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В народі кажуть: «Восени і
курчата курми будуть». Але до�
дамо до цього: якщо всі збере�
жуться.

А коли перевести у площину
вищих навчальних закладів, то
йтиметься про набір студентів,
які мають відвідувати заняття,
отримуючи належну освіту. Тож
про наявність відповідного кон�
тингенту слід дбати завчасно.
Тим більше, що є серйозні
проблеми демографічного пла�
ну, за набір студентів змагають�
ся сотні навчальних закладів,
причому перевагу мають більш
відомі і знані в Україні.

Одним із перевірених та
ефективних засобів залучення
молоді до навчання є дні
відкритих дверей. Влаштову�
ють їх усі без винятку виші. Не
став винятком і наш універси�
тет. Останній День відкритих
дверей відбувся останньої су�
боти березня.

Загалом до університету цьо�
го дня завітали близько 100
учнів загальноосвітніх шкіл,
професійно�технічних училищ і
промислово�технічного колед�
жу столиці. Окремою групою
ходили наймолодші із потен�
ційних абітурієнтів. Це 14 дев’я�
тикласників шкіл Києва, м. Бро�
вари і Києво�Святошинського
району. Ними опікувався ко�
ледж «Освіта» нашого універ�
ситету.

Але спочатку було загальне
зібрання. Перед майбутніми

Три дні — із 3	го по 6	е квітня включно — в нашому
університеті проходила ІХ Всеукраїнська наукова
конференція «Молодь, освіта, наука, духовність».

В роботі конференції взяли участь представники
15 вищих навчальних закладів. Загалом працювало
14 секцій різного спрямування.

Журі підсумувало конференцію, визначивши кращі
наукові роботи.

абітурієнтами виступили дирек�
тори інститутів: В. В. Малишев
(Інженерно�технолог ічний
інститут), В. В. Поліновський
(Інститут комп’ютерних техно�
логій), декан факультету біоме�
дичних технологій В. В. Нарож�
нов, заступник директора Інсти�
туту економіки та менеджменту
Л. Г. Стожок, директор коледжу
«Освіта» С. І. Смолянова. Відпо�
відальний секретар приймаль�
ної комісії О. А. Волинчук роз�
повіла про умови прийому до
університету. Цю розповідь до�
повнив відеофільм про навча�
льний заклад.

Для учнів була влаштована
екскурсія по університету. Вони
побували в навчальних ауди�
торіях, кабінетах, лабораторіях,
в и д а в н и ч о � д р у к а р с ь к о м у
комплексі, мали розмови з ке�
рівниками, викладачами інсти�
тутів та факультету біомедичних
технологій.

Не залишився осторонь і
відділ виховної роботи універ�
ситету. Його активісти познайо�
мили потенційних абітурієнтів із
роботою відділу, з організацією
дозвілля студентів, зокрема зі
скаутським рухом у навчально�
му  закладі.

Сподіваємося, що День від�
критих дверей допоміг біль�
шості юнаків і дівчат визначи�
тись із подальшим навчанням, а
тим, хто це зробив раніше, ут�
вердитись у своєму виборі.

Костянтин ПАРХОМЕНКО

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

ЗАПРОШУЄ УНІВЕРСИТЕТАбітурієнт
2012

Конференції

ВИСТУПАЮТЬ СТУДЕНТИ І МОЛОДІ ВЧЕНІ

Рік у рік розширюється і міцніє міжнародна співпраця
нашого університету свідченням тому — відвідини
ВНЗ Надзвичайним і Повноважним послом Китаю в
Україні Чжаном Сіюнем.

Фото Ольги ОЛЬШТИНСЬКОЇ



Спочатку кілька цифр. Лише
в Європі налічується понад
20 мільйонів інвалідів. Частка
України в цьому показнику —
понад 2,7 мільйона осіб. Це лю�
ди, котрі здебільшого хочуть
реалізувати себе в різних сфе�
рах життя, стати повноцінними
і рівноправними членами сус�
пільства.

Чи ж удається це всім їм? Бу�
ло б занадто оптимістично, якби
відповідь на це запитання була
ствердною. Причини тому —
різні.

Отримання якісної освіти,
зокрема у вищих навчальних
закладах, є однією з найваж�
ливіших умов інтеграції молоді
з інвалідністю у суспільство.
Дослідження сучасного ринку
праці показують, що інваліди�
випускники ВНЗ мають на
80 відсотків більше можливос�
тей працевлаштуватись, ніж
особи без вищої освіти.

Є й інший бік справи. Інвалід
із вищою освітою почувається
впевненіше в житті. 

Університет «Україна» із пер�
ших кроків свого існування
(а йому лише 14�ий рік) поста�
вив перед собою дуже вдячну
та благородну мету — забезпе�
чити рівний доступ до якісної
освіти всім членам суспільства,
зокрема людям з інвалідністю.
Непросто навчати таких осіб.
Задля цього активно впровад�
жуються в навчально�виховний
процес спеціальні методи, пе�
дагогічні технології та адаптивні
технічні засоби.

Інклюзивна освіта — такий
донедавна не дуже відомий
термін — це освіта, що стосуєть�
ся людей із вадами здоров’я.
Проблем тут чимало. Головне —
знати їх, привернути до них
увагу загалу. Цьому на наш пог�
ляд, сприяло проведення на
базі нашого університету Всеук�
раїнської студентської наукової
конференції. Свої доповіді зав�
часно підготували студенти ба�
гатьох вищих навчальних зак�
ладів України. Наукові розроб�
ки майбутніх випускників ВНЗ
уважно вивчило компетентне
журі. А доповідачі — юнаки і
дівчата, котрі мають певні про�
блеми зі здоров'ям, — отрима�
ли можливість коротко (протя�
гом 5 хвилин) презентувати
свої доповіді, а згодом від�

повісти на запитання учасників
конференції.

Загалом у роботі конференції
взяли участь 20 студентів�учас�
ників Конкурсу, які представля�
ли 11 ВНЗ України. Також брали
участь у роботі конференції сту�
денти 2�3 курсів Університету
«Україна» (16 осіб) та 2 студент�
ки педагогічного коледжу
Львівського національного уні�
верситету ім. Івана Франка.
Всього 38 учасників.

Відкрив конференцію голова
галузевої конкурсної комісії,
проректор з наукової роботи
Університету «Україна», доктор
юридичних наук, професор,
член�кореспондент НАПрН Ук�
раїни В. І. Олефір. Він предста�
вив учасникам конференції
членів галузевої конкурсної
комісії. Серед них відомі вчені в
галузі інклюзивного навчання:

— Олефір В. І., проректор з
наукової роботи, д.ю.н., профе�
сор, чл.�кор. НАПрН України;

— Кольченко К. О., радник
президента з питань інклюзії,
к.т.н., доцент;

— Нікуліна Г.Ф., начальник
науково�дослідної частини, к.т.н;

— Колупаєва А. А., д.пед.н.,
професор, заступник директора
Інституту спеціальної педа�
гогіки НАПН України; 

— Роганова М. В., д.пед.н.,
доцент, проректор з гуманітар�
ної та соціальної освіти Дон�
баського інституту техніки та
менеджменту ЗАТ «Міжнарод�
ний науково�технічний універ�
ситет ім.ак. Юрія Бугая;

— Шеремет М. К., д.пед.н.,
професор, заступник директора
Інституту корекційної педа�
гогіки та психології НПУ
ім. М.П. Драгоманова;

— Яковлєва С. Д., к.мед.н.,
доцент, завідуюча кафедри ко�
рекційної освіти Херсонського
державного університету.

Запрошені учасники конкурсу
представили для захисту та об�
говорення чимало дуже зміс�
товних робіт. Виступи учасників
конференції були заслухані з
великою увагою та зацікавлен�
ням.

Згодом журі, очолюване про�
ректором Університету «Ук�
раїна» з наукової роботи
В. І. Олефіром, підбило підсум�
ки конференції. Назвемо кращі
наукові роботи. Ось вони, які
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Мужні й талановиті — 
про себе і своїх колег

галузева комісія визначила
претендентами на отримання
дипломів переможців першого
Всеукраїнського конкурсу сту�
дентських наукових робіт за
напрямом «Актуальні пробле�
ми інклюзивної освіти». Серед
них претендентами на отри�
мання:

1. Диплома I ступеня стала:
— Кодола Ольга Олегівна,

студентка 5 курсу Національно�
го педагогічного університету
ім. М.П. Драгоманова.

2. Диплома II ступеня стали:
— Алаторцева Наталія Ле�

онідівна, студентка 6 курсу Від�
критого міжнародного універ�
ситету розвитку людини «Ук�
раїна»;

— Забара Олена Олексан4
дрівна, студентка 5 курсу Хер�
сонського державного універ�
ситету.

3. Диплома III ступеня стали:
— Соколовська Маргарита

В'ячеславівна, студентка 3 кур�
су Національного педагогічного
університету ім. М.П. Драгома�
нова;

— Москаленко Ірина Воло4

димирівна, студентка 6 курсу
Миколаївського національного
університету ім. В. О. Сухом�
линського.

Галузева конкурсна комісія
відзначила заохочувальни4
ми дипломами студентів:

— Смаглюк Марію Анато4
ліївну, студентку 3 курсу
Національного педагогічного
університету ім. М.П. Драгома�
нова;

— Загнойка Дмитра Євге4
новича, студента 4 курсу Хар�
ківського національного уні�
верситету радіоелектроніки;

— Мішустіна Євгена Дмит4
ровича, студента 5 курсу Хар�
ківського національного уні�
верситету радіоелектроніки;

— Григоренко Марію Пав4
лівну, студентку 6 курсу Відкри�
того міжнародного університету
розвитку людини «Україна».

Всі учасники ІІ туру Конкурсу
за напрямом «Актуальні проб�
леми інклюзивної освіти» отри�
мали сертифікати та подарунки.

Власна інформація

Привертаємо увагу

Наші гості

Фото О. КОБЕЛЄВА,
виконавчого

директора школи
телебачення

Цю зустріч ініціювала Перша національна школа вітчизняного
телебачення. Студенти і викладачі університету мали змогу
поспілкуватися з відомим німецьким режисером Кирилом Туші.

Всі ті, хто прийшов на зустріч, дізналися багато цікавого про
творчість митця. В доробку професіонала — букет нагород на
престижних кінофестивалях, включаючи «Берлінаре	61».

Та чи не найбільшу увагу світової громадськості привернула
остання робота К. Туші — документальний фільм «Ходор	
ковський». Цей фільм, над яким режисер працював п'ять років,
нещодавно був представлений на Міжнародному кінофестивалі
документального кіно «Докудейз» у спеціальній програмі
«Диктатура і авторитаризм».

На знімку: виступає  К. ТУШІ



Нещодавно на засіданні ради
Інституту комп'ютерних техно�
логій (ІКТ) Університету «Ук�
раїна» було розглянуто питання
про сталий розвиток якості
освітніх послуг та виконання
комплексної програми «Абі�
турієнт�2013».

Важливе місце відводимо
профорієнтаційній роботі. Спів�
робітники інституту активно
працюють із кількома загально�
освітніми середніми школами,
технікумами, коледжами та
училищами.

Особливу увагу приділяємо
випускникам Міжрегіонально�
го вищого професійного учили�
ща зв'язку м. Києва (МВПУ).
МВПУ — одне з найстаріших
училищ України і по праву, ба�
гато років поспіль (невдовзі ви�
повниться 90), є кращим закла�
дом столичної професійної
освіти. Очолює МВПУ директор
Петрович Василь Сергійович.

Ми зацікавлені в співпраці з
училищем і особливу увагу
приділяєм випускникам таких
спеціальностей:

— оператор з обробки інфор�
мації та програмного забезпе�
чення;

— оператор телекомунікацій�

них послуг;
— радіомеханік з обслугову�

вання та ремонту радіоте�
левізійної апаратури.

Випускники майже всіх про�
фесій мають перспективу про�
довжити навчання та отримати
спеціальності в Університеті
«Україна».

Ще на першому етапі вступу
до училища, під час проф�
орієнтаційної роботи, батьків та
учнів інформують про співпра�
цю училища з вищими навчаль�
ними закладами м. Києва. Зок�
рема, з умовами вступу до
вишів із професорсько�викла�
дацьким складом та матеріаль�
ною базою для майбутнього
навчання абітурієнтів.

Одним із напрямків діяль�
ності нашого навчального зак�
ладу є проект «Професійна
освіта осіб із обмеженими мож�
ливостями». МВПУ зв’язку
співпрацює з Київською спеціа�
лізованою школою�інтернатом
№ 5 для сліпих дітей ім. Я.П. Ба�
тюка на підставі укладеного до�
говору вже понад 12 років.

Метою та завданнями проек�
ту є: підготовка за професією
«Оператор комп’ютерного на�
бору», забезпечення адаптації

незрячих та слабозорих до по�
дальшого навчання у вищих
навчальних закладах, підви�
щення можливостей учнів у
працевлаштуванні, забезпечен�
ня соціальної реабілітації учнів
із вадами зору, накопичення
методичних матеріалів і спе�
ціальних програм для незрячих
учнів.

Навчання здійснюється з ви�
користанням матеріально�тех�
нічної бази школи�інтернату й
триває три роки. Після закінчен�
ня повного курсу навчання учні
отримують свідоцтво про здо�
буття робітничої кваліфікації.

Щодо методики навчання, то
є два варіанти навчання роботі
на ПК учнів�інвалідів по зору:

— з використанням тактиль�
ного дисплея та мовного синте�
затора (для тотально сліпих
учнів);

— із програмами збільшення
екрану на стандартному відео�
дисплеї (для слабозорих учнів).

Нам доводиться поєднувати
ці два методи, оскільки групи
учнів сформовані із слабозорих
і тотально сліпих дітей.

До недавнього часу в школі�
інтернаті для сліпих дітей на�
вчання проводилось у класі, ос�
нащеному комп’ютерами для
зрячих. Ситуацію рятувало те,
що комп’ютери були забезпе�
чені кількома програмами оз�
вучування (мовними синтеза�
торами). 

Зараз у школі�інтернаті ми
використовуємо нещодавно
відкритий сучасний тифлоко�
мплекс, обладнаний усією спе�
ціалізованою технікою. На кож�
ному робочому місці учня є,
крім звичайної техніки, брай�
лівський монітор, брайлівська
клавіатура, навушники та ска�
нер. Комп’ютери мають повний
пакет ліцензованого програм�
ного забезпечення, серед якого
є кілька програм для озвучуван�
ня. Тифлокомплекс має два
принтери шрифту Брайля та ба�
гатофункціональний центр, та�
кож проведена мережа Інтер�
нет і локальна мережа.

В’ячеслав ПОЛІНОВСЬКИЙ,
директор Інституту 

комп’ютерних технологій
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Профорієнтаційна робота З турботою про
майбутнє поповнення

Підготовка кваліфікованих
фахівців, що повністю від�
повідає сучасним світовим і
національним тенденціям роз�
витку економіки та науки, є
першочерговим  завданням на
шляху створення конкуренто�
спроможносної високотехно�
логічної країни, якою має стати
Україна.

Актуальною є проблема не�
достатнього рівня забезпечен�
ня потреби роботодавців у кад�
рах, що здебільшого обумов�
лено недоліками професійного
самовизначення молоді, від�
сутністю систематизованої ін�
формації щодо актуальних на
ринку праці професій, низьким
рівнем взаємодії між робото�
давцями та освітньою сферою,
недосконалістю існуючої систе�
ми освіти. Тому своєчасним є
питання підвищення рівня кон�
курентоспроможності молодих
фахівців задля забезпечення

ефективного функціонування
економіки та розв’язання проб�
лем у цій сфері.

Протягом року на засіданнях
н а у к о в о � м е т о д и ч н о г о
об’єднання «Менеджмент і
адміністрування" нашого уні�
верситету проводили обгово�
рення головних питань щодо
вдосконалення навчального
процесу: зі впровадження су�
часних технологій навчання
студентів шляхом розробки
презентаційних матеріалів із
навчальних дисциплін, а також
кейсів, тренінгів; реалізація ме�
тодів індивідуалізації навчання і
вдосконалення самоконтролю
студентів як важливого елемен�
та самоуправління навчальним
процесом, шляхом оцінки про�
фесійних можливостей та здіб�
ностей студентів; обговорення
необхідних організаційних і
практичних заходів щодо за�
безпечення дисциплін високо�

кваліфікованим професорсько�
викладацьким складом у
відповідності до ліцензійних
вимог, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки Ук�
раїни.

Особлива увага на засідан�
нях приділялась питанням
впровадження інноваційних
технологій у навчальний про�
цес задля підвищення якості
освітніх послуг. Одною з таких
інновацій є впровадження і роз�
виток інноваційно�комуніка�
тивних технологій (ІКТ), що
визначає розв’язання відпові�
дальних завдань викладаць�
ким складом ВНЗ. У відповід�
ності з новими кваліфікаційни�
ми вимогами до випускників,
кожен викладач повинен вико�
ристовувати у навчальному
процесі сучасні засоби навчан�
ня для забезпечення якісного
рівня освіти. Переваги таких
ІКТ — можливість об’єднати ве�

ликі освітні ресурси бізнесу, за�
лучити до навчального процесу
фахівців бізнесу, організувати
оперативний доступ до сучас�
них корпоративних інфор�
маційних ресурсів, здійснювати
спільні наукові проекти. Важли�
вою складовою ІКТ є їх універ�
сальність, що дає можливість
зробити їх невід'ємною части�
ною навчального процесу.

У сучасній освіті відбувається
початковий процес етап адап�
тації ІКТ у конкретних сферах
економіки, маркетингу, мене�
джменту, тому виникає розрив
між можливостями освітніх тех�
нологій і їх реальним застосу�
ванням. Не всі викладачі воло�
діють сучасними знаннями для
ефективної реалізації ІКТ. Ми
пропонуємо впровадження та�
ких технологій у рамках нашої
сіткової мережі НМО у вигляді

Актуально Складові успіху у бізнесі

(Закінчення на 4 стор.)
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обміну досвідом, тобто ство�
рюються умови забезпечення
єдиної базової підготовки сту�
дентів з напрямку «Менедж�
мент і адміністрування» неза�
лежно від їх територіального
розташування; підвищується
результативність освітніх ре�
сурсів за рахунок впроваджен�
ня ІКТ; стають принципово
унітарними унікальні освітні
технології.

Необхідно виділити особли�
ву організаційну роль виклада�
ча у впровадженні таких майс�
тер�класів, значно вищий
рівень його особистої підготов�
ки, уведення в технологію

навчання тільки тих компо�
нентів, що гарантують якість
навчання, відповідність мето�
дики комп’ютерного навчання
загальній стратегії проведення
навчального заняття.

При впровадженні ІКТ слід
ураховувати, що комплект на�
вчальних засобів електронних
освітніх програм потребує пе�
регляду всіх компонентів систе�
ми і зміни загальної методики
навчання.

Застосування ІКТ забезпечує
високу ступінь індивідуалізації
навчання і, водночас, орга�
нізації навчання як колективно�
го процесу, що базується на

створенні сталого зворотного
зв’язку.

Нещодавно на засіданні НМО
відбувся навчальний майстер�
клас у рамках молодіжного
соціального проекту «Майбут�
ній менеджер на арені бізнесу».
Мета заходу — надати мож�
ливість представникам відок�
ремлених ТВСП, викладачам та
студентам познайомитись із су�
часними ІКТ, отримати інфор�
мацію від професіональних
тренерів про те, як правильно
використовувати свій по�
тенціал, розвиватись особисто і
професіонально.

На спільному засіданні НМО

Слово – науковцям

(Початок на 3 стор.) Складові успіху у бізнесі
взяли участь представники
компаній: DiaWest, PGK («1 Гру�
зовая», «Курьер», «Postman»,
«Profi»), It Launchpad , Novus,
United Business Corporation.
Проводились співбесіди зі сту�
дентами спеціальностей «Ме�
неджмент організацій», «Мар�
кетинг», «Фінанси». Найкра�
щим запропоновано проход�
ження виробничої практики у
цих корпораціях.

До засідання наша бібліотека
підготувала книжкову виставку.
Її презентувала директор біб�
ліотеки Н. П. Колесникова.

Власний кореспондент

Понад десять років тому
сформовано глобальне бачен�
ня цілей розвитку тисячоліття з
чіткою системою цілей, цільо�
вих індикаторів та часовими
рамками їх досягнення — ба�
чення цілей розвитку для всіх і
для кожного. Це не просто
абстрактні та амбітні цілі. Їх до�
сягнення передбачає втілення
реальних змін у життя людей у
напрямку не лише зменшення
рівня бідності, а й створення
гідних умов для їхньої життє�
діяльності та доступу до
публічних послуг. Україна
приєдналась до глобально виз�
наних цілей разом із іншими
189 країнами світу у 2000 році і
взяла на себе політичні зо�
бов’язання щодо досягнення до
2015 року цілей та завдань з їх
реалізації.

За останні роки у світі відбу�
лися кардинальні зміни. Але
доступ до чистої води та са�
нітарії продовжує бути факто�
ром ризику смертності від
інфекційних захворювань. Нас�
тав час рішучих змін. Сформо�
вана на глобальному рівні сис�
тема Цілей розвитку тисячоліття
(ЦРТ) містить 8 цілей, 21 зав�
дання та 60 індикаторів для
кількісної оцінки прогресу. Ме�
та 7 цієї системи — сталий роз�
виток довкілля.

Завдання та індикатори роз�
ділу сталого розвитку довкілля
програми ЦРТ. 

Розділ сталого розвитку дов4
кілля має чотири завдання:

1. Збільшити до 2015 року
частку населення, що має дос�

туп до централізованого водо�
постачання, зокрема до 90%
міського населення та до 30%
сільського населення.

2. Стабілізувати до 2020 року
викиди парникових газів на
рівні, нижчому на 20% за
рівень 1990 року.

3. Стабілізувати до 2015 року
забруднення водних об'єктів.
Стабілізувати на рівні 8500
млн.куб.м/рік обсяг скидів
стічних вод у поверхневі водні
об’єкти.

4. Збільшити до 2015 року
лісистість території України до
16,1% та площу природоохо�
ронних територій. Розширити
мережу природних заповід�
ників, біосферних заповідників
та національних природних
парків до 3,5% від загальної
площі території України і до
9,0% — загальну площу тери�
торій та об'єктів природно�за�
повідного фонду.

Виконання зазначених ви4
ще завдань повинно контро4
люватись такими індикато4
рами:

1.1. Частка населення міських
поселень, що має доступ до
централізованого водопоста�
чання, % від загальної кількості
міського населення.

1.2. Частка сільського насе�
лення, що має доступ до цент�
ралізованого водопостачання,
% від загальної кількості сіль�
ського населення.

2.1. Обсяг шкідливих викидів в
атмосферу від стаціонарних дже�
рел забруднення, млн.т на рік.

2.2. Обсяг шкідливих викидів

в атмосферу від пересувних
джерел забруднення, млн.т на
рік.

3.1. Обсяг скидів зворотних
вод, млн.куб.м на рік.

4.1. Лісистість територій,
частка земель, укритих лісовою
рослинністю, % до загальної
площі території України.

4.2. Частка площі заповід�
ників, біосферних заповідни�
ків, національних природних
парків, % до загальної площі
території України.

4.3. Частка площі території та
об'єктів природно�заповідного
фонду України, % до загальної
площі території України.

Інтенсивний розвиток вироб�
ництва зумовлює порушення
рівноваги в навколишньому
природному середовищі, що
призводить до загострення
соціально�економічних проб�
лем. Одночасно з вичерпанням
запасів невідновлювальних си�
ровинних та енергетичних ре�
сурсів посилюється забруднен�
ня довкілля, особливо водних
ресурсів і атмосферного повіт�
ря, зменшуються площі лісів та
родючих земель, зникають
окремі види рослин і тварин
тощо. Це негативно впливає на
природно�ресурсний потенціал
держави та здоров’я населення.
Загострюються проблеми, по�
в’язані зі збиранням, утилі�

зацією, знешкодженням і вида�
ленням відходів усіх класів не�
безпеки. Крім того, незадовіль�
ними темпами розширюється
мережа природно�заповідних
територій та об’єктів.

Недостатніми темпами впро�
ваджуються маловідхідні ре�
сурсо� та енергозберігаючі тех�
нології. Внаслідок поступового
забруднення джерел прісної
води, незадовільного технічно�
го стану й зношеності систем
водовідведення і водопоста�
чання, застосування застарілих
технологій водопідготовки зни�
жується якість питної води.
Екологічна ситуація в Україні
характеризується значними
регіональними відмінностями
за рівнем техногенного наван�
таження на навколишнє при�
родне середовище. Протягом
останніх років спостерігається
відносна стабілізація рівня тех�
ногенного навантаження, що
обумовлено структурними змі�
нами в економіці держави та
спадом виробництва, пов’яза�
ного з наслідками фінансово�
економічної кризи. Згадане ви�
магає коректування основних
завдань та індикаторів на
період до 2015 року.

Стан досягнення мети ста4
лого розвитку довкілля:

Доступ до питної води (цент�
ралізованого водопостачання).

Сталий розвиток
довкілля —

пріоритетна мета
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Населення України має в
цілому достатній рівень доступу
до питної води, яка повинна
відповідати національним стан�
дартам якості. Разом із тим
існують суттєві нерівності щодо
забезпечення питною водою
між міським і сільським насе�
ленням. Ці нерівності поля�
гають у різному забезпеченні
водою централізованого водо�
постачання, яка регулярно про�
ходить оцінку якості. Так, місь�
ке населення України вже сьо�
годні забезпечено водою цент�
ралізованого водопостачання
на 88% від загальної кількості
міського населення (населення
великих міст — майже на
100%), у той же час сільське на�
селення відповідно 28% від за�
гальної кількості сільського на�
селення (без урахування коло�
дязної води).

Децентралізовані об'єкти во�
допостачання у сільській місце�
вості, до яких належать шахтні
колодязі (понад 2,1 млн. оди�
ниць), каптажні (близько 1 тис.
одиниць) та глибокі водо�
забірні (близько 90 тис. оди�
ниць) і дрібно�трубчаті сверд�
ловини (понад 350 тис. оди�
ниць), перебувають у переваж�
но незадовільному технічному
та санітарному стані. Майже
третина водозабірних споруд
підземних і ґрунтових вод не
мають належно облаштованих
зон санітарної охорони.

Значний дефіцит фінансуван�
ня «Комплексної програми
першочергового забезпечення
сільських населених пунктів,
що користуються привізною во�
дою, централізованим водо�
постачанням на 2001�2005 роки
і прогноз до 2010 року» та «Дер�
жавної цільової соціальної
програми першочергового за�
безпечення централізованим
водопостачанням сільських на�
селених пунктів, що користу�
ються привізною водою, на
період до 2010 року», які були
розроблені з метою виправлен�
ня незадовільної ситуації із за�
безпечення населених пунктів,
що не мають власних джерел
якісної питної води, не дозво�
лив Україні досягти встановле�
них цілей. Так, заходами Комп�
лексної програми передбача�
лося забезпечити якісною пит�
ною водою 362 сільські насе�
лені пункти, на що повинні були
виділити з державного бюдже�
ту 302, 4 млн. грн., фактично ж
ці заходи за вказаний період

профінансовано в обсязі
23,4 млн. грн., або лише на
7,7%. Не змінилась ситуація із
фінансуванням зазначених
програм і в період 2006�2008
років. У 2008 році було перед�
бачено фінансування Держав�
ної програми в обсязі 50 млн.
грн., але фактично профінансо�
вано 39,45 млн. грн. (тобто не�
дофінансування заходів Прог�
рами у 2008 році становило
21,1%). Тому й виникає не�
обхідність перегляду індика�
торів досягнення та показників.

Викиди парникових газів
В Україні після 1990 року ви�

киди парникових газів знизи�
лись на 50% у зв’язку із занепа�
дом економіки. Однак, надалі
викиди парникових газів поча�
ли знову зростати, і зараз Ук�
раїна продовжує залишатися
однією із найменш енергоефек�
тивних країн світу та однією із
країн, де рівень викидів парни�
кових газів на одиницю ВВП се�
ред країн СНД є найвищим. За
оцінками Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату, загаль�
ний обсяг викидів в Україні у
2007 році становив 436,0 млн.
тонн СО2 в еквіваленті (від�
повідний показник у 2006 році
436,8 млн. тонн). Це на 53%
менше базового показника
Кіотського протоколу на 1990
рік (926,0 млн. тонн), але цей
показник неухильно зростає зі
зростанням економічної актив�
ності, починаючи з 2000 року,
збільшуючись у середньому на
6,6 млн. тонн на рік. У резуль�
таті обсяг викидів на душу на�
селення становить 9,45 тонни
СО2 еквівалента на рік (для
порівняння: щорічні викиди на
душу населення в США станов�
лять 19,78 тонни, у Німеччині —
10,40 тонни, а в Росії — 12,00
тонн). Таким чином, Україна
посідає 19 місце серед найбіль�
ших світових емітентів викидів
парникових газів. Найшкід�
ливішим є енергетичний сек�
тор, передовсім нафтогазова
галузь. У цілому на енергетич�
ний сектор припадає близько
70% загального обсягу викидів
парникових газів в Україні.

Високий рівень енергоспо�
живання відносно до рівня ВВП
є результатом відсутності інвес�
тицій у модернізацію промис�
ловості з часів розпаду Ра�
дянського Союзу. Недостатнє
впровадження енергоефектив�
них технологій в Україні обме�
жує її конкурентоспроможність

у глобальному виробництві та є
причиною значного впливу на
навколишнє середовище на
місцевому і глобальному рів�
нях. Варто зазначити, що низь�
ка енергоефективність є одним
із основних факторів, який по�
силює фінансову кризу в ук�
раїнській економіці. Заходи зі
скорочення парникових газів в
Україні включають підвищення
енергоефективності, розвиток
відновлювальних джерел енер�
гії, перехід на альтернативні ви�
ди палива та сприяння прид�
банню транспортних засобів із
низькими викидами парнико�
вих газів.

Забруднення повітря
Забруднення атмосферного

повітря залишається однією із
найгостріших екологічних про�
блем. Зростання обсягів вироб�
ництва більшості галузей про�
мисловості у 2001�2007 роках
зумовило стійку тенденцію до
збільшення обсягів шкідливих
викидів в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел заб�
руднення, зокрема з 4,05 млн.
тонн у 2001 році до 4,81 млн.
тонн у 2007 році, або на 0,76
млн. тонн (на 18,7%). Разом із
тим, починаючи з 2008 року, в
умовах фінансово�економічної
кризи спостерігалось зниження
промислового виробництва і,
як наслідок, зменшення викидів
в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел забруд�
нення, викиди забруднюючих
речовин скоротились більше
ніж на 0,288 млн. тонн, або на
6% у порівнянні з 2007 роком.
Основними забруднювачами
повітря країни у 2008 році були
підприємства переробної (хі�
мічна, коксо�хімічна, мета�
лургійна промисловість) та до�
бувної промисловості (відпо�
відно 33% та 21% шкідливих
викидів) та підприємства�ви�
робники електроенергії, газу та
води (37%).

Щільність викидів від стаціо�
нарних джерел забруднення у
розрахунку на квадратний кіло�
метр території країни становить
7,5 тонни шкідливих речовин, а
на душу населення — 98 кг.
Проте, в окремих регіонах ці
показники значно перевищили
середній рівень по країні.
Зокрема, в Донецькій області
обсяги викидів у розрахунку на
1 кв. км були більшими у 7,7 ра�
зу, а на душу населення — у 3,5
разу, Дніпропетровській — від�
повідно у 4,0 та 2,9 разу, Лу�

ганській — у 2,8 та 2,5, Івано�
Франківській — у 2,3 та 1,8, За�
порізькій області — у 1,1 та 1,2
разу більше. Підприємствами
м. Києва у розрахунку на 1 кв. км
території було викинуто 32,3
тонну забруднювальних речо�
вин, що перевищило середній
показник по країні у чотири ра�
зи. Серед населених пунктів
країни найбільшого антропо�
генного навантаження від ста�
ціонарних джерел забруднення
зазнають міста Кривий Ріг
(449,4 тис. тонн), Маріуполь
(359,3 тис. тонн), Бурштин
(218,3 тис. тонн).

За даними Держкомстату, у
2009 році збереглася тенденція
до зниження викидів в атмос�
ферне повітря від стаціонарних
джерел. Так, у повітряний ба�
сейн надійшло 3,9 млн. тонн
шкідливих речовин (на 597,0
тис. тонн, або на 13% менше,
ніж у 2008 році). Зазначене
зростання викидів у 2001�2007
роках та їх зменшення у 2008�
2009 роках зумовлює необ�
хідність внесення змін у величи�
ни очікуваних індикаторів, зок�
рема щодо обсягів шкідливих
викидів, що потрапляють
в атмосферу від стаціонарних
джерел забруднення у 2010�
2015 роках.

Необхідно відмітити, що
значну небезпеку для здоров’я
населення України, особливо
міського, становлять пересувні
джерела забруднення атмос�
ферного повітря. Від пересув�
них джерел забруднення в 2008
році в атмосферне повітря
надійшло 2,7 млн. тонн шкідли�
вих речовин, переважна части�
на з яких (2420,3 тис. тонн, або
90,1%) — це викиди автомо�
більного, 66,6 тис. тонн, або
2,5% — залізничного, 16,4 тис.
тонн, або 0,6% — водного,
14,4 тис. тонн, або 0,5% — авіа�
ційного транспорту та 167,7 тис.
тонн, або 6,3% — виробничої
техніки. Із загальної кількості
близько 1,7 тис. тонн (63%) заб�
руднювальних речовин викину�
то автомобілями, що перебува�
ють у приватній власності насе�
лення.

У відпрацьованих газах авто�
мобільних двигунів налічується
близько 100 різних хімічних
компонентів, більшість із яких
токсичні. Основними токсични�
ми інгредієнтами, якими заб�
руднювалось повітря під час
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експлуатації транспортних за�
собів та виробничої техніки, бу�
ли: оксид вуглецю (74,2% або
1991,5 тис. тонн), діоксид азоту
(11,6% або 311,1 тис. тонн),
неметанові летні органічні
сполуки (11,5% або 308,3 тис.
тонн), сажа (1,2% або 33,3 тис.
тонн), діоксид сірки (1,1% або
30,0 тис. тонн). Решта викидів
припала на оксид азоту, метан,
бенз(а)пірне та аміак (0,4%
або 11,2 тис. тонн).

З кожним роком кількість ав�
тотранспорту зростає і відпо�
відно збільшується концент�
рація забруднюючих речовин в
атмосферному повітрі. У 2001�
2009 роках спостерігалось що�
річне збільшення обсягу шкід�
ливих викидів в атмосферу від
пересувних джерел на 0,52
млн. тонн або на 26,1% у
порівнянні з 2001 роком і стано�
вило 2,51 млн. тонн. Зазначене
зумовлює необхідність введен�
ня нового індикатора досягнен�
ня — обсягу шкідливих викидів
в атмосферу від пересувних
джерел забруднення.

Забруднення поверхневих
водних об’єктів

Проблема забезпечення на�
лежного екологічного стану
водноресурсного потенціалу
залишається актуальною для
всіх регіонів України. Практич�
но всі поверхневі та значна час�
тина підземних водних ре�
сурсів, особливо в районах
розміщення великих промисло�
вих комплексів, відчувають ант�
ропогенний вплив, що прояв�
ляється у забрудненні, висна�
женні й деградації цих об’єктів.
За даними Центральної ге�
офізичної обсерваторії Мініс�
терства України з питань надз�
вичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи,
водні об’єкти країни залиша�
ються забрудненими переваж�
но сполуками важких металів,
амонійним та нітритним азо�
том, сульфатами. Випадки ви�
соких забруднень найчастіше
фіксувались у річках басейнів
Західного Бугу, Дунаю, Дністра,
Південного Бугу, Дніпра, річок
Приазов'я та Сіверського Дінця,
а також Київського, Канівсько�
го, Кременчуцького, Дніпрод�
зержинського та Дніпровського
водосховищ.

Надходження забруднених
зворотних вод у поверхневі во�

дойми (через низьку якість їх
очищення) у 2001�2007 роках
практично щорічно збільшува�
лося і у 2007 році становило
3854 млн. куб. м, що на 846
млн. куб.м або на 28, 13% біль�
ше, ніж у 2001 році. Разом з
тим, у 2008�2009 роках в умо�
вах фінансово�економічної
кризи спостерігалось зменшен�
ня скидів забруднених стічних
вод у водні об'єкти. Так, у 2008�
2009 роках відповідно було
скинуто 2728 млн. куб. м та 1766
млн. куб. м, що відповідно на
280 млн. куб. м та 1242 млн.
куб. м менше, ніж у 2001 році.

Усього у 2009 році в поверх�
неві водні об'єкти скинуто 7381
млн. куб. м стічних вод (у тому
числі 1766 млн. куб. м  забруд�
нених зворотних вод), що на
961 млн. куб. м або на 12% мен�
ше, ніж у 2008 році (8342 млн.
куб. м). Найбільші забрудню�
вачі — це промислові підпри�
ємства, в основному енергети�
ки, чорної металургії та вугіль�
ної промисловості (Запорізька,
Донецька, Луганська, Дніпро�
петровська області) та об'єкти
житлово�комунального госпо�
дарства (переважно міст Києва,
Дніпропетровська, Львова,
Одеси, Кривого Рогу, За�
поріжжя). Разом із тим пози�
тивна динаміка щодо зменшен�
ня скидів, у тому числі забруд�
нених зворотних вод у 2007�
2008 роках, в основному пояс�
нюється зменшенням промис�
лового виробництва, а не
ефективністю впровадження
природоохоронних заходів.

Необхідно відмітити, що
якість зворотних вод значною
мірою не відповідає встановле�
ним нормативам. Крім того, у
багатьох областях спостеріга�
ється неефективна робота
очисних споруд. Згадане погір�
шує якісний стан водних ре�
сурсів.

Отже, нововведений показ�
ник — обсяг скидів зворотних
вод у поверхневі водні об’єкти є
одним із найголовніших показ�
ників, який характеризує вплив
людської діяльності на навко�
лишнє середовище, зокрема на
якість водних ресурсів, що ви�
користовуються в тому числі
для потреб населення.

Збільшення лісистості те4
риторій

Загальна площа земель лісо�
господарського призначення та
лісів на інших категоріях земель
становить 10,8 млн. га, з них
9,4 млн. га вкриті лісовою рос�
линністю. Лісистість території
України, що становить 15,6%,
практично не змінювалась про�
тягом 2001�2008 років і є недос�
татньою. Проте, в різних при�
родних зонах лісистість має
значні відмінності від середньо�
го значення по державі. Так,
лісистість Полісся становить
26,8% (оптимальна — 32%),
Лісостепу — 13% (оптимальна
18%), Степу — 5,3% (оптималь�
на 9%), Карпат — 42% (опти�
мальна 45%), Криму — 10,4%
(оптимальна 19%). За площею
лісів та запасами деревини Ук�
раїна належить до малолісис�
тих і лісодефіцитних держав.
Зазначене зумовлює необхід�
ність введення нового індикато�
ра — лісистості територій.

Розширення мережі природ�
них заповідників, біосферних
заповідників та національних
природних парків, збільшення
загальної площі природно�за�
повідного фонду України.

Природно�заповідний фонд
України (далі — ПЗФ) станом на
1 січня 2009 року мав у своєму
складі 7425 територій та об’єктів
загальною (фактичною) пло�
щею 3041,5 тис. га в межах те�
риторії України і 402,5 тис. га в
межах акваторії Чорного моря.
Відношення площі ПЗФ до
площі держави («показник
заповідності») становить 5,04%.
Структура ПЗФ України
включає в себе 11 категорій
територій і об’єктів загально�
державного та місцевого зна�
чення. З них за кількістю най�
більшу частку мають пам’ятки
природи, заказники та запо�
відні урочища — разом близько
90% від кількості всіх існуючих
об'єктів. За площею більше
80% природно�заповідного
фонду припадає на заказники
та національні природні і
регіональні ланд�шафтні парки.

За даними на 1 січня 2009 ро�
ку, в Україні налічувалось 610
територій і об’єктів ПЗФ загаль�
нодержавного значення: 17

природних і 4 біосферних за�
повідників, 20 національних
природних парків, 306 заказ�
ників, 132 пам'ятки природи,
17 ботанічних садів, 7 зоологіч�
них парків, 19 дендрологічних
парків, 88 парків — пам’яток са�
дово�паркового мистецтва. Їх
загальна фактична площа ста�
новить 1571,1 тис. га (в межах
території України), або близь�
ко 52% від усієї фактичної
площі ПЗФ і 2,6% від площі Ук�
раїни та 402,5 тис. га (в межах
акваторії Чорного моря — бо�
танічний заказник «Філофорне
поле Зернова»).

Частка площ територій та
об’єктів окремих категорій у
природно�заповідному фонді
становить: природних запо�
відників — 5,3%, біосферних
заповідників — 7,2%, націона�
льних природних парків —
24,9%, заказників — 38,0%,
пам’яток природи — 0,8%,
регіональних ландшафтних
парків — 20,2%, заповідних
урочищ — 3,0%, ботанічних
садів — 0,1%, зоологічних
парків — 0,01%, дендроло�
гічних парків — 0,05%, парків�
пам’яток садово�паркового ми�
стецтва — 0,44%.

Частка площі об’єктів ПЗФ у
території адміністративних
одиниць («показник заповід�
ності») теж значно відрізняєть�
ся. Найменшою — близько 1% —
вона є у Вінницькій, Дніпропет�
ровській та Кіровоградській об�
ластях, найбільшою — 9,9�
14,8% — у Волинській, Закар�
патській, Івано�Франківській,
Хмельницькій, Чернівецькій
областях, м. Києві, а в м. Севас�
тополі становить 30,3%. У До�
нецькій, Житомирській, За�
порізькій, Київській, Лугансь�
кій, Миколаївській, Одеській,
Полтавській, Черкаській, Хар�
ківській областях та Автоном�
ній Республіці Крим заповідні
те�риторії становлять близько
2�5%, у Львівській, Рівнен�
ській, Сумській, Тернопіль�
ській, Херсонській, Чернігівсь�
кій — 6�9%.

Площа природних заповід�
ників, біосферних заповідни�
ків, національних природних
парків за період 2001�2008 ро�
ків має тенденцію до збільшен�
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ня з 1,6% у 2001 році до 1,9% у
2008 році (на 0,3%) або
відповідно з 970,8 тис. га до
1146,8 тис. га.

Необхідно відмітити, що про�
тягом 2009 року, за даними
Мінприроди, відбулось значне
збільшення загальної площі
природно�заповідного фонду.
Площа ПЗФ зросла на 226,5
тис. га і станом на 01.01.2010

становила 3268,0 тис. га або
5,4% від площі території
держави. Зазначене зростання
в основному відбулось за
рахунок створення 18 націо�
нальних природних парків.

Таким чином, відношення
площі ПЗФ до площі держави
(показник заповідності) у
період 2001�2009 років збіль�
шилось з 4,2% до 5,4 (на

1,8%), що є меншим за прогно�
зовані показники (2007 рік —
7,5%, 2011 рік — 8,6%). У зв’яз�
ку з цим здійснено перегляд по�
казників (індикаторів), зокрема
на 2012 та 2015 роки.

Тетяна ЛУКАШЕНКО, 
старший викладач 

кафедри психології
Університету «Україна» (м. Київ)

Людмила ЛИПОВА, 
кандидат педагогічних наук, 

старший науковий
співробітник

Академії педагогічних наук 
України (м. Київ)

Віктор МАЛИШЕВ, 
доктор технічних наук, 

професор, завідувач кафедри
хімії та новітніх хімічних 
технологій Університету 

«Україна» (м. Київ)

Однією із найрозповсюд�
женіших розваг молоді була ко�
лись так звана «Вулиця» —
своєрідні вечорниці дівчат і
хлопців просто неба.

«Вулиця», звичайно, збирала�
ся в певному, заздалегідь приз�
наченому місці: десь на майдані
посеред села, на зеленому лузі
над річкою чи на леваді.

Так пише про українські ве�
чорниці відомий дослідник зви�
чаїв нашого народу Олекса Во�
ропай.

Місце проведення вечорниць
за холодної чи загалом неспри�
ятливої для веселощів погоди
змінювалось, і досить легко і
прийнятно для їх учасників, на
теплу й простору хату, бажано
малолюдну, щоб було де роз�
вернутись молоді.

Ще кілька років тому в нашо�
му університеті вирішили по�
вернутись до такого гарного
свята. Ініціатива була проф�
спілкова. Та й усі без винятку
вечорниці — а їх відзначили
шість разів — проводить проф�
спілкова організація навчаль�
ного закладу. Звичайно, скла�
дається сценарій, продумується
низка заходів, які б зацікавили
присутніх, зробили більшість не
просто пасивними глядачами.

А те, що дійство проводиться
напередодні Міжнародного
жіночого свята, в першу декаду
першого весняного місяця, ро�
бить його дуже адресним. Воно
про жінок. Їх вітають, зичать
Щастя, Добра, Кохання. Причо�
му гарні і приємні слова виголо�
шують не тільки керівники нав�
чального закладу (а це здебіль�
шого чоловіки), а й просто та�
лановиті, в чомусь удатні люди,
які присвячують жінкам свої
найкращі пісні, вірші.

Знаною і прийнятною всіма
учасниками вечорниць є Весна.

На всіх дійствах славлять цю
пору року. Загалом вечорниці,
попри всю різницю у сценаріях,
відбуваються весело і жваво: із
музикою, читанням віршів,
здебільшого поздоровчих за
змістом, а найбільше із піснями.

Але почнемо із самого початку.
Свято відкрив проректор універ�
ситету з організаційно�адміністра�
тивної роботи П. В. Фесюк. Він

щиро привітав, передусім
жінок, усіх учасників дійства.
Теплі й сердечні слова на адре�
су жінок навчального закладу
виголосив Президент універси�
тету П. М. Таланчук. Своїх коле�
жанок привітала голова проф�
кому університету Г.Ф. Нікулі�
на. До речі, вона була ведучою
свята, вміло і досить цікаво
представляючи всіх тих його
учасників, котрі прийшли на ве�
чорниці із цікавими творчими

номерами, переможців усіх
конкурсів.

А конкурсів, уже за тра�
дицією, було чимало. Це і на
кращу українську страву (заод�
но із презентацією підрозділу
університету), і на кращий кос�
тюм (теж український народ�
ний), і визначення перемож�
ниць у різних номінаціях. Без
нагород, причому заслужених,

ніхто не залишився. Бо всі ті, хто
завітав на вечорниці, зазда�
легідь і добре підготувались до
свята. Були і творчі видумки, і
приємні несподіванки.

Переможницями в окремих
номінаціях стали проректор
університету О. П. Коляда (міс
«Екстравагантність»), заступ�
ник першого проректора
університету А. В. Коротєєва
(міс «Діловитість»), начальник
управління виховної роботи

В. А. Дика (міс «Елегантність»).
Найкращі українські народні

костюми продемонстрували
жінки Інституту соціальних тех�
нологій.

Море пісень подарували
учасникам свята по�справжньо�
му талановиті люди нашого
університету. Віночок українсь�
ких народних пісень дуже гар�
но виконав ансамбль «Маль�

ва». Як завжди, була
на висоті керівник
цього ансамблю Тетя�
на Кисляк, яка заспіва�
ла і в складі ансамблю,
і сольно. Гарний ро�
манс жіноцтву (до
речі, власний твір) по�
дарував жінкам заві�
дувач кафедри ком�
п’ютерних технологій
С. С. Забара.

Були й інші пре�
м’єрні несподіванки.
Старший викладач
Інституту економіки та
менеджменту, заслу�
жена артистка України
Світлана Мирвода
запропонувала загалу
дві дуже гарні ліричні
пісні. А молодий вик�
ладач цього інституту
Руслан Іщенко виконав
пісню кіровоградсько�
го композитора Вікто�

ра Терещенка на слова
автора цього матеріалу «Біля
двору знов розквітли вишні».

Свято вдалося і, думаю, за�
пам'яталося всім його учасни�
кам. Адже вечорниці — це не
тільки традиційна розвага, а й
прекрасний привід знову
сприйняти й оцінити те найкра�
ще в українських звичаях та
обрядах, яке живе і житиме
вічно.

Анатолій УРБАН

За народними традиціями і звичаями

Колись це називалося «вулицею»

Виступає лауреат багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів
пісенний гурт «Мальви»

Фото О. КОВАЛЬЧУКА
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Є люди, котрі цікаві і на
відстані, і в ближчому спілку�
ванні. Це стосується представ�
ників абсолютної більшості
професій. Але чи не найбільше
людей мистецтва.

Ада Миколаївна Роговцева �
знана і відома артистка театру і
кіно. Високі звання, заслужені
нагороди та відзнаки не
обійшли її за радянських часів.
Грала в театрі і кіно талановито
та чудово, стала справжньою
улюбленицею мільйонів гля�
дачів. І такою є і зараз.

Здавалось би, тільки про свої
успіхи, життя в театрі і кіно буде
розповідати студентам та вик�
ладачам нашого університету
уславлена артистка. Так, без
цього не обійшлося. Та все ж го�
ловним на майже двохгодинній
зустрічі було інше. Ада Роговце�
ва розповідала про своє дитин�
ство і юність, про найближчих
родичів, про свою сім’ю, про ті
вподобання, захоплення, які
наповнюють її життя гарним
змістом і духовністю.

Важко, та й мабуть не�
потрібно, переповісти сказане
того дня мисткинею. Але на де�
яких моментах її розповіді вар�
то зупинитися: відома артистка
визнала, що ніколи не була
войовничим опонентом ра�
дянської дійсності. Тим більше,

що доводилося в театрі і кіно
грати такі ролі, які мали утверд�
жувати основні постулати того�
часного режиму. Але в повсяк�
денному житті ніколи сама, як її
сім’я, не була апологетом ко�
муністичних ідеалів.

Ада Роговцева високо оцінює
мужність, навіть героїзм окре�
мих «шістдесятників», гостро
засуджує пристосуванців, так
званих перекинчиків, яким
байдуже все, крім власного
збагачення. Артистка і її сім’я
завжди жили, та й сьогодні жи�
вуть без зайвої розкоші. Так,
Ада Роговцева погоджується на

участь у різних телесеріалах,
радіє кожній ролі в кіно (ук�
раїнському чи, трапляється, в
російському), щоб, за її висло�
вом, не жебракувати. А треба ж
фінансово підтримувати внука,
котрий став кінооператором,
інших родичів.

Що вражало, передусім, у
виступі Ади Миколаївни, у її
відповідях на запитання слу�
хачів? На мою думку, пере�
дусім, щирість, відвертість.
Наприклад, згадуючи про бабу�
сю чи тітку, артистка говорила
не лише про позитив своїх ро�
дичів, а й про ті їхні вчинки, які

можна оцінювати по�різному.
«Дісталось» від А. Роговцевої, і
чи не найбільше, тим колегам,
для яких звичні інтриги, заз�
дрість, кар’єризм. На думку на�
родної артистки СРСР і України,
дорогу до визнання мають
прокладати тільки талант, на�
полеглива повсякденна праця,
бажання і вміння бути цікавими
для загалу.

Ада Роговцева — автор кіль�
кох книг. Вони загалом про
життя, її і її сім'ї. Це і роздуми
про пережите. Як відомо, чо�
ловік Ади Роговцевої — дуже
відомий в Україні кіноактор —
Костянтин Степанков залишив
помітний слід у вітчизняному
кінематографі. І коли його не
стало, Ада Миколаївна не мог�
ла не написати книгу про таку
чудову людину.

Віриться, що попереду у
А. Роговцевої ще чимало інших
книг. У тому числі, й поетичних.
На зустрічі артистка прочитала
кілька власних поезій. Усі вони
гарні, цікаві за змістом і фор�
мою.

Зустріч закінчилась роздачею
автографів, фотографуванням.
Студенти і викладачі охоче
спілкувалися з народною арти�
сткою, бажали їй подальших
успіхів, насамперед, творчих.

Анатолій УРБАН

Наші гості Якщо по2справжньому народна

Знай наших
Щорічно студенти нашого

університету демонструють ви�
сокі спортивні досягнення на
українських та міжнародних
спортивних аренах. Однак, зна�
чимість цих перемог не змен�
шується. В жовтні минулого ро�
ку в Єревані (Вірменія) відбувся
V чемпіонат Європи з греко�
римської боротьби серед спор�
тсменів із вадами слуху. В
складі збірної команди України
взяли участь студент 3 курсу
Інституту соціальних технологій
(спеціа�льність «Фізична ре�
абілітація») Віталій Бутенко,
працівник науково�дослідної
частини, випускник університе�
ту Сергій Малишевський, а та�
кож випускники нашого універ�
ситету Анатолій Борисенко та
Андрій Ткаченко.

Як розповів тренер збірної
України Григорій Садоян, усі
спортсмени показали себе з

найкращого боку й виступили
достойно. Так, С. Малишевсь�
кий у ваговій категорії 55 кг, пе�
ремігши в перших двох сутич�
ках спочатку сербського, а
потім російського спортсменів,
поступився у фіналі тільки мо�
лодому вірменському борцю і
зайняв друге місце.

В. Бутенко боровся у вазі
60 кг. Подолавши у першому
колі білоруського спортсмена,
він програв господарю змагань
вірменському борцю і вимуше�
ний був змагатися за третє
місце з болгарином, якому не
дав шансів стати призером
чемпіонату.

Достойно змагалися і наші
випускники А. Борисенко (ва�
гова категорія 84 кг) та А. Тка�
ченко (вагова категорія 96 кг).
Програвши по одній сутичці,
вони вибороли треті місця і
зробили вагомий внесок до

загальнокомандної першості у
чемпіонаті. Це вже друга поспіль
перемога збірної команди Ук�
раїни на чемпіонатах Європи.

На знімку: 
В. БУТЕНКО, Г. САДОЯН, 

А. БОРИСЕНКО,
С. МАЛИШЕВСЬКИЙ

Підкорили Європу
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Становлення державної мо�
ви та її повноцінне функціону�
вання є одним із критеріїв
успішного розвитку будь�якої
держави та зміцнення її авто�
ритету на міжнародній арені.
Спробуємо простежити стано�
вище української мови в Ук�
раїні в минулому та сьогоденні
української держави. Протягом
майже чотирьох століть ук�
раїнська мова зазнавала жорс�
токого переслідування то забо�
рон. Коротко наведемо факти
лінгвоциду української мови,
тобто методичного і системного
викорінювання її як мови ук�
раїнського народу:

1720 р. — указ Петра І про за�
борону книгодрукування ук�
раїнською мовою і вилучення
українських текстів із церков�
них книг.

1753 р. — указ Катерини II про
заборону викладати українсь�
кою мовою в Києво�Могилян�
ській академії.

1769 р. — заборона Синоду
РПЦ друкувати й використову�
вати український буквар.

1863 р. — Валуєвський цирку�
ляр про заборону давати цен�
зурний дозвіл на друкування
українськомовної духовної і
популярної освітньої літерату�
ри: «Ніякої окремої мало�
російської мови не було і бути
не може».

1876 р. — Ємський указ Олек�
сандра II про заборону друку�
вання та ввозу з�за кордону
будь�якої українськомовної лі�
тератури, а також про заборону
українських сценічних вистав і
друкування українських текстів
під нотами, тобто народних
пісень.

1908 р. — чотирма роками
після визнання Російською ака�
демією наук української мови
мовою, сенат оголошує україн�
ськомовну культурну й освітню
діяльність шкідливою для
імперії.

Подібну мету переслідувала і
мовна політика більшовицько�
го режиму, яка, починаючи з
30�х років, не обмежилася
зовнішньою русифікацією, що
поступово звужувала сферу
застосування української мови.
Паралельно було запровадже�
но керовану згори практику
уподібнення її до російської,
перетворення української мови
на бліду копію мови сусідньої

держави, що мало довести її
вторинність та меншовартість, а
відтак і непотрібність.

Отже, українська мова зазна�
ла впливу настільки руйнівних
процесів, що після проголошен�
ня її державною на порядку
денному постає питання від�
новлення її у функції рідної мо�
ви для значної частини ук�
раїнців.

Сьогоднішній стан українсь�
кої мови в нашій державі мож�
на визнати незадовільним. Той
факт, що значна частина ук�
раїнських громадян використо�
вує у своєму повсякденному
житті мову сусідньої країни, по�
винен змусити всіх нас замис�
литися, чи достатньо ми пра�
цюємо задля популяризації ук�
раїнської мови серед наших
громадян, не кажучи вже про
популяризацію її за межами Ук�
раїни.

Слід відмітити, що з усіх сфер
суспільного життя, в яких побу�
тує національна мова, найваж�
ливішою для її існування і роз�
витку є родинно�побутова
сфера. Побутова мова спілку�
вання — це та перша мова, яку
дитина засвоює в родинному
колі та за допомогою якої пізнає
світ. Вона формує елементарні
структури мислення і світо�
сприйняття у дитини.

Незважаючи на те, що ця мо�
ва проста і конкретна, вона
посідає центральне місце в сис�
темі мовних стилів. Якою б роз�
виненою не була мова, якщо
вона виходить з ужитку в ро�
динно�побутовій сфері, то пос�
тупово відмирає.

Головним супротивником у
справі реабілітації української у
функції рідної виступає сфор�
мована російськомовна атмос�
фера наших міст, що породжує
ефект мовного диктату середо�
вища. Адже згідно із законом
соціалізації, «жодна з осіб не
може ізолюватися від реакції на
неї навколишніх осіб, яка впли�
ває на її поведінку та ви�
дозмінює останню на всіх ста�
діях життєвого циклу». Україн�
ське урбаністичне середовище
створює психологічно ком�
фортні переваги для російсько�
мовної частини населення і
дискомфортні для тих, хто
зберігає вірність рідній мові. Го�
ворити українською в усіх ситу�
аціях міських контактів означає

повсякчас долати опір мовного
середовища. Можна сказати,
що мовно�культурна атмосфера
наших міст зробила російську
мовою пристосування, а ук�
раїнську — мовою протистояння.

Звичка користуватися росій�
ською в побуті при вимушено�
му переході на українську в
професійній діяльності пород�
жує явище так званої «де�
рев’яної мови», мови, якій бра�
кує природності вимови, вираз�
ності, гнучкості, достатнього
лексичного запасу. Пародійні
рядки Олександра Ірванця «Як
ти звучиш калиново�дубово,
рідна моя українська мово»
асоціюються саме з таким по�
ширеним типом мовлення,
пов’язаним із натужним внут�
рішнім перекладом із російсь�
кої.

Обмежене використання ук�
раїнської мови в усному спілку�
ванні гальмує й ускладнює
справу оздоровлення інших
стилів, зокрема адміністратив�
но�ділового й, особливо, нау�
кового як незалежних, заснова�
них на власному ґрунті мовних
утворень. Внесення змін у нау�
кову термінологію, необхідність
припинення практики кальку�
вання російської термінології,
завдання адаптації навали анг�
ломовних запозичень, зумов�
леної новими політичними умо�
вами, — все це потребує пов�
ноцінного функціонування ук�
раїнської мови не тільки в пи�
семній, а й в усній практиці нау�
кового спілкування. Без нього
переважна більшість слушних
рекомендацій у галузі термінот�
ворення зависає в повітрі.

Попри ту руйнацію, якої заз�
нала українська мова у XX ст.,
вона зберегла повновартісним і
неушкодженим один надзви�
чайно важливий у житті сус�
пільства стиль — художній. Як і
розмовно�побутовий, він нале�
жить до базових у стильовій
мовній системі. Але якщо пер�
ший охоплює прагматичні сфе�
ри життя, то другий належить
царині мистецтва слова. Ху�
дожній стиль є найбагатшим на
засоби вираження, головна йо�
го роль — культуротворча. Відо�
мий вислів Хайдеґґера: «Мова,
яка прагне охопити буття в усій
його повноті, перетинає кордо�
ни вічності» стосується пере�
дусім літературної мови. Ці сло�

ва цілком можна віднести і до
української мови, її літератур�
на форма розвинена, багата й
досконала.

На сьогодні формування в
масовій свідомості престижно�
го образу нашої культури, для
якого вона має всі підстави,
заблоковано дозволеною вла�
дою московською експансією в
інформаційно�культурний
простір України, що продовжує
тримати населення на рівні па�
сивного споживача московсь�
кої версії сучасної цивілізації і
програмувати в масовій свідо�
мості вигідний колонізаторові
образ українців. Як зазначає
О. Забужко, характеристики,
якими наділено «колонізовано�
го» в «колонізаторському»
сприйнятті: розважальний ек�
зотизм (сказати б, мила втіш�
ність...), потенційна диском�
фортність (прихована загроза)
— і комічність».

Натомість із трьох основних
сфер спілкування, які виділяє
соціологія — родинно�побуто�
вій, професійній і сфері масової
культури, — саме остання на�
дається до порівняно швидкої
українізації і використання її у
функції ефективного засобу ак�
тивізації та поширення усно�
розмовних форм побутування
мови, оскільки вона найтісніше
пов'язана з урбаністичною мов�
ною стихією.

Масована інвазія російсько�
мовного маскульту в Україну
перекрила найефективніший
шлях оздоровлення мовної си�
туації і з кожним днем розши�
рює ту величезну прірву, яка
існує між історично виробле�
ною, досконалою літератур�
ною формою української мови
та її живою щоденною ре�
алізацією.

Лише популяризація україн�
ської культури в різноманітних
жанрових і стильових формах
разом із україномовною адап�
тацією іноземної телепродукції
спроможна підняти престиж ук�
раїнської мови, сприяти пасив�
ному її засвоєнню й, таким чи�
ном, зупинити процес відми�
рання живих урбаністичних
форм побутування мови.

Оксана ПОЛІЩУК,
випускниця Дубенської філії

Університету «Україна»,
аспірантка

Мово моя, українська Якщо ми — державники
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Освітній проект «Міжнародна
олімпіада з основ наук» був за�
початкований Будинком учите�
ля Уральського федерального
округу (м. Єкатеринбург, Росія)
у 2003 році. Учасниками є
9 країн: Росія, Білорусія, Німеч�
чина, Туреччина, Таджикистан,
Казахстан, Чехія, Україна та
Польща.

Олімпіада проводиться з
15 предметів навчальної прог�
рами: російська мова, літерату�
ра, математика, інформатика,
фізика, географія, природозна�
вство, біологія, хімія, історія,
суспільствознавство, англійська
мова, німецька мова, фран�
цузька мова, основи безпеки
життєдіяльності.

В Україні додатково включе�
но три дисципліни: українська
мова, українська література,
історія України.

Олімпіада проходить у два

етапи, які проводяться дис�
танційно через мережу Інтер�
нет, результати обробляються
спеціальним програмним за�
безпеченням.

За підсумками Конкурсного
тестування після І етапу учасни�
ки розподіляються за двома
лігами, що дає учням право
брати участь у фінальному етапі
Міжнародної олімпіади:

• Вища ліга — високий рівень
(60�100 балів);

• Прем’єр ліга — середній
рівень (30�59 балів).

Результати учасників тесту�
вання розміщуються в особис�
тому віртуальному кабінеті на
сайті www.znaniesvet.ru

Всі учасники тестування у
І етапі отримують сертифікати
відповідного зразка. Грамота�
ми, дипломами та призами на�
городжуються учасники фіна�
льного етапу, що набрали від

50 до 100 балів. 
Місця проведення фінально�

го (третього) етапу: закордонні
майданчики, провідні ВНЗ
країни, опорні школи.

Із 4200 українських учасників
першого етапу до фінальних
змагань пройшли 2600 шко�
лярів. Місце проведення фі�
нального тестування кожен
учасник обирав самостійно (за�
кордонні майданчики: Чехія,
Туреччина, Росія; в Україні:
Київ — Університет «Україна»,
ТВСП Університету «Україна»,
опорні школи у різних областях
України).

На фінальний етап до Києва
приїхали школярі з України,
Росії та Туреччини. Всього на
базі Університету «Україна»
проходили конкурсне тестуван�
ня 87 учасників. Окрім основної
частини проведення фіналу,
школярам і їхнім наставникам

було запропоновано екскур�
сійну програму, що передбача�
ла оглядову ознайомлення зі
столицею, відвідування Києво�
Печерської лаври, Музею на�
родної архітектури та побуту в
Пирогово, НСК «Олімпійський»
та Музею води.

Активно допомагали в ор�
ганізації фінального етапу у
Києві волонтери та керівники
студентського самоврядування,
Центр художньої творчості,
помічник Президента універси�
тету О. С. Кривоносов.

Координатором проведення
Олімпіади в Україні є Універси�
тет «Україна», Інститут відкри�
тої освіти, де директором —
О. В. Майборода.

Олена СМІРНОВА,
заступник директора

Інституту відкритої освіти,
Оксана САВЧЕНКО,

автор проекту

Престижна спеціальність,
відомий навчальний заклад,
високі вимоги до навчання сту�
дентів — ось основні критерії
мого вибору ВНЗ для подаль�
шого навчання та отримання
диплома кваліфікованого фа�
хівця. 

Приємною несподіванкою
для мене став педагогічний ко�
лектив Інституту права та
суспільних відносин Універси�
тету «Україна» — такі справжні
професіонали в моєму житті
траплялися не часто. Ці люди не
просто працюють на викла�
дацькій ниві, вони живуть цим.
Кафедра міжнародної інфор�
мації та кафедра суспільно�
політичних наук, глобалістики
та соціальних комунікацій роб�
лять вагомий внесок у моє жит�
тя. На першій із цих спеціаль�
ностей я навчаюсь, на іншій
працюю й отримую досвід, а
завдяки людям, які працюють
та викладають в Інституті, маю
стимул удосконалюватися.

Почну з того, що я з Донеччи�
ни, із маленького шахтарського
містечка Димитрова. Народи�
лася у сім’ї шахтаря та вчитель�
ки. Вихована в українських тра�
диціях. Навчалася в українській
гімназії, згодом у Красноар�
мійському педагогічному учи�
лищі за спеціальністю «Педа�

гогіка та методика викладання
креслення». Я завжди знала, що
зміню спеціальність, але ніколи
не думала, що опинюся в Києві.
За порадою знайомого зупини�
ла вибір на спеціальності
«Міжнародна інформація» —
отже постав вибір, який ВНЗ об�
рати? Спробувала свої сили у
вступній кампанії до Київського
інституту міжнародних відно�
син, де вступила за контрактом,
але вартість навчання для шах�
тарської родини була завелика,
бо в сім’ї у нас двоє студентів —
я і молодша сестричка Ліліана,
до речі, яка вже також є студе�
нткою Університету «Україна».
Отже, я зупинила вибір на
Університеті «Україна» суто в
цілях економії, але якістю на�
вчання була здивована в най�
ліпшому розумінні цього слова.
Безцінні знання від відомих
спеціалістів — викладачів�між�
народників, які читають не суто
теорію, а передають життєвий
досвід. Це вагома різниця між
викладачами�теоретиками та
викладачами�практиками. Бо�
рис Анатолійович Афанасьєв
вражає своєю енергетикою та
великим життєвим досвідом
дипломата. Валерій Михайло�
вич Бебик є найліпшим прикла�
дом, як бути професіоналом
своєї справи. Завдяки його зу�

силлям до навчального проце�
су приєдналося багато публіч�
них людей. Ці люди — вже
сформовані особистості, виз�
нані спеціалісти, які передають
досвід молодшому поколінню з
метою формування політичної
еліти України. Вони готують
найкращих фахівців.

Слід зазначити, що тільки
сильна людина збирає навколо

себе сильну команду. Так і Пет�
ро Михайлович Таланчук зі�
брав і збирає кращих із кращих
викладачів для підготовки май�
бутніх спеціалістів у різних
галузях. За це йому велике сту�
дентське «спасибі».

Юлія СТУЖУК,
студентка 4 курсу 

Університету «Україна»,
спеціальність 

«Міжнародна інформація»

Олімпіада з основ знаньОсвітній проект

Це — мій університет На таких людей 
тримаємо рівняння

На студентському фестивалі «Сяйво надій»

Фото В. ТАРАСОВА
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Світ твоїх захоплень

У нашому університеті Ана�
толій Адольфович Урбан пра�
цює вже понад 10 років. Увесь
цей час редагує університетську
газету. Як літредактор вичитує
праці викладачів, статті сту�
дентів. А ще пише вірші, друку�
ючи окремі з них в універси�
тетській газеті.

Анатолій Адольфович тісно
спілкується з колективом біб�
ліотеки навчального закладу.
І саме директор бібліотеки Ніна
Петрівна Колесникова запропо�
нувала організувати творчий
поетичний вечір, назвою якого
стали рядки із вірша А. А. Урба�
на «І щоб душа надіями жила…»

Ніна Петрівна Колесникова
ретельно готувалась до цієї
події. Вона старанно відбирала
поезії та тих, хто їх міг би про�
читати, шукала виконані пісні
на слова поета, занурювалася у
світ біографії автора, адже пе�
ред нею лежало ще й інше важ�
ливе завдання — бути ведучою
заходу. Творчий поетичний
вечір видався святковим, усла�
вився поетичними рядками,
ліричними піснями, квітами,
подарунками.

Розпочала літературно�му�
зичну композицію Анжеліка
Логвинчук — бібліотекар  або�
немента правознавства. Вона
прочитала вірш «Добрий слід
на землі». Бібліограф Наталя
Панасюк провела огляд книж�
ково�ілюстративної виставки
«Щирих почуттів велика й
ніжна сила», що була оформле�
на спеціально до свята.

Справжні почуття любові до
рідної землі доніс до нас Віталій

Бонар (співробітник бібліотеки)
разом із віршем «І знов я тут».

Вшанувальником творчості
поета виявився інспектор охо�
рони Сергій Подиман, який
висловив вдячність А. А. Урба�
ну за щиру поезію та прочитав
вірш «Роки летять».

Серед прискіпливих і вдум�
ливих читачів поезії був при�
сутній поет і автор багатьох
віршів, покладених на музику, а
саме викладач Інституту філо�
логії та масових комунікацій
Василь Васильович Губарець:
«Зараз за поетичне слово ніхто
не платить, але любов, яка
відчувається нині у читальному
залі, — краща за будь�які гроші.
В Анатолія Урбана, як і будь�
якого справжнього поета, зак�
ладено почуття красивого. І во�
но з ним назавжди. Слово пое�
тичне — вічне, і буде жити після
нас ще дуже довго!».

Більш яскравим свято стало
завдяки пісенному блоку, який
представив Руслан Іщенко, мо�
лодий викладач у університету.
Він виконав романси «Стали
рідними очі карі» та «Біля двору
знов розквітли вишні». Чудова
гра на гітарі, прекрасний голос і
слова, які зворушили слухачів…

Ще 20 років тому вірші Ана�
толія Адольфовича привернули
увагу композиторів. Першу
пісню «Ви любов бережіть» по�
чули у Володарці. Навіть досі
цей весільний вальс виконують
на святах, весіллях, які справля�
ються у Київській області.

Не залишили байдужими
вірші А. Урбана й відомого на
Кіровоградщині композитора

Віктора Терещенка, киян Ігоря
Саїка і Віталія Кияницю. Їхні
пісні виконують заслужена ар�
тистка України Світлана Мир�
вода, лауреат багатьох кон�
курсів Світлана Дудко. Пісні ос�
танньої ми почули у запису на
вечорі.

Запам’ятався виступ доктора
технічних наук Віктора Мали�
шева: «Мені приємно вітати
сьогодні людину, активного
вболівальника футболу. Іноді я
можу собі дозволити зателефо�
нувати Анатолію Адольфовичу
вночі і разом із ним прокомен�
тувати футбольний матч.

Він уже багато часу редагує
мої і моїх колег по Інженерно�
технологічному інституту статті,
посібники, книги. І коли хтось
пропонує перевірити ще раз, я
сміливо відповідаю: що ні, бо
після Анатолія Адольфовича в
цьому просто немає потреби».

На вечорі виступили також
завідувач кафедри журналісти�
ки Віталій Кар�
пенко (із ним
свого часу на�
в ч а в с я
А. А. Урбан),
голова проф�
кому Універси�
тету «Украї�
на» Ганна Ніку�
ліна, яка теж
не оминула
теплих слів.

Анатолій Ур�
бан відгукуєть�
ся на всі події,
які відбува�
ються в універ�
ситеті. Нещо�
давно він по�
бував на чи�
тацькій конференції, прове�
деній за книгою Олександра Го�
робця (заслуженого журналіста
України) «Босоніж по битому
склу». Через кілька днів він на�
писав першу у своєму житті
байку «Про Горобця, славного
молодця». Її і прочитала на ве�
чорі заступник директора біб�
ліотеки Ірина Доканіна.

Гумористичним виступом
привітав автора академік
Станіслав Забара.

Кандидат педагогічних наук,
доцент Ніна Головченко так
сказала про свято: «Все життя я
дотична до літератури високого
ґатунку, творчості всесвітньо

визнаних письменників і поетів,
та спілкуючись із творчими
людьми, а їх у нас в універси�
теті чимало: Анатолій Урбан,
Станіслав Забара, Віталій Кар�
пенко, Василь Губарець, — я
зрозуміла просту істину. Їхні
вірші чи проза наближають чи�
тачів до мистецтва слова. Дос�
тупні за формою, шляхетні за
змістом вірші Анатолія Адоль�
фовича Урбана формують мис�
тецький смак масового читача.
Через те на його творчому ве�
чорі зібралися і науковці, і сту�
денти, і працівники університе�
ту. І я бачила, як бриніли сльо�
зами їхні очі, коли лунали ряд�
ки віршів, присвячені темі ко�
хання, сенсу життя людини на
землі, наприклад: «…Знов радію
весні / Й дуже теплому літу, /
Тож і прагну так жить, Щоб
щось добре робити. / Сонце в
небі встає, / Щоб живе все
зігріти. / Добрий слід на землі /
Кожен має лишити».

А завершив вечір сам автор,
висловивши подяку працівни�
кам бібліотеки своїм віршем
«Радо йду я до бібліотеки».

Дуже хочеться, аби таких
свідомих патріотів, закоханих
чоловіків, люблячих батьків,
небайдужих до чужого горя
людей було якомога більше.

Бажаємо Анатолію Адоль4
фовичу життєвої наснаги

і квітучого натхнення! 
Бути здоровим 

і завжди молодим!

Ольга КАЛЕНСЬКА,
журналіст студентського 

імідж�центру

Щирих почуттів велика
й ніжна сила

Фото І. ДОКАНІНОЇ
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Стрімка, весела, 
пустотлива,

З вінком із квітів на чолі,
Весна впливає, наче диво, 
У наші метушливі дні.

Вона зими ламає грати,
Дарує світу майбуття 
І закликає зачинати 
Усе живе нове життя.

Теплу довкола все  радіє. 
Ідуть бруньки  

щасливі в ріст.
Народжуються світлі мрії
Й життю дарують 

новий зміст.

І хай воно складне 
й не ясно,

На що очікувати слід —
Радіймо, що весна 

прекрасна,
І що вона чарує світ. 
Радіймо разом із

птахами,
Які натхненно гнізда

в’ють, 
І з бджолами, які з

квітками
Розмови на лугах ведуть.

Радіймо, що квітучі 
вишні

Летіти кличуть в даль
ясну.

Яке це щастя, що 
Всевишній

Дарує кожний рік весну!

***   ***   ***

Щастя світле моє,
відгукнись, де ти є?
Може з річкою досі
спілкуєшся тишком,
На якій промайнуло
дитинство моє
Худорлявим, засмаглим
на сонці хлопчиськом.

Прогнали сніжні заметілі
Весни прозоро5сині дні.
Лелеки з півдня прилетіли
На рідні луки запашні.

В очікуванні щастя серце.
Пора кохання осяйна.
Майбутнє радісним 

здається,
Бо в світі править бал

весна!
В п'янкому молодому

квітні 
Жінки магічно чарівні,
Незвично небеса блакитні,
І зорі напрочуд ясні.

Вітрець гілки бузку 
колише

І не заснуть, бо  солов'ї
Дарують очманілій тиші
Чарівні витвори свої.

Лелека, що кружляє в
небі,

Підкорюючи висоту,
Запрошує усіх до себе
Землі вітати пишноту.

І не лякають перешкоди, 
І навіть віриться в дива,
В ці дні святкової

природи,
Як на весні все ожива!

Всеволод ЗЕНЦЕВ,
професор, завідувач кафедри

природничих наук Інституту
комп’ютерних технологій

ГГГГ іііі мммм нннн ВВВВ ееее сссс нннн іііі
А можливо, що в небі

лелекою ти
Над  тим лугом летиш,
босоніж де я бігав,
А можливо, мої
пам’ятаючи сни,
Ти зимуєш  калиновим
гроном під снігом.

У той сонячний край 
на прудкому коні,

Часто в мріях скачу, 
забуваючи втому,

Щоб хоч трохи подихати
милим мені

Духмяним вітерцем біля
рідного дому.

Там лелека кружляє в
п’янкій вишині,

Око радують грона
червоні калини,

Річка тихо дзюрчить…
В дальній все далині,
Та в душі жити їм до

моєї кончини.

Є у світі місця, схожі 
майже на рай,

Чия світла краса виграє
променисто,

Та для мене святим
завжди буде той край,

У якому пройшло 
босоноге дитинство.

***   ***   ***

Наш український дивосвіт


