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ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

НА НАВЧАННЯ ЗАПРОШУЄ УНІВЕРСИТЕТ
Абітурієнт-2015

Людно було останньої суб-
оти березня в нашому універ-
ситеті. За традицією тут відбув-
ся День відкритих дверей. Його
програма була цікавою і
насиченою. Майбутні абітурі-
єнти, їхні батьки, родичі й друзі
зустрілися з керівниками та
викладачами вишу, побували в
аудиторіях і навчальних лабо-
раторіях, в Українсько-корей-
ському центрі. Не обминули
присутні на дійстві і Площу
знань. Там саме в ранкові годи-
ни веселилась дітвора, котрою
опікується реабілітаційний
центр навчального закладу.

Та найбільше переживань і
хвилювань випало тим юнакам
та дівчатам, котрі цього дня
проходили пробні тестування з
кількох предметів. Переживали
не тільки самі майбутні студен-
ти – а віриться, що більшість
сьогоднішніх учнів загально-
освітніх шкіл та профтехучилищ,
ліцеїстів поповнять аудиторії
вишів, а й їхні близькі.

На зустріч із батьками при-
йшли представники всіх
навчальних підрозділів універ-
ситету. Вони досить повно і від-
верто розповідали про умови
навчання, перспективи випуск-
ників вишу щодо працевлашту-
вання, про те, як організову-
ється дозвілля студентів. Тон
саме такій розмові задала від-
повідальний секретар при-
ймальної комісії О.А. Веденєєва.

Перед присутніми на зустрічі
виступили директор Інженерно-
технологічного інституту В.В.
Малишев, завідувач кафедри
інформаційних технологій та
програмування, відомий нау-
ковець С.С. Забара, декан
факультету біомедичних техно-
логій В.О. Мовчан, І.І. Гараніна
(Інститут економіки та менедж-
менту), молоді заступники
директорів інститутів О.О. Фаст
(Інститут права та суспільних
відносин) та О.А. Бурко
(Інститут соціальних техноло-
гій), завідуюча кафедрою укра-
їнської мови, літератури та
східних мов О.В. Коломієць,
доцент Інституту філології та
масових комунікацій Н.І.
Головченко, директор коледжу
«Освіта», заслужений праців-
ник освіти України С.І.
Смолянова та директор
Інституту відкритої освіти О.В.
Майборода. 

А щодо тих, хто може стати
студентом нашого чи інших сто-
личних вишів, то одразу зазна-
чу: до випробувань вони та їхні
близькі поставились дуже
серйозно. За ліцеїстку Аліну
Фролову дуже переживала її
мати Інна Володимирівна, еко-
номіст за фахом. Дівчина мріє
опанувати бухгалтерський фах.
За Олександра Надіна, котрий
мав показати свої знання анг-
лійської мови, вболівала його
дівчина.

Згодом включився в розмову
іншої майбутньої абітурієнтки з
доцентом кафедри цивільного
господарського та криміналь-
ного права  І.М. Ямковою. Анна
Вітренко вивчала туризм у
Дарницькому училищі столиці.
Хоче продовжити навчання з
цього фаху саме в нашому уні-
верситеті. І така можливість у
дівчини є.

Дуже символічно, що цього
дня в університеті відбулась
неформальна зустріч випуск-
ників різних років. Вона засвід-
чила, що наш навчальний
заклад успішний, він дав і дає
можливість самореалізуватись
тисячам юнаків і дівчат.

Анатолій УРБАН

СЕРЕД КРАЩИХ
Нещодавно підбито підсумки

Шостої міжнародної виставки
«Сучасні заклади освіти –
2015». Серед переможців в
окремих номінаціях є і наш уні-

(Газета «Освіта», 

№ 17-18, 15-22 квітня 2015 р.)

Вітаємо

верситет. Він удостоєний Гран-
прі «Лідер професійно-техніч-
ної освіти України».

На університетському святі
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На патріотичній хвилі

Іде незакінченна національ-
но-визвольна війна, яка про-
довжується майже 360 років з
одним ворогом. На превеликий
жаль, не всі українці розуміють,
хто саме є ворогом у цій війні, і
пропаганда, яка іде із сусідньої
держави, наповнює мізки
людей брехнею і облудою.
Головне завдання митців, нау-
ковців та всієї інтелігенції
України – донести в цих склад-
них умовах слово, покликане
правдою та зігріте серцем.

На прохання Міністерства
оборони екс-міністр культури
України Євген Нищук ініціював
довготривалий проект «Митці
на лінії вогню» і найпершим
кроком була поїздка діячів
культури на передову і блокпо-
сти по всій зоні АТО під назвою
«Святий Миколай – воїнам». За
словами військового коорди-
натора проекту капітана Сергія
Громового, зусилля артволон-
терів спрямовувались, у першу
чергу, на зустрічі саме з тими
вояками, що тривалий час
перебувають на передовій і, як
ніколи, потребують духовного,
родинного спілкування. Отож,
щирість, природність і непід-
робне піднесення було осно-
вою зустрічей.

Непрості організаційні
моменти взяла на себе
Державна агенція промоції
культури України, зокрема її
директор Оксана Фещак.
Виїжджав «творчий десант» 15
грудня ввечері від Михайлівсь-
кого монастиря. Благословив
на вдалу дорогу і відправив

молебень священник, серед
проводжаючих було багато
волонтерів.

Режисером і натхненником
заходів виступив заслужений
діяч мистецтв України Сергій
Архипчук, який надзвичайно
гармонійно втілив образ
Святого Миколая. Зі слів пана
Сергія, важливу і дієву роль у
втіленні проекту зіграв
Чернігівський військово-
музичний центр сухопутних
військ (керівники О.Шевчук,

С.Невзоров), солісти Ірина
Пекельна, Іван Супрун, звуко-
режисер Володимир Мелашен-
ко. Пісні про Україну, рідний
край, захисників Вітчизни, про
єдність армії і народу розпочи-
нали і завершували творчі
зустрічі. Цікаві історичні довід-
ки, факти подавав неперевер-
шений оповідач історичних
сюжетів, дослідник, видавець
Сергій Коваленко. До «творчо-
го підрозділу» входив лідер
гурту «Фата Моргана» Ігор
Роман (Горлівка), який викону-
вав власні пісні. До речі, мав
нагоду 9 травня 2014 року від-
чути всі «принади» спілкування
з новою владою, а точніше з
«рускіми асвабадітєлями», про-
вівши кілька днів із тортурами у
полоні в Горлівці. Також пісні в
авторському виконанні звучали
від мандрівного кобзаря (тут
під гітару) Василя Лютого.
Особливо гаряче сприймали
хлопці пісні «Меч Арея»,
«Донецьк. Аеропорт», при-
свячену «кіборгам», «Мчать
козаки» – написану в пам'ять

Митці на лінії вогню
загиблим під Іловайськом.
Свою поезію (іноді з гострими,
але актуальними слівцями)
читав спортивний коментатор,
автор і ведучий  програми
«Чоловічий клуб» на Першому
Національному телеканалі
Дмитро Лазуткін. Подружній
дует, заслужені артисти
України Інесса Братущик (лау-
реат першої «Червоної рути»)
та Орест Хома дарували укра-
їнські народні жартівливі і пісні,
які стали популярними в їх
виконанні. Заслужена артистка
України, володарка Гран-прі
міжнародного фестивалю «Світ
музики» в Італії, артистка
Національного радіо України,
доцент Університету «Україна»
Світлана Іванівна Мирвода
привезла на Схід «Пісню водія
АТО» (сл. О.Балабка, муз.
Л.Нечипорука), «Мій син», під
час виконання якої дарувала
воякам шалики, рукавички.
Зацікавлено сприймали слухачі
історію створення романсу
«Друже Ковалю» (на мелодію
«Поруччик Голицин») і його
виконання дуетом у складі
Світлани Мирводи і Василя
Лютого.

Фотокором поїздки був
Віктор Глазко, завдяки якому
маємо чудові світлини – фото-
факти. Отець Олександр з
Одеси (УГКЦ) молився за нас,
за бійців, спілкувався з ними,
дарував молитовники.

Перший концерт (16.12) від-
бувся у Сватівському районі, на
Луганщині у частині реактивної
артилерії. Цей концерт, як і

кожен наступний, був дуже
мудро побудований. Адже за
задумом режисера С.Архипчука,
окрім розважального моменту,
ненав'язливо і щиро  хлопцям
подавався патріотизм. Під час
ритмічних і запальних пісень
(І.Пекельної, С.Мирводи,
І.Братущик) вояки з мужніми,
обвітреними, часто неголени-
ми обличчями ставали завзяти-
ми танцюристами. На думку
приходила приказка: «Хто як
танцює – так і воює». Вони були
прекрасні!

17 грудня було чотири зустрі-
чі: два виступи широкоформат-
ні і два імпровізовані на блокпо-
стах. Це Старобільський і
Біловодський райони Лугансь-
кої області, для одного із
батальйону ТРО і для розвідни-
ків. Завершальний виступ був у
полі зі скаженим вітром, уже у
сутінках, за 800 м від кордону з
Росією. Постові прослухали
кілька пісень під гітару та отри-
мали від Святого Миколая
подарунки. А потім і самі не
втримались – заспівали. До
речі, ми намагалися виступати
вдень, бо керівництво АТО доз-
воляє пересуватись тільки в
світлу пору доби. З особливою
турботою військові перейма-
лись нашою безпекою. Постійно
були супроводжуючі, які добре
орієнтуються на місцевості та
мають відповідний документ.
Артисти були забезпечені бро-
нежилетами й касками.

18 грудня наш автобус напра-
вився від Артемівська на
Дебальцівський плацдарм, де

Ось такі вони захисники Вітчизни

Виступає Світлана Мирвода



на передовій. Хай береже
Господь колегу!

20 грудня у Краматорську
зустріли…Леніна у жовтих шта-
нях і блакитному пальті.
Виступали перед «кіборгами».
Саме тут на «біс» сприймалась
пісня В.Лютого «Донецьк.
Аеропорт». Командування
вручило нам грамоту з подя-
кою. Повертаючись, увечері ми
завітали в село Октябрь
Великоновосілківського рай-
ону Донецької області до
людей похилого віку до
Територіального Центру соці-
ального обслуговування та
надання соціальних послуг, де
передали харчі і подарували
невеликий виступ артистів.
Мешканці були щасливі, дехто
не стримував і сльози.

2000 вояків, які отримали
майже 3 тонни подарунків.

Подарунки від Святого
Миколая були зібрані небайду-
жими українцями.

Ми впевнені, бо самі це
бачили, що наші зустрічі і пода-
рунки зігріли воїнам душі та
серця. Емоції солдат, відгуки
керівництва підтверджують, що
акція вкрай необхідна, бо гар-
монійно поєднує виховні
моменти і піднімає бойовий дух
вояків.

Слава Україні! Героям слава!
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відбулись зустрічі майже на
передовій на одному із неба-
гатьох токів, що збереглися.
Військові були настільки звору-
шені нашим виступом, після
нього поділились з нами своїм
солдатським обідом.

19 грудня у місті Слов'янськ
бачили на околиці розтрощені
будинки. Проїжджали гору
Карачун, де точилися пекельні
бої. Виступ відбувся у
Краматорському аеропорту. На
концерті був присутній справж-
ній генерал, добровольці з
«Правого сектору», а більшість
бійців – вихідці з Рівненської
області. Дуже приємною була
зустріч і знайомство із полков-
ником, який колись викладав в
Університеті «Україна», це –
Оксьон Василь Ілліч.  Тепер він

21 грудня у Маріуполі, де
базується Національна гвардія,
по приїзді нас одразу ж попере-
дили: якщо зазвучить поперед-
жувальна сирена, то є чотири
секунди, щоб добігти до блін-
дажа. А як то бігти у концертних
чобітках на високих підборах?
Краще босоніж! На щастя роз-
зуватись не довелось. Цей
завершальний концерт видався
на піднесенні – хлопці із задо-
воленням пританцьовували, а
наприкінці всі поспішили до
спільного фото.

На зворотному шляху до
Києва в одній із танкових
частин теж привітали воїнів і
словом, і гостинцями.

Загалом творча група проїха-
ла 2600 км, відбулось 11 висту-
пів. Нас почули і побачили до

Щоденник поїздки вела
доцент Університету

«Україна»,
заслужена артистка України

СВІТЛАНА  МИРВОДА

Пісня під гітару

Поряд із захисниками України

Свята

Змагаються таланти
Нинішнього року ці два дуже

популярні в університеті заходи
об’єднали, провели одночасно.
Думається, не тому, що хотіли
щось заощадити: кошти, пере-
дусім, чи час. На нашу думку,
керувались, насамперед, тим
що і Університетське літо, і
«Сяйво надій» багато в чому
близькі за змістом і спрямовані-
стю. Адже в обох випадках зма-
гаються здібності, таланти,
визначаються кращі у заняттях,
уподобаннях. І охочих позмага-
тись, посперечатися з іншими
ровесниками щороку більшає.

Університетське літо підбиває
підсумки навчального року.
Визначаються кращі інститути,
факультети, кафедри, студент-
ські групи, кращі студенти і їхні
наставники.

«Сяйво надій» – фестиваль
талантів. Свої здібності у багать-
ох номінаціях демонструють
студенти з особливими потре-
бами. Це загалом чудова мож-
ливість показати, на що здатні
юнаки і дівчати, яким живеться
складніше і важче, ніж їхнім здо-
ровим ровесникам. Але всіх без
винятку конкурсантів варто
похвалити за те, що вони не
пасують перед труднощами,
намагаються, причому успішно,
довести, що вони багато що
можуть. І дуже часто творчі
роботи, виступи багатьох учас-
ників фестивалю ні в чому не
поступаються доробку тих, хто
прийшов чи приїхав на чергове
Університетське літо, щоб перед
вимогливими глядачами засвід-
чити свої творчі можливості.

Цьогорічні свята відкрив пер-
ший проректор університету І. Т.
Кучерявий. Він привітав учасни-
ків університетського літа і
фестивалю, всіх присутніх на
дійстві.

Обидва свята вдалися, викли-
кали непідробні схвалення й
зацікавленість численної публі-
ки, що зібралася на Площі
знань. Щедрими оплесками
присутні нагородили всіх тих,
хто гарно навчається, активний
у громадському житті, у спорті й
науці, справді талановитий у
мистецтві. Кваліфікованому
журі, якому доручили визначати
кращих співаків, танцюристів,
декламаторів, було непросто це
зробити. Бо талантів, як завжди,
вистачало. Але журі, очолюване
проректором з навчально-

виховної роботи А.В. Коро-
тєєвою, справилося з відпові-
дальним дорученням.

Впевнено вели свято треть-
окурсниця Київського коледжу
«Освіта» Юлія Рибальченко і
четвертокурсник Інституту соці-
альних технологій базової
структури Університету Сергій
Ушеренко.

Сподіваємось, що у нашому
університеті, і в його територі-
ально відокремлених підрозді-
лах талантів тільки більшатиме.
Адже до нашого навчального
закладу вступають та успішно
навчаються в ньому чимало
здібних особистостей, для реа-
лізації яких створюються всі
умови.

Власна інформація
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10 березня 2015 року в
читальній залі центральної біб-
ліотеки Університету «Україна» 

відбулися Шевченківські
читання на тему: «Кобзар»: від
минулого до сьогодення», спі-
ворганізаторами яких стали
викладачі кафедри українсь-
кої мови, літератури та східних
мов і співробітники бібліотеки. 

Із доповіддю на тему
«Світове значення творчості

Тараса Шевченка»
виступила завіду-
вач кафедри укра-
їнської мови, літе-
ратури та східних
мов, кандидат
філологічних наук,
до-цент О.В. Коло-
мієць. Директор
бібліотеки Уні-
верситету «Украї-
на» Н.П. Колес-
никова провела
к о м е н т о в а н и й
огляд видань від
першого «Коб-
заря» до сучасно-
го.

Окрім того, при-
сутніх зацікавила
виставка-етюд «Не
вмирає душа на-
ша, не вмирає
воля» та бібліогра-

фічний огляд, проведений
заступником ди-ректора біб-
ліотеки університету Н.В.
Панасюк. Вона звернула увагу
присутніх на багатий фонд
Шевченкіани, який представ-
лений цікавими ви-даннями:
«Заповіт Тараса Шевченка
мовами народів світу», аль-
бом Т.Г. Шевченка «Три літа»,
першим виданням «Кобзаря»
для воїнів АТО, виданим в уні-

верситеті, та багатьма іншими.
Необхідно відмітити і змі-

стовну доповідь кандидата
філологічних наук, доцента
кафедри української мови,
літератури та східних мов Т. В.
Белімової на тему: «Пісенний
вимір поетичного світу Тараса
Шевченка».

До участі в читаннях поетич-
них творів Тараса Шевченка
долучилися студенти універси-
тету, які із захопленням декла-
мували вірші поета українсь-
кою мовою – Діана Проко-
пенко, Анна Ткаліч, японсь-
кою – Євгенія Василишин,
азербайджанською – Сабіна
Агамалієва й турецькою мова-

ми – Юлія Мельник та
Анастасія Ярошенко. Не зали-
шились осторонь викладачі й
співробітники бібліотеки:
О. Дзюбан прочитала уривок із
поеми «Катерина», Л. Колій-
чук – ліричний вірш «Зацвіла у
лузі червона калина», а О.В.
Коломієць – «Заповіт» поль-
ською мовою.

Завершуючи захід, присутні
домовились зустрітися через
рік та підготувати виконання
улюблених віршів поета до
вшанування 202-ї річниці від
дня народження Тараса
Шевченка.
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Бібліотека: інформація – знання – успіх

«Кобзар»: від минулого до сьогодення
Шевченківські читання

Тетяна НІЖИНСЬКА,
журналістка

«Бібліотека – територія єдності»
Як відомо, благодійницька

діяльність  формує позитивний
образ України і  сприяє милосер-
дю. Наведу історичні приклади.
Слід назвати прізвища відомих
українських меценатів  Ханенків,
Терещенків, Харитоненків, Си-
миренка, які вносили пожертву-
вання на розвиток вітчизняної
культури і науки. Необхідно
пам’ятати і про діяльність Дори
Юзефівни Доброї, яка на влас-
ний кошт відкрила у Києві першу
навчально-доступну книгозбір-
ню для дітей і кабінет для читан-
ня. На жаль, з часом традиції
меценатства були втрачені. У
наші дні рух благодійництва
поступово відроджується.

Університет «Україна» не
залишається осторонь цієї благо-

родної справи. Наприклад, сту-
дентське самоврядування опі-
кується дитячими будинками. А
загалом колектив університету і
його адміністрація активно підт-
римували героїв Майдану  і вої-
нів АТО.

Бібліотека університету також
зайняла свою нішу у важливій
справі. Доброчинність колективу
здійснюється на засадах законно-
сті, гуманності, спільності інтере-
сів у бібліотечній сфері. Маючи
потужний інформаційний ресурс,
за підтримки керівництва універ-
ситету, книгозбірня вже кілька
років веде благодійницьку діяль-
ність. Ми впевнені, що в наш
нелегкий час благодійництво
сприяє реалізації науково-освіт-
ніх програм бібліотек - партнерів.   

Бібліотечки власної серії
нашого університету  «Мережа
дистанційної освіти» (по 700
прим.) поповнили книжкові
фонди Коледжу культури і
мистецтв, фінансово-правового
коледжу, економіко-правового
коледжу та економіко-правово-
го ліцею м. Києва. Зібрання біб-
ліотеки університету, а саме  книг
із різних галузей знань обсягом
до 2000 прим. документів,
покладено в основу створення
бібліотек військових частин №
3066 та № 3027. 

Спільно зі студентським само-
врядуванням  двічі були переда-
ні комплекти літератури у дитячі
будинки. У серпні поточного
навчального року були зібрані та
відправлені книги до 500 прим.

для бібліотек звільненого  на
Донеччині м. Слов’янська.
Оформлена партія  навчальних
книг понад 1000 примірників  до
Наукової  бібліотеки Донецького
національного університету у м.
Вінниця. 

На черзі підготовка комплектів
літератури Науковій бібліотеці
Донбаського державного техніч-
ного університету у м. Кіро-
воград. 

З метою оновлення бібліотеки,
надана допомога Луцькому
інституту розвитку людини. Їм
передано  понад 7000 примірни-
ків книг. Ми і надалі плануємо
плідно взаємодіяти з бібліотека-
ми України.

Ніна КОЛЕСНИКОВА,
директор  бібліотеки 

університету
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«Це ж класик, автор «Двох
кольорів», – перемовлялися
студенти Відкритого міжнарод-

ного університету розвитку
людини «Україна» дорогою до
аудиторії, де 17 березня мала
відбутися зустріч із Дмитром
Павличком. Проте багато хто
йшов на неї не тільки побачити
письменника й послухати його
твори, а й почути, що скаже ця
активна у всі часи людина,
один із організаторів Народ-
ного руху України, про події,
що відбуваються із країною
зараз. На зустріч із Дмитром
Павличком, окрім студентства,
завітали викладачі кафедри
української мови, літератури та
східних мов Олена Коломієць і
Тетяна Белімова, проректор з
навчально-виховної роботи
університету Антоніна Коротє-
єва, а також побратими Дмитра
Павличка, відомі діячі культу-

ри, серед яких – завідувач
кафедри журналістики Універ-
ситету «Україна» Віталій
Карпенко, мовознавець Іван
Ющук, перекладач Іван
Пасемко.

Дмитро Павличко почав свій
виступ не з лірики. Звертаю-
чись до молоді, він розповів
про діяльність організаційного
комітету зі створення грома-
дянського руху «За Україну в
НАТО», яку започаткував разом
із іншими державними діячами
Л. Кравчуком, Є. Марчуком, В.
Василенком, Ю. Щербаком, І.
Зайцем і В. Огризком. «Маємо
розуміти, що жодними дипло-
матичними способами зупини-
ти війну неможливо: ми повин-
ні мати збройний захист», –
наголосив письменник.

А далі лунали вірші.
Найбільше – зі збірки «Вірші з
Майдану», що побачила світ у
видавництві «Основи». Як учас-
ник Майдану Дмитро Павличко
створив свою поетичну хроніку
про рік, що змінив Україну. Він
прочитав патріотичні вірші
«Новоріч-на ялинка», «Небесна
Сотня», «Війна», «Білоруський
прапор», а також ліричну бала-
ду «Соловій». Особливо акту-
ально звучали такі рядки з
Павличкової «Молитви»:

Хочем жити вольною сім’єю,
Чути в серці людяності щем.
Оточи нас мудрістю Своєю, 
А як треба – захисти мечем!

28.05.2015 № 1�2 (166�167)

Зустрічі з прекрасним

«Оточи нас мудрістю Своєю, 
А як треба – захисти мечем!»

Тетяна СИНЬООК

Твої люди, університете!

Віват, Маріє!
Спортсменка, чемпіонка і при-

зерка багатьох змагань. Це
лише, на перший погляд, почес-
но і дуже престижно. Але за
ними важкі щоденні тренування,
неминучі травми, розчарування,
невдачі. Та саме таке життя сві-
домо обрала Марія Лафіна. Во-
на – студентка ІІІ курсу Інституту
економіки та менеджменту.
Навчається паралімпійка за спе-
ціальністю «Облік і аудит»
Причому обрала денну форму
навчання.

Молодій киянці незабаром
виповниться 21 рік. Доля не була
прихильною до дівчини – вона
народилася з вадами опорно-
рухового апарату. Але ніколи не
підкреслювала свою особли-
вість. Росла, як і всі її ровесни-
ки – була енергійною, гралась
нарівні з іншими здоровими
своїми однолітками. Мріяла
швидше стати дорослою, стати
вихователькою для маленьких
діток. У Марії особливе ставлен-
ня до діток – трепетне.

Та знову ж таки доля поки що
розпорядилася інакше. З десяти
років своє життя дівчинка
пов’язала з інвалідською органі-
зацією «Церебрал». Завдяки їй

отримала змогу виїжджати в
різні оздоровчі табори. Саме тут
знайшла своє спортивне покли-
кання. На дівчинку звернула
увагу тренер з плавання Яна
Миколаївна Ситнікова, котра в
десятилітній «кнопці» побачила
перспективну пловчиню. 

З тих пір минуло
понад десять років.
У Марії вже чима-
ло спортивних
досягнень. На різ-
них змаганнях во-
на виборола бли-
зько 59 медалей,
причому майже
третина з них золо-
ті. 

Марія пишаєть-
ся своїми нагоро-
дами, оскільки
добре знає, якою
ціною дістається
кожна перемога.

Дівчина прони-
клась духом вод-
ного спорту. Їй є на
кого рівнятись.
Хоча б на тих олім-
пійців, з якими
спілкувалась і на-
віть сфотографува-

лася – з Яною Клочковою та
Денисом Силантьєвим.

Активні заняття спортом
Марія поєднувала і поєднує з
навчанням. Після школи у 2010
році дівчина вступила до колед-
жу Торговельно-економічного
університету (КНТЕУ) за спеці-

альністю «Облік і аудит». Після
коледжу продовжила навчання
в нашому університеті за тією ж
спеціальністю. А обрала Марія
Університет «Україна» не випад-
ково: тут її влаштовують умови
навчання для студентів з особли-
вими потребами. Є у виші і зна-
йомі студенти, котрі переконали
дівчину, що саме тут буде їй
комфортно, і знання, які вона
здобуде, не менші, ніж в інших
вищих навчальних закладах сто-
лиці.

Марія – майстер спорту з пла-
вання. Мріє ввійти до складу
збірної України з водних видів
спорту, виступити на найпре-
стижніших змаганнях.
Побажаємо дівчині якнайшвид-
ше досягти цього!

Спортивні досягнення – це
один із способів самореалізації
особистості. Друзі, однокурсни-
ки, всі, хто знає Марію, впевнені,
що її найбільші перемоги в
навчанні і спорті попереду. Тож
щиро бажають спортсменці-
паралімпійці наснаги і терпіння,
удач і нових успіхів. Щасти тобі,
Маріє!

Юлія КРИВОШЕЙ,
психолог Університету

«Україна»  
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Формування екологічної
культури є одним із пріорите-
тів державної політики
України. Становлення і розви-
ток екологічної освіти в
Україні висвітлює перебіг змін
у ставленні суспільства до її
ролі та функцій у формуванні
доцільних взаємовідносин у
системі "людина-природа-сус-
пільство". Формування еколо-
гічної компетентності майбут-
ніх інженерів хімічних спеці-
альностей є необхідним і вод-
ночас досить складним зав-
данням, на успішність вико-
нання якого впливає низка
чинників. Можливість ефек-
тивного формування екологіч-
ної компетентності у студентів
з’являється лише за певних
дидактичних умов. Однією з
них є розробка відповідного
змісту для засвоєння студента-
ми. Саме тому так важливо –
розробити зміст спецкурсу
"Екохімія". 

Зміст – дуже важливий ком-
понент навчальної діяльності.
Він обумовлений складовими
соціального досвіду: системою
наукових знань, способів
діяльності, досвідом творчої
діяльності, емоційно-оцінним
ставленням до навколишнього
середовища, а також відповід-
ними життєвими цінностями.
Саме якість та результат освіти
визначаються її змістом, систе-
мою, організацією, засвоєн-
ням, навчанням і вихованням,
а також здібностями та моти-
вацією всіх суб’єктів.

Добір змісту екологічної
освіти і виховання у ВНЗ перед-
бачає певний набір та зміст
навчальних предметів, струнку
її систему, взаємозв’язок і
послідовність уведення, визна-
чення знань, умінь та навичок,
якими мусить володіти майбут-
ній фахівець з предмета хімія, а
також систему понятійно-тер-
мінологічного апарату. Метою
екологічної освіти є розвиток
уявлень про основні характе-
ристики середовища, що ото-
чують людину, відношення в
ній і ставлення до неї, на основі
чого людина прагне до збере-
ження і поліпшення середови-
ща. 

По суті, екологічна освіта в
рамках навчання має зробити
внесок у новий підхід у став-
ленні людини до свого середо-
вища – як єдності природного і
штучного, пов’язуючи знання
природничих і суспільних наук
про середовище як єдиний та
необхідний життєвий простір
людини, який можна зберегти і
при постійному розвитку науки
та техніки. Однак екологічна
освіта може робити внесок не
тільки у стратегію існування, а
й у поліпшення якості життя в
конкретних середовищах.

Екологічна освіта намагаєть-
ся відповісти на запитання: які
наслідки зростаючої інтенсифі-
кації в обміні матерією і енергі-
єю між природою й суспіль-
ством; які найважливіші зміни
в системі взаємовідносин у
біосфері; які наслідки має вве-
дення до біосфери великої
кількості нових речовин і еле-
ментів; які суспільні детермі-
нанти ставлення суспільства до
природи й чи повинен захист
природи відбуватися через
гальмування технічного про-
гресу; в чому суть відповідаль-
ності  людини за стан навко-
лишнього середовища?

Зміст хімічної підготовки
студентів, майбутніх інжене-
рів-хіміків визначається
освітньо-професійною програ-
мою підготовки фахівця,
осв ітньо-кваліфікаційною
характеристикою, навчальни-
ми програмами дисциплін
хімічного циклу, іншими нор-
мативними документами й
відображається в підручниках,
посібниках та інших навчаль-
но-методичних матеріалах.

Щоб обсяг відібраних еко-
логічних відомостей був опти-
мальним, не перевищуючи
доступний для засвоєння, ми
скористались способом обчис-
лення оптимального обсягу
навчальної програми, запро-
понованим Я. А. Мікком. За
цим способом доступною вва-
жається програма, обсяг якої
вдвічі перевищує обсяг знань,
засвоєних майже всіма студен-
тами. Цей обсяг і є оптималь-
ним для навчальної програми
чи посібника, адже більший

обсяг був би недоступним для
засвоєння деякими студента-
ми, а посібник чи програма з
меншим обсягом не викори-
стовували би всіх можливостей
тих, хто навчається. Природно,
що ми прагнемо до 100 %
успішності, але в обчисленнях
треба виходити з 95 %, адже
після зменшення обсягу мате-
ріалу студенти засвоюють його
краще, і успішність зростає ще
на кілька відсотків.

Саме у контексті формуван-
ня екологічної компетентності
спеціалістів суттєвими є фахо-
вий рівень, ерудиція, гнучкість,
рішучість, ініціатива, здатність
приймати рішення і брати на
себе відповідальність, що
особливо необхідно в екстре-
мальних екологічних ситуаціях.
Нехтування принципом єдності
людини і природи породило
протиріччя між поведінкою
людства та сучасним станом
довкілля. З огляду на те, що
майбутнє належатиме молоді,
її вмінню оцінювати ситуацію,
адекватно реагувати на зміни
та вирішувати проблеми, що
пов’язані із виживанням пла-
нети, щораз більшої ваги набу-
ває формування не тільки еко-
логічних знань, а й екологічної
поведінки людини, що базу-
ється на новому екологічному
мисленні. Тому студент протя-
гом навчання у виші має аналі-
зувати освітній процес з пози-
цій розвитку в нього компе-
тентностей, а випускник – чітко
формулювати набуті ним за
роки навчання компетентності
й оцінювати їх рівень. Адже, як
зазначається в словнику С.
Ожегова",…компетентний –
той, хто знає, поінформова-
ний, авторитетний в певній
області", а А. Івченко в тлумач-
ному словнику української
мови формулює, що компе-
тентний – той, хто має достатні
знання в певній галузі.

Компетентнісний підхід доз-
воляє, спираючись на суто тео-
ретичний аспект щодо моделі
спеціаліста, сформулювати
потрібну практикам ефективну
систему роботи, що цілком
інтегрується із сучасними кон-
цепціями психології, педагогі-

ки, соціології. Сьогодні ми спо-
стерігаємо, що предметна
форма організації знань посту-
пово замінюється проблемни-
ми формами її організації
(наприклад, демографічна,
екологічна, економічна тощо).
Для розв’язання певної про-
блеми недостатньо знань з
однієї навчальної дисципліни.
Розв’язання професійних зав-
дань лежить, як правило, у
міждисциплінарній площині,
хоча кожна із дисциплін
робить свій внесок у процес
вирішення завдання. Для
розв’язання екологічних про-
блем потрібні знання з різних
галузей науки, особливо хіміч-
ної. Зокрема, екологічні відо-
мості мають бути присутніми у
технічних вишах у процесі вив-
чення курсів "Загальна хімія",
"Аналітична хімія", "Фізична
хімія", а також таких загально-
професійних курсах, як
"Безпека життєдіяльності" та
"Основи охорони праці" тощо.
Тобто йдеться про професійну
спрямованість навчальних
дисциплін природничо-техніч-
ного циклу в цілому і підготов-
ку інженерів-хіміків зокрема,
забезпечуючи їхню необхідну
екологічну компетентність. З
цією метою необхідна розроб-
ка дидактичних засад форму-
вання екологічної компетент-
ності майбутніх інженерів-хімі-
ків.

Термін "засади" трактується
як основа чогось, те головне,
на чому ґрунтується, базується
що-небудь, вихідне, головне
положення, принцип, основа
світогляду, правило поведінки.
Тобто стосовно науки поняття
"наукові засади" тотожне
поняттю "наукові основи", бо
воно дійсно означає базис, під-
валини, фундамент, на якому
щось базується. Тож часто
використовують поняття "ди-
дактичні засади", як стилістич-
но більш український вираз. В.
В. Краєвський вживає поняття
"дидактичні основи" для позна-
чення сукупності норм, що
регулюють відбір складу соці-
ального досвіду (тобто зміст
освіти). Отже, з точки зору
дидактики, дидактичні засади
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або ж дидактичні основи роз-
глядаються з урахуванням
єдності змістової і процесуаль-
ної сторін навчання, характе-
ристик процесу навчання
тощо. А. Г. Шабанов називає
дидактичним забезпеченням
усе те, що з позицій дидактики
зумовлює засвоєння змісту й
забезпечує компетентнісно-
орієнтований підхід і опти-
мальні умови для продуктив-
ної самостійної навчально-
пізнавальної діяльності, тобто
по суті дидактичні основи. 

До дидактичних основ нале-
жать, перш за все, дидактичні
підходи і дидактичні принци-
пи, які, на наш погляд, вико-
ристовують як основні у про-
цесі викладання основного
хімічного і екологічного змісту.

У сучасній філософії катего-
рією "підхід" давно послуго-
вуються не лише в педагогіч-
них дослідженнях, але й в
освітній практиці. Ця категорія
використовується для позна-
чення спектра практичної орі-
єнтації педагога на певну
сукупність взаємопов’язаних
понять, ідей і способів педаго-
гічної діяльності. Спектр таких
підходів різноманітний. Спря-
мованість на певні з них доз-
воляє вибудувати стратегію
освітньої діяльності, здійсню-
вати обґрунтування певної
освітньої моделі чи певного
напряму формування знань.

Головним методологічним
підходом в освіті є синергетич-
ний підхід, який базується на
теорії складних нелінійних
динамічних варіативних сис-
тем, що самоорганізуються,
тобто ґрунтується на природ-
ничих знаннях. Сьогодні спо-
стерігається перенос цього
підходу на соціальні об’єкти.
Тож освітній процес як різно-
вид соціального нині розгля-
дають як відкриту систему
(система освіти), яка здатна
адаптуватися до умов, само-
регулюватися, взаємодіяти з
іншими системами, проти-
стояти зовнішньому дестабілі-
зуючому тиску, самоорганізо-
вуватись. Нині синергетичний
підхід став загальнометодоло-
гічним у педагогіці. Особливо
без нього не можна собі уяви-
ти формування концептуаль-
них фундаментальних знань,
до яких належать екологічні
знання, на розумінні яких
ґрунтуються механізми само-
організації природи і суспіль-
ства, їх спільної еволюції (кое-

волюції). З позицій синерге-
тичного підходу модель фор-
мування екологічної компе-
тентності майбутніх інженерів-
хіміків у процесі вивчення
фахових дисциплін є цілісною
системою, що забезпечує свій
розвиток за рахунок викори-
стання як внутрішніх резервів,
так і можливостей, визначених
умовами зовнішнього середо-
вища. 

Для формування цілісних
екологічних знань у фахівців-
хіміків важливе значення має
також системний підхід, як
невід’ємна особливість теоре-
тико-методологічних знань,
умінь і навичок. Саме цей під-
хід дозволяє встановити у сві-
домості студентів структурно-
функціональні зв’язки між яви-
щами і наслідками, виявити
ієрархічні зв’язки між поняття-
ми, встановити рівні розвитку
понять, з’ясувати в одних
випадках причинно-наслідко-
ву залежність, а в інших –
часткову відсутність детермі-
нації при взаємодії складних
систем, невизначеність резу-
льтатів їх взаємодії (тут має
місце також і синергетика).
Розвиток необхідних екологіч-
них компетентностей під час
вивчення хімічних дисциплін –
першочергове завдання вишу
в підготовці конкурентоспро-
можних спеціалістів. Відсут-
ність системних знань призво-
дить до їх фрагментарності,
мозаїчності, веде до розрив-
ності мислення, неусвідомлен-
ня навчальної інформації,
формалізації знань, нерозу-
міння меж дії законів природи.
Набуття знань у вигляді "купи"
не може забезпечити їх фунда-
ментальності і веде до неком-
петентності спеціаліста. 

Сьогодні спостерігається
тенденція й до пріоритетного
значення діяльнісного підходу
у засвоєнні студентами про-
грамного матеріалу. Акцент
нині зміщується з інформуван-
ня студентів на самопошук
навчальної інформації, само-
оволодіння нею та на вміння її
застосовувати у процесі актив-
ної власної творчої діяльності.
Лише знання, здобуті само-
стійно, запам’ятовуються на-
довго і набувають характеру
компетентності у процесі їх
використання. Тільки в процесі
діяльності розвиваються здіб-
ності особистості. А розкриття
нею свого потенціалу, своїх
внутрішніх резервів для вирі-

шення певної проблеми у про-
цесі діяльності і є самореаліза-
цією. Для посилення діяльніс-
ного підходу ми спланували
розробку творчих проектів,
провели семінари проблемно-
го характеру, здійснили нау-
кові експедиції дослідницько-
го характеру з екологічним
змістом, організували тренінги
певних навчальних дій, пошук
та добір варіантів розв’язку
при виконанні експеримен-
тальних хімічних і суто еколо-
гічних завдань. 

Суттєво важливим і вже
звичним у навчанні є дифе-
ренційований підхід до роз-
витку особистості, за якого для
студентів створюються умови
для максимального розвитку
здібностей, можливостей та
інтересів у засвоєнні їх
навчального змісту. Дифе-
ренціація є засобом розвитку
особистості. Критерієм її
ефективності є відповідність
результатів нав-чання соці-
альному замовленню. Як
окремий випадок диференціа-
ції розглядається індивідуалі-
зація. Цей підхід ми широко
використовуємо у навчанні
студентів-інвалідів. У своїй
педагогічній діяльності праг-
немо донести знання до кож-
ного студента, щоб ефектив-
ність навчання була вищою. За
умови диференційованого
підходу змінилася і роль вик-
ладача: в епоху Інтернету він
перестав бути єдиним джере-
лом знань, а перетворився на
провідника у світ знань, коор-
динатора й консультанта.

Саме із диференційованого
підходу випливає особистісно-
орієнтований. Тобто змінився
характер стосунків викладача і
студента. Останній з об’єкта
навчання перетворився на
суб’єкт власної навчальної
діяльності з набуття внутрі-
шнього змісту своєї освіти.
Роль викладача полягає у
виявленні здібностей студентів
і допомоги в їхньому розвит-
ку. 

Сьогодні у педагогів світу
набуває теоретичного обґрун-
тування розвивальне навчан-
ня акмеологічного типу.
Поняття акмеологічний підхід
походить від грецької "акме" –
вищий ступінь чого-небудь,
розквіт. Акмеологія вивчає
людину із досягненням нею
апогею свого розвитку, найви-
щих показників у творчості.
Освіта у виші має створювати

умови, за яких студенти
навчаються на максимумі
своїх можливостей. Такий
навчальний процес стає про-
дуктивним, бо орієнтує на
досягнення особистісних ре-
зультатів у професійній само-
реалізації. При цьому завдан-
ня викладача – допомогти сту-
денту досягти успіхів у роботі
наукового студентського това-
риства, виконанні індивіду-
альних проектів, курсових і
дипломних робіт тощо. 

І, нарешті, до наукової бази
сучасної педагогіки увійшов
порівняно новий, але най-
більш, на нашу думку, акту-
альний "компетентнісний під-
хід", згідно з яким головним
результатом освіти тепер вва-
жається, не повнота засвоєння
навчального матеріалу, а рівні
компетентностей, які приво-
дять до вміння застосовувати
цілий спектр інтегрованих
знань і особистісних якостей.
Як зазначалося вище, поняття
компетентності включає не
лише когнітивну й операційно-
технологічну складові, але і
мотиваційну, етичну, соціаль-
ну й поведінкову. Тобто набут-
тя компетентності – завдання,
перш за все, самого студента,
вона набувається самою осо-
бистістю, її усвідомленням
необхідності оволодіння ком-
петентністю у майбутній робо-
ті, у процесі розв’язання
багатьох життєвих проблем,
тобто знання стають цінністю
для суб’єкта ("знання – сила"),
підкреслюється їх аксіологіч-
ний аспект. Компетентнісний
підхід особливо необхідний
при набутті фундаментальних
природничих знань, у нашому
випадку екологічних знань,
для фахової підготовки інже-
нерів хімічних спеціальностей.
У цьому випадку обов’язко-
вим є осмислення і розуміння
суті речовин та явищ, які з
ними відбуваються в природі і
на виробництві. Використання
зазначених підходів при їх
удалому поєднанні має забез-
печити студентам набуття фун-
даментальних знань у цілому і
екологічної компетентності
при вивченні хімічних дисцип-
лін зокрема.

Тетяна ЛУКАШЕНКО,
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри сучасної
інженерії

Інженерно-технологічного
інституту університету
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25 грудня 1845 року Тарас Шевченко написав свій знаменитий
вірш «Заповіт». Про ті події, які передували його написанню, моя
розповідь.

Є у Переяслав-Хмельницькому, що на Київщині, місце, тісно
пов'язане з ім'ям Шевченка. Сюди їдуть звідусіль, щоб уклонитися
Великому Кобзареві, і старі, і малі.

Місце це – будинок, де жив приятель Тараса Григоровича лікар
Андрій Козачковський. У нього поет не раз зупинявся під час манд-
рівок на Україну в 1845 та 1859 роках. Андрій Козачковський ліку-
вав поета, коли той був хворий, удвох вони їздили на ярмарок,
ловили рибу на Дніпрі, мандрували околицями й селами
Полтавської та Київської губерній (сам Переяслав тоді був повіто-
вим містом Полтавської губернії). У Переяславі написав Шевченко
поеми «Наймичка» та «Кавказ», поетичну посвяту Шафарикові до
поеми «Єретик», вірш «Заповіт». Намалював кілька краєвидів...

Він так любив – хай спека, хуга
Чи грому першого розкати - 
У переяславського друга
У В'юнищах погостювати.

Ходив з рибалками, бувало,
Дніпровську воду сколихнути,
Щоб зачерпнуть пісень немало
І сили – з глибини Славути.

І над дніпровою сагою
Він пісню вів крізь дні похмурі,
І сам, як явір над водою,
Схилився у людській зажурі.

Зустрів морозяного ранку
Дівча в благенькій одежині,
Малу заплакану Мар'янку, –
І поклонився сиротині.

І обігрів своїм привітом
Ту чорнобриву, карооку,
Що розквітає маком-цвітом
У найлютішу пору року:

-Зов'янь, як цвіт у холодину,
Ще не розвившися...ніж мушу
Водить по наймах в літню днину
Чи покриткою в зимню стужу.
Яку судьбі придумать кару?
Як вилить слово бунтівниче?!

...І кличе він повстанців з Яру
З Холодного – всім серцем кличе.

Богдан Степанюк «В селі під Переяславом»

Близилася зима, треба було до снігу справити наказ комісії.
Старезне місто Переяслав ставало Шевченкові пунктом, де мусив
він попрацювати для комісії; а тут було коло чого працювати. І от у
жовтні бачимо Шевченка в Переяславі. Сюди він приїхав, певне, з
початку другої половини жовтня, бо 16-го він був ще у Лукіяновича
в Маріїнському і тут написав поему «Невольник». У Переяслав він
приїхав трохи хворий. Козачковський гоїв його. 

Творчий настрій його не покидав і тут. Писав тепер усе великі
речі. У Переяславі протягом кількох днів народилася «Наймичка»,
також посланіє Шафрикові й повна прометейської революційності

ода «Кавказ», в якій під враженням смерті друга, що йому «не за
Україну, а за її ката довелось пролити кров добру, не чорну»,
вилив Шевченко всю свою ненависть до царської Росії, а гнобле-
ним нею народам кинув клич: «Борітеся – поборете!».
Козачковський був свідком того, що Шевченко писав ці речі з над-
звичайною легкістю – наче жартома: не тільки слухав при цьому
розмови присутніх, а сам брав у них участь.

У грудні переїхав до близьких од Переяслава В'юнищ – хутора,
що належав симпатичним йому поміщикам Самойловим. У
В'юнищах 14 грудня написав він своє геніальне «Дружнє посланіє і
мертвим, і живим, і ненародженим землякам», а слідом за ним –
«Холодний Яр», переспіви десятьох Давидових псалмів та поезії
«Маленькій Мар'яні», «Минають дні...» і «Три літа». Ще 22 грудня
був тут, але Різдво зустрів у Переяславі вже тяжко хворий: 25 груд-
ня 1845 року написав там свій «Заповіт».

Оповива кімнату сонна тиша,
вже догорає воскова свіча...
А він натхненно пише, пише, пише,
і жар надії жевріє в очах.
Якщо помру – на кручі поховайте, 
там, де Дніпро і далеч степова,
Кайдани рвіть, громадою ставайте...
Шукаючи, відточує слова.
А за вікном тривожний шелест віт,
дрімають переяславські хатини,
не спиться Кобзареві України...

Дмитро Луценко "Заповіт"

Безперечно, ґенезою цього твору було передчуття ще тяжчої хво-
роби, а може й її початки: Шевченко невдовзі заслаб на тиф.

Час перебування в Переяславі він віддав переважно змалюванню
видів з переяславської старовини. Раз якось із Козачковським вони
їздили в село Андруші, де у Козачковського було дворище, і він
заводив там сад. Краса місцевості, гостинність і щирість Андрія
Козачковського так глибоко запали в душу Шевченка, що він не
забув їх і через десять років. У листі до Козачковського, писаному
14 квітня р. 1854, поет, згадавши про Андруші, пише: «Друже мій
милостивий! Як получиш оце не хитросне посланіє, вибери хоро-
ший, погожий день, да повели запрягти у бричку коней, та візьми
посади коло себе жіночку свою і діточок своїх невеличких, та
поїдьте собі з богом в Андруші, та погуляйте гарненько в архієрей-
ському гаю; та, гуляючи попід дубами та попід вербами, згадай той

Духовність

«І мене в сім'ї великій...»
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день, як ми з тобою в Андрушах гуляли. Мені тепер здається, що й
раю кращого в світі не було, як ті Андруші; а вам так, може, остило
на світ дивитися і на сині Трахтемирівські гори. Боже мій! Господи
єдиний! Чи гляну я на ті гори коли-небудь хоч єдиним оком!..» Далі
в тому листі Тарас питає: «Чи  великі виросли дерева, що посадив
ти восени р. 1845? Мені так і здається, що я, як пишу оцього листа
до тебе або як просто згадую про тебе, то так наче дивлюся на тебе,
як ти коло паркана рядочком восени дерева саджаєш... Чи
пам'ятаєте прогулку нашу в Андруші і за Дніпер в Монастирище на
гору? Згадайте той дивний вечір, ту широку панораму, а посеред
неї довгу широку смугу масакову, а за нею блищить, наче з золота
кутий, собор переяславський? Яка чудова тиша торжественна!
Пам'ятаєте: ми довго не спроможні були слова вимовити, доки,
нарешті, біла, ледве примітна пляма не заспівала.:

Та яром, яром за товаром. 
Чудовий вечір, чудовий край і пісні чудові! Багацько добрих спо-

минок зберіг я про старий Переяслав і про тебе, мій щирий
друже!».

Вражіння, якого зазнав Шевченко під впливом Андрушів,
Переяслава, Монастирища і Трахтемирова, він вилив потім у вір-
шах «Сон» («Гори мої високії»). Згадуючи усе те, поет гірко плаче,
що гетьмани – «недоумки занапастили Божий рай!» і так занапа-
стили, що «за Уралом киргизам лучче жити, ніж нам на Вкраїні...».

Звідтіль Шевченко поїхав в Яготин.

Від серця відлягла недуга,
Уже свіжішим став з лиця, – 
А за вікном осіння хуга
Порошить листям без кінця.

Бреде у латаній свитині
Чи покритка, а чи вдова,
Щось тихо промовля дитині
І в сповиточку зігріва. 

Куди іде, вітрами гнана,
Чого шукає у імлі?..
Кива прощально лист каштана,
Поки не зірваний з гіллі.

А видужалому Тарасу
Край отемнілого вікна
Що визріло у серці зразу,
Що сколихнуло кров до дна?

Поквапно він сіда до столу,
Зволожений вогниться зір,
Сльоза скотилась не додолу –
Впилась свинцево у папір.

І та сльозина зігріває
Під тином кинуте маля...

А за Шевченком іздаля
Орел двоглавий позирає,
В мундирі царському кружля.

Борислав Степанюк «Шевченко в Переяславі»

А закінчити розповідь про написання Шевченком «Заповіту»
хочу віршем Ю. Звєрєва «Подивись, Тарасе...»:

Ми ж бо вільні в Україні і в усьому світі!
А згадаймо, як нам воля діставалась в битві.
Як Христа, тебе розп'яли за гріхи людськії.
Ой, шипіли, радіючи, царі-пани злії.
Як помер ти, наш Тарасе, боліли нам рани,
Лиш тоді ми познімали на руках кайдани,
Отоді лише кріпацтво у згадках зосталось.
Та і то не так вже швидко це на світі сталось.
Про скорботне щось я знову... Треба й порадіти,
Що нарешті рідну мову учать наші діти.
Адже це – твоя заслуга, Шевченко наш рідний.
Ти ж боровся за вкраїнську – твоя праця плідна.
Твої вірші, твоє слово будуть в серці вічно,
І за іншим вже законом жити нам незвично.
Заповіт твій пам'ятаєм і твої послання,
Усі мрії твої чисті і мудрі послання.
І чужому научаймось, й свого не цураймось,
Не воюємо в країні, а усі братаймось.
Тож, Тарасе, подивися на свою дитину,
Милу, рідну, дорогую нашу Батьківщину.

(2000 рік, с. Скородна)

І чужому научаймось

Чехи багато що вміють і можуть
Як відомо, Чехія – одна із

успішних європейських країн.
Свідчення тому – досягнення
держави в різних галузях еко-
номіки. Це повною мірою сто-
сується і харчової промислово-
сті.

Нещодавно представники
Чесько-Моравської молочної
асоціації побували в нашому
університеті й переконали в
своїй перспективності та май-
стерності студентів та виклада-
чів кафедри технології харчу-
вання.

Програма зустрічі була
досить цікавою й насиченою.
Почалося з виступів представ-
ників компанії «Якісні європей-

ські молочні продукти» прези-
дента компанії доктора техніч-
них наук Іржі Копачека, провід-
ного фахівця компанії Андрія
Овчарука. Їхню розповідь істот-
но доповнила відомий в Україні
дієтолог Світлана Фус, яка, до
речі, веде відповідну програму
на Українському телебаченні.

Зазначалося, що фундамен-
тальним принципом для всіх
чеських виробників є суворий
контроль якості та безпеки про-
дукції і контроль задоволеності
споживачів у всіх країнах, куди
вже доставляється продукція.
Жорсткий контроль охоплює
весь процес виробництва, який
часто називають «від лану до

столу». Він поширюється на всі
пакувальні матеріали, інгреді-
єнти, добавки, технологічні та
санітарні засоби, які мають від-
повідати європейському харчо-
вому законодавству.

В тому, що продукція чеських
виробників високоякісна, при-
сутні могли особисто перекона-
тись на її дегустації.

Рекламна кампанія асоціації
спрямована на три найпопу-
лярніші групи з широкого асор-
тименту молочних продуктів.
Це вершковий крем, сир та
сирні вироби, йогурти. Про
виготовлення вершкового
крему детально розповів і про-
демонстрував шеф-кухар

закладу ресторанного госпо-
дарства «Кейтеринг Фігаро»
Олександр Шмаков.

Думається, що наші студенти і
всі присутні на презентації не
тільки належно оцінили молоч-
ну продукцію чеських виробни-
ків, а й будуть старатись, щоб у
подальшій уже практичній
роботі добиватись не гірших
показників, ніж у сусідній країні.

Олена ЛЮБЕНОК,
завідуюча лабораторією

кафедри технології харчу-
вання Інженерно-техноло-

гічного інституту

Володимир ПОРТЯНКО,
заслужений працівник культури України
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Поет непотьмареної правди та високої
справді української духовності

Постаті

Сонячне і палахкотливе ім’я українського поета Василя Симоненка
для сучасних та майбутніх поколінь пломенітиме пульсуючим, три-
вожно-радісним бунтівливим сяйвом непотьмареної правди та непо-
ганьбленої духовності. Я, студент Університету «Україна» Андрій
Глібович Горбенко хочу розповісти про цю незвичайну людину, бо він
був знайомий з моїм батьком, який у свій час теж зробив вагомий
внесок, щоб творчість цього талановитого поета була відома для нас
усіх. 

Народився Василь Андрійович Симоненко 8-го січня 1935-го року в
селі Біївці Лубенського району на Полтавщині в селянській родині.
Виховувався без батька. Дитинство і юність припали на воєнні та
післявоєнні роки. Його молоде життя – почорнілі очеретяні стріхи,
маленька хата на одну кімнатку і лозова колиска, де його мати гойда-
ла, співаючи пісень. Приходить ранок, у вікно стукає бригадир і вига-
няє на колгоспне поле. Він бачив удів, які, не прийшовши ще до тями
після недавніх похоронок з війни, йшли у клеєних чунях чи в череви-
ках на дерев’яній підошві з лопатами в руках по темній багнюці в поле,
щоб викопати по гектарові буряків. Вони були ще змушені брати з
собою дітей. Після цього їм давали грами на трудодень. У фільмах,
що крутилися в обчухраному сільському клубі, були кадри, де ріками
лилось молоко з зерном, а від смажених курей та гусей вгиналися
столи. Селянам було важко це бачити, бо вдома вони годували дітей
торішньою мерзлою картоплею, яка була нудно-солодкою на смак.
Жорстокі часи сталінських репресій і дні нужденного колгоспного
життя запали у серце маленького Василя. Це був початок його творчо-
сті та патріотизму, який було збудовано на любові до свого рідного
українського народу.

У 1942-му році майбутній поет пішов до Бієвецької початкової
школи, де провчився чотири роки. У 1946-му році він навчався у п’ято-
му класі Єнківської школи, а в 1947-му році пішов у Тарандинцівську
середню школу, яку закінчив у 1952-му році з відзнакою. 

Ще у школі Василь почав складати вірші, і школярі називали його
гучним словом «поет». Але після закінчення сільської середньої
школи з золотою медаллю Василь дуже добре побачив подвійну сут-
ність свого напівголодного воєнного дитинства. Одна сутність – казен-
на для вчителів та оцінок у школі, а друга – реальне життя поза шко-
лою. З першого класу мозок майбутнього поета був забитий барабан-
ними віршами з читанок та хрестоматій. На зборах у сільському клубі,
а також у місцевих театрах зі сцен не сходили випещені, самозакохані
самодостатні оптимісти в орденах і медалях із потрійними потилиця-
ми та масними губами. У серці Василя народився бунт проти такого

життя. З цього бунту і почалося «шістдесятництво». Усе це я дізнався,
коли прочитав книгу А.О.Ткаченка «Василь Симоненко. Літературний
портрет».

У 1952-му році Василь приїхав до Києва і вступив на факультет жур-
налістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Разом із
Василем Андрійовичем навчався мій батько Гліб Миколайович
Горбенко. Вони ровесники. Якраз перші серйозні літературні спроби
Василя Симоненка припадають на студентські роки. Стажуючись в
університетській багатотиражці «За радянські кадри», він вів рубрику
«На літературному Парнасі».

Починається 20-й з’їзд КПРС, де буде розвінчано кривавий культ
Сталіна. Симоненко та його ровесники-однодумці почнуть питати:
«Як усе це могло трапитися?», але їхні питання залишаться без відпо-
віді. Не минуло й десяти літ після останнього цунамі сталінських
репресій зими 1953 року, як над Україною знову замаячила лиховісна
примара політичного терору. Одебілений від необмеженої влади
Хрущов лишався на всіх найвищих партійних і державних щаблях, а
учорашні сталінські «хижаки» зграями потайки зліталися під чорне
крило Леоніда Брежнєва і «гострили сокири» для нового терору.
Першими мали злетіти голови розумників із «гнилої» інтелігенції, яка
за природою своєю була непримиренним ворогом будь-якої тиранії. 

Але по-юначому вірив Василь у 20-й з'їзд КПРС. Він мріяв, що,
нарешті, прокинуться правда, свобода і демократія. Молодий поет на
повні груди вдихнув озон хрущовської «відлиги» і не ввійшов, а віт-
ром увірвався в затхлу царину тодішнього письменства. Вже перші
його поезії, що бурхонули на шпальти періодики, засвідчили: в укра-
їнській літературі з'явився самобутній і зрілий Майстер.

У 1956-му році Василь Симоненко потрапив до Черкас, де прохо-
див переддипломну практику в редакції газети «Черкаська правда».
Він вимогливо ставиться до своєї творчості і навіть пробує писати
прозу, яка потім представить його збірку «Вино з троянд».

У 1957-му році він після закінчення університету стає літпрацівником
«Черкаської правди». У тому ж році буде надруковано його добірка з
чотирьох віршів. 

Зі спогадів друзів вже відомий такий факт: «Коли готувався третій
номер альманаху «Дніпрові зорі», до нас заходив Василь Симоненко
і приніс свої вірші. Ми їх переглянули і зрозуміли, що це – таланови-
тий поет». Василь Симоненко був високий на зріст, але дуже худий, як
сонях, засмаглий на вітрах. Він швидко оглядав усіх своїм проникли-
вим поглядом, ніби зазирав у душу кожного: скільки-то добра чи зла
таїться там. Поет вважав своїм обов’язком перш за все спілкуватися з
молоддю, нести їй свої думки і бачити, чим вона живе. Усе це він
бажав зробити через свою творчість. 

Через п’ять років 27-го вересня 1962-го року у Черкаському педаго-
гічному інституті відбулась зустріч Василя Симоненка зі студентами.
Це був організований деканатом вечір сучасної української поезії.
Твори Василя Симоненка викликали найбільше захоплення студент-
ської молоді, хоча сам поет вів себе скромно, тримався якось у тіні. З
того часу у студентів з’явилася фраза: «Це – спадкоємець «Кобзаря».
Але один дуже заполітизований студент – вихідець ще зі сталінського
гарту, заляканий сам, щоб налякати Василя Андрійовича, передав
поетові записку: «Яку це Ви самостійну Україну маєте на увазі, коли
пишете – «Хай мовчать Америки й Росії...», «маю я святе синівське
право З матір’ю побуть на самоті». Василь спокійно прочитав цю
записку і відповів: «У мене Україна одна. Якщо автор запитання знає
другу – хай скаже. Будемо вибирати». 

Шістдесяті роки стали для Василя Симоненка роками нового, та вже
зрілішого творчого злету. Але на Україні певною мірою відбувалась
переоцінка цінностей, на світ з’являлися думки, які довго лежали під
гнітом найжахливішої в історії людства тиранії. У ці страшні часи
Василь Симоненко пристрасно, виявляючи справжню синівську
любов до своєї Батьківщини, пише:
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«Де зараз ви, кати мого народу?..»

Де  зараз  ви,  кати  мого  народу?  
Де  велич  ваша,  сила  ваша  де?  
На  ясні  зорі  і  на  тихі  води  
Вже  чорна  ваша  злоба  не  впаде.  

Народ  росте,  і  множиться,  і  діє  
Без  ваших  нагаїв  і  палаша.  
Під  сонцем  вічності  древніє  й  молодіє  
Його  жорстока  й  лагідна  душа.  

Народ  мій  є!  Народ  мій  завжди  буде!  
Ніхто  не  перекреслить  мій  народ!  
Пощезнуть  всі  перевертні  й  приблуди,  
І  орди  завойовників-заброд!  

Ви,  байстрюки  катів  осатанілих,  
Не  забувайте,  виродки,  ніде:  
Народ  мій  є!  В  його  гарячих  жилах  
Козацька  кров  пульсує  і  гуде!  

Така крамола не могла пройти непоміченою. Ще у Клубі творчої
молоді для Василя знайшлася робота до душі. Він прилучився до
комісії, котра мала перевірити чутки про масові розстріли в енкаве-
дистських катівнях і відшукати місце потаємних поховань жертв
сталінського терору. Разом із Аллою Горською вони обходили
десятки прикиївських сіл, опитали сотні й сотні тамтешніх жителів,
виявили урочища, де, за свідченням селян, більшовицькі кати
ховали сліди своїх мерзенних злочинів. Саме за участю Симоненка
на основі незаперечних речових доказів для людства були відкриті
таємні братські могили жертв сталінізму на Лук'янівському і
Васильківському кладовищах, у хащах Биківнянського лісу. За його
участю тоді ж був написаний і відправлений до Київської міськра-
ди Меморандум із вимогою оприлюднити ці місця печалі й пере-
творити їх у національні Меморіали.

Звичайно, керована «вірними ленінцями» Київська міськрада
брутально зігнорувала заклик поета до морального очищення
перед нагло убієнними. Проте цей вчинок Василя Симоненка слід
вважати високим громадянським подвигом і водночас власноруч-
ним смертним вироком. Бо відтоді талановитий майстер слова
опинився, за компартійною термінологією, «в сфері особливого
зацікавлення відповідних державних органів».

Задовго до політичного краху Микити Хрущова Симоненко чітко
і недвозначно усвідомив, що за обнадійливими «відлигами» не
завжди настають жадані весни. Більше того, йому дедалі чіткіше
вчувалося лиховісне потріскування грядущих суспільних морозів.

У 1962-му році виходить перша книжка Василя Симоненка «Тиша
і грім». Але цей рік був для поета дуже сумний. Влітку на залізнич-
ному вокзалі між буфетницею ресторану і Симоненком випадково
спалахнула суперечка. Кілька хвилин до обідньої перерви залиши-
лось самоправній господині, і вона відмовилася продати Василеві

коробку цигарок. Той, звичайно, обурився. На шум-гам налетіли
двоє чергових міліціонерів і зажадали у Симоненка документи. Не
передбачаючи нічого лихого, Василь пред'явив редакційне посвід-
чення. Тоді вони скрутили Василеві руки й на очах здивованого
натовпу потягли силоміць до вокзальної кімнати міліції. І була ця
наруга вчинена над автором популярної в Україні книжки «Тиша і
грім» зовсім не випадково. Ці старі сталіністи, послуговуючись
досвідом політичних судових процесів 30-х років, винуватцем усіх
бід в Україні виставили творчу інтелігенцію. І на першому місці були
письменники. Тому виховані на постулатах неосталіністської політ-
грамоти черкаські стражі порядку, зустрівшись із відомим укра-
їнським поетом, ідейно й морально були підготовлені до того, як із
ним вчинити. Поета дуже сильно били. Усі руки були в синцях, хоча
на тілі не було жодних слідів. Били товстими шкіряними палицями
з піском. Обробили професійно. І цілили не по м'якому місцю, а по
спині, попереку.

Пройшов рік. Скорботною епітафією звучать слова, записані
Симоненком до свого щоденника 3 вересня 1963 року: «Друзі мої
принишкли, про них не чути й слова. Друковані органи стали ще
бездарнішими й зухвалішими. «Літературна Україна» каструє мою
статтю, «Україна» знущається над віршами. Кожен лакей робить,
що йому заманеться... До цього ще можна додати, що в квітні були
зняті мої вірші у «Зміні», зарізані в «Жовтні», потім надійшли гарбу-
зи з «Дніпра» й «Вітчизни».

1963-й рік став останнім роком життя Василя Андрійовича. На
станції імені Тараса Шевченка поет зустрівся з незнайомцями, які
до нього причепилися, і сталася бійка. Василя було дуже жорстоко
побито, і він помер 14-го грудня 1963-го року від тілесних ушкод-
жень у віці 28 років. А вбивці певно і зараз ходять по землі.

Як справедливо зазначала народжена хрущовською «відлигою»
критика, Симоненко вразив читача не запаморочливими формалі-
стичними новаціями, не вишуканим мереживом слів, а осяянням
краси власної душі, справжністю почуттів, інтелектуальною високі-
стю й молодечим завзяттям. Уже перша його збірка поезій «Тиша і
грім» (1962) стала яскравим явищем не лише в тодішній спекотілій
літературі, а й у суспільному житті України. Такий творчий старт
легко міг запаморочити молодого поета, збити його на соцреалі-
стичні манівці. Як це, до речі, сталося з багатьма його ровесника-
ми-віршописцями. Малообдаровані від природи, але жадібні до
грошей і слави, вони наввипередки пробивалися у «вірні підручні
партії», аби прицмулитися до номенклатурного корита, нахапати
літературних премій, одержати депутатські мандати, всістися в
редакторські крісла, стати бодай тимчасовими власниками дер-
жавних автомашин і дач, безкоштовних закордонних вояжів.
Симоненка нітрохи не манила вся ця машкара. Не зі службового
обов'язку, а за велінням серця Василеві боліли рани рідного наро-
ду, його злиденність, безправ'я, загроза національного вироджен-
ня. Саме оприлюдненню цих пекучих проблем він і посвятив своє
талановите перо.

Андрій ГОРБЕНКО, 
випускник університету, журналіст

На шевченківських читаннях. Фото Тетяни Ніжинської
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«Я не помітила тих днів...»

Саме так назвала свій юві-
лейний концерт, який відбувся
2 березня 2015 року в
Київському міському будинку
учителя, заслужена артистка
України Світлана Мирвода –
жінка, якій за творчою працею,
сценою, дійсно, нема коли

помічати тих днів. Та й чи
треба?! Коли позаду так усього
багато, а попереду неодмінно
буде ще більше. Більше пісень,
більше виступів, більше мрій і
бажань...

Як завжди чарівна, легка,
щира вона взяла в полон пере-

повнену залу, даруючи гляда-
чам вже улюблені і зовсім нові
пісні. У них – плакала і сміялася,
любила і вірила, згадувала і
загадувала. 

Прекрасний відеоматеріал
доповнював загальну картину
сприйняття пісень, які співала
Світлана Мирвода.

Жінка обдарувала глядачів
усіма барвами багатогранного
таланту справжньої українки −
співачки, бандуристки, гітари-
стки, викладача, мами, доньки,
дружини, «тьоті Світлани»,
подруги, колеги, патріотки –
АРТИСТКИ!

Вокальними родзинками
вечора стали «Пісня про матір»
та «Небесна музика – Небесній
сотні». 

Заслужена артистка України
Світлана Мирвода запросила
на ювілейний творчий вечір
митців – поетів, музикантів, спі-
ваків; друзів та родину; колег з
Університету «Україна», де
вона вже кілька років навчає
студентів. 

У концерті брали участь
народні артисти України

Мар'ян Гаденко, Олег Дзюба,
Олександр Василенко, гурт
«Шпилясті кобзарі», дует
«Росичі», лідер гурту «Тартак»
Олександр Положинський,
лауреати всеукраїнських кон-
курсів та фестивалів Маркіян
Свято і Анатолій Лаврінчук.
Ведучий − Віктор Тарарака.

Наприкінці творчого вечора
уклалася ще одна його домі-
нанта: на сцені та в родині про
цю чарівну жінку дбають,
насамперед, чоловіки.

Виконавиці аплодували
поети Лариса Петрова, Микола
Луків, Зоя Кучерява, Тетяна
Череп-Пероганич, композито-
ри Іван Пустовий, Леонід
Нечипорук, Юрій Старчевод та
інші.

Вдячними глядачами-шану-
вальниками на концерті стали
колеги Світлани Іванівни з
Університету «Україна»:
Станіслав Забара, Тетяна
Пішеніна, Анатолій Доценко,
Ганна Нікуліна, Світлана
Нестеренко, Наталя Ковальчук.

Свято пісні

Власна інформація

Виступає Світлана Мирвода

На ювілейному концерті Світлани Мирводи


