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НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТУ— 16!

УНІВЕРСИТЕТ "УКРАЇНА" – ЦЕ "ТВІЙ ШАНС" 
Це у нас і про нас

В Україні розпочато при-
йом документів на заочну
форму навчання. Цікавою є
започаткована в Університеті
"Україна" програма "Твій
шанс", перевага якої - мож-
ливість отримати водночас
два дипломи (європейського
та українського зразків) тим,
хто не потрапив до ВНЗ під
час вступної кампанії на
денну форму навчання.

Після закінчення навчання в
середній школі перед випуск-
никами постає нелегке завдан-
ня – що робити далі? Існує
чимало шляхів його вирішення,
але неодмінною передумовою
успішності в майбутньому є
якісна професійна підготовка.
На початку самостійного
дорослого життя може не пота-
ланити: через певні причини
випускник не потрапив на ЗНО;
або потрапив, але не добрав
мінімальну кількість балів; чи
набраних балів не вистачило,
щоб вступити до омріяного
навчального закладу, – тобто
можна опинитися зовсім не в
тій ситуації, про яку мріяв,
закінчуючи середню школу.

Не варто занепадати духом і
опускати руки. Програти бій –
не означає програти битву в
цілому. Складна робота з роз-
будови особистого життя тіль-
ки починається. І значною
мірою від молодої людини
залежить, буде воно піднесено

щасливе чи принижено сірень-
ке. Тож берімося до справи.

У Відкритому міжнародному
університеті розвитку людини
"Україна", навчальному закладі
IV рівня акредитації, за 84 кон-
курентоспроможними на
сучасному ринку праці спеці-
альностями у 32 територіально
відокремлених підрозділах
навчається понад 18 тисяч сту-
дентів. За загальною чисельні-
стю студентів Університет
"Україна" входить до першої
трійки ВНЗ України, а за під-
сумками набору студентів на
денну форму навчання на 2014-
2015 н. р. посідає 1-ше місце
серед недержавних вищих
навчальних закладів.

З метою розширення доступу
молоді до вищої освіти
Відкритий міжнародний уні-
верситет розвитку людини
"Україна" започаткував програ-
му "ТВІЙ ШАНС" , що дає мож-
ливість отримати два дипломи
-європейського та українського
зразків. Навчальний процес
базується на методології дис-
танційного навчання з інтен-
сивним використанням інтер-
нет-технологій і передбачає
вибір студентом найзручнішої
для нього комбінації традицій-
них і новітніх форм організації
навчання. Третьою особливістю
програми є ліквідація прогалин
у базових знаннях, необхідних
для оволодіванням фахом.

Колектив Університету
"Україна" переконаний, що
вчитися можуть усі, хто цього
прагне. Не буває неталанови-
тих учнів – трапляються без-
дарні вчителі!

Комбінована форма навчан-
ня передбачає поєднання тра-
диційних педагогічних методик
із можливостями ІТ-технологій.
Учасники навчального процесу
з використанням дистанційних
технологій мають безліч мож-
ливостей, серед яких: індивіду-
альний навчальний план та
графік навчання; власний on-
line-консультант; найкращі сві-
тові методики викладання та
навчання, об'єктивність оціню-
вання знань; доступ до елек-
тронних навчальних курсів
європейського рівня, відеолек-
цій та відеоконференцій, інте-
рактивної навчальної карти.

На навчання можуть вступи-
ти абітурієнти, які: не потрапи-
ли на денну форму навчання;
не набрали достатню кількість
балів із певних предметів за
підсумками ЗНО; не складали
ЗНО; навчаються на стаціонарі,
а другу освіту можуть здобути
заочно, сплачуючи 50% варто-
сті; працюють, але не мають
вищої освіти; працюють і
хочуть здобути другу/третю
вищу освіту; є військовослуж-
бовцями (зокрема перебу-
вають у зоні АТО); опікуються
маленькими дітьми; мають ста-

тус особи з інвалідністю чи
належать до іншої пільгової
категорії громадян України,
проживають у регіонах, а
навчатися хочуть у столичному
ВНЗ; є депутатами, державни-
ми службовцями і не можуть
залишити роботу надавго; є
громадянами інших країн; тим-
часово позбавлені волі.

Маючи документ про повну
загальну середню освіту або
базову чи незакінчену вищу
освіту (не суттєво, коли її було
здобуто), потрібно звернутися
до Приймальної комісії універ-
ситету й обрати спеціальність із
переліку Університету "Україна"
та одного із закордонних ВНЗ-
партнерів і визначитися з най-
зручнішими для себе формою
та місцем навчання. До
Приймальної комісії подаються
необхідні для вступу докумен-
ти. 

Після їх подання проводить-
ся вступне тестування, метою
якого є виявлення матеріалу,
який не був засвоєний у серед-
ній школі, але без знання якого
неможливо навчатися в універ-
ситеті. Нарешті між студентом
та Університетом "Україна" і
закордонним ВНЗ укладаються
контракти на навчання, які
визначають обов'язки сторін,
умови навчання, вартість
послуг тощо, й одночасно спла-

(Закінчення на 2 стор.)



чується перший унесок згідно з
умовами контрактів.

Після засвоєння програм
"вирівнювання" знань прово-
диться підсумкове тестування.
Якщо його результати позитив-
ні, студента переводять на зви-
чайний ритм навчального про-
цесу. А якщо ні – відповідні
програми коригуються, і сту-
дент проходить "повторний"
курс, аж доки не буде досягнута
поставлена мета.

В Університеті "Україна" є
традиційні – інженерні, філоло-
гічні, економічні, правові, пси-
хологічні та новітні – еколог,
мікробіолог, імунолог, нанотех-
нолог, менеджер туризму,
дизайнер, фахівець із фізреабі-
літації тощо спеціальності.

Європейські ВНЗ-партнери з
Великої Британії, Литви,
Німеччини, Польщі, Словаччини,

з якими укладено угоди про спів-
працю, зі свого боку пропонують
різноманітні сучасні навчальні
програми. У закордонних ВНЗ
навчання здійснюється відповід-
но до європейських програм
подвійних дипломів ERASMUS.
Набір, зокрема, на польські про-
грами відбувається упродовж
року. До навчання можна
долучитися будь-коли. Термін
навчання залежить від початко-
вого рівня підготовки та освіти і
становить від 1 до 3 років.
Навчальний процес передбачає
короткотермінові сесії у пол-
ьському університеті раз на рік.

Вартість послуг Університету
"Україна" за програмою "Твій
шанс" доступна і знаходиться у
межах від 3640 до 11000 грн. на
рік та залежить від обраної спе-
ціальності, освітньо-кваліфіка-
ційного рівня, форми навчання.

При навчанні за програмою
"Твій шанс" оплата польському
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навчальному закладу становить
не більше 1200 євро за повний
курс навчання на бакалавраті
або в магістратурі на базі
Університету "Україна" під керів-
ництвом польських викладачів,
що вдвічі менше, ніж на денній
формі навчання у цьому ж ВНЗ.

Дорогі друзі! Перед вами від-
кривається дорога у широкий
світ. Залишається тільки об'єдна-
ти ваш вибір і бажання з можли-
востями Університету "Україна"
та сумлінно попрацювати 3-6
років. Ваші зусилля того варті, бо
вони закладають основу подаль-
шого щасливого життя.
Запрошуючи до студентського
братства молодих людей,
Відкритий міжнародний універ-
ситет розвитку людини "Україна"
бере на себе зобов'язання підго-
тувати з них не тільки високоя-
кісних фахівців, а й громадян-
патріотів, майбутню національну
еліту.

Контакти
Приймальної комісії:

м. Київ 
(станція метро

"Житомирська"), 
вул. Львівська, 23, корп. 1, 

каб. 104.
Телефони: з 9:00 до 18:00

(044) 409-27-62;
(044) 424-70-08;

з 8:00 до 20:00
(067) 441-19-34;
(063) 141-07-56;
(066) 132-30-03.

Електронна пошта:
pkku@ vmurol. com.ua

З докладною інформацією
про програму "Твій шанс"
можна ознайомитися на сайтах
Університету "Україна"

vmurol.com.ua
та Інституту відкритої освіти

vo. ukraine.edu.ua

("Сільські вісті", 
12 вересня 2014 р)

УНІВЕРСИТЕТ "УКРАЇНА" – ЦЕ "ТВІЙ ШАНС" 
(Початок на 1 стор.)

Чимало дуже пережив ілюзій
Ще за часів Радянського Союзу,
Так, вірив, як і вірили багато,
Що треба тільки трохи почекати,
І буде щонайкраще в усім світі,
При комунізмі повнім станем жити.
Інакше буде і в країнах інших,
Не так, як в нас, а лише трохи гірше.
А ще радянські вірили всі люди
В те, що війни страшної вже не буде,
Бо встане люд проти біди нової,
А особливо проти світової.
І вірив: ми найкращі на Землі,
А всі недоліки в минуле відійшли,
Лише окремі маєм подолати.
Хіба могли про закордон щось знати?
Залізну ми завісу спорудили
І від усього світу враз закрились.
Отак жили в Радянському Союзі
З багатством сподівань, мрій та ілюзій.
На жаль, і досі дехто у них вірить,
Причому і свідомо, й дуже щиро.
Ну, що сказати можу таким людям:
"Повернення минулого не буде,
Тож швидше позбавляймося ілюзій,
Й того, що мали ми колись в Союзі".

ІЛЮЗІЇ

Поезії

Охоче книги я читаю,
Бо в них щось гарне завжди є,
Тож я його і переймаю,
Стаю ще кращим, ніж я є.
Порівнюю те, що читаю,
Із тим, що треба досягти,
Тому книжки мене навчають
На щось хороше звуть завжди.
Тож знаю, яким треба бути,
Відкинуть щось чи щось забуть,
Відступлять хай печаль і смуток,
А радість хочу пригорнуть.
Із книгами дружити буду
Любити й цінувати їх
І співчуватиму тим людям,
Котрі байдужі до всіх книг.
Вони себе цим обкрадають,
Стають біднішими, ніж є,
Бо книга лиш Добру навчає,
Знання й Наснагу всім дає.
Охоче книги я читаю,
Лишень хороші, а не всі,
Подяку щиру їм складаю,
Вклоняюсь силі їх, красі.

ОХОЧЕ КНИГИ Я ЧИТАЮ

Анатолій УРБАНАнатолій УРБАН



секрети майбутнь-
ої професії, а й
беруть активну
участь у міських,
в с е у к р а ї н с ь к и х
спортивних зма-
ганнях, є лідерами
в о л о н т е р с ь к о г о
руху. Коледж пи-
шається спортив-
ними досягнення-
ми студентів, май-
бутніх чемпіонів.
Серед них: май-
стри спорту та кан-
дидати в майстри
спорту: Ростислав
Майєр ("Розробка
п р о г р а м н о г о
з а б е з п е ч е н н я " ) ,
Максим Дудник
("Обслуговуванння
к о м п ' ю т е р н и х

систем та мереж"), Юлія
Жутник ("Соціальна робота"),
Ярослава Процків ("Туристичне
обслуговування").

У коледжі створено всі
умови, щоб не лише підготува-
ти майбутніх професіоналів для
різних галузей, а й виховати
творчі особистості. Юнаки і дів-
чата беруть участь у різнома-
нітних загальноуніверситетсь-
ких заходах, зокрема у святі
української писемності;
Шевченківських читаннях;
інтелектуальних іграх тощо.

Команда коледжу стала при-
зером університетського кон-
курсу "Ерудит" та посіла І
загальнокомандне місце в
Спартакіаді – 2014 нашого
навчального закладу.

Студенти коледжу залучені
до роботи Малої Академії
наук. У 2014 р. студентки нашо-
го коледжу Діана Бойко та
Катерина Щербина ("Організа-
ція туристичного обслугову-
вання") взяли участь у написан-
ні робіт у Малій Академії наук.

Навчання в коледжі - це кро-
пітка робота і викладачів, і сту-
дентів. Знання, вміння, навич-
ки, що засвоюють майбутні
фахівці, сприяють успіху
багатьох підприємств і органі-
зацій нашої держави.
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Конференції

У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ
ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ

В нашому університеті відбу-
лась уже ХІV Міжнародна нау-
ково-практична конференція
"Актуальні проблеми навчання
та виховання людей в інтегрова-
ному освітньому середовищі у
світлі реалізації Конвенції ООН
про права інвалідів". Зібрання
відкрив Президент університету
П. М. Таланчук.

В роботі конференції взяв
участь і виступив народний

депутат України кількох скли-
кань, голова Комітету Верховної
Ради України у справах пенсіо-
нерів, ветеранів та інвалідів В. М.
Сушкевич.

Було зачитано та обговорено
чимало доповідей, що стосують-
ся проблем молоді з інвалідні-
стю. Визначено переможців кон-
курсів студентських наукових
робіт.

В сучасних умовах усе більш
актуальною є підготовка фахів-
ців середньої ланки, фахівців-
практиків. Багатогранна праця
педагогічних працівників
нашого університету перетво-
рює вчорашніх школярів на
високопрофесійних фахівців,
творців своєї справи, які праг-
нуть самостійно досягти успіху
в житті та здобути якісну освіту.

Пріоритети коледжу освіти:
- успішне навчання в коледжі

надає можливість продовжити
навчання в університеті за ско-
роченими програмами;

- індивідуальний підхід;
- використання сучасних

освітніх технологій;
- спеціалізоване вивчення

східних мов;
- розвиток інтелектуальних

здібностей;
- особистісно-орієнтовне

навчання і виховання.
Сьогодні діяльність педаго-

гічного колективу коледжу
спрямована на підготовку
фахівців освітньо-кваліфіка-
ційного рівня "молодший спе-
ціаліст" за 12-ма спеціальностя-
ми. Ключовою ланкою органі-
зації навчального процесу в
коледжі є денне та заочне відді-
ленння, де навчаються понад
1300 юнаків і дівчат.

Для студентів створені
належні умови для духовного,
творчого та фізичного розвит-
ку. Вони не лише опановують

І НАВЧАЄМО, І ВИХОВУЄМО

Власна інформація

У підрозділах університету

Директор коледжу
Концерт до свята 8 Березня та Дня працівника освіти

Свято української писемності

Людмила ВОЛОДЬКО, 

заступник директора 

коледжу “Освіта”
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Сьогодні існує потреба широ-
комасштабного застосування
нанотехнологій у різних галузях
практичної діяльності. Існує
державна цільова програма
«Нанотехнології і наноматеріа-
ли на 2010 – 2014рр.», розроб-
лена МОН і НАН України. В
даний час розпочата підготовка
до розробки проекту Закону
України «Про державне стиму-
лювання розвитку вітчизняної
наноіндустрії», який буде
запропоновано для розгляду у
Верховній Раді в 2015р.

В той же час державні струк-
тури, відповідальні за розвиток
інноваційної економіки в краї-
ні, не приділяють достатньої
уваги організації невеликих
інноваційних проектів (дослід-
ження, розробка, дослідні зраз-
ки нової продукції), необхідних
споживачам для первинного
ознайомлення з пропонованою
технологією і продуктом: роз-
робникам для попередньої
оцінки можливого обсягу внут-
рішнього й зовнішнього ринку.
Як відомо, в країнах, де успіш-
но розвиваються нанотехноло-
гії, існують численні малі під-
приємства з різною формою
власності та організаційною
структурою. Вони пропонують
зразки нової продукції для нау-
кових досліджень і практичного
застосування в кількості від
декількох грамів з «експери-
ментально» високою вартістю.

Базовий варіант нанотехно-
логій, які доцільно найближчим
часом розвивати в Україні, слід
зазначити, складається із сучас-
них методів отримання наноча-
сток і частинок у заданих мат-
рицях (матеріалах), об`єднаних
у дві великі групи: хімічні та
фізичні. Наприклад, хімічні
реакції синтезу наночасток
необхідної форми і розмірів з
окремих атомів і молекул у
рідинах або випаровування
початкових речовин у вакуумі з
подальшою конденсацією
парової фази у вигляді нано-
структур. Слід зазначити, що
існують варіанти методів, які
дозволяють регулювати техно-
логічними процесами отриман-
ня наноструктур для формуван-
ня «негативних» наночасток –

нанопорами, що є головним
структурним елементом багать-
ох матеріалів. Наприклад, сор-
бентів. У даний час доцільно
розвивати декілька варіантів
технологій одержання відповід-
них продуктів з урахуванням
того, що найближчим часом
ринок внесе свої корективи.
Зокрема, Інститут електрозва-
рювання ім. Є. Патона пропонує
подальші дослідження і розви-
ток електроннопроменевих тех-
нологій випаровування речо-
вин у вакуумі та отримання
нових матеріалів із мікро- і
нанорозмірною структурою.
Дослідження й розробка в галу-
зі фізичних процесів електрон-
но-променевого випаровуван-
ня речовин було розпочато ще в
60-х роках 20-го століття. На
той час у лабораторіях багатьох
країн фізики вже отримали
методом випаровування у
вакуумі тонкі металеві плівки з
нанорозмірною товщиною,
структурою і особливими вла-
стивостями в порівнянні з
масивними матеріалами.
Фахівці в Інституті електрозва-
рювання робили лише перші
кроки при зварці металевих
матеріалів практично необме-
женої товщини, використовую-
чи електронний промінь як
ефективне джерело концентро-
ваного нагріву у вакуумі. Тому
при зустрічі Б. Патона і С.
Корольова обговорювались
можливості зварки і створення
конструкцій у космосі, а також
можливість отримання нових
металевих матеріалів і покривів
для аерокосмічного комплексу
на базі двох електронно-про-
меневих технологій: електрон-
но-променевої плавки й рафі-
нування металів та електронно-
променевого випаровування і
конденсації речовин у вакуумі.

Пізніше з'явилося декілька
державних проектів, спрямова-
них на розробку електронно-
променевих технологій, устат-
кування, матеріалів і їх практич-
ного застосування. Це були
інноваційні проекти, які викону-
валися міждисциплінарними
колективами. Було виготовлено
промислові електронно-проме-
неві установки потужністю 250

кВт кожна, використовувалися у
виробництві газових турбін різ-
ного призначення на заводах
авіаційної, суднобудівельної і
газової промисловості. Зокрема,
на Південному турбінному заво-
ді «Зоря» і СПБ «Машпроект» (м.
Миколаїв). Розробники нової
технології в 1984р. були удостоє-
ні Ленінської премії.

Американські експерти в 1993
р. дали таку оцінку розробле-
ним технологіям: «…технологія,
яка являє інтерес для вироб-
ництва матеріалів і конструкцій,
– це технологія електронно-
променевого фізичного осад-
ження пари (ЕВ-PVD). В даний
час у США немає такої техноло-
гії і устаткування.

Внаслідок комерційної заці-
кавленості США в технології ЕВ-
PVD для нанесення покриття на
масивні матеріали і волокна
було розроблено план для
забезпечення доступу до спеці-
альних конструкцій українсько-
го устаткування. Було отримано
унікальні технології процесу ЕВ-
PVD, які принесли в подальшо-
му виробникам США економіч-
ну вигоду.

Була створення група із орга-
нізацій США, зацікавлених у
технології ЕВ-PVD, придбання
конструкцій устаткування, тех-
нологій процесу і надання тех-
нічної допомоги розробниками.

Проект ЕВ-PVD мав великий
вплив на промисловість
Північної Америки. Економіч-
ний ефект у США перевищив 7
млрд. дол. від позитивного
впливу на автомобільну, авіа-
космічну, ядерну, медичну,
електронну, текстильну проми-
словості і верстатобудування.

З метою продовження роз-
витку електронно-променевих
технологій ЕВ-PVD в 1994р. було
створено державне госпрозра-
хункове підприємство «Міжна-
родний центр електронно-про-
меневих технологій Інституту
електрозварювання ім. Є.
Патона НАН України. В основу
діяльності МЦЕЛТ було покла-
дено інноваційний цикл: вив-
чення, розробка, нове устатку-
вання, виготовлення дослідних
зразків продукції для замовни-
ка. 

Значна кількість проектів з
освоєння ЕВ-PVD була початком
активної міжнародної співпраці
в Пенсільванському університе-
ті (США) і Пекінському універ-
ситеті аеронавтики і астронав-
тики (КНР), дослідницькими
центрами й промислові підпри-
ємства США, Китаю, Індії,
Канади тощо. Сьогодні МЦЕЛТ
орієнтований на інноваційні
розробки наноструктурних
функціональних матеріалів для
машинобудування, медицини
(фармації) і екології (екологіч-
ний каталіз). Так, центрами
виготовлено перші зразки
порошкоподібних лікарських
субстанцій із наночастками
срібла, міді й заліза для «кон-
струювання» і розробки нових
лікарських форм.

Дуже важливо для України
вжити невідкладних заходів в
організації і підтримці окремих
інноваційних проектів з різними
формами власності та обсягом
фінансування.

Нанотехнологія є сучасним
комплексом наукових знань,
способів і засобів спрямованої і
регульованої збірки (синтез) з
атомів і молекул матеріалів та
виробів, елементи структур
яких мають розміри менше 100
нанометрів. Так, сучасна мікро-
електроніка базується на тонко-
плівкових матеріалах з подіб-
ною нанорозмірною структу-
рою. 

Розвиток нанотехнологій від-
бувається на стику різних наук і
вимагає міждисциплінарних
підходів до організації праці
дослідників та розробників від-
повідного фінансування, яке
здійснюється, як правило, дер-
жавою і приватними компанія-
ми.

Віктор МАЛИШЕВ,
доктор технічних наук,

професор,
завідувач кафедри

сучасної інженерії університету
"Україна"

Ніна КУЩЕВСЬКА,
доктор технічних наук,

професор

Алла СУЩЕНКО,
магістр журналістики

НАНОТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: 
ДІЙСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ

Привертаємо увагу
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Ми живемо в той час, коли
відбуваються швидкі зміни,
пов'язані з упровадженням
сучасних інноваційних техноло-
гій у навчальному процесі та
постійним збільшенням обсягу
необхідних професійних знань.
Тому вже сьогодні необхілно
формувати фахівця, який не
тільки засвоїв базові знання,
але й ефективно використову-
вав їх на практиці. Для цього
потрібно створити умови для
розвитку вмінь та навичок вирі-
шення фахових практичних
завдань на основі теоретичних
знань.

При цьому перевагу слід
надавати поглибленню прак-
тичних навиків студентів, тобто
наданню освіті прикладного
характеру, звісно, без зниження
якості теоретичної підготовки
студентів, що передбачає інтег-
рацію академічних та іннова-
ційних методів комплексних
завдань у вигляді практичних
тренінгів, які моделюють діяль-
ність  реальної організації
(Банку). У багатьох розвинених
країнах дуже поширена практи-
ка впровадження тренінгових
технологій через створення при
навчальних закладах навчаль-
но-тренувальних банків (НТБ),
які мають намір забезпечити
професійне зростання студен-
тів.

Об'єкти та методи дослід-
ження

Ідея втілення інноваційних
технологій у навчальний про-
цес стала останнім часом пред-
метом інтенсивних теоретичних
та практичних досліджень.
Аналізуючи вітчизняну й зару-
біжну літературу, присвячену
методу ділової гри, підкреслює-
мо, що, за даними досліджень,
у результаті участі у грі студенти
навчаються техніки прийняття
рішення, усвідомлюють
необхідність теоретичної підго-
товки для практичної роботи,
знайомляться з тими пробле-
мами та труднощами, які
можуть виникнути в реальній
діяльності, краще засвоюють
предмет, розвивають навички
взаємодії з іншими, навчаються
виконувати різні ролі. Також
указується на те, що гра, на від-
міну від традиційних методів

навчання, не лише передає
певний обсяг знань, але,
насамперед, розвиває здат-
ність аналізувати, синтезувати
та використовувати отриману
інформацію.

У зв'язку з цим набуває особ-
ливого значення невирішені
раніше частини загальної про-
блеми – це обґрунтування
особливостей навчально-діло-
вих імітаційних тренінгів як
форми організації практичної
роботи студентів.

Постановка завдання 
Метою даного дослідження є

сприяння закріпленню теоре-
тичних знань студентів із про-
фільних економічних дисцип-
лін, поліпшення їхньої практич-
ної підготовки із застосуванням
новітніх інформаційних техно-
логій навчання на базі
Навчально-банківського цент-
ру Інституту економіки та
менеджменту та студентів
інших інститутів Університету
"Україна".

Результати та їх обгово-
рення

З метою поліпшення прак-
тичної підготовки студентів на
початку 2013-2014 н.р.  виникла
ідея наблизити навчання сту-
дентів Інституту економіки та
менеджменту до максимально
можливого рівня використання
набутих знань у практиці робо-
ти у фінансово-банківських
структурах. При цьому врахо-
вувались усі основні спеці-
альності Інституту: банківська
справа, менеджмент, марке-
тинг, фінанси та кредит, облік
та аудит й інші. В результаті
обговорення цього питання з
ученими і спеціалістами вик-
реслилася й структура –
Навчально-банківський центр
(НБЦ). Саме в комерційому
банку необхідні спеціалісти всіх
вищевказаних спеціальностей
Інституту.

Для практичної реалізації
проекту потрібен партнер -
реальний комерційний банк.
Після тривалих перговорів з
керівниками банків партнерсь-
кі умови були прийняті ПАТ КБ
"Хрещатик". В результаті у 2013
році підписано відповідний
Договір про співробітництво.
Договір про співпрацю також

підписано з Університетом бан-
ківської справи Національного
банку України.

Крім створення сучасної
матеріальної бази Навчально-
банківського Центру, на основі
спонсорської допомоги банку,
основною складовою парт-
нерських відносин стає
поєднання потенціалу вищого
навчального закладу та діючої
фінансово-кредитної установи
в здійсненні ефективної підго-
товки молодих спеціалістів із
використанням сучасних
начальних та банківських тех-
нологій. Це внесення банком
пропозицій та матеріаліів до
програм навчання й проход-
ження практики студентів на
базі НБЦ  і у відділеннях банку,
формуванння групи керівних та
провідних спеціалістів банку
для проведення теоретичних та
практичних занять студентів у
НБЦ, участі в ДЕК, захисті дип-
ломних проектів. Визначена
необхідність зарахування най-
кращих студентів до кадрового
резерву та пріоритетний при-
йом до банку й інше.

У 2013 році в університеті
видано наказ про створення
Н а в ч а л ь н о - б а н к і в с ь к о г о
Інституту кономіки та менедж-
менту Університету "Україна",
затверджено відповідне
Положення про НБЦ.
Основними розділами стали
напрями співробітництва в
об'єднанні потенціалу універ-
ситету і банку в підвищенні яко-
сті підготовки спеціалістів.

Опрацьовується бізнес-про-
ект діяльності НБЦ. Планується
розширити коло банків й інших
фінансово-банківських струк-
тур у цьому проекті. Таким
чином Навчально-банківськи
центр створений з метою все-
бічного розвитку ділових і спе-
ціальних професійних навичок
студента, підвищення конку-
рентоспроможності студентів
на сучасному ринку праці, який
вимагає міцних висококваліфі-
кованих знань, творчих та
організаційних здібностей, іні-
ціативи.

Навчальна практика буде
проводитися після вивчення
студентами відповідного теор-
ретичного матеріалу або шля-

хом передування з теоретични-
ми заняттями при обов'язково-
му збереженні протягом
навчального року встановлено-
го навчальними планами обся-
гу годин.

Зміст і послідовність
навчальної практики визнача-
ється програмами, які розроб-
ляються викладачами всіх про-
фільних кафедр Інституту еко-
номіки та менеджменту згідно з
потенціальними можливостя-
ми Навчально-банківського
центру.

Так, за програмами кафедри
фінансів та банківської справи
у процесі навчальної практики
студенти повинні освоїти прин-
ципи здійснення таких видів
операцій: безготівкові розра-
хунки юридичних і фізичних
осіб, організація готівкового
платіжного обороту, операції з
депозитами, кредитні операції,
інвестиційні операції, організа-
ція бухгалтерського обліку й
інше.

За шефською допомогою
комерційних банків України
буде впроваджено в підготовку
студентів кілька передових
програмних продуктів.

Серед програмних продуктів
"Навчально-тренувального
банку" – це ОДБ-Scrooge (міні-
банк), Б2, інші. В програмних
продуктах "Навчально-трену-
вальної фірми" будуть викори-
стані програми: 1С:
Підприємство 8.0, Парус 8.0 та
інші.

Наявність указаних та інших
програмних продуктів дозволяє
в кожній академічній групі під
час занять формувати відповід-
ний склад "спеціалістів" банку і
"клієнтів". Всі студенти працю-
ють у реальному форматі
діяльності банку. Документи,
платежі є реальними, за винят-
ком руху коштів за межами
НБЦ.

Навчально-ділова діяльність
як форма організації практич-
ної роботи студентів дозволяє
провести обмін теоретичними
знаннями і розв'язання прак-
тичних ситуацій із проблем
якісного виконання фінансово-
банківських операцій. Студенти

(Закінчення на 6 стор.)
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розкривають свій особистий
потенціал, оскільки в такій мак-
симально реальній співпраці
кожний із них може продіагно-
стувати свої власні знання та
можливості як окремо, так і в
спільній діяльності з іншими
учасниками. Вони знаходять
шляхи та засоби оптимізації
професійного спілкуванння,
виявляють недоліки й визна-
чають шляхи їх усунення.

Проведенння ділових занять
у навчально-банківському
Центрі в умовах реального
банківського дня дає можли-
вість студентам здобути міцні
практиичні навички здійсненн-
ня фінансово-банківських опе-
рацій, набути впевненості
справжнього фахівця з обраної
спеціальності. Саме ділові тре-
нінгові методи навчання забез-
печують усвідомлену розумову
діяльність студентів, активне
сприйнятття теоретичного
матеріалу в навчальному про-
цесі, розвиток навичок само-
стійного визначення рішень із
проблемних питань.

Імітаційні ситуації можуть
розглядатися і як технологія
колективної колективної пси-
хотерапії, оскільки має місце
вплив на учасників атмосфери
групового співробтництва з різ-
ними людьми та їхню спільну
відповідальність за отримані
результати, вдосконалювати
якість своєї особистості.

При підготовці кожного
практичного заняття необхідно

керуватися тим, що запропоно-
вана навчальна ситуація є
реальною моделлю майбутнь-
ої професійної роботи студен-
тів. Завдання кожного учасника
в ході такого заняття –
визначити і проявити себе як
ініціативного працівника банку
або його клієнта.

Н а в ч а л ь н о - б а н к і в с ь к и й
Центр дозволяє виконати такі
методичні вимоги:

1. Логічне продовження кон-
кретної теоретичної теми
навчальної дисципліни, прак-
тичне опрацювання набутих
знань.

2. Максимальне наближення
до реальних фінансово-бан-
ківських операцій.

3. Впровадження новітніх
технологій навчання, згідно із
світовими стандартами, з вико-
ристанням автоматизованих
банківських систем.

4. Розвиток професійних
знань, умінь, навичок у студен-
тів, спрямованих на подальшу
їхню адаптацію до вимог про-
фесійної підготовки.

5. Застосування системи зво-
ротного зв'язку та проведення
моніторингу якості розвитку
професійних здібностей у сту-
дентів - майбутніх фахівців.

Загальні завдання як для
"банкірів", так і для "клієнтів"
мають принципово важливе
значення, в тому числі і для
осмислювання студентами
подальшої роботи. Особливо
важливим є факт підготовки
завдань для "клієнтів":

1. Необхідно ввійти в макси-

мально повному обсязі в роль
клієнта згідно із поставленою
метою.

2. Підготувати в усній відпо-
віді в запропонованих доку-
ментах без їх обґрунтованого
попереднього письмового
надання банку.

3. Внести свої особисті про-
позиції і корективи до наданих
банком документів (депозит-
ний, кредитний договір, розра-
хункові рахунки та інші).

4. Визначити ризики вико-
нання запропонованих банком
документів, провести консуль-
тації.

5. Взяти участь у підготовці
відповідних документів, при-
йняти рішення.

Ці завдання є актуальними у
відносинах із реальним бан-
ком.

Завдяки організації роботи
Навчально-банківського цент-
ру планується забезпечити:

-формування пізнавальних і
професійних мотивів та інтере-
сів;

-виховання системного мис-
лення фахівця;

-передачу цілісного уявлення
про професійну діяльність;

-покращення практичної під-
готовки студентів, у т.ч. в період
їхньої навчальної та виробни-
чої практики;

-начанння колективній розу-
мовій і практичній роботі, фор-
муванння вмінь та навичок
соціальної взаємодії й спілку-
ванння, індивідуального і
спільного прийняття рішень,
роботи в команді;

-надання інформаційних
послуг студентам усіх форм
навчання з практичних питань;

-сприяння працевлаштуван-
ню найкращих студентів.

Участь у реальних процеду-
рах діяльності фінансово-кре-
дитної установи – аналог про-
фесійної міцності і культури.
Чим складніша процедура, тим
глибший процес збагачення
професійних знань студентів,
тим більший їхній потенціал.
Майбутньому спеціалісту
фінансово-банківської сфери
дозволяє набути практичних
навичок Навчально-банківсь-
кий Центр Інституту економіки
та менеджменту Університету
"Україна", який має на меті роз-
вивати морально-психологіч-
ний і освітньо-професійний
потенціал майбутніх фахівців.

У подальшому належить
розробити методичні рекомен-
дації щодо ефективного прове-
денння ділових імітаційних тре-
нінгів із підвищення якості про-
фесійних знань студентів.

Світлана НЕСТЕРЕНКО , 
кандидат економічних наук,

доцент, директор Інституту
економіки та менеджменту,
завідувач кафедри обліку та

загальноекономічних дисциплін

Олександр БАДЗИМ,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та

банківської справви Інституту
економіки та менеджменту

Університету "Україна"

(Початок на 5 стор.)
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Безумовно, не можна спе-
речатися, що найстрашніші і
найжорстокіші події відбу-
ваються саме на фронті. Та я
вважаю, що наші герої не були
б настільки морально сильни-
ми, якби не відчували нашу
підтримку. Ця війна, як ніщо
інше, об'єднала народ України.
Захід, схід, північ, південь,
центр – зараз стали єдиним
цілим. Кожна третя, якщо не
друга, людина стала перейма-
тися долею країни, в якій вона
живе. Так, я вважаю, що таких
людей треба вважати патріота-
ми. Вони не воюють і не від-
дають свої життя, проте вони
вносять свою лепту, аби пере-
могти.

На початку квітня українсь-
кий інтернет "підірвав" старень-
кий патріот з українським пра-
пором, який, ледве пересуваю-
чись, вийшов в Одесі на акцію
на підтримку єдності України.
Одесити знайшли ветерана
Великої Вітчизняної війни. Ним
виявився Костянтин Павлович
Плотніков. У соціальних мере-
жах жителі Одеси попросили
українців зібрати гроші для
того, щоб купити "дідусеві
Коте", як його ласкаво нази-
вають одесити, електричну
коляску-скутер. Всього за один
день була зібрана необхідна
сума в 1400 доларів США.

16-річний житель Артемівсь-
ка Павло Зубар врятував герб
України, збитий бойовиками з
будівлі міськради. Він його
викрав і ховав більше місяця,
доки місто не було звільнене
українською армією. Цей хло-
пець ще не отримав українсь-
кий паспорт, але вже встиг
здійснити справжній грома-
дянський подвиг. 

Тисячі людей по всій Україні
стоять у чергах, щоб здати кров
для поранених бійців. Кров
здав і 92-річний ветеран Другої
світової війни Микола
Осташевський. 

Українці зібрали 160 млн.
гривень на потреби армії.
Навіть пенсіонери і діти пере-
дають свої пенсії та заощад-
ження, а також українські пат-
ріоти з окупованого Криму та з-
за кордону. Як приклад, 10-річ-
ний львів'янин Тарас Кротько
передав 13000 грн. для допо-

моги українській армії.
Хлопчик збирав гроші на план-
шет, але вирішив віддати їх на
закупівлю бронежелетів. Він
приніс гроші в скарбничці на
студію місцевої радіостанції,
яка організувала кампанію зі
збору коштів на допомогу бій-
цям АТО. 

Багато підприємств і волонте-
рів безкоштовно відновлюють,
ремонтують і вдосконалюють
військову техніку, яка понад 20
років простояла в стані консер-
вації на складах або була
пошкоджена під час бойових
дій. Юристи пропонують без-
коштовні консультації і послуги
учасникам АТО і членам їхніх
сімей. Прості українці організу-
вали гуманітарну допомогу
армії. Вони, далекі від військо-
вої справи, забезпечують вій-
ськових бронежилетами, кас-
ками та одягом, передають у
зону бойових дій воду, їжу,
медикаменти, рації, приціли,
прилади нічного бачення, теп-
ловізори та багато інших
необхідних речей. Волонтери,
коштом неймовірних зусиль і
мужності не тільки доставляють
на Донбас необхідні речі, але й
вивозять мирних людей із зони
бойових дій, незважаючи на
обстріли бойовиків, залякуван-
ня і навіть викрадання. До цієї
справи долучаються навіть такі
неочікувані люди, як 35-річний
донечанин Рома, хворий на
дитячий церебральний параліч.
Йому важко говорити і рухати-
ся, але він не зміг залишитись
осторонь і зайнявся евакуацією
мирних мешканців. 

У мережі з'явилося відео, на
якому діти з проблемами слуху
з Черкащини за допомогою
жестів та емоцій виконали дер-
жавний гімн України. Маленькі
українські патріоти відправ-
ляють бійцям АТО дуже зво-
рушливі листи з подяками і
побажаннями, малюнки та
іграшки. Бійці їх розбирають і
носять із собою як обереги від
ворожих куль. Екіпаж Т-72
назвали свій танк "Ируська" -
вони отримали дитячий малю-
нок танка із синьо-жовтим пра-
пором і квіткою. Цей малюнок
був підписаний "Ируська, 7
лет". А ще у військових є танк
"Мишка" зі своїм талісманом на

борту - плюшевим ведмеди-
ком.

Насправді, ще можна довго
продовжувати цей список, бо
людей, які беруть участь у цій
війні, які теж "воюють", дуже
багато. І такі люди справжні
патріоти. Я пишаюся своєю
дежавою, що вона так незлам-
но відстоює свої права, але у
той самий час мені сумно, що
особисто я не можу зробити
свій важливий внесок. Мій
колишній однокласник зараз
навчається у медичному уні-
верситеті, і весною він працю-
вав волонтером у шпиталі,
доглядаючи поранених. На
щастя, волонтерів зараз багато.
Вони піклуються про поране-
них не стільки з обов'язку,
скільки з вдячності та поваги до
хлопців з лінії фронту, які захи-
щають Україну, не шкодуючи
життя.

В Україні вже восьмий
місяць триває війна, але з кож-
ним днем дух української нації
лише зростає. Коли все тільки
розпочиналося, зізнатися
чесно, я дуже боялася, щоб
хтось із моїх друзів чи родичів
не пішов воювати. Я боялася
втратити когось із тих, кого
дуже люблю. І хоч близькі мені
люди зараз не на фронті, але
від цього спокійніше не стало.
Кожен день, переглядаючи
новини, хочеться плакати. І я

плакала. Ці страшні і жорстокі
відео, в яких про те, як зну-
щаються над нашими полоне-
ними, нашими героями, нікого
не можуть залишити байдужи-
ми. І саме тоді я зрозуміла, що
хоча близькі мені люди і не
воюють на фронті, проте на
фронті зараз усе одно перебу-
вають наші браття. За цей  час
Україна як ніколи стала роди-
ною, одним цілим. І пережи-
вання за тих хлопців зовсім не
менші, ніж були б за близьких
родичів. Я вважаю, що сьогодні
українці є однією із найсильні-
ших націй у світі. Ми продов-
жуємо втрачати наших героїв,
але ніколи не втратимо жагу до
життя, до свободи, віру в
краще майбутнє.

Я не сумніваюся, що через
декілька років у школах уже
будуть вивчати нову історію.
Історію, де Україна виступати-
ме незламним борцем за свої
права і свободу. Історію, де
Україна перемогла у війні, де
вона сама змогла протистояти
агресору. Бо інакше просто
бути не може.

Валерія РОЗДАБАРОВА,
студентка ІІІ курсу Інституту

філології та масових 
комунікацій (спеціальність

"Журналістика")

Політичні реалії

ПАТРІОТ НЕ ЛИШЕ ТОЙ, ХТО НА ФРОНТІ

На університетському святі
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Творчий доробок Т. Г.
Шевченка багатогранний.
Великий інтерес являють полі-
тично-правові погляди пись-
менника. Зрозуміло, вони не
мають політико-правової ціліс-
ності й системності, але спи-
раються на чітко виражені ідеї,
що йдуть із глибин народного
духу.

За Шевченком, людина наді-
лена природними правами,
вона від природи - вільна. У неї
своя "доля-воля". Однак, укра-
їнський народ давно вже в ярмі
у панів, несправедливих законів
("луплять за законом"), тому що
право в Росії "катами писане",
тут немає правосуддя ("правди
немає в суді"). Поет славить
волю запорізьких козаків,
Козацької держави, коли
"Пишалася синами мати, /
Синами вольними...". Він закли-
кає пам`ятати колишню славу,
вивчати славне минуле
("Подивіться лишень добре,
/Прочитайте знову /Тую славу.
Та читайте /Од слова до
слова..."), боротись за волю
поневоленого народу.

Якщо в минулому для Тараса
Шевченка суспільно-політич-
ним ідеалом виступала
Запорізька Січ, Козацька дер-
жава часів Хмельницького, то із
сучасних йому держав - США із
їх демократією і "праведним
законом": "...Коли ж діждемось
Вашингтона з новим і правед-
ним законом / А діждемось

таки колись!", - стверд-
жує автор. "Праведний
закон - синонім правди
й справедливості,
закон, що відповідає
природному праву,
оберігає свободу люди-
ни, свободу соціальну й
політичну: "Бо де нема
святої волі, / Не буде
там добра ніколи. /
Нащо ж себе таки
дурить?". У поета тільки
соціально справедливе
може бути правом,
законом, не підвладним
державній сваволі.

Національне звіль-
нення поет пов`язує з
революційними пере-
твореннями, із відрод-
женням слов`янського
братерства. Він вірить:

"Вогонь добрий, смілим сер-
цем" оживить "слов`ян сім`ю
велику / Во тьмі і неволі", коли
обіймуться брат із братом
("Навіки і віки!") і "потечуть в
одне море слов`янськії ріки".

Говорячи про політичний
ідеал Тараса Шевченка, слід
підкреслити його увагу до сили
закону, причому "праведного
закону", як він неодноразово
наголошував. "Праведний"
закон уже за своєю суттю збіга-
ється із традиційними поняття-
ми "правда", "воля", "справед-
ливість". Поет чітко показав, що
закон, прийнятий експлуата-
торською владою, не можна
сприймати як "справедливий",
тому що він не відповідає
людським цінностям. Для
Тараса Шевченка соціально
справедливим є рівномірний
розподіл землі між членами сус-
пільства, ліквідація станового
поділу громадян, уведення
юридичної рівності, обов`язко-
ва праця всіх членів суспільства,
усунення експлуатації.

Під впливом Тараса
Шевченка й американської
Конституції Георгій Андрузь-
кий, член Кирило-Мефодіївсь-
кого братства, згодом відправ-
лений у північне заслання, під-
готував кілька варіантів, що, на
жаль, залишилися незаверше-
ними, Конституції Слов`янських
Сполучених Штатів.

Оцінка політичних поглядів
Тараса Шевченка в різних нау-
кових школах досить часто є

відмітною і навіть суперечли-
вою. Багатогранність його твор-
чості та роль, яку вона відіграва-
ла у становленні сучасної укра-
їнської нації, зумовили праг-
нення прихильників різних полі-
тичних доктрин "прихилити"
його авторитет "на свій бік". Для
представників радикально-
націоналістичного напрямку
української політичної думки
Тарас Шевченко став
"Пророком, "батьком нації",
"затятим ворогом Росії та моска-
лів". Для різного роду соціалі-
стів, "бездержавників", у першу
чергу, Кобзар - "захисник прав
кріпаків", "борець за соціальне
визволення та дружбу народів".

Ю. Охрімович ще 1928 року
писав: "Коли переглянути харак-
теристику Шевченкових ідей,
починаючи 60-ми роками, а кін-
чаючи 100-літнім ювілеєм 1914
року, що вийшли з-під пера
російських українців, то, поли-
шаючи кількох людей
(Драгоманова, Вовка), у цих
усіх характеристиках побачимо
одну, спільну рису: головну вагу
кладеться на ставлення
Шевченка до кріпацтва, до
народу, підкреслюється його
братолюбство і слов`янофіль-
ство, український патріотизм
супроти поляків, але замовчу-
ється про нього, як про пророка
самостійної України і про його
ставлення до Росії як держави".

Проблема соціально-політич-
ного ідеалу Тараса Шевченка
залишається актуальною і для
сучасної науки. Кращому її
розумінню сприяє аналіз шляхів
досягнення бажаного соціаль-
но-політичного майбутнього
України. У радянському шев-
ченкознавстві традиційно наго-
лошувалось на прихильності
поета до революційних, насиль-
ницьких методів руйнування
"імперії зла" та створення спра-
ведливого суспільства. Самого
Тараса Шевчека розглядали як
"співця селянської революції",
для якої необхідно "обух сталить
та добре вигострить сокиру".

У той же час В. Барка на осно-
ві ґрунтовного аналізу творчості
поета зазначав, що в цілому в
"Кобзарі" видно, що Шевченко
не був таким фанатичним при-
хильником сокири, яким його
хочуть змалювати деякі теоре-
тики, кажучи, ніби аж в "омрія-

ному майбутньому", куди поет
"зазирав", він бачив перемогу
людяності, але його шлях туди
лежав "через "сокиру". Отже і є,
що не тільки через сокиру, але й
через людськість одночасно,
через християнську милість і
прощення.

Становлення справедливого
суспільного ладу в майбутньому
для Тараса Шевченка є не лише
результатом героїчних зусиль
одинаків, покаяння та повер-
нення до обов`язку перед наці-
єю її еліти, просвічення та одно-
стайності дії мільйонів пригноб-
лених, що "прозріють". Це
повинно бути наслідком при-
родного розвитку суспільства й
тому є неминучим. У своєму
"Щоденнику" поет записує
думку, що стала хрестоматій-
ною: "Великий Фультоне і Ватте!
Ваша молода дитина, що росте
не днями, а годинами, незаба-
ром пожере канчуки, престоли й
корони, а дипломатами й
дідичами тілько закусить,
пограється як дитина цукерком.
Те, що почали у Франції енцик-
лопедисти, те завершить по всій
нашій планеті ваша колосальна
геніяльна дитина. Моє пророцт-
во безсумнівне. Молю тілько
довготерпеливого Господа вма-
лити таку малу частину своєї
бездушної терпеливости. Молю
його хоч раз уповні прихилитися
своїм олив`яним ухом до зойку
своїх щирих, простосердних
молителів. Зойку, що пронизує
душу".

У поєднанні ідеї непримирен-
ної боротьби з усіма формами
гноблення та ідеї милосердя й
людяності проявилась мудрість
Тараса Шевченка, яка дала під-
стави його сучасникам і нащад-
кам назвати його Генієм. Гнів
щодо гнобителів не переходив у
нього в людиноненависництво -
у майбутньому він знаходив
місце для кожного, хто хоче
жити за принципами гуманізму
та ненасильства над людиною.
Він чітко розумів і намагався
передати своїм землякам думку
про те, що без об`єднання нації,
без національного солідаризму
визволення України й українців
ні національного, ні соціального
не буде.

Алла КОВАЛЕНКО,
студентка ІІІ курсу коледжу

"Освіта"

Політично-правові погляди Тараса Шевченка
До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка
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Уявіть собі теплий весняний
день. Припустимо, травень.
Лісова галявина, як у дитячих
казкових фільмах. Трави, квіти,
пташенята. Здається, ось-ось
має відбутись щось світле,
хороше, чарівне. Але це лише
ілюзія, бо тут уже були люди.
Бачите? Онде пляшки, мішки,
недопалки, залишки бурхливої
людської "життєдіяльності". А
ось і самі поціновувачі приро-
ди: п'яні, галасливі, навіть
дещо небезпечні. І лунає над
лісом, перебиваючи пташиний
спів, така чорна лайка, що
листя на деревах соромиться
шелестіти у відповідь. 

Або ще сюжет: малесенький
камерний зал театру "Колесо".
Іде дуже непростий емоційно
моноспектакль. Одна людина
на сцені – віч-на-віч із цілим
світом. Здається, можна почу-
ти, як схвильовано б'ється
серце актора. Дівча зліва
захоплено спілкується в
Інтернеті, ніщо, крім планшета,
її не цікавить. Чоловік попере-
ду, мабуть, ніколи не чув, що у
театрі вимикають звук на
мобільному телефоні. Він же
сплатив гроші за квиток, нащо
йому ще за свої "кровні" себе
обмежувати?

Задля чого це все? Та дуже
просто! Людина хоче створити
собі імідж культурної особи,
яка любить природу і цікавить-
ся мистецтвом. Ніхто ж не буде
розповідати, як хропів під час
вистави або як поламав кущі
черемшини, не контролюючи
свої нетверезі рухи... Всі ска-
жуть: "О, бач, який Герасим
молодець. Який він чуйний,
інтелігентний, духовно розви-
нений хлоп!"

А я? Я – культурна людина?
Якщо я бережу ліс і щиро пере-
живаю в компанії
Мельпомени, то це далеко не
означає, що я себе виховала,
"окультурила" чи "культивува-
ла" настільки, щоб у своєму ж
власному розумінні бути взір-
цем. Батьки і діди зробили все,
щоб я мала гарну базу для
самовдосконалення. Був час,
коли мої підліткові утопічні
погляди, віра в ідеальний світ,
мрія про анархічне суспільство
ледь не стали руйнівною маши-
ною, спрямованою проти мене
ж самої. Так-так, я насправді

хотіла, щоб людиною керували
тільки її власне сумління, її
духовність, а не закони держа-
ви або релігії. І, зі свого боку, я
робила все, щоб бути гідною
частиною такого суспільства.
Але чим більше я зростала і
бачила все більше представни-
ків людства у всій красі, тим
частіше плакала, бо дитяча мрія
здавалась дурною, нереаль-
ною, непотрібною нікому, крім
мене. А що я, маленька я , можу
змінити в масштабах Всесвіту?
Та що там Всесвіт, хоча б містеч-
ко... Марно. Я все частіше відчу-
ваю себе ходячим архаїзмом.
Наприклад, тому, що не хочу
дивитись на труп корови в
Пінчук Арт Центрі. Або не розу-
мію цінності малюнків у вигляді
монохромного безладу. А я ще
боюсь за свою дитину. Які цін-
ності оточують її сьогодні?
Батьки замінюють любов і увагу
грошима. Я бачила, як ці діти
постали перед лісом: вони були
перелякані тим, що доведеться
ходити серед дерев пішки, без
машини і водія, без гувернант-
ки. Моя донька, звичним рухом
навісивши на спину свій вели-
кий рюкзак, впевнено поряму-
вала в хащі. Вона гірко плакала,
слухаючи вірші українських
поетів-дисидентів. страшні про-
рочі вірші. вона розмовляє з
рослинами і підставляє обличчя
дощу. Вона – така ж утопістка,
як і я. Їй буде важко і болюче,
адже Біла ворона завжди
страждає. Але мене просто
охоплює гордість, тому що моя
дитина в її маленькому житті
керується своїми моральними
принципами, своїм шанобли-
вим ставленням до природи, а
не вказівками "згори". Я радію
тому, що вона вміє відчувати і
живе за цими відчуттями, бо це
природно. Бо так жили наші
далекі пращури, які не те, що
швидкісного Інтернету - книжки
не мали! Я не можу її навчити
лише одному, тому, чого не
вмію сама – любові до людей,
бо це майже неможливо в
таких умовах,  коли люди роб-
лять лише зло, коли людство
стрімголов поринає в саморуй-
нування так, як ніколи раніше, і
вона це бачить і вже розуміє.

У нашій родині в слово "куль-
тура", насамперед, закладалась
невпинна робота над собою.

Знайшов якийсь недолік, –
треба його негайно знищити з
коренем! Звичайно, музика,
книги, кіно й інші види мистецт-
ва – невід'ємна частина розви-
неної особистості, але нащо ця
оболонка над гнилою середи-
ною! Ось я, наприклад, ніяк не
можу виховати в собі терпіння
до інших, уміння сприймати
людей без критицизму, не
надаючи оцінки їхнім вчинкам.
Коли виявляєш, що така риса,
як інтелігентність, пасує далеко
не кожному індивідові, мимо-
волі починаєш придивлятись:
свої чи ні? Не плутають Гегеля з
Гоголем і Гобліна з Гебельсом?
Хух, свої, можна трішечки від-
критись і поговорите про важ-
ливе. Але ж насправді культур-
на людина не має бути таким
снобом!

Щодо культури, як здатності
піднестись від тваринного існу-
вання до морального існуван-
ня. Хто надав нам, людям,
право порівнювати себе з тва-
ринами?! Хіба тварини зали-
шають за собою сміття на межі
екологічної катастрофи? Хіба
вони вживають алкоголь, нар-
котики? Гвалтують, убивають
заради розваги, вчиняють
підло? Ви бачили вовка, який
би зібрав у зграї, ну, нехай

гроші, а потім зник з цими гро-
шима у невідомому напрямку?
А скільки прикладів людських
ми можемо навести? Безліч. Ще
цікавий момент: кішка чудово
розуміє, що ви їй кажете, і спра-
ва не в інтонації. А ви хоча б
одне "няв" можете достеменно
розтлумачити? Хто з нас круті-
ший? Людство дійшло до такого
абсурдно низького рівня духов-
ності і культури, що має наново
вчитись у тварин.

А ще дуже шкода, що мене не
чують дівчата, які в страшному
лютому 2014 задирали ноги на
погорілий БТР, фотографую-
чись гламурно на "аватарку". Я
сподіваюсь, що ці дівчата ніко-
ли не стануть лікарями або вик-
ладачами, а їхніх дітей буде
виховувати хтось зовсім інший.
Адже якщо вже  говорити про
культуру українського народу,
то це тема найболючіша. Багато
років не мали ми ані культури,
ані національного духу, ані
нації. І зараз нам треба не тіль-
ки відроджувати добре, розум-
не, вічне з попелу, а й створю-
вати нове, щоб не втратити своє
людське обличчя.

Аліса ЛЮБАРСЬКА, 
студентка І курсу Інституту

комп'ютерних технологій

Що значить бути культурним?
Про сокровенне

Співає заслужена артистка України, викладач нашого
Університету Світлана Мирвода
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"Коли країна звалася
Малоросією,

її поетеса звала себе
українкою"

Ліна Костенко

Багато хто знає ім'я Лесі
Українки, але не всім відомо, що
за ним приховано. Багато хто
знає письменницю Лесю Україн-
ку, але не всі знають про її жіночу
долю.

Біографія Лесі Українки – це
життєпис сильної жінки, яка з
дитячих літ боролась зі страшною
хворобою – туберкульозом
кісток. А ще була "серцева хворо-
ба" – біль невзаємного кохання!

Головну роль у житті поетеси
зіграла мати, яка боролася ыз
хворобою доньки. Ольга Петрів-
на Косач (відома нам як Олена
Пчілка) ніколи не здавалася в
пошуках порятунку Лесі. Вона
возила її за кордон до відомих
лікарів, то в Крим, то до знаха-
рів... Потайки від неї плакала,
дивлячись, як важко доньці
після кожної операції.

Хто може зрозуміти мате-
ринський біль? Кожна мати
краще візьме на себе всі страж-
дання та муки дітей, аби з ними
все було добре, і вони були
щасливі! Ольга Петрівна була
дуже сильною жінкою, мабуть,
це успадкувала від неї і Леся!

Незважаючи на свою хворобу
і те, що постійно повинна була
лежати, Леся завжди тримала в
руці перо, вона вболівала за
свою державу та була жінкою-
поетесою, серце якої прагнуло
любові.

Серед знайомих Лесі були
найдосвідченіші люди тієї епохи,
які мали змогу оцінити її талант,
розум і вдачу. В цьому колі вона
познайомилася з грузином
Нестором Гамбарашвілі. Вони
були одного віку, тому відразу
потоваришували. У безкінечних
розмовах виявили один в одно-
го багато спільного. Леся допо-
магала Нестору вивчати фран-
цузьку мову, натомість він допо-
магав їй із грузинською. Улітку
Нестор поїхав додому, й вони з
Лесею обмінялись фотографія-
ми, через деякий час він вислав
їй подарунок – кинджал, на її
особисте прохання. Леся чекала
його листи, чекала всім серцем,

але одного разу в Ялті вона
дізналася про його шлюб, про це
написала їй мати. Леся дуже
тяжко пережила це, всю зиму
вона вважала себе чужою та
непотрібною і вже не сподівала-
ся, що покохає ще раз!

Минає час, і одного разу біля
моря поетеса зустріла Сергія
Мержинського. Її серце знову
швидко забилося, адже Сергій їй
нагадував омріяного лицаря з
дитинства. Леся відчула, що це -
велике кохання, якому вона не
може опиратися. Сергій був дуже
вразливим чоловіком, він склад-
но переживав негаразди долі,
тому Леся завжди підтримувала
його. Вона так сильно кохала, що
його недоліки сприймала як чес-
ноти. Однак, цей чоловік кохав
іншу жінку, й Леся це знала, але
все одно сподівалася, що він її
покохає. А поки їй було досить
того, що він поруч, хоча і ставить-
ся до неї, як до подруги.

Сергій був тяжко хворий.
Коли він поїхав до Мінська, його
хвороба загострилась, залиши-
лись лічені дні. Леся не могла
покинути його один на один із
хворобою, тому, незважаючи на
свій слабкий стан, поїхала до
нього. Вона єдина була поряд із
Мержинським до останніх його
днів, розуміла, що він іде від неї
туди, звідки немає вороття. В
одну зі страшних ночей Леся
написала драматичну поему
"Одержима". Сергій помер на її
руках. Вона поховала його на
мінському кладовищі так, як він
просив. Із цією втратою Леся не
могла змиритися! Сергій помер,
а серце казало: "Ні, він живий"!

У 36 років Лесі судилося
пов'язати своє життя з
Климентом Квіткою, людиною,
яка боготворила її й була з нею
до останніх днів. Із ним Леся
познайомилася, коли він був ще
студентом Київського універси-

тету. Чоловік був молодшим від
неї на 9 років, але Леся вважала,
що він потребує її підтримки,
тому, незважаючи на незгоду
матері, залишилась із Климен-
том. Вони повінчались у Києві 25
липня 1907 року в маленькій
Вознесенській церкві. Це був
щасливий для Лесі день, але
вона розуміла, що її сімейне
життя довго не триватиме.

У 1908 році її хвороба заго-
стрилася – туберкульоз уразив і
нирки. Операцію робити було
вже запізно. Єдиний вихід подо-
вжити її життя – це зміна кліма-
ту, тому Леся поїхала до Єгипту.
Невдовзі вона повертається до
Грузії геть слабка й дуже хвора!
Її мати робить останню спробу
врятувати доньку – вона перево-
зить її в гори. Леся помирає, але
помирає вона щасливою, тому
що все життя робила те, що її
брало в полон, – творила!

19 липня (1 серпня) 1913 року
Леся померла. Вона залишила
цей світ, і її душа відлетіла туди,
де знайшла спокій. Минуло
понад сто років, а ми досі згадує-
мо її і пишаємось своєю герої-
нею. Леся Українка – сильна,
мужня, мудра, творча жінка,
вона – взірець для кожного! І ми
завжди будемо пам'ятати це ім'я
і переказувати її незвичайну
життєву історію із покоління в
покоління.

Кілька місяців тому в нашому
університеті відбувся вечір-спо-
мин. Він пройшов дуже вдало.
Всі студенти уважно слухали зво-
рушливу історію кохання Лесі
Українки, були в захваті від
пісень, які виконали учасники
літературно-мистецького клубу
"Вишнівська осінь", а також від
інсценізації уривку відомої
казки-феєрії письменниці "Лісо-
ва пісня", яку підготували учні
Вишнівської ЗОСШ №2.

Ми всі дуже вдячні організато-
рам і учасникам цього заходу -
викладачам кафедри українсь-
кої та східної філології нашого
університету. Дякуємо їм за те,
що вони роблять наше студент-
ське життя більш змістовним та
насиченим!

Валерія ЧЕРНЯЄВА,
студентка 2-го курсу, 

спеціальність "Журналістика"

"Я маю в серці те, що не вмирає..."

Постаті
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Те, про що пише у своїй
новій книзі "Свічка на вітрі"
письменник, журналіст, О. О.
Горобець, здавалось би, відо-
ме всім, хто хоч трохи ціка-
виться політикою. Але, на
жаль, не всі роблять правильні
і своєчасні висновки.

Автор – справжній украї-
нець, патріот. Йому болить, що
зверхники, сьогоднішні теж,
роблять далеко не все те, що
належить для утвердження
нашої незалежності, нашого
суверенітету, ставлять під
загрозу саме існування
України. Бо Кремль планує і
докладає всіх зусиль – еконо-
мічних, а тепер уже і військо-
вих, – щоб "силою погасити
прагнення українського наро-
ду до свободи і демократії,
позбавити Україну незалежно-
сті, перетворити її в нову віко-
вічну колонію Росії".

Гостра критика режиму
Януковича – бандитського,
антиукраїнського (диктатор і
сатрап для свого народу) зро-
зуміла і аргументована.
Прикро, що багато виборців
повірили в таку людину.
Мовляв, міцний і дуже вдат-

ний господарник, то щось-
таки зробить і для народу,
загалом для України. Зробив,
тільки для себе, своєї сім'ї, олі-
гархічно-злочинного клану.

Революція Гідності сталась
не випадково. Народ, точніше
його найпатріотичніша, най-
свідоміша частина сказав
урешті своє слово.

Здавалось би, Україну
чекають кращі часи, і наша
держава визначить свій євро-
пейський статус, своє майбут-
нє, в основі якого
Справедливість, повага до
Закону. Та це не влаштовувало
п'яту колону вітчизняних сепа-
ратистів, і їхнього спільника -
путінський режим. Сусідня
Росія нахабно і агресивно втру-
тилась у внутрішнє життя
України, відкинувши всі між-
народні угоди і домовленості.

Чи все зробила і робить сьо-
годнішня українська, вже піс-
лямайданівська влада, щоб
відвести дуже небезпечну
загрозу, перемогти і зовнішнь-
ого, і внутрішнього ворога? На
жаль, ні. І про це автор пише з
болем, тривогою. Чого-чого, а
критики в книзі вистачає. Але

ця критика аргументована.
Та є місце і для позитиву. За

трохи більше як за півроку сус-
пільство, широкий загал змі-
нилися, стали більш держав-
ницькими, патріотичнішими.

Про це, і не тільки про це, бо
книга багата за змістом, цікава
за особливостями викладу і
аналізу подій – учорашніх і
сьогоднішніх, і йшлося на пре-
зентації "Свічки на вітрі", що
відбулася за активної участі
викладачів та студентів
Інституту філології і масових
комунікацій, а також бібліоте-
ки нашого університету.
Зазначу, що на презентацію
прийшли і представники інших
вищих навчальних закладів
столиці.

Обговорення було жвавим,
та не зводилося лише до
загального схвалення книги.
Тон задав вступним словом
відомий письменник, доцент
кафедри журналістики нашого
університету Олександр Глуш-
ко. Він розповів про жур-
налвстську й письменницьку
творчість свого колеги по
роботі.

Цікавими були виступи всіх

без винятку промовців - викла-
дачів і студентів. Глибоко про-
аналізували книгу доценти
Богдана  Бадрак (кафедра жур-
налістики) і Валентин
Максимчук (кафедра інозем-
ної філології та перекладу),
завідуючого кафедри інформа-
ційних технологій, професор
Станіслав Забара, начальника
управління навчально-вихов-
ної роботи Ольга Веденєєва.
Схвально відгукнулись про
"Свічку на вітрі" третьокурсни-
ця Інституту філології та масо-
вих комунікацій, майбутній
журналіст Вікторія Халаєвська,
другокурсник Інституту права
та суспільних відносин, май-
бутній юрист Андрій Ірклієнко,
студентка університету імені Б.
Грінченка Іванна Бідківська.

Працівники бібліотеки уні-
верситету підготували для
учасників презентації розгор-
нуті книжкові виставки.
Керівник збірні Н. П. Колесни-
кова  ознайомила присутніх з
новими надбаннями бібліотеки
– класичної і сучасної літерату-
ри.

Анатолій УРБАН

Презентація

Сміливо, аргументовано, переконливо

Про тих, хто поряд

Як добре мати вірних і гарних друзів
Хлопчисько, маленького

зросту, темно-русявий, з вели-
кими зеленими очима. Такий
вигляд у студента нашого
коледжу "Освіта" Університету
"Україна" Євгена Доломана.
Він навчається на комп`ютер-
ному факультеті. Хлопець -
киянин. У квітні йому виповни-
лося 19 років.

Будучи ще маленьким, хло-
пець був достатньо веселим,
активним, особливо відзна-
чався слухняністю, про таких
говорять "золота дитина".
Тихий, спокійний Євген мріяв у
майбутньому стати професо-
ром хімії. Так, мрії не дитячі.
Мабуть, щось його в цьому
приваблювало. Але час минає,
і ми дорослішаємо. Євген
навчався в столичній школі-

інтернаті №15. Спогади про
школу – різні. "Школа вижи-
вання", так згадує Євген. Всі
навколо ставали доросліши-
ми, вищими, от тільки один
Євген зупинився в своєму
рості. Через це пережив багато
прикрощів. Терпів і насмішки, і
неповагу. Чи легко було йому
це пережити? Адже як добре
та прекрасно, коли є друзі, чи
хоча б один друг, який тебе
сприймає таким, яким ти є,
зрозуміє та підтримає в лиху та
добру годину. І такий хлопець
на ім'я Дмитро Лук'яненко і
досі є другом Євгена. Євген
дуже вдячний йому, хоча дуже
рідко говорить про це
Дмитрові. В житті багато чого
зрозуміло й без слів, нерідко
вони бувають просто зайвими.

Дуже швидко промайнула
шкільна пора. І ось новий етап
у житті. Закінчивши 10 класів
школи, Євген подався у дорос-
ле життя. І почав він з коледжу
нашого Університету "Украї-
на". Зараз хлопець із задово-
ленням навчається на програ-
міста. Говорить, що важкува-
то, і ще є багато чому вчитися.
Чому програміст? Та все про-
сто – сімейна традиція.
Сьогоднішню веселість та
активність Євгеній не втратив,
а достатньо успішно реалізо-
вує у різних виступах, концер-
тах студентського самовряду-
вання. Ось навіть є цьому
доказ.

Більше того Євген староста
групи, а тим паче добровільно
зголосився на цю посаду.

Тож побажаємо йому
натхнення в навчанні, успіху та
великих позитивних звершень
у майбутньому.

До сказаного додам – бути
оптимістом непросто. Бо треба
реально оцінювати ситуацію,
різні, навіть несприятливі
обставини. Та ще й знаходити
виходи з негараздів, приймати
правильні рішення. Євген саме
такий оптиміст. Він керується
принципом: Цінувати те, що
Бог дає".

Як психолог додам: мені
набагато легше працювати з
оптимістами, такими, як Євген.

Юлія КРИВОШЕЙ,
психолог Університету

"Україна"
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І лунає романс. Український
Пам'ятаєте знамените гого-

лівське: "Чи знаєте ви українсь-
ку ніч?" І відповідь геніального
українця: "Ні, не знаєте ви укра-
їнську ніч". А далі розгорнута
розповідь про принади і таїни
чудової природи рідного для
Миколи Васильовича краю. 

Ці рядки з повісті "Майська
ніч або Втоплена" згадалися,
коли я побував на вечорі укра-
їнського романсу. Його прове-
ла доцент нашого університету,
заслужена артистка України
Світлана Іванівна Мирвода в
літературному будинку-музеї
Тараса Шевченка.

Сказати, що присутні мало
що знають про український
романс, не випадає. Адже це
були викладачі загальноосвіт-
ніх шкіл, ліцеїв, коледжів та
вишів, журналісти, зокрема і ті,
що дружать з поетичною твор-
чістю. Але відома в Україні спі-

вачка настільки повно і яскраво
розповідала про зародження та
поширення в народі одного із
потужних пісенних пластів, що
байдужих до оповіді не було.
Своєрідна лекція-бесіда допов-
нювалась чудовим виконанням
відомих і не дуже відомих віт-
чизняних романсів. 

"Не питай, чого в мене запла-
кані очі" належить до тих пер-
лин української ліричної пісні,
які нерідко виконують чимало
співаків. Але більшість слухачів
лекції-бесіди вперше дізна-
лись, що був у вірша з такою
назвою автор, досить відомий в
Україні письменник, учений,
громадський і релігійний діяч.
Це Іван Огієнко, котрий у
молодші, ще дореволюційні в
Україні роки написав поезію,
що стала народною піснею, точ-
ніше романсом. До речі, народ
удосконалив текст, залишивши

в ньому тільки ліричні моменти
– болісні переживання за
втраченим коханням.

А як же обійти хоча б один
романс за поезією Тараса
Григоровича Шевченка?
Сучасний український компо-
зитор Олександр Ткаченко
написав музику до відомого
вірша "Якби зустрілися ми
знову?" В його основі – реальні
події з життя геніального поета
– кохання до Ганни Закревсь-
кої, яке, на жаль, не стало (і не
могло стати) взаємним.

У творчому доробку співачки
є чимало романсів сучасних
українських поетів і композито-
рів, зокрема, О. Балабка, Л.
Петрової та інших. вони теж
прозвучали на вечорі, який став
своєрідним пісенним майстер-
класом.

Випускник нашого універси-
тету Руслан Іщенко запропону-

вав слухачам пісню "Біля двору
знов розквітли вишні". Цей
романс – результат творчої
співдружності відповідального
редактора університетської
газети Анатолія Урбана і викла-
дача музичної школи на
Кіровоградщині, батька
випускниці нашого вишу
Віктора Терещенка.

Вечір завершився спільним
виконанням дуже відомих
широкому загалу романсів,
зокрема "Чом ти не прийшов",
"Тече річка невеличка", "Гуцулка
Ксеня".

Загалом атмосфера на вечорі
була патріотично піднесеною.
Слухачі доторкнулись - серцем і
свідомістю – до невичерпної
скарбниці української народної
творчості.

Духовність

Власна інформація

Любіть поезію
Нещодавно вийшов уже

другий номер альманаху уні-
верситетського альманаху
"Горлиця". Він виходить щоро-
ку. "Горлиця" – це і поетичний
клуб, членами якого є студен-
ти нашого університету,
залюблені в поезію.

Веде заняття в літературній
студії випускник вишу, член
Спілок письменників і журна-
лістів України Геннадій
Горовий. На таких зібраннях
керівник студії надає слово
всім. А їх чимало. Це ті студен-
ти, котрі давно вже пробують
свої сили в поетичній творчо-
сті. Геннадій Горовий уміло і

тактовно допомогає порада-
ми, нерідко читає власні вірші,
а також інших авторів.

Упорядкувала альманах Н.
Головченко, доцент універси-
тету, філолог, керівник універ-
симтетського Імідж-центру.
Цю відповідальну роботу,
передусім літературне редагу-
вання, Ніна Іванівна  виконала
разом із Геннадієм Горовим.

Серед студентських поетів –
юнаки і дівчата різних інститу-
тів, різних курсів. Деякі з них,
зокрема Світлана Патра,
Вікторія Скрипник, Вадим
Рего, перемагали на різних
конкурсах, пропонували свої

твори університетській газеті.
У літературної студії є чима-

ло друзів. Це викладачі і пра-
цівники університету, пред-
ставники інших столичних
вишів. Є й семикласниця одні-
єї із загальноосвітніх шкіл сто-
лиці Анжеліка Татарінова. До
речі, внучка першого керівни-
ка студії Олексія Татарінова.

Є й інші дуже відомі в нашо-
му університеті. Кілька поетич-
них збірок видав професор,
завідуючий кафедри Інституту
комп'ютерних технологій
Станіслав Сергійович Забара.
Кілька поетичних збірок у
творчому доробку відпові-

дального редактора універси-
тетської газети Анатолія
Адольфовича Урбана.

Думається, що серед сту-
дентів, членів поетичного
клубу знайдуться згодом авто-
ри поетичних і прозових збі-
рок. Адже недаром: справжній
талант завжди проб'є дорогу.
Настирлива праця, любов до
Слова - складові успіху. Успіху
у красному письменстві. А
"Горлиця" стане майданчиком
у літературі.

Наш кореспондент

Світ твоїх захоплень


