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Майже все в цьому дійстві
було передбачуваним. Крім
учасників, котрі здебільшого
змінюються кожного року (ад�
же це студентське свято), крім
журі, склад якого теж, хоч і
меншою мірою, теж змінюєть�
ся. Але як змінити чи уточнити
конкурси, в яких беруть участь
дуже здібні та нерідко дуже та�
лановиті юнаки і дівчата?

На вже традиційному місці
проведення університетського
літа — на Площі знань — цього
разу зібралися студенти, викла�
дачі, працівники не тільки ба�
зової структури навчального
закладу, а й 12 територіально
відокремлених підрозділів. Од�
разу скажу: журі було нелегко —
адже з гарного доводилося ви�
бирати найкраще.

Святкове дійство тривало
майже п’ять годин. Масовою
була виставка студентських
творчих робіт. На ній юнаки і
дівчата представили фоторобо�
ти, малярське мистецтво, ви�
шивку, арт�блокноти, поетичні
збірки. Студенти Луцького
інституту привезли на суд гля�
дачів вишивані рушники, со�
рочки, ікони, прикраси з бісеру.

А потім на сцену один за од�
ним піднімалися співаки, тан�
цюристи, декламатори, поети,
представники оригінальних
жанрів.

Назву переможців тра�
диційного огляду талантів. Кра�
щими у номінації «Літературна»

— Цьогорічний фести�
валь продемонстрував
високий рівень підго�
товки всіх його учас�
ників. Особливо складно
було журі визначити пе�
реможця у вокальному
жанрі, оскільки співаки
були і різними, й
оригінальними, й фахо�
вими. Однак, у нас при
підбитті підсумків є певні
пріоритети: насамперед,
це прагнення до
підтримки та розвитку
саме українських тра�
дицій у всіх видах мис�
тецтв. Окрім того, Центр
художньої творчості
Університету «Україна»
в місті Києві виступає
скорше як організатор та
модератор фестивалю,
через те ми намагаємося
відзначити заохочуваль�
ними призами насампе�
ред артистів�аматорів із
регіональних філій університе�
ту, адже їм непросто здивувати
вибагливого київського гляда�
ча. У нас є вже артисти�улюб�
ленці, які не перший раз беруть
участь у таких концертах (Саш�
ко Петров із Горлівки, Руслан
Іванцов із Полтави, Кость Гор�
дієнко з Києва), а є артисти�по�
чатківці, які вперше виступають
на сцені відкритого студентсь�
кого майданчика в Києві, і ми
намагаємося попри їхнє хвилю�
вання побачити та підтримати
їхній талант.

Таке свято творчості та юності
є своєрідним щорічним звітом�
підсумком діяльності нашого
ВНЗ, який позиціонується як
університет розвитку людини,
університет формування гар�
монійної компетентної особис�
тості з толерантним світоглядом
та високими моральними і
національними цінностями.

Марина ЗЕНКЕВИЧ,
студентка V курсу

Інституту філології
та масових комунікацій

визначені Вікторія Сергієнко з
Кіровограда (1�е місце) та
Вікторія Скрипник з Києва (2�е
місце). За номінаціями «Ху�
дожнє мистецтво» не було
рівних Анастасії Катуніній
(Горлівка), а в «Декоративно�
прикладному мистецтві» — Юлії
Форкун (Хуст).

А ось кращі вокалісти: Ірина
Джиджора (Івано�Франківськ)
— «Народна пісня», Руслан Іван�
цов (Полтава) і Наталя Рубано�
ва (Миколаїв) — «Естрадна
пісня». Спеціальними призами
журі відзначило киян Сергія
Ушеренка і Анну Стукалюк.

Кіровоградці Вітольд Лун�
товський та Ірина Куцерда
перемогли в номінації «Естрад�
но�іструментальна музика»,
горлівчанка Анастасія Білослут�
цева — у «Хореографії».

За номінацією «Розмовна»
перевагу журі віддало Олесі
Чабрі (Івано�Франківськ), кот�
ра гарно прочитала вірші
І. Франка і М. Лермонтова, та
Ірині Куцерді (Кіровоград) — за
власний вірш.

Горлівчанин Дмитро Сер�
геєнко влаштував на сцені вог�
няне шоу (номінація «Оригі�
нальний та спортивний жан�
ри»).

Приз глядацьких симпатій от�
римала команда КВК із Білої
Церкви.

Голова журі проректор уні�

верситету Оксана Коляда

підсумувала:
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На знімку:

співає Ірина ДЖИДЖОРА



У кожному суспільстві існує
об’єктивна потреба в лідерстві,
яке властиве самій природі
людини і є найдавнішою фор�
мою організації життєдіяльності
людської спільноти, дієвим за�
собом вирішення суспільних
проблем. Як зазначає відомий
англійський науковець Р. Джой�
нер: «Влада — це здатність
виявляти силу, щоб виконати
поставлену мету. З усіх шляхів,
через які цього можливо досяг�
нути, найбільш ефективним є
лідерство. Ті, хто розуміють
принципи лідерства, — форму�
ють світ… Ті, хто не розуміють
лідерства і не використовують
його, будуть перебувати у
підпорядкуванні».

У сучасній соціально�філо�
софській літературі подається
визначення лідерства «як одно�
го з базових механізмів дифе�
ренціації соціальної діяльності,
що передбачає досягнення
особливого (провідного) ста�
новища певною особою чи пев�
ною частиною групи осіб щодо
інших членів групи як доміную�
чої позиції особистості або гру�
пи щодо іншої частини
суспільства». Про це йдеться у
Великому енциклопедичному
словнику: філософія, соціо�
логія, релігія, езотеризм, політ�
економія.

Таким чином акцентується
увага на ґрунтовному аспекті
реалізації феномена лідерства.
В даному контексті групу мож�
ливо визначити як об’єднання
індивідів, в якому відносини
спільності визначають характер
цілого. Ознаками групи є:
усвідомлення себе як «нас»
(групова свідомість), яка може
виступати як взаємна готовність
членів групи допомогти один
одному, а також певний
життєвий устрій як певний
комплекс певних вимог, які
група ставить перед своїми
членами.

У процесі формування групи
деякі її учасники починають
відігравати активнішу роль, ніж
інші, тобто вони набувають
домінуючого становища. Таким
шляхом учасники розподіля�
ються на лідерів і послідов�
ників. За кількісного зростання
групи й, що особливо важливо,
її стабілізації серед членів групи
складається рангова ієрархія, і

роль лідера набуває вирішаль�
ного значення в діяльності
навіть найменшого колективу.
Група, маючи образ лідера, —
модель, вимагає від реального
лідера, з одного боку, від�
повідності їй, а з іншого, — здат�
ності виражати інтереси групи.
Тільки при дотриманні цих
умов послідовники не просто
йдуть за своїм лідером, але і
бажають іти за ним. Статус ліде�
ра повинен визначатись самою
групою, а не нав’язуватися
ззовні.

Таким чином, у системі гру�
пової взаємодії лідер виконує
такі функції: організаційну (ре�
алізація власних відносин), ко�
ординаційну (визначення мети і
стратегії її досягнення), моти�
ваційну (мотивація послідов�
ників щодо поставлених цілей),
структурно�рольову (можли�
вість формувати рольову дифе�
ренціацію групи), інформаційну
(виконання ролі «інформа�
ційного лідера»), ціннісно�
орієнтаційну (можливість фор�
мувати систему цінностей групи
відповідно до поставленої ме�
ти), виховну.

Для лідерської групи харак�
терна групова одностайність,
яка визначається як сукупність
норм і правил поведінки, ви�
роблення та визнання біль�
шістю членів групи суспільної
думки, спільних цінностей.
Кожна група має чітку ієрархію,
у ній є свої правила гри, підпо�
рядкування одного іншому,
тобто чим більше згуртована
група, тим ефективнішою буде
її діяльність.

Працюючи у групі, кожна ок�
рема особистість зберігає свої
особисті переконання, які, вод�
ночас, не суперечать переко�
нанням групи у цілому. Якщо
між переконаннями особисти�
ми та переконаннями суспіль�
ними виникає певний дисо�
нанс, то індивід залишає групу.
Тобто лідером може стати та
особистість, яка розділяє най�
більш важливі для цієї групи
особистісні межі, хто несе в собі
і пропагує ті цінності, які влас�
тиві групі, та здатна привести
спільноту до вирішення тих або
інших групових ситуацій, проб�
лем, завдань. Лідер повинен
відповідати системі цінностей,
що поділяється членами
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Що значить бути
лідером?

суспільства, але водночас він
також має продукувати нові
цінності, що будуть актуальни�
ми і необхідними власне у да�
ний історичний період.

Для ефективної роботи групі
потрібен певний баланс пози�
тивних способів поведінки,
пов’язаних як із наданням
підтримки, так і з розв’язанням
завдань, що стоять перед нею.
Коли група працює над досяг�
ненням мети, кожен її учасник
може взяти на себе функцію на�
дання підтримки, щоб розряди�
ти напруженість. Група, керова�
на лідером, працює як один ор�
ганізм, у якому, зазвичай, одні
беруть на себе виконання тієї
або іншої ролі, важливої для
вирішення завдань, що стоять
перед групою, а інші відповіда�
ють за підтримку гармонійних
відносин.

Лідером може стати тільки та
особистість, яка володіє комп�
лексом моральних чеснот,

здатністю до самокритики та
розумінням особистої відпо�
відальності за діяльність групи.
Вловивши ідею, яка робить ве�
личезний вплив на душі людей,
і, ставши її прихильником,
лідер закладає основу особис�
того впливу. При цьому досить
важко використовувати ідею
тільки як інструмент завоюван�
ня особистої влади, залишаю�
чись водночас до неї байду�
жим. Ця ідея є об’єктом його
власної віри, і чим сильніше пе�
реконання, тим більше бажання
його реалізації, тим сильніше
бажання впливу на послідов�
ників. Таким чином, людина за�
довольняє свої найглибші ду�
ховні потреби і виконує важли�
ву для спільноти місію.

Ірина ЛОМАЧИНСЬКА,
доктор філософських наук,

професор, завідувач кафедри
документознавства та

інформаційної діяльності
Університету «Україна»

Слово — науковцю

Цей знімок зроблено на Площі знань 
нашого ВНЗ, коли відбувалося чергове

університетське літо
Фото Н. ГОЛОВЧЕНКО

УнІверситетське літо�2012



Однією з найбільш творчих і
цікавих форм практичної діяль�
ності архітекторів і дизайнерів є
участь у розробленні проектів,
які подаються на міжнародні
конкурси та виставки. Зазвичай
міжнародні конкурси (МАДК)
влаштовуються при виникненні
намірів у інвесторів щодо спо�
рудження якогось визначного
містобудівного, архітектурного,
дизайнерського об’єкта, коли
замовники насправді намага�
ються збудувати небачену до
цього споруду та віднайти за
рахунок різноманітних творчих,
мистецьких, певною мірою ви�
падкових евристичних пропо�
зицій найкращий (за визначен�
ням журі) варіант проекту. Роз�
робляючи конкурсні проекти,
учасники (архітектори та ди�
зайнери) мусять виявити своє
непересічне творче мислення,
вміння у стислі терміни прийня�
ти концептуальне рішення, роз�
робити й оформити на найви�
щому професійному рівні об�
сяжну практичну працю за
чітко сформульованою інвес�
торами програмою�завдан�
ням. Конкурсні роботи вимага�
ють найбільшого напруження
творчих сил митців, уміння
продемонструвати свою висо�
ку підготовку та якості майст�
ра�фахівця.

Дуже наближеною до кон�
курсів є участь архітекторів і ди�
зайнерів у міжнародних спе�
ціалізованих виставках (МА�
ДВ), що мають на меті визначи�
ти кращі проекти серед предс�
тавлених. У них учасники, як
правило, демонструють свою
професійну підготовку та майс�
терність широкій публіці, серед
якої обов’язково присутні
представники фірм та осіб, які
замовляють проекти, тобто
майбутніх клієнтів.

Проте сучасні навчальні
програми архітекторів і дизай�
нерів не передбачають та й не
можуть здебільшого передба�
чити розробку конкурсних вис�
тавкових проектів під час на�
вчального процесу, позаяк ого�
лошення про більшість виста�
вок носять непрогнозований,
випадковий характер (за ви�
нятком окремих традиційних
щорічних заходів).

Проблема, яка подається у
загальному вигляді, почасти
полягає у пошуку організа�
ційних заходів, які можуть доз�
волити студентам узяти участь у
міжнародних конкурсах і вис�
тавках без шкоди для навчаль�
ного процесу, а навпаки — з ме�
тою його активізації, з ураху�
ванням додаткових ускладнень
у методиці викладання в інтег�
рованих групах, де є особи з об�
меженими фізичними можли�
востями. Видається, що ця
проблема має певне наукове та
практичне значення як з точки
зору методичної організації, так
і наявних способів навчання сту�
дентів роботі над конкурсними
та виставковими проектами.

Майже після кожного кон�
курсу чи виставки періодичні
фахові видання підбивають
підсумки, аналізують кращі ро�
боти, висновки журі, загальні
організаційні проблеми тощо.
Зрідка публікуються каталоги,
проспекти, програми конкурсів
та виставок. Прикладами таких
публікацій може слугувати
«Будівельний журнал». Так, у
статтях О. Р. Горбика, А. І. Ло�
мовського розглядаються за�
гальні проблеми організації по�
зааудиторних, позапрограмних
самостійних робіт студентів у
творчих навчально�науково�
виробничих майстернях Уні�
верситету «Україна» (СТННВ
«Майстерня»). Проте залиша�
ється майже невивченою проб�
лема системної методичної ор�
ганізації роботи студентів —
архітекторів і дизайнерів у
міжнародних конкурсах, вис�
тавках і, що дуже важливо, ак�
тивного поєднання такої робо�
ти з навчальним процесом.
Цим питанням і присвячена на�
ша публікація.

Основні науково�методичні
цілі її сформулюємо так:

— аналіз досвіду практичної
участі студентів у міжнародних
конкурсних і виставкових про�
ектах на кафедрі дизайну Інже�
нерно�технологічного інституту
Університету «Україна»;

— виявлення специфічності
участі студентів із особливими
потребами у творчих інтегрова�
них групах над розробленням
таких проектів;

— поглиблення активізації
навчального процесу за раху�
нок організації участі інтегрова�
них груп студентів у міжнарод�
них конкурсах та виставках;

— методичне й організаційне
поєднання навчальних програм із
участю груп студентів у конкурс�
них і виставкових проектах тощо.

За десятирічний період існу�
вання кафедрою дизайну Інже�
нерно�технологічного інституту
нашого університету накопиче�
ний чималий досвід методич�
ної організації участі інтегрова�
них студентських груп, до скла�
ду яких входять особи зі стали�
ми фізичними недоліками, у
міжнародних конкурсах та вис�
тавках, що проводились у
нашій країні. Педагогічний ко�
лектив кафедри, складений із
фахівців, котрі здебільшого ма�
ють величезний практичний
досвід архітектурного та дизай�
нерського проектування, з по�
чатку своєї діяльності намагав�
ся залучити студентів до позап�
рограмного виконання реаль�
них, у тому числі конкурсних і
виставкових робіт. Зауважимо,
що в Університеті «Україна»
значний відсоток (до 10�25%)
становлять студенти з фізични�
ми обмеженнями, які навча�
ються у змішаних, інтегрованих
групах, що зумовлює певні пе�
дагогічно�методичні усклад�
нення у навчанні.

Великий практичний досвід
участі інтегрованих студентсь�
ких груп у міжнародних конкур�
сах дає можливість провести їх
попередню класифікацію за об�
сягом, значенням, організацій�
ними методами тощо.

Загалом міжнародні архітек�
турно�дизайнерські конкурси
(МА�ДК) можна поділити на
три основні класи:

1) малі за обсягом конкурси,
де програмою передбачається
розробка проектів невеликих
об’єктів;

2) середні за величиною кон�
курси, що націлені на розроб�
лення проектів середньої зна�
чимості та обсягу;

3) конкурси на великі проек�
ти (містобудівлі, ландшафтні,
архітектурно�дизайнерські та
ін.) об’єкти, які мають особливе
значення.

Прикладом конкурсів 1�го
класу може слугувати МА�ДК
«Сучасний український годин�
ник», що був оголошений у
2007 р. фірмою «Український
годинник». Для участі у цьому
конкурсі, обсяг проектних робіт
якого складався з 1�2 аркушів
формату А�4 та 1�3 аркушів по�
яснювальної записки, була
проведена двогодинна незап�
ланована клаузура на цю тему,
в якій взяла участь інтегрована
група студентів II курсу нашої
кафедри. Кількісний склад гру�
пи — 10 осіб, серед яких троє
студентів із вадами слуху та мо�
ви. Після виконання клаузури
проводилися обговорення,
оцінювання та відбір трьох
найкращих пропозицій сту�
дентів (С. Берестньова, Д. Висо�
чанського, О. Дяченка), які
після доопрацювання в позаау�
диторні години були направ�
лені на конкурс, де нагороджені
грамотами. Результати конкур�
су, що були висвітлені у газеті
університету, викликали знач�
ний інтерес і чималий резонанс
у колективі кафедри. Конкурс
засвідчив необхідність перед�
бачати в робочих навчальних
програмах 1�2 клаузури на 2�4
академічні години з виконання
робіт на умовно вільні, але ба�
жано реальні конкурсні теми.

Вдалою для колективу ка�
федри дизайну була участь
інтегрованої групи студентів III
курсу у щорічному міжнародно�
му конкурсі 2�го класу «Інтер’єр
майбутнього», що проводився
у 2008 р. фірмою «Кnauf», Ака�
демією архітектури України,
Академією будівництва Украї�
ни, Київським національним
університетом будівництва та
архітектури. Тема конкурсу збі�
галась із тематикою курсової
роботи, але термін проведення
був призначений раніше строку
здачі курсового проекту. Проте
інтегрована група студентів (10
осіб, 3 з яких — студенти з вада�
ми слуху і мови) з ентузіазмом
прийняла пропозицію на участь
у конкурсі, і практично всі 10
проектів були прискорено
підготовлені до попереднього
розгляду на засіданні кафедри.
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Тут визначили, що на конкурс
мають надсилатися роботи сту�
дентів О. Бровкіна, Д. Висо�
чанського, О. Дяченка (двоє ос�
танніх — особи з обмеженими
можливостями). Кожен проект
представлений на трьох план�
шетах формату А�1 та з поясню�
вальною запискою на 10 сто�
рінках. Роботи відзначені гра�
мотами журі, стаття про них бу�
ла опублікована у фаховому
«Будівельному журналі». Ця
подія була важливою для ко�
лективу кафедри дизайну, ад�
же досягнення морально окри�
лило студентів групи, які впер�
ше відчули себе переможцями
конкурсу високого професійно�
го рівня. Цей успіх показав, що
можливе виконання курсових
проектів за конкурсною програ�
мою, але необхідна конкрети�
зація тематики курсових про�
ектів та приведення у відпо�
відність терміну їх виконання зі
строками конкурсів.

Характерним для 3�го класу
міжнародних архітектурно�ди�
зайнерських конкурсів (МА�
ДК) був «Замовлений бліц�кон�
курс на визначення найкращої
містобудівної, культурної, архі�
тектурної та мистецької кон�
цепції щодо консервації та су�
часної музеєфікації (ревалори�
зації) автентичних залишків
церкви Богородиці (Десятин�
ної) — пам’ятки археології
національного значення «Місто
Володимира — дитинець старо�
давнього Києва з фундамента�
ми Десятинної церкви» зі ство�
ренням архітектурного ансамб�
лю з можливістю екскурсійного
відвідування, відправлення ре�
лігійних потреб громадян та
проведення протокольних за�
ходів.

Проблема подальшого місто�
будівного розвитку історичної
ділянки Старокиївської гори
має величезне міжнародне зна�
чення, адже, як мінімум, три су�
часні східноєвропейські держа�
ви (Україна, Росія, Білорусь)
вважають, що їх початковий
розвиток пішов саме з цього
історичного місця. У сенсі за�
родження в ті часи ідей східнос�
лов’янського державотворення
ця ділянка, можна сказати, ва�
гоміша від будь�якої на терені
цих країн, хоча й перебуває

нині у ганебному, вкрай занед�
баному стані. Наразі це вкрай
невпорядкована пустка у центрі
столиці, а звідси — малопри�
ваблива для туристів. Необ�
хідність сучасної модернізації
та ревалоризації Старокиївсь�
кої гори — питання національ�
ної гордості трьох східноєвро�
пейських країн та всіх христи�
янських церков, які, об’єднав�
шись навколо цієї благородної
мети, могли б виступити колек�
тивним інвестором і замовни�
ком, що, напевно, зняло б вічну
для нас тему браку коштів.

Конкурс на такий визначний
об’єкт мав статус замовного, і
студенти могли брати участь у
складі творчих колективів,
створених фахівцями. Провідні
викладачі кафедри дизайну,
разом із відомими київськими
спеціалістами з ПАТ «Київпро�
ект», інституту «Київ�проек�
тстальконструкція» та «Київ�
п р о е к т � р е к о н с т р у к ц і я » ,
об’єднавшись навколо спільної
творчої концепції, запросили
до участі у проектуванні сту�
дентів із різних (II�VII) курсів,
серед яких три особи були з
особливими потребами. Обсяг
проектних робіт був чималим:
до 10 планшетів формату А1,
містобудівний макет у масштабі
1: 200 ділянки зі складним
рельєфом, історичною забудо�
вою на підоснові розміром 1,5 х
1,5 м у плані. Термін виконання
проекту був украй обмежений і
становив три тижні. 

Для досягнення високої
якості демонстраційної частини
автори вирішили застосувати
новітні прогресивні матеріали,
інструменти, механізми та тех�
нології, серед яких: акріл лис�
товий, комп’ютерне  програму�
вання, лазерна різка за цифро�
вою моделлю тощо. Без під�
тримки з боку ректорату фінан�
сування закупівлі, транспорту�
вання матеріалів та інстру�
ментів, оплати видів робіт, що
могли виконувати тільки фа�
хівці високої спеціальної квалі�
фікації на унікальних приладах,
опрацювання такого рівня у
виші було б неможливим. Сту�
денти набули значного досвіду
участі у роботі над унікальним
проектом у складі творчого ко�

лективу. Кожен із них працював
над частиною проекту, яка
найбільш відповідала його
творчим нахилам і була для
нього цікавою. Для заохочення
мистецького розвитку май�
бутніх дизайнерів їм було доз�
волено розробити самостійний
варіант проекту, який увійшов
до складу загального вирішен�
ня. Крім того, темами диплом�
ного проекту освітньо�квалі�
фікаційного рівня «спеціаліст»
та магістерської роботи сту�
дентів�учасників творчого ко�
лективу згодом була обрана
конкурсна тематика. У май�
бутньому в таких викладках
слід вносити зміни до навчаль�
ної програми та завдання на
проектування.

Досвід кафедри дизайну що�
до участі у творчих колективах,
які складаються із викладачів і
студентів, у міжнародних про�
фесійних виставках дав підста�
ви прокласифікувати їх у дві
групи:

1) щорічні заплановані про�
фесійні виставки типу «Куіv�
build» або «Kyivinteriors», до
участі в яких можна поступово
підготуватися;

2) незапрограмовані спеціа�
лізовані виставки до міжнарод�
них заходів, що збігаються з те�
мами курсових або дипломних
проектів, — йдеться, наприк�
лад, про міжнародну спеціа�
лізовану виставку до XXX кон�
ференції країн�учасниць Антарк�
тичного договору.

У міжнародних професійних
(будівельних) виставках, що
віднесені до першого класу,
участь груп, які складаються
тільки зі студентів, практично
неможлива. На ці виставки до�
пускаються проектні та буді�
вельні організації або окремі
фахівці (архітектори і дизайне�
ри); за представлення робіт на
виставках слід платити чималі
суми відповідно до площі екс�
позиції. У деяких випадках на
виставку допускаються лише
побудовані об’єкти, чого не мо�
же бути у студентських курсо�
вих і дипломних проектах.
Цікавим винятком із такої ситу�
ації була робота студента О. Дя�
ченка (особа з вадами слуху та
мови) «Класичні етюди», що

являли собою пропозицію із ре�
конструкції типової малогаба�
ритної квартири у панельному
будинку по пр. В. Маяковсько�
го у Деснянському районі
м. Києва (житловий масив
Троєщина�Вигурівщина) з но�
вим інтер’єром, який був вико�
наний у традиційному неокла�
сичному стилі з елементами
мінімалізму. За концепцією, це
була одна з перших і вдалих
дизайнерських спроб надати
нової композиції (яка відпо�
відає сучасному комфорту та
уявленням про заможне житло)
звичайній невеликій квартирі
радянського періоду будів�
ництва 80�х років. Перебудову�
ючи квартиру на переддип�
ломній практиці у ПБК
«ВІСТОН», студент узяв активну
участь у розробленні цього ре�
ального завдання на стадії
ескізного проекту і обрав цю те�
му для виконання диплома.
Працюючи над дипломом та
паралельно беручи участь у
розробленні подальших стадій
проекту (робочої документації,
авторського нагляду за будів�
ництвом), студент О. Дяченко
вніс на захист до Державної ек�
заменаційної комісії незвичну
піонерну роботу, де поєднува�
лися його дизайнерські рішен�
ня та фотографії з уже оздобле�
них приміщень — адже поки
розроблялися переддиплом та
диплом, інтер’єр квартири був
реконструйований. Саме те, що
проект був реалізований, дало
можливість представити його у
співавторстві з головним архі�
тектором проекту на міжнарод�
ну виставку «Kyivinteriors», де
він отримав дипломну відзнаку.

Характерним прикладом бу�
ла також участь студентів
Ю. Бісової та О. Тарновської у
співавторстві з викладачами
кафедри у міжнародній вис�
тавці «Kyivbuild» із практичною
пропозицією модернізації існу�
ючих дитячих садків�ясел із до�
будовою дошкільних групових
осередків, що відповідала заса�
дам шкільної реформи, за якої
дошкільнята 5�6�річного віку
повинні були починати навчан�
ня в таких закладах. З’ясувало�
ся, що за час демографічної
кризи кількість діючих дитячих
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дошкільних осередків, унас�
лідок перепрофілювання, без�
поворотно зменшилася, а чи�
сельність дітей цього віку збіль�
шилася. Керівництво ПБК
«ВІСТОН», де студенти перебу�
вали на переддипломній прак�
тиці, разом із ректоратом
Університету «Україна» запро�
понували розробити пропо�
зиції щодо вирішення цієї
проблеми. Така робота, що ви�
конувалася студентами на
практиці, продовжилася в їхніх
дипломах. Це дало студентам
змогу разом із головним
архітектором проекту та керів�
ником групи взяти участь у цій
міжнародній виставці, де їхній
проект також отримав диплом�
ну відзнаку.

До класу міжнародних виста�
вок, які відбуваються разово і
приурочені до інтернаціональ�
них заходів, що проходять в Ук�
раїні, можна віднести виставку
до XXX Міжнародної конфе�
ренції країн�учасниць Антарк�
тичного договору, де від
університету був представле�
ний дипломний дизайнерський
проект студента О. Гарбарєва
на тему перспективної ук�
раїнської літоральної наукової
станції на цьому віддаленому

континенті. Але спочатку пояс�
нимо, що кафедра дизайну має
довготермінові творчі зв’язки з
Національним антарктичним
науковим центром Академії
наук України. Силами викла�
дачів і студентів на замовлення
цієї організації були виконані
на рівні дипломних дизай�
нерських реальних робіт:

— календар�проспект (сту�
денти Л. Плавська, О. Леон�
тьєва);

— журнал «Експедиція�ХХІ
(студентка М. Ісаєва), а також
курсові проекти студентів III
курсу О. О. Гавриш, О. В. Ліске�
вич, Т. Ю. Мойсіїнко (з�поміж
них три студенти з особливими
потребами). Але тільки дип�
ломний проект студента О. Гар�
барєва дістав почесну мож�
ливість участі у представниць�
кій міжнародній виставці. Зго�
дом цей проект демонстрував�
ся ще на кількох виставках,
зокрема у посольстві Франції,
Київському національному
політехнічному інституті та ін.

Міжнародні виставки цього
класу мають доволі випадко�
вий характер, а для більш га�
рантованої участі в них студе�
нтських проектів необхідний
попередній вибір перспектив�

них тем із піонерних напрямків
науково�технічного прогресу та
творче співробітництво вишів із
провідними науково�дослідни�
ми установами. Потрібне роз�
роблення додаткових завдань
на проектування таких об’єктів,
а також деяке коригування на�
вчальних робочих програм.

Із викладеного матеріалу
можна зробити корисні виснов�
ки і намітити перспективи по�
дальших розвідок. Отже, це:

— участь студентів у міжна�
родних архітектурно�дизай�
нерських конкурсах і виставках
надзвичайно активізує навча�
льний процес, підвищує інтерес
до обраного фаху та розкриває
їхній творчий потенціал;

— введення до складу інтег�
рованих творчих груп із роз�
робки проектів до міжнарод�
них конкурсів виставок сту�
дентів із обмеженими можли�
востями сприяє їхньому без�
болісному входженню у сус�
пільне життя та робочі процеси
виробництва;

— для організації участі сту�
дентських проектів у міжнарод�
них конкурсах та виставках не�
обхідні ретельна попередня ро�
бота професорсько�викладаць�
кого складу стосовно пошуку

відповідних установ для спів�
праці, інформаційний пошук
повідомлень про заплановані
заходи;

— для поєднання навчально�
го процесу з участю студентів у
міжнародних конкурсах та вис�
тавках у методичному плані ре�
комендуються певні коригуван�
ня робочих навчальних прог�
рам, термінів виконання про�
ектів, розробка додаткових зав�
дань на проектування тощо;

— потрібні додаткові роботи
для формування творчих інтег�
рованих студентських груп із
психологічною сумісністю учас�
ників, зокрема осіб із особли�
вими потребами;

— надалі передбачаються
розробки науково обгрунтова�
них рекомендацій щодо ор�
ганізаційно�методичного за�
безпечення участі студентських
проектів у міжнародних конкур�
сах та виставках, внесення про�
позицій щодо означеної тема�
тики у робочі навчальні програ�
ми, здійснення публікацій за
даною темою.

Олександр ГОРБИК,
кандидат архітектури,

професор кафедри дизайну
Університету «Україна»

День здоров’я в університеті
Фото В. ТАРАСОВА
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Маючи вроджену ваду зору,
Руслану довелося навчатися в
інтернаті для слабозорих. Ще в
шкільні роки мріяв грати і співа�
ти, але був сором'язливим, то�
му ця мрія так і залишилася б
мрією, якби не наполегливість
юнака, його віра в те, що заду�
маного й омріяного вдасться
досягти. Після закінчення шко�
ли Руслан вирішив вступити до
технікуму. Там він познайомив�
ся з товаришем, який протягом
навчання постійно допомагав
Руслану в тих науках, які дава�
лися йому складно, а Руслан, у
свою чергу, допомагав другові
в тих предметах, з якими у того
були певні проблеми.

У технікумі почав здійснюва�
ти потрохи свою мрію — став
ближче до музики, бо навчався
грати на фортепіано. Причому
без нот, тобто на слух. Коли в

технікумі організували хор, Рус�
лан вирішив спробувати і тут
свої сили. І не помилився, бо
його прийняли до співочого
гурту.

Після того, як Руслан на парі
з української літератури гарно
прочитав вірші, йому запропо�
нували підготувати гуморески,
і він погодився. Але дуже хви�
лювався, бо вперше в житті мав
самостійно, не в гурті, вийти
на сцену. Дебют був дуже вда�
лий – глядач був задоволений,
а виконавець — щасливий.

Технікум закінчив із черво�
ним дипломом, але, розумію�
чи, що це лише початок
освітнього шляху, Руслан ви�
рішив вступати до ВНЗ. Дізнав�
шись від однокласника про
Університет «Україна», він оби�
рає факультет менеджменту і
вступає на перший курс.

Перший рік навчання  про�
ходить в адаптації до навчан�
ня і до нових одногрупників.
Загалом Руслан дуже пози�
тивно згадує однокурсників і
каже, що йому дуже хотілось
стати старостою групи, але,
оскільки він не мав лідерсь�
ких якостей, то й досі не ро�
зуміє, як йому вдалося це
зробити. Руслан брав актив�
ну участь і в студентському
самоврядуванні університе�
ту, де займався питаннями
інвалідів.

Також на другому курсі
Руслан виступив на фестивалі
«Сяйво надій» у вокальному
жанрі. І з того часу кожен рік
Руслан виступав у ролі то
учасника, то гостя конкурсу.
Логічним продовженням ста�
ло запрошення до ансамблю
«Дніпрові зорі». Із «зорями»
були успішні виступи в різних
конкурсах. А як соліст узяв
участь у конкурсі «Повір у се�

бе», в якому
дійшов до фі�
налу. Виступав
Руслан із до�
повідями на
кількох науко�
вих конферен�
ціях. Тож його
навчання в уні�
верситеті мож�
на загалом наз�
вати цікавим і
різнобічним.

У 2008 році
хлопець із від�
з н а к о ю
закінчив наш
у н і в е р с и т е т .
Але йому не
довелося шука�
ти роботу, бо
Руслана запро�
сили як викла�
дача на кафед�
ру менеджмен�
ту в рідному
навчальному
закладі. Життя
м о л о д о г о ,
е н е р г і й н о г о ,
талановитого
хлопця насиче�
не та яскраве,
бо він продов�
жує вдоскона�
лювати свої
м у з и ч н і
здібності. За�
раз, приміром,

навчається в музичній школі по
класу «Гітара», а також планує
записати нову пісню. Його зап�
рошують виступати і брати
участь у різних масових захо�
дах університету і міста (на
знімку один із дипломів хлопця).

За словами Руслана, без Бо�
жої допомоги він би не зміг до�
сягти цих результатів, які має на
сьогодні. Бо в нього, як і в кож�
ної людини, були складні мо�
менти і тяжкі ситуації в житті.
Але завжди, коли було дуже
важко, він звертався зі щирою
молитвою до Бога й одержував
підтримку і допомогу, а тому
зараз його вже не лякає май�
бутнє, бо він знає, що біля ньо�
го його батьки та друзі, а голов�
не — Бог, який завжди поруч…

Олеся ШКОДИЧ,
соціальний працівник

лабораторії 
соціальної адаптації

Університету «Україна»

У дружбі з піснеюПро тих, хто поряд
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Недавно в одній із телепере�
дач я дізнався, як створювалась
і пішла у світ «Пісня про руш�
ник». Виявляється не всі слова її
належать Андрію Самійловичу
Малишку. Перший рядок цього
шедевру придумав співавтор
поета композитор Платон Іла�
ріонович Майборода. А виник�
ли відомі широкому загалу сло�
ва «Рідна мати моя, ти ночей
недоспала» під час роботи П.І.
Майбороди над фільмом «Літа
молодії». Стрічка була зви�
чайнісінькою комедією, але з
елементами мелодрами. Епізод
зустрічі головної героїні фільму
з випадковим попутником на
даху вагона вимагав не просто
музичного супроводу, а, на
думку композитора, пісні.
Тодішні глядачі пам'ятають, як
хлопець розгортає рушник,
щоб дістати материні пиріжки й
інше продовольство.

Далі були телефонний дзві�
нок до поета, ліричний вибух
А. Малишка, нічна зустріч на
квартирі П. Майбороди, вик�
лик відомого співака О. Таран�
ця, якого швидко переконали,
що пісня на всі віки і прославить
авторів та виконавця.

Такий мій вступ до того, що
не завжди гарне і навіть талано�
вите приходить у голови про�
фесіоналів, котрим за всіма пи�
саними та неписаними прави�
лами й належить творити ви�
датне і нетлінне. Буває, й
нерідко, що тексти до своїх ме�
лодій пишуть самі композито�
ри, а співаки роблять і те, й
інше. Трапляється, що й поети
стають час від часу композито�
рами (є пісні на власні вірші у
Леоніда Федорука, Ганни Чубач
та інших відомих письмен�
ників).

Чи завжди це гарантує успіх?
Ні, не завжди. Але є і дуже вдалі
спроби поєднати в одній особі
кілька здібностей, талантів.
Хіба мало публіцистів, пись�
менників серед технарів, хіба
виняток, коли вчені, інколи
навіть несподівано для себе,
займаються, і дуже успішно,
суміжними науками?

«Пластична драма «Сим�
фонія 7912» — остання праця
університетських акторів теат�
ральної студії «Данко». Автори

дійства — самі
ж артисти на
чолі із режисе�
ром Андрієм
Лелюхом. Со�
рокахвилинна
вистава, на
якій я побував,
п р и в е р н у л а
увагу глядачів,
в основному, з
нашого навча�
льного закла�
ду. Отже, біль�
шість їх бачила
попередні ро�
боти аматорів.
Але ця цікава
вистава ще раз
п е р е к о н а л а ,
що народний
театр (а таке
звання у нього
вже понад рік)
робить упев�

нені кроки в мистецтві, що йому
посильні все складніші речі.

На сцені — троє гуртківців. Це
виконавці з певним досвідом,
трохи меншим — у студента�
четвертокурсника Олега Кири�
ченка — і помітно більшим у ви�
пускниці університету Ольги
Костенко і Наталії Єфремової.
Іншими героями вистави є
світло і музика. Вони супровод�
жують драму від її початку і до
кінця.

Про що ж вистава? Ось як це
висловлено у програмці: «Про�
тягом життя людині дається
безліч шансів пробитися до
Світла чи Пітьми… Вона робить
вибір і це стає її дорогою. Наш
герой подорожує в часі по
своєму життю. Крок за кроком,
шанс за шансом, вибір за вибо�
ром».

Всі три виконавці майстерно,
навіть вишукано зіграли свої

ролі. Вразили дівча�
та — красиві і дуже
пластичні. Та чи не
найбільше їхній мо�
лодший за акторсь�
ким стажем колега
Олег Кириченко. Всі
троє були природ�
ними і переконли�
вими. В кожному
русі, в міміці.

Були, як і годить�
ся, оплески, щирі
відгуки про поба�
чене.

Драма на одному
диханні стала за�
вершальним акор�
дом театрального
року студійців. Та
віриться, що попе�
реду у них ще чима�
ло здобутків, а ба�
гатьох молодих ар�
тистів уже зачека�
лась професійна
сцена. Перші кроки
на цьому шляху вже
зробили Наталя
Єфремова і Ольга
Костенко, які спів�
працюють з про�
відними театрами
столиці і вітчизня�
ним телебаченням.

Анатолій УРБАН

Таланти твої,
університете красиво і дуже переконливо 

Оригінально, 

На знімках головного режисера театру�студії Андрія
Лелюха епізоди із дуже оригінального спектаклю «Симфонія
7912». Студійці Олег Кириченко і Ольга Костенко
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Українське Відродження 20�
30�х років XX століття дало
літературі багато нових та�
лантів, ідей, світобачень. І се�
ред них Микола Хвильовий,
письменник�новатор, само�
бутній і своєрідний автор.

Його твори з нотками імп�
ресіонізму були оригінальни�
ми, відмінними від робіт пись�
менників того часу. Вони вра�
жають силою таланту митця,
глибоким психологізмом ге�
роїв, манерою письма. Його
твори примушують замислити�
ся і над долею автора, і над
трагічною історією України, і
над своїм власним «я». Новели
М. Хвильового «Кіт у чоботях»,
«Наречений», «Солонський
Яр» — це фрагменти, вихоплені
з кривавої і брудної мозаїчної
картини громадянської війни.
Читаючи «Кота в чоботях»,
відчуваєш виразні сатиричні
нотки, сум за загубленою,
знівеченою душею: «Зник това�
риш Жучок, залишилися Жучки
...І малограмотні кухарки, що
прагнули керувати державою й
розпоряджатися життям лю�
дей».

У новелі «Я (Романтика)» іще
страшніші і трагічніші картини.
Твір торкається теми розд�
воєння людської особистості.
Свого героя М. Хвильовий ста�
вить перед вибором: або
служіння комуні, або життя ма�
тері, яка до останньої миті
вірить у перемогу добра над
злом у душі свого сина.

Твори Миколи Хвильового
застерігають сучасників від
шляху в прірву антигуманізму,
від фальшиво�красивих полі�
тичних гасел, допомагають
дійти висновку, що «жінка» і
«революція» — це поняття не�
сумісні, як несумісні примарні
ідеї комунізму з реальним щас�
ливим майбуттям людей.

Для сучасного читача новели
письменника — багатющий ма�
теріал для вивчення не лише
історії, а й психології. Його тво�
ри є переконливим уроком то�
го, що не слід припускатися по�
милок своїх попередників, не
варто надавати перевагу ідеї.
Мені твори М. Хвильового до�
помогли більше зрозуміти
складний історичний період
20�х років XX століття, побачи�
ти, як перемагала тиранія, як

деградували духовні цінності.
Автор підштовхнув своїми тво�
рами до висновку, що то�
талітарній системі не потрібні
генії, особистості, а лише
покірні виконавці волі партій�
них вождів.

Трагедія героїв творів
М. Хвильового близька до тра�
гедії самого автора. Тому його
твори такі пристрасні і хвилю�
ючі. Наділений інтуїцією, автор
шукає виходу із катастрофічної
ситуації, породженої нароста�
ючою хвилею репресій, поши�
ренням недовіри і підозри в
суспільстві. Разом із героями
своїх новел митець шукає вихо�
ду із лабіринтів історії. Я не пе�
рестаю дивуватися його лю�
бові, вірі і ненависті, я захоплю�
юсь його карколомною «грою в
бісер»: свідомим кодуванням
художніх підтекстових структур.
Адже автор не кричить у на�
товп: це недобре — не робіть
так! Він просто малює картини

реального життя сучасників та�
ким, яким він сам його бачить,
намагаючись «дати поживу»
читачеві для роздумів. Він не
схиляє, не звинувачує, не при�
мушує... Навпаки, усіма своїми
діями та протидіями Хвильовий
ніби наголошує на тому, що в
кожного є право вибору.

Прочитавши твори Миколи
Хвильового, легко зрозуміти,
що його ліричній душі прита�
манні почуття любові до свого
народу, поваги до його мину�
лого, обожнювання образу
«матері» як жінки, як божого
лику та як Вітчизни. Автор пи�
ше, що це може відчути кожна
людина, «потрібно лише побо�
роти в собі слабкість, безсилля,
інертність та агресивність».

Вражає трагізм життєвої долі
Миколи Хвильового та його
героїв.

Незвичайна постать Миколи
Хвильового (1893�1933) спра�
вила значний вплив на розви�

ток української літератури і
суспільно�політичної думки
всього XX ст. Після виходу
збірки «Сині етюди» (1923)
О. Білецький назвав М. Хвиль�
ового «основоположником
справжньої нової української
прози». Новели прозаїка при�
ваблювали не лише тематично,
а й стильовою, мистецькою са�
мобутністю.

Характерним стилем для
20�х рр. був революційний ро�
мантизм. У «Синіх етюдах»
вирізнялися такі героїко�ро�
мантичні новели, як «Кіт у чобо�
тях» і «Солонський Яр». Ранні
новели відбили прийняття
М. Хвильовим своєї нес�
покійної сучасності як світанку
нової щасливої ери. Але це за�
хоплення було нетривалим.

В оповіданні «Кіт у чоботях»
письменник тонко підмітив бю�
рократизацію партії вже в перші
роки по війні, обмеженість
партійців, їх небажання вчити�
ся, розвиватися:

«Товариш Жучок дочитала і
прочитала «Что такое комму�
низм» і тільки...»

Уже тут зазвучали ноти сати�
ри. Письменник був надто
патріотичним і чесним, щоб
закривати очі на драматичну
невідповідність між ідеалом і
його реальним втіленням. Тому
проблема розбіжності між
мрією і дійсністю стала найго�
ловнішою в усіх його подаль�
ших творах. Серед поетичних
символів М. Хвильового одне з
чільних місць займає образ
«загірньої комуни», який має
мало спільного із народжува�
ним новим світом, тобто ра�
дянською дійсністю. Відмова
письменника від традиційного
описового реалізму увібрала в
себе і відмову від послідовного
викладу подій, намагання через
часові зміщення, непослідов�
ності досягти посилення емо�
ційних ефектів. Збірка опо�
відань «Осінь», повість «Сана�
торна зона» (1924) й особливо
громадянська активність зро�
били М. Хвильового централь�
ною постаттю у літературному
процесі 20�х рр. Одним із найк�
ращих творів М. Хвильового є
оповідання «Я (Романтика)».

Постаті Про нього казали: 
хвилюється і хвилює...

(1893 р. — 1933 р.)
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М. Жулинський писав: «Не�
багато є в світовій літературі та�
ких творів трагічного звучання,
в яких були б відтворені драма�
тичне роздвоєння реальності та
ідеалів, внутрішній конфлікт ре�
волюціонера, який потрапляє у
витворену революційними іде�
ями пастку».

Твір присвячено оповіданню
М. Коцюбинського «Цвіт яб�
луні» і написано в імпресіо�
ністичній манері. У вступі лірич�
ний герой говорить про свої дві
великі любові: загірня комуна,
вимріяна, «до якої ще йти і йти,
воювати, лити кров чисельних
жертв» — це перша любов; дру�
га — «воістину моя мати», про�
образ тієї надзвичайної Марії,
що стоїть на гранях невідомих
віків. Мати, яка всім серцем лю�
бить свого єдиного, бунтівли�
вого сина, відчуває: «Надхо�
дить гроза!»

Різким дисонансом до вступу
змальовані криваві судилища,
де вершить справедливість ге�
рой новели. Ліричний герой
вважає себе чекістом і люди�
ною. Ось перед ним чоловік і
жінка: «Мужчина впав на коліна

і просить милості. Я з силою
штовхнув його ногою і він роз�
кинувся горілиць... Женщина
сказала глухо і мертво: Слухай�
те, я мати трьох дітей!.. Я: Роз�
стрілять!» Комунари, чекісти бе�
зупинно п'ють, а ліричний герой
ходить до матері, щоб відчути
себе людиною. Його терзають
страхи: «Шість на моїй совісті?
Ні, це неправда. Шість сотень,
шість тисяч, шість мільйонів...
тьма на моїй совісті».

Настане момент, коли у неп�
римиренній суперечності зітк�
нуться найсвятіші для героя по�
чуття: синівська любов і рево�
люційний обов'язок. Він стає
гвинтиком і заручником мо�
гутньої системи. Нездатному на
бунт героєві залишається вико�
нати волю системи: «Він, охоп�
лений пожаром якоїсь немож�
ливої радості, закинув руку на
шию своєї матері й притиснув її
голову до своїх грудей. Потім
підвів маузера й нажав спуск на
скроню»... Абстрактному ідолу
загірньої комуни принесено
найбільшу жертву і в його ім'я
скоєно найбільший злочин —
матеревбивство.

У 1925 р. М. Хвильовий разом
із однодумцями створює літера�
турну організацію ВАПЛІТЕ
(Вільна академія пролетарської
літератури). Тоді ж він запо�
чаткував літературну дискусію,
яка від питання про якість
творів художньої літератури
перейшла на ідеологічні засади.
Він закликав письменників по�
вернутися до українських
національних джерел, орієнту�
ватися на психологічну Європу.
Звідси знамените гасло М. Хви�
льового: «Геть від Москви!». «У
Європу ми поїдемо вчитись, —
писав письменник, — але, із за�
таєнною думкою, за кілька років
горіти надзвичайним світлом»...

Отже, новітня українська
література не може орієнтува�
тися лише на російську, бо не
позбудеться рабського насліду�
вання. Але хмари однієї із
найстрашніших трагедій XX ст.
уже збиралися над Україною.
Для М. Хвильового наступала
пора гірких розчарувань. Він
прозірливо вгадує, що голод в
Україні свідомо організований.
Письменник болісно переживає
ті численні компроміси, на які

йшов, щоб не порвати з біль�
шовицькою партією. М. Хви�
льовий, як зазначав М. Жу�
линський, не бачив виходу з
цієї ідеологічної пастки, в яку
він, комуніст, потрапив, натх�
ненно довірившись ідеалам Ре�
волюції. Це призвело до того,
що 13 травня 1933 р., зібравши
друзів, письменник застрелив�
ся. Трагедія його полягала у
свято виплеканій вірі в мож�
ливість нерівного шлюбу, тобто
вільної України і ленінського
комунізму.

Разом зі своїми героями
письменник шукав виходу із
лабіринтів історії, помилявся і
пророкував, свято вірив і люто
ненавидів, і нарешті, не витри�
мав дуалізму сучасної йому до�
би. Пролунав постріл... Але
ніколи Вічність не жбурне в йо�
го бік докір. І тому свідчення —
нагробок письменнику серед
могил видатних людей Хар�
ківщини.

Аліна ФУРСОВА,
студентка V курсу

Інституту філології та
масових комунікацій

Університету «Україна»

Студенстська самодіяльність
Виступає ансамбль «Дніпрові зорі»
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Перше враження, яке отри�
муєш від читання будь�якого
твору, — це емоційне задово�
лення/незадоволення. Це су�
б'єктивна оцінка, яку продукує
наша підсвідомість. Казка Євге�
на Дударя на мене, як масового
читача, справила не дуже
приємне враження. Але друге
знайомство з «Червоною Ша�
почкою» я продовжила вже як
елітарний читач. Отже, по по�
рядку.

Євген Дудар сатирик і в житті,
й у творчості. І навряд чи, беру�
чи до рук його твір, варто роз�
раховувати, що знайдете в ньо�
му песимістичні, філософські
роздуми про буття. Тим паче,
що фахівці про цього митця пи�
шуть ось що: «Основополож�
ною віссю сатиричного пера Ду�
даря була й залишається
патріотична українська конс�
танта. Причому, сатира його
має суворе обличчя». Окрес�
люється також творче кредо
письменника: «Сміх заради
життя, а не життя заради сміху».
Отже, робимо певні висновки.

Назва твору — «Червона Ша�
почка» — є таким собі дорогов�
казом. Яким шляхом ідемо, про
що читати будемо. Одразу пе�
ред нами виникає логічне запи�
тання, а в чому ж, власне, но�
визна? Давайте розбиратися.

Тема цієї казки присвячена
сучасній молоді. Письменник
підіймає вічні проблеми батьків
і дітей, добра та зла, справжніх і
фальшивих цінностей. Завжди
кажуть, що майбутнє України й
усього світу залежить від ново�
го, підростаючого покоління. То
подивіться, дорогі батьки, яке
покоління ви ставите на ноги.

Наскрізною є думка про те,
що технологічні процеси випе�
реджають духовне зростання.
Сучасне покоління набагато ду�
ховно бідніше за попереднє, хо�
ча й має стільки технічних «ігра�
шок», які покликані допомогти,
зробити життя простішим, але
натомість роблять душу бід�
нішою…

Відразу впадає в око те, що
«Червона Шапочка» — це зра�
зок постмодерної літератури. І

те, що Євген Дудар виявився тут
типовим скриптором, уже ніко�
го не дивує. Звідси й класичний
жанр — казка. Але тут вона
інтерпретована. І якщо ми звик�
ли до того, що казочки для
дітей сіють добро і чесність на
землю, то постмодерністський
твір показує нам насамперед
утрату цього добра, розмитість
граней істинності. Постмодерн
диктує зневагу до класичних
жанрів, канонів, він є відкритим
до будь�яких ідей.

Червона Шапочка — худож�
ній образ, давно відомий ук�
раїнській спільноті. Проте, як�
що у Шарля Перро дівчинка
добра, лагідна, слухняна, то тут
зовсім навпаки. Бачимо таку
собі «шмакодявку», яка не слу�
хає маму, грубить усім направо
і наліво, а що таке повага до
старших — взагалі ніколи не чу�
ла й не бачила. Мама відправ�
ляє її до бабусі зі словами:
«Тільки спіши!», Шапочка
відходить трохи від дому й од�
разу ж сідає під кущ палити. Чи
не те саме бачимо у школярів,
за якими мама лишень зачи�
нить двері, а вони вже за бу�
динком дістають цигарки.

Яскравим доповненням (і ви�
разником того, що мова йде са�
ме про українську сучасну мо�
лодь) є пісня, яку дівчина співає
російською мовою та ще й про
що б ви думали? Про кохання.

Вершиною майстерності у
зображенні головної героїні, на
мою думку, є слова: «Ось напи�
шу на тебе, скаргу, що ти вбив
Вовка, обікрав бабушенцію…»
Всеохоплююча демократія таки
дається взнаки.

Отже, Червона Шапочка — це
і є уособлення знедуховленості
людства, ота втрата нашої куль�
тури.

Вовк — так само персонаж пе�
рероблений, такий же слабкий
за характером, як і бабуся. Те�
пер обоє мовчать, терплять і
скиглять, сили встати й сказати:
«Ні!» у них просто не вистачає.
Апогеєм дійства є поведінка
мисливця. Типовий українсь�
кий чоловік зі своїм кредо «моя
хата скраю, нічого не знаю»:

«Мисливець був сміливий.
Ніколи не тремтів перед най�
страшнішим звіром. А тут жиж�
ки в нього затрусилися. Він зга�
дав свою жінку молоду. Діточок
білочубих. І, знітившись, почав
задкувати до виходу»… Можли�
во, ще за часів феодалізму, між
нами, дівчатами, говорячи, ук�
раїнські чоловіки були сміливи�
ми, а от як нині до діла... Тому й
література наша така смутна та
невесела.

Композиція твору є чіткою,
класичною: наявні експозиція,
зав’язка, розвиток дії, кульмі�
нація, розв'язка. Єдине, що
розв'язка є «відкритою».

Манері твору властиве яскра�
во виражене мовно�стильове
образно�експресивне забарв�
лення. Твір аж перенасичений
«новомодними» словечками,
такими, як: «балахон», «стукал�
ки», «рвонув», «пошамати»,
«джинси» та ін.

Автор застосовує такі епітети,
дієслова, дієприслівникові та
дієприкметникові звороти, які
повністю відображають став�
лення його до головних героїв.
Наведу лише приклади, які яск�
раво презентують емоційну
складову характеристики Чер�
воної Шапочки (говоримо про
оціночну лексику): «…розписа�
ний незрозумілими гаслами ба�
лахон», «На голові хвацько
сиділа червона шапочка»,
«Цвикнула через густо напо�
маджену губу», «Дихнула… пе�
регаром вина й тютюну» та ін.

Звичайно, у тексті присутні
фразеологічні одиниці: «…не
побачиш її неозброєним оком»,
«Ще не таких бачила», «А тут
жижки в нього затрусилися»
тощо.

Казці Є. Дудуря притаманний
розмовний стиль, який «експ�
луатується» автором досить
успішно й у великій кількості,
що видно неозброєним оком,
навіть приклади будуть зайві.

Усе це створює неймовірну
іронічну, навіть, сатиричну
(більш підходяще слово)
атмосферу, відчувши яку
сидиш і думаєш: чи то засміяти�
ся, чи то заплакати.

Твір «Червона Шапочка»
адресований насамперед
дорослим. Адже не секрет,
що подібні «червоні шапоч�
ки» — реальність нашого
сьогодення.

«Перенесеність» у казково�
фантастичний світ лише умов�
на: все зображено реально.
Форму казки автор використав
лише задля того, щоб підкрес�
лити: доволі багато змінилося з
того часу, відколи Шарль Пер�
ро вигадав свій геніальний сю�
жет. Нині «червоні шапочки» і
на вигляд, і за поведінкою
зовсім не такі, як їхня знамени�
та попередниця.

За час, допоки готувала ре�
цензію, перечитала не один
гнівний опус батьків, які невдо�
волені тим, що їхні діти мають
читати цю казку в школі. І при�
гадалася мені одна історія, яку
розповідала моя вчителька ук�
раїнської літератури. На бать�
ківських зборах вона зачитува�
ла програму, яку діти мають
пройти за навчальний рік, у то�
му списку прозвучало ім'я Мар�
ко Вовчок і її твір «Інститутка».
На що один із тат випалив: «На�
ши дети будут читать «Прости�
тутку»?..

От вам, мої любі, і вихован�
ня. А яких дітей ми хочемо, як�
що самі невиховані й зовсім
необізнані? Сумно, але пов�
чально.

Згадаємо про те, що постмо�
дернізм — це гуманна культура.
Ця література призначена як
для масового читача, так і для
інтелектуалів. Питання лише в
тому, хто що знайде для себе.

Сатира взагалі пишеться для
розумних людей, які, коли чи�
тають — розуміють, які саме ва�
ди висміюються автором. «Де
сміх, там людина; скотина не
сміється», — написав одного ра�
зу Максим Горький. Важко не
погодитися із таким висновком
відомого письменника.

Ольга КАЛЕНСЬКА,
студентка V курсу

Інституту філології
та масових комунікацій
Університету «Україна»

Чи готові українці Рецензія

іронічно споглядати самих себе?..
(Рецензія на казку на новий лад Євгена Дударя «Червона шапочка»)
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Творчі конкурси наших студентів 
Університетське літо�2012

Це лише кілька робіт 
з університетського 

літа�2012
Фото Н. ГОЛОВЧЕНКО
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Не дивіться на вади мої,
Краще гляньте у душу

мою
Та послухайте дзвін

ручаїв,
Я нічого від вас не втаю.
Там далеко за сотні країн
Не створити розкутість

таку,
Я благаю український

дзвін,
Щоб злетів у моєму

рядку.
При свічі я молюся сумна,
Тільки з небом я просто

на «ти»,
О, невже я на світі одна 
Одинока раба назавжди?
Ні, бо мама, навіки земна,
Вона поруч зі мною

завжди.
Чи проб'ється зими

сивина,

Чи розквітнуть квітучі
сади?

Я ніяка при ній не раба,
Відчуваю значимість

свою.
І під небом, яке серед

хмар,
Почуваюсь, неначе в раю.

Оксана БОНДАР,

студентка 3 курсу
(спеціальність 

«Видавнича справа 
та редагування»)

ЗЗнноовв  ппооммииллииллииссьь
– Знов помилились, – так в Криму сказали, – 

Не тих людей до влади ми обрали.

– Ну що я можу вам на це порадить,

Яких обрали, таку й маєм владу.

Якщо в житті одні лиш помилки,

То значить ми сліпці всі отакі.

ППооккии  яя  ддооббрраа  ––  ггооввооррии
– Чого так дивишся на мене,

Неначе хочеш роздягать?

– Я не казав тобі нічого

І не збираюсь щось казать.

Але як гарних слів чекаєш,

Діждись нічної хоч пори.

– Чого ждать ночі? – вона каже, –

Поки я добра – говори.

ДДооррооггіі  ссуунниицціі
– Чом дорогі у Вас суниці? –

Питаю я у продавщиці.

– Ви спробуйте самі їх назбирати,

Ліс поруч й ягід ще багато.

Пішов, зібрав за день ледь банку

І вихаркався до останку.

– Ну як? – спитала продавщиця, –

Як довелось ще раз зустріться. –

Чи продали б комусь суниці?

– Скажу Вам, жіночко хороша,

Нікому й ні за які гроші.

ЩЩоо  ккооммуу  ссннииттььссяя??
–Як справи, друже? Чи є щось нового? –

Спитав один старий у іншого старого.

– Повір, щоночі сняться ще жінки...

– І як?

– А так, як в молоді роки.

А ти ж як, друже, 

як живеться,  спиться,

Чи добре щось тобі і досі сниться?

– До мене швидше старість підступає,

Тож гарні сни давно вже обминають.
Анатолій УРБАН

З народного гумору

З ліричного зошита

ККрраащщее  гглляяннььттее  уу  ддуушшуу  ммооюю

Фото І Доканіної

За розмовою про поезію 

Василь Губарець (праворуч) 

і Анатолій Урбан


