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Справедливо кажуть: кожен
рік життя, особливо в підлітко�
вому віці, додає сил, умінь,
упевненості. Це ж повною мі�
рою стосується трудових
колективів, організацій і
установ, які правильно і
завчасно визначили шлях
подальшого розвитку, до�
кладають чимало зусиль,
щоб усе намічене стало
реальністю.

Нещодавно наш універ�
ситет відзначив свій 13�й
день народження. Звичай�
но, аж ніяк не кругла дата.
Але ж зовсім не згадувати
її і належно відсвяткувати
колектив не міг. Фіналом
святкувань стало масове
зібрання в найбільшому
актовому залі Київського
політехнічного інституту,
який безоплатно на кілька
годин дав змогу нашому
навчальному закладу від�
значити річницю універси�
тету.

Святкування проходило за
звичним  сценарієм. Розгорну�
тий виступ керівника навчаль�
ного закладу П.М. Таланчука,
поважних гостей. Щиро і сер�
дечно привітав студентів, вик�
ладачів, усіх працівників уні�
верситету голова піклувальної
ради ВНЗ, народний депутат
України О. Г. Білорус, фінансо�
вий директор банку «Хреща�
тик» Л. О. Карпенко та інші.

Відзначенню річниці переду�
вало проведення багатьох кон�

На початку концерту знаний ко�
лектив виконав пісню «Україно
моя», а на завершення – танцю�
вальну сюїту.

Варто назвати всіх своїх ви�
конавців. Як завжди, на висоті
були співаки Центру худож�
ньої творчості університету.
Гарно виконала ліричну пісню
Тетяна Кисляк. Віночок україн�
ських народних пісень подару�
вали глядачам «Мальви» – во�
кальний ансамбль, який щоро�
ку поповнюють талановиті
співачки. Гарно виступили і
«Дніпрові зорі», які теж коха�
ються в українському народ�
ному мелосі.

Оплесками нагородили гля�
дачі виступ п’ятикурсника
Інституту філології та масових
комунікацій Костянтина Гор�

дейчука та другоку�
рсницю цього ж
інституту Євгенію
Бородіну. 

Колектив полі�
технічного інституту
виявився гостин�
ним не тільки тим,
що виділив примі�
щення для прове�
дення фестивалю
«Сяйво надій» і від�
значення річниці
нашого університе�
ту. Представниця
КПІ Катерина Вовк
піднялась на сцену і
гарно виконала
власну пісню.

Свято вдалося,
сподіваюся, запа�
м’яталося не тільки
студентам, викла�
дачам і працівни�

кам університету, а й гостям. Бо
справді майже двохгодинне
дійство було багатим на нес�
подіванки, дуже талановиті і
приємні, на відкриття. Тож за�
кономірно напрошувався вис�
новок: із таким складом, із та�
кими патріотично налаштова�
ними людьми у нашого універ�
ситету велике і перспективне
майбутнє в наступні річниці та
подальші ювілейні дати.

Анатолій УРБАН

курсів як серед викладачів, так і
серед студентів. Підсумки кон�
курсів оголосила голова проф�
кому університету Г.Ф. Нікуліна.

Вже традиційно були відзна�
чені переможці дев’ятого в
історії ВНЗ фестивалю «Сяйво
надій». До речі, кілька кращих
виконавців у низці номінацій
згаданого фестивалю взяли
участь у святковому концерті.

Майжедвохгодинний кон�
церт здебільшого подарували
численному зібранню студенти
університету. Святкову атмос�
феру істотно доповнив виступ
(уже не вперше) Ансамблю
прикордонних військ України.

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

СВЯТКУЄ УНІВЕРСИТЕТЗ місця події

Фото В. Тарасова 



Останній у минулому році
День відкритих дверей у нашо�
му університеті був цікавим не
масовістю, хоча це дуже важли�
вий показник, а передусім різ�
номаніттям учасників такого
традиційного для навчальних
закладів заходу. Цього субот�
нього дня до університету заві�
тали старшокласники міста та
області і 10 військовослужбов�
ців, котрі виконують почесний
обов’язок у нашій столиці. Що�
до школярів, то окремі з них –
міські – були з батьками.

Підходжу до Олександра Ва�
сильовича Капелюха і його си�
на Дмитра. Обидва навідались
до нашого університету неви�
падково. Одинадцятикласник
столичної середньої школи
№ 99 вирішив продовжити
навчання в тому ж ВНЗ, що і йо�
го старша сестра Ганна. Три ро�
ки тому дівчина закінчила уні�
верситет за спеціальністю «Ме�
неджмент організацій». Улаш�
тувалась на роботу за фахом.

Університет став пам’ятним
для Ганни ще й тим, що саме тут
зустріла своє кохання. Її обра�
нець здобув у нашому універ�
ситеті юридичну освіту.

Батько нашого, сподіватиме�
мось, майбутнього студента
жартує:

– Син уподобав той же інсти�
тут і той же фах, що й донька.
Ми, батьки, будемо тому тільки
раді.

А от інший випускник
іншої столичної школи
(№ 189) Валентин Цегель�
ний визначився поки що
тільки з інститутом нашого
університету. А от яку
комп’ютерну спеціальність
зрештою обере, поки що
роздумує.

– У хлопця є, звичайно,
для цього час, – пояснює
батько школяра Олег Ва�
лентинович. – Сподіваюсь,
в інституті допоможуть Ва�
лентину визначитись.

Дружною зграйкою прой�
шлись територією і окре�
мими приміщеннями уні�
верситету 22 дев’ятиклас�
ники й одинадцятикласни�
ки Бобриківської загаль�
ноосвітньої середньої
школи Броварського райо�
ну Київської області.
Хлопці та дівчата були

2 15.02.2012 № 1–2 (140–141)

Щоб стати студентами
настільки вражені по�
чутим та побаченим,
що не приховували
почуттів. Одна зі шко�
лярок заявила про�
ректору університету
П. П. Поліщуку:

– Мені тут дуже
сподобалось. Буду
просити батьків, щоб
вони швидше збира�
ли кошти на навчання.

Одесит Володимир
Олейников мріє про
другу вищу освіту. Йо�
го вибір – політологія.
Володимир – успіш�
ний менеджер, часто
буває у справах у
Києві, за кордоном.
Аналізуючи ситуацією
в Україні і Європі, хло�
пець вирішив попов�
нити знання з гума�
нітарних дисциплін.
То чому ж не спробу�
вати це зробити, всту�
пивши на заочне
відділення Інституту
права та суспільних
відносин?

Один із військовос�
лужбовців тернопіль�
чанин Володимир Ба�
риський, як і його
дев’ять колег, поки
що цього дня придив�
лялись до університе�
ту, – їм дуже допо�
могли керівники і
представники окре�
мих інститутів і фа�
культету біомедичних
технологій, начальник
управління навчаль�
но�виховної роботи
О. А. Веденєєва, пра�
цівники приймальної
комісії вишу.

Дехто з майбутніх
абітурієнтів цього дня
заповнив заяви про
вступ до університе�
ту – чого б не скорис�
татись пільгами в оп�
латі за навчання? Тим
паче, коли вибір уже
зроблено на користь
нашого університету і
чітко визначено май�
бутній фах.

Олександр 

ПОНОМАРЕНКО

Абітурієнт�2012
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Започаткований нашим уні�
верситетом фестиваль «Сяйво
надій» наступного року відзна�
чить першу з нулем ювілейну да�
ту. Його дев’ятиліття випало на
початок грудня минулого року.

І цього разу змагалися талан�
ти, здібності студентів із особ�
ливими потребами. Яскраве
дійство привернуло увагу ба�
гатьох глядачів. Усі вони вкотре
переконались: талантів у нас
безліч, їм є що запропонувати
загалу.

Концерт і нагородження дип�
ломантів ІХ студентського фес�
тивалю відбувались за дуже ди�
намічним сценарієм. На сцену
один за одним піднімались пе�
реможці відбіркових змагань.
Програму вели випускниця
університету Ніна Гаєвська і чет�
вертокурсник Інституту еко�
номіки та менеджменту Вла�
дислав Мишківський.

Ведучі після традиційних
привітань майже одразу назва�
ли ті державні і громадські ор�
ганізації, які схвалили ідею про�
ведення фестивалю, всіляко
підтримують його. Причому
різними гарними способа�
ми – встановленням призів,
інших відзнак, особистою
присутністю на святі та�
лантів. Серед справжніх
друзів фестивалю, фактич�
но його спонсорів –
Національна асамблея
інвалідів України, Міжна�
родний інформаційний ка�
раван «Інтеркультура»,
Спілка громадських ор�
ганізацій інвалідів міста
Києва, Всеукраїнська гро�
мадська організація сту�
дентів�інвалідів «Гаудеа�
мус», Благодійний фонд
«Добробут ХХІ століття»,
Івентагенство «Тайр імідж».

Учасників і гостей фести�
валю привітав проректор
університету з наукової ро�
боти В. І. Олефір.

Згодом ведучі нагадали при�
сутнім про 14 номінацій, за яки�
ми визначатимуться кращі з
кращих, представили журі фес�
тивалю. Кому�кому, а членам
журі випала висока, але нелег�
ка робота – об’єктивно оцінити
молоді таланти. І це, на наш
погляд, удалося повною мірою.
Бо ті, хто був відзначений,
справді продемонстрував і
творчі здібності, і зросле вміння

яскраво представити їх.
Вже за традицією гарно був

представлений пісенний жанр.
Це і авторська пісня, і виконан�
ня популярних мелодій, і пре�
зентація пісень, відомих у
регіонах.

Один за одним піднімались
на сцену співаки Мар’яна Побе�
режник (Кіровоград), Іванна
Щербина (Хмельницький),
Світлана Патра (Київ), Сергій
Ситенко й Олексій Силецький із

Горлівки та інші. Своє мистецт�
во продемонстрували танцю�
ристи, поети… А от творчий до�
робок тих, хто віддає час деко�
ративно�прикладному мистецт�
ву, фотографії, малюванню й
іншим гарним заняттям, учас�
ники свята могли оглянути і на�
лежно оцінити ще перед кон�
цертом – свої роботи предста�
вили студенти базової структу�
ри університету і десяти тери�
торіально відокремлених

підрозділів.
А насамкінець

назву переможців
ІХ фестивалю «Сяй�
во надій» за номі�
націями. Ось вони:
Костянтин Гордей�
чук (Київ) – «Пісен�
ний вернісаж»,
Олеся Чайковська
(Хмельницький) –
«Танцювальні рит�
ми», Світлана Патра
(Київ) – «Авторська
пісня», Олександра
Губенко (Київ) –
«Музична», Мар’я�
на Гурин (Вінниця) �
« Д е к о р а т и в н о �
прикладне мистецт�
во», Олександр Чор�
ний (Біла Церква)
– « Ф о т о г р а ф і я » ,
Олег Панчук (Київ)
– «Художня», Іван
Ящик (Нова Кахов�
ка) – «Країна фан�
тазій». Гарний до�
робок студентів
Горлівки. Вони пе�
ремогли в номіна�
ціях «Виконавське
мистецтво», «Жес�
това пісня».

Кращим науков�
цем року визнано
киянина Івана Васю�
ка, а кращим спорт�
сменом – лучанина
Олександра Коло�
дія. Приз глядаць�
ких симпатій цього
року дістався Олек�
сандру Петрову з
Горлівки, який ви�
конав власну пісню.
Спеціальний приз
журі «витанцювала»
Еміла Гебеш із Гор�
лівки. 

Були й іменні
призи. Так, поміч�
ник Президента

університету Олена Акопян
відзначила спів Олександра
Клімова із Горлівки і декоратив�
но�прикладне вміння Тетяни
Гончарук. «Супер�старт» отри�
мав молодий науковець із
Вінниці Олександр Ляшков.

Олександр ЛЯШЕНКО,
студент V курсу Інституту
комп’ютерних технологій

Університету «Україна»
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Фестивалі Талантів нам не позичати
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Серед цивілізаційних про�
цесів XX�XXI ст.ст., що були
наслідками науково�технічної
та інформаційно�технічної ре�
волюції, особливе місце займає
феномен, що отримав назву
«масових комунікацій» або
більш поширену в наш час у
світі – «мас�медіа». Це поняття,
як наукове, а згодом і побутове,
з’явилось майже сторіччя тому,
після затвердження в науково�
му і політичному дискурсі обох
його складових: «маси» і «ко�
мунікації» Але й досі існують
значні суперечки, різні погляди
та підходи щодо смислового
значення, наповнення й ознак
феномена масових комунікацій
як явища, поняття і терміна. То�
му доцільно розглянути й сис�
тематизувати у вигляді періоди�
зації етапи розвитку масових
комунікацій як об’єкта наукових
досліджень у різних галузях
знань: інформатиці, політології,
психології, соціології, право�
знавстві. 

З ХІХ по ХХІ ст. еволюція пог�
лядів на сутність і природу ко�
мунікацій пройшла декілька
етапів і змін. Сама історія
досліджень впливу систем ма�
сових комунікацій сучасності на
людину, ефективності та зна�
чення такого впливу на загаль�
ний розвиток людства почалася
з 90�х рр. ХХ ст. Одним із пер�
ших дослідників теоретичних
проблем масових комунікацій
був американський учений
Л. Маклюен (1994 р.). Євро�
пейські, російські та вітчизняні
дослідники у своїх аналітичних
розробках періодизацій роз�
витку мас�медіа дотримували�
ся поглядів цього фахівця.

Трансформації мас�медіа ос�
танніх двох десятиріч та новітні
тенденції розвитку світового
соціуму  вимагають оновлення,
поглиблення і доповнення нау�
ково�теоретичних поглядів та
історіографії сучасного стану і
перспектив феномену кому�
нікацій. 

Послідовниками теоретичних
поглядів Л. Маклюена були та�
кож вітчизняні та російські
дослідники теорії масових ко�
мунікацій Т. Анікеєва і В. Бебик,
О. Зернецька, В. Іванов, Д. Кіс�
лов, О. Коновець, Л. Матвеєва,
Ю. Мачалова, Д. Ольшанський і
В. Різун.

Масова комунікація в ролі фе�
номена ХХ ст. – початку ХХІ ст.
має свою історію досліджень як
нової галузі діяльності людства з
початку минулого століття. Як
сфера наукових інтересів фа�
хівців усіх напрямків суспільних
наук цей вид людської діяль�

ності набував розвитку та
розквіту паралельно і співвід�
носно з виникненням та розвит�
ком самих засобів масової
інформації і комунікацій, зі зрос�
танням потужностей та можли�
востей індустрій мас�медіа.

Терміни «масові комунікації»
та «мас�медіа» вважаються си�
нонімами для визначення вза�
галі як старих традиційних
різноманітних засобів, що ви�
користовувались для надси�
лання інформації масовим ау�

диторіям: преса, радіо, телеба�
чення, книги, платівки, так і но�
вих медіа: інтернет, супутнико�
ве телебачення, мобільні ко�
мунікації тощо.

Більшість учених, які дослі�
джували історію та періоди�
зацію розвитку мас�медіа, за�
значали, що до кінця ХХ ст. цей
науковий напрям пройшов
декілька етапів свого розвитку
(називали приблизно чотири

етапи до середини 90�х рр.
ХХ ст.). Найбільш значущі ро�
боти, що символізували новий
підхід до осмислення вказаних
вище процесів, виник тільки
наприкінці останнього деся�
тиріччя ХХІ ст.

Але саме в цей час, тобто за
минуле двадцятиріччя, багато
чого змінилось не тільки в
інформаційних  технологіях, а й
у підходах до наукового ро�
зуміння впливу на суспільство,
на соціально�економічний роз�
виток, на стан психологічного
самопочуття індивідуумів і
націй, на боротьбу влади й
опозиції у глобалізованому світі
потужних засобів масової
інформації та комунікацій.

Визначальним напрямком
останніх досліджень стало з’я�
сування рівня взаємодії і
взаємовпливу мас�медіа й
інших сфер життєдіяльності
людства, ефект і наслідки
швидко зростаючих можливос�
тей ЗМІ та ЗМК та їхнього вико�
ристання у глобальній грі го�
ловних акторів сучасного світу.

Вищеозначене розуміння
трансформаційних змін на рин�
ках інформаційних послуг і в
системах управління глобаль�
ними інформаційними систе�
мами обумовлюють актуаль�
ність та необхідність аналізу
підходів до періодизації дослід�
жень із проблем мас�медіа,
розробці вдосконалених і до�
повнених періодизацій розвит�
ку мас�медійних систем та
відповідних їх досліджень. Істо�
рична спадщина щодо цього
питання, яка визначена  автора�
ми, залишається авторитетною і
незмінною. Доповнення й уточ�
нення стосуються останніх двох
десятиріч.

У ХХ ст. дослідники визнача�
ють такі етапи, які можна по�
єднати у першу стадію до�
сліджень мас�медіа, що прак�
тично охоплюють це сторіччя.
Перший етап першої стадії
досліджень масової комунікації
охоплює період від зародження
цього феномена на початку
ХХ ст. і до початку Другої світо�
вої війни, тобто: перше деся�
тиріччя ХХ ст. – кінець 30�рр.
ХХ ст. Це час бурхливого роз�
витку преси. Відбулося досяг�
нення нею масових тиражів,
здобутки документального та
художнього кінематографа,
широке впровадження радіо.
Це привернуло увагу громадсь�
кості та політиків, які зрозуміли,

Феномен масових
комунікацій

Слово – молодому науковцю
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що в цілому мас�медіа можуть
суттєво впливати на масові
аудиторії, на суспільну думку,
на політичні орієнтири держави
тощо. Такі погляди висловили
на основі емпіричних спостере�
жень у 30�х рр. ХХ ст.
ДЖ. Бламлер, Г. Гаудер, Г. Гер�
зота, Г. Кентріл. Використання
під час Другої світової війни у
військових та військово�полі�
тичних цілях методів пропаган�
дистського впливу на маси
Німеччиною, Росією, США та
Великобританією певною мі�
рою підігріли суспільно�науко�
вий інтерес до природи мас�
медіа і методів управління мас�
медійними системами та засо�
бами. Ускладнювали процес
досліджень мас�медіа різні
фактори. По�перше, розбіж�
ності в позиціях фахівців різних
галузей знань: психології,
соціології, політології, лінгвіс�
тики, історії, філософії – всіх,
хто з методологічних позицій
своєї конкретної науки почав
досліджувати, аналізувати та
висвітлювати цей феномен. По�
друге, з позицій кожної з гу�
манітарних проблем було
складно дійти до сутності,
проблем мас�медіа, до голов�
них і принципових джерел та
важелів їхнього розвитку – це
зупиняло чи гальмувало систе�
матичні дослідження.

Ці причини обумовлюють
відрив теоретичного осмислен�
ня реальних процесів впливів і
значення масових комунікацій
від рівня інформаційно�техно�
логічних та організаційно�ко�
мунікаційних досліджень у цій
сфері людської діяльності.

Таким чином, період до 1896
року – появи терміна «масової
комунікації» – слід вважати пе�
редісторією щодо досліджень
мас�медіа, а термін із початку
ХХ ст. до рубежу 40�х рр. ХХ ст. –
першим етапом розвитку дос�
ліджень.

Перед фахівцями, що почали
досліджувати масові комуні�
кації, постали головні проблеми:
виокремити предмет дослід�
жень як спеціальний новий на�
прям та знати фундаментальні,
академічні (базові) засоби по�
дальших наукових розробок у
цій галузі. Потрібен був прорив
на цьому науковому напрямі, і
він стався у 40�і рр. ХХ ст. 

Другий етап досліджень ма�
сових комунікацій більшість
фахівців окреслює в межах по�
чатку 40�х – початку 60�х років

ХХ ст. Цей етап можна охарак�
теризувати як фундаменталь�
ний у становленні та розвитку
масових комунікацій тому, що
саме в цей період частина
дослідників безпосередньо за�
йнялась створенням «теорії
масових комунікацій».

Другий етап розвитку дос�
ліджень був науково продук�
тивним і визначальним у по�
дальшому розвитку масових
комунікацій взагалі, він дав
надзвичайно потужний пош�
товх для професійної освіти
журналістів. Насамперед, така
практика охопила університети
США. На початку 50�х рр. ХХ ст.
факультети журналістики ви�
никли і в Україні.

Перші теорії масових кому�
нікацій розбудувались за прин�
ципом «стимул – реакція» [1,
с. 62]. У той час дослідників
об’єднувала віра у безмежні
можливості засобів масової ко�
мунікації, у можливості методів
пропаганди. Такі настрої пану�
вали тоді в США, тому що вда�
лось достатньо швидко транс�
формувати громадську думку
населення країни від союз�
ницьких поглядів на результати
та роль СРСР у Другій світовій
війні, на жорстке протистояння
з Радянським Союзом тих часів,
тобто на сприйняття реалій
«холодної війни». Вважалося,
що повідомлення ЗМК однако�
во сприймаються всіма члена�
ми аудиторій та викликають
незворотну і безпосередню ре�
акцію з боку тих аудиторій.

На таких принципах побудо�
вані моделі масових комуніка�
цій Г. Лассвелла (1948 р.) та
К. Шеннона і В. Вівера (1949 р.).
Згідно з теорією Г. Лассвелла,
комунікація схожа з дією чарів�
ної кулі, що, оволодіваючи
свідомістю людини, начебто
автоматично трансформує  ідеї,
емоції, значення або мотивації
самої людини. Така спрощена
схема отримала назву «теорії
чарівної кулі» і мала значний
успіх та вплив на розвиток
досліджень масових комуні�
кацій другого і навіть третього
етапу їхнього розвитку.

Модель Г. Лассвелла жорст�
ко критикували інші дослідни�
ки, але в той же час самі підпа�
дали під вплив її простої та
чіткої схеми.

Більш фундаментальною те�
орією були концепції, висунуті
у 1942–1944 рр. П. Лазарсфель�
дом, під впливом якого вже у

1958 р. Г. Лассвелл, Р. Браддок
та інші дослідники дещо зміни�
ли власні погляди і значно пок�
ращили, вдосконалили свої
первинні моделі.

Значний вплив на подальші
дослідження мали розробки
К. Шеннона в галузі теорії
інформації, які стали класични�
ми працями в цій сфері знань.
Окрім того, К. Шеннон разом із
В. Вівера розробили лінійні
графічні моделі комунікацій,
що включали вже п’ять основ�
них функціональних компонен�
тів та один фактор дисфункції –
шум. Установлення природи
впливу шумів на смислову
функцію повідомлення, що
транслюється, справило велике
враження на дослідників того
часу, було поширено і розвину�
то в багатьох теоретичних пра�
цях 50�х – 70�х рр. ХХ ст. Вплив
моделі К. Шеннона просте�
жується на всі подальші роз�
робки до нашого часу. Важли�
вим було і запозичення автора�
ми подальших розробок із тео�
рії К. Шеннона принципу виді�
лення однієї чи декількох змін�
них, що впливають на сприй�
няття інформації (телеінфор�
мації). Значним здобутком цьо�
го етапу протягом 50�х рр.
ХХ ст. були напрацювання гру�
пи С. Ховланда Йєльського
університету США, яка займа�
лась проектами встановлення
умов досягнення ефективності
різних типів комунікацій, що
спрямовані на переконання
аудиторії в цінностях та ідеях,
які поставлені в якості завдань
перед розробками інформа�
ційного продукту.

Таким чином, другий етап
розвитку досліджень масових
комунікацій став кардинальним
і найбільш важливим у цій
сфері діяльності людства. Дета�
льне дослідження всіх ідей, тео�
ретичних розробок та творчих
доробок цього етапу – це теми
окремих досліджень.

В. Різун, наприклад, зазначає,
що саме дослідження та здобут�
ки другого етапу посилили за�
цікавленість учених масами як
об’єктом впливу і, разом із тим,
змінили уявлення про маси як
пасивну аудиторію на проти�
лежне. Маси  вже були визна�
чені як активна аудиторія, від
якої залежить ефект впливу за�
собів масової комунікації на
людей.

Масово�комунікаційні дослі�
дження другого етапу в США

слід розглянути як розробку
знаряддя для соціального ме�
неджменту та інформаційної
зброї в соціальному конфлікті
того часу, як знаряддя інфор�
маційно�психологічної війни
двох полюсів міжнародного
впливу (боротьби між США та
колишнім СРСР).

Третій етап у розвитку теорії
масових комунікацій більшість
дослідників визначає у межах
середини 60�х – кінця 70�х рр.
ХХ ст. Це період потужного роз�
витку телебачення, і тому в
центрі уваги дослідників були
засоби та методи впливу теле�
бачення на масові аудиторії,
його роль у визначенні соціаль�
ної реальності та формуванні
соціальних норм.

У цей час дослідження були
спрямовані на пошук ефектів
телебачення як могутнього чин�
ника рекламних та політичних
кампаній, як засобу демон�
страції широкого спектра явищ,
фактів, подій тощо. Суттєвого
поширення на третьому етапі
досліджень масових комуні�
кацій набули досягнення соціа�
льних і психологічних студій то�
го часу в США та європейських
країнах, які спрямували свої
дослідження на виявлення екс�
позицій поведінки членів ауди�
торії, що вибірково сприйма�
ють інформацію.

Аналізуючи медіа�впливи на
медіа�ефекти, які справляють
ЗМІ та ЗМК на масові аудиторії,
відштовхуючись від усереднен�
ня потреб, бажань, позицій,
стану цих аудиторій, дослідни�
ки масових комунікацій зорієн�
тувались, особливо у сфері
політичної комунікації, на вра�
хування саме таких масових
потреб для посилення впливів
на користь своїх (або встанов�
лених) політичних інтересів.
Такі теорії отримали в 70�ті рр.
ХХ ст. назви: теорії прямого
впливу, теорії задоволення, те�
орії потреб тощо. 

Ще одним фактором відмін�
ностей третього етапу масово�
комунікаційних теорій було
розмаїття дослідницьких на�
прямів та широке включення в
цей процес фахівців і дослід�
ників різних країн світу.

Окрім того, дослідники цього
періоду шукають нові теоре�
тичні підходи, які ще доти не
були використані у такого типу
наукових пошуках. На той час

(Продовження на 6 стор.)
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марксизм, неомарксизм та кри�
тика марксизму стають суттє�
вим підґрунттям багатьох на�
укових пошуків. Особливо на
цих напрямках відзначались
представники німецької, франк�
фуртської та французької нау�
кових шкіл. Серед дослідників
того часу слід відмітити Т. Адор�
но, Л. Альтюссера, Ю. Габерма�
са, М. Горкгаймера, Г. Маркузе
за свідченням О. Зернецької.
При цьому В. Різун підкреслює
роль Дж. Голлорана – англійсь�
кого дослідника телебачення,
який уже в той час звернув ува�
гу на тенденцію зростання в
ЗМК жорстокості, насилля, зло�
чинності та впливу цих тен�
денцій на молодь.

Тоді ж з’являються і праці
російських учених, що розроб�
ляють теорії спілкування, на�
приклад Б. Афанасьєва, О. Бо�
далєва у 60�ті – 70�ті рр. ХХ ст.

Таким чином, можна зазна�
чити, що перші три етапи при
відмінності наукових досягнень
на кожному з них можуть бути
об’єднані і класифіковані як І�а
стадія досліджень мас�медіа.

Друга стадія досліджень мас�
медіа пов’язана з ходом та ре�
зультатами інформаційно�тех�
нологічної революції, яка від�
крила нові засоби медіа. З од�
ного боку, продовжувались,
зберігались та поширювались
теоретичні розробки минулих
етапів розвитку масових ко�

мунікацій, з іншого боку, вини�
кала практична і теоретична не�
обхідність осмислення новітніх
досягнень техніки та техно�
логій, тому і на другій стадії слід
зберегти послідовність розгля�
ду, що попередньо встановле�
на в періодизації інших дослід�
ників.

Четвертий етап розвитку тео�
рії масових комунікацій прийня�
то розглядати з 80�х рр. ХХ ст.
Цей етап позначений зростан�
ням кількості робіт, присвяче�
них вивченню аудиторії ЗМІ та
ЗМК, соціальним особливос�
тям складу та структур цих
аудиторій тощо.

Визначились такі напрямки
досліджень:

– масові культури;
– мас�медіа та суспільства;
– культурне домінування;
– культурна залежність;
– культурний плюралізм тощо. 
На цьому етапі особливе зна�

чення мали роботи з глибокого
дослідження феномена масо�
вих комунікацій Т. Ван Дейка,
який найбільшу увагу приділив
впливу сучасних мас�медіа на
широкі глобалізовані аудиторії.

На думку Т. Ван Дейка, щоб
зрозуміти роль інформаційних
медіа в суспільстві та їхню
інформацію, треба показати
зв’язок їхніх дискурсів із інсти�
туційними ієрархіями в сус�
пільстві та відповідними ауди�
торіями. Тобто в центрі уваги
дослідників залишаються як
найважливіший напрямок все�

осяжні ідеологічні та психічні
впливи ЗМК на аудиторії.

Історія цих перших чотирьох
етапів, якими більшість попе�
редньо вказаних дослідників
обмежує історіографію та періо�
дизацію розвитку досліджень
масових комунікацій, свідчить,
що засоби масової комунікації
розглядались як інструмент
впливу на маси. Але у процесі
глобалізації та з виходом на
арену конкурентної та політич�
ної міжнародної боротьби но�
вих гравців – бізнес�угрупу�
вань, транснаціональних ком�
паній, громадських та спортив�
них організацій тощо – з’яви�
лись значні за потужністю та
впливом сили, що діють на
політичні принципи розробки
інформаційного продукту са�
мих ЗМК тощо. Деякі з таких
осередків впливу на діяльність
ЗМК уже використовують їх у
боротьбі за символічну або й
реальну владу. Тобто поряд із
державними структурами, що
замовляли, фінансували та ор�
ганізовували наукові дослі�
дження у сфері масових ко�
мунікацій, з’явилось безліч но�
вих гравців в інформаційному
просторі країн та у світовому
інформаційному просторі в
цілому. Цю особливість відміча�
ють автори, особливо ті, що
опікуються проблемами безпе�
ки національного інформацій�
ного простору. Тому пропо�
нується, зокрема Д. Кісловим,
встановити ще два етапи роз�

витку досліджень масових ко�
мунікацій.

П’ятий етап – з початку 90�х рр.
до 2001 р. і шостий етап – з 2001 р.
(або з початку ХХІ ст. до тепе�
рішнього часу). При цьому
п’ятий етап пов’язується з по�
чатком досліджень кіберпрос�
тору, розвитком Інтернету,
мережними війнами тощо, а
шостий етап пов’язаний із роз�
гортанням медіа�терористич�
них атак (подій вересня 2001 р.
у США й інших подібних атак:
операція Норд�Ост у Москві,
Біслан тощо). Глобальні кризові
явища та роль у них ЗМК 2008�
2010 рр. висувають нові вимоги
до осмислення ролі, значення,
можливостей та трансформа�
цій сучасних мас�медіа вже у
світлі нових соціальних вик�
ликів, завдань та загроз.

Отже, теоретичні досліджен�
ня масових комунікацій у своє�
му розвитку з 1900 по 2010 р.
включно пройшли шість етапів
протягом двох стадій транс�
формацій. Першу стадію роз�
витку досліджень мас�медіа
можна визначити як класичну,
на якій саме і виникла теорія
масових комунікацій. Другу
стадію слід визначити як сучас�
ну, на якій масові комунікації
трансформуються в соціальні
комунікації під впливом соціа�
льно�економічних та глобалі�
заційних змін сучасності. 

Віра ДАБІЖА,
асистент кафедри 

міжнародної інформації 
Університету «Україна»

(Закінчення.

Початок на 4 стор.)

Рецензія Одкровення поетеси
Мене завжди захоплювали

люди, сильні духом. Саме такою
постає в моїй уяві Ліна Ва�
силівна Костенко. Її остання
збірка «Мадонна Перехресть» –
це справжнє одкровення. Спо�
відь людини, котра багато пе�
режила, багато побачила.

Чим довше життя проживає
людина, тим частіше вона по�
вертається у своїх спогадах на�
зад. Пам’ять – єдина річ, яку
ніхто не може відібрати.

Ліні Василівні є що згадати.
Людина інтелектуально й духов�
но велична завжди страждає...

Збірка «Мадонна Перехресть»
– це невимовна туга серця, яке
болить за втраченим щастям,
але читача вона просить не су�
мувати, а зупинитися і зрозуміти,
що життя швидкоплинне і варто
прожити його відчуваючи.

Стаючи дорослими, покида�
ючи домівки, ми забуваємо ди�

тячі казки, село, в якому бігали
босими. Відриваємо своє корін�
ня й тягнемося до прогресу:

На Страсть не пишуть 
хрестика свічками,

З екранів щось стріляє і реве.
Біда сьогодні буть 

домовичками,
У інтер’єрах казка не живе.
Трагедія Чорнобиля, що сті�

льки років не дає спокою, про�
ходить червоною ниткою у всій
творчості Ліни Костенко. Вона
знову й знову повертається до
тієї катастрофи, що сколихнула
всю Україну. Вона закликає па�
м’ятати, аби жити далі.

Доля Батьківщини... Скільки
було слів сказано про те, що
наш народ всі століття живе у
рабстві, що немає долі в Ук�
раїни. А вона лише єдиний ря�
док напише, а душа раптом як
перевернеться, як затужить, як
заболить:

Ні честі, ні мови, ні згоди,
Самі лише смутки і пні,
Коханий мій рідний народе,
Ти збудешся врешті чи ні?!
Її поезія не про сонечко й тра�

вичку. Її поезія про життя: ми�
нуле, сучасне, майбутнє. Скіль�
ки переплетено з історією! Кос�
тенко не просто так говорить
про героїв, яких давно нема,
вона закликає: варто дивитись
у минуле, аби не винести тих
помилок у майбутнє. Шкода,
що її не чує влада. Хоча, чомусь
мені здається, що владці якраз
нічого й не зрозуміли з написа�
ного...

Поезія, в яку потрібно вдуму�
ватися, в яку занурюєшся з го�
ловою, яку, читаючи, забуваєш
усі свої дрібні буденні пробле�
ми. Вона дарує щось більше,
щось величніше...

Ліна Василівна присвятила
цю книжку своїй коханій до�

нечці, напевно, саме тому в ній
така душевна глибина, така
палітра почуттів...

Не варто навіть говорити про
те, що мова цієї книжки вишу�
кана та барвиста. Ліна Костенко
завжди знаходила слова, в
яких розкривалося все її «ук�
раїнське» єство. Виплекані бар�
висті мелодії чарують слух
своєю витонченістю. Синоніміч�
ні ряди, влучні метафори, тонко
підібрані порівняння – у всьому
відчувається рука майстра.

Ця книга – її одкровення. Ще
ніколи і нікому вона не відкри�
вала тих таємниць, тих подро�
биць своє особистісності.

Це глибока поезія. Поезія,
яка западає в душу, робить нас,
її читачів, кращими, добрі�
шими, сильнішими.

Ольга КАЛЕНСЬКА,
студентка IV курсу

Університету «Україна»,
спеціальність «Видавнича

справа та редагування»
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У Луцькому інституті розвитку
людини відбувся конкурс студе�
нтських наукових робіт на тему
«Молодь за здорову націю».
Першість виборювали майбутні
вчителі фізичної культури – сту�
денти різних курсів напряму
підготовки «Здоров’я людини»
(Фізична реабілітація).

Суддівську комісію конкурсу
очолив Володимир Данилович
Дручик – доцент кафедри «Здо�
ров’я і фізичної культури», зас�
лужений працівник фізичної
культури і спорту України. У
своєму вступному слові він заз�
начив, що метою заходу є: по�
перше, активізація науково�
дослідної роботи студентів, по�
шук обдарованої студентської
молоді та створення умов для її
творчого зростання; по�друге,
формування професійної ком�
петентності майбутніх учителів
фізичної культури та виявлення
рівня їхньої теоретичної підго�
товки до роботи у школі.

Для участі в конкурсі комісією
були відібрані кращі сту�
дентські роботи майбутніх учи�
телів фізичної культури. На
конкурсі кожен із доповідачів
знайомив присутніх із темою
свого дослідження, метою та

завданнями, зробленими вис�
новками. Всі учасники конкурсу
мали можливість ставити запи�
тання до доповідача, дискуту�
вати. Це дозволило студентам
максимально продемонструва�
ти всі свої знання за власною
темою та за темами інших кон�
курсантів.

Найбільш жваве обговорен�
ня викликала наукова робота
Ярослава Омельчука «Культура
здоров’я – новий педагогічний
напрямок у системі освіти Ук�
раїни». Дослідження присвяче�
не теоретичній та методоло�
гічній розробці сучасних скла�
дових формування культури
здоров’я особистості; висвіт�
ленню структурних компонен�
тів здоров’я. Доповідач дійшов
висновку про те, що в сучасній
духовно�культурній ситуації
поляризація оздоровчих нап�
рямків, формування культури
здоров’я молоді, що характе�
ризує здоров’я майбутньої на�
ції засобами національних тра�
дицій, набуває соціального
значення. Гостру дискусію вик�
ликало питання щодо шляхів
співробітництва вчителів, учнів
та батьків.

Не менш цікавою та обгово�

рюваною стала доповідь Богда�
на Дорошука «Виявлення цін�
ності здоров’я у ставленні до
здорового способу життя стар�
шокласників». Дослідник під�
креслив, що здоров’я при всіх
формах суспільного устрою,
особливостях віросповідання
різних людей і національностей
входить до числа вищих цін�
ностей, що визначають органі�
зацію людини, зокрема у став�
ленні до самозбереження, яке
характерне всім живим істотам.
Доповідачем проаналізовано
заходи, спрямовані на забезпе�
чення здорового способу життя
старшокласниками.

Особливу увагу та інтерес як
суддівської комісії, так і самих
учасників конкурсу привернула
робота Ірини Кривош «Компе�
тентнісний потенціал педагогіки
здоров’язбереження молоді
при формуванні її особистості
засобами фізичної культури».
Доповідач зауважила, що прог�
рес людства неможливо забез�
печити тільки технічними засо�
бами без розвитку людської
складової виробника: акту�
алізації його творчого ресурсу,
підвищення мотивації до праці,
особистої зацікавленості в її ре�

зультатах, та зазначила, що те�
орія і практика здоров’язбере�
жувальної освіти перебувають
на початковому етапі свого ста�
новлення. Активну дискусію
викликало питання щодо здо�
ров’язбереження учасників
освітнього процесу, виявлення
причин недостатнього рівня
знань про власне здоров’я і
способи його зміцнення в умо�
вах зростання динаміки життя
сучасної людини.

В цілому захист робіт відбу�
вався жваво і зацікавлено. Суд�
дівська комісія враховувала при
оцінюванні роботи доповідача
його власну презентацію, від�
повіді на запитання конкурсантів
та поставлені ним запитання до
інших учасників конкурсу при
обговоренні їхніх тем.

Підсумовуючи конкурс,
В. Д. Дручик зауважив, що зма�
гальність наукових робіт, пред�
ставлених майбутніми учителя�
ми фізичної культури, сприяти�
ме вдосконаленню їхньої
професійної підготовки, вияв�
ленню найбільш обдарованої
молоді. 

Власний кореспондент

Студентська наука Визначили кращих

Наші випускники Складові успіху
Коли Тетяна Яськова закінчи�

ла середню школу, вона, як
більшість випускників, задума�
лась над своїм майбутнім. Мрія
багатьох юнаків і дівчат отри�
мати вищу освіту привела дів�
чину до нашого університету.

Вступила до нього, пере�
дусім, тому, що їй розповіли
про кваліфікованих педагогів,
які викладають у навчальному
закладі. Тому Таня без вагань
обрала саме наш університет.
Одразу ж визначилась із май�
бутньою спеціальністю. Почала
вивчати банківську справу.
Вибір був не випадковим, а об�
думаним. Бо вже з 5�го класу
школи дівчинка полюбила ма�
тематику, а трохи пізніше – еко�
номіку. От тільки зі здоров’ям
виникли серйозні проблеми.
Лікарі припустили, що негараз�
ди пов’язані з травмою, яку Та�
ня отримала в дитячому садку.
А шкільне навантаження посп�
рияло хворобі. 

Попри все, Таня росла весе�
лою та життєрадісною дитиною.
І, вже будучи студенткою, не
раз це доводила. На ІІ курсі Та�
ню обрали старостою групи.
Дівчина дуже відповідально
поставилась до своїх обов’яз�
ків. Кожного року, коли в
університеті відзначався День
здоров’я, декілька студентів із
Таниної групи завжди брали
участь у змаганнях. Сама ж Те�
тяна не раз виступала з до�
повідями на наукових конфе�
ренціях, а також брала участь у
конкурсах краси. У 2007 році
групу «банкірів» по праву ви�
знали кращою в Університеті
Україна. Запам’ятався Тані і
наступний рік – вона стала Пре�
зидентським стипендіатом.

Ці маленькі, але такі важливі
перемоги надали сили і впевне�
ності в тому, що зробила пра�
вильний вибір і що майбутня
професія допоможе сповна ре�
алізувати її життєві плани. Після

закінчення в 2010�му році
університету Тетяні запропону�
вали роботу за спеціальністю у
банку «Фінанси та Кредит». Тут
дівчина працює кредитним екс�
пертом. Роботою задоволена,

як і кожна людина, котра зай�
мається улюбленою справою.

Олеся ШКОДИЧ,
фахівець соціальної роботи

відділу адаптації 
Університету «Україна»

На фестивалі «Сяйво надій»

Фото В. Тарасова 
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Духовність

Новий Рік усе ближче і ближ�
че. І так хочеться відчути себе
казковою Попелюшкою, потра�
пити на бал, щоб стати не менш
казковою принцесою. Нещо�
давно мені випала така чудово
нагода – потрапити на святко�
вий студентський бал.

Як же ж я готувалася до цього
балу! Чи не кожен день переби�
рала свій одяг, не знаючи, що ж

обрати. Певно, кожна
дівчина знайома з такою
проблемою, коли, здається,
повна шафа одягу, а вдягти
абсолютно нічого. І тут, як
Попелюшці, мені зустрілася
добра фея, яка допомогла
вирішити цю проблему.

І ось, нарешті, вечір спус�
тився на землю і торговий
центр «Термінал», що у
Броварах, став наповнюва�
тися людьми. Красивими
дівчатами у вечірніх сукнях
і галантними юнаками, спра�
вжніми кавалерами в ошат�
них костюмах із краватка�

ми. Саме «Термінал» став
місцем проведення студентсь�
кого балу, спільно організова�
ного Київської обласною дер�
жавною адміністрацією та Київ�
ським обласним центром со�
ціальних служб для молоді.

Найголовнішим організато�
ром балу, справжнім чарівником
свята став голова Київської об�
ласної державної адміністрації

Анатолій Йосипович Присяж�
нюк.

Концертна зала «Терміналу»
була схожа на чарівний палац –
навкруги сяяли яскраві вогники
і ялинки, адже скоро Новий Рік.
Як же ж без лісової красуні на
передноворічному балу? Не
менш яскраво сяяла і сцена, на
якій відбувалося головне дійст�
во балу. Адже юних принців та
принцес навчали танцювати
вальс та інші танці, а потім ве�
селі конкурси з подарунками.

Кульмінацією балу стали вис�
тупи зірок українського шоу�
бізнесу. Свої пісні глядачам да�
рували групи «Голливуд�FM»,
«Авіатор», «Нікіта». З появою
цих артистів зал перетворював�
ся на суцільний танцювальний
майданчик. А згодом на сцену
вийшов діджей, і так повільно
чарівний розкішний бал перет�
ворився на не менш чарівну ве�
селу дискотеку.

Свято це було дійсно чарів�
ним, адже нарівні зі звичайни�

ми студентами на балу весели�
лися молоді люди із особливим
потребами. Ні візок, ні милиці,
ні інші «особливі потреби» не
заважали їм веселитися і ра�
діти. На один вечір забулися всі
проблеми – і негаразди зі здо�
ров’ям, і ті моменти, коли, зда�
валося б, увесь світ тобі, неначе
мачуха для Попелюшки, – все
забулося.

Студентський бал вийшов
дійсно чарівним, яскравим та
веселим. Емоції, що панували
на святі, були настільки шале�
ними і позитивними, що навіть
після закінчення балу хотілося
знову і знову повернутися у
«Термінал», знову відчути себе
Попелюшкою, яка стала прек�
расною принцесою.

Світлана ПАТРА,
студентка IV курсу

Інституту філології та масових
комунікацій

P.S.: Дуже хочу висловити
щиру вдячність Баришівському
районному центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
за транспортну допомогу в
поїздці на студентський бал.

Свята Диво для Попелюшки

Відвідали музей літератури
Студенти спеціальностей

«Українська мова та літерату�
ра», «Видавнича справа та ре�
дагування», «Журналістика»
Інституту філології та масових
комунікацій разом із виклада�
чами кафедри української мо�
ви та літератури кандидатами
філологічних наук О. В. Ко�
ломієць та І. Л. Приліпко отри�
мали чудову нагоду відвідати
Національний музей літератури
України. Розташований він у
будинку�пам’ятнику архітекту�
ри ХІХ століття на вул. Б.Хмель�
ницького, 11. Дім, у якому сьо�
годні розміщено музейну екс�
позицію, побудовано в 1870
році за проектом архітектора
О. Я. Шилле.

Експозиція центрального му�
зею подібного профілю на
території нашої країни вели�
чезна та цінна, вона охоплює
всі періоди розвитку українсь�
кої літератури, починаючи з
книжного періоду Київської
Русі й закінчуючи літературою
ХХ століття. Загальна кількість
виставлених експонатів близь�
ко 5 тисяч, усього ж тут майже
85 тисяч одиниць зберігання.

Гордістю музею є зразки старо�
винних видань XV�XVIII століть,
фотографії, твори образотвор�
чого мистецтва, унікальні ста�
родруки, зокрема перша дру�
кована книга слов’янськими
літерами «Апостол» Івана Фе�
дорова.

Спочатку, можливо, хтось і
не дуже був зацікавлений
зустріччю з літературними над�
баннями багатьох років, вва�
жав нецікавим цей матеріал,
але вже після декількох хвилин
спілкування з екскурсоводом
змінив свою думку. Із кожним
словом Павлини Олександрів�
ни Дунай ми поринали в історію
української літератури, у тра�
гічні 20�30 роки ХХ століття й
наочно уявляли все, що відбу�
валось із письменниками у той
непростий час.

Дунай Павлина Олександ�
рівна – провідний науковий
співробітник музею, кандидат
філологічних наук – надзвичай�
но цікаво розповідала про ко�
лекцію стародавніх видань, про
колегію Павла Галагана, про
представників української літе�
ратури, які навчалися тут.

Загалом колегія Павла Гала�
гана раніше вважалася одним із
найкращих приватних навчаль�
них закладів столиці. Існувала
вона з 1871 року. Цікавою є
історія виникнення: заснував її
Павло Галаган як пам’ять про
свого сина, який передчасно
помер. Меценат відписав на ут�
римання колегії великі маєт�
ності. Бували тут представники
української літератури, а з 1885
по 1886 роки в бібліотеці Ко�
легії працював Іван Франко.
Інтер’єр бібліотеки, який було
розроблено італійськими майс�
трами, зберігся донині майже
без пошкоджень і просто зача�
рував. Відчувався дійсно вишу�
каний смак майстра, а не ба�
жання показати статки та багат�
ство власника.

Колегія Павла Галагана вві�
йшла в історію освіти як «школа
академіків». У ній навчалися
відомі діячі науки, освіти, літе�
ратури, серед яких А. Кримсь�
кий, П. Житецький, М. Мураш�
ко, М. Пимоненко, М. Драй�
Хмара, П. Филипович та багато
інших. Цікаво було поглянути й
на колекцію особистих речей

письменників та діячів тієї до�
би, а саме: чорнильниці, пера,
друкарські машинки, записни�
ки, перші видання творів таких
майстрів слова, як Марко Вов�
чок, Григорій Косинка, Панас
Мирний, Улас Самчук тощо.

Відчуття дотичності до істо�
ричних реліквій було просто
фантастичним! Кожен відвіду�
вач неначе уявляв себе частин�
кою цієї творчої історії, осягаю�
чи велич безсмертя рідних ук�
раїнських, а подекуди і світо�
вих, надбань митців.

Цікаво, що при Колегії функ�
ціонувала церква Святого Пав�
ла. У ній у травні 1886 року Іван
Франко вінчався з Ольгою Хо�
ружинською.

Закінчилася наша екскурсія
переглядом цікавого та пов�
чального відеофільму про ма�
ловідомі факти життя Григорія
Косинки, про обставини його
арешту в трагічні для українсь�
кого суспільства 30�і рр. ми�
нулого століття зокрема.

Маріанна ПЕЩАНСЬКА,
студентка IV курсу
Інституту філології 

та масових комунікацій
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Перебиваючи одна одну,
поспіхом намагаючись сказати
щось про себе, кохану, або,
вживши епатажне слово, впас�
ти в око глядачеві хоч на 2�3
хвилини, сокотіли на екрані ве�
дучі ранкового розважального
шоу на першому національно�
му телеканалі «Легко бути
жінкою».

Така назва програми на ук�
раїнському ТБ видалася мені
гірко�іронічною.

...Прокидаєшся о 5 ранку.
Допоки родина насолоджуєть�
ся сном, встигаєш посмакувати
міцною кавою й кілька годин
присвятити своїм справам:
прочитати щось нове, записати
оригінальну думку, продумати
етапи планової лекції.

Готуєш сніданок, миєш посуд.
Проводжаєш на роботу чоло�
віка; легким порухом руки біля
вікна встигаєш благословити
доньку, що поспішає до універ�
ситету.

Похапцем збираєш папери і

збірочки віршів французьких
символістів до лекції, на ходу
зазираєш у дзеркало, якимось
дивом встигаєш дістати помаду
та прихопити в дорогу запах
улюблених парфумів.

У «маршрутці»�метро тисня�
ва, сумка із паперами та книга�
ми видається дуже важкою, але
ніхто й не збирається поступи�
тися місцем. З одного боку
хлопчина в навушниках відсто�
ронено слухає «попсу», і ти ми�
моволі підпадаєш під уплив
примітивного ритму, в якому
десь губляться вишукані мета�
фори Артура Рембо та музи�
кальні пейзажі Поля Верлена.
З іншого боку якийсь виконроб
скеровує процес ремонту прос�
то в «маршрутці»: мусиш бути
свідком голосної розмови зі
специфічною лексикою.

Десь глибоко в душі ще тре�
петно живе справжня поезія,
але побут і гамір великого
міста, що прокидається, уперто
видавлює її.

Важко бути жінкою.
...Вигребла сухе листя з

барвінку на татовій могилі. Вип�
расувала вимережані мамини�
ми руками рушники, повісила
їх над іконами та родинними
портретами. Мама заспокоєно
зітхнула, склала втомлені руки в
пелені: хата до празника приб�
рана.

Пізно вночі замісила тісто.
М’яке, запашне, воно урівнова�
жило емоції. Мимоволі захо�
тілося наспівати якусь мелодію.
Потихеньку намагалася кожно�
му пиріжечкові надати гарної
форми.

Уранці доньки наввипередки
мчали на кухню, вибираючи
улюблені пироги: із сиром чи
яблуками. Відчула лагідний
вдячний погляд чоловіка, що,
смакуючи чай зі свіжими пиро�
гами, згадав свою маму, яка на�
повнювала дитинство своїх
синів духмяним запахом пиро�
гів із вишнями...

Добре бути жінкою.

...Хтось із колег на роботі
раптом назвав тебе сонячним
променем. Зібравши останні
сили – намагаєшся на лекції пе�
редати вишукану сугестивну
силу символістської поезії.
Черпнувши енергії від небай�
дужих очей юних слухачів, ле�
тиш додому, немов на крилах.
Додає снаги лагідне весняне
сонечко. Ніяковієш від неспо�
діваних захоплених поглядів
чоловіків. Торкаються глибин
душі закохані теплі рідні очі, що
не помічають срібла у твоєму
волоссі...

Укладаєш великодній кошик.
Долучаєшся до благословенної
молитви, проникливого співу
церковного хору й остаточно
відновлюєш внутрішню гар�
монію. Гроном прохолодної
свяченої води біля церкви
знімаються залишки внутріш�
нього сум’яття і втоми. Свято!..

Ніна ГОЛОВЧЕНКО,
доцент Університету «Україна»

Наші реалії Чи легко бути жінкою?

Печальними очима на цей світ
Обрати професію для люди�

ни – серйозний крок, який є
вирішальним у подальшому
житті. Можна навіть сказати,
що це «квиток у життя». Та чи
бачили ви коли�небудь люди�
ну, яка прагне стати людиною?
Озирніться навколо. Чи ви
знаєте цінності тих людей, які
вас оточують? Наші мрії стали
зводитись до отримання пев�
них матеріальних благ. Ви ба�
чили, як ставляться до бідних
людей? Я маю на увазі бідних у
матеріальному плані. Про таких
часто кажуть, що в них не вис�
тачило розуму забезпечити
сім’ю. І невже цинічна, самоза�
кохана особа, яка звикла до
розкоші і комфорту, є показни�
ком людини?

Декілька днів тому я їхала в
метро і побачила дивну карти�
ну. Жіночка років п’ятдесяти,
вбого вдягнута, згорблено кро�
кує по вагонах метрополітену,
опираючись на палицю. Вона
простягає руку і просить допо�
моги. Обіцяє за всіх молитись і
бажає кожному щастя. І дивно
те, що у жінки доглянуті нігті з
французьким манікюром. Ви�
никає питання: їй дійсно

потрібна допомога чи це такий
сучасний спосіб заробітку? І чи
шкода вам таку жіночку?

Одного разу ми з однокурс�
ником вирішили посидіти після
занять, попити кави і просто
поспілкуватись. Ми сіли на
лавці, під якою лежала купа по�
рожніх пляшок. Відразу до нас
підійшла старенька жінка, за�
питала, чи можна забрати
пляшки. У жінки були сірі сумні
очі. Можливо, мені здалося,
але я побачила в них сльози. Їй
було сімдесят із чимось років, з
ранку до вечора вона тримала
рекламу в метро, а ввечері, по�
вертаючись додому, збирала
порожні пляшки. Грошей вис�
тачало, щоб заплатити за ліки і
комунальні послуги. Жінка
зібрала пляшки в невеличку
стару сумку і повільно пішла
додому, дивлячись своїми пе�
чальними очима на цей світ, –
такий великий і повний неспра�
ведливості. З того часу я не мо�
жу дивитися в очі літнім людям.
Я ніби відчуваю за собою про�
вину за їхню неспокійну
старість.

Кожного дня, їдучи в універ�
ситет на заняття, я зупиняюсь

біля метро, щоб попити кави. І
так само, кожного дня, до мене
підходять молоді хлопці з про�
ханням дати їм дві гривні на
маршрутку. Розповідають різні
історії, в які я зовсім не вірю.
Спочатку я не звернула увагу на
їхній зовнішній вигляд і алко�
гольний перегар. Але, коли та�
кий юнак, отримавши гроші на
автобус, подався у бік місцевої
«розливайки", моє співчуття як
рукою зняло. Деякі з них хова�
ють очі під чорними окуляра�
ми, а коли звертаються до ме�
не, то називають «пані» або
«мадам». У мене немає бажан�
ня допомагати таким людям.

Після таких випадків дуже
важко вірити людям. Сумно,
що, допомагаючи, не знаєш –
дав ти гроші шахраю чи справді
допоміг людині. Коли в метро
лунає голос нещасної жінки,
яка промовляє лише вивчений
текст, ми дістаємо гаманець і
даємо їй гроші. Але наскільки
щиро звучать її слова?

Люди перестали вірити в се�
бе, деякі, втративши роботу,
починають пити, замість того,
щоб шукати нову. Погляньте на
цих людей, які, не знаючи міри,

п’ють на свята, коли їм весело, і
так само п’ють, коли їх спіткає
невдача. Мені боляче дивитись
на тих молодих хлопців, яким
ще не виповнилось двадцяти
п’яти, а вони вже мають проб�
леми з печінкою. І таких зараз,
на жаль, багато. І невже сьо�
годні це всі наші цінності? Я ти�
сячі разів бачила, як у людей від
спиртного світяться очі, наступ�
ного дня ці самі «світлячки» ста�
ють туманними і погаслими.
Але чому саме алкоголь сьо�
годні став для людей великою
цінністю?

І, живучи в таких умовах, ко�
ли важко відрізнити правду від
неправди, ми все одно повинні
залишатися людьми. Це наше
призначення, наша мета. Ко�
жен має свої мрії, ставить собі
мету в житті. Та не кожен заду�
мується над правильністю своєї
мети. Зробити кар’єру, побуду�
вати дім, створити сім’ю? І це
все? Бути цінителями людських
душ, а не одягу, прикрас і
грошей. Дорожити тими мо�
ментами і людьми, які більше
ніколи не повторяться.

Марина ЗЕНКЕВИЧ,
студентка IV курсу
Інституту філології 

та масових комунікацій
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У кінці листопада у м. Вор�
зель, що на Київщині, відбувся
17 Київський обласний фести�
валь творчості дітей та молоді з
особливими потребами «Повір
у себе». Цей фестиваль вже ба�
гато років збирає таланти з усієї
Київщини. У ньому беруть
участь як діти, так і молодь, зок�
рема – студенти.

Серед такої талановитої сту�
дентської молоді – Костянтин
Гордейчук, студент V курсу
Інституту філології та масових
комунікацій ВМУРоЛ «Украї�
на». Костя представляв на фес�
тивалі місто Бучу, де він зараз
проживає. Хлопець прибув на
фестиваль вперше і відразу
привернув до себе увагу ор�
ганізаторів та інших учасників
«Повір у себе».

Протягом двох днів Костя ви�
конав кілька пісень, а також –
прочитав гуморески. Співає
Костя пречудово. У цьому змог�
ли переконатися всі, хто чув йо�
го на заходах і фестивалях, ор�
ганізованих нашим університе�
том. Тепер у цьому змогли пе�
реконатися всі, хто був на фес�
тивалі «Повір у себе» у Ворзелі.
До того ж, Костя був готовий
заспівати не лише на сцені, а і
під час багатьох гуртків та
відпочинку – будь�де, як справ�
жній артист. Крім того, він вия�
вив себе як дуже добрий това�
риш і галантний кавалер, чого
представниці прекрасної статі,
які були на фестивалі, не змог�
ли не помітити.

Можна з упевненістю сказа�
ти, що Костя залишив по собі
лише хороші враження. А які ж
враження від фестивалю зали�
шилися у нього? Щоб про це
дізнатися, я поставила Костян�
тину кілька запитань.

З яким настроєм ти їхав на

фестиваль? Чи були сумніви:

їхати чи не їхати?

Настрій, просто кажучи, був
кепський. На щастя, різно�
манітні конкурси та концертні
заходи у моєму житті – не
рідкість. Тож думав собі: «Чи не
стане і цей фестиваль одним із
багатьох?»

Мій шлях на фестиваль був
досить складний. Не те, щоб
нічого не виходило, просто
виникало багато вагань. Та й
взагалі думав: «Чи варто вит�
рачати свій час. Проте, зро�

бивши, незначне зусилля –
прибув до Ворзеля.

Чого ти очікував від фести=

валю? Чи справдились твої

очікування?

Я вирішив нічого не загадува�
ти наперед, а побачити все та�
ким, яким воно є. Бо коли почи�
наєш планувати, обов’язково
щось не вийде, або вийде
зовсім інакше. 

Прибувши на фестиваль, я
побачив багато цікавих та жит�
тєрадісних людей. 

Їхні очі світилися по�особли�
вому... Цей фестиваль став для
мене особливим, бо я отримав
те, на що й не сподівався: бага�
то нових друзів та однодумців,
взяв участь у різноманітних
гуртках: це і вишивання хрести�
ком, і боді�арт (малювання
фарбами по тілу), і малювання
на склі та спів. Були й такі місця,
де я дуже хотів, проте не зміг
побувати.

Якими були твої перші

враження від фестивалю

«Повір у себе»? Які враження

загалом?

На «Повір у себе» я прибув
уперше. Тож можу сказати таке:
фестиваль для мене – це одне

суцільне позитивне вра�
ження. Тут відчув себе
по�справжньому віль�
ним від буденної імли.
Це, напевно, найдиво�
вижніша мить, коли лю�
дина стає собою. Їй хо�
четься бути відкритою
для всіх, ділитися
своїми прагненнями,
болями та переживан�
нями. Саме тут я відчув
домашній затишок і без�
межну насолоду від
спілкування з друзями.

Що тобі найбільше

сподобалось на фестивалі?

Таких миттєвостей було кіль�
ка. Дуже сподобалася твор�
чість учасників фестивалю.
Хлопці та дівчата показували
свої таланти і, найголовніше, –
робили це щиро та з великим
натхненням. 

У вестибюлі розміщувалася
величезна виставка. Малюнки,
вишиванки, вироби із бісеру й
тканини, дерева та паперу, –
все це неабияк захоплювало.
Особисто мені дуже сподоба�
лися вишиті бісером ікони й
картини. 

Концертна зала також «ся�
яла» безліччю вишуканих но�
мерів. Граційні танці на візках,
щира та прониклива пісня, пан�
томіми та інші виступи, які мог�
ли споглядати вдячні глядачі.

Що або хто на фестивалі

вразив тебе найбільше?

Дуже сподобалося тепле,
ставлення до таких людей як
ми. Фестиваль показав, що ба�
гато хто хоче допомагати дітям
з особливими потребами. І що,
насправді, поняття «інвалід» не
існує, просто є деякі люди які до
інших ставляться «інакше»:

десь не розуміють, насміхають�
ся, часом докоряють. Забуваю�
чи, що таким ставленням вони
роблять зло. Недарма ж у Єван�
гелії є одна із найважливіших
заповідей: «Люби ближнього
свого, як самого себе».

Цікавим був і останній день:
нагородження, цікаві бесіди із
меценатами та гостями фести�
валю. Саме тут я познайомився
із відомою співачкою – Анто�
ніною Матвієнко: мав із нею
цікаву розмову, а після – вона
заспівала пісню особисто для
мене. 

Тож вражень, як то кажуть:
«Хоч греблю гати!»

Як тобі атмосфера фести=

валю?

Таке враження, що побував
на якійсь іншій планеті. Атмос�
фера та взаємопідтримка на
фестивалі була винятковою. Га�
даю, що не лише для мене.

Чи приїдеш на фестиваль

наступного року?

Хоч цього року я вперше по�
бував на фестивалі, у мене за�
лишилося багато вражень і нас�
наги для роботи над собою.
Наступного року хочу знову по�
бачити всіх, хто був зі мною
протягом фестивалю. 

За цей рік треба кардинально
переглянути свій репертуар,
вдосконалити власні вокальні
здібності та ще більше їх розви�
нути. Не лише для себе, а у пер�
шу чергу для тих, хто вдячно та
щиро сприйматиме мій спів.

Дуже дякую за відповіді,

Костя. Сподіваюсь, ще не раз

зустрінемось із тобою на

майбутніх фестивалях.

Навзаєм! Неодмінно зустрі�
немося наступного року! До
зустрічі!

Авжеж, до зустрічі! Я цілком
і повністю погоджуюся з Кос�
тею і додам, що фестиваль
«Повір у себе» став справжнім
передноворічним дивом як
для Костянтина, так і для інших
учасників. Чудові подарунки
всім учасникам, зустрічі з
давніми та новими друзями,
відкриття власних талантів, це
все – фестиваль «Повір у се�
бе». Отже – далі буде.

Світлана ПАТРА,
студентка IV курсу
Інституту філології 

та масових комунікацій

Закоханий у піснюТаланти твої, «Україно»

На знімку: Костянтин ГОРДЕЙЧУК
на фестивалі «Сяйво надій»

Фото В. Тарасова 

Журі фестивалю і авторка публікації
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Університет Україна роз=

ширює свої кордони у на=

вчанні і починає проводити

літературні засідання. Один

із таких заходів відбувся

14 грудня в читальній залі

університету. Предметом

конференції була книга

О. О. ГОРОБЦџ «Босоніж по

битому склу». Своїми вра=

женнями поділились студе=

нтки кафедри журналістики

Ольга КАЛЕНСЬКА та Аліна

СИМОНЕНКО.

Один із давніх мудреців ска�
зав: «У житті завжди є місце
подвигу!» Не завжди цей под�
виг здійснюють на війні, ризи�
кують чи здоров’ям і навіть
життям. Бувають, на жаль, й
інші ситуації, коли доводиться
вибирати між спокійним без�
конфліктним існуванням і муж�
німи вчинками. Політика, жур�
налістика, бізнес… та зрештою
майже кожна людська діяль�
ність може поставити людину
перед прийняттям відповідаль�
них рішень. 

Олександр Олександрович
Горобець відомий у нашій
країні журналіст і письменник.
Усе траплялося в його житті, як і
в житті багатьох людей! Але у
2002 році сталося те, на що не
сподівався ні він, ні його родичі,
друзі, колеги. Арешт, сум�
нозвісне Лук’янівське СІЗО. Не

за кримінальний злочин поса�
дили його, а за політичні погля�
ди, громадянську позицію. Не
вгодив і не годив тодішній го�
ловний редактор «Правды Ук�
раины» тодішнім можновлад�
цям і потрапив за грати. Та всі
намагання сфабрикувати  спра�
ву закінчились безрезультатно.
І допомогли в цьому не стільки
адвокати, як мужня грома�
дянська позиція журналіста. 

Під час більш як семимісяч�
ного перебування в слідчому

ізоляторі використовував най�
меншу можливість для твор�
чості, бо життя підкинуло такий
матеріал, повз який не міг
пройти байдуже. Вже на волі
дописав цю книгу «Босоніж по
битому склу».

З того часу Олександр Олек�
сандрович Горобець написав
ще чимало. До того ж, він пос�
тійно займається журналісти�
кою, є викладачем нашого уні�
верситету. В «Україні» він уже
четвертий рік. Тож не випадко�

во, що університетська бібліо�
тека вирішила влаштувати чи�
тацьку конференцію за твором
О. О. Горобця. Організувала її
директор бібліотеки Ніна Ко�
лесникова. Вона ж і вела кон�
ференцію. Бібліотекарі підготу�
вали до заходу книжково�
ілюстративну виставку «Пуб�
ліцистика незалежної України»,
а під час  бібліографічного огля�
ду  присутні були ознайомлені з
іншими книгами О. Горобця.
Особливо зацікавили «Рідна
колиска�Джурин» – про рідне
селище автора та « Заручник
спокуси, або записки гламурно�
го коханця». 

Олександр Олександрович
дуже стисло розповів про своє
життя і творчість. Його розпо�
відь суттєво доповнили студен�
ти, викладачі, працівники уні�
верситету. Вони здебільшого
аналізували книгу «Босоніж по
битому склу». Студенти, яких
навчає викладач, захоплено
розповідали про те, в чому
Олександр Олександрович є
прикладом для них. Вони під�
креслили його професійні риси
як письменника, як  публіциста,
так і наставника у житті.

Як відмітили майбутній  жур�
налісти, до конференції залучи�
лись студенти технічних спе�
ціальностей. Слова автора кни�
ги дійшли до сердець прогре�
сивних «технарів», які активно
проявляли інтерес до того, що
відбувалося в бібліотеці. До
речі, в читальній залі розмісти�
лись 75 учасників заходу.

Знані науковці торкались
особливостей творчого стилю
письменника (кандидат філо�
логічних наук О. Коломієць,
доктор філологічних наук
І. Конвісер).

На читацьку конференцію
працівники бібліотеки запроси�
ли відомого юриста України,
пана Олега Березюка, який
очолює «Українське юридичне
товариство». Своєю темою для
виступу він обрав правові ас�
пекти подій, описаних у книзі
«Босоніж по битому склу», а
також власні дослідження щодо
непростих взаємостосунків
преси і влади.

(Закінчення на 12 стор.)

Читацька конференція

«Пароль життя — свобода слова»
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Резонанс у читацькій ауди�
торії викликав виступ Сергія
Подимана – інспектора охоро�
ни університету. Виступаючий
заявив, що напередодні взяв в
університетській бібліотеці
книгу О. Горобця «Босоніж по
битому склу», прочитав, а
помітивши оголошення про чи�
тацьку конференцію, відпро�
сився з роботи і прийшов по�
ділитися думками. Книга ори�
гінальна, написана цікаво. Аби
не збитися в своєму виступі,
чоловік усе старанно занотував
до блокнота і прочитав  приго�
ломшеній аудиторії свої вра�
ження від пізнаного. Багатьох
присутніх покорила щирість йо�
го читацьких вражень, конк�
ретність зауважень, висловле�
них на адресу твору. Аудиторія
гаряче аплодувала літньому чо�
ловікові, який із власного
досвіду зазнав, що таке неспра�
ведливе переслідування і за�
судження та яким є перебуван�
ня за гратами.

Глибокий аналіз твору здійс�
нив редактор університетської
газети. Як професійний жур�
наліст Анатолій Урбан говорив
про історичну роль подібних
творів, котрі розкривають «га�
зетну кухню» та навчають мо�
лодих журналістів чесності у
ставленні до обраної професії,
а також «про науку» відстоюва�
ти професійні права в стосунках
із владою. 

Сам же Олександр Олекса�
ндрович поділився своїм важ�
ким життєвим досвідом. Пуб�
ліцист розповів, як дуже важко
було реалізувати книгу до дру�
ку, бо жодному з видавництв
не хотілося мати проблем, над�
рукувавши таку книгу. Політич�
не есе, як його називає сам ав�
тор,  не має жодних  перекручу�
вань та політичних спрямувань,
дійсно достойна аналітична
праця, яку цікаво читати навіть
тим, кого політика  не цікавить.
Ніна Петрівна Колесникова
підбила підсумки читацької
конференції, подякувала  пись�

менникові за книгу, яка сьо�
годні на «слуху» у читачів біб�
ліотеки.

Після закінчення заходу  було
проведено невеличку автогра�
фсесію, але натовп не розхо�
дився, продовжував обгово�
рювати деталі книги. Всі учас�

Мисливці Горобця
зловили

І в чорну клітку 
посадили,

Й тому причина вкрай
проста:

Не те співа, не там
літа.

Тож хай у клітці
посидить,

Порозумнішає 
за мить.

Та не так сталось, 
як гадали,

Пташину рабство 
не зламало,

Бо, вийшовши на волю
згодом,

Як і раніш, любив
свободу,

Та ще й птахів він
інших вчить,

Як волю треба 
боронить,

Незламний дух як
гартувати

Й нікого в світі 
не боятись.

Відстоїмо ми праве
діло, – 

Тоді відступлять 
підлі сили.

АнатолІй УРБАН

(Початок на 11 стор.) «Пароль життя — свобода слова»
Про Горобця, 

славного
молодця

Б а й к а

ники були задоволені дійством,
що запам’ятається надовго,
завдяки своїй теплоті спілку�
вання та відкритості думок се�
ред присутніх.

Фото заст. директора 
бібліотеки 

Ірини ДОКАНІНОЇ


