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НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТУ— 15 РОКІВ!

Ми юні, але вже успішні

(Закінчення на 2 стор.)

Свята

Нашому університету вже
15. Лише 15. Вік, як кажуть, під-
літковий. Але вже із перших
днів свого існування наш на-
вчальний заклад узяв упевне-
ний старт у намаганні якнайш-
видше утвердитись на осві-
тянському небосхилі Києва і всі-
єї України.

Зазначу: шлях цей непро-
стий, адже стати успішним ви-
шем за їх величезної кількості
не всім удається. Тим більше,
що наш університет − непри-
бутковий вищий навчальний за-
клад недержавної форми влас-

ності. Засновниками його є
Київська міська державна адмі-
ністрація, Українська спілка ін-
валідів, Міжнародний фонд роз-
витку людини, Українське това-
риство глухих, Міжнародний
фонд інвалідів Чорнобиля, інші
юридичні та фізичні особи.

Серед тих, хто активно долу-
чився до створення універ-
ситету, − його незмінний керів-
ник, перший міністр освіти неза-
лежної України, заслужений
діяч науки і техніки України, док-
тор технічних наук, професор
Петро Михайлович Таланчук.

Йому вдалося згуртувати
навколо себе колектив одно-
думців − відомих у нашій країні
вчених, викладачів.

Заслуга керівника навчаль-
ного закладу і в тому, що він
сформулював концепцію ста-
новлення і розвитку університе-
ту, завдяки чому за дуже корот-
кий час університет став відо-
мим не лише в столиці, а й в
Україні. Це єдиний у нашій краї-
ні вищий навчальний заклад ін-
тегрованого типу, відкритий для
молоді неоднакового рівня під-
готовки, диференційованих со-
ціальних можливостей і різного
стану здоров`я. Університет сві-
домо взяв на себе місію навчати
людей з особливими потреба-
ми. В цьому його унікальність.

Загалом тому, що про наш
університет дізнаються все біль-
ше в Україні, значною мірою
сприяють розгалужена мережа
територіально відокремлених
підрозділів, а також локальних
центрів дистанційного навчан-
ня. Згідно з ліцензією, у
2012|2013 навчальному році у
виші підготовка велась за 46
спеціальностями у шести інсти-
тутах, на одному факультеті та
коледжі базової структури, 31
територіально відокремленому
структурному підрозділі. Протя-
гом року акредитовано 17 на-
прямів підготовки та спеціально-

стей різних ОКР у базовій
структурі та 45 − у територіаль-
но відокремлених підрозділах.

Відповідно до рішення Акре-
дитаційної комісії Міністерства
освіти і науки від 30 травня ни-
нішнього року, наш університет
визнано акредитованим за ста-
тусом вищого навчального за-
кладу IV рівня.

Це свідчить про те, що уні-
верситет динамічно розвиваєть-
ся. Наш навчальний заклад го-
тує, причому високоякісно, фа-
хівців різних галузей. У цьому їм
допомагають близько двох ти-
сяч науково-педагогічних пра-
цівників, серед яких понад 20
відсотків − доктори наук, про-
фесори, решта - кандидати
наук, доценти, викладачі, як
правило, з великим досвідом
педагогічної роботи. 

Університет "Україна" − су-
часний навчальний заклад, в
якому студенти навчаються за
інноваційними технологіями.
Впровадження новітніх техноло-
гій здійснюється завдяки ство-
реному Україно-корейському
центру інформаційного доступу,
використанню бездротового до-
ступу до мережі Інтернету, об-
ладнанню комп`ютерних ауди-
торій, наявності спеціалізованої
техніки для навчання студентів з

Президент університету П.М. Таланчук і випускниця,
відома спортсменка Ольга Солодуха.

Фото Олександра КРИВОНОСОВА
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особливими потребами. Зокре-
ма, і далі вдосконалюється ві-
деотехнологія та розробляються
відеолекції із фахових дисцип-
лін, що дало змогу проводити
навчання студентів як у базовій
структурі, так і в територіально
відокремлених підрозділах уні-
верститету.

Успішному навчанню наших
студентів, а також педагогічній і
науковій роботі багато в чому
сприяють бібліотеки навчально-
го закладу. Так, помітно збіль-
шився порівняно із 2012 р. фонд
наукової літератури, поліпшився
його якісний склад (монографії,
дисертації, автореферати ди-
сертацій).

Важливим напрямом роботи
книгозбірень є навчально-мето-
дичне забезпечення навчально-
го процесу. До цієї діяльності за-

лучаються випускові кафедри,
які замовляють фахову літера-
туру, видавничо-друкарський
комплекс, методична рада уні-
верситету. Метою такої співпра-
ці є забезпечення навчальною
книгою з усіх дисциплін кожного
студента.

Для кращого забезпечення
університету інформаційою
підтримкою, адекватною сучас-
ним вимогам, бібліотека пере-
творюється на інформаційно-
освітній центр, надаючи доступ
не тільки до власних, а й до сві-
тових інформаційних  ресурсів.
З цією метою розроблений інно-
ваційний проект "Модель про-
сторової бібліотеки". Цільова
аудиторія проекту − студенти,
аспіранти, докторанти універси-
тету і студенти коледжу "Освіта".
Основне завдання проекту − ор-

ганізувати в мережі вишу віль-
ний доступ для всіх категорій ко-
ристувачів до електронних баз
книгозбірні та сприяти науковій
роботі.

Загалом в університеті ство-
рені належні умови для творчо-
го наукового пошуку студентів і
викладачів, розкриття їхніх нау-
кових здібностей. Так, мережа
студентських наукових форму-
вань включає відповідні гуртки,
студентські СННВП, проектні
групи. Крім цього, в університеті
є аспірантура, докторантура,
діють спеціалізовані вчені ради
із захисту докторських та канди-
датських дисертацій.

Набирає все більшого роз-
маху, вдосконалюється міжна-
родне співробітництво нашого
університету. Він підтримує ста-
лі ділові відносини із 123 вищи-
ми навчальними закладами та
організаціями 21 країни світу.
Завдяки цьому все більше сту-
дентів матимуть змогу як навча-
тись за кордоном, так і отриму-
вати другий міжнародний дип-
лом.

За 15 років наш університет
випустив 111 875 фахівців. Се-
ред них є досить відомі в Украї-

ні письменники, журналісти, за-
сновники різних фірм, відпові-
дальні працівники державних та
банківських установ. Усі вони
демонструють високий профе-
сіоналізм, є самодостатніми на
ринку праці.

Чимало зроблено і робиться
у базовій структурі університету,
в усіх територіально відокрем-
лених підрозділах для організа-
ції змістовного й цікавого дозвіл-
ля студентської молоді, її націо-
нального  і патріотичного вихо-
вання. Наші студенти активні у
спортивному та культурно-масо-
вому житті, беручи участь у ба-
гатьох всеукраїнських і міжна-
родних заходах (змагання, фе-
стивалі, конкурси і т.п.)

Звичайно, є у роботі на-
вчального закладу чимало про-
блем. Але вони за умови друж-
ної й наполегливої роботи всьо-
го колективу будуть розв`язані з
тим, щоб Університет "Україна"
посів достойніше місце на осві-
тянському небосхилі Києва і всі-
єї України.

Антоніна КОРОТЄЄВА,
проректор з навчально-

виховної роботи

Події

Міжнародна конференція
20-21 листопада ц.р.  в нашо-

му університеті відбулась ХІІІ
Міжнародна науково-практична
конференція. Її учасники розгля-
нули актуальні проблеми на-
вчання та виховання людей в ін-
тегрованому середовищі у світлі
реаалізації Конвенціїї ООН про
права інвалідів.

Конференцію зініціювали,
крім нашого університету, Комі-
тет Верховної Ради України у
справах пенсіонерів, ветеранів
та інвалідів, Міністерство освіти і
науки України, Міністерство со-
ціальної політики України, Ін-
ститут соціальної педагогіки
НАПН України, Фонд соціально-
го захисту інвалідів, Всеукра-

їнське громадське соціально-
політичне об`єднання "Націо-
нальна асамблея інвалідів Украї-
ни", Всеукраїнська молодіжна
громадська організація студен-
тів-інвалідів "Гаудеамус" та Бла-
годійний фонд "Добробут ХХІ
століття".

Пленарне засідання конфе-
ренції відкрив президент універ-
ситету П.М. Таланчук.

Відбулись секційні засідання,
науково-методичний семінар,
"круглий стіл" для студентів, а та-
кож нагородження переможців
конкурсів студентських наукових
робіт.

Власна інформація

Читацька конференція

Міжнародна конференція
Фото Ольги ОЛЬШТИНСЬКОЇ



Це про Петра Михайловича
Таланчука, керівника нашого
навчального закладу. Не можна
сказати, що періодична преса
України досі обходила увагою
цю справді непересічну постать.
Та й сам Петро Михайлович ні-
ні та й нагадував громадськості
про себе. Якщо бути до кінця
відвертим, писав здебільшого
не про якісь свої особисті заслу-
ги, а про справу, якій присвятив
усе своє свідоме життя. Йдеться
про роботу на посадах ректора
знаного в усьому світі Київсько-
го політехнічного інституту,
першого міністра освіти неза-
лежної України та організатора
і незмінного керівника Універ-
ситету "Україна". Але це все
публіцистика, публікації в пе-
ріодичній пресі чи в наукових
журналах. На мій погляд, на-
вряд чи великою несподіван-
кою для читацького загалу ста-
ла поява досить фундаменталь-
ного твору про П.М. Таланчука.
Це художньо-публіцистична
повість Олександра Глушка −
"Лебедина пісня в ритмі козаць-
кого маршу".

В анотації до "Лебединої піс-
ні" зазначено, що твір розкри-
ває життєвий шлях, наукову,
політичну, громадську діяль-
ність відомого вченого, доктора
технічних наук, дійсного члена
Національної академії педаго-

гічних наук, заслу-
женого діяча науки
і техніки України,
Президента Уні-
верситету "Украї-
на" Петра Михай-
ловича Таланчука.

У творі, написа-
ному в жанрі есе,
розкриваються на-
йяскравіші епізоди
біографії цієї непе-
ресічної особисто-
сті.

Книга вийшла в
університетському
видавництві кілька
місяців тому. Вона
привернула увагу
не тільки колег і
вихованців Петра
Михайловича Та-
ланчука, а безпе-
речно, і всіх тих,
кому хоч трохи ві-

домо про цю людину, справж-
нього українця, видатного нау-
ковця та освітянина. Тож неви-
падково була читацька конфе-
ренція за художньо-докумен-
тальною повістю.

Відкрив конференцію і вів її
знаний в Україні журналіст та
науковець, професор В.О. Кар-
пенко. Він зазначив, що автору
твору вдалося переконливо і ці-
каво розповісти про нашого су-
часника, Людину, що завдяки
наполегливості та сумлінній
праці досягла великих звер-
шень у науці, громадській ді-
яльності. "На таких патріотах, як
Петро Таланчук, - підкреслив
професор, − тримається все
краще, що є в сьогоднішній
Україні, саме в них − її гарне
майбутнє".

Своїми думками щодо пові-
сті, творчої манери свого вик-
ладача-наставника поділилася
випускниця університету, жур-
налістка Ольга Каленська і
третьокурсниця Інституту філо-
логії та масових комунікацій
Олександра Розщепій.

Про те, що художньо-доку-
ментальна повість сприятиме
вихованню патріотизму у сту-
дентської молоді, передусім,
Університету "Україна", говори-
ли викладачі навчального за-
кладу, кандидати філологічних
наук Ніна Головченко і Надія

Пазяк. Вони також підкреслили,
що журналістам, майбутнім
теж, є чому повчитись у автора
есе, зокрема тому, як писати і
про кого писати.

Про вміння Олександра
Глушка зосереджувати увагу на
тих життєвих обставинах, у
яких визначалися риси характе-
ру героя повісті, формувалися
його моральні і духовні якості,
громадянська позиція, вів мову
редактор університетської газе-
ти Анатолій Урбан.

Письменник і журналіст
Олександр Глушко розповів
учасникам читацької конфе-
ренції, як і чому він вирішив
розповісти широкому загалу
про П.М. Таланчука, про те, як
писалась книга і чому він обрав
саме такий жанр. Як це вдало-
ся, судитимуть читачі. Але, на

загальну думку присутніх,  кни-
га вражає і переконує навіть
тих, хто начебто знав багато
про П.М. Таланчука. Дуже ціка-
ві та повчальні спогади героя
повісті про батька й матір, усю
родину, воєнне і повоєнне ди-
тинство, навчання і похід у нау-
ку...

Книга адресована читачам
різного віку. Думаю, що кожен
знайде в ній близьке серцю і ду-
ші.

Хочеться вірити, що книга
матиме своїх читачів і за меж-
ами нашого університету. Тож,
можливо, варто вивчити мож-
ливості видруку повісті в інших
видавництвах країни. Такі варі-
анти не такі вже нереальні, як
здається на перший погляд.
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Твої люди, університете

"Він пишається тим, що є українцем"

Іван ГАЙВОРОНСЬКИЙ

У нас єдина ненька є
Краса її безмежна.
Ромашкою вона цвіте,
А воля незалежна,

Їй лиш вклоняємося ми,
Навіки вдячні діти,
А усмішка її проста:
ЦЕ поле, небо, квіти.

МИ дякуєм тобі за все,
МИ обіймаєм ніжно,
ЦЕй погляд, що вода
несе,
Усі вершини сніжні,

«Кривавий», теплий не-
босхил
Ранкового світання,
Армаду золотих лісів,
Її слова, зітхання.

Наш край оспівують в
піснях,
А мова – співи птахів.

Творчість читачів

Україна _ це ми!

Ірина КУЦЕРДА,
студентка ІІІ курсу
Кіровоградського

інституту розвитку людини
(спеціальність «Видавнича

справа та редагування»)

Народ невтомний 
в боротьбі:
Абсурдна міць
без страхів.

Вперед прямуєм 
до мети,
Ідею «волі» маєм, 
Кидаємо всю віру ми,
Сльозами серце краєм.

Любов в крові 
із пелюшок,
Авантюризм і гідність. 
Важливим буде кожний
крок –
Абетка мрій, 
валідність!!!
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Фестивалі

Талантів наших не злічити
Нещодавно в Університтеті

"Україна" проходили заключні
етапи XI фестивалю творчості
для студентів з обмеженими
можливостями "Сяйво надій". Як
зазначають організатори заходу,
його метою є "соціальна адапта-
ція та інтеграція в суспільство
студентської молоді з особливи-
ми потребами, розкриття та роз-
виток їх творчого потенціалу".
Ініціатором даного заходу є Уні-
верситтет "Україна". Участь у фе-
стивалі беруть студенти базової
та територіально відокремлених
структурних підрозділів ВНЗ, сту-
денти інших навчальних закла-
дів м.Києва та студенти багатьох
регіонів України. В цьогорічному
фестивалі, окрім столиці, взяли
участь міста: Мелітополь, Кіро-
воград, Вінниця, Нова Каховка,
Івано-Франківськ, Горлівка,
Луцьк, Дубно.

Хоча дійство планувалося на
відкритому повітрі, а саме, дру-
гий тур на Площі знань УУ, а Га-
ла-концерт на одній з головних
сцен міста − Літній естраді у Ма-
ріїнському парку, все свято пе-
ренеслось через несприятливі
погодні умови у лекційні зали
університету. Та це нітрохи не
зіпсувало свято закоханих у ми-
стецтво.

Цьогорічними організатора-
ми фестивалю виступили Від-
критий міжнародний універси-
тет розвитку людини "Україна" за
підтримки Благодійної фундації
"Відкриті серця України" та Бла-
годійного фонду "Добробут XXI
сторіччя", первинна профспілко-
ва організація Університету
"Україна" та студентська проф-
спілкова організація; Міжнарод-
ний інформаційний караван "Ін-
теркультура"; Національна орга-
нізація скаутів України (НОСУ);
творча майстерня  "Артос"; студія
звукозапису та продюсерського
центру Арт-BRILLIANCE, Екскур-
сійна компанія "Интересный
Киев"; Спілка громадських орга-
нізацій інвалідів Києва, Київсь-
кий міський центр соціальних
служб для сім`ї, дітей та молоді;
мережі кафе швидкого харчу-
вання "МакДональдс", ВМГО
студентів-інвалідів "Гаудеамус".

Для кожного студента з особ-
ливими потребами участь у
фестивалі − це ще один спосіб
довести свою неповторність,

здатність творити прекрасне, по-
казати власні вміння!

Фестиваль проходить у три
етапи. Перший відбірковий тур
− безпосередньо у відокремле-
них структурах УУ. Другий тур
відбувся у Києві (19 вересня).
Все розпочиналося з огляду ви-
ставки творчих робіт учасників
фестивалю, який є своєрідною
можливістю ознайомити зі своїм
мистецтвом студентів та гостей
заходу. Після їх оцінювання роз-
почалася прес-конференція. Се-
ред запрошених гостей були
присутні: проректор Універ-
ситету "Україна" − Антоніна Вік-
торівна Коротєєва, голова орг-
комітету Фестивалю, голова
міжнародного фонду культур-
ного співробітництва Влада Ли-
товченко, виконавчий директор
БФ "Відкриті серця України" Єв-
ген Полтенко, член Національ-
ної спілки письменників Украї-
ни, Національної спілки журна-
лістів України Геннадій Горовий,
заступник голови ВМГО "Гаудеа-
мус" Олександр Петров, началь-
ник відділу виховної роботи Вік-
торія Дика. Журналісти дізна-
лись про проблеми в організації
свята, про спонсорську допомо-
гу. Активну участь у прес-конфе-
ренції взяли студенти першого
курсу факультету журналістики. 

Згодом відбувся святковий
концерт, у ньому виступали пе-
реможці з різних областей
України, що отримали статус
диплломантів.

Треба відмітити, що організа-
тори свята піклуються про доз-
вілля та розвиток творчого по-
тенціалу учасників фестивалю.
Підтвердженням цього став
день майстер-класів. Були за-
прошені кваліфіковані майстри:
вокальне мистецтво − Зотова
Ксенія (група Lalo Project);
акторське мистецтво − Бєлун
Тетяна; аніматорське мистецтво
− від Святкової агенції VIA.

Фінальний тур дійства від-
бувся за участі переможців та го-
стей фестивалю. Журі визначило
19 переможців за окремими но-
мінаціями. Вони й набули статус
лауреатів фестивалю, отримали
дипломи, цінні подарунки та
статуетки символу фестивалю, а
також іменні подарунки від журі
та спонсорів.

Називаю переможців XI Фе-

стивалю студентської творчості
"Сяйво надій" у номінаціях:

• "Дизайнерське мистецтво" −
Олександр Стрибулевич (м.
Київ)

• Декоративно-прикладна" −
Віра Бикова (м.Горлівка)

• Виконавче мистецтво" −
Олександра Шевченко (м. Нова
Каховка)

• "Танцювальні ритми" − Юлія
Губіна (м. Горлівка)

• "Пісенний вернісаж" − Юлія
Глушко (М.Івано-Франківськ)

• "Авторська пісня" − Олек-
сандр Петров (м. Київ)

• "Країна фантазій" − Олек-
сандр Неровня (м. Київ)

• "Спортсмен року" − Антон
Слушний (м. Вінниця)

• "Науковець року" −Аліна Зи-
менко (м. Київ)

• "Жестова пісня − Данієла Бі-
чер (м. Вінниця)

• "Фотографічна" − Богдан На-
конечний (м. Київ)

• "Літературна" − Марта Федо-
рів (м.Івано-Франківськ)

• "Музична" − В`ячеслав Лето-
вальцев (м. Київ), також цей мо-
лодий талановитий співак отри-
мав шанс на запис пісні у студії
звукозапису та продюсерського
центру "Art Brillian-ce";

• "Художня" − Анна Малетіна

(м. Київ)
• "Театральне мистецтво" − те-

атральний гурт м. Вінниця
• "Фото та відеопрезентація" −

Олександр Клімов (м. Горлівка)
• "Надія фестивалю" − Анаста-

сія Мартинюк (м. Київ)
• "Гран-Прі" отримав номер у

номінації "Жестова пісня на чолі
з Олексієм Сілецьким з міста
Горлівки

• "Приз глядацьких симпатій"
− Маріам Камара (м. Вінниця)

• "Спец-приз журі" − Анна Са-
віцька від ГОІК. 

Нашому фестивалю вже
більше десяти років. Він зростає
в унісон з учасниками. Стає рік у
рік більш креативним та довер-
шеним разом із концертними
номерами. Минають роки, ми-
нулі переможці нині посідають
почесні місця серед гостей та жу-
рі фестивалю. Але дещо незмін-
не, а саме титанічна воля та смі-
ливість, що притаманна всім
учасникам щорічного фестива-
лю творчості для студентів з
особливими потребами "Сяйво
надій" 

Наталія СТРОКАНЬ,
студентка ІІ курсу Інституту

філології і масових 
комунікацій

Виступає  гість “Університетського літа - 2013” 
Марія ЯРЕМЧУК
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Діюча система підготовки
кадрів для сфери ІТ не задо-
вольняє потреби ринку України
як сучасної інформаційної та
конкурентоспроможної держа-
ви.

В середньому за рік ВНЗ
України випускають близько
20-ти тисяч фахівців у сфері ІТ.
Із них, за оцінками експертів,
лише 10-15 % здатні розпочати
працювати в цій індустрії з од-
ночасним продовженням на-
вчання. За умови такої якості
освіти вартість підготовки дер-
жавними ВНЗ для Держбюдже-
ту України подекуди сягає 30
тисяч грн. на рік.

Дефіцит кваліфікованих кад-
рів в ІТ-індустрії за отриманими
оцінками дорівнює 25 тисячам
осіб, а за умови збереження по-
зитивної для України кон'юнк-
тури світового ринку і поточної
ситуації в системі освіти з рока-
ми буде лише збільшуватися.

Ситуація, що склалась, без-
посередньо впливає на здорож-
чання вартості існуючих трудо-
вих ресурсів, а відтак і на конку-
рентоспроможність індустрії в
цілому.

Значні проблеми існують у
підготовці ІТ-фахівців. Вони
пов'язані з тим, що, по-перше,
це надзвичайно динамічна га-
лузь, засоби якої оновлюються,
кожні 1,5-2 роки. По-друге, вона
універсальна для всіх сфер

людської діяльності,  тому ІТ-
спеціалісти повинні мати широ-
ку фундаментальну освіту (тех-
ніка, економіка, суспільна сфе-
ра...) і бути спроможними до
системного аналізу та праці на
стику різних галузей.

За розрахунками Державно-
го агентства з науки, інновацій
та інформатизації України де-
фіцит ІТ-фахівців до 2015 р. бу-
де вкладати понад 90 тис. При
цьому треба зауважити, що за
оцінкою профільних асоціацій,
лише 10-15 із них відповідають
вимогам ринку.

Так що ж це за вимоги?
Сучасні спеціалісти, крім

фундаментальної підготовки,
заснованої на новітніх наукових
досягненнях, повинні володіти
методиками постійної само-
освіти, навичками проектуван-
ня та дослідницької роботи, а
також основами підприємниць-
кої діяльності.

Що ж зроблено, робиться і
передбачено зробити в цьому
плані Інститутом комп'ютер-
них технологій нашого універ-
ситету?

На І курсі:
1. Збільшено обсяг викла-

дання дисциплін "Основи про-
грамування" та "Об'єктно-орі-
єнтоване програмування" до 10
годин на тиждень.

2. Після прослуховування

дисципліни "Основи програму-
вання" студенти розділяються
на декілька груп залежно від
набутих навичок та особистих
якостей для вивчення більш
складних або більш легких мов
програмування.

Зі сказаного випливають за-
вдання:

• розробити ефективні кате-
горії цього розподілу;

• визначити перелік мов
програмування, необхідних та
актуальних.

• надати реальні прикладні
задачі, проекти, тести для ве-
рифікації набутих знань. 

На 2 курсі:
3. Поглиблене вивчення

програмування на основі ре-
альних проектів від ІТ-компа-
ній.

Для зазначеного:
• потрібні експерти від ІТ-

компаній для координування
проектів;

• необхідно створити лабо-
раторію аутосорсингу, яка б
могла надавати реальних на-
вичок у роботі в сучасній ком-
панії;

• надати реальні прикладні
задачі, проекти, тести для ве-
рифікації набутих знань. 

На 3-4 курсах:
4. Поділ на програмістів та

системних інтеграторів, свої -
для кожного з напрямків −
спецпредмети.

Для цього:
• потрібні експерти від ІТ-

компаній для координування
проектів студентів та покра-
щання якості навчання;

• стажування викладачів в
ІТ-компаніях, сертифікація.

Загальне "ноу -хау":
1. Всі студенти мають по 200

годин на семестр, які вони мо-
жуть витратити (відпрацювати)
при проходженні семінарів,
виконанні самостійних про-
ектів під наглядом експертів то-
що. ч/2. Всі студенти за весь
період навчання можуть отри-
мати ІТ- сертифікат, який буде
показувати рівень знань сту-
дента та його професійний век-
тор (розробник, інтегратор, ад-
міністратор тощо). Зазначене
має:

• визначити перелік ІТ-на-
прямків, мов програмування
тощо, необхідних та актуаль-
них, щоб вони були представ-
лені в ІТ-сертифікаті;

• надати реальні прикладні
задачі, проекти для макси-
мально ефективного викори-
стання самостійних годин під-
готовки;

• тести з високим індексом
довіри для верифікації набутих
ІТ-знань.

Вячеслав ПОЛІНОВСЬКИЙ, 
директор Інституту

комп'ютерних технологій
Університету «Україна»

Фото Володимира ТАРАСОВА

Як і хто навчає студентів

За новітніми технологіями 

Університетські будні і свята
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Перспективи «зеленої хімії» та «зелених технологій»
Досягнення фундаменталь-

ної хімії та сучасних технологій
значною мірою обумовлюють
відповідний рівень розуміння
будови матеріального світу, а
хімічні підходи і технології відіг-
рають ключову роль у
розв’язанні глобальних про-
блем сталого розвитку та збере-
ження навколишнього середо-
вища, в забезпеченні населення
планети чистою водою, їжею,
ефективними ліками, енергією.
Розуміння цього повинно
сприяти створенню та впровад-
женню нових екологічно без-
печних, енерго- та ресурсозбе-
рігаючих процесів хімії та хіміч-
ної технології, а також модерні-
зації економіки країни, подо-
ланню її сировинного характеру
та переведенню на сучасний ви-
сокотехнологічний шлях роз-
витку багатьох екологічних і
природоохоронних проблем.

Серйозним спонукальним та
об’єднуючим моментом у бо-
ротьбі за ці цілі є так звані «зеле-
ні» рухи та «зелені» технології.
Початок «зеленому» руху було
покладено ще в 60-і роки ХХ
століття, коли громадськість
Північної Америки та Західної
Європи, яка виступає за збере-
ження навколишнього середо-
вища, добилася посилення при-
родоохоронного законодавства
та контролю за використанням
токсичних хімікатів у різних га-
лузях економіки та соціальної
сфери. Окрім штрафних санкцій
та заборони застосування ряду
особливо небезпечних хіміка-
тів, посилилась увага до пошуку
менш токсичних заміщуючих хі-
мічних речовин, альтернатив-
них технологій енерго- та ре-
сурсозбереження. Більш того,
законодавчо було введено ток-
сикологічний контроль отрима-
них і застосовуваних хімічних
речовин та матеріалів.

Визначення «зеленої» хімії
(«зелених» технологій), при-
йняте науковцями, таке: «Зеле-
на хімія та зелені технології –
відкриття, розробка та викори-
стання хімічних продуктів і про-
цесів, які зменшують або ви-
ключають використання та
утворення шкідливих речовин».
Визначення вказує на необхід-
ність урахування можливих не-
гативних явищ ще на стадії

створення нових сполук, про
що раніше дослідники часто не
задумувалися. Поль Анастас та
Джон Корнер сформулювали 12
принципів «зеленої» хімії та
«зелених» технологій, які стали
нині класичними. Ці принципи,
які розкривають практичні
аспекти визначення ІЮПАК, на-
водяться нижче.

1. Запобігання (краще не до-
пускати утворення відходів, ніж
займатися їх переробкою або
знищенням).

2. Раціональне (ефективне)
використання вихідних реаген-
тів (методи синтезу повинні
розроблятися таким чином,
щоб до складу кінцевого про-
дукту входило якомога більше
атомів використовуваних ви-
хідних реагентів).

3. Зниження загрози проце-
сів і продуктів синтезу (в усіх
можливих випадках потрібно
прагнути до використання або
синтезу речовин, нетоксичних
або малотоксичних для людини
та навколишнього середови-
ща).

4. Конструювання «зелених»
матеріалів (технології повинні
забезпечувати створення нових
матеріалів із найкращими
функціональними характери-
стиками та мінімальною ток-
сичністю).

5. Виключення використання
небезпечних допоміжних ре-
агентів (слід по можливості
уникати використання у процесі
синтезу допоміжних реагентів
(розчинників, екстрагентів і
т.д.): якщо це можливо, ключо-
вим є параметр токсичності).

6. Енергозбереження (слід
ураховувати економічні та еко-
логічні наслідки, пов’язані із за-
тратами енергії в хімічних про-
цесах: бажано здійснювати
процеси синтезу при кімнатній
температурі та нормальному
атмосферному тиску).

7. Використання відновлю-
ваної сировини (у більшості ви-
падків, коли це технічно мож-
ливо й економічно вигідно, слід
віддавати перевагу відновлю-
ваній сировині).

8. Зменшення числа проміж-
них стадій (потрібно мінімізува-
ти або зовсім відмовитися від
непотрібних проміжних стадій
(блокуючі групи, протектори,

Слово - науковцям

проміжні модифікатори фізич-
них та хімічних процесів), ос-
кільки проміжні стадії зазвичай
поєднані з додатковими відхо-
дами і збільшенням кількості
реагентів, які використовують-
ся).

9. Використання каталітич-
них процесів (каталітичні про-
цеси з максимально можливою
селективністю прийнятніші за
стехіометричної реакції).

10. Біорозклад (потрібно
прагнути до біорозкладу вихід-
них та отриманих із них продук-
тів, які не призводять до утво-
рення небезпечних для навко-
лишнього середовища сполук).

11. Забезпечення аналітично-
го контролю в реальному часі
(для попередження утворення
небезпечних відходів потрібно
розвивати аналітичні методи,
які забезпечують можливість
моніторингу та контролю в ре-
альному часі).

12. Попередження можливо-
сті аварій (хімічні сполуки, які
використовують у технологіч-
них процесах, повинні бути
присутні у формах, які мінімі-
зують можливість хімічних ава-
рій, таких, як викиди сильно-
діючих отруйних речовин, ви-
бухи, пожежі).

Вирішення питань стан-
дартизації в рамках Дер-
жавної науково-технічної
програми

У 2009р. Кабінет Міністрів
України затвердив Державну
науково-технічну програму
«Нанотехнології і наноматеріа-
ли». Займаються програмою
Міністерство освіти і науки
України та Національна акаде-
мія наук України. Програма пе-
редбачає створення Центру
стандартизації нанопорошків і
консолідованих наноматеріа-
лів. До основних проблем, які
вирішуватиме Центр, належать:

1. Стандартизація, метроло-
гія і сертифікація в нанотехно-
логіях. У цій сфері першочерго-
вими є:

стандартизація термінології і
номенклатури в галузі нанома-
теріалів та нанотехнологій;

стандартизація методів ви-
мірювання і визначення пара-
метрів нанооб'єктів;

специфікація наноматеріа-
лів;

стандартизація аспектів на-
нотехнологій, які пов'язані з
безпекою навколишнього сере-
довища і здоров'я;

стандартизація методології
сертифікації та сертифікація на-
нотехнологій і нанооб'єктів;

накопичення та аналіз ін-
формації щодо стандартів сто-
совно наноматеріалів і нанотех-
нологій, що діють у розвинених
країнах світу (США, Японії, Єв-
ропейських країн, Росії та ін.), а
також перспективних планів
стандартизації, неформальних
стандартів типу TS (технічні
умови) і TR (технічна доповідь).

2. Створення і координація
діяльності Технічного комітету
стандартизації України ‘Нано-
технології’.

3. Організаційна робота, на-
правлення на отримання Украї-
ною членства в технічному ко-
мітеті ISO/TC 229 Nanote-
chnologies.

В міру того, як розвивати-
муться виробництво і реалізація
нанопродукції, значна увага
приділятиметься виробленню
визнаної у всьому світі єдиної
термінології, методик оцінки
споживчих властивостей, якості
і безпеки такої продукції, по-
стійно зростатиме актуальність
проблеми стандартизації в га-
лузі нанотехнологій і наномате-
ріалів. В Україні значна увага
приділяється організаційним
питанням, які буде використано
для розвитку цього науково-
технічного напряму.

Тетяна ЛУКАШЕНКО,
старший викладач кафедри

хімії та новітніх хімічних тех-
нологій Університету

«Україна» (м. Київ)

Ніна КУЩЕВСЬКА,
доктор технічних наук, про-

фесор, завідувач кафедри су-
часних нанотехнологій та на-

номатеріалів Університету
«Україна» (м. Київ)

Віктор МАЛИШЕВ, 
доктор технічних наук, про-

фесор, завідувач кафедри хі-
мії та новітніх хімічних техно-
логій Університету «Україна»

(м. Київ)
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Читацька конференція

Щастя це я назву особистим
У цієї невеликої за обсягом

книги, крім заголовка "Крамни-
ця щастя", є підзаголовок "Лю-
бовний роман". Назва виправ-
дана − у творі йдеться про ко-
хання, дуже чисте й романтичне.

Головна героїня роману сту-
дентка Марина закохується в
молодого неодруженого викла-
дача. Закохується беззастережно
та безоглядно. Олексій не одразу
поділяє почуття двадцятирічної
Марини. Спочатку розглядає
стосунки з дівчиною як легень-
кий флірт із красивою, на його
погляд, наївною дівчинкою.
Шлях до Взаємності виявився
непростим, але досить логічним.

Що може стати на заваді
справжньому Коханню? Різний
статус закоханих? Різниця у віці?
Думки родичів і знайомих? Усе
це, як виявилося, − дрібниці по-
рівняно зі справжніми почут-
тями.

Авторка роману − молода
письменниця із Прикарпаття
Ольга Деркачова. Студентство і
викладацьке середовище авто-
рка роману знає не за чутками чи
з розповідей інших людей, а, як
кажуть, із власного досвіду. Бо
понад десять років працює вик-
ладачем у Прикарпатському уні-
верситеті імені Василя Стефани-
ка. До речі, тему роману підказа-
ли письменниці студенти цього
ж навчального закладу. Роман
опублікований із певними ско-

роченнями в журналі "Дніпро", а
також вийшов окремим видан-
ням в одному з івано-франківсь-
ких видавництв.

Відвідавши нещодавно Київ,
О. Деркачова зустрілась зі сту-
дентами і викладачами Універ-
ситету "Україна". Майже двого-
динна зустріч пройшла цікаво і
торкалась не тільки роману.
Ольга Деркачова розповіла про
те, як писала й видавала книгу,
читала уривки з роману, а також
раніше написані та видані нове-
ли і образки.

На читацькій конференції ви-
ступили завідуючі кафедрами
університету Зінаїда Сергійчук і
Фархад Туранли, викладачі На-
дія Пазяк та Ніна Головченко, ви-
пускник університету Костянтин
Гордійчук. Вела програму зустрі-
чі доцент університету Тетяна Бі-
лімова.

Наприкінці зустрічі чимало
присутніх змогли придбати ро-
ман з автографом письменниці.
"Крамниця щастя" також попов-
нила книжкову полицю читаль-
ного залу університетської біб-
ліотеки. Тож ті, хто любить гарну
літературу, − і студенти, і
викладачі, − можуть прочитати
цей, на мій погляд, гарний
сучасний твір − розповідь про
Любов − чисте й велике почуття,
яке робить людей щасливими. 

Анатолій УРБАН

Твої люди, університете

Активний науковець
Побачила світ книжка "Сто-

рінки життєвих сценаріїв"
(Київ, 2012) Завірюхи Л.А.,
к.п.н., доцента, ветерана праці
університету "Україна", яка має
статус "дитина війни". Заслуго-
вує на увагу той факт, що, пе-
ребуваючи на заслуженому
відпочинку, Лідія Андріївна не
полишає інтелектуальної пра-
ці. Маємо численні відгуки на
її книжку. їх можна прочитати
у брошурі "Враження, відгуки,
коментарі" (Київ, 2013). Серед
них є відгук і відповідального
редактора газети університету
"Україна" А. Урбана, директо-
ра бібліотеки університету Н.
П. Колесникової.

Анатолій Урбан, редак-
тор газети «Університет
«Україна»

Відомо, що успішний педа-
гог повинен бути гарним пси-
хологом. Бажано, щоб це гар-
монійно поєднувалось. У житті
і педагогічній діяльності Лідії
Андріївни Завірюхи було і є те
й інше. Працюючи викладачем
в Університеті «Україна» й ін-
ших навчальних закладах, во-
на не забувала про науку,
творчо підходила до розв'яза-
ння найскладніших проблем.
їй удавалось налагодити гарне
спілкування із будь-якою
аудиторією, спрямовувати
науковий пошук своїх вихо-
ванців.

Цікаві публікації Л.А. Заві-
рюхи в періодичній пресі, у
спеціальних виданнях. Тож
остання книга науковця, без-
перечно, приверне увагу ба-
гатьох науковців і практичних
педагогів. У ній містяться по-
вчальні розповіді про багатьох
наставників молоді, розкри-
ваються актуальні проблеми
такої цікавої і завжди сучасної
науки, як психологія.

Ніна Петрівна Колеснико-
ва, директор бібліотеки
Університету «Україна»

Лідія Завірюха − психолог з
активною життєвою позицією, і
в той же час, це напрочуд
скромна і віддана трудівниця.

З Лідією Андріївною я зна-
йома особисто: об'єднав нас
Університет «Україна».

Ознайомившись із книгою
«Сторінки життєвих сценаріїв»
ще більше розумію, що автор -

поборниця правди і справед-
ливості, невгамовна сівачка зе-
рен добра і любові.

Книга, на мій погляд, має
універсальний характер: на
сторінках відбувається зна-
йомство з педагогічними дина-
стіями, зустрічі з відомими
людьми, літературні замальов-
ки, перлини мудрості. Дуже за-
цікавив розділ «Самопізнання,
як пошук гармонії», де викла-
дена культура життя особисто-
сті. Лідія Андріївна передає
мудрість свого покоління. На
мою думку, «Сторінки жит-
тєвих сценаріїв» − духовне
сяйво талановитої людини. −
Ваш відгук, Ніно Петрівно, на-
писано на одному диханні! Для
мене це приємний сюрприз!

Так оцінила відгук директо-
ра бібліотеки нашого універси-
тету автор “Сторінок життєвих
сценаріїв” Лідія Андріївна Заві-
рюха.

Запрошуємо учасників біб-
ліоклубу "Світоч", а також,
перш за все, студентів гумані-
тарних факультетів познайо-
митися з цікавими та повчаль-
ними доробками.

У 2011 році вийшов "Щоден-
ник: збірка авторських текстів,
надрукованих у газеті "День",
як наслідок співпраці Лідії Анд-
ріївни з цією потужною газе-
тою. Ця збірка теж є в бібліоте-
ці. Автор, як і книжку "Сторінки
життєвих сценаріїв", подарува-
ла читачам бібліотеки.

Тож перебування на пенсії у
кожного складається по-різно-
му. Хтось 100% відпочиває,
інший − знаходить для себе ці-
каве та корисне заняття, про-
являючи тим самим свідому
громадянську позицію. "Ево-
люція людини - це еволюція її
бажань". Це висловлювання
знаходимо у письменника
Любка Дереша. І ще: "Моє
ставлення до життя і є моя
свідомість" − народна муд-
рість. На прикладі нашої уні-
верситетської екс-викладачки
Лідії Андріївни − це показово.

Наталія ПАНАСЮК,
заступник директора 

бібліотеки Університету
“Україна”

Принесу тобі, мамо, ранок
Принесу тобі, мамо, 
ранок
На долонях своїх 
гарячих,
Чар-водою сполощу 
рани,
Хай розлука в хаті не
плаче.

Принесу з-під Говерли
квіти - 
Бриндушки, що сніги
збороли,
Щоб у серці гніздився
квітень
І не плакав жовтень 
ніколи.

Принесу тобі, мамо, 
вечір,
Засолоджений медом-
квітом,
Принесу голоси лелечі
І розквітле шовкове літо.

Лиш не плач вечорами,
мамо,
Не ятри своє серце
змучене.
Пролягли, як печаль, між
нами
Рушники, що чекають 
заручин.

Ганна ШЕКЕРЯК,
викладач Івано-Франківсь-

кої філії Університету
"Україна"

З ліричного зошита
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Піднялись на Говерлу
Це - моя Україна

Цієї осені мені випала мож-
ливість поїхати до Карпат та
відчути особисто, що означає
«підкорити Говерлу» − найви-
щу гору України, висота якої
становить 2061 м.

А все почалося з того, що до
нас завітали представники сту-
дентського самоврядування.
Вони розповіли про надзвичай-
но велику кількість заходів, які
проводяться в навчальному за-
кладі та поза його межами, а
також запропонували приєдна-
тись до них та побачити неймо-
вірну красу Карпатських гір. Ця
пропозиція мене одразу заціка-
вила. 

З надзвичайним нетерпін-
ням я чекала того дня, коли ми
вирушимо з Києва до Івано-
Франківська. І ось 3 жовтня ми
відправились в Івано-Фран-
ківську область. А прибувши
туди, поїхали до міста Яремча,
щоб піти на екскурсію в місце,
де перебував легендарний
Олекса Довбуш. Екскурсія по тій
місцевості мене вразила. Перед
нами відкривались надзвичай-
ні пейзажі : водоспад, гірська
річка, кольорові ліси, засніжені
гори. 

Повернувшись, ми вируши-
ли до селища Ворохта, до на-
шої бази «Глобус». І почали з
опалення наших кімнат. Але
впродовж всіх днів, коли наша
група перебувала на базі, ми
пиляли і наколювали дрова − із
захопленням та хорошим на-
строєм.

Ще одним веселим момен-
том стало приготування їжі. Ра-
нішнім черговим потрібно було
прокинутись за півтора години
до всезагального підйому, щоб
встигнути приготувати сніда-
нок. І мені теж випала така
можливість. Радує те, що ніхто
не залишився голодним та не-
задоволеним. 

В суботу ми піднялися на Го-
верлу. Для багатьох це було
перше сходження, і все ж дум-
ки, що буде щось складне, не
виникало. Перші 8 кілометрів
ми йшли до підніжжя гори, а
потім ще 7 до Говерли. 

Саме у цьому спільному по-
ході всі почали активно спілку-
ватися та підбадьорювати один
одного. Особисто мені допома-

гали пісні, які потім усі співали
зі мною. Підходячи до Малої
Говерли, я звернула увагу на ту
красу, яка була навколо. І не
хотілось навіть ступити кроку з
місця.

Побачивши вершину Говер-
ли, новачки підбадьорились,
не знаючи істини – очам близь-
ко, а ногам так далеко. На той
момент ми пройшли вже май-
же 15 кілометрів. Я піднялась на
Говерлу четвертою. І хочу ска-
зати, що це було непереверше-
не почуття.  Перші 5 хвилин ніх-
то ні з ким не розмовляв, а зго-
дом багато хто сказав, що це
був далеко не останній похід на
Говерлу. І я погоджуюсь з цим.
Коли ти стоїш серед такого про-
стору, не чуєш жодних слів, а
просто відпочиваєш душею та
відчуваєш себе птахом, який
ширя серед гір та лісів.

Назад ми повертались з під-
несеним настроєм. Було багато
падінь та смішних випадків. На
базу ми повернулись пізно.
Більшість, прийшовши, лягла
спати, а найвитриваліші просто
сиділи, розмовляли та чекали
гарячої вечері.

Недільне сонце повідомило
про те, що потрібно збиратися
та вирушати додому. Ми при-
їхали до Яремчі, щоб милува-
тися тамтешньою природою,
зокрема оленями та дикими ка-
банчиками. Повернувшись до
Івано-Франківська, трохи погу-
ляли у цьому гарному місті.

І ось прийшов час, коли наш
потяг вирушив до Києва. Всі ми
поверталися  в одному вагоні,
що зробило наш вечір диво-
вижним. Гарячий  чай, розмо-
ви, пісні під гітару, усмішки ща-
сливих студентів, організаторів
та скаутів, які були з нами, −
все це об'єднало нас у велику
родину. І тепер ми з нетерпін-
ням чекаємо нових зустрічей,
поїздок та запрошуємо тебе
приєднатися до нас.

Справді дуже гарним на
урочистості і концертні дійства
стало відзначення 70-ї річниці
визволення м. Києва від гітле-
рівських загарбників. І при-
ємно, що до торжеств долучи-
лася і художня самодіяльність
нашого університету, колекти-
ви його Центру художньої
творчості. Так, 7-го листопада у
культурному центрі Свято-
шинського району столиці ви-
ступив вокальний ансамбль
"Мальви", якому недавно при-
своєно звання народного.

Учасників святкового кон-
церту і присутніх привітала на-
чальник відділу культури, ту-
ризму та охорони культурної
спадщини Святошинського
району Ірина Трусова.

Самодіяльні артисти запро-
понували публіці різноманітну
програму. Насамперед, пісенн-
ну. Звучали українстькі народні
пісні − відомі і менш відомі −
зокрема, "Зеленеє жито", "Роз-
прягайте, хлопці, коні", "Пере-
лаз", "Їхали козаченьки"...

Були пісні і воєнних часів -
"Катюша", "Червона калина" й
інші.

В гурті "Мальви" кожна спі-

вачка талановита. Це повною
мірою засвідчило сольне вико-
нання знову ж таки українських
пісень керівником колективу
Тетяною Кисляк, а також Оль-
гою Розколотько і Надією Фомі-
ною.

На сцену кілька разів підні-
мався баяніст Іван Гайдиченко.
Він виконав композицію на піс-
ні воєнної пори, зокрема
"Вальс" М.Блантера. А згодом
хлопець майстерно зіграв віно-
чок українських народних пі-
сень.

Гарно прочитала два вірші,
один із них власний, студентка
II курсу  коледжу "Освіта" Юлія
Рибальченко.

Було й кілька танцювальних
номерів.

Загалом концерт сподобав-
ся глядачам. Причому не тільки
мешканцям району, а й студен-
там університету, котрі після за-
нять прийшли на виступ своїх
трохи старших за віком талано-
витих аматорів.

Руслан ІЩЕНКО,
випускник університету,

учасник художньої са-
модіяльності

Єлисавета ПІДГОРЕЦЬКА
студентка ІІ курсу
коледжу "Освіта",

стипендіатка президента
університету

Знай наших

Мальви на святі Києва

На “Університетському літі – 2013”
Багато цікавих та дуже несподіваних номерів поба-

чили присутні на “Університетському літі – 2013”. Зо-
крема, старший викладач ВНЗ, заслужена артистка
України Світлана Мирвода виступила з дітьми пра-
цівників університету.
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Про тих, хто поряд

Геннадій Горовий – відома
особистість в Україні. Поет, про-
заїк, журналіст. Народжений на
малій батьківщині великого Анд-
рія Малишка, у чарівному Три-
піллі, що на Обухівщині, Генна-
дій просто не міг стати пересіч-
ним, середньостатистичним
обивателем. І він не став таким.
Його біографія уже, попри моло-
дий вік, потужна і сповнена ціка-
вих знайомств та не менш ціка-
вих справ і проектів. І все це – у
повній темряві. Але статус інвалі-
да І групи по зору не став ярли-
ком чи клеймом Геннадія Горо-
вого. Його поезія, проза та жур-
налістська творчість давно вже
довели, що він бачить. Бачить
душею, бачить серцем. А серце,
як відомо, більш зряче, аніж  очі.

Геннадій Горовий – лауреат
та переможець багатьох фести-
валів та конкурсів, серед яких –
«Сяйво надій» Університету
«Україна», Всеукраїнський літе-
ратурний фестиваль «Просто
так», Всеукраїнський недержав-
ний фестиваль «Неспокій серця»
та ін. Має у своєму активі почес-
ну грамоту голови Обухівської
районної державної адміністра-
ції та Голови районної ради; по-
чесну грамоту голови Київської
обласної державної адміністра-
ції. Геннадій – не лише активний
учасник різноманітних фестива-
лів, а вже входить і до складу жу-
рі деяких із них. Це, зокрема,
Другий Всеукраїнський фести-
валь для вихованців шкіл-інтер-
натів «Край моїх мрій» (член жу-
рі); Обласний фестиваль Київ-
щини «Поетичний рушник» (го-
лова журі) та Всеукраїнський
фестиваль «Сяйво надій» (по-
чесний член журі).

Геннадій Горовий – просто
невтомний. Він встигає всюди.
Так, улітку цього року він, разом
з командою тотально незрячих
парашутистів взяв участь у акції
«Небо для вільних». Суть її поля-
гала у тому, що учасники встано-
вили світовий рекорд як най-
більш чисельна група незрячих
парашутистів одного стрибка з
приземленням на воду. Про цю
акцію та про те, як вдається одній
людині встигати робити стільки
справ одночасно, ми й погово-
римо із членом Національної
спілки письменників України і
Національної спілки журналістів
України, поетом, письменником

і журналістом, випускником Від-
критого міжнародного універси-
тету розвитку людини «Україна»
Геннадієм Горовим.

Як ти потрапив у команду
парашутистів? Що тебе спону-
кало приєднатися до участі в
акції «Небо для вільних»?

Ця ідея належить голові
профспілки працездатних інвалі-
дів Володимиру Борисовичу Пет-
ровському. Оскільки я з ним зна-
йомий уже не один рік і, хоч і не є
зареєстрованим членом цієї ор-
ганізації, тим не менше, я задія-
ний у ній достатньо давно і до-
статньо активно. 

Спонукало те, що творчим
людям для того, щоб тримати се-
бе в тонусі, необхідно, на мій по-
гляд, постійно змінювати нена-
довго місце проживання, діяль-
ність, щоб побачити щось нове.
Для незрячої людини так само є
потреба в чомусь новому. Я сво-
го часу взяв участь у проекті
«Світло для друга», коли ми спус-
калися в печери і провели там
практично добу. Цього разу вирі-
шив підкорити небо, тому що аб-
солютно незвична, абсолютно
нова акція, і це, звичайно, пода-
рувало нові враження, а значить
– з’явилося нове натхнення для
роботи. Це свого роду перефор-
матування свідомості, коли ти
вибираєшся з води на катер, ти
відчуваєш, що ти оновився, омо-
лодився і у тебе з’явилися сили
для подальшої роботи. Це справ-
ді цікаво. Цей досвід був екстре-
мальним, інтригуючим, він  по-
дарував абсолютно нові, незвич-
ні для мене емоції.

Що ти відчував під час пол-
ьоту? Які враження? 

Відчуття просто неможливо
передати словами, тому що їх
потрібно пережити. Це відчуття
свободи, відчуття польоту і від-
чуття того, що ти маєш крила, що
у тебе з’являються крила. Це про-
сто щось неймовірне, ну і коли
поринаєш у воду, хоча знаєш, що
на тобі – рятувальний жилет, але
ж усе одно ти не бачиш того, − це
достатньо вражаюче.

Тому, що одна справа, коли
людина бачить і вона чітко розу-
міє: зараз парашут розкриється,
зараз буде приземлення… А коли
все це відбувається як своєрід-
ний сюрприз, хоч ти і знаєш, що
це буде, − це завжди неочікува-
но. Мені інструктор перед стриб-

ком під час інструктажу сказав:
«Рахуйте приблизно до 100, а там
– залежно від ваги,кому до 120,
кому до 90 треба рахувати, − і то-
ді пірнаєте у воду. Рахуйте, щоб
бути просто готовим». Я встиг по-
рахувати до 56, а далі – набрав
повне море води в рот, тому що,
напевне, повільно рахував, тому
набагато швидше приземлився.
Дійсно – момент входження у во-
ду досить несподіваний, і це до-
дає адреналіну. 

Якщо буде можливість, я
обов’язково зроблю це знову, то-
му що це неймовірно захоплива
пригода. Один раз спробувавши,
відмовитися наступного разу бу-
де просто неможливо. Сам стри-
бок за традицією відбувся 24
серпня.

Тобто, ти зробив таким чи-
ном подарунок для України?

Так, ми всі – нас було там 8
незрячих людей, − ми всі таким
чином вшановуємо свою держа-
ву, висловлюємо їй свою повагу.

Ти брав участь і в акції
«Світло для друга». Розкажи
детальніше, будь ласка.

«Світло для друга» – це про-
ект 2009 року, пов’язаний із три-
валим перебуванням у печерах, у
Криму. За його результатами
імена всіх учасників занесено до
книги рекордів України.

Свого часу ці печери потерпа-
ли від нашестя вандалів – усі ту-
ристи намагалися відколоти собі
шматочок від стін. Щоб запобігти
цьому вандалізму, місцевий спе-
леологічний клуб поставив вхідні
двері у печеру. Тож тепер, коли
туристи заходять у печери, вони
кажуть, коли за ними зайти, две-
рі за ними зачиняються і через
обумовлений термін відчиняють-
ся наново. Ти знаходишся в пече-
рах, які довжиною десь 100 км –
суцільні лабіринти. А це най-
складніші печери України, може і
не лише України, тому що вони
дуже розгалужені. Звичайно, бу-
ло дуже цікаво. Ми встигли доб-
ряче відчути ці печери – доба є
доба. Ми там і спали, і їли. Ми
пройшли маршрути з професій-
ними спелеологами, два марш-
рути по дві з половиною години
кожен. Пройшли – це слово дуже
можливо, не відповідає тому, що
там відбувалося. Ми насправді
повзли, а не йшли: коридори
вузькі, іноді навіть і гроти своє-
рідні. Тому враження були про-

сто неймовірні. Запам’яталося
надовго, мабуть до кінця життя,
тому що такі враження не сти-
раються. 

Чи плануєш ти взяти участь
у ще яких-небудь цікавих ак-
ціях, на зразок «Небо для віль-
них» чи «Світло для друга»?

Звичайно. В принципі, я креа-
тивна людина, звик долучатися
до цікавих і незвичних проектів. І
якщо є якась найменша змога, я
обов’язково долучаюся. Це нові
враження, емоції, люди, події,
атмосфера. Я думаю, кожна лю-
дина, якщо вона не лінива, праг-
не пізнати щось нове у своєму
житті.

Перейдемо до твоєї твор-
чості. Коли був написаний твій
перший вірш?

Це насправді достатньо давно
було. Я писав ще у школі. Мене і
ще кількох дітей, коли я навчався
десь у другому класі, наша вчи-
телька, покійна Катерина Мико-
лаївна, залучала до таких зма-
гань: хто кращу риму придумає,
хто краще вірш напише. Звичай-
но, були перемоги, були й пораз-
ки, але до того серйозно не ста-
вилися. Коли перейшли до іншо-
го класу і з’явилася інша вчитель-
ка (класний керівник), то захоп-
лення зникло. Потім, десь близь-
ко 2000 року, я написав вірш
«Додому їхав чоловік незрячий»,
і з нього все розпочалося більш
серйозно. Це був мій перший
вірш, який було надруковано в
газеті «Обухівський край». Зу-
стрічають на вулиці знайомі: «О,
Геннадій! Читали твій вірш у газе-
ті». Це, звичайно, дуже сподоба-
лося.

Після цього було написано ще
два вірші. При вступі в універси-
тет я мав уже п’ять віршів і, влас-
не, саме за ці вірші мене і взяли
на кафедру видавничої справи і
редагування, журналістики, тому
що я довго думав, на кого мені
йти вчитися: на реабілітолога чи
на психолога. Вийшло так, що
мої вірші потрапили на очі пев-
ним людям, і через це я потрапив
туди, куди потрапив, і абсолютно
не шкодую. Це точно був пра-
вильний вибір. Викладачі Уні-
верситету «Україна» навчили ме-
не, як поліпшити свою майстер-
ність, за рахунок яких прийомів я
можу це зробити, вони ще біль-

Бачить душею, бачить серцем

(Закінчення на 10 стор.)
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ше додали бажання писати, сти-
мулювали. 

Потім був перший фестиваль
«Сяйво надій», я став його лау-
реатом. Ця перемога, звичайно,
далася взнаки, я відчув, що мене
оцінили. Потім мені запропону-
вали написати слова гімну Уні-
верситету «Україна», я їх довго
писав, здається, місяців два, да-
вав кілька разів на перегляд. По-
вертали назад, вказували, де по-
трібно переписати, я перероблю-
вав, консультувався у Спілці
письменників, також – з автора-
ми гімнів своїх міст і селищ.
Зрештою, у співпраці з Наталією
Віталіївною Барною цей гімн по-
бачив світ. І далі вже все. Воно
захоплює, насправді. Якщо один
раз вийдеш на сцену, на серйоз-
ну сцену, якщо відчуєш отой вир
аплодисментів – без цього вже
не уявляєш подальшого життя,
це такий наркотик, від якого ду-
же важко відмовитися.

Що найчастіше надихає те-
бе на творчість?

Насправді – на творчість на-
дихає що завгодно. Життя, емо-
ції, удача, розчарування. Навіть,

якщо якийсь репортаж почуєш
по радіо чи телевізор вчасно вві-
мкнеш. Навіть так можна, щось
вихопивши з контексту, створити
вірш чи прозу. Усе залежить від
часу, настрою і натхнення. Якщо
вони сходяться в одному місці,
тоді народжується новий твір.

Влітку ти презентував на
Тринадцятому Всеукраїнсь-
кому фестивалі української
книги у Феодосії свою повість
«Дзел-ле-енннь-світ». Розка-
жи детальніше про неї. У яко-
му видавництві книга по-
бачила у світ?

«Дзел-ле-енннь-світ» – це
моя крайня книга (Геннадій не
любить слова «остання» в кон-
тексті літературної творчості –
прим. С. П.). Вона вийшла у ви-
давництві «Буква» (Біла Церква),
і було це року Божого 2011. У 2012
році книга отримала молодіжну
міжнародну україно-німецьку
премію ім. Олеся Гончара. Книга
розрахована на підлітків – дітей
середнього і старшого шкільного
віку. Герої – школярі, які пі-
знають життя, пізнають дружбу,
кохання, можливі життєві розча-
рування і зради.

Але суть у тому, що тут немає,
як це прийнято в більшості книг,
позитивних і негативних персо-
нажів. Вони всі однакові, вони всі
– діти, вони всі перебувають у
процесі пізнання, вони ще не
знають, на що здатні вони та їхні
однокласники. Я не кажу друзі,
тому що не всі однокласники є
друзями, так само – не всі є воро-
гами. Є ті, з ким ти дружиш, є ті, з
ким менше спілкуєшся, або вза-
галі не спілкуєшся, тому що ство-
рюються компанії за інтересами,
і так воно і ведеться. Потім ком-
панії можуть змінюватися.

Але ці діти не є поганими, на-
віть якщо вони чинять одне од-
ному якусь капость, це зовсім не
означає, що вони погані. Вони
просто вчаться на помилках –
власних, своїх друзів. Вони
вчаться дружити, кохати. І, зви-
чайно, усе це просякнуто гумо-
ром. Певні повчальні моменти
використовуються, щоб поясни-
ти дітям, яким чином можна ви-
рішити ту чи іншу життєву ситуа-
цію. Навіть не пояснити, а не-
нав’язливо підказати  саме через
гумористичні якісь ситуації, тому
що гумор – найкращий спосіб
донести до підлітка свою думку
таким чином, щоб це не викли-
кало спротиву і роздратування.
Так я і намагався творити і, судя-
чи з отриманих відгуків на цю
книжку, мені це вдалося.

Що спонукало вступити те-
бе саме до Університету
«Україна»?

Насправді, це було давно,
приблизно 15 років тому… Зараз
уже деякі деталі стираються. Як-
раз мій шкільний товариш всту-
пив в університет на один рік ра-
ніше за мене. Він багато розпові-
дав мені про цей виш, і під упли-
вом його розповідей я вирішив
піти саме сюди. Було трошки ляч-
но, я не знав, як воно буде і куди
я йду. Але, зрештою, все сталося
як сталося – я вступив до Універ-
ситету «Україна», закінчив його і
тепер працюю тут.

Як вплинули на твою твор-
чість роки навчання в Універ-
ситеті «Україна»?

На мене вплинуло більше на-
віть не навчання в Університеті
«Україна», а спілкування з викла-
дачами в позалекційний час. Я
дуже багато провів хвилин, го-
дин у спілкуванні з доцентами,
професорами, дуже поважними
людьми, яких я і досі шаную.

Спілкування просто сидячи

десь у коридорі або у вільній
аудиторії. Ми говорили про все:
про життя, спорт, книги, різні за-
хоплення, іноді зачіпали політи-
ку, хоча це було дуже рідко. Я от-
римував від них просто неймо-
вірний багаж знань, який потім
сформувався в мені відповідно
до моїх потреб, навичок. І це,
насправді, не можна ні на що
проміняти. 

Більшості цих людей і на світі
вже немає. Я згадую теплим сло-
вом, царство йому небесне, про-
фесора Мартена Давидовича
Феллера, професора Романа
Григоровича Іванченка, Ольгу
Михайлівну Пазяк. Це настільки
потрясаючі люди, що ті, хто з ни-
ми спілкувався, ті отримали ду-
же багато знань (якщо, звичай-
но, хотіли того). Ті, хто не спілку-
вався – я вважаю, вони дуже ба-
гато втратили, тому що таких
професіоналів у нашій країні
просто одиниці, а можливо, за-
раз уже й тих одиниць практич-
но не залишилося.

Як у твоєму житті з’явилася
«Горлиця»?

До мене звернулася Ніна Іва-
нівна Головченко, директор
Імідж-центру Університету
«Україна» На фестивалі «Сяйво
надій-2012» вона вперше озву-
чила цю ідею, потім ми зустріли-
ся на фестивалі «Поетичний
рушник», і вже там ми поговори-
ли більш детально. Я обміркову-
вав деякий час, були перемови-
ни телефоном та електронною
поштою. Врешті прийшли до
спільної думки. 

Чому погодився? Тому, що
зрештою мені було цікаво ви-
пробувати себе і в такій ролі. Я
завжди прагну до чогось нового.
Саме тому я і в печери спускався,
і літаком в небо піднімався з па-
рашутом за плечима. Ведення лі-
тературних студій – хороший до-
свід, хороший набуток нових
знань. Він не лише моїм студен-
там допомагає, а й мені. Це до-
помагає стати іншим, сильні-
шим. Можливо, трошки кра-
щим. Можливо, я в плані негати-
ву-позитиву залишаюся на тому
ж рівні, що і був, але те, що я ро-
сту як людина, як особистість –
це точно. Саме з цих міркувань я
і погодився.

Бачить душею, бачить серцем

Світлана ПАТРА
журналістка, випускниця

Університету “Україна”

(Закінчення. 
Початок на 9 стор.)
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написав її один із студентів. 
Ані кількість прожитих ро-

ків, ані кордони між держава-
ми не стали серйозними пере-
шкодами на шляху до заповіт-
ного Нордвальде: сюди з'їха-
лися жителі Німеччини, Люк-
сембурга, Угорщини, Польщі,
Білорусі та України віком від 15
до 73 років. Серед 60 учасників
було семеро українців, що по-
трапили в табір завдяки про-
екту Спілки громадських орга-
нізацій інвалідів Києва під на-
звою «Назустріч мрії».

Усіх розділили на різні гру-
пи, так звані ком'юніті (коми)
та семінари. І якщо перші були
присвячені в основному розва-

гам (музика, фітнес, блазню-
вання, фентезі й експеримен-
ти), то на других більше уваги
приділялося актуальним про-
блемам сучасності, серед яких
були інклюзія, євроінтеграція,
страхи, спасіння світу й осмис-
лення життя навколо нас. Кож-
на група щедро ділилася набу-
тим досвідом та емоціями з ін-
шими гостями Нордвальде на
так званих «комфороллах»,
своєрідних квестах, де потріб-
но було зіграти у веселу гру,
виконати завдання або прове-
сти цікавий експеримент. Адже
де ще, як не в Нордвальде,
можна навчитися виганяти
вампірів і василісків, грати у
футбол із заплющеними очи-
ма, вистукувати мелодії на від-
рах і робити «вулкани» з ті-
ста?.. 

Учасники з різних семі-
нарських груп у невимушеній
обстановці обмінювалися до-
свідом: як вони перемагали
страхи, як училися прислухати-

ся до світу навколо себе, як
розбиралися в тонкощах між-
народних відносин і проблем
людей з інвалідністю у сучасно-
му суспільстві, як урятувати світ
– або хоча б його частину. На-
приклад, борючись за вими-
раючі види тварин, за здорове
харчування й за світлі думки в
наших головах. Усе це робило-
ся за допомоги підручних мате-
ріалів: малювалися плакати,
макети листівок, шилися ко-
стюми й готувалися постановки
− залежно від польоту фантазії.

Протягом 12 днів, під муд-
рим керівництвом 17 студентів
та 4 старших організаторів,
учасники «ЄвроКонтакту» вчи-
лися дивитися на світ під новим
кутом: завдяки обміну культу-
рами, мішанині з поколінь і
менталітетів, та й просто тому,
що атмосфера сприяла. Адже
тут можна не тільки побачити
себе ніби збоку, але й зрозумі-
ти, ким хочеться бути і куди ру-
хатися далі. До цього учасників
підштовхував так званий «захід
для розтоплення льоду» − ве-
селий карнавал, де симпатична
відьмочка може витанцьовува-
ти з Людиною-павуком, а по-
руч виблискує колінами хло-
пець у короткому платтячку.
Адже головне тут − навчитися
виражати себе, відкриваючи у
власній душі нові грані та праг-
нучи тільки до кращого.

Особливою подією став
День відкритих дверей, коли в
гості на «ЄвроКонтакт» завітали
старі друзі: колишні учасники й
організатори, родичі та прияте-
лі з усієї Німеччини. Кожна з
шести країн-учасниць підготу-

вала свій стенд, де розміщува-
лася основна інформація про
державу, а також столи із сим-
волікою, сувенірами, частуван-
нями. Також команди пред-
ставляли свої країни зі сцени і
в особливих майстернях, де
разом з учасниками та гостями
табору створювалися диво-
вижні речі: танці, сценки та на-
віть... божевільна мозаїка з
прапорів.

Утім, представлення країн
одним днем не обмежилося.
Наприклад, команда з Польщі
розважала присутніх веселими
сценками, а представники
Угорщини влаштували особли-
ву вечерю з національними
стравами − неймовірно смач-
ними, до речі!

Звісно, учасники «ЄвроКон-
такт» активно проводили час і
за межами затишного Норд-
вальде: прогулялися приго-
ломшливим, що ніби зринув зі
сторінок збірки казок, Мюнсте-
ром, заїхали до мальовничого
нідерландського містечка Ент-
схеде, відвідали театр і незви-
чайний «Парк сенсу», поплава-
ли в басейні та пограли в
морський бій на катамаранах
− усього й не перелічити...

Вечорами починалося най-
цікавіше: неформальні розмо-
ви в холі на зручних диванах
або на свіжому повітрі надворі;
дискотека в підвальному барі;
настільні та активні ігри. Вибу-
хова музика, радісний сміх і
розмови  декількома мовами
одночасно − усе це нагадує іс-
торію про Вавилонську вежу,
тільки зі щасливим фіналом.

Але ось уже валізи з німець-

Люди з особливими потре-
бами взяли участь у програмі
«ЄвроКонтакт-2013», що була
організована в літньому таборі
в мальовничому німецькому
містечку Нордвальде. Учасни-
ки проекту «Назустріч мрії»,
що реалізується Спілкою гро-
мадських організацій інвалідів
Києва, розвивали комуніка-
тивні навички, пізнавали світ.
До реабілітаційних заходів у
Норвальде долучилися і сту-
денти та випускники Універси-
тету «Україна» Олександр Ка-
люжний, Ірина Пономаренко,
Наталя Рассолова, Олексій
Тюрменко і автор цих рядків.

Ось уже 30 років «особли-

ва» молодь з усієї Європи на-
вчається тут важливим речам:
як подолати фізичні обмежен-
ня і мовний бар'єр, як стати
більш самостійними, як за
кілька годин вигадати й поста-
вити кумедну сценку, як змі-
шати Menthos і Coca-Cola і при
цьому залишитися сухими... 

У цьому захопливому про-
цесі учасникам табору допо-
магають справжні вчителі −
студенти та випускники педа-
гогічного факультету Кель-
нського університету. Саме
участь в організації табору мо-
лодих педагогів є тією «род-
зинкою», що надає «ЄвроКон-
такту» особливої аури. Основ-
на концепція табору полягає в
активному залученні учасників
до організаційного процесу:
тут підтримується кожне твор-
че поривання, кожна ідея,
кожна особистість. Недарма
цього року девізом табору бу-
ло ємне: «Будь собою!» Гімном
стала пісня з такою ж назвою, і

Відпочили і набрались чудових вражень

(Закінчення на 10 стор.)

Студентське літо
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кими сувенірами для рідних зі-
брано, а в куточках очей
ховається непроханий блиск −
настав останній день «Євро-
Контакту». Завершився табір
красиво: учасники та організа-
тори були офіційно вбрані, бу-
ло організовано банкет на сві-
жому повітрі, а після нього
танці − від заходу до світанку.
Тих, хто завершив навчання у
таборі, проводжають з особли-
вим ритуалом: ті, хто залиша-
ється, шикуються з обох сторін
вулиці і, підтанцьовуючи під
мотив знаменитої "We will rock
you", співають гімн табору "Be
yourself".

Учасники проекту «Назу-
стріч мрії» отримали багато по-
зитивних вражень та корисно-
го досвіду. Для багатьох із них
поїздка до Німеччини була за-
повітною мрією, що збулася за-
вдяки соціальному Інтернет-
проекту «Скринька мрій».

Вікторія (25 років):
− Мені сподобалося, що на

«ЄвроКонтакті» інше ставлення
до людей з інвалідністю, їх
сприймають як рівних, не див-
ляться косо! Сподобалися семі-
нари: вони доводять, що, не-

зважаючи на інвалідність, усі
можуть займатися однією
справою! Там було особливе
ставлення команди: не було
відчуття, що ти не такий, як усі.
Навіть якщо не знаєш мови, то
все одно від тебе не відвер-
таються, а намагаються по-
яснити все жестами. Організа-
тори робили все з радістю, − і
це відчувалося. Приємно було
ходити містом і знайомитися з
іншими людьми, відчувати
приємну атмосферу, знайти
нових знайомих. Мені тепер
хочеться щось зробити для
України, щоб вона хоч трохи
стала схожа на те місце, де ми
побували.

Наталя (22 роки):
− «ЄвроКонтакт» − це об-

мін думками та досвідом.
Взяти участь у цьому проекті −
означає стати його частиною.
Особисто для мене табір від-
крив нові горизонти в галузі
організації роботи для людей з
обмеженими можливостями.
Цей табір дає нам віру і надію
на щасливе майбутнє! Підт-
римка з боку організаторів до-
помагає зрозуміти, що ми не
самотні і не безнадійні! Спілку-
вання є невід'ємною частиною
нашого буття. Так, різні обго-

Відпочили і набрались чудових вражень

Вікторія СКРИПНИК, 
випускниця університету

ворення й неформальні бесіди
в таборі допомагають повірити
в себе. Зустріч зі старими
друзями, поява нових − усе це
дав мені «ЕвроКонтакт». При-
ємні спогади та враження зали-
шили тільки теплий слід у
моєму серці!

Вікторія (20 років)
− Найголовніший досвід,

який я отримала в таборі, − це
усвідомлення наших можливо-
стей. Коли починалося заняття
в групі «кома» або на семінарі,
ми не знали, чим воно скін-
читься і куди нас приведуть на-
ші ідеї та думки. Ніби ти сидиш
перед чистим аркушем паперу і
намагаєшся побачити майбут-
ню картину. Але разом з тим є
якась підсвідома впевненість,
що картина незабаром
з'явиться, − і вона буде чудова.
Напевно, це і є віра в себе і в
свої сили. «ЄвроКонтакт» − це
місце, де кожен, незалежно від
фізичних можливостей, віку,
релігії або переконань, може
відкрити в житті нову сторінку,
змінити себе, − і разом з тим
увесь світ.

Олександр Ворона, прези-
дент Спілки громадських орга-
нізацій інвалідів Києва (СГОІК):

− Із 2006 року представни-
ки СГОІК беруть участь у моло-
діжному реабілітаційному та-
борі для молоді з інвалідністю
«ЄвроКонтакт». У цілому, в
ньому взяли участь понад 50
осіб з України. Для молоді, що
проходить реабілітаційні про-
грами в цьому таборі, відкри-
вається «інший світ»: інтегро-
ваний, доступний, відкритий,
орієнтований на потреби лю-
дини. 

Повертаючись в Україну,
учасники табору приносять на
наші терени своє бачення до-
ступного, привітного міста. Всі
вони наповнені енергією та ен-
тузіазмом запровадити не-
обхідні зміни у своєму житті та
житті громади. Такими зміна-
ми стають: активне вивчення
іноземної мови, вступ до ВНЗ,
створення сім’ї, працевлашту-
вання на гідну, високооплачу-
вану роботу та активна діяль-
ність щодо захисту прав людей
з інвалідністю.

«ЄвроКонтакт» дає потуж-
ний поштовх для подальшого
розвитку.

(Закінчення. 
Початок на 11 стор.)




