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ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

Університетське літо-2013

(Закінчення на 2 стор.)

Свята

Дива цьогорічного «Універ-

ситетського літа» зустрічали

гостей просто на порозі – пря-

мо на площі Знань зручно роз-

ташувалася фестивальна ви-

ставка. А подивитися було на

що: від малюнків, фото, виро-

бів декоративно-прикладного

мистецтва в очах аж рябіло. Та

про все по порядку. Традиційно

окрасою виставки було фото-

мистецтво. Цей рік не став ви-

нятком – талановиті студенти

привезли багато вражаючих

фотографій. Особливо відзна-

чився Луцький інститут розвит-

ку людини. Талановиті студен-

ти з Волині привезли фотови-

ставку «День моєї землі». На

світлинах – вихоплені із буден-

ності цікаві, веселі і навіть сум-

ні моменти з життя української

природи. Ось у гнізді зручно

вмостилась «щаслива родина»

лелек (Андрій Васін), ось –

«Вечеря їжачка», яку запримі-

тив та зафільмував цей же ав-

тор. Наступне фото – це бук-

вально крик душі. «А що ж ми

залишимо нащадкам?» – запи-

тує Анастасія Сернюк. На її

світлині – справжня трагедія:

одне чи декілька дерев зруба-

ли, гілочки викинули просто на

асфальт. Так і залишилися

мертві гілки на холодному ас-

фальті, наче пам'ятник людсь-

кій жадобі та ненажерливості.

Людям усього мало: території,

ресурсів, грошей. От і відвойо-

вують одне в одного та у при-

роди, насправді не задумую-

чись, а чи дійсно так їм це по-

трібно, більше територій, біль-

ше ресурсів... Фотовиставку

«День моєї землі» загалом

склали роботи Андрія Васіна,

Уляни Любитовець та Анастасії

Сернюк. Світлини дійсно при-

мушують замислитися. Серед

цих витворів світлопису є дій-

сно життєствердне фото «Ба-

жанню жити немає перешкод».

На знімку – маленька тендітна

рослинка пробивається крізь

холодний, бездушний асфальт,

який буквально залив усю зем-

лю. Чимось ця рослинка нага-

дує певну частину студентів

Університету «Україна». Вони

також пробиваються до життя і

сонця крізь байдужість та зне-

віру, що бетоном заливає наш

світ. І в цьому ось уже 15 років

цій тендітній молоді допомагає

Університет «Україна».

Одна з учасниць «Універси-

тетського літа» В. Ємельянова

дещо схожа, на мою думку, на

тендітну квітку. Будучи позбав-

леною батьківського піклуван-

ня, вона, тим не менше, не по-

збавлена поетичних здібно-

стей. Про це свідчить малень-

ка збірка її віршів, представле-

на на фестивалі в номінації

«Літературна». Школа, де вона

навчалася, на жаль, так і не

стала місцем розквіту поетич-

них здібностей Валентини. За-

мість підтримки та коректної

об'єктивної критики дівчина

наштовхнулася на повне ігно-

рування. Та все ж, світ не без

добрих людей: Валентина

вступила до Кіровоградського

інституту розвитку людини і

почала нове життя, і участь в

«Університетському літі» від

КІРоЛ, безперечно, одна з на-

йяскравіших його сторінок.

Не лише з Луцька прибули

фотографії на фестивальну

виставку. Гарні світлини при-

везли Руслана Русанюк, Олек-

сандр Дедерчук, Ольга Бон-

дарчук, Мар'яна Гринюк,

Мар'яна Джердж та Юлія Тор-

коняк з Івано-Франківської фі-

лії Університету «Україна». Се-

ред їх фоторобіт хочеться від-

мітити «Віддзеркалення в ко-

лодязі» – оригінальну світлину

у світлині, де цямрина колодя-

зя обрамляє силуети двох лю-

дей. Не лишає байдужим зні-

мок «Сонця син» – тендітний

сонях наче увібрав у себе ве-

ликий концентрат енергії Бать-

ка-Сонця. Не просто увібрав, а

й ділиться нею з людьми. Гор-

лівський регіональний інститут

Фото Ольги ОЛЬШТИНСЬКОЇ
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теж потішив фотографіями –

це були роботи А. Корабльової.

Та не лише фотографії були

на виставці «Університетського

літа», а і вишивки, малюнки,

вироби декоративно-приклад-

ного мистецтва. Студентка І

курсу Карпатського інституту

підприємництва (спеціальність

«Переклад») Валентина Пілаш

одразу привертає увагу своїми

виробами.

Склад учасників фестивалю

був напрочуд сильним. Талано-

виті студенти приїхали на фе-

стиваль з багатьох територі-

ально відокремлених структур

нашого Університету. Зокрема,

з Кіровограда, Хуста, Луцька,

Горлівки, Вінниці, Івано-Фран-

ківська і т. д. Звичайно ж, широ-

ко представлена була і базова

структура в особі представни-

ків Центру художньої творчості,

Центру танцювального спорту,

інститутів базової структури та

коледжу «Освіта».

Так, центр танцювального

спорту показав на фестивалі

номери за участі візочників –

вальс «Спогад» (С. Сіверський

та А. Кривобок) і «Танго» (І. Ка-

земір і А. Кривобок). Із пред-

ставників ТВСП хочеться відмі-

тити студента-правознавця 4-

го курсу Олександра Петрова з

Горлівки. В образі цікавого пер-

сонажа Ярила конкурсант чи-

тав гуморески П. Глазового. Та-

кож Горлівка порадувала «Пла-

стичним етюдом» у виконанні

студентки 3-го курсу спеці-

альності «Здоров'я» Крістіни

Кашкіної.

Чудово виступили пред-

ставники творчого об'єднання

«Світанок» (Кіровоградський

інститут розвитку людини).

Так, студентка 1-го курсу спе-

ціальності «Фінанси» Любов

Божа подарувала чудовий

«Східний танок», а студентка

2-го курсу спеціальності «Ви-

давнича справа», дипломант-

ка всеукраїнського конкурсу

«Червона рута» Ірина Куцерда

прочитала власний вірш

«Україна – це ми!».

Крім чудового вірша, Ірина

представила на фестивалі ме-

лодію на скрипці з репертуару

рок-групи «Чорне сяйво»,

учасницею якого вона є і з

яким виступала на «Червоній

руті».

Окрім гуморесок, у номіна-

ції «Розмовний жанр» на фе-

стивалі був і КВК. Так, команда

КВК «Революція» у складі

творчого об'єднання «Світа-

нок» (КІРоЛ) показала свою

майстерність. Варто зазначи-

ти, що дівчата-«революціонер-

ки» – дипломантки Фестивалю

КВК «Запобігти! Врятувати!

Допомогти!». Своєю порцією

гарного настрою поділилися з

глядачами учасники гурту «Ве-

селі реабілітологи». Вони по-

казали веселу мініатюру «Ек-

замен». Дивлячись на кумед-

них студентів та вкрай втомле-

ного під кінець викладача, зал

вибухав сміхом та оплесками.

Крім «Веселих реабілітоло-

гів», Вінницький соціально-

економічний інститут пред-

ставляли, зокрема, Маріам Ка-

мара з піснею «Доля», Тетяна

Макаричева з піснею «Обними

меня» (мовою жестів) та Ма-

рина Ольшанська, яка теж мо-

вою жестів виконала пісню

«Тільки раз цвіте любов».

Серед інших учасників хо-

четься відмітити Юлію Глушко

з Івано-Франківська («Ой вер-

ше, мій верше»), представників

Центру художньої творчості

(базова структура) Руслана

Іщенка («Українська родина»)

та Миколу Малініна («Не

моя»), а також Костянтина Гор-

дейчука (Київ), який виконував

пісню «Con te partito» («Я іду з

тобою») з репертуару Андреа

Бочеллі італійською мовою. 

Яке ж свято та без гостей?

Наше – не виняток. На фести-

валь до університету приїхали

майбутні студенти – школярі зі

села Петропавлівська Борща-

гівка (Київ). Та не просто так

приїхали. Ось що розповідає

начальник відділу виховної ро-

боти Вікторія Дика: «У нас є

угода між Університетом і ди-

ректором місцевої школи. Це –

результат співпраці через

скаутський рух – діти з цієї

школи їздять з нами у подоро-

жі, в табори, де вожатими пра-

цюють наші студенти». Також

Вікторія Андріївна розповіла,

що діти вже замислюються над

тим, яку спеціальність обрати.

На фестивальному концерті

виступила представниця Пет-

ропавлівської Борщагівки –

Аліна Галаган з українською

народною піснею «Чом ти не

прийшов». Глядачі не залиши-

лися байдужими до юного та-

ланту і подарували дівчині щи-

рі оплески.

Фестиваль «Університетсь-

ке літо» пролетів просто таки

непомітно, і ось – настала уро-

чиста мить нагородження пе-

реможців. А це І. Куцерда, В.

Пілаш, О. Ярмолюк, Н. Рубано-

ва, К. Кашкіна, А. Русанова, Ю.

Глушко, А. Корабльова, А. Ка-

туніна, гурт «Веселі реабіліто-

логи» та танцювальний ан-

самбль «Плай».

Отже, переможців визначе-

но. Та всі учасники фестивалю

– талановиті, яскраві і самобут-

ні. На їхню адресу лунало бага-

то теплих слів підтримки зі сце-

ни від членів журі. «Десятий рік

поспіль ми зустрічаємося на

цьому святі. Святі ваших досяг-

нень, святі вашого творчого

злету, розквіту. З кожним роком

ви піднімаєте планку все вище і

вище. Ви такі молоді, таланови-

ті. І нехай вам щастить по жит-

тю. Що б, незалежно від того,

хто що виборов – перше, друге,

третє місце чи заохочувальний

приз, у вас все в житті збулося.

Бо творчість – це індивідуальна

посмішка Бога. Кожного з вас

Бог обдарував за ваш талант»,

– сказала у своєму вітальному

слові голова журі, проректор

університету з навчально-ви-

ховної роботи А.В. Коротєєва.

А заступник голови журі, про-

ректор університету зі стратегії

розвитку Оксана Коляда, за-

значила, що дощ, який просто

увірвався на фестиваль, пішов

«Університетському літу» на

користь: «Можливо, нема лиха

без добра, але звук був пре-

красний», – сказала вона і до-

дала, посміхаючись: «Мене по-

просили робити помітки, кого

би ми хотіли бачити на святку-

ванні 15-річчя. Я навпроти кож-

ного поставила. Спасибі велике

за таку якість».

Світлана ПАТРА,

журналістка

Виступає Олександр Петров



Спекотні сонячні дні літа по-
заду. Попереду лише нові зна-
йомства, зустрічі, знання. Все,
що було так близько до серця, я
залишаю в минулому – у мене
почалося доросле життя. При-
віт, університете! Прощавай,
школо! Наш 11-А клас розлетів-
ся, хто куди. У кожного своя до-
ля, яка неодмінно принесе
щось цікаве, нове, надзвичай-
не. Я неодмінно буду поверта-
тися до школи, але лише дум-
кою. Моє серце належить уні-
верситету, другій домівці, такій
теплій, відкритій, добрій. Уні-
верситет подарує мені новий
шлях, яким я буду крокувати в
подальшому житті, використо-
вуючи досвід, знання, які я от-
римаю тут. Трішки сумно зали-
шати все, що припало до душі,
але треба рухатися далі. В уні-
верситеті я знайду нових друзів,
які подарують упевненість у со-
бі; нові викладачі вкладуть у
мене знання, які знадобляться у
майбутньому; веселі студент-
ські вечори й свята залишать
щасливі миті, які я буду згаду-
вати у майбутньому; стіни уні-
верситету будуть тримати мій
дзвінкий сміх та події, що бу-
дуть відбуватись зі мною...

Я не самотня, нас багато. Всі
прийшли здобувати фах, який
до цього обирали. Хтось сам
вирішив, ким він хоче бути у
майбутньому, комусь допомог-
ли батьки, а деяким допоміг
випадок. Але зараз це неваж-
ливо. Важливо те, що вони зро-
били правильний вибір, обрав-
ши Університет «Україна».

Ось вона, довгоочікувана
мить – 1 вересня. Я йду до тебе,
мій Університете «Україна»! Со-
нячні промені сковзають крізь
пожовкле листя, ніби граючись
із ним. Спів пташок нагадує ме-
ні, що настала осінь. Назустріч
мені йде молода мама, яка веде
першокласника до школи. У
нього великий гарний букет,
такий самий був колись і у ме-
не…

Я трохи хвилююся. Це новий
етап у моєму житті. Все здається
новим, незнайомим. Довкола
усміхнені люди, які раді вітати
тебе у стінах цього університе-
ту. Проходячи коридорами на-
вчального закладу, я вдивляю-
ся в обличчя першокурсників,
яким усе цікаво, як і мені. Див-

но, як іноді зовсім незнайомих
людей може об'єднати щось
спільне. Або як незнайомці
стають найкращими друзями...

Перший навчальний день
пройшов спокійно. Я познайо-
милась зі своєю групою. Одно-
курсники здалися мені привіт-
ними та веселими, всі посміха-
лися. Я намагалася відкрити
кожного для себе у розмові.
Мені це вдалося. Інколи дивую-
ся: наскільки бувають різними
люди і однаковими водночас.
Адже кожен із них прийшов сю-
ди для того, щоб знайти щось
для себе, подивитися на світ з
іншого боку, розфарбувати йо-
го кольоровими фарбами. На-
певно, у майбутньому не всі бу-
дуть журналістами, але я впев-
нена, що кожен із них буде зай-
матись тим, що ближче до ду-
ші, тим, що вони знайдуть для
себе. Але це буде згодом. А за-
раз ми всі першокурсники,
журналісти, які навчаються у
Відкритому міжнародному уні-
верситеті розвитку людини
«Україна».

Наш викладач з української
мови за професійним спряму-
ванням Пазяк Надія Михайлівна
порадила нам відправити свої
роботи на конкурс студентських
робіт, що проходив у стінах на-
шого навчального закладу. Де-
кілька одногрупників відправи-
ли свої роботи, серед яких були
і мої роботи. Великою несподі-
ванкою було те, що мої роботи
сподобалися, і Головченко Ніна
Іванівна, яка радо зустріла мене
в Імідж-центрі університету, за-
пропонувала мені та декільком
моїм одногрупникам, а саме:
Строкань Наталі, Халаєвській
Вікторії, Кравчук Олені, Макає-
вій Юлії та Дроздовському Бог-
дану, співпрацю. На що ми із за-
доволенням дали згоду. Кожен
обрав тематику для себе, над
якою він хоче працювати надалі
в Медіа-центрі Університету
«Україна». Я вже встигла напи-
сати статтю про захід, який від-
бувся в нашому університеті, а
саме: День ушанування учасни-
ків ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС. Це мій перший досвід.
Перший крок назустріч новому.
Такими маленькими та непоміт-
ними рухами я стаю на шлях до
здійснення моєї мрії – бути
журналістом.

Я вже встигла побути волон-
тером університету «Україна».
Першим моїм досвідом стало
свято, яке відбулося восени у
Маринінському парку під на-
звою «Юнь Києва запрошує!». Я
та Наталя Строкань показували
майстер-клас із зав'язування
браслетів із різнокольорових
стрічок. Я пам'ятаю ці  захоплені
дитячі очі, які дивилися з цікаві-
стю на те, що відбувається на-
вкруги. Ніхто не залишився без
уваги, ми кожній дитині і навіть
дорослим показували, як пра-
вильно треба плести із стрічок.
За декілька годин у нас закінчи-
лися стрічки, це каже про те, що
бажаючих виявилося багато,
адже ми навіть не сподівались
на таку кількість зацікавлених
людей.

Другий захід, до якого я до-
лучилась у якості волонтера,
відбувся восени. В школі я до-
помагала учасникам скаутсько-
го забігу відмічати їхні резуль-
тати. Було дуже цікаво та весе-
ло. Я познайомилася з людьми,

які були добрими, ласкавими
та цікавими співрозмовниками.

Я зовсім не очікувала, що в
університеті може бути так ціка-
во. Адже, я вважала, що у сті-
нах навчального закладу мова
буде йти лише про навчання.
Мені дуже приємно перебувати
тут кожен день. Тут кожного дня
я отримаю щось нове. Це мо-
жуть бути знання, знайомства,
досвід. Студентське самовряду-
вання проводить багато цікавих
заходів, відмічає свята, запро-
шує всіх охочих побувати та на-
солодитися піднесеним на-
строєм у стінах університету.
Усе це робиться для того, щоб
ми стали ближчими один до
одного. Я вірю, що всі мої на-
вчальні роки пройдуть неда-
ремно. І я також зможу внести
щось своє у життя університету.
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Це – мій університет Нова сторінка в моєму
житті

Тетяна ЛІІТВІНОВА,

студентський Медіа-центр
Університету «Україна»
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Університетське літо – 2013



4 25.07.2013 № 5-6 (154-155)

Слово – науковцям

Науково-технічний прогрес і майбутнє держави
Стратегією економічного та

соціального розвитку України
«Шляхом Європейської інтег-
рації» на 2004 – 2015 роки,
схваленої Указом Президента
України від 28 квітня 2004р. №
493, визначено необхідність
переходу до інноваційної мо-
делі економічного зростання та
розвитку наукоємного високо-
технологічного виробництва.
Разом з тим, сьогодні основу
національної економіки ста-
новлять сировинні та низько-
технологічні галузі, що істотно
знижує потенціал розвитку
України як конкурентоспро-
можної держави в довгостро-
ковій перспективі. Результати
наукових досліджень і науко-
во-технічних розробок не
впливають на зростання вало-
вого внутрішнього продукту,
наукоємна складова якого не
перевищує 1.3 відсотка.

Як відомо, конкурентоспро-
можність національної еконо-
міки визначається темпами
впровадження новітніх науко-
во-технічних розробок, рівнем
розвитку наукоємного вироб-
ництва, ефективністю та дина-
мічністю інноваційних проце-
сів. Сьогодні у забезпеченні
економічного зростання біль-
шості держав світу науково-
технологічний розвиток відіг-
рає провідну роль. Його підт-
римка на державному рівні
здійснюється, насамперед, за
допомогою визначення дер-
жавних пріоритетів науково-
технологічного розвитку, що
дає змогу концентрувати фі-
нансові та людські ресурси для
реалізації конкурентних пере-
ваг вітчизняного науково-тех-
нологічного сектору та забезпе-
чення прогресивних техноло-
гічних структурних зрушень в
економіці.

В Україні фундаментальні та
прикладні дослідження, які
спрямовано на побудову висо-
котехнологічної конкурентос-
проможної економіки, реалі-
зуються провідними академіч-
ними науково-дослідними ін-
ститутами та вищими навчаль-
ними закладами. Ця наукова
діяльність регламентується за-
конами України: «Про наукову і
науково-технічну діяльність»

від 13.12.1993р. № 1977, «Про
пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки» від 11.06.2001р.
№ 2623-III, «Про пріоритетні
напрями  інноваційної діяльно-
сті в Україні» від 16.01.2003р. №
433-IУ та «Про Загальнодер-
жавну комплексну програму
розвитку високих  наукоємних
технологій» від 09.04.2004р.
№ 1676-IУ. 

Протягом багатьох останніх
років практично всі провідні
країни здійснюють прогнозу-
вання науково-технологічного
розвитку. На сьогодні більше
ніж у 40 із них виконуються
комплексні державні програми
прогнозно-аналітичних дослід-
жень, результати яких викори-
стовуються не тільки для визна-
чення пріоритетів під час роз-
поділу бюджетних коштів, але є
також орієнтиром для приват-
ного сектору під час формуван-
ня власних стратегій техноло-
гічного розвитку. Ініціатором і
головним замовником прогно-
зування науково-технологічно-
го розвитку, в основному, є
держава. Вона ж виконує ке-
руючу роль у розвитку науко-
во-технічного прогресу.

Вчені США одними із пер-
ших визначили і сформулюва-
ли непрогресивність розділь-
ного розвитку технології, техні-
ки та систем керування, коли
виявилися системні проблеми
в управлінні великим вироб-
ництвом, наприклад телефон-
ними мережами, електростан-
ціями, розподільниками й спо-
живачами електроенергії і т.п.
Ці проблеми не могли бути ви-
рішені шляхом зміни однієї з
компонент: нової технології,
вдосконалення техніки та устат-
кування, поліпшення організа-
ції праці і покращення кваліфі-
кації виконавців. Тому в 1960-х
роках з'явилася нова наукова
галузь – великі системи, а в
1970-ті роки сформувалася но-
ва наукова дисципліна – управ-
ління організаційними систе-
мами. Об'єднуючою ознакою
"великих систем" і організацій-
ного управління є поняття ком-
плексної технології. Саме такі
технології, як рушійна сила
конкурентної боротьби, впли-
вають на державний сектор і
завдяки їх розвитку стала мож-

лива більш стрімка глобалізація
світової економіки. 

Основним методом виявлен-
ня пріоритетних напрямів роз-
витку науково-технічного про-
гресу, в тому числі критичних
технологій, у багатьох країнах є
Форсайт. Форсайт (від англ.
Foresight – «погляд у майбутнє»)
– інструмент формування пріо-
ритетів і мобілізації великої кіль-
кості учасників для досягнення
якісно нових результатів у сфері
науки та технологій, економіки,
держави і суспільства. Таким чи-
ном поступово формується пе-
релік критичних технологій сві-
тового рівня.

В Україні сьогодні відсутня
ефективна система забезпечен-
ня проведення системних і регу-
лярних прогнозно-аналітичних
та стратегічних маркетингових
досліджень у сфері науково-тех-
нологічного розвитку на серед-
ньостроковий та довгостроко-
вий період. Однак, необхідно
відмітити, що на базі Українсь-
кого інституту науково-технічної
і економічної інформації (УкрІН-
ТЕІ) проводяться Форсайт-до-
слідження за методом цільових
груп експертів. На виконання
Державної програми прогнозу-
вання науково-технологічного
розвитку в Україні на 2008-2012
роки, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від
11.09.2007р. № 1118, розроблено
методологію прогнозування
науково-технологічного розвит-
ку й відпрацьовано технологію
виявлення та уточнення критич-
них технологій за пріоритетними
напрямами розвитку науки і тех-
ніки. Такі пріоритетні напрями в
Україні було визначено в рамках
Державної програми прогнозу-
вання науково-технічного роз-
витку на 2004-2006 рр. Це –
енергоефективність і енергозбе-
реження, нові речовини та мате-
ріали, біотехнології, інформа-
ційно-комунікаційні технології,
раціональне природокористу-
вання, профілактика й лікування
найпоширеніших захворювань.

Головною метою Державної
програми прогнозування науко-
во-технологічного розвитку на
2008-2012 роки є створення пра-
вових, економічних і організа-
ційних умов для прогнозування
науково-технологічного розвит-

ку в єдиній системі стратегічних
документів розвитку економіки
держави. В даному випадку
маємо на увазі законодавчу гіл-
ку влади.

Рівень її дієвості має двоїсту
оцінку. З позиції кількості, на-
явний в Україні масив право-
вих норм цілком достатній для
регламентації основних умов
високотехнологічної діяльно-
сті. З позиції ж якісного їх на-
повнення, існуючі норми мають
ряд недоліків. До них нале-
жать: відсутність критеріально
вичерпних визначень суті висо-
ких технологій, високотехноло-
гічної продукції і високотехно-
логічного виробництва; ото-
тожнення високих технологій
до затверджених законодавчо
стратегічними пріоритетами ін-
новаційної діяльності, методи-
ки визначення яких на рівні
нормативів так і не має. Врахо-
вуючи немаловажне значення
окреслених недоліків у справі
організації ефективної системи
правового регламентування
умов розвитку високих техно-
логій, можна зробити висновок
про те, що фактично сьогодні в
Україні відсутній дієвий меха-
нізм державного управління
економікою високотехнологіч-
ної сфери.

Відсутність ефективних ме-
ханізмів об`єктивного визна-
чення спільних та слабких сто-
рін вітчизняного сектору до-
сліджень і розробок, перспек-
тив збереження та розвитку віт-
чизняного науково-технічного
потенціалу та формування пе-
реліку пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки з ура-
хуванням конкурентоспромож-
ності результатів наукових до-
сліджень та науково-технічних
розробок обумовлює подаль-
ший інерційний розвиток віт-
чизняної науки й відсутність
довгострокової стратегії дер-
жавної політики у сфері науко-
вої і науково-технічної діяль-
ності.

Проблема забезпечення
ефективного прогнозування
науково-технологічного роз-
витку, на нашу думку, може бу-
ти вирішена такими шляхами:

• організації проведен-
ня прогнозно-аналітичних та
стратегічних маркетингових
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досліджень науково-техноло-
гічного розвитку окремо за
кожною галуззю економіки від-
повідними центральними орга-
нами виконавчої влади, що пе-
редбачає створення за кожним
галузевим напрямом окремої
організації, відповідальної за
проведення такого прогнозу-
вання. Але зазначений варіант
потребуватиме значних фінан-
сових витрат та не розв`яже
проблему скоординованості
прогнозно-аналітичних дослід-
жень і об`єктивності їх резуль-
татів;

• використання резуль-
татів прогнозно-аналітичних
досліджень у сфері науково-
технологічного розвитку, які
проводяться іноземними дер-
жавами. Такий варіант
розв`язання проблеми може
привести до визначення пріо-
ритетними тих напрямів роз-
витку науки і техніки, які не вра-
ховують особливості та потен-
ціал вітчизняного сектору нау-
кових досліджень і розробок;

• створення єдиної си-
стеми прогнозування науково-
технологічного розвитку. Такий
варіант забезпечить порівнян-
ність результатів прогнозуван-
ня за галузями і тематичними
напрямами наукових дослід-
жень, об`єктивність отриманих
результатів, а також економію
бюджетних коштів.

Оптимальним варіантом
розв`язання проблеми є ство-
рення на державному рівні єди-
ної системи прогнозування нау-
ково-технологічного розвитку.
Її створення можливо здійснити
таким шляхами:

• формування норма-
тивної, організаційної, матері-
ально-технічної та кадрової ба-
зи для такого прогнозування;

• запровадження си-
стематичного моніторингу ре-
зультативності вітчизняного
сектору наукових досліджень та
розробок;

• формування єдиної
бази даних про експертів із
прогнозування науково-техно-
логічного розвитку із залучен-
ням фахівців підприємств, уста-
нов і організацій усіх форм
власності;

• запровадження си-
стематичних прогнозно-аналі-
тичних досліджень науково-
технологічного розвитку, стра-
тегічних маркетингових дослід-
жень ринкового попиту на ви-
сокотехнологічну продукцію та
формування відповідних про-
гнозів;

• організації міжна-
родного співробітництва у сфе-
рі прогнозування науково-тех-
нологічного розвитку.

Для розв`язання проблеми
вкрай необхідне створення від-
повідної Державної програми,
виконання якої дало б можли-
вість:

• розробити порядок,
методологію та програмне за-
безпечення для проведення
прогнозно-аналітичних дослід-
жень і моніторингу науково-
технологічного розвитку;

• сформувати базу да-
них про експертів та підготува-
ти фахівців із прогнозування
науково-технологічного роз-
витку;

• проводити система-
тичну оцінку результативності
вітчизняного сектору наукових
досліджень і розробок на осно-
ві комплексних показників нау-
ково-технічного потенціалу,
гармонізованих із відповідни-
ми міжнародними системами;

• забезпечити система-
тичне визначення результатів
та інноваційної спрямованості
діяльності наукових установ і
організацій, а також впливу
науково-технологічного роз-
витку на макроекономічні по-
казники;

• сформувати базу да-
них створеної наково-технічної
продукції у розрізі пріоритет-
них напрямів розвитку науки і
техніки.

Запровадження постійно
діючої системи прогнозування
науково-технологічного роз-
витку дасть змогу:

• забезпечити об`єк-
тивність визначення пріоритет-
них напрямів розвитку науки і
техніки та спрямованість діяль-
ності державного сектору нау-
кових досліджень і розробок на
задоволення потреб вітчизня-
ної економіки;

• створити умови для
залучення виробничого секто-
ру до процесів формування
державної політики у сфері
наукової, науково-технічної й
інноваційної діяльності;

• підвищити ефектив-
ність використання бюджетних
коштів, що спрямовуються на
підтримку наукової і науково-
технічної діяльності;

• сприяти залученню
позабюджетних коштів на про-
ведення наукових досліджень
та науково-технічних розробок
із доведенням їх частки до двох
третин у загальному обсязі фі-
нансування наукової сфери;

• збільшити частку
програмно-цільового фінансу-
вання наукових досліджень і
науково-технічних розробок у
загальному обсязі видатків
державного бюджету на науко-
ву й науково-технічну діяль-
ність;

• підвищити ефектив-
ність використання бюджетних
коштів, що спрямовуються для
виконання замовлення на про-
ведення наукових досліджень
та науково-технічних розро-
бок, що дасть змогу зменшити
ризик фінансування за рахунок
таких коштів розроблення та
впровадження безперспектив-
них технологій;

• визначити напрями
наукових досліджень і науко-
во-технічних розробок, які за-
безпечать  посилення конку-
рентних позицій України на
світовому ринку, розширення
бази економічного зростання
та збільшення кількості робо-
чих місць.

Виклики, що постають пе-
ред системою управління нау-
ково-технологічним розвит-
ком, вимагають поєднання
державної підтримки великих
наукових проектів із ринкови-
ми підходами до стимулюван-
ня технологічної модернізації й
упровадження результатів до-
сліджень за активної участі ма-
лих інноваційних підприємств.
Державна підтримка такої
співпраці має ґрунтуватися на
використанні різних фондів і
фінансових інструментів на всіх
стадіях трансферу знань від ла-
бораторії до виробництва про-
дукції. Базою цих процесів має
стати прозора система конкур-
сів проектів, в якій чітко ви-
значено перелік критеріїв кін-
цевих результатів для оцінки

економічного впливу, а спира-
тися вона повинна на регулярні
огляди незалежних експертів
та їхньої оцінки ризиків.

Особливу увагу необхідно
звернути на розвиток нанотех-
нологій у всіх сферах діяльно-
сті. Потребує уваги підготовка
сучасних інженерів у світлі реа-
лізації принципів і завдань Бо-
лонського процесу, створення
навчально-науково-виробни-
чих комплексів інженерної
освіти та впровадження про-
фесійно-орієнтованих програм
вищої освіти.

В Україні впровадження но-
вих підходів до вироблення і
реалізації економічної та нау-
ково - технічної політики пе-
редбачається проектом Закону
України «Про державне стра-
тегічне планування», розроб-
леним Мінекономіки разом з
іншими органами виконавчої
влади. Цим законопроектом
передбачено перехід від корот-
ко- до середньо- та довгостро-
кового планування, розроб-
лення довгострокової Стратегії
і середньострокового Страте-
гічного плану соціально-еконо-
мічного розвитку України при
створенні чіткої вертикалі для
виконання цих завдань.

Віктор МАЛИШЕВ,

доктор технічних наук, 
професор, 

завідувач кафедри хімії
та новітніх хімічних

технологій університету

Тетяна ГЛАДКА,

кандидат технічних наук,
доцент кафедри хімії 

та новітніх хімічних 
технологій університету 

Фото Ольги ОЛЬШТИНСЬКОЇ
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На землі Переяславській

Душа і серце рідного краю

Мистецько-естетичне начало відіграє значну роль у духовному
світогляді кожної людини. В пошуках нових вражень члени бібліо-
клубу «Світоч» потрапили до міста Переяслав-Хмельницького. 

Переяславщина – один з мальовничих куточків України. Цей
край є сукупністю історичних, культурних та природних надбань на-
шої землі.

Перлиною цього краю є відомий далеко за його межами Музей
народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Му-
зейний комплекс, що існує під назвою  Національного історико-ет-
нографічного заповідника «Переяслав», об’ єднує 27 тематичних
музеїв.

Розвиток музейної справи на Переяславщині нерозривно

пов’язаний з іменем Михайла Івановича Сікорського.
Бібліотекарі та випускники університету здійснили  екскурсію до

славетного заповідника.
Молоді сподобались біленькі чепурненькі хати, які несуть в собі

жіноче й чоловіче в нашій культурі. Це одвічні глибинні архетипи
родового, соборного ідеалу Краси і Любові.

Образ кожної хати, образ крилатого воїтеля степу – вітряка на-

дихнули екскурсантів на приємні почуття.
Особливо нас вразили старовинні хати – пам’ятки зарубинець-

кої та черняхівської культур.
Нам розповіли, що велику мистецьку та пізнавальну цінність ста-

новлять надмогильні пам’ятники. Серед них різні мармурові  та
вапнякові плити, хрести та кам’яні баби.

Старовинні дерев’яні церкви привернули надзвичайну увагу мо-

лодого покоління нашої групи. Нам було дозволено зробити безліч
фотографій на згадку про музей.  

До складу заповідника входять більше 400 об’єктів та пам'яток
культурної спадщини. Серед них найбільше вражає «Козацький
стан».

Екскурсія закінчилася, але ми виїхали з Переяславщини з відчут-
тям людей, що доторкнулися до історії рідного країни, ще раз ми
відчули себе  справжніми українцями.

«Музей, як дерево, що породило Житія, виро-
стає із землі і зберігає Пам’ять вдячної Людини…»

Ніна КОЛЕСНИКОВА, 
директор бібліотеки університету.

Фото Тамари МОГИЛІВСЬКОЇ 

М. Сікорський
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Молодь і політика

Перемогти в собі комплекс меншовартості
Наше майбутнє – це наслідок

дій, здійснених у минулому.
Майбутність держави визнача-
ється суміжністю ситуацій,
спричинених дією внутрішніх та
зовнішніх факторів у минулому.
Процес надто складний та бага-
тогранний для простого по-
яснення.

Людство, подібно машині,
завжди мчало по часовій дорозі,
освічуючи фарами лише декіль-
ка десятків метрів перед собою в
тумані майбутнього. Для вив-
чення та прогнозування май-
бутнього була створена наука
футурологія. Пробують прогно-
зувати його також екстрасенси,
віщуни та астрологи Але, на
жаль, навіть найвизначнішим
футурологам і найсильнішим
екстрасенсам не вдається абсо-
лютно яскраво та чітко освітити
світлом часову млу.

Що ж нас чекає в темноті ніч-
ної дороги, схованої за гори-
зонтом розуміння? На це питан-
ня дають відповідь безліч нау-
кових праць і релігійних тракта-
тів, фантастичних романів та фі-
лософських праць. Кожен із нас
може знайти в них свою суть і
правду, свій спектр світла істи-
ни. Розмірковуючи над праця-
ми, можна отримати безліч вис-
новків, поєднуючи в синтезі та
аналізі добре і зле, швидкоп-
линне і вічне, прекрасне і гидке.
Знайти консенсус, вивівши
щось особливе та вірогідне, ніж
кожна із основ, але, разом з
тим, не досконале, як і кожна
людина. Все, що ми можемо, –
це зменшити кількість помилок
до мінімуму.

Моя думка не претендує ні на
абсолютну істину, ні на винятко-
вість – просто ще один крок ма-
ленької істоти, на ім’я Людина,
зрозуміти себе і велетенський
світ навколо. Набір думок і вис-
новків на основі фактів. Політ
думок та фантазій.

Наскільки відомо, час – це
порівняльна міра руху матерії,
що слугує також порівняльною-
координатою системи просто-
ру-часу. Ніхто не може сказати
точно, що це за явище і чому у
нього лише один напрям, по-
яснити закони та властивості ча-
сового руху. Проте, кожен має
змогу приймати послідовність
рішень, що призведуть до пев-

них наслідків не лише для ньо-
го, але й для інших людей. Це
стосується і держав. Вони – лю-
ди з власним характером, жит-
тєписом, злетами і падіннями.
Ніби гігантські колоніальні орга-
нізми із власними неповторни-
ми характеристиками, що ке-
руються колективним розумом
громадян. І цей організм, ру-
хаючись по спіралі часу, змі-
нюється як фізично, так і духов-
но: росте, міняється, вдоскона-
люється, деградує, потрапляє
під вплив інших організмів, роз-
чиняється в них або породжує
нові колонії. Будь-який виклик
історії може мати дві основні
розв'язки – оптимальний для
певного народу чи той, що веде
до краху. За А. Тойнбі, до при-
чин загибелі цивілізації нале-
жать – егоїзм правлячої верхів-
ки, а також консерватизм і лінь
населення. Співставляючи ці
причини із сьогоднішньою си-
туацією, бачимо не найкращу
картину. Українці подібні гені-
альній дитині, що проіснувала
все життя в підземеллі і вийшла
назовні. Ми не знаємо, що ро-
бити з раптовою свободою, со-
ромимося своєї суті, боїмося ве-
ликих дядьків навколо і мимо-
волі тулимося до них, шукаючи
захисту. З цієї точки зору – лише
дві дороги: або ріст і дозрівання,
або деградація і розпад з по-
вільним розчиненням в інших
культурах.

Зупинимося на оптимістич-
ному сценарії розвитку Укра-
їнського суспільства, але без
казкових міфів – безкоштовний
сир буває лише в мишоловці.
Без наполегливої праці кожного
громадянина вищеперелічене
буде неможливим.

Ось кілька факторів, що, на
думку багатьох науковців, най-
більш впливатимуть на подаль-
ший розвиток України.

1) Стан громадян. Будь-якій
країні для піднесення потрібні
освічені, вільно думаючі грома-
дяни. Чим їх більше і чим вони
згуртованіші, тим більш прогре-
сує держава. Даючи українцям
освіту, можна значно підвищити
темпи прогресу Вітчизни. Вкла-
дені в освіту інвестиції таким чи-
ном повернуться у майбутньому
у вигляді кваліфікованих кадрів.

2) Інвестування в галузі тех-

нологій, особливо інформацій-
них.

3) Культ братерства і прогре-
су, інформаційна боротьба зі
шкідливими звичками, широке
розповсюдження за допомогою
ЗМІ ідей самовдосконалення,
толерантності, взаємодопомоги
значно прискорять розвиток
суспільства.

4) Інтеграція з Росією та з Єв-
росоюзом, активна співпраця з
іншими країнами. Використан-
ня географічного розташування
України в ролі містка між Євро-
пою та Азією.

5) Відбір людей із наймолод-
шого віку та їхня освіта, згідно із
психологічними особливостями
і талантами.

А ось такі фактори, навпаки,
будуть перешкоджати розвитку
держави.

1) Менталітет людей, їх-
ні рамки, досвід робити так, а не
інакше. Відкидання технологіч-
них досягнень із звички або зі
страху, бажання йти простішою
дорогою. Довічні проблеми
українців – відсутність єдності,
постійні суперечки і чвари.

2) Неосвіченими людь-
ми легше керувати. Письменни-
ки, журналісти та інтелігенція за-
вжди зазнавали першочергових
репресій з боку режимів.

3) Конкуренція з боку ін-
ших країн. Ні одна держава не
забезпечить українцям світлого
майбутнього, якщо вони самі
його собі не збудують. Ніхто не
буде укладати угоди собі на
збиток. Визнання і повагу між-
народної спільноти може отри-
мати лише розвинута демокра-
тична держава з гуманістични-
ми цінностями.

1) Люди повинні перебороти
страх бути собою. Згадаємо Іва-
на Франка з його просвітниць-
кими ідеями, які не розуміла на-
віть частина вітчизняної інтелі-
генції, чи Тараса Шевченка, за-
сланого за свою творчість. Чи
могли ці видатні, безперечно
розумні і талановиті люди бага-
то жити, якби творили проти
власної совісті? Безперечно, так,
але вони вирішили бути собою,
за що були засуджені.

Для вирішення цих проблем
потрібно дати людям ідею, яка б
об'єднала регіони України в
єдине ціле в прагненні до роз-

витку. Ця ідея повинна базува-
тися на менталітеті українців з
урахуванням історичних та пси-
хологічних нюансів. Українці
повинні перемогти в собі ком-
плекс меншовартості, зрозумі-
ти, що вони нічим не гірші за ін-
ших. Віра в те, що всі люди мо-
жуть і повинні добиватися успі-
ху і кожен землянин заслуговує
на щастя, має бути у кожного
українця.

Отже, якщо Українці не по-
миляться у виборі, через пару
десятків років Україна стане од-
ною з лідируючих країн світу і
Євросоюзу. Яке майбутнє чекає
на українців у такому разі? Під-
вищення рівня життя, безліч ці-
кавих винаходів, інформаційна
ера, технологічний прогрес, ви-
рішення нових проблем типу
міграції чи забруднення атмо-
сфери. Звичайно... Але є і зовсім
неочікувані події, прогнозовані
на 2030-2035 рік на основі зако-
ну Мура (емпіричного спостере-
ження, згідно з яким містськість
нових мікросхем через періоди
в 18-24 місяці зростає приблиз-
но вдвічі): земна цивілізація на
цей період досягне етапу сингу-
лярності, що кардинально змі-
нить потік людської історії, даю-
чи людям безліч нових можли-
востей, наприклад, створення
штучного інтелекту, машин,
здатних до відтворення інтегра-
ції людини і машини та розвитку
біотехнологій. Ріст інформати-
зації, світової інтеграції та гло-
балізації зітре культурні і мовні
рамки, якщо вони не будуть
збережені людством штучно.
Прогрес буде настільки швид-
ким і складним, що перестане
сприйматися людським моз-
ком, це стане кінцем людства у
тому сенсі, в якому ми його ро-
зуміємо зараз, і зародженням
нової цивілізації, що буде ради-
кально відрізнятися від усього,
що ми знаємо до цих пір...

Ігор ХЛОПИК,

студент 5 курсу 
денної форми навчання

(спеціальність  
«Документознавство

та інформаційна 
діяльність») 

Білоцерківського інституту
економіки та управління

Університету «Україна»
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Класичний навчальний заклад нового покоління
В теріторіально відокремлених підрозділах

Питання щодо створення
вищого навчального закладу в
м. Хусті на Закарпатті розгляда-
лося ще в період існування дер-
жавної автономії Карпатської
України в кінці 1938 року. Не-
зважаючи на несприятливі умо-
ви, політичний лідер Августин
Волошин розробив проекти до-
кументів, зокрема Закону «Про
заснування Українського Дер-
жавного Університету в Хусті».
Були накреслені заходи щодо
організації шкіл та гімназій з
українською мовою навчання.
Однак, ліквідація Карпатської
України не дала змоги реалізу-
вати соціально-економічні та
освітньо-культурні плани керів-
ників уряду в Закарпатті.

Після входження нашого
краю до складу України відкри-
вається низка нових навчаль-
них закладів. В Ужгороді засно-
вується державний університет.
Згодом, уже за державної неза-
лежності України, заклади ви-
щої школи відкриваються в Му-
качеві. І нарешті, в 2000 році в
Хусті було відкрито філію не-
державного вищого навчаль-
ного закладу «Відкритий між-
народний університет розвитку
людини «Україна». Відповідно
до статуту цього вишу, Хустська
філія була створена за наказом
президента Університету П.М.
Таланчука від 20 квітня 2000
року. Очолив філію кандидат
технічних наук, доцент Василь
Михайлович Козак, уродже-
нець с. Кошелево Хустського
району, який з ентузіазмом
приступив до роботи. Значних
труднощів, особливо організа-
ційно-матеріальних передусім,
вистачало на початку створення
філії.

Основу першого кадрового
складу, що був задіяний у ста-
новленні та створенні методич-
ної бази ВНЗу, склали такі чле-
ни професорсько-викладаць-
кого колективу: Н.С. Дворніко-
ва, О.І. Козак, О.В. Пулянович,
кандидат біологічних наук
О.П.Крись, кандидат історич-
них наук М.Г. Притула, профе-
сор В.К. Баженов, кандидат
економічних наук Г.І. Біган, ви-
конуючий обов’язки доцента
В.В. Четов, заслужений учитель
України О.І. Каневська, Н.Ю.
Баняс, О.В. Мельник, О.І. Ерде-

лі, Н.П. Алексович та інші.
Після формування профе-

сорсько-викладацького складу
було здійснено набір 178 сту-
дентів, з них 88 на денну та 90
на заочну форми навчання.
Проводилася підготовка спе-
ціалістів освітньо-кваліфікацій-
ного рівня «бакалавр» за трьо-
ма спеціальностями: 6.050200
«Менеджмент зовнішньоеко-
номічної діяльності», 6.050200
«Менеджмент організацій», 6
040200 «Соціальна робота».

Під керівництвом умілого й
сучасного менеджера В.М. Ко-
зака Хустська філія почала на-
бирати потужних обертів. За
короткий час тут було сформо-
вано потужний професорсько-
викладацький колектив, зміц-
нено матеріально-технічну ба-
зу, відкрито нові спеціальності.

1 січня 2005 року філія була
реорганізована в Карпатський
інститут підприємництва Уні-
верситету «Україна». 

Сьогодні Карпатський інсти-
тут підприємництва – потужний
навчальний заклад Закарпаття
ІІІ-ІV рівня акредитації. Тут го-
тують висококваліфікованих
фахівців для народного госпо-
дарства краю. Торік інститут
очолила молода, енергійна ви-
пускниця навчального закладу
– кандидат соціологічних наук,
доцент В.С. Чопей. Вікторія Сте-
панівна активно працює над
подальшим благоустроєм на-
вчального закладу, зміцненням
матеріальної бази інституту,
відкриттям нових спеціально-
стей.

Зараз Карпатський інститут
підприємництва Університету
«Україна» готує фахівців за та-
кими спеціальностями денної
та заочної форми навчання:
менеджмент організацій; ме-
неджмент зовнішньоекономіч-
ної діяльності; фінанси і кре-
дит; облік і аудит; товарознав-
ство і торговельне підприєм-
ництво; правознавство; соці-
альна робота; переклад; укра-
їнська мова та література.

В інституті  також здій-
снюється перепідготовка спе-
ціалістів (II вища освіта): ме-
неджмент організацій; менедж-
мент зовнішньоекономічної ді-
яльності; соціальна робота.

На часі відкриття нових спе-

ціальностей: журналістика; ту-
ризм; фізична реабілітація то-
що.

Підготовка фахівців здій-
снюється за такими освітньо-
кваліфікаційними рівнями –
«молодший спеціаліст», «бака-
лавр», «спеціаліст», «магістр».

Сьогодні в нашому інституті
сформовано потужний профе-
сорсько-викладацький колек-
тив. Читають лекції, проводять
семінарські і практичні заняття
доктори наук, професори, до-
центи, старші викладачі. В ін-
ституті досить солідна бібліоте-
ка, одна з кращих бібліотек мі-
ста, читальний зал, комп'ютерні
класи, що дає змогу якісно здій-
снювати навчально-виховний
процес.

Традиційними стали в інсти-
туті міжнародні, всеукраїнські
та вузівські науково-практичні
конференції і семінари.

На професійному рівні у ви-
ші налагоджене спортивне жит-
тя. Зокрема, працюють спор-
тивні секції із футболу, волей-
болу, баскетболу, легкої атле-
тики, аеробіки, фітнесу, атле-
тизму, айкідо, настільного тені-
су, жіночого футболу тощо.

В інституті активно діють сту-
дентське самоврядування, а та-
кож студентське наукове това-
риство. Студентське самовря-
дування – це молодь, яка праг-
не вирішувати свої проблемні

питання самостійно, але за
підтримки адміністрації. Набу-
ли популярності різні тематич-
ні, розважальні, інтелектуальні
заходи. Студенти за підтримки
адміністрації організовують
екскурсії до м. Ужгорода, на
гори Говерлу та Менчул, Сине-
вирське озеро, санаторій
«Шаян», водоспад Шипот то-
що.

Отже, Карпатський інститут
підприємництва – класичний
навчальний заклад нового по-
коління. Як і у всіх без винятку
територіально відокремлених
підрозділах Університету
«Україна», у нас створені всі
належні умови для навчання не
лише здорових студентів, а й
людей з особливими потреба-
ми. Карпатський інститут під-
приємництва – це потужний
класичний вищий навчальний
заклад інтегрованого типу ІІІ-ІУ
рівня акредитації, відкритий
для молоді неоднакового рівня
підготовки, диференційованих
соціальних можливостей і різ-
ного стану здоров'я.

Іван ШИНКАР,

завідувач кафедри 
української мови і 

літератури та перекладу 
Карпатського

інституту підприємництва

Таланти інституту
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Слово - молодому науковцю

Благодійництво: етичні ознаки та особисті
ознаки його здійснення

Вважаю, що для об’єктивного
та повного дослідження благо-
дійництва необхідно з’ясувати
сутнісні філософсько – етичні
ознаки благодійництва. Люд-
ство завжди цікавив такий фе-
номен поведінки, як надання
безкорисливої допомоги.

Основи філософського вчен-
ня про благодійництво  були
розроблені стоїками у 60 р. до
н.е. Погляди стоїків на благодій-
ництво були викладені у працях
Сенеки «Про благодіяння» та
«Про милосердя». 

З точки зору Сенеки, благо-
дійництво включає в себе еле-
менти примусу та добровільно-
сті. Характер примусу благодій-
ництва полягає у тому, що кожен
член суспільства вчиняє благоді-
яння через певну обов’язковість,
яка диктується моральним
обов’язком. На думку к.ю.н.
О. Чернеги, цей обов’язок по-
трібно виконувати не примусо-
во, а за власною волею, відпо-
відно благодійництво є справою
добровільною.

Ідеї стоїків були розвинуті
християнською філософією у І –
VІІІ ст. н.е. Основним джерелом
християнського вчення про ми-
лосердя є Біблія. 

В християнській філософії
етичним імперативом благодій-
ництва є моральна настанова
«тому, хто просить – дай. Жерт-
вуй і Бог воздасть тобі. Допома-
гаючий бідному, допомагає Бо-
гу».

Філософія стоїків та христи-
янство сформували такі етичні
ознаки благодійництва.

Добровільність – людина са-
мостійно приймає рішення про
надання милостині на підставі
своїх моральних переконань
без жодного примусу.

В християнській філософії ім-
перативом благодійництва є за-
повідь: «тому, хто просить допо-
моги, надай її ». Проте христи-
янське вчення, на відміну від
вчення стоїків, скоріше реко-
мендує, закликає, ніж зобов’язує
надавати благодійну допомогу.
На думку Г. Ульгорна, христи-
янська філософія дає визначен-
ня милостині не для того, щоб
зробити милостиню зовнішнім
законом, оскільки у христи-

янському благодійництві добро-
вільність – важливий елемент
благодійництва тому, що добро-
вільно даючого любить Бог. І.
Лабутин вважає, що абсолютна
добровільність благодійності по-
лягає у тому, що він надає без-
коштовну допомогу без жодних
прохань з боку третіх осіб .

Виходячи із наведеного ви-
ще, ми вважаємо, що христи-
янська філософія відносить доб-

ровільність у наданні благодій-
ної допомоги до найвищих мо-
ральних чеснот та закликає хри-
стиян до добровільного здій-
снення благодійництва.

Наступною ознакою благо-
дійництва є безкорисливість
благодійника. Так, Сенека відмі-
чав, що допомагати потрібно не
для того, щоб отримати знову,
бо це буде лихварством, а не
благодійництвом. В свою чергу,
у розумінні стоїків безкорисли-
вість є поняттям відносним, ос-
кільки відповідно до їх вчення
благодійник вправі розрахову-
вати на вдячність особи, якій він
надав допомогу. «Хто допомагає
невдячному, – пише Сенека –
той вчиняє як людина, яка допо-
магає ошуканцю» .

У християнській філософії
благодійник, надаючи пожерт-
ву, відмовляється від свого пра-
ва на переданий об’єкт та на-
ступну вигоду від цього акту пе-
редачі.

Отже на думку автора, безко-
рисливість потрібно розуміти, як
надання допомоги потребуючо-
му без мети отримання будь –
якої винагороди. Людина – бла-
годійник, здійснивши акт  благо-
діяння, розраховує лише на спо-
куту своїх гріхів та намагається
своїми думками та справами на-
близитися до Господа.

Наступною етичною ознакою
благодійництва, яка буде про-
аналізована, – таємність надан-
ня благодійної допомоги.

У праці Сенеки «Про благоді-
яння» однією із основних ознак
благодійництва є таємність. Та-
ємність (негласність) благодій-
ництва полягає у тому, що благо-
дійні пожертвування робляться
благодійником мовчки, не про-
мовляючи ні слова, майже таєм-
но, з метою, щоб ніхто не знав
про благодійника .

Батьки християнської церкви
в свою чергу вважали, що мило-

стиня має подаватися, майже та-
ємно, також з метою, щоб ніхто
не знав про благодійника. Історія
знає приклади, коли князі та за-
можні купці таємно відвідували
людей, які перебували у вкрай
складному матеріальному ста-
новищі та соромилися свого ста-
новища і благодійники надавали
їм матеріальну допомогу.

Вважаю, що благодійництво
повинно здійснюватися таємно,
тому що справжній благодійник
прагне творити добро з метою
допомоги потребуючим, а не за-
ради іміджу та суспільного ви-
знання.

Філософія стоїків практично
не приділяла уваги особистим
мотивам благодійника. В свою
чергу моральна бездоганність
мотивів надання благодійної до-
помоги є важливим критерієм
відмежування дійсного благо-
дійництва від уявного. 

Важливе місце серед особи-
стих мотивів благодійництва по-
сідає співчуття. Як справедливо
відмічає В. І. Гер’є , основою дій-
сного благодійництва є співчуття
благодійника до потребуючої
благодійної допомоги людини,
яке породжує бажання безко-
рисно полегшити чужу долю.

Наступним мотивом благо-
дійництва є прагнення до мо-
рального вдосконалення. На
думку М. Колосова, важливу
роль на шляху до морального
вдосконалення відіграє особи-
стий приклад того, хто вже став

на шлях вдосконалення. Так, для
християнина велике значення
має особистий приклад Ісуса
Христа та апостолів.

Ще одним особистим моти-
вом благодійництва є релігій-
ність, яка виявляється в очіку-
ванні винагороди від Бога. На
думку О. О. Чернеги, благодій-
ник може сподіватися, що Бог за
надану жебраку допомогу про-
стить йому гріхи. Очікування ви-
нагороди від Бога складало ха-
рактерну особливість особистих
мотивів благодійників Росій-
ської імперії кінця ХІХ – початку
ХХ ст.ст.. Так, М. Вознесенський
писав: «Більшість російських
благодійних установ, розгляда-
лися їх засновниками як спосіб
залишити вічну пам'ять про себе
та своїх близьких».

Автор вважає необхідним
відмітити, що в нормах сучасно-
го українського законодавства
не розкриваються етичні ознаки
благодійництва. Відповідно бла-
годійництво за чинним законо-
давством являє собою лише
юридичну форму, порожню
оболонку, яка в залежності від
намірів благодійників може бути
наповнена різним змістом.

Виходячи із вищевикладено-
го слідує, що основними ознака-
ми благодійництва є добровіль-
ність; безкорисливість та таєм-
ність надання благодійної допо-
моги. Зазначені ознаки були
вперше сформовані у філософії
стоїків та конкретизовані хри-
стиянською філософією. В свою
чергу, до особистих мотивів
здійснення благодійництва ав-
тор відносить: співчуття;  праг-
нення до морального вдоскона-
лення та релігійність.

Етична концепція благодій-
ництва продовжує грати важли-
ву роль у сучасному суспільстві.
Вона дозволяє наповнити мо-
ральним змістом юридичну обо-
лонку благодійництва і є критері-
єм відмежування дійсної благо-
дійності від уявної.

Станіслав ДОЛГИЙ,

магістр права, асистент
кафедри цивільного, 

господарського та 
кримінального права

Університету «Україна»

“Основою дійсного благодійництва є спів-
чуття благодійника до потребуючої благодій-
ної допомоги людини, яке породжує бажання
безкорисно полегшити чужу долю.”

В. І. Гер’є
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Це афоризм донбасівця
Олександра Кендюхова.

Дуже часто, особливо в
останні три роки, можна почу-
ти, прочитати про те, що всі, хто
живуть і працюють на сході
України, послідовно та безза-
стережно підтримують сьогод-
нішню владу. Підстав для тако-
го твердження більш ніж до-
сить. Але будь-яке правило має
винятки. І серед політиків, і се-
ред науковців, та й серед ши-
рокого загалу є чимало людей,
котрі об’єктивно і незаангажо-
вано оцінюють сьогоднішні
реалії в Україні. Наприклад,
учені, вихідці з Донбасу, пропо-
нують суспільству своє бачення
подій і фактів, усього того, що
робиться в країні. Приклади ці
непоодинокі.

Відомий в нашій країні еко-
номіст О. Кендюхов – чи не
найкраще підтвердження тому.
Книги, статті, публічні виступи
науковця засвідчують: учений
не боїться висловлювати свої
думки, йти навіть проти поши-
рених сьогодні і прийнятих на

найвищих щаблях влади по-
глядів і оцінок.

Свідчення тому – і виступ ві-
домого економіста в нашому
навчальному закладі. До
речі,за ініціативи керівника на-
вчального закладу П.М. Талан-
чука.

Лекційний зал ущерть за-
повнили здебільшого студенти
і викладачі Університету
«Україна». В основному, Інсти-
туту економіки і менеджменту.
Отже, їм були близькі та зрозу-
мілі ті проблеми, до яких нама-
гався, причому переконливо й
успішно, привернути увагу
доктор економічних наук, про-
фесор Олександр Володими-
рович Кендюхов.

Порівняно молодий учений
– О.В. Кендюхову лише 40 ро-
ків – не тільки завідувач кафед-
ри стратегічного управління
економічним розвитком До-
нецького національного тех-
нічного університету, а й акаде-
мік Академії економічних наук
України,голова Всеукраїнської
спілки вчених-економістів. У

майже півторагодинному ви-
ступі О.В. Кондюхову вдалося,
на мій погляд, глибоко й аргу-
ментовано розкрити важли-
вість саме правильних, вива-
жених і своєчасних економіч-
них реформ, практичних кроків
з їх здійснення. На жаль, Украї-
ні в цій сфері робиться чимало
не так. Зокрема, не сповна ви-
користовувались і використо-
вуються можливості, пов’язані з
унікальним географічним по-
ложенням країни, її трудовим і
науковим ресурсами.

Як відомо, О.В. Кондюхов є
автором основних ідей проекту
стратегії соціально-економіч-
ного розвитку України, який
отримав назву «Нова економі-
ка». Ці ідеї науковець передає
не лише своїм студентам чи ко-
легам, а й широкому загалу.
Зокрема, в книгах «Суспільство
споживання, як національна
трагедія України», «Країна за-
вжди нездійсненних надій» та
інших. Професор пропонував і
пропонує низку реформ зі стра-
тегії національного економіч-

ного розвитку, управління інте-
лектуальним капіталом та
впливу цінностей суспільства
споживання на нинішнє і май-
бутнє України.

Думається, що абсолютна
більшість слухачів лекції О.В.
Кендюхова захотіли після цієї
зустрічі прочитати книги, бро-
шури науковця з тим, щоб кра-
ще зрозуміти суть економічних
процесів, що відбуваються в
нашій молодій державі.

Приємно і дещо несподівано
було дізнатись також, що тала-
новитий науковець і дуже гар-
ний викладач пише (звичайно,
у вільний від наукової та педа-
гогічної роботи час) прозаїчні і
поетичні твори. Причому ціка-
вих та повчальних. Багато слу-
хачів лекцій отримало в пода-
рунок від автора збірник сати-
ричних оповідок про універси-
тетське життя «Залізний профе-
сор».

«Щоб жити інакше, треба... мислити інакше»
Особистості

Духовність Книга завжди з тобою
Хоч уже другий місяць літа, але продовжує роботу бібліоклуб «Сві-

точ».
1 липня на запрошення працівників бібліотеки Університету

«Україна» студенти коледжу «Освіта» відвідали «Музей книги і дру-
карства України». 

Музей було створено у березні 1972 р. Він розміщений на території
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідни-
ка, у будинку колишньої Лаврської друкарні, заснованої 1615 р. архі-
мандритом Є. Плетенецьким. 

Друкарня безперервно діяла понад 300 років – до початку 20-х ро-
ків минулого століття, що є унікальним явищем в історії європейсько-
го друкарства. Лаврська друкарня тривалий час була центром книго-
видавничої справи в Україні. 

Під час екскурсії студенти були здивовані різноманітністю темати-
ки і високим рівнем поліграфічного виконання та художнього оформ-
лення книг. 

Особливо студентів-юристів зацікавили старовинні видання: «Рус-
ская правда», Магдебурзьке право, Пересопницьке євангеліє, Ост-
розька біблія. Подив у молоді викликали інкрустовані книги, рідкісні
експонати, декоровані емаллю, сріблом, слоновою кісткою, та колек-
ція мініатюрних видань.

Видатний історик В. Ключевський зазначав: «Щойно поміж нас по-
чало утверджуватись уміння читати і писати, як разом з ним з’явили-
ся і книжки, а разом з книжками прийшла до нас мудрість книжна...
Відтоді за розумного і тямущого чоловіка в нас почали вважати чоло-
віка „книжного”, тобто такого, що має науково-літературну освіту» .

Екскурсія була цікавою та змістовною. Студенти були вдячні бібліо-
текарям за проведений захід та записали свої враження у книзі відгу-
ків. Олена КОЛОША,

бібліотекар

Анатолій УРБАН
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Уперше побачивши ко-
робку, повну різноманітної
електроніки, я згадав своє
дитинство.

Тоді у моєму житті був са-
ме той період, що тісно
пов’язав мене із паяльником
і електронікою. Мене оточу-
вали сотні резисторів, кон-
денсаторів, мікросхем і чи-
мало іншого. Я звик до них, і
вони стали моїми іграшками.
Листаючи батьківські під-
шивки журналу «Моделіст-
конструктор», я дивувався
незвичайним приладам. По-
думки у мене виходило все
набагато краще, ніж в опи-
сах. Потрібно намотати 1000
витків дроту? Для чого бути
дріб’язковим, хіба шкода на-
мотати і 5000 і 10000 витків,
а якщо треба, то й більше.

І робив, і мотав, і мріяв…
Але мало що виходило. З тієї
простої причини, що, незва-
жаючи на велику кількість
деталей, потрібних завжди
не вистачало.

Так, можна було поїхати
на радіоринок. Але ж це і
гроші, і час. От якби все було
під рукою.

Мені залишалося лагоди-
ти лампові телевізори, роз-
бирати старезні радіоли на
запчастини і мріяти, що на-
стане той день, коли у мене
буде все необхідне, і чудо-
вий пристрій з’явиться на
світ завдяки мені.

Пізніше я дізнався про
програмування. Найголовні-

шим для мене стало в ньому
те, що в тебе завжди є всі
«запчастини» у будь-якій
кількості. Чимало незвичай-
них програм виникали за
моїм бажанням і з часом по-
глинались ентропією жорст-
кого диска.

Тепер же я стояв перед
коробками із тими компо-
нентами, які готові виконати
мою дитячу мрію. Здава-
лось, варто тільки щось
під’єднати, як усе оживе. Уя-
ва малювала найрізноманіт-
ніші пристрої, які з’являться
завдяки вмісту цієї коробки і
мені. Тільки перше вражен-
ня, як це нерідко трапляєть-
ся, виявилось обманливим.

Не все так просто і до
кожної детальки не перед-
бачено інструкцію чи  по-
яснення. Допомагав Інтер-
нет, але не дуже охоче. Як
тільки твої «чому» стають
трохи глибшими звичайно-
го, кожну крупинку знань
доводилось буквально від-
войовувати, а потім шляхом
проб та помилок самому від-
повідати на загадане запи-
тання.

Після пошуків і двох тиж-
нів складання і настройки я
виготовив… робот.

Так, багато хто бачить пе-
ред собою тільки дитячу ма-
шинку з неестетичними
стирчастими дротиками… Хі-
ба може ця машинка назива-
тись роботом? У неї немає ні
рук, ні ніг. Чомусь дехто в

Світ твоїх захоплень

«Роборейс» в університеті
роботі бачить щось людино-
подібне з маніпуляторами.
Як же він інакше може замі-
нити людську працю?

Але для чого роботу-во-
дію переключати важелі
управління маніпулятором,
коли можна просто подати
управляючий сигнал?

Після того, як робот виго-
товлено, програміст складає
йому зведення правил, яки-
ми пристрій має керуватись,
пояснює – як знімати покаж-
чики із датчиків відстані,
управляти кермом, регулю-
вати напрямок і швидкість
руху, а найголовніше – як
приймати рішення про те,
куди і як рухатись у конкрет-
ний момент. У так званих
правилах поведінки відобра-
жаються передбачливість і
кмітливість програміста, йо-
го особистий погляд на про-
блему управління транспор-
том.

Яке ж практичне застосу-
вання робота-водія? До ро-
ботів і загалом автоматики,
що заміняє важку, нецікаву і
небезпечну роботу, викону-
вану людиною, ми вже звик-
ли. То чому ж роботу-водієві
не стати наступним кроком
до підвищення комфорту та
безпеки на транспорті?

Такі дослідження в Україні
популяризуються завдяки
міжнародним змаганням
«Роборейс». Їх заснувала і
регулярно проводять  Асо-
ціація роботехніки нашої
країни. Саме ці змагання ста-
ли поштовхом зацікавленості

Максим ПЕТРЕНКО,

викладач
Інституту комп’ютерних 

технологій
Університету «Україна»

робототехнікою і в Універси-
теті «Україна», зокрема з бо-
ку директора Інституту
комп’ютерних технологій
В.В. Поліновського.

Рік тому подібне змагання
вперше відбулося на терито-
рії нашого навчального за-
кладу. Тоді я був лише гля-
дачем цікавого дійства. Тоді
борсання дивних машинок
здалося мені кумедним. І не
більше. Навіть не подумав,
що невдовзі настільки за-
хоплюсь робототехнікою, що
сам стану учасником зма-
гань.

Цього разу до Києва при-
їхали понад десять команд.
Наш університетський робот
я готував разом зі студента-
ми, справжніми ентузіаста-
ми. На це пішло кілька днів.
Здається, все намагались
урахувати. І загалом машин-
ка не підвела. Та не обійш-
лось без несподіванок і нега-
раздів. Тож четверте місце,
одразу за традиційними вже
призерами з Івано-Фран-
ківська, вважається серйоз-
ним успіхом.

Головне те, що ми бачи-
мо, що і як слід поліпшити,
вдосконалити. Тож хай су-
перники начуваються вже
восени, на найближчих зма-
ганнях!
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«Університет «Україна»

розвитку людини «Україна» на
чолі з директором Колеснико-
вою Н. П. та Переяслав-Хмель-
ницького ДПУ на чолі з дирек-
тором Шкирою О. І. Учасники
вели мову про автоматизацію
бібліотечно-бібліографічних
процесів та обслуговування ко-
ристувачів у бібліотеках вищих
навчальних закладів, з форму-
вання електронних баз даних та
комплектування бібліотечних
фондів тощо.

Під час робочої поїздки
відбувся позитивний обмін до-
свідом.

Директор О.І. Шкира за-
пропонувала екскурсію бібліо-
текою, під час якої гості з Києва
мали можливість ознайомити-
ся з творчими знахідками та ус-
пішними проектами бібліотека-
рів із Переяславщини. 

День уславився ще однією
подією. Колективи здійснили
еквівалентний книгообмін, що
надає можливість поліпшити

асортимент надходжень у фон-
ди бібліотек. Була досягнута
домовленість про партнерські
взаємовідносини між  бібліоте-
ками ВНЗ.

Душею бібліотечного за-
кладу Переяслав-Хмельниць-
кого ДПУ є заслужений праців-
ник культури України, дирек-
тор Ольга Іванівна Шкира.

У наших колег

З допомогою інноваційних технологій
27 червня у бібліотеці ДВНЗ

«Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний уні-
верситет імені Григорія Сково-
роди» відбувся круглий стіл на
тему «Інноваційні технології у
бібліотеках ВНЗ на сучасному
етапі». 

У заході взяли участь ко-
лективи бібліотек Відкритого
міжнародного університету

З ліричного зошита

Ми – діди
Ми – діди, бо вже й онуків маєм,
Й хоч солідні маємо роки,
Вслід нам молодиці ще зітхають,
А в транспорті ми вже – пільговики.

Але пільг не просим на роботі,
Енергійні, вмілі як завжди…
Вчися, молодь, коли є охота,
Й поспіши, поки живі діди.

Ми не просим в долі диво-чуда,
Тільки б не болячки, біди злі,
Будем раді, коли більше буде,
Щастя і порядку на землі.

І тоді ще зможем, ще зумієм
Навіть в спеку, град та буревій,
Справжній дід ніколи не старіє,
Серцем і душею молодий.

Анатолій УРБАН

Тамара МОГИЛІВСЬКА,

бібліотекар
фото Олексія ІВАНОВА


