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ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

ПОПОВНИЛАСЯ СТУДЕНТСЬКА СІМ’Я
З місця події

Це свято завжди передує
початку кожного  нового
навчального року для багато-
мільйонної армії учнів шкіл,
ліцеїв, коледжів, профтехучи-
лищ, технікумів, студентів
інститутів, академій, універси-
тетів. Не залишаються осторонь
батьки і родичі всіх тих, для
кого навчання стане основним
заняттям не на один рік. Це тра-
диційне свято з морем квітів,
пісень, гарних побажань і при-
вітань.

В нашому університеті цього-
річна Посвята у студенти відбу-
лась останнього літнього дня.
Площа Знань зібрала юнаків і
дівчат, котрі стали студентами-
першокурсниками шести інсти-
тутів, факультету біомедичних
технологій базової структури
навчального закладу, коледжу
«Освіта». До них додалися сту-
денти інших вищих навчальних
закладів столиці, які обрали для
здобуття диплома наш універ-
ситет. Звичайно, було чимало
батьків, родичів та друзів цьо-
горічних вступників, студентів
старших курсів, для яких це
свято було не першим.

Десь за годину до початку дій-
ства грав оркестр Академічного
ансамблю пісні і танцю України
Державної прикордонної служби

України, де керівником та дириген-
том заслужений артист України
Микола Гуральник.

А об 11-ій годині розпочалася
Посвята у студенти. Гарно вели
свято четвертокурсниця коледжу
«Освіта» Юлія Рибальченко і
випускник університету (Інститут
комп’ютерних технологій)
Максим Шаповал.

Невдовзі на флагштоці зама-
йоріли три прапори –
Державний, столичний і уні-
верситетський. Їх підняли дру-
гокурсники Владислав Савчук (спе-
ціальність «Журналістика») і Лідія
Жарова (коледж «Освіта») та треть-
окурсник Зілім Дзігатов (спеці-
альність «Правознавство»).

За гарною традицією було
запалено вогонь Знань. Це
право нинішнього року вибо-
ров Інженерно-технологічний
інститут. Почесну місію викона-
ли директор інституту, доктор
технічних наук, професор В.В.
Малишев та один із кращих сту-
дентів шестикурсник Олексій
Гладкий.

Групі студентів, відзначених сти-
пендією Президента навчального
закладу, учасники свята доручи-
ли покласти квіти до пам’ятни-
ків визначним діячам нашої
країни та героям Небесної
сотні.

Перший проректор універси-
тету І.Т. Кучерявий зачитує
наказ про зарахування понад
1000 юнаків і дівчат на денну
форму навчання. Символічні
студентські квиток і залікову
книжку отримують учорашні
абітурієнти Ольга Литвиненко
(коледж «Освіта»), Олексій
Шубенюк (Інженерно техноло-
гічний інститут) та Дмитро
Бобов (Інститут соціальних тех-
нологій). Трохи згодом цього-
річні першокурсники, стоячи,
складають присягу. Її зачитав
президент студентського само-
врядування Роман Перехрест.

Нове поповнення і всіх присут-
ніх щиро привітав Президент уні-
верситету П.М. Таланчук. З почат-
ком нового навчального року
студентів, їхніх викладачів, бать-
ків і друзів поздоровили народний
депутат України кількох скликань
В.М. Сушкевич, директор
Департаменту освіти Київської
міськдержадміністрації Ю.В.
Крикунов, керівник міського
фонду захисту інвалідів Л.В.
Кулебенко, директор департа-
менту комерційного банку
«Хрещатик» Р.В. Мельник.

Вшанували присутні футболі-
стів університету, котрі зайняли
друге місце в чемпіонаті столич-
них вишів.

А далі відбувся святковий
концерт. Гарно виконали ком-
позицію «Ті, хто походять від
сонця» артисти балету акаде-
мічного ансамблю пісні і танцю
Державної прикордонної служ-
би України (постановка компо-
зиції заслуженої артистки
України Лілії Черноус).

Нещодавно доцент нашого
університету, заслужена артист-
ка України Світлана Мирвода
відвідала (і вже не вперше!)
зону АТО. Співачка запропону-
вала присутнім дві пісні, які
вона виконувала для захисників
нашої країни в Северодонецьку.

Композитор і співак Владислав
Барна заспівав пісню С.
Вакарчука «Обійми мене».

Підтримали старших за віком
артистів і студенти. Гарно
виступили співаки Роман
Перехрест і Юлія Вітранюк, тан-
цюристи Світлана Полубей
(коледж «Освіта»), гурти
«Angel», «Едельвейс».

Гість університету – молода
естрадна співачка Юлія Цімох
подарувала учасникам свята
пісню Мар’яна Гаденка
«Соколята».

Свято завершилось виконан-
ням гімну університету.

Анатолій УРБАН
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Університет «Україна» має
широкий спектр конкурентос-
проможних на ринку праці спе-
ціальностей, усіма формами
навчання охоплює ступеневу
підготовку фахівців освітньо-
кваліфікаційних рівнів «молод-
ший спеціаліст», «бакалавр»,
«спеціаліст» і «магістр». 

Контингент студентів універ-
ситету разом з його територі-
ально відокремленими струк-
турними підрозділами на 1
грудня 2014 року становив
16060 студентів (7775 студентів
денної форми та 8285 –
заочної) з них студентів з особ-
ливими потребами 782 (5%). В
Університеті «Україна» ведеть-
ся підготовка молодших спеціа-
лістів: на денній формі навчан-
ня 2299 студентів, на заочній –
1131; бакалаврів, відповідно,
3872 і 5839; спеціалістів: 646 і
1066, магістрів: 917 і 289.

В Університеті «Україна»
навчання та виховання студен-
тів здійснюють 1444 науково-
педагогічних працівників, у
тому числі з ученими ступенями
та науковими званнями – 694
(48%) чол., серед яких 131
(9%) доктор наук, професор та
563 (39%) кандидати наук,
доценти.  

Постійно у ВНЗ приділяється
увага підвищенню професійної
майстерності співробітників. У
2014/2015 навчальному році із
числа штатних працівників уні-
верситету захистили дисертації
на здобуття наукового ступеня
доктора наук 2, кандидата наук
– 24 особи. Вчене звання
доцента присвоєне 24 праців-
никам, професора – 5. З метою
сприяння творчим педагогіч-
ним пошукам, удосконалення
фахової майстерності, поши-
рення кращого науково-мето-
дичного досвіду, стимулювання
науково-дослідницької та нау-
ково-методичної роботи вик-
ладачів університету було про-
ведено конкурси на звання
«Кращий викладач», «Кращий вик-
ладач-науковець», «Кращий лек-
тор дисциплін природничо-
наукової, фундаментальної,

гуманітарної та соціально-еко-
номічної підготовки» 

У 2014/2015 навчальному році
освітня діяльність Університету
здійснювалася відповідно до
ліцензії Міністерства  освіти і
науки України серії АЕ №
636816 від 19.06.2015 (наказ
МОН України від 10.06.2015 №
1415л). Загальний ліцензований
обсяг згідно з чинною ліцензією
становить 18086 осіб (9622 
денна форма навчання, 8464 –
заочна форма навчання).
Безпосередньо по базовій
структурі ліцензований обсяг
становить 5536 осіб (2797 
денна форма навчання, 2739 –
заочна). Освітня діяльність
Університету проводиться за 46
напрямами підготовки та спеці-
альностями різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів. 

Проліцензовано 9 напрямів
освітньої діяльності (в базовій
структурі, в Миколаєві, Вінниці,
Полтаві) з надання професійної
освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до кваліфікованих робіт-
ників. 

Збільшено ліцензований
обсяг з таких спеціальностей:
5.05170101 «Виробництво

харчової продукції» 

Бути на рівні високих вимог сьогодення

8.01010501 «Корекційна осві-
та (за нозологіями)» 

В цілому по Університету в
2014/2015 навчальному році
акредитовано 30 напрямів під-
готовки (11 базова структура, 19
ТВСП). 

Продовжено на строк дії сер-

тифікатів про акредитацію під-
готовки магістрів строк дії
ліцензії та сертифікатів про
акредитацію підготовки фахів-
ців 7 спеціальностей за ОКР
«спеціаліст».

Також збільшені ліцензовані
обсяги заочної форми у базо-
вій структурі на 7 спеціально-
стях, у тому числі на 2 спеці-
альностях коледжу «Освіта», на
38 спеціальностях у ТВСП (згід-
но із підпунктом 4 пункту 17 в
редакції Постанови КМ № 507
від 27.05.14 діє з 17.10.2014р. 

Відповідно до нового поряд-
ку реєстрації справ у ЄДЕБО уні-
верситетом підготовлено та
подано до Міністерства освіти і
науки України справи з акреди-
тації із 22 напрямів підготовки
та спеціальностей.

У зв’язку зі зміною кон’юнкту-
ри ринку праці та зниженням
попиту не було підготовлено та
не подано на акредитаційну
експертизу справи Вінницького
соціально-економічного інсти-
туту, Житомирського економі-
ко-гуманітарного інституту,
Карпатського інституту підпри-
ємництва, Луцького інституту роз-
витку людини, Придніпровського

Власна інформація

Виклад доповіді проректора університету з навчально-виховної
роботи А. В. Коротєєвої на зборах трудового колективу 10

вересня 2015 року

Збори трудового 
колективу університету
Відбулись щорічні збори тру-

дового колективу університету.
Їх відкрив керівник навчально-
го закладу П. М. Таланчук. Із
доповіддю «Про роботу колек-
тиву університету у 2014-2015
навчальному році та завдання
на 2015-2016 навчальний рік»
виступила проректор універси-
тету з навчально-виховної
роботи А. В. Коротєєва (вик-
лад доповіді в сьогоднішнь-
ому номері газети).

В обговоренні доповіді взяли
участь директор Інституту соціаль-
них технологій С. Г. Адирхаєв
(Київ), директор Вінницького
соціально-економічного інсти-
туту  Г. В. Давиденко, дирек-
тор Інженерно-технологічного
інституту В. В. Малишев

(Київ), директор Інституту
філології та масових комуні-
кацій Н. В. Барна (Київ), директор
Миколаївського міжрегіонального
інституту Р. П. Вдовиченко,
завідувач кафедри маркетингу
Інституту економіки і менедж-
менту І. Ю. Кутліна (Київ),
президент студентського самовря-
дування базової структури універ-
ситету Роман Перехрест (Київ),
директор Полтавського коледжу
Р.П. Шаравара та президент
Університету «Україна» П.М.
Таланчук.

В обговореному питанні при-
йнято відповідне рішення.



гляд теоретичних засад дисциплін з
допомогою кейсового методу або
через виконання демонстраційних
завдань; поєднання теорії і практи-
ки та забезпечення безперервності
опанування дисциплінами навчаль-
ного плану; контактний формат
занять, що забезпечує постійний
зв’язок викладачів зі студентами.

До недоліків в організації
навчального процесу слід від-
нести: затримку в розробці
нових умов ліцензування спеці-
альностей, що зірвало вико-
нання плану ліцензування
нових перспективних спеці-
альностей; несвоєчасне внесен-
ня змін до порядку замовлення і
виготовлення документів про
вищу освіту (за місяць до
випуску); відсутність централі-
зовано розроблених стандартів
підготовки за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем «молодший
бакалавр»; моральну застарі-
лість комп’ютерної техніки,
особливо для ІТ спеціальностей
та потреб реалізації проекту
відео-лекцій.

Для оптимізації навчального
процесу в новому навчальному
році необхідно реалізувати і
надалі проводити такі заходи:
уніфікацію соціально-гумані-
тарної частини навчальних пла-
нів підготовки фахівців; укрупнення
навчальних дисциплін за принци-
пом модульного об’єднання; вдос-
коналення змісту спеціалізацій, вра-
ховуючи потреби регіональних
ринків праці; обговорення та
затвердження принципів форму-
вання педагогічного навантаження;
здійснення внутрішнього контролю
якості підготовки фахівців (поточ-
ний, підсумковий контроль, ком-
плексні контрольні роботи, випуск-
на атестація); постійний моніторинг
навчально-методичного забез-
печення дисциплін, зокрема
розміщеного на освітній плат-
формі «MOODLE».

Впровадження цих заходів є
запорукою зростання ефектив-
ності організації навчального
процесу.

Безпосередньо з ефективні-
стю пов’язана інноваційність в
освіті. Інновації, які впровад-
жуються у навчальний процес
університету, спрямовані на
реалізацію головної мети
освітнього процесу – поліпшен-
ня якості освіти і обумовлю-
ються систематичністю, плано-
вістю, фундаментальністю,
стратегічною доцільністю та
глибиною аналізу їх результа-
тивності. У свою чергу покра-
щення якості продукту завжди

навчання університету 2538
зареєстрованих користувачів,
середня кількість відвідувачів
протягом місяця становить 61
тисячу, за рік 732 тисячі, що
вдвічі більше показників мину-
лого навчального року.

Всі курси, які увійшли до 50
найактивніших, отримали сер-
тифікати якості. Необхідно від-
мітити, що до них увійшли курси не
тільки викладачів базової структу-
ри, але й Миколаївського,
Білоцерківського та Вінницького
інститутів. 

Ще один важливий елемент
інноваційних технологій – це
створення та трансляція відео-
матеріалів, відеозанять, відео-
лекцій. Протягом другого семе-
стру в університеті проходив
пілотний проект трансляції
відеолекцій. Трансляція лекцій з
15 дисциплін була організована
в усіх навчально-виховних під-
розділах університету. Пілотний
проект в цілому пройшов
успішно. Однак для подальшо-
го використання такої форми
проведення занять було прове-
дено аналіз основних недоліків,
проблем як технічного, так і
методичного характеру. 

Можливості проведення
відеозанять у цьому навчально-
му році будуть значно розши-
рені за рахунок використання
платформи MIRCAST EDUCATION.

В Університеті інтеграція у світо-
вий та європейський освітній
простір, приєднання до
Болонського процесу ґрунту-
ється на адаптації всіх навчаль-
них планів спеціальностей до
вимог ECTS. Обсяг навчального
матеріалу з кожної дисципліни
визначається в європейських
кредитах, кількість яких у
навчальному плані підготовки
бакалавра становить 240, спе-
ціаліста і магістра – 60. У відо-
мості та залікові книжки зано-
ситься підсумкова оцінка за
національною шкалою та за
шкалою ECTS.

Реалізація програм «Подвійних
дипломів із Шяуляйським
Університетом(Литва),Університетом
«Вістула», Університетом  міжнарод-
них відносин та Американістики,
Гуманітарно-теологічною вищою шко-
лою, Зеленогурським Університетом
(Польща) – приклад втілення в осві-
тянську практику Університетом
«Україна» принципів Болонської
конвенції щодо безб--ар’єрності
академічної міжнародної
мобільності вітчизняних сту-
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гуманітарно-економічного
коледжу (м. Нікополь). 

Відповідно до пункту 6 статті
21 Закону України «Про ліцензу-
вання видів господарської
діяльності» від 02.03.2015 №
222-VIII, ліцензії, які були чин-
ними на день набуття чинності
вказаного Закону та мали обме-
жений термін дії, є безстроко-
вими. Зараз, відповідно до
нових вимог, готується замов-
лення на безстрокову ліцензію.
Справи з ліцензування, які
запланували навчально-вихов-
ні підрозділи, поки не при-
ймають в МОН в очікуванні
затвердження нових умов
ліцензування.

З метою імплементації основ-
них положень Закону України
«Про вищу освіту» Вчена рада
університету затвердила:

• Положення про орга-
нізацію освітнього процесу у
Відкритому міжнародному уні-
верситеті розвитку людини
«Україна» (протокол ВР № 6 від
26 грудня 2014 р.);

• Положення про поря-
док створення та організацію
роботи Екзаменаційної комісії у
Відкритому міжнародному уні-
верситеті розвитку людини
«Україна» (протокол ВР № 1 від
27 лютого 2015 р.);

• Положення про систе-
му забезпечення якості підготовки
здобувачів вищої освіти Відкритого
міжнародного університету роз-
витку людини «Україна» (про-
токол ВР № 2 від 24 квітня
2015р.).

Інтенсифікація освітнього
процесу є провідним завданням
сьогодення, яке вирішується за
умов використання новітніх
досягнень в освіті, досвіду
європейських країн та вимог
часу. Саме тому значна увага
професорсько-викладацького
колективу спрямована на без-
перервне запровадження новіт-
ніх освітніх моделей, побудова-
них на основі використання
інноваційних технологій.

Переважними стають сучасні
активні форми проведення
аудиторних занять та організа-
ції самостійної та практичної
підготовки. Серед них: відео-
лекції, on-line консультування,
використання дискусійного
стилю спілкування викладача в
аудиторії через постійний вза-
ємний обмін інформацією зі
студентами; орієнтація на залу-
чення власного досвіду студен-
тів для конкретизації теоретич-
них положень дисципліни; роз-

призводить до збільшення
попиту на товар чи послугу. І
тому збільшення контингенту
студентів – це функція, яка в
першу чергу залежить від
показника якості освітніх
послуг.

В усіх навчально-виховних
підрозділах університету успіш-
но застосовують інноваційні
технології. Наприклад, у
Вінницькому інституті викладачі
використовують у навчанні
ділові ігри, case-study, профе-
сійні портфоліо, бізнес-симуля-
цію. 

У Білоцерківському інституті,
крім названих технологій,
застосовують імітаційні вправи,
ігрове проектування, діалогові
технології. 

Корисним є й досвід микола-
ївців у проведенні творчих май-
стерень, аукціонів, «круглих
столів», а використання у систе-
мі навчання «майстер-класів» із
залученням висококваліфікованих
фахівців з великим практичним
досвідом роботи у певній галузі
показав, що це дозволяє студентам
долучити до теоретичних знань
професійні навички. Викладачі
Миколаївського міжрегіонального
інституту для оптимізації дослід-
ницьких робіт використовують
модель спільної діяльності із сіль-
ськими й районними радами щодо
участі студентів у вирішенні
конкретних проблемних питань
за замовленням рад.

У Хмельницькому інституті
соціальних технологій успішни-
ми є такі технології, як брейн-
ринги, наукові семінари, про-
блемні заняття, технології
ситуаційного навчання.

У Тернопільському коледжі
на заняттях із дисциплін циклу
професійно-практичної підго-
товки викладачами застосо-
вуються інтерактивні технології
кооперативно-пошукового
навчання (робота в парах,
малих групах, «акваріум»,
ротаційні трійки) та колектив-
но-групового навчання («мік-
рофон», «мозковий штурм»).

Успішність інноваційного
процесу відбувається також за
рахунок змін функціональних мож-
ливостей учасників навчального
процесу. 

Наша система дистанційного
навчання на платформі MOODLE
містить понад 1500 курсів, серед них
114 курсів сертифіковані, понад
260 курсів буде подано на сер-
тифікацію у цьому навчальному
році.

В системі дистанційного (Продовження на 4 стор.)
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дентів.
Міжнародна співпраця не

тільки з європейськими країна-
ми збагачує арсенал освітян
університету. Так, Вінницький
соціально-економічний інсти-
тут долучився до програми ака-
демічних обмінів Fulbright,
завдяки якому професор Лаял
Кауфман (Канзас, США) ділив-
ся досвідом та викладав укра-
їнським студентам; участь у
грантових проектах дозволила
вінницьким викладачам без-
коштовно підвищити кваліфі-
кацію у вищих навчальних
закладах Грузії, Вірменії,
Польщі та Ізраїлю.

Викладачі Інституту соціаль-
них технологій завдяки інтегра-
ційним процесам базової
структури здійснили в 2015 році
перший випуск 35 студентів
спільної магістерської програ-
ми – студії «Соціальна робота»,
які отримали українські дипло-
ми та дипломи європейського
зразка.

Контроль – одна з основних
функцій внутрішнього аудиту
та управління, спрямована на
оцінку інформації про стан
освітнього процесу та забезпе-
чення його результативності.  У
всіх навчально-виховних під-
розділах університету прово-
дився контроль за рівнем вик-
ладання та підготовки студентів
у формах: проведення ком-
плексних контрольних робіт;
атестація (поточна, підсумкова,
випускова); проведення відкритих
занять; контроль методичного
забезпечення навчального проце-
су; контрольні відвідування
керівництвом навчально-вихов-
ного підрозділу; взаємовідвідуван-
ня навчальних занять викладача-
ми; заслуховування результатів
контролюючих заходів на засідан-
нях кафедр, циклових комісій
факультетів, інститутів, виробничих
нарадах, ректоратах.

Результати проведення системи
контрольних заходів у всіх навчаль-
но-виховних підрозділах універси-
тету свідчать про те, що підготовка
наших випускників здійснюється на
відповідному рівні, що забезпечує
проходження акредитації за спеці-
альностями, відповідно критеріїв
абсолютної та якісної успішності з
дисциплін навчальних планів. 

Відкриті заняття проводи-

лись згідно з графіками
кафедр, а результати обгово-
рювалися з метою мультиплі-
кації активних моделей
навчання на засіданнях мето-
дичних рад, семінарах. Так,
цікавий досвід Вінницького
соціально-економічного інсти-
туту, де кожен викладач протя-
гом року провів відкрите занят-
тя, а загалом було відвідано з
метою різних форм контролю
101 заняття, і результати пока-
зали належний науково-методич-
ний, професійний рівень викла-
дання; Миколаївського міжрегіо-
нального інституту розвитку люди-
ни та Рівненського інституту – щодо
організації підвищення фахового
рівня викладачів шляхом взає-
мозбагачення педагогічними
знахідками завдяки роботі
«Школи педагогічної майстер-
ності». 

Практична підготовка сту-
дентів університету у 2014/2015
н.р. здійснювалась відповідно
до навчальних планів, у яких
передбачено проведення лабора-
торних занять у спеціалізованих і
відповідно технічно обладнаних
лабораторіях та набування студен-
тами професійних навичок і вмінь
під час практик на підприємствах в
установах, організаціях реального
сектору економіки. У кожному
навчально-виховному підрозділі
університету функціонують про-
фільні лабораторії або укладено
угоди про спільне користування
високотехнологічно обладна-
ними науково-дослідницькими
лабораторіями. 

Так, медико-реабілітаційний
центр Інституту соціальних тех-
нологій забезпечує опанування
студентами різних методів і
засобів фізичної реабілітації,
оволодіння психодіагностич-
ними методиками. Студенти,
використовуючи електронну
методологічну діагностичну
базу, виконують емпіричні
частини курсових, дипломних
робіт.

Окремим напрямком у
Мелітопольському інституті
екології та соціальних техноло-
гій є дослідження сучасного
стану екології, генетичного різ-
номаніття, видоутворення та
еволюції хребетних тварин
наземних та водних екосистем,
зокрема земноводних і птахів.
Для цього обладнано лабора-
торію хімії та геохімії довкілля,
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лабораторію вимірювання пара-
метрів навколишнього природного
середовища, кабінет загальної еко-
логії, кабінет загальної біології.

У Білоцерківському інституті
економіки та управління з
метою вдосконалення навчаль-
ного процесу, посилення його
практичного спрямування облад-
нані 3 спеціалізовані класи: лабора-
торія для тренінгів, що має
необхідне технічне оснащення
(магнітофон, відеомагнітофон,
телевізор, відеокамеру); для
проведення рольового моде-
лювання з певних напрямків
професійної діяльності («Банк-
Клієнт», «Громадська при-
ймальня», «Зал судових засі-
дань», «Служба довіри»,
«Телефонне консультування»
тощо); лабораторія охорони
праці та безпеки життєдіяльно-
сті.

У Хмельницькому інституті
соціальних технологій підписа-
но угоду про використання
лабораторій обласного центру
криміналістичних експертиз.

Створена спеціалізована лабора-
торія для роботи із слабкозорими
студентами та студентами з вадами
слуху. Вдосконалюється технічне
забезпечення лабораторій, спе-
ціалізованих кабінетів та
СННВП.

Студенти в лабораторіях
Інституту комп’ютерних техно-
логій та Інженерно-технологіч-
ного інституту (електротехніки
та електроніки, комп’ютерних
систем, фізики та екперимен-
тальних досліджень, робото-
техніки, спеціалізовані хімічні,
харчових технологій; творчі май-
стерні дизайну) завдяки співпраці з
Microsoft, академією Cisco, НТУУ
«КПІ», Київським індустріальним
коледжем, установами НАН
України, Науково-дослідного інсти-
туту будівельних матеріалів мають
можливість користуватися найнові-
шими програмними продуктами,
методиками, обладнанням.

Здобувачі вищої освіти в
Миколаївському міжрегіо-
нальному інституті розвитку люди-
ни працюють у віртуальних лабора-
торіях «Технологія харчування»,
«Готельно-ресторанний бізнес»,
«Організація обслуговування в
готелях та туристичних комплек-
сах», «Маркетинг», «1 С
Підприємство» тощо. В лаборато-
ріях ведуться не тільки заняття сту-
дентів, а і в рамках практичної під-

готовки вдосконалюються профе-
сійні навички.

Випускові кафедри університету
щорічно оновлюють договори із
суб’єктами-роботодавцями щодо
проходження практичної підготовки
студентів на базах практик; залу-
чають до викладання окремих
модулів дисциплін професіоналів-
практиків; створюють філії інженер-
них кафедр на профільних вироб-
ництвах та науково-дослідних інсти-
тутах; залучають до роботи в екза-
менаційних комісіях висококваліфі-
кованих фахівців-практиків.

Особлива увага в цій співпраці
приділяється працевлаштуванню
випускників. З цією метою навчаль-
но-виховні підрозділи координують
дії з місцевими органами виконав-
чої влади, службами зайнятості
щодо моніторингу наявних вакансій
та потреб ринку праці; інформують
випускників і студентів про можли-
вості працевлаштування відповідно
фахової підготовки; підтримують
зв’язок з випускниками, які вже
добилися певного рівня кар’єрного
зростання і можуть виступати як
роботодавці. 

Результатом співпраці є показник
працевлаштування випускників,
який в Інституті економіки та
менеджменту сягає 100%, Інституті
комп’ютерних технологій – 84%,
Миколаївському міжрегіональному
інституті розвитку людини – 79,3%,
Вінницькому соціально-економіч-
ному інституті – 77,8%, Луцькому та
Кіровоградському інститутах – 52%. 

Проведений навчально-
виховними підрозділами само-
аналіз показав, що результати
навчання відповідають норма-
тивним вимогам абсолютних та
якісних показників успішності
студентів, а саме: кількість сту-
дентів, які вчасно і результатив-
но склали сесію у 2014/2015 н.р.
по університету становить 92 %,
у минулому навчальному році –
90,9 %; в тому числі, в базовій
структурі – відповідно: 94,3 %
та 92,7%; в ТВСП – 91,1 % та
90,2 %.

Кількість студентів, які вчасно
і на «відмінно» та «добре» скла-
ли сесію у 2014/2015 н.р., по уні-
верситету становить 54,15 %, а
в минулому році – 58,4%, в
тому числі в базовій структурі –
відповідно: 51,4 % , 59,1 %;
ТВСП – 55,2 %, 58,1%.

Академічна заборгованість
студентів денної форми стано-
вить 7,3 %, у минулому н. р. –

Бути на рівні високих вимог сьогодення
(Продовження.
Початок на 2 стор.)
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6,1 %; заочної форми – відпо-
відно: 8,7 %, 12,8 %.

У кожному навчально-
виховному підрозділі створені
групи аналізу успішності сту-
дентів. Основна їх функція –
своєчасно організувати умови
для ліквідації академічної
заборгованості. 

У Новокаховському гумані-
тарному інституті запобігають
виникненню академічної заборго-
ваності, впровадивши обов’язкові
експрес-заміри рівня засвоєння
матеріалу після кожної вивче-
ної теми. Такий екпрес-конт-
роль на кожному занятті сприяє
закріпленню пройденого мате-
ріалу і є умовою допуску до під-
сумкової семестрової атестації,
що дозволило підняти кількість
студентів денної форми
навчання, які вчасно склали
сесію, до 95,7%, а тих які отри-
мали високі оцінки, – 72,1 %, в
тому числі відмінників – 19,6%.

У Луцькому інституті розвит-
ку людини організували роботу
екзаменаційних комісій за про-
фільним спрямуванням для
прийняття іспитів у канікуляр-
ний період із метою забезпе-
чення умов для усунення ака-
демічної заборгованості.

У минулому навчальному
році випущено 6228 фахівців,
серед них 555 (8,9 %) захисти-
лись на «відмінно», отримавши
дипломи з відзнакою.

Зокрема, за денною і
заочною формами навчання
випущено:

ОКР «бакалавр» – 3472 (55,8%),
«спеціаліст» – 1173 (18,8%),
«магістр» – 449 (7,2%) фахівців.

В процесі організації випус-
кової атестації втілено вимогу
закону України «Про вищу
освіту» щодо безпосереднього
залучення роботодавців до
навчального процесу. Так, в
Інституті філології та масових
комунікацій тематика диплом-
них робіт спеціальностей
«переклад», «журналістика»,
«видавнича справа та редагу-
вання», «технологія розробки
та виготовлення паковань»
розроблена з урахуванням нау-
кової професійної компетенції
запропонованої роботодавця-
ми з баз переддипломних
практик.

Протягом року в умовах імпле-
ментації Закону «Про вищу освіту»
трансформувалось науково-мето-
дичне забезпечення навчального
процессу.

З цією метою впродовж навчаль-
ного року було проведено 4 черго-

вих засідання НМР та 2 позачерго-
вих, на яких було розглянуто питан-
ня уніфікації навчальних планів,
визначення основних напрямів та
оцінка результатів методичної
роботи.

Зокрема, на засіданнях НМР були
розглянуті наступні проблеми: вико-
ристання інформаційно-комп’ютер-
них технологій в навчальному про-
цесі, планування та організація
методичної роботи; розвиток дис-
танційних методів навчання і конт-
ролю знань, створення єдиного
інформаційного середовища уні-
верситету; необхідність удоскона-
лення та впровадження інновацій у
підготовку здобувачів вищої освіти
університету; вивчення й розпов-
сюдження досвіду кафедр і викла-
дачів університету з використанням
інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій у навчальному процесі.

Науково-методичні об’єднання
розробили нові освітньо-професій-
ні програми підготовки здобувачів
вищої освіти за відповідними спеці-
альностями (96 затверджених ОПП
з усіх спеціальностей). 

Визначальним аспектом роботи
НМО є створення сучасної бази для
підготовки конкурентоздатних
фахівців, розвиток інноваційних
технологій, залучення до навчаль-
ного процесу професіоналів–прак-
тиків, які можуть поділитись влас-
ним практичним досвідом у реалі-
зації нових підходів, методів та тех-
нологій навчання, таких, як тренін-
ги, майстер-класи, ділові ігри та ін.
Цим досвідом ділились на лекціях
та семінарах Школи молодого вик-
ладача, слухачами якої є понад 100
молодих співробітників університе-
ту. 

На засіданнях науково-мето-
дичних об’єднань були розгля-
нуті питання модернізації змісту
програм навчальних дисциплін
з акцентом на практико-орієн-
товане навчання. Особлива
увага надавалася впроваджен-
ню технологій дослідницької
діяльності, розвитку креативно-
го мислення і обов’язково про-
блемно-орієнтоване навчання.
За рішенням НМО для вдоско-
налення програм підготовки
здобувачів вищої освіти було
рекомендовано виділити біль-
ше годин на методи імітаційно-
го моделювання, «круглого
столу», презентації проектів, які
інтегрують зміст декількох
фахових дисциплін професій-
ного спрямування та спрямова-
ні на формування вмінь студен-
тів адекватно реагувати, ухва-
лювати рішення щодо про-
блемних ситуацій. Ці рекомен-

дації було враховано під час
розробки нових освітньо-про-
фесійних програм підготовки
здобувачів вищої освіти.

Для покращення методично-
го забезпечення освітнього
процесу протягом звітного
періоду проводилось постійне
оновлення всіх електронних
курсів. Крім того, для методич-
ного забезпечення навчання
іноземних студентів науково-
методичними об’єднаннями
університету було розроблено
та розміщено на сайті Інтернет-
супроводу навчального проце-
су російськомовні версії елек-
тронних курсів.

У 2014/2015 навчальному
році проводились заходи для
стимулювання підвищення
рівня методичного забезпечен-
ня. Наприклад, було проведено
щорічні конкурси: підручників,
навчальних посібників, моно-
графій і конспектів лекцій; на
звання кращого викладача уні-
верситету «Україна»; на визна-
чення кращого лектора дистан-
ційного навчання.

Важко переоцінити внесок
бібліотеки до науково-мето-
дичного забезпечення навчаль-
ного процесу. Пріоритетними
завданнями її були формуван-
ня іміджу бібліотеки як інфор-
маційної установи, впровад-
ження проектних рішень, роз-
виток асортименту інформацій-
но-бібліотечних і сервісних
послуг. 

У базовій структурі до послуг
читачів у бібліотеці функціону-
вали 4 профільні бібліотеки,
читальна зала, зала з електрон-
них технологій, кабінет індиві-
дуальної підготовки. За остан-
ній рік створена бібліотека для
студентів із дизайну у навчаль-
ному корпусі кафедри, сфор-
мована «Бібліотека сімейного
читання», виокремлено «Фонд
наукових праць ВНЗ». Залучені
до бібліотеки раритетні книги.
Вперше надавався доступ до
використання ліцензійної бази
даних європейськими мовами.
Розроблено і апробовано проект
«Інформаційно-комунікаційне
середовище бібліотеки», де
визначена стратегія розвитку діяль-
ності установи. Налагоджена спів-
праця з Центром інклюзивних тех-
нологій навчання щодо подальшого
розвитку медіатеки для студентів з
інвалідністю.

Бібліотека зайняла свою нішу
у благодійній справі.
Доброчинність колективу здій-
снювалась на засадах законно-

сті, гуманності, спільності інтересів у
бібліотечній сфері. Протягом року
були зібрані та відправлені книги
(500 прим.) для бібліотеки звіль-
неного на Донеччині м.
Слов’янська. Оформлена партія
навчальних книг понад 1000 при-
мірників до наукової бібліотеки
Донецького національного універ-
ситету у м. Вінниця. 

Традиційно велась робота з
підбору комплектів літератури
з навчальних дисциплін. Для
студентів університету та
коледжу «Освіта» було завчас-
но підготовлено і видано 710
комплектів підручників. 

З метою патріотичного вихован-
ня студентів була влаштована пре-
зентація книги «Свічка на вітрі»
заслуженого журналіста України
члена Національної Спілки пись-
менників України Олександра
Горобця. 

З метою поглибленого вив-
чення української літератури
бібліотека разом із кафедрою
української мови і літератури
та східних мов провели літературні
читання. Наприклад, організували
сковородинівські читання, до яких
оформлена тематична виставка «Г.
Сковорода як дзеркало України» і
проведений бібліографічний огляд
«Г.С. Сковорода – філософ, теолог,
поет, педагог, співак».

До 201 - ї річниці від Дня
народження Т. Г. Шевченка у
читальній залі бібліотеки від-
булися шевченківські читання
за темою «Кобзар від минуло-
го до сьогодення». 

Важливою складовою
інформаційного обслугову-
вання є факультатив «Основи
бібліотечно-бібліографічних
знань». За програмою факуль-
тативу вивчались багатоа-
спектні можливості електрон-
ного каталогу, проводились
тренінги щодо використання
ліцензійних баз даних.

Академічній спільноті запропо-
нована Презентація платформи
EBSCO-host, яка відбулась на засі-
данні Вченої ради, а потім була
проведена для різних категорій
читачів. Як результат роботи –
1884 переглянутих і скачаних
користувачами документів від
відомих міжнародних поста-
чальників.

До діяльності формування
фондів бібліотек залучено
випускаючі кафедри, які
замовляють фахові видання.
Загальноосвітні підручники
рівня ОКР «молодший спеціа-

(Продовження на 6 стор.)
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ліст» і рівня ОКР «бакалавр»
укомплектовані 1:1, «спеціаліст»
та «магістр» 1:2. Фонд бібліоте-
ки систематично комплекту-
ється науковою літературою з
урахуванням потреб студентів і
аспірантів.

Налагоджено активний обмін
навчальною літературою із
освітянськими і академічними
бібліотеками. У звітному році
вилучено 12096 прим. доку-
ментів. Продовжилось створен-
ня власної бази «Електронний
каталог», який налічує 206612
описів, 11861 назв і передбачає
багатоаспектний пошук.

Для персоналу бібліотеки
третій рік діє «Школа професій-
ної майстерності». У рамках
Школи здійснювалась науко-
во-методична підтримка спів-
робітників із правил складання
опису стародруків і електрон-
них книг. Розвиваються наукові
контакти із провідними бібліо-
течними установами. Керівник
бібліотеки бере участь у захо-
дах Української бібліотечної
асоціації, міжнародних конфе-
ренціях. 

Зростають бібліотечні фонди і
щороку покращується навчально-
методичне засідання у Вінницькому
соціально-економічному інституті,
Новокаховському гуманітарному
інституті, Полтавському інституті
економіки і права. Поповнюється
науковими виданнями виклада-
чів бібліотека Хмельницького інсти-
туту соціальних технологій.
Покращена ситуація з новими
надходженнями у бібліотеці
Дубенської філії. Однак не на
належному рівні перебуває
навчально-методичне забезпе-
чення у Васильківському і
Тернопільському коледжах.

На високому рівні був проведе-
ний науково-практичний семінар-
тренінг «Стратегія розвитку біб-
ліотек на сучасному етапі»,
організований бібліотекою
базової структури для пред-
ставників бібліотек ТВСП. У
важкій ситуації опинилась біб-
ліотека Луцького інституту роз-
витку людини, тому чималі
зусилля були докладені для
поновлення фонду цієї устано-
ви. На початку 2015 р. із обмін-
ного фонду університетської
бібліотеки у філію було переда-
но 7000 прим. навчальної літе-

ратури. 
У бібліотеках філій необхідні

інноваційні зміни, що поля-
гають у запровадженні у прак-
тику роботи прогресивних
форм і методів. Розпочати цю
роботу необхідно з придбання
та використання ліцензійних
вітчизняних баз даних. 

У минулому навчальному році
продовжувалась робота щодо
формування кафедр, особливо
випускових, стабільним науково-
педагогічним складом викладачів з
ученими ступенями та науковими
званнями.

В університеті разом з його
ТВСП працювало 1444 науково-
педагогічних працівників, у
тому числі з вченими ступеня-
ми та званнями – 694 (48%)
чол., з них докторів наук, про-
фесорів – 131 (9%), кандидатів
наук, доцентів – 563 (39%).

У базовій структурі навчаль-
но-виховний процес забез-
печували 344 (24%) виклада-
чів, із них з науковими ступеня-
ми і вченими званнями 199
(58%), зокрема докторів, про-
фесорів – 46 (13,3%); кандида-
тів наук, доцентів – 153
(44,4%).

Особлива увага приділялась
залученню до роботи високок-
валіфікованих викладачів на
штатній основі у навчальних
підрозділах, особливо випус-
кових кафедрах, у відповідно-
сті з ліцензійними вимогами.
Серед 236 штатних науково-
педагогічних працівників базо-
вої структури з науковими сту-
пенями та вченими званнями
122 (52%), у тому числі докто-
рів наук, професорів – 27
(11,4%), кандидатів наук,
доцентів – 95 (40,2%).

Водночас кількість науково-
педагогічних працівників –
сумісників зменшилась. Так у
базовій структурі працювало
108 викладачів-сумісників (31,4
%), серед яких з науковими
ступенями та вченими звання-
ми – 77 (22,4 %), у тому числі
докторів наук, професорів 19
(5,52%), кандидатів наук,
доцентів - 58 (17%).

Завдання кафедр – створен-
ня ядра науково-педагогічних
працівників, яке б відповідало
вимогам ліцензування та акре-
дитації спеціальностей універ-
ситету. Недостатня увага приді-
ляється забезпеченню навчаль-

ного процесу висококваліфіко-
ваними викладачами, які пра-
цюють на постійній основі. Для
формування кафедр науково-
педагогічними кадрами недо-
статньо використовується кон-
курсний відбір.

Залишається високим серед-
ній вік викладачів з науковими
ступенями та вченими звання-
ми. Так, у базовій структурі
середній вік докторів наук, про-
фесорів, що працюють на
постійній основі, становить 61
рік, кандидатів наук, доцентів –
52 роки; прийнятих на роботу
за сумісництвом – відповідно:
58 та 45 років.

У територіально відокремле-
них структурних підрозділах ці
показники дещо кращі.
Зокрема, середній вік докторів
наук, професорів, що працю-
ють на постійній основі, стано-
вить 53 роки, кандидатів наук,
доцентів – 39 років; прийнятих
на роботу за сумісництвом –
відповідно: 50 та 43 років. Тому
підготовка науковців в аспіран-
турах та докторантурах універ-
ситету – нагальне завдання
майбутніх періодів.

Упродовж 2014/2015 н. р. в
Університеті «Україна» навча-
лось 782 студенти з інвалідні-
стю. Найбільша кількість сту-
дентів з інвалідністю навчалася
у м. Києві (250), у Вінницькому
соціально-економічному інсти-
туті (91), Хмельницькому інсти-
туті соціальних технологій (82),
Полтавському інституті економіки і
права (50), Миколаївському між-
регіональному інституті розвитку
людини (42).

Навчання та виховання сту-
дентів з інвалідністю здійсню-
ються в групах в інклюзивному
середовищі. З цією метою
щорічно здійснюється відповід-
на підготовка викладачів та
фахівців університету.

Традиційно у листопаді 2014
р. в університеті проходила
чергова щорічна міжнародна
науково-практична конферен-
ція «Актуальні проблеми
навчання та виховання людей в
інтегрованому освітньому сере-
довищі у світлі реалізації
Конвенції ООН про права інва-
лідів».

На засіданні Вченої ради універ-
ситету на відзнаку Міжнародного
дня інвалідів за участю представни-
ків Київського міського Фонду соці-
ального захисту інвалідів ішлось

про впровадження нових техноло-
гій інклюзії в нашому навчальному
закладі.

В лютому 2015 року в Києві у
партнерстві з Міністерством соці-
альної політики України та
Національною асамблеєю інвалідів
України (НАІУ) відбулась міжнарод-
на конференція «Універсальний
дизайн як запорука розвитку інклю-
зивного суспільства» в рамках реа-
лізації спільної програми
«Сприяння інтеграційній політиці та
послугам людей з інвалідністю в
Україні». Активну участь у конку-
ренції брали викладачі та співробіт-
ники університету. 

Восени 2014 року у базовій
структурі відбулась зустріч пред-
ставників підприємств Києва з
виготовлення протезних та
ортезних виробів за участю пред-
ставників Міжнародного Комітету
Червоного Хреста (МККК), на
якій обговорювали об’єднання
зусиль щодо ліцензування спе-
ціальності «протезування» на
базі інженерних кафедр універ-
ситету.

Для викладачів та співробіт-
ників базової структури прове-
дено лекцію американського
психотерапевта Оттиса Тейлора,
присвячену проблемі ПТСР
(посттравматичного розладу),
яку організувала Київська місь-
ка спілка ветеранів АТО.

Значна робота в Університеті
«Україна» приділяється науко-
во-методичному забезпеченню
інклюзивної освіти, соціально-
му, медико-реабілітаційному
та психологічному супроводу
студентів з інвалідністю.

Так, кафедрами Миколаївського
міжрегіонального інституту роз-
витку людини було видано
більше 50 навчально-методич-
них посібників щодо особливо-
стей роботи в інтегрованому
освітньому середовищі для сту-
дентів з різними нозологіями.
Навчальний посібник для студентів
ВНЗ О.С.  Дроботун «Тренінг фор-
мування внутрішньої картини здо-
ров’я. Тренінгові технології у
роботі психологічної служби
ВНЗ» рекомендовано МОН
України.

Викладачі Луцького інституту
розвитку людини розробили
навчально-методичний збірник
«Теоретико-методичні засади
навчання і виховання дітей з
особливими освітніми потреба-
ми» (Н. С. Костючик, М. О. Коць).

Бути на рівні високих вимог сьогодення
(Продовження.
Початок на 2 стор.)
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Хмельницький інститут соці-
альних технологій видав
навчально-методичний посіб-
ник«Основи реабілітології» за
авторством М.Є. Чайковського.

У рамках реалізації гранто-
вого проекту Університету
«Україна»,який продовжував
діяти впродовж 2014/15
навчального року за допомо-
гою ресурсного консультатив-
но-методичного центру
«Вабос», студенти з вадами
слуху проходили діагностику
слуху та безкоштовно отриму-
вали якісні швейцарські слухові
апарати, які налаштовували
відповідно до індивідуальних
потреб кожного студента.

У 2014/15 н.р. в університеті
продовжувалося впроваджен-
ня спеціальних навчальних тех-
нологій, розроблялись індиві-
дуальні моделі навчання з ура-
хуванням особливостей сту-
дентів з інвалідністю до сприй-
няття навчального матеріалу.
При запровадженні педагогіч-
ного та технічного супроводу
основна увага приділялась сту-
дентам із сенсорними вадами.
Студенти з вадами зору мали
можливість використовувати
комп’ютери, обладнані програ-
мами, які озвучують дії, отри-
мували доступ до медіатеки. У
базовій структурі функціонували
курси: «Соціальна комп’ютерна
грамотність для осіб з вадами
зору», які дозволяють навчити
людей з вадами зору працюва-
ти з комп’ютерною та офісною
технікою; «Основи роботи із
сенсорними смартфонами для
людей з вадами зору», які доз-
воляють навчити студентів з
вадами зору використовувати
пристрої на базі Android для
навчання та повсякденного
життя. 

Запровадження в навчяль-
ний процес лекцій та практич-
них занять у режимі відеокон-
ференцій дозволило студентам
з інвалідністю взяти участь у
міжнародних навчальних програ-
мах, зокрема, з Шауляйським уні-
верситетом (Литва) з отриман-
ням українського та європей-
ського дипломів державного
зразка.

Працевлаштування випуск-
ників із числа осіб з інвалідні-
стю у період з 2014 року по 2015
рік у ТВСП становило – 108 осіб
(38%) з 284 випускників; у
базовій структурі – 25 (21%) з
120 випускників. Найбільше
працевлаштовано випускників
з інститутів соціальних техно-

логій, права та суспільних від-
носин, економіки та менедж-
менту.

По ТВСП найкращі показники у
Горлівському інституті, де працев-
лаштовано 23 (70%) з 33 випускни-
ків, Вінницькому інституті – 13 осіб
(59%) з 22 випускників та
Хмельницькому інституті – 11 (42%)
з 26 випускників.

Слід відмітити основні про-
блеми, з якими стикаються
випускники з інвалідністю: про-
блемне працевлаштування без
досвіду роботи, формальне
працевлаштування на міні-
мальну частину ставки, працев-
лаштування не за отриманим
фахом, на посади без ураху-
вання їхньої освіти. Також
перепоною при працевлашту-
ванні виступає неготовність
роботодавців до облаштування
відповідного робочого місця
для людини з інвалідністю, яка,
наприклад, пересувається на
інвалідному візку чи має значні
сенсорні вади. Тож необхідно
налагоджувати співпрацю з робото-
давцями, враховуючи індивідуаль-
ний підхід до випускника з особли-
вими потребами.

У виховній роботі звітного
періоду у зв’язку зі складною
соціально-політичною ситуаці-
єю в країні актуальними стали
заходи національно-патріотич-
ного характеру та заходи, спрямо-
вані на підтримку бійців та вимуше-
них переселенців. Волонтери актив-
но долучались до акцій зі збору
коштів, продуктів, речей, до про-
ведення соціальних акцій та
мітингів. 

Традиційними є ряд заходів,
які вже давно підтвердили свою
ефективність і популярність
серед студентського загалу.
Зокрема це: День народження
Кобзаря, «Тиждень національ-
ної творчості» – проводяться стан-
ційні ігри на знання літературної
спадщини Т.Г. Шевченка, українсь-
ких звичаїв, обрядів, націо-
нальної кухні, пісень, декламу-
вання віршів Кобзаря, урочисте
нагородження переможців конкур-
сів «Кращий інститут», «Краща
група інституту», «Краща група
Університету» та «Стипендіати пре-
зидента Університету «Україна».
Популярними є соціально-виховні
заходи до Дня Українського
Козацтва та Покрови Пресвятої
Богородиці, Свята Калити та Андрія
Первозванного в рамках націо-
нального виховання студент-
ської молоді. 

Унікальний і широкомас-
штабний спортивно-дозвільне-

вий захід для студентів та вик-
ладачів – «День здоров’я» про-
водиться двічі на рік. Восени
проведено п’ятий масовий
забіг «Мій вибір здоров’я». 

З 2003 року проводиться
Фестиваль творчості студентів-
інвалідів «Сяйво надій».
Останній фестиваль зібрав 11
ТВСП університету. 

Студенти з інвалідністю
беруть активну участь у регіо-
нальних творчих конкурсах
«Барви життя» (Дубно),
«Парафест Рівне – 2015» (Київ,
Вінниця, Дубно, Рівне), «Повір
у себе – і в тебе повірять інші»
(Житомир), «Повіримо у себе»
(Київ), «Фіолетовий день»
(Вінниця), «Врятуй життя
ближнього» (Полтава) та інші. 

Реалізовано заходи, спрямо-
вані на постійний моніторинг
загальної ситуації навчання та
виховання студентів з інвалід-
ністю й забезпечення їх допо-
могою від студентського активу
цікавого дозвілля. 

У всіх навчально-виховних
підрозділах університету про-
водяться дні спеціальностей,
тижні української мови та пра-
вознавства. ТВСП відвідують
відомі науковці, митці та дер-
жавні діячі з тематичними
зустрічами та лекціями.
Студентство університету
брало участь в різноманітних
тренінгових заняттях, школах-
лідерства тощо. 

Студенти та викладачі
Луцького інституту брали
участь у відкритті експозиції
пам’яті Героїв Небесної Сотні,
зокрема експозиції загиблого
студента – Василя Мойсея. 

Активну діяльність в еколо-
гічних акціях регіону виявили
студенти базової структури,
Білоцерківських інституту та колед-
жу, Вінницького, Миколаївського,
Житомирського, Луцького,
Хмельницького, Полтавського,
Мелітопольського інститутів.
Це міські екологічні фестивалі,
виставки та акції, прибирання
спортивних та дитячих май-
данчиків мікрорайонів, висад-
ка дерев. 

Значних результатів в інтелекту-
альних іграх досягла команда інте-
лектуального клубу «Вікторія»
Миколаївського міжрегіонального
інституту - переможець багатьох
міжнародних та всеукраїнських
фестивалів, конкурсів, змагань різ-
них рівнів. В м. Миколаєві було
знято близько 40 телепередач
«Інтелект-асорті». Активну
участь у таких заходах беруть

команди Броварського колед-
жу, Івано-Франківської філії,
Полтавського інституту.

У Хмельницькому інституті
соціальних технологій тради-
ційно проходить Х фестиваль
англомовної пісні «The song
united us».

Волонтерська діяльність
активно розвинена в усіх ТВСП
Університету «Україна».
Аналізуючи звіти та репортажі в
соціальних мережах можна,
впевнено говорити, що наші
студенти-волонтери є одними
із лідерів в Україні. Студентський
актив організовує благодійні акції,
опікується дитячими будинка-
ми, лікарнями, бере участь у
місцевих благодійних акціях.
Майже кожен ТВСП
Університету «Україна» підтри-
мує організацію акції
Всеукраїнського благодійного
фонду «Серце до серця». 

Студентство Університету
«України» активно долучається
до заходів у своєму місті та
області, а також ніколи не забу-
вають про дитячі заклади під
час Новорічних, Великодніх та
інших великих свят. 

В Києві і Полтаві здійснюва-
лась робота по догляду за при-
тулками для тварин.

Щороку кращі волонтери
Університету беруть участь в
зборі-поході дитячих та юнаць-
ких організацій і волонтерських
загонів «Козацькими шляха-
ми». В цьому році у таборі було
230 учасників від університету.

Загалом, наш волонтерський
корпус є одним з найактивні-
шим у Києві. Активно співпра-
цюємо з Національним олім-
пійським комітетом України,
Українською асоціацією сту-
дентського самоврядування
(І.Дороніна), Благодійною
організацією із захисту безпри-
тульних собак «HappyPaw»,
Студентською радою м. Києва,
Європейським молодіжним
парламентом, Міжнародною
програмою обміну AIESEC,
Спілкою ініціативної молоді,
Українською асоціацією студентсько-
госамоврядування, «Інтерньюз-
Україна», Благодійним фондом
«Відкриті серця України»,
«Національною організацією
скаутів України», а також
Київським міським та облас-
ним скаутським осередками,
Київським міським центром
соціальних служб для дітей,

(Продовження на 8 стор.)
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сім’ї та молоді й іншими.
Потрібно окремо відмітити

волонтерську роботу зі збору
коштів на обладнання дитячого
кардіо-центру спільно з готеля-
ми «Хілтон», «Інтерконтиненталь»,
Фундацією відкриті серця, Олегом
Скрипкою та іншими відомими
особистостями. Загальна сума збо-
рів – кілька сотень тисяч гри-
вень.

У минулому навчальному
році велика увага в Університеті
надавалося залученню студен-
тів до активних занять фізич-
ною культурою та спортом.
Окрім обов’язкових занять для
студентів, працюють спортивні
секції зі спортивної боротьби,
настільного тенісу, футболу,
легкої атлетики, шахів та спор-
тивного орієнтування, до яких
залучено 122 студенти, з яких 21
студент з особливими потреба-
ми.

У щорічній ХІІІ Спартакіаді
Університету серед студентів,
узяло участь понад 200 юнаків і
дівчат. У фінальних змаганнях
Спартакіади, які пройшли у
жовтні на території Гідропарку,
виступили команди з 11 ТВСП.
Кращими з них стали спорт-
смени базової структури,
Кіровоградського інституту роз-
витку людини, Карпатського
інституту підприємництва.

У легкоатлетичному кросі
«Твій вибір - здоров’я» взяло
участь понад 300 учасників від
11 інститутів і коледжів
Університету.

Студенти університету мають
високі спортивні досягнення на
всеукраїнській та міжнародній
арені. Так, призерами чемпіо-
натів України та міжнародних
турнірів стали З. Дзігасов, О.
Сиденко, У. Смірнова. 

Не відставав від студентів і
професорсько-викладацький
склад. Так, чемпіонами України
стали професор Олег Кокун (акаде-
мічне веслування, кафедра психо-
логії), старший викладач Галина
Шведова (легка атлетика, кафедра
здоров’я людини та фізичного
виховання), чемпіоном світу уде-
в’яте став директор Інституту соці-
альних технологій С. Адирхаєв
(греко-римська боротьба).

Упродовж звітного періоду в
університеті виконувались
фундаментальні та прикладні

наукові дослідження відповідно
до тематичних планів наукових
досліджень на 2012- 2014 р.р. та
2015-2017 р.р. 

Одними із пріоритетних тем
наукових досліджень універси-
тету залишається розроблення
та впровадження у навчально-
виховний процес науково-
педагогічних технологій інклю-
зивного навчання студентів з
інвалідністю в інтегрованому
освітньому середовищі, сучас-
них технологій реабілітації
людей з інвалідністю та їхньої
соціалізації. За даною темати-
кою працювали науковці базо-
вої структури університету,
Вінницького, Житомирського,
Миколаївського, Мелітопольського,
Полтавського, Хмельницького
інститутів та Дубенської філії. 

Зокрема, в Інституті права та
суспільних відносин виконува-
лись 56 НДР, зокрема
«Історико-теоретичні проблеми
соціально-правового захисту
людей з інвалідністю» (О.Г.
Мурашин, д.ю.н., професор).

На кафедрі соціальної робо-
ти та педагогіки виконувались 6
НДР, зокрема «Менеджмент
інклюзивного освітнього сере-
довища» (К.О. Кольченко,
к.т.н., доцент) та «Соціально-
педагогічні умови навчання і
розвитку особистості в інтегро-
ваному середовищі» (І. Б.
Іванова, к.пед.н., доцент).

Науковці Вінницького інсти-
туту виконували 18 НДР серед
них: «Програми і основи функ-
ціонально-вегетативної реабі-
літації» (Макац В.Г., д. мед. н,
професор).

У Новокаховському інституті
виконувались 10 НДР, зокрема
«Проблеми забезпечення реа-
лізації прав людини в Україні у
контексті Загальної декларації
прав людини ООН» (Д.Г.
Севрюков, д.ю.н., доцент).

Науковці Полтавського інсти-
туту виконували 9 НДР, зокре-
ма «Теоретико-методичні осно-
ви підготовки кваліфікованих
спортсменів у спорті інвалідів» (тема
2.29, внесена до Зведеного плану
НДР у сфері фізичної культури і
спорту на 2011-2015 р.р., Бойко Г.М.,
д.пед.н., доцент) та «Корекція
фізичного та емоційного стану
дітей 6-7 років із міопією засо-
бами плавання» (А.В. Гета, к.н.
фіз. вих.). 

У Мелітопольському інституті

продовжувалось виконання НДР
«Вікові, медико-біологічні і біомеха-
нічні проблеми фізичної реабіліта-
ції» (В.Г. Янушевський, д.мед.н.,
професор).

У Житомирському інституті
продовжували виконувати НДР
«Задоволення освітніх потреб
осіб з функціональними обме-
женнями як фактор їхньої
інтеграції у суспільство» (Ю.О.
Чернецький, д.соц.н., профе-
сор).

У Хмельницькому інституті вико-
нувались 16 НДР, у т.ч. продовжу-
вався ІІ етап комплексної НДР
«Розробка системи соціально-
педагогічної роботи з молоддю в
освітньому просторі: ЗОШ – ВНЗ
інклюзивної орієнтації (М.Є.
Чайковський, к.пед. н., доцент).

У Дубенській філії виконува-
лась НДР «Компетентністно орі-
єнтована економічна освіта:
завдання для інклюзивного
навчання» (М.В. Мальчик,
д.е.н., професор).

Широкий спектр наукових
досліджень за даною темати-
кою та отримані результати
підтверджують, що університет
займає провідне місце в Україні
в галузі розробки та впровад-
ження науково-організаційних
засад інклюзії студентів з інва-
лідністю в освітнє середовище і
продовжує послідовно реалізо-
вувати Концепцію інклюзивної
освіти у вищій школі. Враховуючи
досвід університету в царині
надання вищої освіти молоді з
інвалідністю, МОН України
визначив Університет «Україна»
базовим ВНЗ при проведенні
Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робіт за
напрямом «Актуальні пробле-
ми інклюзивної освіти» впро-
довж 2012-2014 р.р. та 2015-
2017 років.

Проводились плідні наукові
дослідження у галузях: еконо-
мічного розвитку регіонів
України; раціонального приро-
докористування, збереження
та збагачення біоресурсів;
новітніх речовин та матеріалів
нанотехнологій; профілактики
та лікування найпоширеніших
захворювань; правознавства;
філологічних наук.

Результати наукових досліджень
викладачів і співробітників універ-
ситету знайшли відображення у
наукових публікаціях. Так, упро-
довж 2014/2015 н.р. було опубліко-
вано 56 монографій, 11 підручників

(4 з грифом МОН), 78 навчальних
посібників ( 6 з грифом МОН), 628
методичних рекомендацій, 340
конспектів лекцій, 45 наукових збір-
ників (5 фахових), 1013 наукових
статей (599 у фахових виданнях),
794 тези доповідей на конферен-
ціях різних рівнів. 

Упродовж 2014/2015 н.р. було
захищено 2 докторські дисертації:
С.Г. Адирхаєв (Київ) та О.В.
Балахонова, (Вінниця); 24 - канди-
датські дисертації, у тому числі у
базовій структурі – 11, Луцькому
інституті – 4, Білоцерківському і
Полтавському – по 2, у
Вінницькому, Кіровоградському,
Миколаївському, Новокаховському
інститутах та Дубенській філії – по 1. 

Науковий імідж університету і
якість підготовки фахівців значною
мірою визначаються рівнем розвит-
ку та діяльністю наукових шкіл. Рік в
рік розвиваються і нарощують свій
потенціал  наукові школи, які очо-
люють відомі вчені, доктори наук,
професори П.М.Таланчук,
В.М.Бебик, С.С.Забара, В.В.
Малишев, В.І. Олефір, Д.В.
Чернілевський, В.І. Лисенко, П.І.
Юхименко та інші.

Важливе місце в діяльності
університету займає наукова
кооперація з науковими уста-
новами НАН України, галузе-
вими академіями наук і вищи-
ми навчальними закладами у
галузі наукової та науково-тех-
нічної діяльності. Науковці уні-
верситету співпрацюють з
даними структурами, спільно
виконуючи наукові досліджен-
ня за пріоритетними напряма-
ми в галузях сучасних педаго-
гічних технологій, нанотехно-
логій, інформаційних техноло-
гій, біотехнологій, ресурсо- та
енергозберігаючих технологій.
Так, укладено 19 договорів про
співробітництво з установами
НАН України та галузевими
Академіями наук, з них 16 – у
базовій структурі університету в
м. Києві, 3 – у ТВСП. 

Також укладено 60 договорів
про співробітництво з провід-
ними ВНЗ України, підприєм-
ствами, установами, організа-
ціями, з них 49 – у ТВСП, зокре-
ма науковцями Вінницького
інституту – 20, Полтавського
– 17, Мелітопольського – 3,
також Хмельницького – 2 ,
Кіровоградського – 1, Івано-
Франківської філії – 6 догово-
рів.

(Продовження.
Початок на 2 стор.)
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Відповідно до Плану про-
ведення наукових заходів у
2014/2015 н.р. в університеті
було проведено 95 наукових
конференцій, з них 15 міжна-
родних, 18 всеукраїнських, 31
університетська та 31 студент-
ська. 

За звітний період підрозділа-
ми університету підготовлено
16 проектів на отримання гран-
тів від міжнародних фондів,
донорських організацій та нау-
кових програм. Позитивне
рішення отримали 7 проектів на
1198,7 тисяч гривень. У ТВСП
подано 13 проектів, підтримано
– 7 (Вінницький інститут –
1193,7 тисяч грн.). 

У звітному році плідно пра-
цювали науковці Вінницького
інституту, ними було підготов-
лено 7, підтримано 7 проектів,
зокрема, проект «Життя вище
інвалідності: репродуктивні
права та здоров’я жінок з інва-
лідністю» (Агентство США з
міжнародного розвитку
(USAID, проект «Рівні можли-
вості у парламентських вибо-
рах 2014 року» (Агентство США
з міжнародного розвитку
(USAID) та інші. 

У квітні поточного року з
метою залучення всіх без
винятку підрозділів університе-
ту до нової програми ЄС із
досліджень та інновацій
Горизонт 2020 було проведено
практичний семінар «Підготовка
до участі у програмі ЄС з
досліджень та інновацій
Горизонт 2020». Тож даний
напрям роботи має бути пріо-
ритетним для всіх підрозділів
університету.

Студентські наукові товари-
ства (СНТ) діють у 15 територі-
ально відокремлених структур-
них підрозділах. Їх мережа
включає 70 наукових гуртків, 33
СННВП, 12 проблемних груп, які
об’єднують 2782 студенти-нау-
ковці, що становить 52% від
загальної кількості студентів
денної форми навчання. До
наукової роботи також залуче-
но 1387 студентів заочної
форми навчання, що становить
25% від їх загальної кількості. 

У звітному році разом зі сту-
дентами опубліковано 358 нау-
кових статей та 1146 тез допові-
дей на конференціях різних
рівнів (проти 220 і 1378, відпо-
відно, у 2013/2014 н.р.), що ста-
новить відповідно: 26 % та 59
% від їх загальної кількості.
Найбільша кількість статей опублі-
кована студентами Полтавського

(120), Кіровоградського (103),
Білоцерківського (22),
Хмельницького (20), Вінницького
(17) інститутів та базової структури
(62).

В університеті у 2014/2015 н. р.
було проведено 31 студентську нау-
кову конференцію, серед них ХII
Всеукраїнська наукова конфе-
ренція студентів і молодих вче-
них «Молодь: освіта, наука,
духовність» (м. Київ). До
Оргкомітету конференції було
подано 475 тез доповідей, з них
базова структура – 308, ТВСП –
169, інші ВНЗ – 14. Серед ТВСП
найбільш активними були сту-
денти Новокаховського,
Луцького, Полтавського та
Мелітопольського інститутів. За
кращі доповіді більше 85 сту-
дентів-учасників конференції
отримали грамоти та подарун-
ки, ще 60 – подяки.

Важливою подією для сту-
дентів стали такі наукові конфе-
ренції, як «Психологічні
особливості розвитку, ста-
новлення та самоактуаліза-
ції особистості студентської
м о лоді»(Вінниця), «Студентська
молодь як соціальна одини-
ця розвитку освіти та науки
в сучасних умовах українсь-
кого суспільства» (Хуст), «Мій
науковий дебют» (Миколаїв),
«Перший крок у науку» (Нова
Каховка) й інші. 

В університеті традиційно
проводиться Всеукраїнський
конкурс студентських наукових
робіт з природничих, технічних
і гуманітарних наук та три кон-
курси загальноуніверситетсь-
кого рівня, зокрема два кон-
курси в рамках щорічної між-
народної науково-практичної
конференції «Актуальні про-
блеми навчання та виховання
людей в інтегрованому освітнь-
ому середовищі» та один у
рамках Всеукраїнської конфе-
ренції «Молодь: освіта, наука,
духовність», присвячений від-
значенню Дня науки в Україні.
Рік у рік активну участь у цих
конкурсах беруть студенти
Миколаївського, Хмельницького,
Луцьког о ,  Вінницького,
Білоцерківського, Полтавського,
Мелітопольського інститутів,
Дніпропетровської філії;
Інституту економіки та менедж-
менту, Інституту права та суспіль-
них відносин, Інженерно-техноло-
гічного інституту, Інституту
комп’ютерних технологій, Інституту
соціальних технологій; кафедр
видавничої справи, поліграфії
та редагування; української

мови, літератури та східних
мов. 

Водночас, актуальними зали-
шаються питання фінансування
і матеріально-технічного забез-
печення НДР. Пошук вітчизня-
них і зарубіжних інвесторів,
участь у різноманітних гранто-
вих і державних наукових про-
грамах, зокрема і Горизонт
2020, спільних наукових про-
ектах з провідними ВНЗ та нау-
ковими установами – це реаль-
ні шляхи для одержання додат-
кових джерел фінансування
НДР і нагальні завдання для всіх
підрозділів університету. 

Однією з основних форм
міжнародної діяльності універ-
ситету в галузі освіти є навчання
іноземних студентів. За
2014/2015 навчальний рік при-
йнято на 1 курс заочної форми
навчання 50 студентів із Грузії
та Азербайджану. 

У березні 2015 р. Відкритий
міжнародний університет роз-
витку людини «Україна» та
Шяуляйський університет під-
писали міжвідомчу Угоду на
2014-2021 між установами та
країнами-партнерами, які
погоджуються співпрацюва-
ти з обміну студентами та
персоналом у рамках про-
грами ‘Erasmus+’, викону-
вати усі вимоги статуту
‘Erasmus+’ для вищої освіти
в усіх аспектах організації та
управлінні мобільністю сту-
дентами й персоналом. За
результатами конкурсу цієї
стипендіальної програми
мобільності два студенти з
університету матимуть мож-
ливість з нового 2015 н.р.
навчатися у Литві за магістерсь-
кою програмою та один викла-
дач Шауляйського університету

читатиме лекції для студентів
кафедри соціальної роботи
нашого вишу.

Університет «Україна» виступив
партнером Зеленогурського
університету (Польща) в
організації дослідження та
створення науково-дослідного
проекту «Підприємництво на
думку студентів ВНЗ». Метою
проекту є міжнародна співпра-
ця для дослідження основних
проблем ринку праці, збір та
обмін знаннями і досвідом,
реалізація порівняльних
досліджень між країнами,
із яких одна в ЄС, а інша
прагне стати його членом.
Час реалізації проекту –
2015-2017 рр.

За звітний період відбува-
лось подальше зміцнення
матеріально-технічної бази
університету, яка повністю від-
повідає вимогам державного
стандарту.

Питання стану та розвитку мате-
ріально-технічної бази неоднора-
зово розглядалось на нарадах різ-
ного рівня, в т.ч. і на засіданнях
Ученої ради.

У новому навчальному році
керівникам навчально-виховних
підрозділів університету необхідно:
привести всі показники щодо мате-
ріально-технічного забезпечення
навчального процесу до норматив-
них вимог; вжити додаткових захо-
дів щодо придбання власної
навчальної бази; розширити
спектр надання додаткових плат-
них послуг та джерел фінансуван-
ня;  посилити роботу серед студен-
тів щодо дбайливого ставлення до
збереження матеріальних цінно-
стей. Залучити юнаків і дівчат до
відновлення пошкодженого майна.

Університет “Україна” (Київ)
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Автори - викладачі університетуУ світі книг

Шановне студентство!
Пропонуємо до Вашої уваги

огляд  нових наукових  і
навчальних видань викладачів

Університету «Україна»,  які
надійшли  до бібліотеки.

1.Белімова, Т.В. Проза укра-
їнського модернізму 20-х рр.
ХХ ст. : навч. посіб. /
Т.В.Белімова. – 2-ге вид. – К. :
Університет “Україна”, 2015. –
160 с.

Посібник містить матеріа-
ли, що дають загальне уявлен-
ня про характер й особливості
української модерністської
прози 20-х рр. ХХ ст., представ-
леної дев’ятьма найяскравіши-
ми іменами. 

Посібник розрахований на
студентів вищих навчальних
закладів, викладачів українсь-
кої літератури, журналістів, тих,
хто цікавиться історією та роз-
витком національної художнь-
ої словесності.

2.Белімова, Т.В. Історія
української літератури 70 – 90-
х рр. ХІХ ст. : навчально-мето-
дичний комплекс дисципліни /
Т.В. Белімова. – К. : Університет
“Україна”, 2015. – 52 с.

У НМКД “Історія українсь-
кої літератури 70 – 90-х рр. ХІХ
ст.” подається навчальна та
робоча програма курсу, висвіт-
люються теми та плани лекцій і
семінарських занять, форму-

люються завдання для само-
стійної та модульної контроль-
ної роботи, запитання на залік,
теми курсових робіт. НКМД
містить глосарій і список реко-
мендованої літератури. 

3.Вплив глобалізаційних
процесів на безпеку держави:
економічний, інформаційний,
соціальний та культурологіч-
ний аспекти : монографія / П.І.
Юхименко, О.М.Загурський,
М.В.Півторак, І.Г.Романченко
та ін.; за ред. д-ра екон. наук,
проф. П.І.Юхименка. – К. :
Університет “Україна”, 2015. –
514 с. У монографії розкрито
монетарну, ресурсно-екологіч-
ну, інформаційну та соціально-
культурологічну безпеку в умо-
вах формування глобального
економічного й інформаційно-
культурологічного середови-
ща. Буде корисною економі-
стам, документознавцям, соці-
альним працівникам, виклада-
чам курсу сучасних економіч-
них теорій та соціальних кому-
нікацій.

4.Коптюх, Л.А. Пакувальна
індустрія і навколишнє середо-
вище : навч. посіб. /
Л.А.Коптюх. – К. : Університет
“Україна”, 2014. – 213 с. –
Бібліогр. : с. 209 – 212.

У виданні викладено
результати дослідження, аналі-
зу та обґрунтування позитив-
ного досвіду країн

Європейського Союзу щодо
вирішення проблеми повод-
ження з відходами, в тому числі
з відходами пакувальної інду-
стрії, впровадження екологічно
безпечних матеріалів і пако-
вань.

Видання розраховано  на
студентів, інженерно-технічних
працівників, хто вирішує про-
блеми щодо використання від-
ходів як вторинної сировини,
безпечного існування без пору-
шення екологічної рівноваги.

5.Ломачинська, І.М., Загурська,
С.М. Гендерний вимір владних
комунікацій : моногр. /
І.М.Ломачинська, С.М.Загурська. –
Біла Церква : БННВК “Освіта”, 2014.
– 204 с. – Бібліогр. : с. 191 – 204

Автори монографії зосе-
реджують увагу на аналізі най-
більш ефективних комунікатив-
них стратегій реалізації владних
відносин, зокрема, акценту-
ється увага на особливостях
владних комунікацій у системі
лідерства. Особлива увага при-
діляється соціостатевій реаліза-
ції владних комунікацій у ген-
дерно нерівному суспільстві.

Адресовано науковцям,
викладачам та студентам вищої
школи.

6.Ломачинська, І.М., Якимюк,
Ю.П., Ломачинська, Л.В. Документально-
інформаційні комунікації в системі
соціальних комунікацій : навч.
посіб. / І.М.Ломачинська,

Ю.П.Якимюк, Л.В.Ломачинська;
за ред. І.М.Ломачинської. – 3-тє
вид., переробл. та доповн. – К. :
ЦУЛ, 2014. – 336 с. – Бібліогр. :
с. 324 – 334.  

У навчальному посібнику на
системній основі розглядається
широке коло питань, пов’яза-
них із документальними комуніка-
ціями як складовою соціальних
комунікацій. Досліджуються істо-
ричні засади розвитку документаль-
них комунікацій та їх сучасний стан,
аналізується нормативна база з
означеного питання. 

Посібник адресований спе-
ціалістам, викладачам гумані-
тарних дисциплін, студентам
гуманітарних факультетів, які
вивчають соціально-комуніка-
ційні процеси. 

7.Лудченко, О.А., Лудченко,
Я.О. Технічна експлуатація і
обслуговування автомобілів:
організація, планування і управ-
ління : підруч. / О.А.Лудченко,
Я.О.Лудченко. – 2-ге вид., пере-
робл. – К. : Логос, 2014. – 464 с.
– Бібліогр. : с.441 – 444. 

У підручнику розглядаються
організаційно-правові форми
підприємницької діяльності у
технічній експлуатації автомобі-
лів та автосервісі, основні прин-
ципи організації, планування,
економіки й управління вироб-
ничими процесами технічного
обслуговування автомобілів у
ринкових умовах господарю-
вання. 

Для студентів вищих навчаль-
них закладів, спеціалістів під-
приємств автосервісу, наукових
працівників, аспірантів і підпри-
ємців.

8.Малишев, В.В., Крєтов,
В.В., Гладка, Т.М. Технічна тер-
модинаміка та теплопередача :
навч. посіб. / В.В.Малишев,
В.В.Крєтов, Т.М.Гладка. – К. :
Університет “Україна”, 2015. –
258 с. – Бібліогр. : с. 256 – 257.

Навчальний посібник
містить два розділи: “Технічна
термодинаміка” і
“Теплопередача”. У першому
розділі розглянуто основні
поняття і закони термодинамі-
ки, процеси за участю газів та
парів. Другий розділ присвяче-
ний основним видам і законам
передачі тепла, а також мето-
дам теплового захисту кон-
струкцій. 

Посібник розрахований на
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Наталія ПАНАСЮК,
заступник директора 

біліотеки університету

студентів інженерних спеці-
альностей денної та заочної
форм навчання.

9.Мурашин, О.Г. Загальна
теорія держави  і права : підруч.
/ О.Г. Мурашин. – К. :
Університет “Україна”, 2014. –
561с. – Бібліогр. : с. 547 – 559.

Підручник висвітлює питан-
ня загальної теорії держави і
права з урахуванням сучасного
стану вітчизняної та зарубіжної
юридичної науки. Відображені
зміни в теорії права, українсь-
кої державності й галузевому
законодавстві. В запропонова-
ному читачам практикумі вмі-
щені схеми, тести, завдання,
практичні ситуації тощо.

Розрахований на широку
аудиторію – студентів, курсан-
тів, магістрів, аспірантів, викла-
дачів юридичних вузів і фахів-
ців у сфері держави та права.

10.На роздоріжжі… : публі-
цистика /упоряд. : О.К.Глушко,
В.О.Карпенко. – К. : Університет
“Україна”, 2015. – 417 с. 

Цей ви п у с к  б і б л і о т е -
к и Університету “Україна” про-
довжує тематику попередніх і
присвячений актуальним про-
блемам сучасної української
дійсності. У чотирьох розділах
вміщено публіцистичні твори
відомих науковців, письменни-
ків, журналістів. 

Книга розрахована на
широке коло читачів - виклада-
чів, студентів, усіх, хто цікавить-
ся політикою.

11.Пішеніна, Т.І., Коротєєва,
А.В., Нестеренко, С.С., Рудюк,
Л.В. Фінансовий менеджмент :

навч. посіб. / Т.І.Пішеніна,
А.В.Коротєєва, С.С.Нестеренко,
Л.В.Рудюк. – К. : Університет
“Україна”, 2015. – 306 с. –
Бібліогр. : с. 305 – 310.

Навчальний посібник при-
свячений опису логіки і прин-
ципів управління фінансами
підприємства. У ньому згрупо-
вано основні модулі, кожен з
яких закінчується набором
завдань (тестів) для самостій-
ної роботи студентів, контроль-
ні питання до кожної теми.  

Призначений для студентів
економічних спеціальностей.
Може бути корисним для нау-
ковців, аспірантів і практиків,
які спеціалізуються в галузі
управління фінансами.

12.Сарапулова, Є.Г. Стратегічне
управління : стислий курс лекцій /
Є.Г.Сарапулова. – К. : Університет
“Україна”, 2015. – 133 с. – Бібліогр. :
с. 130 – 132. У посібнику пред-
ставлені необхідні в сучасних
умовах аспекти стратегічного
управління, висвітлені провідні
положення навчального курсу.
Форма посібника – стислий
конспект лекцій – підготовлена
для студентів як орієнтир при
організації самостійної роботи,
передбаченої новими навчаль-
ними планами. 

13.Са р ап улова,Є.Г. Менеджмент
організацій : стислий курс лекцій /
Є.Г.Сарапулова. – К. : Університет
“Україна”, 2015. – 232 с. – Бібліогр. :
с. 230 – 232. 

В посібнику представлені
сучасні напрями розвитку
управління організацією, вра-
ховані необхідні в сучасних
умовах управлінські аспекти,

розкриті управлінські схеми і
структури.

14.Са р а пу л ова, Є.Г., Кучерявий,
І.Т., Пішенін, І.К. Адміністративний
менеджмент : навч. посіб. / Є.Г.
Сарапулова, І.Т. Кучерявий, І.К.
Пішенін. – К. : Університет
“Україна”, 2015. – 344 с. –
Бібліогр. : с. 339 – 344. 

У навчальному посібнику
висвітлено теорію адміністра-
тивно-державного управління,
проаналізовано основні його
напрями, розкрито специфіку
виконання кола обов’язків
менеджером з адміністративної
діяльності. 

15.Севрюков, Д.Г. Еволюція
соціальної держави в Західній
Європі: історико-теоретичні аспекти
: моногр. / Д.Г.Севрюков. – К. :
Талком, 2014. – 422 с. – Бібліогр. : с.
364 – 421. 

У монографії досліджують-
ся теоретичні концепти та істо-
ричні практики реалізації ідеї
соціальної держави, законо-
мірності та особливості проце-
сів її формування, функціону-
вання й розвитку в країнах
Західної Європи; еволюції
національних моделей соціаль-
ного захисту і їх модернізації в
сучасних умовах. Для юристів,
політологів та істориків, викла-
дачів, аспірантів, студентів.

16.Ход а кі вська, О.М.  Соціально-
психологічні чинники виникнення
стресу в сімейних стосунках моло-
дої сім’ї : навч. посіб. / О.М.
Ходаківська. – К. : Талком, 2014. –
481 с. – Бібліогр. : с. 423 – 439. 

Автором проведені дослід-

ження про уявлення молоді
про шлюб і сім’ю та соціально-
психологічні проблеми моло-
дих сімей, які розкривають
причини стресу в сімейному
житті. 

17.Чайковський, М.Є. Основи
реабілітології : навч.-мет. посіб. /
М.Є.Чайковський. – К. :
Університет “Україна”, 2015. – 172 с.
– Бібліогр. : с. 158 – 165. 

У посібнику розкрито тео-
ретичні засади основ реабілі-
тології та види реабілітацій,
основним об’єктом яких висту-
пає людина з особливими
потребами. Книга рекомендо-
вана для студентів, викладачів
та всіх небайдужих, які працю-
ють в інтересах людей з особ-
ливими потребами.

18.Чайковський, М.Є.
Основи фізичної реабілітації :
навч.-мет. посіб. /
М.Є.Чайковський. – К. :
Університет “Україна”, 2014. –
282 с. – Бібліогр. : с. 158 – 165. 

Посібник підготовлено від-
повідно до навчальної програ-
ми підготовки фахівців із
фізичної реабілітації. В ньому
враховані сучасні досягнення
медико-біологічних дослід-
жень, розглянуто методи ліку-
вальної фізичної культури,
різні рухові режими при нозо-
логіях. Для викладачів спеці-
альних фізкультурних та реа-
білітаційних закладів, викла-
дачів фізичної культури і спор-
ту.

Висока відзнака
Ще дванадцять років тому

він був одним із багатьох моло-
дих кандидатів наук, котрі
обрали роботу в нашому уні-
верситеті. Але одразу ж зареко-
мендував себе гарним викла-
дачем і успішним науковцем.
Заступник завідуючого кафед-
ри, відповідальний секретар
приймальної комісії й інші
посади довіряло Віктору
Володимировичу Малишеву
керівництво навчального
закладу.

Вісім років тому захистив
докторську дисертацію. Кілька
років очолює Інженерно-техно-

логічний інститут університету.
Науковий доробок профе-

сора В. В. Малишева досить
вагомий. Він автор понад 600
друкованих праць, з них
близько 500 наукових. 135 нау-
кових статей опубліковано у
закордонних виданнях. На
рахунку В. В. Малишева 13
авторських посвідчень СРСР і
патентів України на винахід.

До цього слід додати вик-
ладацьку роботу в науково-
дослідних інститутах Франції,
Німеччини, Австрії, Китаю,
Словаччини, Словенії,
Угорщини, Румунії, Литви та

Білорусії.
Понад десять років під

керівництвом В. В. Малишева
працює наукова школа за
напрямом новітніх технологій
одержання тугоплавких мета-
лів і синтезу сполук на їх основі
з інших розплавів. З 2009 року
професор за сумісництвом
завідувач відділу високотемпе-
ратурного електрохімічного
синтезу Інституту загальної та
неорганічної хімії НАН
України. Має кілька відзнак за
успішну педагогічну і наукову
діяльність

Нещодавно професору
Віктору Володимировичу
Малишеву присвоєно почесне
звання заслуженого діяча
науки і техніки України.
Недавній керівник апарату
Верховної Ради нашої країни

В. Зайчук у своєму привітанні
підкреслив, що ця відзнака є
гідною оцінкою значного осо-
бистого внеску в державне
будівництво, консолідацію
українського суспільства, соці-
ально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній
розвиток України, активної
громадської діяльності, ваго-
мих трудових здобутків та
високого професіоналізму.

Щиро вітаємо Вас, Вікторе
Володимировичу! Нехай гідне
визнання Ваших здобутків
надихає вас на нові досягнення
у педагогічній науковій діяль-
ності, а доля буде щедрою на
Добро й Радість! 

Вітаємо!

ДРУЗІ, КОЛЕГИ
До цих привітань приєднується

редакція нашої газети
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Словом поетичним, піснею дзвінкою
Бібліотека: інформація, знання, духовність, успіх

Виступає Анатолій Урбан

Співає Руслан Іщенко

8 вересня 2015 в Університеті
«Україна» відбулося літературно-
мистецьке свято «Ніжна пісня в
серці відгукнеться».

Церемонія свята за усталеною
традицією проходила у читальній
залі бібліотеки. Ставка була зробле-
на на цільову аудиторію молоді, яка
цінує книгу, художнє слово, поезію і
пісенну спадщину. Учасниками
заходу були  студенти спеціально-
стей української мови і літератури,
східної філології, видавничої спра-
ви та редагування.

Ведуча заходу, автор публі-
кації звернулася до студент-
ської молоді: «Перед Вами без-
межні можливості науки, яка
«одна може  вивести  людство
на правильний шлях».  Вона
порадила кожному із учасників
бути більш незалежними, іти
вперед своїм шляхом, вчитись
у життя, ніж навчати життя,
опановувати необхідні знання,
бути духовно розвинутими,
аби  стати не пересічною осо-
бистістю. І в якості дієвого при-
кладу  представила людину, у
якої є своє світобачення.
Учитель, журналіст, редактор,
поет –Анатолій Урбан.

Анатолій Адольфович у
вітальному слові повідомив,
що Батьківщина починається з
малого: з гармонії в сім’ї  і
любові до дітей, з шанування
батьків і до авторитету серед
викладачів, друзів, колег, з

поваги університетської роди-
ни –  до визнання у суспільстві.

Загалом уся поезія А. Урбана
вражає простотою. Вірші  про
Батьківщину пронизані думка-
ми про мужність і гідність укра-
їнського народу. Є у поета
також рядки, що віддзеркалю-
ють реалії життя – радісні і
сумні. Автор дуже цінує усмі-
шки і жарти, що веселять душу
читача. Звучали вірші
«Шануймо нашу рідну мову»,
«Лиш треба, щоб  людьми всі
стали люди», «Про Україну в
мене всі думки», «Прапор нас
гуртує, прапор нас єднає»,
«Біле море акацій безкрає»,
«Мій край степовий».

Книжково-ілюстративну вистав-
ку «Поезія світла і добра» презенту-
вала заступник директора бібліоте-
ки Н.В.Панасюк.

Професійно і доброзичливо
вона знайомила з творчістю
поета, надихала поетичними
рядками. 

Чимало  віршів поета покладено
на музику. Гімн Університету
«Україна» та гімн рідного села вико-
нується в час визначних подій. У
доробку поета вже понад 20
ліричних  пісень, які виконують
відомі і  юні співаки.

Гарним подарунком була музич-
на композиція гостя заходу Руслана

Іщенка. Приємним тембром голосу,
під гітару було виконано «Стали рід-
ними очі карі»,  «Віра в Бога», «Біля
двору знов розквітли вишні» ком-
позитора Віктора Терещенка з
Кіровоградщини.

Виступаючи перед учасника-
ми заходу, Руслан наголосив,
що наша країна переживає
найскладніші часи, і сьогодні
доля України, її цілісність зале-
жить від кожного з нас. Він

виконав хвилюючу баладу
«Козацька батальйонна» 
– слова і музика Світлани
Касьяненко.

Мелодії лились із зали і при-
тягували до себе все більше  і
більше людей. 

Вдячні слухачі

Ніна КОЛЕСНИКОВА, 
директор бібліотеки

Університету “Україна”



Духовність: Шевченкіана

«Будеш батьку, панувати, поки живуть люди…»
Це слова Т. Г. Шевченка про

Івана Петровича Котляревського,
зачинателя української літератури,
котрий уславився художнім зобра-
женням життя народу, своїм демо-
кратизмом і патріотизмом. 

Ці риси поглибив і розвинув
Тарас Григорович Шевченко.

Слово Кобзаря завжди було, є
та буде сучасним. Звичайно, по-різ-
ному, залежно від епохи і обставин,
які не можуть не змінюватись. Ми
постійно звертаємося до творів гені-
ального письменника, справжнь-
ого пророка, а за великим рахун-
ком нашого сучасника. Тому
таким масовим було відзна-
чення торік двохсотлітнього
ювілею від дня народження
Кобзаря. Причому на різних
рівнях – загальнодержавному
й локальних, у творчих об’єд-
наннях і трудових колективах.
Здавалось би, любові до поета
немає ні межових,  ні часових
обмежень. Тож не дивно, що й
наступний, за ювілейним, рік
не став винятком. Шевченкіана
триває і у 2015-у, у різному
форматі, з різної нагоди та при-
водів.

Я розповім про одну з акцій, що
тісно пов’язана з подіями на
Майдані, які підтвердили й утвер-
дили наші незалежність, суверені-
тет, прагнення українців бути віль-
ними, подолати як внутрішніх, так і
зовнішніх ворогів. Йдеться про
акцію «Шевченківська родина».
Ми побували на вечорі у Спілці
письменників України, де на
повний голос лунали поезія
Кобзаря, пісні на його слова.
Вів вечір один із активних учас-

ників Майдану Олександр
Ліщенко. Він не тільки запро-
шував на сцену декламаторів і
співаків, науковців та музикан-
тів, а й сам прочитав поему
«Кавказ». А якщо говорити про
поезію Кобзаря, то повністю,
без скорочень, виголошувало-
ся, цитувалося те, що було до
вподоби слухачам – учасникам
дійства. Це і уривок з поеми
«Катерина», й чимало лірич-
них віршів.

Чи не найчастіше виступав
гурт «Гомін». Хор, яким багато
років керує відомий у столиці
хормейстер Леопольд Ященко,
і починав, і закінчував програ-
му вечора. Добрий десяток
пісень, і всі на слова 

Т. Шевченка, почули в пре-
красному виконанні присутні.
«Реве та стогне Дніпр широ-
кий», «Думи», «Зоре моя вечір-
няя» та ще чимало інших пісень
радо підхоплювали слухачі.

Дуже доречним був розлогий
виступ знаного в Україні науковця,
академіка, доктора філологічних
наук Петра Кононенка, який гово-
рив про невмируще значення всієї
творчості, всієї діяльності Тараса
Григоровича Шевченка, його спів-
звучність із сучасними подіями в
житті нашої країни.

Ці думки підтримали і розвинули
голова Спілки письменників
Михайло Сидоржевський, підпол-
ковник, учасник АТО 

Олександр Щербатов. До
речі, останній закликав твор-
чий загал нашої країни частіше
відвідувати військові частини,
особливо ті, де солдати та офі-

цери щодня ризикують своїм
життям та здоров’ям. Слово і
пісня додають воякам наснаги,
прагнення все зробити для
захисту рідної землі.

Було чимало виступів ыз
регіонів. Відомий композитор і
співак із Сум Василь Живосил-
Лютий під власний акомпане-
мент виконав кілька пісень на
слова Кобзаря, а також на про-

хання присутніх свою власну
пісню. Свої власні поезії прочи-
тали на вечорі вінничанка 

Ніна Сидоренко, а також
Леся Сенчук й інші.

Вечір продовжився на
Майдані незалежності. Тут теж
лунали поетичні твори Кобзаря,
пісні на його слова.

Анатолій УРБАН

Університет: будні, свята

В читальному залі бібліотеки. Виступає 
заступник директора книгозбірні Н. Панасюк

На студентському святі
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Героїчна минувшина

Про назву слов’янської першостолиці
Наш святий Київ, безумовно, є

одним із найстаріших міст Європи,
таким же «вічним», як Рим або
Афіни. Прадавні міста (на відміну
від молодших, що засновані,
наприклад, у період Раннього
Середньовіччя) мають походження,
часто оспіване у легендах. Назви
цих міст безпосередньо пов’язані з
іменами їх міфічних засновників.
Так еліни вважали, що Афіни засну-
вав або міфічний змій Піфон-
Ерехтей, що мешкав на горі
Акрополь, або богиня мудрості. На
цій горі вибудовані їхні храми. Рим,
за латинською легендою, заснували
вихованці вовчиці брати Рем і Ремул
на Капітолійському пагорбі.

Аналогічно, поява та назва
нашої столиці також базується
на легендарних подіях, імені
засновника Кия. У вітчизняних
літописах ці події не датуються,
літописці посилаються на пере-
кази. Першоград так само був
заснований на горі Старокиївській.

Гради, що були пізніше споруд-
жені, відрізняються від столиці та
декількох давніх міст великої дер-
жави Київської Русі тим, що чітко
зафіксовані у літописах та інших
документах дати виникнення та
імена князів-засновників. Відомо,
що Москва була вибудована
київським князем-вигнанцем
Юрієм Долгоруким. Львів названий
на честь галицького князя Лева,
Ярославль – князя Ярослава
Мудрого, а численні Володимири
побудовані одним із двох найвідо-
міших одноіменних великих князів
із Києва і т.п. Щоправда, якісь посе-
лення в цих місцевостях могли існу-
вати і раніше, тому поява їх назв у
літописах швидше відповідає часу,
коли вони були завойовані кия-
нами, почали платити данину
державі та були забудовані
тими колоністами-дружинни-
ками під керівництвом удільних
князів, що залишилися прожи-
вати і володарювати у новопри-
єднаних землях.

Постає питання, чи можуть
події, що передаються перека-
зами хоча б частково вважатися
історично доведеними факта-
ми? Так сенсаційне віднайдення
археологічних залишків Трої у
ХІХ ст. перевело спочатку усні
поетичні твори, що приписува-
лися казковому сліпому співцю
Гомеру, у реальність минувши-
ни. Від цього почав діяти пев-

ний алгоритм в історичній та
археологічній науках. Спочатку
історики, базуючись на загаль-
новідомих або місцевих пере-
казах та записах, висловлюють
певну гіпотезу минулих подій,
потім археологи ведуть тривалі
розкопи, які інколи підтверд-
жують гіпотезу, що в цьому
випадку переходять у доведену
історичну теорію.

Проте, коли мова йде про вік
міста, виникає додаткове питання: а
з якого часу поселення людей
можна вважати таким? У разі послі-
довного переростання первісної
стоянки на село, селище, місто, як то
було з Києвом упродовж тисячоліть,
поняття «Місто» історично змі-
нюється, тому навіть порівнювати
гради Кия і Володимира із сучасною
столицею України в якості одна-
кових феноменів неможливо. В
часи раннього Київського кня-
зівства, щоб отримати назву
«град», потрібно було лише
огородити поселення частоко-
лом, а в подальшому необхідні:
збільшене населення, храм,
ринок, палаци князів і бояр,
гридниця для дружини. В пізнє
Середньовіччя міста та містечка в
Європі повинні були відповідати
вже статусу Магдебурзького права.
В нашій країні визначення «Місто»
надається законодавчо до норма-
тивних вимог для великих компакт-
них поселень Стародавнього Світу
(Трипілля, Єгипту, Межиріччя, Індії,
Китаю, Криту і т.д.). В урбаністичній
науці вживається термін «протомі-
ста», в археології східної Європи –
«городища».

Для найдавніших міст світу
просто неможливо встановити
час їх заснування з точністю до
століть, а інколи – до тисячо-
літь. За тими артефактами, що
на певний час були віднайдені
(але є ще не знайдені!) на їх
територіях, можна в основному
датувати приблизну появу тут
перших людських поселень,
інколи орієнтовно підтвердити
якусь історичну подію.

Владна верхівка імперських та
тоталітарних режимів виявляла під-
вищений інтерес до історичної
науки, яка мала відповідати їх ідео-
логічно і шовіністично перекруче-
ним уявленням про дійсність.
Одіозні лідери, офіціозні діячі
тодішньої історичної науки
стояли перед дилемою: з одно-

го боку, було бажання довести,
що на підвладних їм землях існува-
ла культура з часів Стародавнього
світу, як приклад, держави Урарту
(частково на території сучасної
Вірменії) та Хорезму (в Середній
Азії), з іншого – вік давніх міст не
повинен був сильно перевищувати
дату заснування відносно славетної
столиці – Москви та більшості
інших російських поселень.

Правителі полюбляли влашто-
вувати для населення історичні
свята і йшли назустріч ініціативам
місцевих підвласних їм князьків.
Таким чином, було узгоджено та
благосклоннодозволено святкува-
ти у 70-ті роки умовні дати 2500-
ліття Самарканда та 1500-ліття
Києва, хоча, за даними археології,
перші поселення з’явилися в цих
місцевостях аж до 40 тис. років
тому. Щодо нашої столиці, напев-
но, це були так звані «мисливці на
мамонтів» із Кирилівської стоянки,
розкопаної В. Хвойкою, хоча це
могло б бути значно раніше. Адже
не популяризувався факт появи
перших людей в Європі саме на
території України наприкінці
останнього Льодовикового періоду
(Королевське, Радомишльське
топталища), це могло буцімто яки-
мось чином принизити північні
народи,  де таких знахідок не було
просто за географічних маршрутів
та кліматичних умов розселення
первісних людей.

Розвиток науки останніх
століть характеризувався такими
явищами, як збільшення кількості
галузей та відкриття на їх стику
нових гіпотез і теорій. У нашому
випадку, не будучи істориками,
розробляючи програму курсової
роботи за спеціальністю «Графічний
дизайн» на тему «Дизайн-проект
родового символу князів
Кийовичів», нам удалося запропо-
нувати нові версії гіпотези поход-
ження назви столиці України.

Зокрема, з’ясувалося, що, роз-
повідаючи про заснування Києва,
всі історики переказували стислу
інформацію з літописів. Такий підхід
цілком виправданий, адже в цій
науці слід описувати те, що було
відомо раніше, без якихось власних
доповнень. Історики, наприклад,
не вміють розробляти дизайнерські
проекти реконструкції стародавніх
речей.

Дизайнери, на відміну від
істориків, мають справу із про-

ектуванням і створенням нових
предметів або вірогідною
реконструкцією історичних. У
цьому разі мова може йти про
новий напрям у науці – «ретро-
спективний дизайн». Вдумуючись,
що могло бути в основі імені
засновника столиці Кия, її назви,
який вигляд мати символ цього
князівського роду, ми підійшли до
історії зовсім із новим нетрадицій-
ним підходом і завдяки цьому,
можливо, нам удалося запропону-
вати логічні гіпотетичні версії щодо
деяких аспектів, які стосуються фак-
тів заснування Києва.

В історичній науці досі відсутня
єдина, достовірна теорія щодо
заснування Києва та виникнення
його назви, хоча це питання хвилю-
вало багатьох відомих учених.
Появу та існування поселення на
Старокиївській горі різні історики
послідовно відносять до часів
«мисливців на мамонтів» (40-10
тис. років тому), трипільців (8-5 тис.
років тому), скіфів, сарматів (V ст.
до Р.Х. ), готів, гунів (ІІІ-V ст.), вір-
мен (ІV-VIIІ ст.), хазар-іудеїв (IX-X
ст.), праслов’ян, антів, полян (V-VII
ст.), норманів-варягів (VII-IX ст.).
Численні археологічні знахідки
підтверджують існування тут
поселень в усі ці прадавні часи.

В літопису «Повість
минулих літ» Нестор подає
дві версії походження назви
столиці Давньоруської дер-
жави – Київ. Обидві з них
походять від імені його
засновника Кия. По-першій
з них він почав княжити та
звів град-фортецю на Горі, і
назвали на ім’я володаря Київ,
тобто місто, що належало Кию.
По-другій, він був перевізни-
ком на Дніпрі, і подорожні з
Лівобережжя, рухаючись до
переправи на місто, говорили
«на Київ», звідси і походить
назва града.

Існує і третя, легендарна
версія, зафіксована у «Книзі
Велеса», згідно з нею пле-
мена праслов’ян ішли на
захід в Європу під прово-
дом братів Кия, Щека і
Хорива із сестрою Либідь.
Досягши величної ріки
Дніпра, вони переправили-
ся на правий берег і
побачили чудову місце-
вість, де й зупинилися на
довший час. Тут була чарів-
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на для життя природа та
гори правого берега, на яких
можна було будувати захищені
з усіх боків обійстя. Останнє
брати і зробили: на одній горі
(Старокиївській) облаштувався
Кий зі своїм родом, на другій
(Щекавиці) сів Щек зі своєю
ватагою, а на Хоривиці облаш-
тувався Хорив із дружиною. Усі
ці топоніми збереглися на мапі
Києва, а на честь сестри була
названа чарівна, затишна річка
Либідь. Якось, зібравшись на
Віче-Раду, пришельці-слов’яни
вирішили, що Кий як старший
брат і поважний за віком брат,
котрому вже важко було манд-
рувати, залишиться зі своїм
людом у цій чарівній місцево-
сті, у граді Києв, середній брат
Щек зі своїм народом піде на
захід, а молодий Хорив зі свої-
ми підлеглими вирушить на
південь. Таким чином, Щек дав
ім’я великому західно-
слов’янському народу – чехам,
а Хорив південнослов’янсько-
му народу – хорватам.
Протягом наступних тисячоліть
нащадки Києвого племені роз-
повсюдилися на захід, південь
і, в основному,  на схід та північ,
освоївши величезну територію
від Холмщини до Каліфорнії в
широтному напрямі, від
Монголії до Льодовитого океа-
ну в меридіональному, розді-
лившись на три великих схід-
нослов’янських народи – укра-
їнців, росіян і білорусів.

Розглянувши різні версії
походження назви Київ, висло-
вимо нашу окрему думку. Всі
версії легко складаються в
єдину, адже  Кий міг бути одно-
часно провідником, що привіз
на береги Дніпра-Славутича
праслав’ян, він же був для
нащадків першим князем, який
заснував град, а ще він міг
одночасно очолювати найпри-
бутковішу митну справу на
перевозі через річку та при
пересуванні гостей повз його
фортецю.

Широко відомі три історич-
ні факти:

– більшість столиць
світу заснувалися у місцях
переправ через річки, тобто
тимчасового великого скупчен-
ня мандрівників та торгівців;

– очолювали спочатку
пограбування гостей-купців, а
потім збирання данини воло-
дарі цих фортець;

– такі замки-городища
найчастіше включали в назви
династичне прізвище роду

володаря-засновника.
В сучасних слов’янських

мовах власного імені Кий
немає, проте в них, як, напевно,
і у праслов’янській, існують
слова «кий», «кийок», які озна-
чають спеціально оброблену
для якоїсь справи конусоподіб-
ну палицю. На кийок спирають-
ся літні та з вадами руху люди,
кийком підганяють худобу,
києм грають на більярді; кий
загалом – це величезний кийок.
У давнині побиття киями при-
значали злочинцям, як міру
покарання.

Праслов’яни могли з’явити-
ся на берегах Дніпра-Славутича
у часи неоліту, про що свідчать
записи та й, імовірно, археоло-
гічні знахідки, зокрема, на
Старокиївській горі. В ті часи
людство не знало обробки
металів та виробів із них. «Кий»,
«кийок» тоді були головним
засобом праці і видом зручної
особистої зброї кожної люди-
ни, а лідерам первісних дружин
належали найкращі, найзручні-
ші та найкрасивіші киї як вид
озброєння і знак найвищої
влади. У вождя праслов’ян був
найдивніший та найвразливі-
ший кий, яким він міг користу-
ватися і як посохом у довгих
мандрах; згадаємо іудейського
Моїсея з палицею, котрий 40
років водив євреїв. Кам’яні
сокири, списи, луки і стріли
були важкою, неособистою, так
би мовити «польовою» зброєю
для полювань і воєн.

Палиця «кий» як символ
влади, що був у першокнязя,
став переходити з покоління у
покоління династії Кийовичів
(назва роду аналогічно
Рюриковичам, Гедеміновичам,
Мономаховичам і т.д.), або,
якщо тоді ще не було сімейного
життя, до кожного, обраного на
віче, нового ватага-князя.
Вважаємо, саме від цього сим-
вола, найвищої в усіх слов’ян
влади, і походить ім’я першого
провідника-князя Кия та міста
Київ, де був його стіл.
Нагадаємо, що подібні символи
влади (кий) були, окрім
Моїсея, у багатьох первісних
правителів: від фараонів
Єгипту, царів Вавілону аж до
папуасів Міклухо-Маклая.

Для підтвердження нашої
гіпотези маємо намір розробити
візуальне зображення символа
влади у праслов’ян, старо-
давнього кия. Але перед такою
розробкою необхідно створити
текстову модель виробу. Хоча

слово «дизайн» походить від
давньогрецької «сігма», проте
вживати його не доцільно,
говорячи про ремісничі вироби
первісного суспільства, тому
вводимо термін «протоди-
зайн». 

Таким чином, спробуємо
словесно описати можливі
варіанти наступних візуальних
реконструкцій князівського
кия.

Бачимо три такі певні інтер-
претації:

–кий легендарного пер-
шокнязя міг бути величезною
(до 2,4 м довжиною) вузлува-
тою палицею, пофарбованою,
наприклад, охрою або просмо-
леною, яка виносилася його
помічниками перед народом і
гостями для їхнього залякуван-
ня, підкреслення авторитету
ватага. Це було щось на кшталт
козацького бунчука;

–чималим (до 1,8 м) посо-
хом, укритим різьбленим орна-
ментом та розфарбованим у
декілька кольорів, прикраше-
ним коштовними каміннями
або золотими і срібними пла-
стинами, подібно до скіпетра,
великої булави, яку носив сам
князь;

–невеликою, також при-
крашеною, паличкою-кийком
(до 1,2 м), на яку, в основному,
спирався престарілий князь-
воїн при ходьбі, адже шлях
праслов’ян до Дніпра був чима-
лим, а сам князь цілком міг
бути, за сучасним визначен-
ням, інвалідом,  що шкутильгав
на поранену в молоді літа ногу.
Така прикраса-кийок могла
дивувати народ і гостей своєю
вишуканістю.

    дя людини – палиці-кия,
свідчить, що Київ міг бути пер-
шим протомістом на Євро-
Азійському просторі при засе-
ленні людиною, що частково
підтверджується знахідками на
території України. Таке вида-
ється можливим, якщо перша
назва та значення її основи не
змінювалися і передавалися з
покоління у покоління в авто-
хтонних народах, що історично
мешкали тут та можливих при-
шельців. Вкажемо, що відомі
пізніше знаки символів влади:
скіпетр, булава, бунчук та ін.
також можуть походити від
праслов’янського кия.

Видимі наслідки заслуже-
них бойових поранень завжди
справляли позитивне враження
на людськість і додавало слави
воїнам. Наприклад, певний час

не ходив зовсім київський
богатир Ілля Муромець, шку-
тильгали Ярослав Мудрий,
Чингіз-хан і Тимур, адмірал
Нельсон, фельдмаршал
Кутузов були одноокі, із трав-
мами рук. Тому гіпотетично ціл-
ком вірогідно, що першокнязь,
маючи змолоду поранення в
героїчній битві, ходив усе
життя з києм, який визначив
його військове ім’я, а в подаль-
шому трансформувався в назву
столиці – Київ.

Князь Кий, напевно, був
поважний діючий ветеран із
наявними наслідками пора-
нень у славетних боях, наприк-
лад, шкутильгав на одну ногу. В
такому випадку провести свій
народ найдовшим переходом
без кия-посоха він просто не
міг. З іншого боку, наявність в
імені вождя та назви града
такої страшної, смертельної
зброї, яким у ті часи був кий,
відразу говорило всім, хто
головний на території цієї дер-
жави, кому слід підкорятися,
добровільно платити данину-
полюддя, адже в цьому граді
найбільше страшних київ, що
дуже боляче б’ються і можуть
забити зовсім. Навіть якщо
переселення праслов’ян відбу-
валося у пізні часи «бронзи»
або «заліза», зброя з цих мате-
ріалів була дуже вартісною і
була у визначних бійців-дру-
жинників.

Напевно, першокнязь пра-
слов’ян був надзвичайно май-
стерним у справі фехтування на
киях, тобто був найвідомішим,
найславнішим чемпіоном тих
часів і отримав бійцівську клич-
ку Кий за назвою улюбленої
зброї.

На підтвердження гіпо-
тези  походження бойового
прізвиська першокнязя пра-
слов’ян від дерев’яного кия
наведемо ще таку думку.
Найбільш вірогідно, що цей
народ кочував лісостепом,
місцинами, де було
достатньо дерев, але  не
непролазні хащі та болота
або степи. Обробка дереви-
ни як виробничого матеріа-
лу первісними умільцями
була значно легшою, ніж,
наприклад, каміння, яке в
цих місцевостях важко було
знайти. В історичній науці
ця доба розвитку людства
має назву «кам’яний» вік,
проте за поширеністю виро-
бів краще його б називати
«дерев’яним». Зрозуміло,
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що численні давні дерев’яні
в и р о б и  н е  м о г л и  з б е р і г а -
т и с я  в  з е м л і  у п р о д о в ж
т и с я ч о л і т ь .  Т о м у  ч а с т і ш е
а р х е о л о г и знаходять тільки
кам’яні частини сокир та

молотків без дерев’яних
ручок, які протрухлявіли.
Зрозуміло, що в цих умовах
дерев’яний кийок був, мож-
ливо, першим і найпошире-
нішим знаряддям первісної
людини взагалі, і, зокрема, у
племенах праслов’ян.

Про назву 
слов’янської 
першостолиці

(Закінчення.
Початок на 14стор.)

Олександр ГОРБИК,
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Стежками юності пройдусь
Стежками юності пройдусь,
І все найкраще пригадаю,
Й колишню мрію молоду
Я й досі добре пам'ятаю.

Поїхать рвався я кудись,
Тебе залишити, мій краю,

Не знав, що може назавжди
Я сокровенне щось втрачаю.

Бо був занадто молодим
Ще вчора в школі я навчався,

Тому із селищем своїм
Я дуже легко розпрощався.

Та де б не був і де не жив,
Чомусь я згадував частіше,

Той край, де юність я провів,

Де небо вище й красивіше.
І вишні в батьківськім саду
Не забував ніде й ніколи,
І мріяв, як колись зайду

До рідної назавжди школи.
До тебе радо повернусь,

У гості знову завітаю,
Стежками юності пройдусь
І все найкраще пригадаю.

В дворі росте черемуха,
Мабуть, десяток літ,

Людей всіх зачаровує
Її духмяний цвіт.

У квітні починалася
Тут в нас палка любов,
Стрічала свого милого,
Як він з роботи йшов.

Приспів

Черемуха, черемуха, знов
рясно розцвіла,

Отут біля черемухи щасливою,
була

Та дуже швидко втратили
кохання ми своє,

Мене покинув милий, вже
інша в нього є.

Слова тут чула ніжнії,
Їх говорив не раз,

Черемуха теж вірила,
Вітала обох нас.

Якось мене затримала
Хурделиця-зима,

Прийшла я на побачення,
А милого нема.

Приспів

Зустрів він іншу дівчину,
Повів в свої світи,

А хуга припорошила
Його й її сліди.

Черемху не минаю я,
Засмучена й вона,

Що зрадив мене милий,
Ну в чім наша вина?

Приспів

Та знаю я: черемуха
Знов рясно зацвіте,
Зустріну я кохання
І вірне, й молоде

Радітиму, сміятимусь
Життю я знов і знов,

Ще пошкодуєш, любий,
Що втратив ти любов.

Приспів
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