), «Кобзар»
(1860), що вийшли у Петер(
бурзі, також закордонне
Лейпцізьке видання «Новые
стихотворения Пушкина и
Шевченки» — тут уперше
надруковано текст «Заповіту»
під назвою «Думка» (1869) і ті
найрізноманітніші публікації,

що були здійснені в кінці ХІХ,
протягом ХХ і вже на початку
нинішнього століть як в Ук(
раїні, так і за кордоном (зок(
рема видавництвами україн(
ської діаспори). Є видання,
поява яких пов’язана з ціка(
вою, інколи драматичною
історією, з наявними відмін(
ностями у тлумаченні окре(
мих творів (поновлені пер(
вісні тексти оригіналу, вилу(
чені цензурою). В експозиції
виставки можна побачити ав(
тографи деяких віршів поета,

його листів, замальовок, на(
дані Музеєві Інститутом літе(
ратури України, де вони
зберігаються. Привертають
увагу видання, що відзнача(
ються своєрідністю полігра(
фічного оформлення книжок,
виконані видатними майс(
трами: Василем Кричевсь(
ким, Іваном Їжакевичем, Ан(
тоном Середою, Василем
Касіяном, Михайлом Дерегу(
сом, Олександром Івахнен(
ком, Миколою Стратілатом,
Володимиром Гарбузом та ін.

Захоплююче цікаві екслібри(
си з Шевченківською темати(
кою.

Всебічне, глибоке осмис(
лення матеріалу, вдала фор(
ма його подачі (вишиті руш(
ники, вази з квітами тощо)
справляють незабутнє вра(
ження. На цьому наголошу(
вали учасники відкриття вис(
тавки. Її презентувала дирек(
тор музею Валентина Боч(
ковська. Зворушливо, сер(
дечно висловились Прези(
дент України 1994–2005 рр.
Леонід Кучма (він як Голова
Благодійної організації імен(
ного фонду «Україна» надав
фінансову допомогу на ви(
дання Каталогу виставки),
Міністр культури і туризму
Михайло Кулиняк, директор
Інституту літератури АНУ,
академік Микола Жулинсь(
кий, Герой України, Заслуже(
ний диригент України Павло
Муравський, Народний ху(
дожник України Василь Пе(
ревальський, директор ви(
давництва «Пульсари» Лари(
са Копань (де було видано
Каталог) та ін. Натхненно
прочитав Шевченкові поезії
Заслужений артист Борис Ло(
бода. Зразковий хор «Ме(
лодія» Школи мистецтв імені
Миколи Леонтовича (худож(
ній керівник Світлана Сварич)
виконав пісні на слова Кобза(
ря. Піднесено прозвучав не(
вмирущий «Заповіт» прос(
лавленого поета.

Микола ГЛАМАЗДА,
заступник директора

Музею книги
і друкарства

З місця події

Володар у царстві духу

Цю фотографію на прохання М. Дорохової зроблено 
30.III 1858 у А. Деньєра. На знімку: поет із бородою, в шапці й
кожусі. З цього фото 1860 він виконав автопортрет.
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Йдеться про лауреата
Державної премії України в
галузі науки і техніки. Що й
казати, будь(якому науковцю
чи виробничнику престижно
отримати її. А тим паче, в тій
науці, яку і за кордоном, і в
Україні не дуже і не завжди
належно оцінюють. Це —
психологія. Так, у близькому і
далекому зарубіжжі за всіх
часів тільки четверо психо(
логів були відзначені держав(

ними чи міждержавними
преміями.

В нашій Україні це сталося
вперше. За 2010(й рік лауреа(
тами Державної премії в
галузі науки і техніки стали
два психологи С. Д. Мак(
сименко та В. В. Клименко і
доктор філософії А. В. Толс(
тоухов. Так високо відзна(
чений їхній науковий до(
робок.

Віктор Васильович Климен(

ко — професор кафедри
психології Інституту соціаль(
них технологій. Працює в
університеті понад 10 років.
Автор багатьох книг — підруч(
ників, посібників, моно(
графій.

Вітаємо відомого науков@
ця з високою відзнакою,
бажаємо йому гарного
здоров’я, нових наукових
звершень.

Власна інформація

Є в університеті і лауреат�психологВітаємо

Про тих, хто поряд Іти вперед і прагнути 
Вона киянка. Була первістком

у своїх батьків, а також єдиною
і довгоочікуваною онукою для
бабусі і дідуся, з якими на той
час мешкала молода сім’я.
Тому, коли після складних по(
логів у дитини діагностували
дитячий церебральний параліч,
батьки дівчинки не впали у
відчай. Навпаки, за порадою
бабусі назвали незвичайним і
рідкісним ім’ям Каміла. У 12
місяців маленьку Камілу відда(
ли до спеціалізованого дитячо(
го садка, який вона відвідувала
до семи років. А потім пішла
навчатися до спеціалізованого
інтернату № 15.

Ще у початкових класах
маленька дівчинка мріяла про
те, ким стане, коли виросте.
Вона вирішила, що стане вчи(
телькою та буде навчати так
само, як її навчає класний
керівник. Каміла Десятніченко
швидко стала лідером у
своєму класі (14 учнів). З усіма
дружила і допомагала всім,
хто потребував цього. Тож не
дивно, що їй згодом довірили
бути старостою класу. Вміння
дівчини знайти спільну мову з
однокласниками, її доброта
та справедливість згуртували
клас і зробили його найкра(
щим у школі.

Навчаючись у дев’ятому
класі, Каміла хотіла стати ліка(
рем(хірургом, але її слабкий
зір не давав можливості
здійснити мрію. І все ж
вирішила обрати таку про(
фесію, яка б була корисна лю(
дям. Закінчивши школу, за по(
радою своїх старших друзів
Каміла і всі її однокласники

вступили до Університету
«Україна». Так склалося, що у
2006 році троє колишніх
однокласників стали Каміли(
ними одногрупниками, тому
що, як і вона, обрали
спеціальність «Соціальна ро(
бота».

Студентське життя напов(
нило кожний день новими
враженнями і захопленнями.
Зокрема, заняття вибиванням
(декоративно(прикладне
мистецтво) привело дівчину
до участі у фестивалі «Сяйво
надій», де зі своєю творчою
роботою вона зайняла перше
місце. Успішною була також
студентка у науковій конфе(
ренції «Актуальні проблеми
навчання та виховання людей
в інтегрованому освітньому
середовищі».

Ось що говорить про свою
однокурсницю методист ка(
федри соціальної роботи Те(
тяна Прядка:

— Дуже цілеспрямована і
наполеглива дівчина. Дип(
ломну роботу захистила на
«відмінно». І в тому, що наша
група стала на останньому
курсі кращою в інституті, чи(
мала заслуга Каміли.

На третьому курсі Каміла
почала підробляти в одній із
фірм. А вже після закінчення
університету дівчину запро(
шують працювати до рідного
інтернату за фахом. Тому
після захисту диплома Каміла
повернулася до закладу, в
якому сама колись навчалась.

Не може вона не допомогти
дітям з особливими по(
требами в адаптації і покра(
щенні їхнього життя, можли(
во навіть власним прикладом
демонструючи, що, не зважа(
ючи ні на що, треба йти

вперед і прагнути кращого…

Олеся ШКОДИЧ,
фахівець Відділу адаптації

Центру соціальної адаптації 
і реабілітації

Університету «Україна»

завжди тільки найкращого

На фестивалі «Сяйво надій»
На останньому, який уже став традиційним,

фестивалі «Сяйво надій» численних його переможців —
а це студенти з особливими потребами — привітала
перший проректор університету Л. Ф. Романенко,
котра була головою оргкомітету цього справді
масового огляду юних талантів.
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Здоров’я людини більшою
мірою залежить від її 

звичок та харчування, ніж від
лікарського мистецтва

Д. Леббок
Їжа — обов’язкова умова

забезпечення здоров’я, пра(
цездатності і нормального
розвитку організму людини та
її нащадків. Останнім часом у
процесі еволюції хімічні
елементи довкілля увійшли
складовою в живі структури
клітин, а також у молекулярні,
регуляторні, виконавчі, енер(
гетичні та інші системи, які
забезпечують різні види
життєдіяльності людини. Крім
того, харчування має суттєве
значення для дії лікарських
засобів, яке є основою
хімічного фону для кінетики і
клітинної динаміки ліків,
обмінних процесів, виведен(
ня продуктів метаболізму та
токсичних речовин із орга(
нізму. Слід зазначити, що їжа
у своєму складі може містити
своєрідні попередники ліків,
які потрапляють до організму,
виконуючи функцію ліків.
Відомо, що здоров’я людини
на 10(15% визначається служ(
бами охорони здоров’я, на
16(20% — генетичною спад(
ковістю, на 70(90% — впли(
вом факторів навколишнього
середовища та умовами жит(
тя. Доведено, що в організм
людини з їжею може надхо(
дити до 60(80% сторонніх
шкідливих речовин.

За 2,5 тисячі років, з того ча(
су, як Гіппократ зазначив:
«Нехай їжа буде твоєю меди(
циною», людство на різних
етапах еволюції неодноразо(
во поверталось до цієї форму(
ли. В наш час людина гостро
відчуває на собі всі негативні
наслідки технічного прогресу.
Сучасне ставлення до харчу(
вання — це результат бага(
товікових спостережень,
досліджень, аналізу, які в су(
купності створили обміркова(
ну наукову теорію харчування
з новим розумінням формули
Гіппократа. Тому в останні
роки людство значну увагу
приділяє проблемам корис(
ності продуктів повсякденного
харчування для здоров’я.

Так з’явилися функціона(
льні або фізіологічно(функ(

ціональні продукти. Одним із
перших проектів зі створення
функціональних продуктів
був започаткований в Японії в
1984 році, а вже в 1987 році
вироблялося близько 100
найменувань таких продуктів.
Спеціалісти вважають, що ри(
нок цих продуктів становить
понад 3,5 млн. тонн. Вірогідно
зі збільшенням асортименту
функціональних продуктів їх
ототожнюють із novel food
(новою їжею). Це, безумов(
но, не те ж саме, але рівень
новизни в розробці функціо(
нальних продуктів дуже висо(
кий.

У 1999 році була створена
Європейська комісія щодо дій
у сфері науки про функціо(
нальні харчові продукти
(FUFOSE). Завдання полягало
у розробленні та затверд(
женні науково обґрунтовано(
го підходу до розвитку вироб(
ництва харчових продуктів,
які позитивно впливатимуть
на певні фізіологічні функції
організму, а також покращу(
ватимуть самопочуття, зни(
жуватимуть ризик виникнен(
ня захворювань та підвищу(

Це — актуально Функціональні продукти
харчування до нашого столу

ватимуть природний імунітет
людини.

За сучасними уявленнями
«функціональний харчовий
продукт — це будь(який мо(
дифікований продукт або
харчовий інгредієнт, який
сприятливо впливає на здо(
ров’я людини, крім впливу
традиційних речовин, які він
містить» (закон ЄС про хар(
чові продукти).

За своїм призначенням
функціональні продукти
належать до продуктів масо(
вого вживання, мають вигляд
традиційної їжі і призначені
для харчування у складі зви(
чайного раціону основних
груп населення, але містять
функціональні інгредієнти, які
справляють біологічно(пози(
тивний вплив на здоровий
організм при обмінних про(
цесах. 

Вживання таких продуктів
не є лікувальним прийомом у
комплексній терапії захворю(
вань, що визначають продук(
ти лікувального харчування,
але допомагають попередити
деякі хвороби і старіння
організму, який перебуває

в екологічно несприятливих
умовах.

Упродовж останніх років
спостерігаються стійкі пору(
шення у структурі харчування
населення України. Наукові
дослідження свідчать про
різке зниження споживання
біологічно  цінних продуктів:
м’яса та м’ясопродуктів — на
37%, молока та молочних
продуктів — на 35%, яєць — на
38%, риби — на 80%, овочів
та фруктів — майже на 50%,
при одночасному стабільно
високому рівні споживання
хлібопродуктів, тваринного
жиру, зернобобових. На дум(
ку дослідників, у населення
України спостерігається так
званий «прихований голод»
унаслідок дефіциту в харчово(
му раціоні вітамінів, особливо
антиоксидантного ряду (А, Е,
С), і макро(, мікроелементів
(йоду, заліза, кальцію, фтору,
селену тощо). Тому розроб(
лення технології продуктів
функціонального призначен(
ня набуває особливого зна(
чення. 

В університетській їдальні

(Продовження на 6 стр.)
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На сучасному етапі розвит(
ку продовольчого економіч(
ного ринку ефективно вико(
ристовуються сім основних
видів функціональних інгре(
дієнтів, серед них — харчові
волокна, вітаміни (А, групи В,
Д тощо), мінеральні речовини
(кальцій, залізо, йод, селен
тощо), поліненасичені жирні
кислоти, антиоксиданти
(β(каротин, аскорбінова кис(
лота, α(токоферол тощо),
пребіотики (інулін, фрукто(
олігоцукриди, молочна кис(
лота тощо), пробіотики
(біфідо( та лактобактерії,
дріжджі, вищі гриби).

Таким чином, при створенні
функціонального продукту
одним із основних етапів є
вибір і обґрунтування функ(
ціональних інгредієнтів, які
формують нові властивості
продукту, що обумовлено йо(
го здатністю надавати пози(
тивний фізіологічний вплив
на той чи інший орган люди(
ни. Крім того, функціональні
продукти змінюють поживні
властивості харчового про(
дукту, який не повинен
відрізнятися від традиційної
їжі. Сукупність поживних
властивостей і цільового фі(
зіологічного впливу визначає
властивості функціонального
продукту.

В основу тематики науко(
вих досліджень кафедри тех(
нології харчування покладена
тема: «Вдосконалення та роз(
робка технології продуктів
харчування сучасного асорти(
менту» (керівник проф.
М. М. Калакура). За цією те(
мою всі викладачі кафедри
виконують окремі підрозділи,
які головним чином  належать
до технології функціональних
продуктів харчування з вико(
ристанням вітчизняної сиро(
вини. Це — технологія хлібо(
булочних, кондитерських ви(
робів із використанням каро(
тиновмісних овочів (морква,
гарбуз тощо), технології про(
дуктів харчування, збагачених
мінеральними речовинами
(йоду, кальцію), вдоскона(
лення технології комбінова(
них продуктів на молочній ос(
нові підвищеної біологічної
цінності. Особлива увага при(
діляється розробці технології і

рецептур авторських страв
(доц. А. І. Юліна, ст. викл.
Н. І. Яценко), в яких широко
використовуються традиції
української національної
кухні. Слід згадати, що
національна кулінарія особ(
ливо багата на функціональні
інгредієнти, що здавна вико(
ристовувались при приготу(
ванні різноманітних страв.
Добре відома така страва, як
борщ, яка налічує близько 100
рецептур і за своїми власти(
востями більшість із них мож(
на віднести до функціональ(
них. Недарма для людей, які
приїжджають із далеких країн
Африки, Азії, найшвидша
адаптація в харчуванні відбу(
вається саме до вживання
борщу, тоді як до більшості
страв європейської кухні вони
звикають досить тривалий
час.

Значну увагу розробці та
впровадженню продуктів
функціонального призначен(
ня приділяють провідні ви(
кладачі, що добре відбито у
тематиці курсових, диплом(
них проектів, науково(дос(
лідних магістерських робіт, які
виконуються на кафедрі. Це —
вдосконалення технології

кондитерських виробів підви(
щеної біологічної цінності, де(

сертної продукції з викорис(
танням нових структуроутво(
рювачів та гідроколоїдів, бо(
рошняних виробів підвищеної
біологічної цінності.

На всіх наукових конфе(
ренціях, що проводяться в
університеті, успішно працює
секція «Новітні технології
функціональних продуктів

харчування», на яких студен(
ти, магістранти, здобувачі
виступають із доповідями
щодо нових розробок за те(
матикою науково(дослідної
роботи кафедри, поспіль
проводяться виставки із
представленням та дегуста(
цією нових виробів функціо(
нального призначення.

Молоді, яка визначає свій
професійний шлях, ми ради(
мо пов’язати свою долю зі
спеціальністю, яка надає тео(
ретичні і практичні знання що(
до засвоєння нових підходів
до створення продукції сучас(
ного асортименту з урахуван(
ням вибагливості смаків спо(
живачів та особливостей жит(
тєдіяльності людини в умовах
небезпечного стану довкілля,
щоб зберегти здоров’я своє і
наших нащадків. 

Валентина РОМОДАНОВА,
професор кафедри

технології харчування
Інженерно(технологічного

інституту,

Катерина ХОМЯК,
студентка другого курсу

спеціальності 
«Технологія харчування»

(Закінчення 
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Фото студентів кафедри технології харчування
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Міжнародне співробітницт(
во Кіровоградського інституту
розвитку людини Університе(
ту «Україна» спрямоване на
інтеграцію інституту до євро(
пейського та світового прос(
тору і є невід’ємною частиною
його діяльності. Співпраця
ВНЗ з навчальними заклада(
ми та установами інших країн
ґрунтується на засадах
пріоритету національних інте(
ресів, розвитку освітнього та
наукового потенціалу навча(
льного закладу, системного та
взаємовигідного характеру
зв’язків, орієнтації на залучен(
ня додаткових джерел фінан(
сування через систему гран(
тів, укладення договорів із
іноземними юридичними та
фізичними особами щодо
навчання студентів, підготов(
ки наукових кадрів, прове(
дення науково(дослідних
робіт.

Сьогодні географія міжна(
родних зв’язків охоплює такі
країни, як: Польща, Росія,
Білорусь, Німеччина, Рес(
публіка Кіпр, Єгипет, Грузія,
Фінляндія, Швеція, Естонія,
Чехія, Швейцарія тощо.
Тісною і плідною є співпраця з
навчальними закладами
Польщі — Люблінським Дер(
жавним університетом імені
Марії Склодовської(Кюрі,
Вроцлавськими Вищою шко(
лою фізіотерапії та держав(
ним університетом, Еко(
номічно(гуманістичною ака(
демією (м. Лодзь).

Назву основні напрямки
співробітництва.

Так, зазначені вищі на(
вчальні заклади у Польщі
відвідали викладачі нашого
інституту з метою збагачення
педагогічним, методичним,
науковим досвідом.

Н а у к о в о ( п е д а г о г і ч н і
працівники України і Польщі
практикують проведення
спільних практичних конфе(
ренцій. Тож закономірна пуб(
лікація статей і тез доповідей у
наукових збірниках польсь(
ких вишів.

Розширюються і поглиблю(
ються зв’язки інституту з ви(
щими навчальними заклада(
ми Росії: Санкт(Петербурзь(
ким інститутом гуманітарної
освіти, Московською ака(

демією економіки і права в
особі ректора, доктора еко(
номічних наук, почесного
працівника вищої профе(
сійної освіти Російської Феде(
рації Володимира Петровича
Буянова. Зокрема, торік нап(
рикінці вересня Кіровоград
відвідала делегація з Мос(
ковської академії та універси(
тету імені І. П. Шемякіна на
чолі із першим проректором,
кандидатом педагогічних на(
ук, доцентом В. С. Болбасом.

У 2009(2010 навчальному
році інститут започаткував
співпрацю із швейцарською
організацією Swisscontact,
першим результатом якої став
приїзд до інституту письмен(
ника, бізнес(консультанта,
журналіста Маркуса Феррара,
який протягом 18 років очо(
лював один із підрозділів Рей(
терс. Він прочитав курс лекцій
для студентів спеціальності
«Видавнича справа та редагу(
вання», на яких студенти
отримали не тільки практичні
поради щодо проведення
інтерв’ю, прес(конференцій,
збирання та інтерпретації
інформації, а й мали чудову
нагоду поспілкуватись англій(
ською мовою. Співпраця з
цією швейцарською урядовою
організацією продовжується.

Так, відповідно до підписаних
угод, з березня в нашому
інституті працюють міжна(
родні експерти з питань
банківського менеджменту
пан Ральф Мюллер та з мето(
дики викладання англійської
мови як іноземної пані Анна
Мюллер. Важко переоцінити
користь від такої співпраці.
Студенти отримують євро(
пейський досвід ведення
бізнесу, розширюють про(
фесійний світогляд, здобува(
ють навички спілкування
англійською мовою з її но(
сіями, позбуваються бар’єра в
комунікації.

Протягом першого семест(
ру 2010(2011 навчального
року в інституті працювала
волонтер Корпусу Миру Карін
Джоунс. Основна її місія в
Україні пов’язана з розвитком
демократичних засад сус(
пільства, тому волонтер нала(
годила зв’язки із партнерсь(
кими громадськими організа(
ціями. Волонтер взяла участь
у роботі англомовного клубу,
у проведенні презентацій що(
до демократичних засад у
суспільстві, прав молоді, чи(
тала публічні лекції.

Сьогодні інститут на підставі
підписаних договорів про
співпрацю розвиває відноси(

ни з такими навчальними зак(
ладами за кордоном: Тбілісь(
ким державним університе(
том імені І. Джихашвілі, Мос(
ковським літературним інсти(
тутом імені О. М. Горького,
Московською академією еко(
номіки і права, недержавною
автономною некомерційною
організацією вищої профе(
сійної освіти «Санкт(Петер(
бурзький інститут гуманітар(
ної освіти», Вищою школою
фізіотерапії у Вроцлаві, Аме(
риканським університетом на
Кіпрі, Могилівським держав(
ним університетом імені
О. О. Кулешова, Гомельсь(
ким державним університе(
том імені Ф. Скорини,
Мозирським державним пе(
дагогічним університетом,
Люблінським університетом
імені Марії Кюрі(Склодовсь(
кої. Співробітництво в основ(
ному здійснюється в напрям(
ку спільної науково(дослідної
діяльності, обміну викладача(
ми  та студентами, спільного
проведення конференцій та
інших наукових заходів, кон(
сультацій з приводу захисту
дисертацій, створення спіль(
ного навчально(методичного
забезпечення.

Співробітництво Міжнародна діяльність
вищого навчального закладу

(Продовження на 8 стр.)
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У найближчій перспективі
Кіровоградський інститут роз(
витку людини Університету
«Україна» має на меті підпи(
сання договорів з іншими ви(
щими навчальними заклада(
ми Єгипту та Польщі.

Закордонні партнери також
надають соціальну підтримку
студентам інституту. Зокрема,
Люблінський університет імені
Марії Склодовської(Кюрі
організовує літню школу для
студентів, котрі вивчають
польську мову. Тут наші юна(
ки та дівчата не просто отри(
мають навички спілкування
польською мовою, а й розши(
рять свої культурні світоглядні
позиції, матимуть можливість
для кроскультурного спілку(
вання. Цього літа така ж літня
школа буде функціонувати
при Московській академії
економіки і права — для сту(
дентів(юристів та економістів,
а також для тих студентів, які
поглиблено вивчають англій(

ську мову. Недержавна авто(
номна некомерційна орга(
нізація вищої професійної
освіти «Санкт(Петербурзький
інститут гуманітарної освіти»
нещодавно провела фести(
валь для людей з обмежени(
ми можливостями, в ньому
взяли участь і наші студенти.

У 2010 році Кіровоградсь(
кий інститут розвитку людини
Університету «Україна» став
членом Міжнародного науко(
во(дослідного центру «Здоро(
вий спосіб життя», організо(
ваного Красноярським ме(
дичним університетом. У рам(
ках цієї програми у червні
2010 року відбулася науково(
практична конференція, в якій
узяли участь ректор інституту,
доктор педагогічних наук,
професор О. М. Барно та до(
цент І. П. Самоходський.
Влітку 2011 року планується

участь викладачів І. П. Чуба(
рової та Д. В. Чернолуцького у
науково(практичній конфе(
ренції в рамках досліджень
Міжнародного науково(дос(
лідного центру «Здоровий
спосіб життя» у Красноярську.

Серед наукових інтересів
інституту важливе місце зай(
має освіта дорослих. У рамках
відповідної програми, яка діє
в РОО «Дім Європи» (Санкт(
Петербург, Росія), кіровог(
радці вже третій рік працюють
з людьми похилого віку у
вищій народній школі. У ве(
ресні 2011 року в Санкт(Петер(
бурзі планується Форум ви(
щих народних шкіл і народних
університетів Росії та України,
в якому будуть брати участь і
н а у к о в о ( п е д а г о г і ч н і
працівники нашого інституту.
У липні(серпні 2011 року пла(
нується участь ректора, докто(

ра педагогічних наук, профе(
сора О. М. Барно,  проректора
з навчальної роботи, канди(
дата юридичних наук, доцен(
та Т. О. Барно, доцентів
Т. В. Петренко та В.В. Бєліко(
вої, студентки IV курсу спе(
ціальності «Правознавство»
І. Головко у семінарі «Соціаль(
на робота» (м. Кар’яа, Фін(
ляндія) у рамках співпраці з
РОО «Дім Європи» в Санкт(
Петербурзі (Росія), який є
співорганізатором семінару. У
рамках семінару планується
відвідання Естонії та Швеції й
ознайомлення зі специфікою
роботи ВНЗ у цих країнах.  

Олена КРАВЧЕНКО,
проректор 

Кіровоградського інституту
з міжнародного

співробітництва,
кандидат 

філологічних наук

(Закінчення 

Початок на 7 стр.) Міжнародна діяльність
вищого навчального закладу

Нещодавно четвертоку@
рсники Інституту економіки
та менеджменту побували в
унікальному музеї нашої
столиці. Екскурсія відбулась
за ініціативи старшого вик@
ладача навчального закла@
ду С. І. Мирводи. Публікуємо
колективну розповідь сту@
дентів про екскурсію.

Київська фортеця — істори(
ко(архітектурна пам’ятка, роз(
ташована на території Голов(
ного військового клінічного
госпіталю м. Києва.

Музей створено в 1927 році,
і він є єдиною в Україні пам’ят(
кою фортифікаційної споруди
XVIII(XIX ст. та однією з най(
більших у світі кам’яно(земля(
ною фортецею, яка зберегла(
ся до наших днів.

Величезні земляні укріплен(
ня, кам’яні башти і капоніри
є об’єктами екскурсійного по(
казу. Частина з них музеєфіко(
вана.

Київська фортеця є комп(
лексом оборонних споруд
Києва, який формувався про(
тягом п’ятнадцяти століть. До

складу фортеці входять
Києво(Печерська лавра, те(
риторія національного музею
історії Великої Вітчизняної
війни 1941(1945 року, завод
«Арсенал» і багато інших
об’єктів: валів та оборонних
мурів Києва.

Київська Фортеця як фор(
тифікаційна споруда і як
політична в’язниця — сьогодні
музей на території одного з
укріплень, що входять до
кріпосного комплексу — «Ко(
сого капоніра». Капонір був
зведений у 1844 році, він

являє собою напівпідземну
споруду із товстими стінами із
цегли і каменю. У стінах розта(
шовані амбразури і бійниці
для стрільби з гармат і руш(
ниць. Назва  пояснюється тим,
що для зручності ведення арти(
лерійського флангового вогню

Пам’ятні місця Київська фортеця
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капонір розташований під ку(
том до земляного валу фортеці.

На початку 1860(х років ка(
понір був перетворений на
політичну в’язницю. Першими
в’язнями стали учасники
польського повстання 1863
року. Декілька з них були
розстріляні просто тут. Пізніше
число жертв капоніра попов(
нили солдати повсталих
Селенгіннського полку 1905
року і Саперного батальйону
1907 року.

Музей у тюремній частині
капоніра був створений у ра(
дянські часи. Зараз його екс(
позиція оновлена. Тут можна
побачити знамениту «карету
смертників», в якій засудже(
них везли на страту. Їхав у ній і
вбивця російського прем’єра
П. Столипіна Д. Багров. Від(
творено зовнішній вигляд тю(
ремних камер — арештантські
камери для солдатів і офі(
церів, карцер, тюремні кори(
дори. У вітринах можна поба(
чити особисті речі ув’язнених,
судові документи, військову
форму, зброю.

Історія фортифікації Києва
почалась наприкінці V — поч.
VI ст. з городища на Старо(
київській горі. Тоді воно було
укріплене земляними валами,
ровами та частоколами. Але зі
здобуттям Києвом слави сто(
лиці Київської Русі було ство(
рено велику систему укріп(
лень міста. Кожна частина

міста мала свою оборонну
систему. На жаль, після
нищівної поразки від хана Ба(
тия 1240 р. фортифікаційні
укріплення занепали. Новий
етап починається вже в період
польсько(литовського влада(
рювання — зводиться форте(
ця(замок на горі Хоривиця на
Подолі (Литовський замок).
Вже під владою російської
держави на території Києва
були збудовані фортечні
укріплення від Хрещатика до
Печерська — власне останнє
укріплення було розбудоване.
Цих заходів вжили з метою
запобіганню ризику проник(
нення ворога через територію
тодішньої України до Росії. В
1679 р. козацькі війська під
керівництвом гетьмана Са(
мойловича протягом останніх
років XVII ст. об’єднують ста(
рокиївські та печерські
укріплення — утворюється од(
на величезна фортеця. На по(
чатку XVIII ст. Печерська цита(
дель вже була повністю роз(
будована.

Наступний період розбудо(
ви оборонних споруд Києва
визначається будівництвом
Печерської цитаделі під про(
водом гетьмана Івана Мазепи
за наказом Петра І. Споруд(
ження відбувалось за систе(
мою французького інженера
Вобана. Напередодні Вітчиз(
няної війни 1812 р. за проек(
том військового інженера Оп(

пермана споруджується зем(
ляне Звіринецьке укріплення,
що поєднується із Печерською
цитаделлю. Масштабні рекон(
струкції проводяться за прав(
ління царя Миколи І, який зат(
вердив план розширення
фортеці. На початок 60(х рр.
XIX ст. вона складається з та(
ких частин: ядро — цитадель,
два самостійні укріплення
(Васильківське і Госпітальне),
доповнені оборонними казар(
мами і вежами.

Після цього перепланування
намічалося також залишити
території поблизу фортеці ли(
ше для військових цілей, а
мешканців цього району пе(
реселити. Ця ідея викликала
спротив, тож вирішено було
збудувати замість цього де(
кілька укріплених фортів.
Один із них був зведений на
Лисій горі для захисту від(
ступів до залізничного мосту.
З часом фортеця перетворю(
ється на таку, яка використо(
вується під склад. Фортеця ви(
користовувалась не лише як
оборонна споруда — тут ще з
XVII ст. були місця для ув’яз(
нення людей. 

Зараз «Київська фортеця» є
музеєм і охороняється держа(
вою, але велика частина її
споруд під загрозою руйнації.
Цьому «сприяють» нові будів(
ництва поблизу, а також те, що
деякі з приміщень зайняті ви(
робництвами — наприклад,

склад Київської взуттєвої фаб(
рики (Васильківська брама).

Найдавнішою пам’яткою се(
редньовічного типу є оборонні
мури з вежами навколо верх(
ньої лаври (кін. XVII ст.). До
новітніх фортифікаційних
систем належать земляні
бастіонні укріплення цитаделі,
тенальне Васильківське укріп(
лення, полігональне Госпі(
тальне укріплення. Численні
оборонні казарми на Печерсь(
ку втілюють особливості
російської фортифікаційної
школи, яка, на думку деяких
фахівців, на початку XIX ст.
займала провідне становище
в Європі. Лисогірське укріп(
лення ілюструє особливості
побудови фортової фортеці
періоду нарізної артилерії
(середина XIX ст. — 1885).
Окремі споруди Київської
фортеці нерозривно пов’язані
з історією визвольного і рево(
люційного рухів. На місці
колишньої політичної в’язниці
(так званого «Київського
Шліссельбурга») у 30(х роках
ХХ ст. було відкрито Історико(
революційний музей(пам’ятку
«Косий капонір». У 1991 р. му(
зей «Косий капонір» перетво(
рено на Історико(архітектурну
пам’ятку(музей «Київська
фортеця».

В експозиції музею предс(
тавлена найбільша в Україні
колекція військово(історичної
мініатюри.
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Рецензія

«Записки українського са(
машедшого» Ліни Костенко —
гостро проблематичний ро(
ман, який змусить задуматися
над тими глобальними про(
цесами, що відбуваються у
світі, по(новому подивитися
на відносини між державами,
між людьми, між чоловіком та
жінкою. Це перший прозовий
твір письменниці. Перша
спроба і така вдала; роман не
залишить читачів байдужими. 

Роман Ліни Костенко «За(
писки українського самашед(
шого» — досить цікавий за по(
будовою. Мова ведеться від
першої особи, а саме — чо(
ловіка 35(років, науковця,
програміста за фахом. Конс(
танта нашого часу: обираємо
одну професію, а працюємо
за іншою. Головний герой у
формі щоденникових записок
занотовує те, що відбувається
у світі, в Україні, порівнює на(
шу країну та інші, показуючи
нерозуміння світом наших
проблем, звичаїв, політичної
ситуації; разом із тим, ми
маємо можливість побачити
загальну картину життя цього
чоловіка, його батьків,
сусідів, друзів. Примітною ри(
сою є те, що Ліна Костенко не
дає своїм героям імен, вона їх
називає за найхарактернішою
рисою характеру. Тут головне
не імена, а голі факти, які пот(
ребують глибокого переос(
мислення.

Мати програміста була
співачкою, надзвичайно
вродливою жінкою, яка співа(
ла чудовим сопрано. Померла
в досить молодому віці, нади(
хавшись радіації — піднімала
дух своїм співом людям, котрі
ліквідовували наслідки аварії
на Чорнобильській атомній
електростанції. Батько — шес(
тидесятник, борець за неза(
лежність України — заробляє
на життя перекладами. Після
смерті дружини познайомив(
ся в лікарні з медсестрою, яка
була набагато молодшою за
нього. Через деякий час вони
побралися та стали виховува(
ти разом її сина — тінейдже(
ра, який цікавився лише
комп’ютерами. Дуже довго
син не міг зрозуміти, як бать(
ко міг так швидко забути його
красуню(матір та з часом зми(

рився, адже з новою дружи(
ною шестидесятник був щас(
ливим.

Сам же має дружину, філо(
лога за освітою, яка працює в
академічному інституті, та
6(річного сина, який ходить у
дитячий садок і «вже навчив(
ся матюкатися». Цього він
набрався від свого друга
Борьки. На початку роману
простежуються дещо напру(
жені стосунки між чоловіком і
дружиною. Він кохає свою
жінку та з часом сімейний по(
бут притупляє почуття. Голов(
ний герой навіть думає про
зраду: «Чорт забирай, може,
піти наліво? Трохи адре(

наліну, бо я вже задубів. Дру(
жина мене ігнорує, син не
слухається, фірма згортає
діяльність. А секретарка — як
сон». Він, навіть іде до неї до(
дому та розуміє, що спалахи
пристрасті у секретарки на од(
ну ніч, а йому ж потрібно на
все життя. Фірма таки згорну(
ла діяльність, і згорнула,
звільнивши нашого прог(
раміста. Довго не знаходячи
роботу, він наважується на са(
могубство. Прокинеться чо(
ловік в лікарні, проснеться і
колись призабуте почуття ко(
хання дружини до чоловіка.
Вони навіть повінчаються, в
Радянському ж Союзі не

прийнято було вінчатись. Пот(
роху почне налагоджуватися
життя в сім’ї програміста, та не
в Україні і світі. 

Всі його друзі, гарні знайомі
вже давно за кордоном: хто в
Америці, хто в Європі, а він —
ні. І не тому, що чоловіка не
запрошують чи в нього розуму
замало. Просто цій людині хо(
четься жити, працювати і за(
робляти (достойно заробля(
ти!) у країні, за незалежність
якої боролися його батьки, де
народився його син. Мабуть,
це і є справжній патріотизм:
бачачи беззаконня чинов(
ників, корупцію в усіх сферах
суспільства й на всіх щаблях
влади, суцільну несправед(
ливість, духовну та культурну
деградацію нації, залишатися
в Україні, народжувати, вихо(
вувати дітей та прищеплювати
їм любов до Батьківщини, її
мови та традицій.

Часова межа подій, які
відбуваються у романі «Запис(
ки українського самашедшо(
го» — період з 2000 по 2004
рік. У період переходу в нове,
третє тисячоліття людство пе(
реживає безліч природних ка(
таклізмів: там повінь, там зем(
летрус, там цунамі, там вивер(
ження вулкана, там торнадо та
ураган. І все це на фоні мирот(
ворчих війн, убивств, зґвалту(
вань, щоденної моральної
деградації всього світу. Ось у
який час живе наш програміст.
Він, як і людство, чекає нового
тисячоліття. Можливо, в ново(
му все буде по(іншому?

Та і в третьому тисячолітті
змін на краще нема. Ось запис
героя у 2001 році: «От і настало
нове століття, і що? Й нічого,
ніяких змін. Люди як бігли, так
і біжать, кожен у своєму на(
прямку. На обличчях написана
хронічна втома, роздратуван(
ня, часом пересмикнутий нер(
вами інтелект, або й нічого не
написано». 

А ось ще один запис: «Чет(
вертий місяць нового століття,
а що змінилось? Ті ж грома(
дянські війни і міжетнічні су(
тички. Ті ж «зачистки» в Чечні.
Хоч не дивися новин і не читай
газет. В Одесі накрили банду,
що викрадала старих і не(
мічних і, відібравши у них
квартири, топила їх у покину(

Роман, який змусить задуматись

Сергій ЯКУТОВИЧ — ілюстратор «Берестечка» Ліни Костенко 
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тому колодязі. У Биківнянсь(
кому лісі, де світяться душі
убитих, наркомани задушили
приятеля, не поділивши
«ширку». У лісосмузі під
Києвом якийсь дядько поба(
чив вогнище, підійшов ближ(
че, а там догорає людське
тіло, вже тільки підошви
потріскують».

Крім подій у світі, в основ(
ному, жахливих (теракти,
війни, стихійні лиха, вбив(
ства), науковець приділяє ба(
гато уваги подіям, які відбува(
ються в Україні. Поряд із за(
писом нещасть, які спіткали
нашу рідну землю, нотуються і
думки з приводу мовної ситу(
ації у державі. Лев, інвертова(
ний на пустелю, приятель на(
шого програміста, категорич(
ний, жовчний чоловік, який
не любить українців як націю,
інтелігент у третьому по(
колінні, закидає: «Маєте свою
державу — говоріть». А як тут
говорити? Якщо в головах на(
ших громадян пунктик, — со(
ромно, бачте, говорити ук(
раїнською, зате не соромно
втоптувати її в бруд, калічити,
засмічувати брудною лайкою.
«У всіх країнах мови як мови,
інструмент спілкування, у нас
— це фактор відчуження. Глу(
ха ворожість оточує нашу мо(
ву, навіть тепер, у нашій
власній державі… Людина
розмовляє рідною мовою, а
на неї озираються». 

Критикує програміст і
політичне життя України.
Письменниця вустами голов(
ного героя прирівнює вибори
до стихійного лиха. «Кінець
березня. Цього разу зі
стихійних лих національного
масштабу відбулися тільки
вибори». Так само вони при(
ходять раптово, застають лю(
дину зненацька і, як правило,
не несуть нічого доброго; змін
на краще — немає!  Чоловік не
розуміє, як можна було здо(
бути незалежність і наплодити
стільки сміття. Втім, самі
винні, ми їх обираємо. Ро(
зуміє це і наш герой; і сотні ти(
сяч таких, як він, прагнуть
змін, чекають, коли сус(
пільство прокинеться і візьме
долю у свої руки, стане, на(
решті, носієм влади, а не без(
думним електоратом: «У нас
вибори. У нас постійно якісь
вибори. Ми ще не встигли
стати вільними людьми, гро(

мадянами, як нас уже перет(
ворили на щось абстрактне й
не мисляче — електорат». 

Засуджується рішення Вер(
ховної Ради, яким, з нібито
миротворчою місією, були
послані наші молоді хлопці до
Іраку. Скільки матерів не
діждалися своїх синів додо(
му? І за що вони віддали свої
життя? За чужі інтереси!!!

Через свого героя Ліна Кос(
тенко передає своє та суспіль(
не ставлення до резонансного
вбивства журналіста Георгія
Ґонґадзе, до якого (за чутка(
ми) причетні вищі кола
тодішньої влади (включаючи і
колишнього президента
Л. Кучму та його найближчих
соратників). Занадто білих
плям у цій справі, та не буде
вона розкрита доти, «допоки
при владі вовки». А скільки
ще не розкрито? Це і загадко(
ва смерть свідків у справі
Ґонґадзе, які нібито наклали
на себе руки, це і загадкова
смерть кандидата в президен(
ти у 1994 році В’ячеслава Чор(
новола, це і зниклі безвісти
журналісти. Правду пише
програміст: «Свобода справді
є, пиши, що хочеш. У тюрму
не посадять, у психушку не
запроторять. Але можуть
убити».

Не минає письменниця й
екологічних проблем. «Ко(
тельня недобудована, сарко(
фаг небезпечний. Сховищ для
ядерних відходів не вистачає,
щось треба побудувати, щось
добудувати, — так що да(
моклів меч нікуди не дівся —
як хитав його чорнобильсь(

кий вітер над нашими голова(
ми, так і хитатиме». Все
тріщить по швах, — там прор(
вало, там затопило, там ви(
бухнуло. Абсолютно нічого не
робиться для убезпечення
людини від шкідливих чин(
ників навколишнього середо(
вища; очисні споруди на
підприємствах не будують,
ніхто не контролює, як ути(
лізуються відходи на заводах,
а потім — то вода почервоніла
в річках, то сніг жовтогарячий
випав; ніхто не переймається
будівництвом дамб; ніхто не
думає про реконструкцію на(
ших ГЕС, які є дуже не(
надійними; не навчив і гіркий
чорнобильський досвід —
вони все ще вірять у мирний
атом.

Програміст закінчує писати
свої записки в кінці 2004 року.
Останні записи з Майдану,
про Помаранчеву революцію,
про період найбільшого на(
ціонального піднесення часів
незалежності України. Скіль(
ки людей вона змінила, зму(
сила подивитися на нашу дер(
жаву іншими очима, змінила
ставлення до мови, на(
ціональних традицій і зви(
чаїв? Безліч! Що казати! Тут і
Борька заговорив українсь(
кою мовою, і його мати — ви(
шукана Ґламур; вже і друг із
Каліфорнії не такий байду(
жий до своєї покинутої землі.
«Друг щодня дзвонить із
Каліфорнії. Де й поділася його
байдужість до наших тут
справ. Розпитує, переживає. Я
відхиляю мобілку від вуха —
даю йому послухати шум

Майдану». А Лев, інвертова(
ний на пустелю, записується у
штаб, стає одним із перших
революційних активістів, — він
перетворюється на Лева,
інвертованого на свободу.
Пропадає на Майдані і син го(
ловного героя. Тінейджер
вмить забуває про комп’ютер,
перестає бути аполітичним,
приходить і батько, щоправда
його в лікарняній колясці при(
возить дружина.

Що ж змусило тисячі людей
та нашого героя вийти на
вулицю? Якщо хтось думає,
що для того, щоб не допусти(
ти одного кандидата замість
іншого, то він мислить
банально. «А власне, за що
боремося? За те, щоб прези(
дентом був той, а не той? Осо(
бисто я без ілюзій. Головне,
обрати такого, щоб можна
було переобрати. Щоб не
вп’явся у владу знову на де(
сять років і не пересидів
людське терпіння».  

Та прикро стає, що мине
час, і нація знову засне. Пре(
зидентом стане двічі судима
людина, зникнуть темники,
але тиск на ЗМІ не зникне,
ціни ростимуть, містами керу(
ватимуть неадекватні мери,
політики ходитимуть на різні
ток(шоу і так само гарно
обіцятимуть, як раніше, щод(
ня десь щось вибухатиме,
десь будуть жертви. Правда, є
над чим задуматись!? «Камо
грядеши?» — питав Микола
Хвильовий. І, дійсно, куди ми
йдемо, куди йде Україна, світ?
На це питання я не маю
відповіді. Але знаю, вірю, що є
на нашій землі щирі патріоти,
що можемо відстояти себе,
свою честь і гідність, що Пома(
ранчева революція не пройш(
ла безслідно; і хай ми розча(
ровані в тих, хто закликав нас
до боротьби, та ми не розча(
ровані в Україні. Як співається
в одній пісні, «надія є…» 

Працівники нашого універ(
ситету взяли активну участь в
одній із численних презен(
тацій роману, зокрема у театрі
імені І. Франка 

На знімку: письменниця
підписує книжку помічнику
Президенту вишу О. С. КРИ@
ВОНОСОВУ.

Ганна КАРПЕНКО,
студентка IV курсу 

заочного відділення
Інституту філології 

та масових комунікацій
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Прокидаюся вранці. У дворі
гуркоче сміттєзбиральна ма(
шина; голосно, намагаючись
перекричати гуркіт авта, щось
командує двірник. Каркає во(
рона.

Після вранішнього душу
бреду на кухню, ставлю на
плиту турочку, грію
молоко, — п’ять хвилин
особистого життя: сма(
кую першу філіжанку
кави. Провідую квіти
на балконі. Воро(
жу над травами, що
запарюю для хворої донечки.
Намагаюся надати хоч яко(
гось смаку дієтичній вівсянці
для неї ж. Каркає ворона.

Під’їжджаю до роботи,
довго плентаюся між бу(
динків, базарів, шкіл. Каркає
ворона… Іду з факультету — те
саме.

…Навідалася на травневі
свята до мами. Така первоз(
данна тиша, така яскрава зе(
лень — аж дух забиває. А ра(
но(вранці розплющила очі від
пташиного хору: і горобці, і
синички, і ластівки просто
горлали від захвату: сонце,
квіти, весна!..Увечері до гурту
долучилися зозуля й соловей.

Вирвалася на кілька днів до
Криму. Сподівалася під ше(
рех морських хвиль відіспа(
тися за всю тяжку зиму. Де
там! І тут: сонце, квіти, літо,
шалений пташиний спів,
тьохкання солов’я.

…Якось оклигувала після
банального апендициту в
одній із міських лікарень на
Святошині. Коли вже могла
дістатися вікна — розчахнула
його: мало не до рук простя(
гали гілочки сосни. Закаркала
ворона… Із сусідньої VIP(па(
лати завітала жіночка. Вона
лікувала складнішу пробле(
му, але активно ходила,
посміхалася, давала слушні
поради. Щовечора її навіду(
вав чоловік. Уранці приходив

син. Привітні, чемні, делікатні
люди. Антоніна, як виявило(
ся, все життя пропрацювала
нянею в інтернаті для глу(

хонімих дітей. По(
сміхаючись, вона

розповідала, як що(
ранку радо зустріча(
ли її діти, як щоразу
намагалася пригос(

тити їх цукерками й
печивом, як щоп’ятниці пекла
пироги: для чоловіка, для
сина й для тих діточок з інтер(
нату… Я дивувалася, як жінка
без вищої освіти стала такою
мудрою, як попри всі інтриги
залишилася доброю, як збе(
регла вона любов до людей у
такому складному світі. Я ми(
лувалася їхніми простими
розмовами з чоловіком, у
яких сенс несли не слова, а
погляд, легенький дотик,
усмішка. Спостерігала нети(
пову поведінку сина — народ(
ного депутата: не жлоб, не
нахаба…

Підтримуючи розмову із
сусідкою по лікарняній палаті,
кажу:  

— Сподівалася, що хоч тут
уранці не почую воронячого
каркання. Але розчиняю вікно
о 5 ранку — а вона каркає!
Ваше вікно поруч, чи відчи(
няєте його й ви?

— Аякже. Але де тут воро(
ни? Я чую тільки солов’я.

Нудний побут, тяжкі думки,
хвороби, дискомфорт у спіл(
куванні з кимось із колег — і
чуєш вороння.

Мама, сонце, весна, тепла
доброзичлива усмішка муд(
рої людини — як пісня со(
лов’я. 

…Чи чуєш солов’я?
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