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витку людини нашого універси-
тету. Хлопцю виповнилося ли-
ше 23 роки.

На два роки молодший за
Сергія Василь Мойсей. Він на-
вчався на ІV курсі того ж таки
Луцького інституту.

На згадуваному вже поми-
нальному стенді доречно випи-
сані слова з вірша, який став ду-
же відомим в Україні:

- Мамочко, вибач 
за чорну хустину,

За те, що віднині будеш сама...
Тебе я люблю і люблю Україну!
Вона, як і ти, була в мене одна.
Вічна пам`ять усім Героям

Небесної сотні! Молімося за
них. Вони віддали своє життя за
Україну, за нас усіх!

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

Вони —  патріоти, із Небесної сотні

(Закінчення на 2 стор.)

Наші гордість, біль і вічна пам
,
ять

З 24 лютого в головному кор-
пусі університету горять лам-
падки з поминальними свічка-
ми. Над ними два портрети
двох зовсім молодих хлопців.
Обидва − Сергій Байдовський
і Василь Мойсей − із Волинсь-
кої області. Обидва загинули на
Євромайдані. Того дня, коли
злочинна влада пішла у черго-
вий, але найбільш кривавий

наступ. Було влаштовано "за-
чистку" Євромайдану силами
"Беркуту", внутрішніх військ і
"тітушок", які діяли під прикрит-
тям снайперів. За офіційними
даними, вбито 88 протесту-
вальників, понад півтори тисячі
дістали вогнепальні поране-
ння...

Сергій  Байдовський − ви-
пускник Луцького інституту роз-

Духовність

СЛАВА —  УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ — СЛАВА!
державотворення в Україні ще
не завершено, у нас попереду на
цьому шляху будуть і перемоги,
і складні випробовування. Але
іншої дороги немає!

Отже: Слава Україні! Героям
слава!

Про те, що українські  патріо-
ти так віталися здавна, розпові-
дає доцент кафедри журналі-
стики Університету «Україна»
Василь Васильович ГУБАРЕЦЬ:
− Вигук «Слава!» походить ще

із князівських часів. Формула
«Слава Україні!» з’явилася не в
40-ві, не в 50-ті роки ХХ століт-
тя, а значно раніше: наприкінці
ХІХ – на початку ХХ століття. У
період Української Народної

Республіки гасло «Слава Украї-
ні!» вперше залунало офіційно,
на повен голос. Пізніше воно бу-
ло підхоплено Організацією
українських націоналістів
(ОУН). Після судових розправ
над українськими патріотами на
території колишньої Польщі до
гасла «Слава Україні!» додало-
ся: «Героям слава!» 

З тих пір (тобто ще з 30-х ро-
ків ХХ століття) у відповідь на:
«Слава Україні!» зазвучало:
«Героям слава!» Ця фраза − гас-
ло боротьби Української По-
встанської Армії (УПА) проти
більшовизму і фашизму в роки

«Слава Україні!» − «Героям
слава!» − це гасло лунає чи не
звідусіль, особливо тепер, з
огляду на останні події на Євро-
майдані. 

Університет «Україна» відо-
мий тим, що виховує у своїх сті-
нах не лише конкурентоздатних
фахівців, але й патріотів, тож не
дивно, що саме в цьому ВНЗ на
пропозицію президента універ-
ситету П.М. Таланчука вирішили
надати давньому патріотичному
гаслу особливого статусу. Згідно
з рішенням ректорату та сту-
дентського самоврядування уні-
верситету від 17 січня 2013 року,
історичне українське гасло
«Слава Україні!» − «Героям сла-

ва!» визнається тут офіційною
формою вітання і є цілком логіч-
ним додатком до «Козацького
маршу», що звучить в універси-
теті як дзвінок перед початком
занять чи перерви.

Із приводу нововведення Пет-
ро Михайлович ТАЛАНЧУК
зазначає:
− Доцільність запровадження

такої форми вітання обумовле-
на тим, що український народ
поки що не здійснив своєї віко-
вічної мрії і не збудував власне
української держави. Заклик
«Слава Україні!», «Героям
слава!» − бойове гасло наших
попередників − нагадує всім
українським патріотам: справу

Власна інформація



Другої світової війни. За ра-
дянських часів це гасло було за-
боронено, бо воно асоціювало-
ся з визвольною боротьбою.

У 90-х роках  ХХ століття, ко-
ли ми здобули незалежність, за-
буте вітання повернулося.
Особливо цьому посприяла ді-
яльність Народного Руху Украї-
ни – від часу заснування органі-
зації і дотепер. Особливо у
1988-89 роках «Слава Україні!»
− «Героям слава!» залунало зві-
дусіль. Із перемогою Народного
Руху на виборах у Західній
Україні, коли В’ячеслава Чорно-
вола було обрано головою
Львівської обласної ради на-
родних депутатів, вітання
«Слава Україні!» − «Героям сла-
ва!» можна було почути скрізь.
Повсюди засяяли українські іс-
торичні синьо-жовті прапори,
повернувся з небуття наш на-
родний гімн «Ще не вмерла
Україна», – тоді ще національ-
ний, тепер  – державний.

Гасло «Слава Україні!» – «Ге-
роям слава!» підхоплюють нові

покоління наших земляків, які
знають, що таке державність та
героїзм. Починаючи з кінця ли-
стопада 2013 року і донині то-
чаться бої із владою, яку нена-
видять справжні патріоти Украї-
ни. І тому «Слава Україні!» – «Ге-
роям слава!» сьогодні звучить
дуже природно. Люди старшого
віку називають молодь, яка
вийшла нині протестувати та
протистояти владі, героями.

Можливо, що формулу «Сла-
ва Україні!» – «Героям слава!»
було започатковано за правила-
ми українського народного ети-
кету. Християни-українці за-
вжди віталися: «Слава Ісусу Хри-
сту!» – «Навіки слава Богу свято-
му!» (або «Слава навіки!», «На-
віки слава!»); на Різдво цю фор-
мулу дещо змінювали: «Христос
рождається!» – «Славімо його!»,
на Водохреща – «Христос хре-
щається!» – «У ріці у Йордані!», а
на Великдень – «Христос вос-
крес!» – «Воістину воскрес!» (те-
пер ще додають: «Воскресла
Україна!») Ритмічно і по смислу
фраза не змінюється, і в основі
цього висловлювання лежить
уславлення Христа, який приніс
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СЛАВА — УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ — СЛАВА!
на землю любов і духовність.

Ті перші воїни за справді не-
залежну Україну, що вжили
гасло «Слава Україні!» − «Ге-
роям слава!», конкретизували
цю духовність і цю любов: слава
країні, яка хоче стати насправді
вільною правовою державою;
слава героям, які життя кладуть
за духовні цінності з любові до
Батьківщини.

Події на Майдані
Незалежності 2013−2014 років
значно поширили сферу вико-
ристання гасла «Слава Україні!»
− «Героям слава!»

Довідка Wikipedia:
«Слава Україні!» − «Героям

слава!» − це гасло борців за
вільну Україну. На початку 1920-
х років гасло та вітання «Слава
Україні!» було поширеним се-
ред повстанців Холодного Яру.
Юрій Горліс-Горський у романі
«Холодний Яр» писав: «Село
має звичайний мирний вигляд,
але група парубків, що йшла по
вулиці і співаючи «Серед степу
на просторі», − озброєна. У всіх
рушниці, у декого шаблі і ре-
вольвери, у одного шабля ста-
ровинна, оправлена в срібло.

Під'їжджаю до них:
− Добридень, хлопці!
− Слава Україні! − відповідає

декілька голосів. Це мене трохи
змішало. Я не знав, що у холод-
ноярців заведено замість «Здо-
ров» вітатися «Слава Україні», а
відповідається − «Україні сла-
ва».

Подібне вітання також було
поширене серед козаків Кубані,
де від 1944 року діяли дві сотні
УПА, які називали себе КоПА −
«Козача повстанська армія». Бо-
йовим привітанням повстанців
було «Слава Кубані!», а
відповіддю − «Слава героям!»
// http://uk.wikipedia.org/wiki

Пишаймося славою наших
попередників! 

Переймімо разом із вітанням
їхнє бажання бачити Україну
вільною і щасливою!

«СЛАВА УКРАЇНІ!» −
«ГЕРОЯМ СЛАВА!»

До 15-річчя університету Визначено переможців
Серед заходів, присвячених

15-річчю нашого університету,
відбулось чимало конкурсів. Їх
підсумки було оголошено на
святкуванні ювілею.

Так, кращими викладачами
визнані: із соціальних дисцип-
лін − Олександра Дмитрівна
Петлюк-Смеречинська (Інститут
соціальних технологій, м.
Київ), Марія Іванівна Стасюк
(Рівненський інститут), Євген
Іванович Костін (Хмельниць-
кий інститут соціальних техно-
логій), Тетяна Леонідівна Пан-
ченко (Білоцерківський інститут
економіки та управління); з
юридичних дисциплін − Стані-
слав Аркадійович Долгий (Ін-
ститут права та суспільних від-
носин, м. Київ), Денис Георгі-
йович Севрюков (Новокаховсь-
кий гуманітарний інститут),
Анатолій Володимирович Ста-
рушкевич (Луцький інститут
розвитку людини); з еконо-
мічних дисциплін − Людмилу
Андріївну Кримську (Інститут
економіки та менеджменту, м.
Київ), Ольгу Олександрівну
Бассову (Миколаївський між-

регіональний інститут розвитку
людини), Світлану Миколаївну
Хоженцеву (Горлівський регіо-
нальний інститут); з інженерно-
технічних дисциплін − Антоніну
Іллівну Юліну (Інженерно-тех-
нологічний інститут, м. Київ), з
інформаційних дисциплін −
Тараса Михайловича Гричиші-
на (Івано-Франківська філія); з
гуманітарних дисциплін − Вік-
тора Миколайовича Махінова
(Інститут філології та масових
комунікацій, м. Київ), Марину
Олексіївну Самсонову (Дніпро-
петровська філія) і Вячеслава
Олексійовича Фурсу (Меліто-
польський інститут екології та
соціальних технологій).

Кращими викладачами-но-
ваторами визнано: Марію Ми-
хайлівну Калакуру (Інженерно-
технологічний інститут, м.
Київ), Людмилу Степанівну
Кравчук (Хмельницький інсти-
тут соціальних технологій), На-
талію Всеволодівну Яблоновсь-
ку (Миколаївський міжрегіо-
нальний інститут розвитку лю-
дини).

В номінації "Кращий викла-

дач-наставник студентського
навчально-виробничого під-
розділу" перемогли Оксана Іва-
нівна Колядич (Інститут соці-
альних технологій, м. Київ), Ва-
лерій Олександрович Ліщина
(Луцький інститут розвитку лю-
дини) та Валентина Іванівна
Вишковська (Дубенський ко-
ледж).

Кращими  керівниками нау-
ково-дослідної роботи студен-
тів визнано Сергія Івановича
Лазуренка (Інститут соціальних

технологій, м. Київ), Аллу Ми-
колаївну Мирян (Миколаївсь-
кий міжрегіональний інститут
розвитку людини), Івана Пет-
ровича Шинкаря (Карпатський
інститут підприємництва), Га-
лину Вікторівну Бурову (Жито-
мирський економіко-гумані-
тарний іститут) та Вікторію Ма-
ноліївну Матвійчук (Хмель-
ницький інститут соціальних
технологій).

Світлана ПАТРА,
випускниця університету,

журналістка

(Закінчення. 
Початок на 1 стор.)

Власна інформація

Святкування річниці університету
Фото Микити ЗАДОРОЖНЬОГО
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До 15-річчя університету

Нашому університету — 15 років

Кажуть, що всі дати із закін-
ченням на "0" чи "5" вважаються
ювілейними. Тож у житті нашо-
го університету, який нещодав-
но відзначив своє 15-річчя, це
вже був третій такий ювілей.
Звичайно, такий вік ще підліт-
ковий, але навчальний заклад
успішно утверджується в
освітньому просторі Києва і всі-
єї країни.

Чергову свою річницю колек-
тив університету відзначив - і не
вперше − у Будинку культури і
мистецтв столичного політех-
нічного інституту. І це не випад-
ково. Керівник нашого на-
вчального закладу П.М. Таланчук
− не тільки випускник КПІ, а й
його багаторічний ректор.

Свято зібрало кілька сотень
студентів, викладачів, співро-
бітників університету. Вони ста-
ли свідками захоплюючого дій-
ства. На сцену один за одним
піднімались співаки, танцюри-
сти, декламатори, драмгуртків-
ці з числа найталановитіших
студентів і викладачів універси-
тету. А розпочала та закінчила
концертну програму балетна
група Ансамблю прикордонної
служби України. Вони викона-
ли композиції "Україна моя" і
"Святковий гопак".

Тепло зустріли присутні ви-
ступ президента університету
П.М. Таланчука, який розповів
про становлення навчального
закладу і ті завдання, які він має
розв`язати найближчим часом.

Наш навчальний заклад при-
вітали зі святом голова піклу-
вальної ради університету, на-
родний депутат України чо-
тирьох скликань, академік НАН

України О.Г. Білорус, а також
виконавчий директор благодій-
ної фундації "Відкриті серця
України" Є.С. Полтенко.

Надійшла і була прочитана на
святі вітальна телеграма голови
Асоціації навчальних закладів
України приватної форми влас-
ності, ректора Європейського
університету І.Г. Тимошенка.

Назву своїх артистів, котрі
гарно, як і зазвичай, виступили
перед своїми глядачами та го-
стями. Спочатку назву студен-
тів. Чудово виконали пісні Ана-
стасія Ткач, п`ятикурсниця Ін-
ституту права і суспільних від-
носин (Київ), другокурсниця
Вінницького соціально-еконо-
мічного інституту, переможни-
ця ХІ фестивалю "Сяйво надій"
Маріам Камара, третьокурсни-
ця цього ж інституту Данієла Бі-
чер (їй допомогав танцюваль-
ний дует у складі Юлії Сітчак і
Оксани Натишин), третьокурс-
ниця Інституту філології та ма-
сових комунікацій Євгенія Бо-
родіна (Київ), студентка V кур-
су Інституту економіки та ме-
неджменту (Київ) Анна Стука-
люк, студентка ІІ курсу Івано-
Франківської філії університету
Юлія Глушко.

На висоті були й викладачі та
співробітники навчального за-
кладу. Двічі піднімалась на сце-
ну старший  викладач універси-
тету, заслужена артистка Украї-
ни Світлана Мирвода. Одну з її
пісень "Ти із літа прийшов" відо-
мий український композитор
Анатолій Лаврінчук написав на
вірш випускника університету
Юрія Тітова.

Запам`ятався присутнім ви-

ступ сімейного дуету директора
Інституту філології та масових
комунікацій і працівника цього
ж інституту Наталії і Владислава
Барн.

Порадували глядачів дзвін-
кими голосами Тетяна Кисляк і
Ольга Розколотько.

Щедрими оплесками наго-
родили присутні п`ятикурсника
Горлівського регіонального ін-
ституту Олександра Петрова,
який прочитав кілька гуморесок
Глазового. А киянка, друго-
курсниця коледжу "Освіта" Юлія
Рибальченко подарувала гля-
дачам власний вірш "Мелодія
моєї душі".

Свою майстерність проде-
монстрували танцюристи. Та-
нець на візках виконали май-
стри спорту Олена Глушкова і
випускник університету Сергій

Сіверський. "Ірландський та-
нок" подарували присутнім са-
модіяльні артисти Центру дитя-
чої та юнацької творчості Дні-
провського району м. Києва.

Загалом чи не найбільше
оплесків дісталось зовсім юним
зірочкам, сестрам Давиденко
(Київська середня загально-
освітня школа №67), котрі ви-
ступили з оригінальними хула-
хупами.

А народна театр-студія уні-
верситету "Данко" запропону-
вали тіньовий етюд.

Свято завершилося виконан-
ням гімну університету, масо-
вим фотографуванням. Гарно
провели свято випускники уні-
верситету Тетяна Бєлун і Мак-
сим Шаповал (на знімку).

Анатолій УРБАН

Змагалися посібники,
монографії

До ювілею університету було
проведено конкурси на на-
вчальну та наукову літературу.

Cеред кращих названо: мо-
нографії Людмили Захарівни
Сердюк (Інститут соціальних
технологій, м. Київ) "Психоло-
гія мотивації учіння майбутніх
фахівців: системно-енергетич-
ний підхід", а також Раїси Іва-
нівни Бужикової і Тетяни Мико-
лаївни Бороко "Теоретико-ме-
тодологічні засади інтеграції
змісту гуманітарної освіти у ви-
щих навчальних закладах негу-
манітарного профілю" (Мико-
лаївський міжрегіональний ін-
ститут розвитку людини).

В номінації "Кращий на-
вчальний посібник" кращими
визнано: "Програмне забезпе-
чення комп`ютерних техно-
логій" − автори Микола Трохи-
мович Дехтярук, Станіслав Сер-
гійович Забара і Валерій Павло-
вич Симоненко (Інститут
комп`ютерних технологій, м.
Київ); "Фізико-хімічні методи
аналізу" − автори Ангеліна Іва-
нівна Габ, Володимир Антоно-
вич Душейко, Ніна Федорівна
Кущевська, Віктор Володими-
рович Малишев (Інженерно-

технологічний інститут, м.
Київ), "Правознавство" − авто-
ри Валентин Васильович Га-
лунько, Станіслав Аркадійович
Долгий, Андрій Анатолійович
Іванищук, Володимир Іванович
Милько, Олександр Геннадійо-
вич Мурашин, Олександр
Олександрович Онищук і Ната-
лія Валеріївна Сухицька (Інсти-
тут права та суспільних відно-
син, м. Київ); "Духовна культу-
ра особистості" − автори Мико-
ла Борисович Євтух, Петро Ми-
хайлович Таланчук і Дмитро Во-
лодимирович Чернілевський
(Вінницький соціально-еконо-
мічний інститут).

У номінації "Кращий кон-
спект лекцій" кращими визнано
доробок Галини Аврамівни
Бублик "Автоматика і автомати-
зація процесів закладів ресто-
ранного господарства" (Інже-
нерно-технологічний інститут,
м. Київ).

Зауважимо: абсолютна біль-
шість згаданих підручників, мо-
нографій наші науковці опублі-
кували у видавничо-друкарсь-
кому комплексі навчального за-
кладу.

Наш кореспондент

На університетському святі.
Фото Микити ЗАДОРОЖНЬОГО

До 15-річчя університету



4 02.04.2014 № 1–2 (160–161)

25 лютого з нагоди 200-ліття
з Дня народження Тараса Шев-
ченка в читальній залі Відкри-
того міжнародного університе-
ту розвитку людини «Україна»
відбулася презентація книги
доктора мистецтвознавства,
лауреата Державної премії іме-
ні Т.Г.Шевченка Платона Бі-
лецького «Апостол України.
Життя і творчість Тараса Шев-
ченка». Зустріч ініціювали й ор-
ганізували відділення українсь-
кої мови та літератури Інституту
філології та масових комуніка-
цій спільно з Першою Націо-
нальною Школою Телебачення.

Зважаючи на останні трагічні
події, які сколихнули Україну,
на початку заходу всі присутні
хвилиною мовчання вшанува-
ли пам'ять загиблих захисників
Майдану.

У коментованому огляді кни-
ги Платона Білецького «Апо-
стол України. Життя і творчість
Тараса Шевченка», який про-
вела автор цих рядків Олена
Коломієць, взяли участь не ли-
ше викладачі та студенти Уні-
верситету «Україна», а й по-
важні гості: Євген Сверстюк, Ва-
дим Скуратівський, Наталія Ро-
манова й Тетяна Яблонська.

Платон Олександрович Бі-
лецький (1922-1998) народив-
ся в сім’ї відомого літературо-
знавця, академіка Олександра
Івановича Білецького, дружина
якого досконало знала фран-
цузьку та німецьку мови і пра-
цювала викладачем. Навчався

в Харківському художньому
училищі, а потім – у Московсь-
кому та Київському інститутах.
Після закінчення займав керівні
посади в Київському музеї за-
хідного та східного мистецтва,
Літературно-меморіальному
домі-музеї Тараса Шевченка в
Києві. І саме з розповіді про
життєвий і творчий шлях Плато-
на Олександровича почала свій
виступ його донька Олена Бі-
лецька. Із теплотою та хвилю-
ванням показувала вона при-
сутнім портрети своєї родини,
згадувала, як батько вирішив
написати свою першу книгу, як
отримав Шевченківську пре-
мію, як з’явилася думка дослі-
дити творчість Тараса Шевчен-
ка, який його завжди цікавив.
«Коли померла мама, – згадує
Олена Платонівна, – його коха-
на дружина, без якої він не
уявляв свого життя, яка була
єдиною відрадою, що тримала
його на цьому світі цілих два
роки, стала робота над цією
книгою». Пригадала й те, які
труднощі довелося подолати,
аби знайти можливість видати
цю роботу. Допомагала їй
донька, не залишились осто-
ронь друзі, і праця літературо-
знавця «Апостол України. Жит-
тя і творчість Тараса Шевченка»
побачила світ. Але сам Платон
Олександрович місяць не до-
жив до цієї миті.

Із захопленням пригадував
відому родину Білецьких і укра-
їнський письменник, доктор
філософії, головний редактор
газети «Наша віра», президент
Українського пен-клубу, по-
літв’язень радянського режиму
Євген Сверстюк. «Прізвище Бі-
лецьких у часи моєї молодості –
це 60-ті роки – було як промінь
світла в темному царстві. У то-
гочасному Києві це були люди
високої культури», – розпові-
дав Євген Олександрович. Що-
правда, йому був більше відо-
мий батько Платона – Олек-
сандр Білецький, якого він вва-
жав своїм авторитетом, і яким
надзвичайно захоплювався.
Що ж до книги «Апостол Украї-
ни. Життя і творчість Тараса
Шевченка», то, на думку пись-
менника, «…ця книжка не для
тих, хто хоче знайомитися з
Шевченком. Це для тих, хто вже

знайомий із Шевченком». Адже
тут представлена його біогра-
фія, передусім, як художника.
Мало хто досліджував цей бік
творчості митця зі знанням
справи, із розумінням вартості
картин, із умінням порівнюва-
ти.Тож Євген Сверстюк називає
це видання унікальним, у якому
Шевченко зображений як тру-
дівник, а автор цікавиться осо-
бою поета.

Свої спогади про академіка
Олександра Білецького, історію
знайомства з його сином Пла-
тоном та цікаві випадки з життя
автора книги «Апостол Украї-
ни» розповів ще один гість зу-
стрічі-презентації – українсь-
кий мистецтвознавець, історик,
літературознавець та публіцист,
професор кафедри Київського
національного університету те-
атру, кіно і телебачення ім. І.К.
Карпенка-Карого Вадим Скура-
тівський. Він охарактеризував
цю книгу як таку, що «просто і
надзвичайно точно розкриває
явище Шевченка; особливо ці-
кава вона там, де починається
розповідь про Шевченка-ху-
дожника». Вадим Леонтійович
захоплено ділився своїми вра-
женнями від генія Шевченка,
який «відійшов від малярства і
упродовж року перетворив се-
бе на академіка від гравіюван-
ня, блискуче відтворював будь-
яку музичну мелодію, прегарно
співав, був прекрасним акто-
ром». І все це зібрано й чудово
описано у книзі Платона Бі-
лецького.

До речі, призначалася ця
книга,у першу чергу, для росій-
ськомовної аудиторії. Але після
розпаду Радянського Союзу,
Платон Білецький втратив мож-
ливість видати свою працю в
Росії, із приводу чого дуже су-
мував. «В Україні його рукопис
усе ж видали, але це був майже
«самвидав» при Інституті філо-
софії, – пригадала мистецтво-
знавець, учениця Платона
Олександровича Білецького
Наталія Романова, – я дуже
добре пам'ятаю ті дні, коли ми з
його онучкою, яка приїхала з
Франції, несли ці стосики з ви-
давництва додому… Але було
дуже шкода, що Платон Олек-
сандрович не дожив до цього
дня». Вона висловила сподіван-

ня, що ця книга обов’язково
знайде свого читача. Адже ду-
же важливо, коли про мистецт-
во пише художник, а не теоре-
тик. Тим паче, що Платон Бі-
лецький створив науково-по-
пулярний текст.

І, звичайно ж, який захід,
присвячений Шевченку, без чи-
тання поезії? Студенти Універ-
ситету «Україна» зачитали
«Присвяту» Івана Франка, на-
писану до 100-річчя Тараса
Шевченка, слова Олеся Гонча-
ра, присвячені 150-річчю Тараса
Шевченка, продекламували
вірші Кобзаря «Думка», «Мені
однаково», а також пролунала
пісня на слова Шевченка «Думи
мої». Наприкінці презентації
директор Інституту філології та
масових комунікацій Наталія
Барна привітала гостей та
вручила пам’ятні подарунки від
імені президента Петра Михай-
ловича Таланчука.

Поетичні рядки славної Шев-
ченкіани читали студенти спеці-
альності “Українська мова та лі-
тература” Сабіна Агамолієва,
Христина Лейбович, Юлія Ри-
бальченко і Артем Щербина. А
“Думи  мої” заспівала банду-
ристка, студентка Лілія Грицен-
ко.

Ця зустріч-презентація від-
крила цикл заходів, що відбу-
ватимуться в Університеті
«Україна» з нагоди святкування
200-річчя з Дня народження
Апостола України Тараса Шев-
ченка. І в межах цієї програми в
бібліотеці вже працює вистав-
ка-етюд «Тарасовими шляха-
ми». До цієї експозиції увійшли
репродукції офортів, портретів,
малюнків, створених Шевчен-
ком, «Кобзарі» різних років ви-
дання, факсимільні, репринтні,
мініатюрні та електронні книги,
перша рукописна книга Тараса
Шевченка «Три літа» та   руко-
писна книга автора «Більша
книжка», наукові дослідження
життя і творчості митця та ін. Із
усіма цими експонатами кожен
охочий може без перешкод
ознайомитися, завітавши до
читальної зали бібліотеки.

До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка

Новий погляд на Кобзаря крізь час

Олена КОЛОМІЄЦЬ,
кандидат філологічних 

наук, доцент
Ілона ЮРЧУК, 

журналістка 
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Як відомо, соціальна мере-
жа – соціальна структура, ство-
рена індивідами або організа-
ціями. Вона поєднує у собі різ-
номанітні соціальні взаємовід-
носини, починаючи з випадко-
вих знайомств і закінчуючи тіс-
ними родинними узами. Впер-
ше термін було запропоновано
в 1954 році Дж. А. Барнесом –
американським ученим.

За наявності такої кількості
переваг зручності, швидкості,
варто відмітити недоліки соці-
альних мереж: шахрайство,
доволі високий відсоток "ха-
керської роботи" – саме це на-
сторожує у веденні відвертого
спілкування  з незнайомцями. В
наш час люди, за відсутності
часу, можливостей, змушені
спілкуватися "віртуально". Бук-
вально декілька років тому ми
іще користувалися активно мо-
більним зв`язком, але дуже
швидко він зазнав занепаду,
уступивши позиції соцмере-
жам. Певною мірою такий ви-
бір – виправданий, тому що:
заощаджуються кошти при
спілкуванні з абонентами різ-
них операторів. До цього слід
додати вміщення більшого об-
сягу даних, ніж при викори-
станні SMS та MMS-повідом-
лень; відсутність потреби змі-
нювати SIM-картку при спілку-
ванні з представником іншої
країни, материка. Однак, це
несе серйозну загрозу для дітей
до 14 років, яким заборонено

законом реєструватися у соц-
мережах, зате вони це роблять
активно, не вказуючи справж-
нього віку або поширюючи не-
достовірну інформацію, чим
можуть піддати себе загрозі з
боку аферистів, які здатні
вплинути на людську свідо-
мість, особливо на підлітків. На
наш погляд, правильним є
твердження про заборону пра-
цівникам фірм та інших уста-
нов у робочий час користува-
тися соціальними мережами у
зв`язку з тим, що віртуальна
мережа тільки відволікає лю-
дей від роботи, знижуючи про-
дуктивність праці з 8 годин до
3 (!).

Вивчивши в загальних рисах
суть соціальних мереж, точні-
ше 3 із 300 існуючих, а саме:
"ВКонтакті", "Фейсбук", "Твіт-
тер", варто виокремити таку
сторону політичної комуніка-
ції, як різновид вербального
контакту для застосування в
політичній сфері. За даними
дослідження української ком-
панії "GfK Ukraine", кількість
регулярних Інтернет-користу-
вачів старше 16 років в Україні
зросла в 1-му кварталі 2013 ро-
ку поріняно з 4-м кварталом
2012 року на 15,1% (на  21 % по-
рівняно з 1-м кварталом 2012
року) і становила 17, 34 млн.
осіб. Натомість близько 2,1
мільярда користувачів Інтерне-
ту було зафіксовано по всьому
світу в 2011 році, практично по-

ловина з них – жителі азіатсь-
ких країн. 

Підбиваючи підсумки, варто
сказати про те, що використан-
ня соціальних мереж у політич-
ній сфері має три площини: 1)
шанс поширення більшої кіль-
кості кількості різноманітної ін-
формації та досить високий рі-
вень перегляду за день серед
клієнтів Інтернету, особливо в
період передвиборчої агітації
для "нарощування" рейтингу
кандидата, політичної партії;
2) більшість соціальних мереж
у своєму програмному забез-
печенні обмежені у новітніх
розробках власниками компа-
ній. Необхідно принаймні один
раз на місяць приділяти увагу
соціологічному опитуванню се-
ред користувачів щодо по-
дальшої модернізації, оскільки
кожна з них (соцмережа) за
роки свого існування не вдос-
коналила до дрібниць функції,
які помітні неозброєним оком.
Наприклад, відсутність спіль-
нот у соціальній мережі "Твіт-
тер"; 3) сервери соціальних
мереж розташовані переважно
в їх штаб-квартирах на бать-
ківщині, що є великим міну-
сом, тому що при охопленні
декількох країн світу "галь-
муються" поставки даних до
користувача, відбувається
низький трафік завантаженості
тощо. Тож, серед обраних варі-
антів, на превеликий жаль, со-
ціальну мережу "Твіттер" ми

рекомендувати до використан-
ня в політичній комунікації не
можемо через цілу низку про-
грамної недосконалості. Орієн-
товно на 50-70 % придатні до
користування "ВКонтакті" та
"Фейcбук". Найкращий варіант
– запровадження на теренах
України власної пошукової си-
стеми та соціальних мереж, що
будуть діяти в межах держави,
цим певною мірою уникнути
зазіхань іноземних шпигунів та
різноманітних маніпуляцій під
час політичної, економічної
кризи, військової загрози чи
інших негараздів, що можуть
призвести до дестабілізації
конкретного регіону, блоку-
вання цінної Інтернет-інфор-
мації. Зокрема, це вплине на
розвиток внутрішнього ринку,
тобто молодим ІТ-фахівцям
удасться проекспериментувати
власні комп`ютерні розробки
серед співгромадян, не чекаю-
чи на новинку із-за кордону,
яку слід буде купувати за шале-
ні гроші, з імовірністю підробки
та нелегального ввезення, а та-
кож забезпечити працевлашту-
вання випускників українських
вишів, котрі зможуть займати-
ся цікавою й корисною для сус-
пільства справою, чим знизять
рівень безробіття та еміграцій.

Наталя БІЛОУС,
студентка ІІ курсу факультету

"Політологія" Інституту права та
суспільних відносин

Студентська наука

Соціальні мережі у політичній комунікації

Наукові конференції

Україна-Кубань: культурна й історична взаємодія
Саме такою була тематика

Всеукраїнської наукової кон-
ференції, що відбулась в нашо-
му університеті. Її відкрив ке-
рівник навчального закладу
П.М. Таланчук. Вітальні слова
виголосили доктор політичних
наук, завідувач кафедри сус-
пільно-політичних наук, глоба-
лістики та соціальних комуніка-
цій Університету "Україна", го-
лова Всеукраїнської асоціації
політичних наук В.М. Бебик,
доктор історичних наук, про-
відний науковий співробітник
Інституту історії України НАН

України, директор Науково-
дослідного інституту козацтва
Т.В. Чухліб, аспірант Київсько-
го національного університету
ім. Тараса Шевченка, голова
громадської організації "Това-
риство Кубанське земляцтво в
м. Києві" І.Є. Петренко.

Зі змістовними доповідями
виступили як відомі науковці,
так і студенти столиці й інших
міст України.

Про голодомор 1932-1933
років, який став кульмінацією
геноциду українців Кубані,
розповів доктор історичних

наук, професор Київського на-
ціонального університету ім.
Тараса Шевченка В.І. Сергійчук.
Окремі аспекти далекого мину-
лого і сьогоднішні реалії в жит-
ті українців Кубані розкрили в
своїх доповідях доктор істо-
ричних наук О.А. Бачинська
(Одеський національний уні-
верситет ім. І. Мечникова),
доктор мистецтвознавства,
професор Львівської націо-
нальної музичної академії ім.
М. Лисенка Н.О. Супрун-Яре-
менко, кандидати історичних
наук Ю.О. Шилов (Київ), О.В.

Кухарук (Чернігів), І.М. Старо-
войтенко (Інститут української
археографії та джерелознав-
ства ім. М.Грушевського), кан-
дидат філософських наук Н.М.
Кочура (м. Київ), студенти ви-
щих навчальних закладів Киє-
ва, Одеси, Запоріжжя.

У більшості доповідей, пові-
домлень зазначалось: ми по-
винні краще знати своє минуле
і сьогоднішнє, вивчати і цінува-
ти їх. Тим більше зараз, коли не
все так просто у відноминах
обох сусідніх народів.

Власна інформація
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Наші ювіляри

«ГОЛОВНЕ —  ВИЯВЛЯТИ ІНІЦІАТИВУ, ТВОРЧІСТЬ»

…На перерві зацікавлені сту-
денти продовжують «засипати»
викладача запитаннями, на які
той відповідає вичерпно, без по-
спіху. Першокурсників, з першо-
го дня навчання, Він називає ко-
легами. Своє головне завдання
вбачає у тому, аби навчити сту-
дентів самостійно оволодівати
знаннями і вміти чітко   вислов-
лювати власні думки. Мова йде
про завідувача кафедри інфор-
маційних технологій та програ-
мування Університету «Украї-
на», доктора технічних наук,
професора,  заслуженого діяча
науки і техніки України, спеціа-
ліста в галузі автоматизації про-
ектних робіт та виробництва, Го-
ловного конструктора низки
цифрових машин і систем – ЗА-
БАРУ Станіслава Сергійовича.

Ваш батько був військо-
вим, мати – простою сіль-
ською дівчиною. Які цінності,
здібності заклала у Вас роди-
на?

Батька мого куди лише не за-

носила доля: він брав участь і у
фінській, і у Великій Вітчизняній
війнах. В останній майже всі ро-
ки провів у Ленінградській бло-
каді, дійшовши потім до Кенігс-
бергу. Повернувся з війни ком-
батом артилерійського баталь-
йону. Був двічі поранений. У пі-
слявоєнні часи служив у заліз-
ничних військах, прокладав за-
лізничні шляхи на Уралі та Дале-
кому Півночі. Ми бачилися з ним
дуже рідко, загалом лише тоді,
коли я, студент, приїжджав на
Урал чи в Ухту під час канікул. 

Пам’ятаю, що у 1938 році
батько був репресований і півто-
ра року провів у в’язниці. У на-
шому містечку Любарі, де тоді
мешкала наша сім’я,  перекопа-
ли весь наш  город – шукали
зброю. Звинувачували мого тата
в участі в організації збройного
заколоту. Але це була притягнута
за вуха справа, і його-таки відпу-
стили без будь-яких наслідків. 

Якось через багато років, ко-
ли я вже був студентом, я вже не

пам’ятаю з якої нагоди, батько
став читати напам'ять вірші. Ба-
гато віршів, в основному С. Мар-
шака. Я був здивований, бо
знав, що він колись давно закін-
чив лише чотири класи при-
ходської школи. Він засміявся.
Виявилося, що коли він сидів у
в’язниці, разом із ним там, у ка-
мері, було багато високоосвіче-
них людей. Вони організували
те, що тоді називалося «політ-
просвєт». Саме такі «університе-
ти» пройшов мій батько. 

Виховувала мене моя мати.
Вона була від природи дуже ар-
тистична, в молоді роки брала
участь у народному самодіяль-
ному театрі. Навіть грала Натал-
ку Полтавку, бо гарно  співала.
Зовнішньо мама була  схожою
на актрису   Тетяну Дороніну.  Я
завжди захоплювався енергійні-
стю і життєвою стійкістю моєї ма-
ми, її  відчайдушністю. Якось на
іподромі, коли жоден з чоловіків
не насмілився плигнути з пара-
шутної вишки, моя мама єдина
наважилася на цей крок.

Мабуть, якісь риси маминого
романтичного і, навіть, трохи
авантюристичного характеру пе-
рейшли і до мене. Не знаю, доб-
ре це чи погано, але нічого тут не
вдієш – така наша порода.  А от
прихильність моя до точних
наук, це – від батька. Самому
йому випало на долю бути вій-
ськовим, але вся його родина,
п’ятеро братів і сестер, були вчи-
телями математики. Тут гени та-
кож відіграли свою роль.

Війна захопила нас на кордо-
ні з Румунією, на березі Дунаю, в
містечку Нова Кілія. Батько в той
же день був утягнутий в бойові
дії. А ми з мамою (мені сім років,
сестрі – п’ять)  в обозі сімей вій-
ськовослужбовців тікали степом
до Одеси. Охорона була – один
червоноармієць з гвинтівкою. По
дорозі нас атакував мессершміт.
Було дуже страшно: паніка, коні
«понесли», були вбиті і покаліче-
ні. Це було моє бойове хрещен-
ня. Потім за роки війни я ще дві-
чі попадав у подібну небезпечну
ситуацію.

В Одесі на вокзалі  – страхо-
людство. Білети купити немож-
ливо. Чоловіки лізуть через го-
лови до каси. Серед вокзалу, як
сьогодні пам’ятаю, на купці на-
ших речей сидить моя сестричка

і голосно реве. І тут моя мама,
яка ніколи не бачила моря, бере
маленьку сумочку з документа-
ми, нас із сестрою і каже: «Чорт із
цим усім. Пішли дивитися на мо-
ре!» Цілий день купалися, заго-
рали і їли морозиво (тоді воно
ще продавалося). Повернулися,
а речі наші лежать на місці. Тут
ще й начальник вокзалу вий-
шов, побачив мою маму з нами
малими і розпорядився, аби нам
продали білети. 

Знаю, що закінчили школу
із медаллю. Це було бажання,
збіг обставин, мета, обдаро-
ваність?

Це мамина заслуга. Вона
весь час хотіла вивести нас із се-
строю в люди, щоб  були ми  не
гірші за інших. Єдиний шлях во-
на вбачала у тому, аби здобули
ми  вищу освіту. Мама створю-
вала всі умови для мого розвит-
ку.

До школи я пішов  за часи
евакуації і шість класів закінчив у
Росії, коли ми жили в різних
областях – в Молотовській, Ста-
лінградській, Ленінградській
(тепер всі вони носять інші най-
менування). У Полтаві вже по
інерції навчався також у росій-
ській школі, так що літературною
українською мовою я оволоді-
вав «самотужки». 

У нас були чудові самовіддані
шкільні вчителі, дійсно достойні
високого звання педагога. У
важких напівголодних після-
воєнних умовах вони всіляко на-
магалися пробудити в наших па-
цанячих душах (чоловіча школа)
жадобу до знань, прилучити до
рідної і світової культури. Наш
класний керівник, вчитель істо-
рії, Подворчан Ґригорій Сергійо-
вич сам  малював мапи країн
стародавнього світу на самороб-
ному пантографі і розповідав
безліч захоплюючих історій, що
оживляли нам ті часи і нібито ро-
били нас їхніми сучасниками. Я
був зачарованим  нашою ста-
ренькою  вчителькою російської
мови і літератури Семятицькою
Маріам Калманівною. Вона при-
щепила мені смак до величної
літературної  прози і поезії. А під
впливом  учителя математики я
просто захворів розв’язуванням
різних математичних головоло-
мок.

Треба сказати, що і мої одно-

,
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класники також щиро прагнули
до навчання. Із нашого класу
вийшли неабиякі фахівці: педа-
гоги, лікарі, юристи, будівельни-
ки, біологи. Троє стали доктора-
ми наук, Володимир Савченко –
видатним письменником-фан-
тастом, ми з ним приятелювали,
шкода, він рано помер. До речі, у
нашому класі навчався і майбут-
ній перший секретар компартії
України Володимир Івашко. Він
завжди був першим відмінни-
ком, але, як на мене, трохи нуд-
нуватим. Я був в іншій компанії.

Ви народились у  малень-
кому селі Маликівщина, що
на Полтавщині, закінчили
школу в Полтаві. Що Вас спо-
нукало  приїхати до Києва,
аби вступати на радіотехніч-
ний факультет? Як зустріло
Вас велике місто? 

Це були часи юнацького ро-
мантизму. Більшість моїх одно-
класників поїхали на навчання
до Харкова (бо це поряд із Пол-
тавою), а я начитався книжок
про Київ і вирішив, що обов’яз-
ково поїду саме сюди. 

Хоча у Києві у мене  не було
нікого: ні родичів, ні знайомих,
мене це не зупинило. І потім я
жодного разу про це рішення не
пошкодував.

Ось вам епізод з життя  про-
вінціала: вийшов на вокзалі і по-
бачив трамвай № 6. Я вже знав,
що він їде до Політехнічного ін-
ституту, куди я збирався посту-
пати. Кондуктор сказала: «Трам-
вай їде в парк». Я розгубився, бо
чомусь я думав, що є лише один
трамвай на лінії.

Київський політехнічний
інститут, де здобували вищу
освіту, Ви називаєте Храмом.
Що для сучасної молоді змі-
нилося сьогодні, адже той
«трепет» давно зник? 

Я остаточно вирішив, що піду
до КПІ, але який факультет обра-
ти, ще остаточно не вирішив. Ко-
ли навчався у Полтаві, орієнту-
вався на механічний. Туди й на-
писав заяву. Але коли сидів у
приймальному відділенні, до
мене підійшов  один хлопець, і я
дякую Богові за ту зустріч. Хлоп-
ця звали Фред Березін, він ска-
зав: «Не валяй дурня! Треба йти
на радіофак! Це дуже перспек-
тивний напрям». І я переписав
заяву. Цей випадок повністю ви-
значив мою долю.

Наш інститут, я вважаю, да-
вав нам тоді по-справжньому
гарну освіту. Я із вдячністю зга-
дую чудових наших викладачів:

С.І. Тетельбаума, Н.Ф. Воллерне-
ра, А.П. Тараненка, П.П. Ор-
натського, Ш.Г. Горделадзе, Р.Й.
Демаховську. Пам’ятаю кожно-
го. Рівень викладання був дуже
високий. Від нас вимагали напо-
легливого навчання, та й стимул
був вагомий. Адже я отримував
стипендію, а вона залежала від
моїх академічних успіхів. 480
карбованців – це були непогані
гроші (інженер-початківець от-
римував 980 карбованців). Зро-
зуміло, що ми ще інколи підроб-
ляли. Я, наприклад, репети-
торством, але й на саму стипен-
дію можна було прожити. Мама
завжди висилала стандартну по-
силку – трьохлітрову банку
смальцю із засмаженою цибу-
лею, її вистачало нам на семестр. 

Я був активним комсомоль-
цем. Мабуть, шкода, що ми по-
збулися комсомолу, не запропо-
нувавши альтернативної моло-
діжної спілки. Адже комсомол
організовував молодь, згуртову-
вав її, навчав працювати, стежив
за її поведінкою. Був момент, ко-
ли я почав вести себе «розхляба-
но», і комсомольське бюро виві-
сило в стінгазеті графік мого від-
відування занять.  Відразу викли-
кали на килим. Як же я ненавидів
тих дівчат-відмінниць і зануд, що
мене «проробляли». Між іншим,
моя майбутня дружина також
була серед них.  

Комсомол – це комуністична
ідеологія, яку ми сьогодні не
сприймаємо. Та це і  дух високо-
го  патріотизму. Виховувалася
суспільна свідомість: насампе-
ред ми мали думати про загаль-
нодержавні інтереси, а вже потім
про свої. Сьогодні як завгодно
можна дивитися на нас тодіш-
них, але ми справді були такими.
Молодь  була готова поїхати на
цілину, на БАМ, не дуже зва-
жаючи на особисту вигоду. І не
має значення, що то були за про-
екти. Головне – тоді вважалося,
що це перспективний напрям
розвитку країни, і ми − його
творці.

Мені прикро, коли зараз опи-
тування молоді показує їхнє пе-
реважне бажання піти в митни-
цю, податкову інспекцію або ста-
ти суддею.

Сьогодні інші цінності й інші
стимули. І мені здається, що ми
багато втрачаємо від того, що
суспільне стало набагато нижче,
ніж особисте. Думаю, що це го-
ловна причина  усіх наших дер-
жавних негараздів. 

Яким було перше місце ро-

боти? Чому воно навчило?
Який головний урок Ви змог-
ли винести для себе? 

Із першою п’ятіркою випуск-
ників, яких відрядили у галузь
обчислювальної техніки, я по-
трапив у лабораторію Академії
наук, де відомим науковцем С.О.
Лебедєвим було спроектовано
першу обчислювальну машину
МЭСМ (Малая электронно-счет-
ная машина). Ми гадки не мали,
що воно таке. Та вже під час мо-
дернізації другої спеціалізованої
обчислювальної машини
(СЭСМ) я зміг по-справжньому
прикласти свої руки та інтелект. 

Урок, який отримав, – навчи-
тися бути ініціативним! 

Річ у тому, що цю машину
ідеологічно було спроектовано
гарно, але електроніка її вияви-
лася недосконалою. Машина
весь час «збоїла». А була дуже
потрібною користувачам. Я ро-
зібрався в основних причинах
ненадійної роботи і запропону-
вав Зіновію Львовичу Рабіновичу
– своєму керівникові, свій про-
ект модернізації машини. Але
для цього її треба було зупинити
на певний час. «Це неможливо»,
– відповів він, – бо ж попит на
термінові  обчислення  дуже ве-
ликий». 

Улітку, коли всі керівники бу-
ли у відпустці, а я залишився за
головного, я домігся, аби маши-
ну зупинили і демонтували знач-
ну частину монтажу. Звичайно,
через неосвіченість, я не розра-
хував час, не встиг до кінця реа-
лізувати свої задуми. Коли по-
вернувся мій керівник, машина
все ще була вимкнена. Треба бу-
ло чути, які були «грім і блискав-
ки»! Але через місяць машина
запрацювала набагато краще. І
коли була видана монографія з
описом машини, я теж, молодий
спеціаліст, потрапив до списку
маститих авторів. Мій розділ був
найбільшим у книзі. Я навіть і
сьогодні вважаю цю публікацію
найвдалішою з усього, що я  ко-
ли-небудь писав. Монографію
переклали англійською  і видали
в Америці. 

Інший приклад. Коли при-
йшов до інституту академік В.М.
Глушков, оголосили проект з
розробки першої напівпровідни-
кової машини («Дніпро»). Що
таке напівпровідники, ніхто з нас
не знав. Коли В.М. Глушков, роз-
поділяючи, що кому робити, дій-
шов до розробки електронної
частини машини (напівпровід-
никової елементної бази), жо-

ден із досвідчених розробників
не погодився. Тоді я підняв руку і
взявся за справу. Зараз я з моїм
досвідом  нізащо не пішов би на
це, але тоді, по молодості, дав
згоду. І таки вийшло!

Завдяки цьому я став заві-
дуючим лабораторії. У мене в
підпорядкуванні було 25 пре-
красних хлопців (хоча дружина
каже, що я всіх людей вважаю
прекрасними). З них вийшло два
доктори, декілька кандидатів
наук. Разом зі своєю командою
ми побудували електронні базо-
ві елементи для машин «Дні-
про», «Дніпро-2», «МИР»,
«МИР-2», «АСВТ», «Іскра»,
«ЭМРТ», «М-4030».  А потім
спроектували і свою машину –
перший калькулятор. От що таке
ініціатива.        

Перший у Радянському Союзі
електронний калькулятор «Іс-
кра», розробки моєї лаборато-
рії, планувалося запустити в се-
рійне виробництво на заводі
«Точелектроприлад». Директор
заводу, видатний промисло-
вець, Герой Труда П.А. Шило,
захотів на нього подивитися. Я
привіз калькулятор і сиджу че-
каю в приймальні. Годину, дру-
гу, а директору все ніколи – до
нього йде потік відвідувачів із
невідкладними справами. Тоді я
сказав секретареві: «Якщо Петро
Андрійович захоче побачити
калькулятор, нехай приїздить до
нас». І поїхав. 

Згодом, коли був заснований
спеціалізований з виробництва
обчислювальних машин завод
ВУМ (Вычислительных и управ-
ляющих машин), директор цьо-
го заводу  А.Ф. Незабитовський
телефонує своєму товаришу П.А.
Шилу і запитує, чи не знає він
десь якогось хлопця на посаду
начальника СКБ. «Я знаю одного
такого. Думаю за характером він
тобі чудово підійде», – відпові-
дає Петро Андрійович і називає
моє прізвище.

До речі, за розробку першого
в країні електронного калькуля-
тора я з моїм колегою В.І. Корні-
єнком одержали премію Цент-
рального Комітету комсомолу
України імені Миколи Островсь-
кого.

Так, з Академії я перейшов
працювати на завод «для підт-
римки зв’язків науки з вироб-
ництвом». Затримався тут на до-
вгих 20 років. Був головним кон-
структором, заступником Гене-
рального директора з науки.

(Продовження на 8 стор.)
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Я інколи думаю, чи правильно
я вчинив. Можна було досягати
певних академічних успіхів, адже
на той час я вже захистив канди-
датську дисертацію (першим із
молодих спеціалістів в нашій
Академії зі спеціальності «Обчи-
слювальна техніка»). У мене була
прекрасна лабораторія, зірки ві-
щували успішну академічну
кар’єру. Ніякої тобі метушні, по-
спіху. Але я зважився піти на за-
вод, де мені підпорядковувалися
1200 інженерів та техніків  і експе-
риментальний цех. А я  ніколи не
нюхав заводського пороху…

Якось майстер цеху телефо-
нує мені: «Ей ти, там! У мене тут
твій пристрій не йде! Що ви там
напартачили? Іди-но сюди, при-
ймай рішення! Ти що хочеш, аби
завод зупинився? Аби ми не от-
римали прогресивки?» І я з трем-
тячими руками йшов до цеху, бо
ж мені треба було приймати ціл-
ком конкретне рішення. Згодом
усе стало на свої місця, і у мене з
цеховиками налагодилися друж-
ні і ділові стосунки.

Дружина каже, що іноді я
приходив додому ніякий від усіх
цих переживань, труднощів,
стресів. Я часто ночував на заводі
разом з іншими. Ми працювали,
не покладаючи рук. Але це був
неповторний дух! 

Я став Головним конструкто-
ром виробничого об’єднання
«Електронмаш», Головним кон-
структором Міністерства
приладобудування СРСР, а
головне − інженером – творцем
реальної техніки. І цей статус ін-
женера я ціную понад усе.

За розробку і впровадження в
серійне виробництво видатних
на той час обчислювальних ма-
шин наш колектив, і я в тому чис-
лі, були удостоєні  Державних
премій СРСР та УРСР.

Окрім проектування машин і
пристроїв (більше, як шістдеся-
ти), я започаткував в нашому
об’єднанні науково-технічний на-
прям з комп’ютерної автоматиза-
ції проектних робіт та технологіч-
них процесів. Це дало дуже вели-
кий ефект у підвищенні продук-
тивності праці. Саме на цю тему я
захистив докторську дисертацію. 

А яке Ваше ставлення  до
нової Вашої професії викла-
дача? Які поради Ви хотіли б
дати Вашим студентам?

Я став викладачем несподіва-
но навіть для самого себе. Прав-
да, ще раніше, коли я був голов-
ним конструктором «Електро-
нмаша», мене запрошували про-
читати факультативний курс для
аспірантів Київського політехніч-
ного інституту. До речі, тоді моїм
слухачем одного разу   була пра-
цівниця нашого Університету Ко-
ляда Оксана Петрівна. Ось такі
бувають колізії.

Так от, я став викладачем то-
му, що рухнула наша промисло-
вість, а бути безплідним «папе-
ровим інженером» я не вмію. Ці-
каво, що поступово я відкрив у
собі певний хист до викладаць-
кої діяльності і вдячний долі (в
особі Таланчука Петра Михайло-
вича), що вона надала мені таку
можливість реалізувати себе.

У своїх стосунках зі студента-
ми я намагаюся, насамперед,
психологічно їх зрозуміти, поста-
вити себе на їхнє місце, згадати,
що я і сам колись був студентом.
Намагаюся виховувати в них
«дорослість», тобто відповідаль-
ність за своє майбутнє.

В оцінці знань студентів я не
люблю тести, хоча вимушений
ними інколи користуватися. Тому
після тестів я увів процедуру апе-
ляції, коли ми зі студентом  очно
аналізуємо відповіді. І я готовий
пробачити помилки, якщо у сту-
дента є правильне розуміння  су-
ті питання.

Своїм студентам я намагаюсь
втлумачити безумовну переко-
наність  у винятковій ролі нашої
професії в розвитку людського
суспільства. Інформаційні техно-
логії – це нова технічна револю-
ція, що пов’язана з могутньою ін-
телектуалізацією всіх творчих
процесів в усіх галузях людської
діяльності. Це неодмінно призве-
де до появи  нових надзвичай-
них технологій, насамперед, на-
но-  і біотехнологій. І як наслідок
– до суттєвих соціальних зру-
шень. 

Але в сьогоднішньому світі
треба зуміти знайти своє місце.
Наш напрям вимагає хорошої
базової освіти і практичних нави-
чок у певній прикладній справі.
Цих  «справ» безліч: наука, ме-
неджмент, економіка, фінанси,
торгівля, промисловість, сільське
господарство, медицина, транс-
порт, соціальні комунікації і т.п.
Тому ми намагаємося на стадії
дипломного проектування дати
студентам певну прикладну орі-

єнтацію. 
І ще одна особливість нашої

(найкращої!)  професії – висока
динамічність. У нашій галузі акту-
альні засоби і технології оновлю-
ються з величезною швидкістю:
приблизно, кожні два роки. Тому
наше завдання не тільки в тому,
щоб чомусь навчити, але і в тому,
щоб навчити неперервно навча-
тись самостійно. Тому порада
одна: працювати і, працюючи,
вчитись.

Улюбленою темою кінема-
тографа, уже яке десятиліття
поспіль, є тема підкорення
людства машинами. Що ви
про це думаєте? Чи й справді
може колись статися так, що
роботи, які покликані допо-
магати людині, зможуть зни-
щити планету?

Я думаю, що дати довгостро-
ковий науковий прогноз з цього
питання не просто. Я по можли-
вості цікавлюся спостереження-
ми футурологів. Та жодна серй-
озна людина не дозволяє собі
зробити точний прогноз, бо над-
то швидко розвиваються техно-
логії. Навіть такі видатні вчені, як
С.О. Лебедєв та В.М. Глушков, у
70-х роках не змогли передбачи-
ти народження персональних
комп’ютерів, а це ж лише за 10
років до їх появи!

А якщо фантазувати, то моя
думка така, що до того, як робо-
ти зберуться знищити планету,
це можуть зробити люди.

Зараз ми вступаємо у нову
епоху – епоху нанотехнологій.
Це проектування на рівні молеку-
лярних розмірів. Наука, в прин-
ципі, не заперечує, що можна бу-
де зробити розумну обчислю-
вальну машину, яка розміститься
на кінці голки. Такі інтелектуальні
машини будуть керувати нано-
роботами, які,  маючи сховища
різноманітних  молекул, зможуть
відтворити будь-який об’єкт жи-
вої чи неживої природи ( такі со-
бі нанофабрики). В тому числі
нанороботи  зможуть відтворю-
вати собі подібних, тобто роз-
множуватися. 

Теоретично нанофабрики
можуть бути доступними будь-
якій людині, а роботи запрогра-
мовані на будь-яку діяльність.
Наприклад, діставатися крово-
носними судинами до ракових
клітин і знищувати їх, або на-
впагки, творити людині зло. Тоб-
то, у  людства з’являються над-
звичайні технологічні можливо-

сті, а в той же час надзвичайні за-
грози. Ось тут і виникає питання,
чи зможуть люди  впоратись із
цими проблемами при тій во-
рожнечі, яка зараз існує між ни-
ми. І цю моральну дилему дове-
деться вирішувати поколінню,
яке ось-ось з’явиться на світ. 

Зі своєю дружиною Ви ра-
зом уже 56 років. Ваше под-
ружжя – яскравий приклад
вдалого злиття двох сердець.
Історія знає багато прикладів
(наприклад, шлюб академіка
А. Сахарова), коли дружина
жертвує заради чоловіка. 

Формула нашого подружнь-
ого життя дуже проста: взаємні
любов, повага та підтримка одне
одного. Маємо двох дітей, трьох
онуків і вже одного правнука. Так
і тримаємось, взявшись за руки. І
велике щастя, що мені завжди
радісно після роботи повертатися
додому.

Коли було написано перші
поетичні рядки? У який мо-
мент Ви усвідомили себе як
поета?

Я ніколи не усвідомлював се-
бе поетом. У моїх віршах немає
тієї чарівної  мелодики, музи-
кальності й образності, яка при-
таманна високій поезії. Я більше
зосереджений на смисловій до-
тепності і, мабуть, агресивності
вірша. Щоб розбудити байду-
жих. Нещодавно, після того, як
дехто, хто читав мої вірші, сказа-
ли, що їм було цікаво,  я зібрав і
видав невелику збірку. У перед-
мові я написав (дослівно): «Этим
сборником автор ни в коем слу-
чае не претендует на ЛИТЕРАТУ-
РУ… Все это рассчитано на узкий
круг моих друзей и знакомых в
качестве «домашнего чтения».

Перший мій вірш з’явився під
час написання шкільного твору
на вільну тему. Він був по-ди-
тячому наївний, патріотичний,
але щирий.

У Ваших віршах дуже бага-
то слів, притаманних сучасній
мові («Я смотрю на эти рожи»,
«Когда ты сердит и сильно бу-
шуешь», «Думаю, не все еще
пропало», «Мы с другом
клюкнули по малой», «То
можно оторвать неслыханные
бабки»). 

Що це: данина моді чи ор-
ганічне відчуття слова?

Так, справді, є у мене багато
фривольних віршів. Я люблю чи-
тати сучасну поезію, і, можливо,
це вплив саме новомодних пое-

(Продовження. 
Початок на 6 стор.)

«ГОЛОВНЕ —  ВИЯВЛЯТИ ІНІЦІАТИВУ, ТВОРЧІСТЬ»
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тів. Наприклад, Тимур Кібіров
ніяких слів не боїться. 

У мене є ліричні вірші про під-
несені почуття, а поряд – про лю-
бовний розгул. Може, в цьому
саме і полягає таємна мудрість
життя – єдність протиріч.

Які життєві і суспільні про-
блеми Вас турбують? 

Сьогодні ми звідусіль чуємо
про корупцію. Ніби це неможли-
во побороти. Це неправда. Із су-
часними потужними базами да-
них можна все. Існують дієві й
ефективні методи, але вони не
впроваджуються лише тому, що
нема політичної волі. Це невигід-
но  можновладцям.

Суспільство розчароване, лю-
ди нікому не вірять. Немає ліде-
рів, які б надихнули народ своїм
особистим прикладом.  Коли
державний діяч  говорить  одне,
а сам робить інше, він не в змозі
повести за собою людей. А втім,
уже в нашій новітній історії є
скільки завгодно прикладів, де
лідери піднімали економіку своїх
країн, бо ставили державні інте-
реси  набагато вище за власні. І
це надихає нації! 

Громадянська тема, до речі,
все частіше звучить у моїх вір-
шах. У новій збірці багато такої
поезії, і вона стає дедалі злішою.
Я з великим болем  переживаю
нашу дійсність. Невже дійсно на-
ша ментальність така, що не доз-
воляє нам згуртуватися й створи-
ти власну долю?..

Сьогодні вимальовується
невтішна картина: технічна
складність межує з гуманітар-
ним примітивізмом. На Вашу
думку, чому так склалося?

Я так вважаю (може, занадто
самовпевнено), що весь прогрес,
який пройшло людство, було
здійснено, в основному, природ-
ничими науками. У мене в біб-
ліотеці є праці стародавніх філо-
софів та істориків. Наприклад,
Гай Светоній описує римський
сенат – один до одного наша Ра-
да. Та сама корупція, той самий
лобізм. Тобто, нічого не змінило-
ся. Людські пристрасті залиши-
лися тими самими, незважаючи
на зміну двох тисячоліть. Прогрес
духовний виявляється не таким
сильним, на відміну від технічно-
го. Причина, мабуть, у людській
природі із її жалюгідними при-
страстями. Ви подивіться, що ста-
лося з тими ідейними комуніста-
ми, що «роздерибанили» країну,
як тільки з’явилася така нагода. 

До того ж, гуманітарії кори-
стуються досягненнями інжене-
рів нині більшою мірою, ніж ін-

женери гуманітарними досяг-
неннями. Я досі не можу второ-
пати, як у нас треба розуміти сво-
боду слова, незалежність суддів і
недоторканість людини.

Сучасні комп'ютерні техно-
логії та люди з особливими
потребами. Сформулюйте,
будь ласка, основні тези.

Більшість учених вважають,
що ознакою  ХХІ сторіччя буде
взаємний розвиток трьох наук і
технологій: інформаційних тех-
нологій, нанотехнологій і біотех-
нологій. Вивчення біологами жи-
вих організмів на клітинному рів-
ні неможливе без інформаційних
технологій. Наприклад, дуже ве-
ликі сподівання пов’язано із   за-
побіганням  інвалідності вже  на
генетичному рівні, ще до народ-
ження дитини.

Але  вже сучасна наука і інже-
нерія досліджують різні способи
протезування деяких органів. Зір і
слух – це суто інформаційні кана-
ли зв’язку людини із зовнішним
світом. Це класичне завдання для
кібернетиків. І вирішення цієї
проблеми стоїть на порядку ден-
ному вже у практичній площині.

Крім того, відомі успіхи біоло-
гів у моделюванні і проектуванні
протезів людських органів руху.
Ці роботи також проводяться за
участю комп’ютерних технологій.
Я вже не говорю про численні
приклади діагностики всіх без
винятку хвороб.

А що стосується роботи зі сту-
дентами з особливими потреба-
ми, то ми, викладачі, надаємо
необхідну кількість додаткових
консультацій, обов’язково за-
безпечуємо студентів повними
конспектами в електронному
вигляді і організовуємо персо-
нальний супровід студентів із
профільних дисциплін.

Проект Університет «Украї-
на»: інноваційний університет
із потужною гуманною місією.

Які переваги цього ВНЗ у
порівнянні із класичними уні-
верситетами України (зокре-
ма з КПІ, де Ви теж викладає-
те); які проблеми (оскільки Ви
працюєте тут більше 10 років,
то добре їх знаєте); і які його
перспективи у структурі ви-
щої освіти України?

Університет «Україна» − уні-
кальний навчальний заклад у
нашій країні. У нашому Універ-
ситеті поєднуються висока гу-
манна місія надання освіти лю-
дям з обмеженими можливостя-
ми, соціальне значення якої не-
можливо переоцінити, із загаль-
ним вихованням молоді в дусі

національної свідомості, патріо-
тизму та високого професійного
рівня.

На превеликий жаль, рівень
інвалідності серед молоді в
Україні як, між іншим, і  в усьому
світі, з часом не зменшується, а
навіть зростає. Є сподівання, що
сучасна наука і, зокрема, біологія
зрештою зламають цю тенден-
цію, але нині ми повинні ії
сприймати як факт, сумний, але
факт. Мені щодня доводиться
спілкуватися зі студентами з об-
меженими можливостями, і я з
великою повагою сприймаю їхнє
мужнє намагання ввійти у світ
рівноцінними спеціалістами і
громадянами. Я можу навести
багато прикладів, коли, попри
всі труднощі, ці діти, завдяки на-
полегливій праці, виходять на
вищий рівень,  ніж благополучні
студенти. Громадянська спільно-
та і держава зобов’язані допома-
гати цим людям адаптуватися в
реальне життя ще й тому, що,
окрім гуманних міркувань, ця
молодь − велика продуктивна і
інтелектуальна складова нашого
суспільства. 

В Університеті багато чого
зроблено для підтримки студен-
тів з особливими потребами:
реабілітаційні центри, психоло-
гічний супровід, спеціальні мето-
дики навчання, фестивалі твор-
чості, спортивні змагання (шість
призерів параолімпійських ігор),
конкурси наукових робіт. Щоріч-
но проводиться міжнародна
конференція з виховання та на-
вчання людей з особливими по-
требами. Усього цього немає в
жодному ВНЗ України.

У цьому контексті викликає
гірке здивування позиція цент-
ральних органів влади і київсь-
кої місцевої адміністрації, які су-
ттєво скоротили  фінансову підт-
римку навчання студентів з інва-
лідністю.

Щодо порівняння нашого
університету з Національними
університетами, наприклад, з
КПІ, то я завжди говорив і повто-
рюю, що Політехнічний універ-
ситет є найкращим технічним на-
вчальним закладом в Україні.
Ми тісно співпрацюємо з КПІ, і
велика кількість провідних вик-
ладачів КПІ читає лекції на інже-
нерних спеціальностях нашого
університету. Ми прагнемо, щоб
рівень викладання технічних
дисциплін наближався до рівня
викладання в КПІ.

Але, безумовно, є і суттєва
різниця: КПІ отримує значне фі-
нансування від держави і забез-

печує безкоштовне навчання
практично з усіх спеціальностей.
Ми, як недержавний заклад,
ніякої підтримки від держави не
отримуємо. У цьому я бачу не-
достатнє розуміння проблеми,
бо як ми вже прийшли до рин-
кової економіки, то повинні усві-
домити, що приватний власник
завжди більш відповідально і
творчо ставиться до своєї спра-
ви.

Сучасна освіта – це багато-
факторний надзвичайно дина-
мічний процес, який повинен за-
безпечити об’єднання високих
інформаційних технологій  із
безліччю різних предметних га-
лузей, які також перебувають у
стані стрімкого розвитку. Відс-
лідковувати цей процес, перед-
бачувати і навіть випереджувати
його розвиток  неможливо в
рамках задушливої атмосфери
чиновницького державного
управління. Ось чому всі провід-
ні світові університети є неза-
лежними від держави, але
мають державну і спонсорську
фінансову підтримку. Їх імідж і
рейтинг тримаються на якості і
актуальності наданих знань і
умінь. Я переконаний, що певна
державна підтримка недержав-
них ВНЗ на конкурсній основі
могла б створити здорове кон-
курентне середовище між ВНЗ
усіх форм власності і сприяти за-
гальному зростанню якості осві-
ти.

Зараз Університет «Україна»
займає лідіруючу  позицію серед
недержавних  ВНЗ України. Кон-
цепцію його розвитку я розумію
як інтеграцію освіти, науки і ви-
робництва в загальноцивіліза-
ційному і національному напря-
мі.

Спираючись на власний
досвід, дайте Ваше тлумачен-
ня понять:

Конкуренція – змагання ам-
біцій; 

Потенціал – жага успіху;
Успіх – подолання чогось

складного чи неможливого;
Невдача – стимул почати по-

шуки в іншому напрямку;
Скептицизм – основна риса

розумної людини;
Прагматизм – дуже цінна і в

той же час  небезпечна риса;
Виховання – важлива части-

на іміджу, особливо якщо немає
природних даних;

Викладач – людина, яка за-
палює факел…

Ольга КАЛЕНСЬКА,
журналістка
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зи перевищувати той обсяг
знань, що пропонується сту-
дентам.

Вирішення професійних за-
вдань лежить у трансдисциплі-
нарній площині, тобто прак-
тичні завдання в рамках однієї
навчальної дисципліни розв`я-
зати неможливо, хоча кожна з
дисциплін і робить свій внесок
у процес вирішення. Для отри-
мання ефективного результату
необхідно реалізувати певну
логіку використання інформа-
ційного потенціалу. Незнання
та нерозуміння матеріалу в по-
дальшому може призвести до
суттєвих прогалин у знаннях, а
отже майбутній випускник бу-
де нездатний оцінити екологіч-
ну ситуацію, а ще гірше, не
зможе передбачити потенційну
небезпеку прийняття тих чи ін-
ших рішень.

Другою організаційно-пе-
дагогічною умовою є якість під-
готовки студентів, набуття
знань на рівні компетенцій.
Тобто якість будь-якої освіти в
цілому визначають складові
якісної підготовки студента:

1) розвиток системного
мислення;

2) творчий підхід до профе-
сійної діяльності;

3) ефективність методів та
методичних підходів;

4) здатність до аналізу та са-
моаналізу;

5) ефективність взаємодії
викладача та студента;

6) педагогічні технології, які
використовуються під час на-
вчання;

7) здатність до узагальнення
навчального матеріалу.

Третьою організаційно-пе-
дагогічною умовою ми вважає-
мо наявність сучасної матері-
альної бази навчального за-
кладу. Якщо брати до уваги,
що частина наших студентів
має вади здоров`я, то стане
зрозумілим важливість до-
статньо сформованого бібліо-
течного фонду, вільного досту-
пу до мережі Інтернет, сучасно
обладнаних комп`ютерних
класів. Особливо важливим
постає питанння супроводу та-
ких студентів. Університет
"Україна" має всі переваги над
іншими навчальними заклада-
ми у забезпеченні рівного до-

ступу до навчанння всіх катего-
рій студентів.

Четвертою, не менш важли-
вою, організаційно-педагогіч-
ною умовою є мотивація сту-
дента до навчання, тобто фор-
мування у нього екологічної
компетенції. Саме від мотива-
ції залежить успіх у навчанні,
саме її становлення зумовлює
подальший розвиток особи-
стості у суспільстві. У ролі мо-
тивів можуть виступати фізич-
ні, психологічні та соціальні
чинники, а також інтереси, за-
хоплення, схильності до на-
вчання. Виокремлюють кілька
груп мотивів: соціальні, спону-
кальні, пізнавальні, професій-
но-мотиваційні, а також мер-
кантильні. Ми вважаємо, що
мотивація студента повинна
бути позитивною, адже докори
з боку викладача або батьків
не надають упевненості студен-
тові. Також важливо, щоб мо-
тивація була зумовлена знач-
ними для особистості соціаль-
ними прагненнями, тобто бути
корисними для своєї країни,
суспільства; шлях до особисто-
го благополуччя у разі бачення
себе компетентним спеціалі-
стом; здобуття знань, розши-
рення власного світогляду,
реалізація здібностей тощо.

Обсяг екологічного матеріа-
лу, отриманого студентами
внаслідок успішного засвоєння
курсу "Екохімія", забезпечує
розуміння екологічної аксіома-
тики, сприяє формуванню у
кожного з них особистого став-
лення до екологічних проблем
світу, рідного краю, а також га-
лузі майбутньої  діяльності.
Цей обсяг допомагає врахову-
вати екологічні вимоги і стан-
дарти при розв`язанні інженер-
них та інших завдань, забезпе-
чує запас фундаментальних
знань і концептуальних основ
сучасної екології, він достатній
для подальшого поглиблення й
удосконалення екологічної
освіти, спрямованої на еколо-
гічно безпечну життєдіяльність.

Вирішує екологічна компетентність

Тетяна ЛУКАШЕНКО,
старший викладач кафедри

сучасної інженерії Інженерно-
технологічного інституту

Університету "Україна"

Слово -- молодому науковцю

Навчальний процес у вищих
навчальних закладах повинен
будуватися таким чином, щоб
студенти чітко усвідомлювали
значущість здобутих знаь та їх
роль у майбутній професійній
діяльності. Разом із тим сьо-
годні ми спостерігаємо супер-
ечності між рівнем підготовки
інженерів-хіміків з екологічних
питань і вимогами сучасної
практики. Криза в екологічній
освіті зумовлена невідповідні-
стю результатів поставленим
цілям. Зокрема, невідповідні-
стю програмних вимог до інже-
нера-хіміка, з одного боку, а з
іншого, – практично виявле-
ним недостатнім досвідом еко-
логічної компетентності сту-
дентів за браком цілеспрямо-
ваної організації екологічної
підготовки, відсутністю відомо-
стей про шкідливий вплив хі-
мічних елементів на організм
людини. Тому особливо гостро
постає проблема якості еколо-
гічної освіти з упровадженням
в Україні принципів Болонсь-
кого процесу.

Формування екологічної
компетентності майбутніх ін-
женерів-хіміків має свою спе-
цифіку. Адже майбутнім хімі-
кам необхідно не стільки пові-
домити про стан природних
компонентів у результаті ант-
ропогенного впливу, скільки
показати можливості попере-
дити, а в крайньому випадку
уникнути негативних наслідків
цього впливу, а також розкри-
ти проблеми та перспективи
їхньої майбутньої спеціально-
сті. Тому введення до навчаль-
ного процесу спецкурсу "Екохі-
мія" є нагальною потребою, а з
уведенням спецкурсу постає
питання виявлення організа-
ційно-педагогічних умов його
функціонування, які найбільш
сприятимуть формуванню еко-
логічної компетентності.

Перш ніж визначити органі-
заційно-педагогічні умови
формування екологічної ком-
петентності майбутніх інжене-
рів-хіміків,  необхідно ви-
значити вихідні поняття.

Умова – філософська кате-
горія, в якій відображаються
універсальні відношення речі
до тих факторів, завдяки яким
вона виникає та існує. Завдяки

наявності відповідних умов
властивості речей переходять
із можливості в дійсність. Тер-
мін "педагогічна умова" розгля-
дається як певна обставина чи
обстановка, яка впливає (при-
скорює чи гальмує) на форму-
вання та розвиток педагогічних
явищ, процесів, систем, яко-
стей особистості. Організацій-
но-педагогічні умови є різно-
видом педагогічних умов.

У своєму педагогічному до-
слідженні М.Ф. Войцехівський
класифікував організаційно-
педагогічні умови в три групи:
умови, які забезпечують на-
вчальний процес у системі під-
вищення кваліфікацій й у ході
якого відбувається формуван-
ня і розвиток ключових профе-
сійних компетентностей; умо-
ви, які забезпечують розвиток,
зростання та набуття професій-
ної компетентності, й умови,
що необхідні для управління
розвитком професійної компе-
тентності. Щодо  студентів з
особливими потребами С.Г.
Адирхаєв виокремлює наступні
орган ізац ійно-педагог ічн і
складові навчального процесу:
теоретична, методична і прак-
тична підготовка; дидактичне
наповнення навчального про-
цесу; використання комплексу
методів мотивації студентів.

На нашу думку, першою ор-
ганізаційно-педагогічною умо-
вою функціонування спецкурсу
"Екохімія", що сприятиме фор-
муванню екологічної компе-
тентності, є кваліфікація викла-
дача. Адже від рівня викладан-
ня запропонованого матеріалу
відповідно залежить і його за-
своєння. Викладач повинен бу-
ти обізнаним не тільки з дис-
ципліни, яку він викладає, за-
галом його світогляд має бути
значно ширшим. Професійна
діяльність викладача – це фор-
ма його активного ставлення
до студента, яка передбачає
певні цілі, завдання, функції,
вміння. Кваліфікований викла-
дач повинен мати низку особи-
стих якостей, таких, як мотива-
цію до роботи зі студентами,
емпатію, емоційну стійкість,
впевненість у власних цілях, ін-
телект, здібності, інтуїцію, ана-
літичні здібності тощо. Рівень
знань викладача повинен у ра-
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В українській історії є постаті,
які залишили по собі особливий
слід і розкриваються перед на-
щадками неповторністю, багать-
ма безцінними гранями таланту,
патріотизму, самопожертви. До
таких людей належить Павло Чу-
бинський, видатний етнограф,
фольклорист, поет, публіцист і
громадський діяч.

Доручення Російського Гео-
графічного товариства у 1869 ро-
ці Павлу Чубинському організу-
вати наукову експедицію в так
званий Південно-Західний край
було зовсім не випадковим. Від-
буваючи семирічне заслання на
півночі Архангельської губернії
("за відвідини могили Шевченка
13 червня 1862 року в складі групи
осіб"), він мав можливість прово-
дити наукову роботу,  вивчати гу-
бернську статистику, економіку
Півночі,  писати і навіть вміщувати
статті в губернському виданні.
Його природні здібності, вміння
по-науковому точно  описувати
вивчене використовували місцеві
організатори кількох географіч-
них, економічних та етнографіч-
них експедицій до різних північ-
них земель. З огляду на це, Чу-
бинському довелося об`їздити 35
повітів семи губерній. За цінні ві-
домості, висококваліфіковані
описи, здобуті конкретні резуль-

тати й висловлені ді-
лові рекомендації,
надіслані в Петер-
бург, Російське Гео-
графічне товариство
нагородило Павла
Чубинського сріб-
ною медаллю. А по
завершенню терміну
заслання його було
запрошено для осо-
бистої доповіді на
спеціальне засідан-
ня, високо оцінено
подані етнографічні,
статистичні та еко-
номічні досліджен-
ня, обрано дійсним
членом Товариства.

Тому вибір орга-
нізатора наукової
етнографічно-стати-
стичної експедиції
на українських зем-
лях був цілком ви-
правданий, зрозумі-

лий і підтримувався вченими,
діячами української культури.
Дуже швидко стало очевидним,
що Географічне товариство не по-
милилося: Чубинський енергійно
взявся за підготовку експедиції,
укладаючи об`ємні програми ет-
нографічних досліджень, гуртую-
чи навколо себе фахівців-патріо-
тів, розсилаючи повідомлення в
губернські видання. До цієї спра-
ви були залучені губернські стати-
стичні комітети, земські управи,
мирові посередники, фолькло-
ристи й етнографи. Етнографічні
матеріали, народні пісні, при-
слів`я і приказки, різноманітні ві-
домості щодо народних звичаїв, у
конкретних місцевостях допома-
гали фіксувати вчителі, священи-
ки, письменники, композитори,
актори.

План, затверджений Геогра-
фічним товариством, передбачав
проведення експедиційних виїз-
дів до Волинської, Київської та
Подільської губерній. Однак Чу-
бинський охопив своїми дослід-
женнями частину білоруських та
бесарабських земель, на яких
компактно проживало українське
населення. "Він зібрав за два ро-
ки, – зазначав пізніше літературо-
знавець і фольклорист Олек-
сандр Пипін, – матеріал у такій
величезній кількості, як це не вда-

Постаті

Із когорти патріотів, 
котрі назавжди уславили Україну

валося цілим науковим товари-
ствам за багато років. Матеріал
української етнографії розрісся
тут до розмірів, які значно пере-
вершили все те, що вона мала до
цього часу".

До першого тому ввійшли
прислів`я, загадки, народні віру-
вання, забобони і чаклунства. На-
ступна книга семитомника подає
детальний опис народних звича-
їв, обрядів, різних повір`їв. На-
родні казки зібрано в третьому
томі, де за кількістю (296) пере-
вершено відомі до цього збірки
українських народних казок. Ро-
динні звичаї, важливі події в осо-
бистому житті (весілля, хрестини,
похорони) заповнили сторінки
четвертого тому. Дуже великим,
найбільшим на той час, зібран-
ням українських народних пісень
виявився том п`ятий, де вони те-
матично об`єднані у кількох роз-
ділах: про кохання, родинні, по-
бутові, жартівливі. Для шостого
тому були призначені матеріали,
що стосувалися звичаєвого права
українців. А останній, сьомий том
складався з двох книг: перша мі-
стила етнографічні та статистичні
дослідження про національні
меншини, які жили на українсь-
ких землях, а друга подає мате-
ріали під назвою "Українці Пів-
денно-Західного краю (статисти-
ка, сільський побут, мова)". Вели-
ку цінність мають не лише антро-
пологічні характеристики україн-
ців, описи їхнього національного
характеру, дані про матеріальну
культуру, а й огляди звукових,
граматичних та діалектичних
особливостей української мови.

Географічне товариство було
вражене грандіозністю виконаної
роботи за порівняно невеликий
проміжок часу і відзначило Павла
Чубинського золотою медаллю
за здійснену експедицію. Водно-
час було підкреслено, що "зібрані
Чубинським матеріали, зроблені
дослідження становили дуже
важливий здобуток науки про
народності не тільки за своїм об-
сягом, але й змістом". Дещо пізні-
ше на міжнародній виставці в Па-
рижі Чубинський одержав нову
високу нагороду – золоту медаль
за праці з етногафії та статистики,
а Російська академія наук від-
значила його Уваровською пре-

мією.
Матеріали наукових експеди-

цій Чубинського постійно вико-
ристовувалися для випуску ба-
гатьох популярних видань-збір-
ників українського фольклору,
"Словаря української мови" Бо-
риса Грінченка, а також росій-
сько-українського (1924-1933
рр.), одинадцятитомника "Слов-
ник української мови" (1970-1980
рр.), підготовку яких здійснювала
Академія наук України.

Заслугою Павла Чубинського
було заснування й організація ді-
яльності в Києві Південно-Захід-
ного відділу Географічного това-
риства, яке видавало наукові
українознавчі "Записки", де дру-
кувалися відомі вчені Михайло
Драгоманов, Володимир Анто-
нович, Федір Вовк, Олександр
Русов. Однак, після доносів украї-
ноненависника Михайла Юзефо-
вича, куратора київської шкіль-
ної округи, голови археологічної
комісії, великий науковий осере-
док у Києві було розгромлено,
Південно-Західний відділ Геогра-
фічного товариства закрили, роз-
почались репресії й заборони
українського слова. Головних
діячів – Михайла Драгоманова та
Павла Чубинського – визнано як
небезпечних агітаторів і наказано
"вислати з краю із забороною
в`їзду в південні губернії".

Окрім напруженої наукової
роботи, Павло Чубинський був
відомий також як поет, автор
збірки віршів "Сопілка". У 24-річ-
ному віці він написав видатного
вірша "Ще не вмерла Україна" і
надрукував його 1863 року у
львівському народовському
журналі "Мета". Приблизно в той
же час галицький композитор
Михайло Вербицький поклав
поетичні рядки на музику. Почи-
наючи з 80-х років ХІХ століття,
вона була не лише популярною
патріотичною піснею, а й націо-
нальним гімном, який звучав у
роки Української Народної Рес-
публіки, в лавах вояків Українсь-
кої Повстанської Армії. Тепер це -
Державний Гімн України.

Василь ГУБАРЕЦЬ,
доцент кафедри видавничої

справи, поліграфії та редагу-
вання Університету "Україна",

Заслужений журналіст України. 
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Власна кореспонденція

Кращі з кращих
Твої люди, університете

В умовах глобалізації 
Конференції

До ювілею університету були
проведені різні конкурси серед
студентів вишу.

Переможцями в конкурсі кра-
щих наукових робіт стали Марія
Гасюк, Аліса Янковська, Анастасія
Ніколаєва (м. Київ), Юлія Деми-
денко (Полтава), Альона Удод
(м. Вінниця), Тетяна Чернецька
(м. Рівне), Наталія Горобець, Вік-
тор Волинець, Валентина Сава-
лик, Тетяна Зуєва, Юліана Лаза-
ревська і Марія Замрій (м.
Хмельницький).

Іменну стипендію народного
депутата України В.М. Сушкевича
отримали Валерія Григорчук і
Христина Монастирська (м.
Хмельницький).

Іменну стипендію професора
Н.Г. Дорофеєвої присуджено Ма-
рині Ольшанській (м. Вінниця) і
Наталії Задорожній (м. Біла Церк-
ва).

Іменну стипендію Дугласа
Строзера вручено Наталії Яре-
менко (м. Київ).

Кращими науковцями року
визнано студентів Вікторію Кова-
ленко (м. Київ), Анастасію Бой-
чук (м. Рівне) та Валентину Каль-
кову (м. Луцьк).

Кращими спортсменами року
стали Юрій Вандюк (м. Луцьк) і
Олексій Сиденко (м. Київ).

Серед кращих волонтерів ро-
ку – Наталія Димова (м. Микола-

їв), Юлія Роїк (м. Луцьк), Марина
Спиридонова (м. Мелітополь),
Василь Собчук (м. Тернопіль).

Найкраще організовували
культурне дозвілля молоді Вікто-
рія Савчук (м. Луцьк), Галина
Продайко (м. Рівне) і Анна Ган-
жул (м. Миколаїв).

Відбувся Третій конкурс твор-
чих робіт із соціальних комуніка-
цій. Гран-прі відзначено Вадима
Рего (Інститут філології та масо-
вих комунікацій).

У номінації "Текст" перемогли
Оксана Радушинська (перша пре-
мія), Ярослав Терновий (друга
премія), Олена Мачульська і Ко-
стянтин Зозуля (третя премія).

За номінацією "Фото" пере-
могли Любов Скоркіна (перша
премія), Роман Суровцев і Аліна
Ніжник (друга премія), Микола
Руденко та Олена Преданова
(третя премія).

Переможці за номінацією
"Буктрейлер": першої премії удо-
стоєна Христина Терещенко, дру-
гої – Дар`я Гальчак, третьої –
Ольга Шелехань.

Визначено переможців за но-
мінацією "Відеореклама". Пер-
шою премією відзначено Наталію
Каплун і Максима Чуніна, другою
– Андрія Мурзу, третьою – Ольгу
Кривошею та Вікторію Савчук.

них навчальних закладів і нау-
ково-дослідних інститутів. Клю-
чову доповідь "Шляхи транс-
формацій освіти в ХХІ столітті:
від людини розумної до людини
духовної" зробила кандидат фі-
лологічних наук, старший нау-
ковий співробітник Інституту
професійно-технічної освіти На-
ціональної академії педагогіч-
них наук України М.Д. Карп`юк.
Виставку-перегляд літератури
за тематикою "Вища освіта в
контексті глобалізації" провела
директор бібліотеки університе-
ту Н.П. Колесникова.

В нашому університеті відбу-
лась І Всеукраїнська науково-
практична конференція "Освіта і
духовність в умовах глобалізації
інформаційного простору". Ор-
ганізували і провели її кафедра
суспільно-політичних наук, гло-
балістики та соціальних комуні-
кацій і бібліотека навчального
закладу.

Відкрив конференцію доктор
політичних наук, професор, за-
відувач кафедри суспільно-по-
літичних наук, глобалістики та
соціальних комунікацій нашого
університету В.М. Бебик. З до-
повідями і повідомленнями ви-
ступили відомі науковці столич- Власна кореспонденція
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