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УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА”- 17 РОКІВ!

ЖИТИ НА РІВНИХ

Про тих, хто поряд

Наш кореспондент

Це, на думку багатьох, не
свято. Це просто дата, яку 23
роки тому визначили, щоб уша-
новувати, віддати належне
особам з інвалідністю, тим, у
кого є серйозні проблеми зі
здоров’ям. А таких у світі з кож-
ним роком не меншає, і їхня
кількість вимірюється не одним
мільйоном. Не винятком є і
Україна.

Напередодні Міжнародного
дня інвалідів у нашому універси-
теті відбулося, на мій погляд,
ушанування неповносправних
студентів, котрі обрали наш
навчальний заклад для здобуття
вищої освіти. Гарне дійство від-
крив президент вишу П. М.
Таланчук. Він назвав досить
переконливі показники успішної
роботи навчального закладу
саме в плані надання вищої осві-
ти особам з інвалідністю. Так,
серед 130 тисяч випускників уні-
верситету кожен десятий має
проблеми зі здоров’ям. Та й
зараз серед студентів понад 6
відсотків особи з інвалідністю (в
цілому по Україні 0,9 відсотка).

Саме таких юнаків і дівчат,
а також університет загалом
поздоровили перший заступ-
ник міністра соціальної політи-
ки України В. В. Мущинін,
начальник Фонду соціального
захисту інвалідів України О. С.

Щиро вітаю керівний склад, колектив викладачів і сту-
дентів з нагоди 17-річчя заснування Університету
«Україна»!

Університет «Україна» − вищий навчальний заклад
інноваційного типу, котрий продукує новітні технології
навчання, дбає про виховання патріотичної молоді, демон-
струє справжні демократичні підходи до організації
навчальної та виховної роботи, гармонійно поєднує дві
корпоративні культури – академічну й підприємницьку.

Ми ставимо перед собою амбітні цілі: формування
конкурентоспроможного випускника, затребуваного на
українському та світовому ринках праці, розвиток універси-
тету як вищого навчального закладу дослідницького типу,
напрацювання інклюзивних технологій навчання людей з
інвалідністю у вищій школі.

Хочу побажати 18-тисячному колективу Університету
«Україна» невпинного розвитку, невтомного педагогічного
пошуку, творчого зростання у досягненні наших високих цілей.

Саме такою спільною працею на освітянській ниві
створюється майбутнє сильної і незалежної України.

Вітання!

Дорогі колеги!

Артюх, а також проректор уні-
верситету з навчально-вихов-
ної роботи А. В. Коротєєва.
Вони вручили грамоти і пода-
рунки кращим студентам нашо-
го навчального закладу. Тим,
хто гарно навчається, активний
у громадському житті.

Додамо до цього те, що як
Фонду соціального захисту
інвалідів України, так і керів-
ництву університету непросто
було визначити кращих студен-
тів навчального закладу. Як
пожартував О. С. Артюх, виби-
рали найкращих серед гарних
юнаків і дівчат.

На зібранні зазначалося,
що студенти, котрі мають про-
блеми зі здоров’ям, часто зна-
ходять себе у музиці, літерату-
рі, науці, спорті, мистецтві,
театрі. Тож на завершення
такого гарного дійства відбувся
невеличкий концерт. Так дип-
ломант цього річного фестива-
лю «Сяйво надій» Лідія
Жарова прочитала вірш Ліни
Костенко. Гурт «Веремія»
Центру художньої творчості
Університету «Україна» вико-
нав пісню «Гей, соколи!».
Пісню «Любити Україну» заспі-
вав Роман Перехрест, який, до
речі, вів програму заходу.

Президент Університету “Україна”
П. Таланчук
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Що потрібно, щоб учню
загальноосвітньої школи,
ліцею, коледжу, профтехучили-
ща стати студентом вищого
навчального закладу? По-
перше, визначитися з вишем,
майбутньою спеціальністю, по-
друге, гарно підготуватися до
вступних випробувань, по-
третє, успішно скласти їх, при-
чому не гірше, а бажано –
краще, ніж такі ж абітурієнти.
Тож так важливо завчасно
знати, що чекатиме юнака чи
дівчину на таких випробуван-
нях, визначитися, що можна
надолужити у знаннях із основ-
них предметів. Дні відкритих
дверей у вишах істотно допо-
магають у цьому.

В нашому університеті подіб-
ні зустрічі відбуваються регу-
лярно, наприкінці кожного
місяця. Як показав досвід мину-
лих років, ефективність заходу
досить вагома. Розлогі розпові-
ді про університет, його особ-
ливості, традиції, здобутки,
розмови з викладачами допо-
магають майбутнім абітурієн-
там більш-менш точно і зваже-
но визначитися із подальшим
навчанням, обрати той фах,
який найбільше відповідає
нахилам, знанням хлопця чи
дівчини.

Останньої суботи жовтня у
Дні відкритих дверей узяли
участь учні випускних класів
кількох столичних загально-
освітніх шкіл, а також першо-
курсники коледжу «Освіта»
нашого університету. Зустріч
відкрив відповідальний секре-
тар приймальної комісії вишу
Р. С. Дубас. Він розповів про
навчальний заклад, про умови
прийому до нього, а також про

умови навчання, відпочинку
студентів. Були запитання, зде-
більшого від батьків, котрі
цього дня прийшли до універ-
ситету разом зі своїми дітьми.

До речі, були поряд зі своїми
вихованцями і вчителі. Їм теж
небайдуже, як продовжать
навчання випускники дев’ятих-
одинадцятих класів.

Виступ відповідального сек-
ретаря приймальної комісії
істотно доповнили директор
Інженерно-технологічного
інституту В. В. Малишев,
заступник директора Інституту
філології та масових комуніка-
цій Т. П. Неділько, старший
викладач Інституту соціальних
технологій А. О. Курбатова.

Загалом усі підрозділи в уні-
верситеті були серйозно пред-
ставлені  на такому важливому
заході. За окремими столиками
для молоді викладачі вишу
пропонували рекламні матеріа-
ли про університет. Це робили,
зокрема, директори інститутів
В. В. Поліновський (Інститут
комп’ютерних технологій),
А. Л. Терещенко  (Інститут
права та суспільних відносин),
завідувач кафедри фінансів та
банківської справи Інституту
економіки та менеджменту Л. В.
Лазоренко, доцент кафедри
здоров’я людини та фізичного
виховання Інституту соціальних
технологій Л. В. Адирхаєва,
декан факультету біомедичних
технологій В. О. Мовчан, вик-
ладач кафедри української
мови, літератури і східних мов
Інституту філології та масових
комунікацій М. М. Боголюбова
й інші.

Добре підготувався до зустрі-
чі зі своїми майбутніми студен-

Щоб стати студентами
тами Інститут комп’ютерних
технологій. Старший викладач
інституту Є. Пічкальов проде-
монстрував школярам і їхнім
батькам пристрої (машина зі
штучним інтелектом, 3-Д прин-
тер) та стенди  із сучасними
ARM-контролерами від провід-
них компаній світу, зокрема
Atmel, Texas, Instruments, ST
Microelektrans. Присутні мали
змогу ознайомитися з фігурка-
ми, виготовленими 3-Д прин-
тером.

А що ж учні, котрі завітали
того дня до університету? Дехто
був уже не вперше на
Львівській, 23. Тож почувалися
впевнено. Одинадцятикласник
київської загальноосвітньої
школи №225 Віталій Нагорний,
котрий прийшов до вишу
разом із матір’ю – Оленою
Віталіївною, вподобав тури-

стичну справу. Хлопець має всі
можливості оволодіти в нашо-
му університеті саме таким
фахом.

Десятикласниця цієї ж школи
Олександра Дубровіна ще
визначається з майбутньою
спеціальністю – час для цього у
дівчини є.

Загалом із цієї школи наш
університет відвідали 18 учнів.
Дехто з них прийшов на
Львівську, 23 не вперше. І, як
заявила вчителька історії цієї
школи С. К. Меркулова, юнаки і
дівчата налаштовані продов-
жити навчання саме в
Університеті «Україна». Їм спо-
добалися і приміщення, і перші
розмови з викладачами, і
реальна можливість здобути
конкурентоспроможну спеці-
альність.

З місця події

Конференції

З актуальної тематики
Нещодавно в нашому уні-

верситеті відбулась XV міжна-
родна науково-практична конфе-
ренція. Її учасники обговорили
актуальні проблеми навчання та
виховання людей в інтегровано-
му освітньому середовищі у світ-
лі реалізації Конвенції ООН про
права інвалідів.

Конференцію відкрив про-
ректор з наукової роботи
Університету «Україна» В. І.
Олефір.

З вітальним словом висту-
пив президент навчального
закладу П. М. Таланчук.

Визначено і відзначено
кращі доповіді, повідомлення,
представлені на конференції з
усіх підрозділів університету.

Детальний звіт про конфе-
ренцію буде опубліковано в
наступному числі нашої газети.

Власна інформація

Анатолій УРБАН

Свята та будні університету



Відзнаки вручали керівники
університету, очільники інсти-
тутів, окремих управлінь,
служб. Були також призи і
подарунки профспілкового
комітету університету, Київ-
ського обласного відділення
Фонду соціального захисту
інвалідів, благодійної фундації
«Відкриті серця України».

Гарно і впевнено провів про-
граму гала-концерту президент
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Це свято талантів лише на
чотири роки молодше за наш
університет. Тобто воно вже
тринадцяте. І хоч цифра не всім
до вподоби, але, як і попередні,
свято привернуло увагу, стало
яскравим і пам’ятним.

Фестиваль «Свято надій» –
це прекрасне дійство, коли зма-
гаються таланти. Таланти, здіб-
ності неповносправних студен-
тів, які отримують змогу проде-
монструвати їх перед своїми
однолітками, викладачами,
всім університетським загалом.

Спочатку фестиваль стартує в
територіально відокремлених
підрозділах. Цього року попе-
редній відбір талантів відбувся
у 12 містах. А потім два дні
молоді зірочки виступали в
Києві. На заключний концерт
потрапили кращі з кращих.

Символічно, що він відбувся
в столичній загальноосвітній
школі № 168, яка свого часу
першою прихистила наш уні-
верситет, який ще не мав влас-
ного приміщення.

Гала-концерт пройшов з успі-
хом. Глядачі вітали переможців
у шістнадцяти номінаціях.

Ось вони: Максим Полтавець
(Івано-Франківськ) – «Літературна», 

Маріам Камара (Вінниця) –
«Пісенний вернісаж» і «Авторська
пісня», 

Світлана Палубець (Київ) –
«Танцювальні ритми», 

Каріна Денисенко (Полтава)
– «Жестова пісня», 

Мирослав Говорун (Хмельниць-
кий) – «Музична», 

Марина Ольшанська (Вінниця) –
«Відеопрезентація» і «Приз гля-
дацьких симпатій», 

Катерина Воровик (Луцьк) –
«Декоративно-прикладна»,

Олена Довгаль (Біла Церква)
і Дмитро Лотоцький (Луцьк) –
«Фотографічна», 

Антон Слушний (Вінниця) –
«Спортсмен року», 

Сніжана Годлевська (Хмель-
ницький) – «Художня»,

Олександр Неровня (Київ) –
«Країна фантазій», 

Кирило Кияшко (Київ) –
«Спеціальний приз журі». У
номінації «Гран-прі» перемогли
молоді вінничани. 

студентського самоврядування
базової структури університету
Роман Перехрест.

На виступі були й учні серед-
ньої школи. Вони підготували
до фестивалю кілька гарних
номерів – вокальних і танцю-
вальних. Кращі шкільні вико-
навці теж були відзначені при-
зами та подарунками.

Фестивалі

Радість творчості, спілкування 
і світлого натхнення

Власна інформація
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Багато зробило для проведення фестивалю студентське
самоврядування, зокрема Роман Перехрест, на знімку
поряд з ним Марина Ольшанська

Серед активних учасників
Тренадцятого фестивалю
“Сяйво надій” була й ця
чарівна дівчина з Полтави
Яна Причина, яку ви бачите
на знімку.
Фотосессія фестивалю
Валерії Роздаварової
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З Україною в серці. Повсякчас і назавжди
Наша гордість і слава

Коли бачиш, зустрічаєшся,
слухаєш таких людей, у
пам’яті зринають поетичні
рядки: 

Але були борці 
і недаремно

Змагалися, щоб 
відступила тьма.

Тьма (пітьма) політична,
економічна, ідеологічна була
за радянських часів. Хтось із
цим мирився, сприймав як
належне, а одиниці, сотні
боролися. Боротьба ця була,
на перший погляд, безнадій-
ною, а жертви – безповоротно
невиправданими і зовсім непо-
міченими в суспільстві.

Левко Григорович Лук’яненко
ніколи і ніде не поступався
справді патріотичними принци-
пами поборника справді віль-
ної і демократичної України. За
це поплатився 25-річним ув’яз-
ненням. Йому передував
смертний вирок, який через 72
дні очікувань «великодушно»
замінили тюрмою. Тодішня
влада, очевидно, хотіла зла-
мати патріота, змусити його
відмовитись від антирадянсь-
ких переконань. Не вдалося!
Витримав усі «принади» мор-
довських та інших таборів,
вистояв. Насамперед тому, що
безмежно вірив у краще май-
бутнє України, яку любив і
любить усім серцем.

Левко Лук’яненко і сьогодні
в політичному строю, у вирі
боротьбі за те, щоб наша краї-
на швидше долала всі нега-
разди! Тільки тепер воює за
правду і справедливість, пере-
дусім, словом. Словом публі-
циста, письменника. Охоче
зустрічається з людьми, особ-
ливо з молоддю, розуміючи,
що патріотизм, козацька душа
українського народу стане
вирішальним чинником у
поступі до справжньої, а не
декоративної демократії, до
вільного і заможного життя.

Нещодавно Л. Г.
Лук’яненко побував у нашому
університеті. Цю зустріч орга-
нізували і провели працівники
університетьської бібліотеки.
Вони підготували книжкові
виставки, на яких були пред-
ставлені основні твори Левка

Григоровича Лук’яненка. В най-
більшій аудиторії третього кор-
пусу університету яблуку ніде
було впасти. Цю зустріч вела
директор бібліотеки навчального
закладу Н. П. Колесникова.

Коли слово отримав Л. Г.
Лук’яненко, він, досить деталь-
но розповівши про дитячі і
юнацькі роки, про роль батьків
у його вихованні, не став гово-
рити, яким був він народним
депутатом, послом чи про
перші кроки в літературі. Левко
Григорович наче передбачив,
що про це скажуть відомий в
Україні письменник і журналіст
О. К. Глушко, знаний у нашій

країні журналіст, письменник і
вчений В. О. Карпенко, інші
присутні на зустрічі. Так і ста-
лось. Цікаві, зокрема, були
виступи кандидата наук із соці-
альних комунікацій, викладача
Академії державного управління
при Президентові України Сергія
Соловйова, відомого українського
фахівця в галузі державно-еконо-
мічної безпеки, засновника серії
електронних видань «Державність
України: історія і сьогодення»
Валерія Журавкова, директора
Інституту філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
Наталії Барни, поета і архітектора
Олеся Завадського. Вони зазнача-
ли, що в публіцистиці Л. Г.
Лук’яненка на правдивій біо-
графічно-документальній осно-
ві висвітлено значний і дуже
важливий період дисидент-
ського руху за національне
визволення. Перед читачем
постають репортажі з місця
подій, нариси з минулого, істо-
рико-філософські роздуми,
статті, в яких глибоко аналізу-
ється давнє і недавнє минуле,
окреслено критерії майбутнь-
ого поступу України.

Важливим доповненням до
виступів науковців, письменни-
ків, журналістів була поетично-
музична частина зустрічі. Так,
вірш Василя Симоненка «Є
тисяча доріг» прочитала чет-
вертокурсниця коледжу

«Освіта» нашого університету
Юлія Рибальченко. Вірш-
молитву «Боже, створив ти
мене…» Левко Лук’яненко
написав, перебуваючи в нево-
лі. З цією поезією молодого
патріота познайомила присут-
ніх першокурсниця Інституту
філології та масових комуніка-
цій Марія Шульга.

А яке патріотичне свято без
патріотичних пісень? Їх викона-
ли доцент університету, заслу-
жена артистка України
Світлана Мирвода, вокальний
ансамбль «Веремія» Центру
художньої творчості вишу.

Наприкінці заходу Л. Г.
Лук’яненко відповів на численні
запитання студентів і виклада-
чів навчального закладу. На
згадку про зустріч чимало при-
сутніх придбали книги Левка
Григоровича з його автогра-
фом. А вже на завершення
зібрання пролунав духовний
гімн України «Боже великий,
єдиний». Крім дівчат у виши-
ванках, урочисту мелодію під-
хопили чимало учасників
зустрічі з відомим політиком і
письменником.

Недавно стало відомо, що
13-томник публіцистики
Л. Лук’яненка висунуто на
Державну, Шевченківську пре-
мію України.Левко Лук’яненко

в молоді роки Анатолій УРБАН
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Злочини бувають різними.
За масштабами, за причинами
і наслідками. Зрештою, за кіль-
кістю жертв. Голодомор 1932-
1933 років в Україні, на думку
багатьох дослідників, чи не
наймасовіший і найнелюдяні-
ший злочин тодішньої крем-
лівської влади проти українсь-
кого народу, передусім укра-
їнського селянства. Мільйони
жертв (цифри називаються
різні – від 3 до 8 мільйонів),
котрі померли голодною смер-
тю і тільки заради того, щоб
упокорити непокірний народ,
утвердити сталінський режим,
колгоспну систему.

Про те, що сталося на бла-
годатній українській землі,
понад піввіку не можна було
говорити, писати. «Не було
такого!» – твердять і досі твер-
долобі комуністи, і їхні право-
вірні наступники посилаються
на будь-що, щоб зняти чи хоча
б применшити вину, непрости-
мий гріх, антилюдяність органі-
заторів убивства мільйонів
своїх співвітчизників. Тим біль-
ше, коли йдеться про визнання
Голодомору 1932-1933 рр.
геноцидом. Путінська Росія в
цьому не виняток.

В чергову річницю
Голодомору 1932-1933 рр. у
нашому університеті відбулося
чимало заходів, щоб увічнити
пам’ять безневинних жертв
сталінського режиму. Кафедра
української мови, літератури та
східних мов і її завідувачка
О. В. Коломієць організували й
провели «круглий стіл». Ішлося
про причини і наслідки
Голодомору 1932-1933 р. в
Україні.

Тон відвертій і змістовній
розмові задала розлога допо-
відь голови Київської міської
організації Всеукраїнського
товариства «Меморіал» імені
Василя Стуса Романа Круцика.
Він розповів про величезну
пошукову й дослідницьку робо-
ту вітчизняних і зарубіжних
науковців щодо правдивого та
об’єктивного висвітлення тра-
гічного минулого.

Художня література – на
теренах України і в діаспорі –
не могла обминути в своїх тво-

рах події 1932-1933 рр. Про те,
як і коли це робилося, допові-
ла присутнім доктор філологіч-
них наук І. Л. Приліпко.

Цікавими були повідом-
лення-розповіді студентів уні-
верситету. Вони записали роз-
повіді про трагічну минувшину
своїх прадідів і прабабусь.
Вийшли дуже переконливі та
вражаючі спогади про ті роки,
які треба завжди пам’ятати,
віддаючи належне їх жертвам.
Зі змістовними розповідями
виступили третьокурсники
Інституту правознавства та
суспільних відносин Вікторія
Скрипник, Андрій Ірклієнко і
Яна Ганоцька, третьокурсниці
коледжу «Освіта» Діана Бойко
та Інна Суха, а також друго-
курсники Інституту соціальних
технологій Богдан Липка і
Валентин Мардело.

Вела програму «круглого
столу» старший викладач
кафедри української мови,
літератури та східних мов Л. І.
Луценко.

Бібліотека університету
підготувала книжкову вистав-
ку-перегляд «Голодомор – це
не випадковість, це політика».

Активну участь у заході
взяли студенти інститутів –
філології та масових комуніка-
цій, права та суспільних відно-
син, соціальних технологій,
коледжу «Освіта».

На «круглий стіл» завітала
делегація польських студентів,
яка долучилась до акції
«Запали свічку».

Власна інформація

Запалили Свічку пам’яті

«Отак тоді вмирала вся Вкраїна…»

Запалили Свічку пам’яті

На знімках: виступає Роман Круцик, поряд – 
старший викладач університету Л. І. Луценко
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Книга, що вчить жити
Про тих, хто поряд

28 жовтня 2015 року в
Університеті «Україна» в рам-
ках розширеного зібрання літе-
ратурної студії «Горлиця» від-
булася презентація нової книги
Оксани РАДУШИНСЬКОЇ «Ме-
телики у крижаних панцирах».
Оксана РАДУШИНСЬКА –
письменниця, журналіст, во-
лонтер, випускниця Хмель-
ницького інституту соціальних
технологій Університету «Укра-
їна», студентка маґістеріуму
Інституту філології та масових
комунікацій Університету «Україна»
(м. Київ). 

Захід зібрав не лише студен-
тів та викладачів університету, а
й тих, хто шанує красне письмен-
ство та робить свій вагомий вне-
сок у розвиток сучасної українсь-
кої літератури.

Чи не найпочеснішими
гостями презентації, окрім са-
мої письменниці, стали Петро
Онуфрійович та Ніна Василівна
РАДУШИНСЬКІ – тато і мама
Оксани, її найбільша підтримка
і опора, без чиїх надзусиль
були б неможливими чи не 90%
успіху Оксани РАДУШИНСЬКОЇ.

Презентація розпочалася з
демонстрації книжкових виста-
вок: про законодавче, наукове
та навчально-методичне забез-
печення теми людей з інвалід-
ністю; про творчість Оксани
Радушинської (було представ-
лено 24 її книги). 

Також присутні перегляну-
ли два відеоролики: у першому
йшлося про Оксану та її волон-
терську діяльність, у другому –
буктрейлері – про книгу
«Метелики у крижаних панци-
рах».

У вступному слові модера-
тор заходу, кандидат педагогіч-
них наук, доцент Ніна ГОЛОВ-
ЧЕНКО зазначила, що книга
Оксани Радушинської «Метелики
у крижаних панцирах» тор-
кається проблеми діалогу та
подолання відчуженості між
особами з інвалідністю та інши-
ми людьми. Нині ця проблема в
Україні є особливо актуальною,
оскільки внаслідок подій на
Майдані (2013-2014 р.р.) та в
зоні АТО (2014-2015 р.р.)
людей з інвалідністю стає, на
жаль, більше. Література,
зазвичай, однією з перших від-

гукується на важливі соціальні
проблеми. Так, нині є кілька
сучасних зарубіжних і українсь-
ких письменників, котрі нама-
гаються поглибити морально-
етичні та психологічні аспекти
проблем адаптації й реабіліта-
ції у суспільстві людей з інва-
лідністю. Серед них і Оксана
Радушинська. До того ж вона,
як ніхто, розуміє проблеми, з
якими зіткнулася головна герої-
ня її книги, адже сама послуго-
вується інвалідним візком. 

Ця книга потребувала особ-
ливої мужності від письменни-
ці: адже всі болісні враження й
емоції героїні − дівчинки у візку
− їй довелося пережити ще раз,
під час написання твору.

Якраз напередодні презен-
тації книги на провідних телека-
налах України пройшов епатаж-
ний сюжет про те, як журналіст-
ка Соломія Вітвіцька та пись-
менниця Ірена Карпа всілися в
інвалідні візки і продемонстру-
вали глядачам бар’єрність
міста Києва. До акції долучили
паралімпійську чемпіонку
Олену Молоданову, яка послу-
говується інвалідним візком.
Гамір зчинили, але чи вдалося
виховати у телеглядачів стійку
повагу і толерантне ставлення
до людей з інвалідністю?..
Очевидно, що ні. Журналісти
можуть загострити увагу на
проблемі, але виховати в сус-
пільстві цивілізовані і гуманні
поняття може тільки тривалий
системний виховний процес.

Чи не варто отакі книги
включати до шкільних програм
з літератури, якщо вже є прак-
тика навчання дітей з інвалідні-
стю у загальноосвітніх школах
на засадах інклюзії?.. Адже
замало долати бордюри і буду-
вати пандуси, треба коригувати
стереотипи сучасного українця
в царині співіснування з людь-
ми з інвалідністю.

Далі взяла слово Тетяна
ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ, письмен-
ниця, головний редактор і спі-
взасновник мистецького порта-
лу «Жінка-УКРАЇНКА, котра
розповіла про те, як відбулося
її знайомство з Оксаною
Радушинською:

− Я відвідала творчий вечір
Оксани Радушинської, що від-

бувся три роки тому в столич-
ному Будинку офіцерів. До того
дня я нічого не знала про
людей з інвалідністю і не була
знайома з Оксаною. Після кон-
церту я зрозуміла, що мені, як
людині, що ходить, соромно
іноді впадати у відчай і не дяку-
вати за те, що Господь посилає
сьогодні. То було свято. Ковток
того, що було мені потрібно на
той момент. Я зрозуміла, що
вже нікуди не відпущу цю
людину зі свого життя. 

Оксані Бог дав крила.
Крила творчості, крила людя-
ності, крила патріотизму. Вона
злітає на тих крилах вище від
усіх нас на декілька голів. Дай
Боже, щоб цей політ був безкі-
нечний. 

Із творчістю Оксани
Радушинської я знайома
давно. Уже не пам’ятаю, як до
мене потрапили книги «Стукав
сніг» (поезія) та «Зелен-день
або Чарівні русалчині коралі»
(дитяча проза), проте вони
були не просто прочитані – я їх,
як-то кажуть, «проковтнула».
Поезія Оксани Радушинської –
то поезія майстра і професіо-
нала, а дитяча проза – саме
така, яку хочеться читати
навіть дорослим. 

Останнім часом я захопле-
на діяльністю Оксани як
невтомної волонтерки. Разом із
«Мистецькою подільською сот-
нею» вона організовує акції зі
збору коштів і продуктів для
бійців у зоні АТО, відвідує з кон-
цертами бійців у шпиталях та у
зоні АТО. Вона заряджає енер-
гією патріотизму і небайдужості
багатьох людей.

Оксана РАДУШИНСЬКА
розповіла детальніше про свою
книгу та про те, чому звернула-
ся у своїй творчості саме до
теми людей з інвалідністю:

− Я надзвичайно люблю
своє місто Старокостянтинів.
Маленьке старовинне містеч-
ко. Містечко, засноване та воз-
величене князем Костянтином
Острозьким, де стоїть старо-
винна фортеця, схожа на деко-
рацію з казки. Містечко провін-
ційне, де багато людей знають і
вітаються одне з одним. Я бага-
то років працюю журналістом і,
завдяки своїй професії, знайо-

ма з багатьма цікавими людь-
ми. Місто тихе, куди хочеться
повертатися після гамірних
зустрічей, де можна усамітни-
тись і усвідомити, впорядкува-
ти по поличках враження і
досвід, отриманий у подоро-
жах, – для того, щоб визначити
траєкторію подальшого руху.

Проте попри таку дитинну
любов до свого міста, я усві-
домлюю, що воно робить
акцент на людях повносправ-
них, – відкриваючи модні
кафешки, салони краси, мага-
зини і перукарні, будуючи з
бордюрами, красивими схода-
ми, облагороджуючи територію
бруківкою чи слизькою плит-
кою. Місто, де бордюри став-
лять на пішохідних переходах,
де пам’ятки  за межею фізич-
ної доступності людини на
візку, де є пандуси, але часто
або виготовлені з непридатних
матеріалів, або стоять під
таким кутом, що скористатися
ними ризикне хіба що екстре-
мал. 

Зараз ми відійшли від
радянського стереотипу, коли в
нашій країні жили дужі, щасли-
ві, впевнені, красиві люди, а
для інших місця не було.
Дійсно, у суспільстві багато що
змінилося. Змінилося сприй-
няття, ставлення, система
соціальних гарантій, які наче
працюють інколи, а інколи десь
зазначені лише на папері. До
чого я?.. 

До того, що змінювати
можемо і маємо ми з вами.
Проблеми доступності для
людей з інвалідністю актуальні
не лише для маленьких, а й
для великих міст. Просто голо-
си про особливі потреби зву-
чать не дуже голосно. Бо у
великому місті хтось не зміг
вийти з квартири у багатопо-
верхівці і спуститися донизу,
хтось не зміг скористатися
міським громадським транс-
портом або залізницею. Ми всі
повинні робити кроки, робити
все для того, щоб суспільство
просто і буденно було присто-
соване для людей з особливи-
ми потребами. Як це робити?
Говорити. Говорити про зви-
чайні речі звичайними слова-
ми, звичайними прикладами. Я
як письменник можу це робити
за допомогою того, що дав
мені Господь, – умінням писа-
ти. 
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Цю книгу я почала створю-
вати багато років тому. Не сло-
вами, не реченнями – емоція-
ми, переживаннями, враження-
ми, що нашаровувалися, скла-
далися у полички та почали
трансформуватися у слова та
речення під час написання
книги. 

Для кого ця книга? Для зви-
чайних підлітків. Пригадаймо
себе. У кожного з нас в підліт-
ковому віці було безліч ком-
плексів через зовнішність – не
той колір волосся чи вага, або
дошкуляє прищик на носі. Це
такий вік. А коли йдеться про
людину, яка раптом опинилася
в інвалідному візку… 

Дівчинка Ярина ще не
сформувалася у суспільстві як
особистість. Вона пізнає цей
світ, а світ пізнає її. Головна
героїня повинна пройти крізь
усвідомлення того, що вона –
це не її інвалідний візок, що
вона – особистість, а не кон-
струкція з металу, пластику і
коліс, котру вона бачить у дзер-
калі. Вона – людина. І вона це
розуміє. Але чи розуміє сус-
пільство? Чи розуміє оточен-
ня? Ця книга для підлітків, що
не мають інвалідності.
Особливі потреби у кожного є,
просто у когось – більш особ-
ливі. Книга створена для того,
щоб діти та підлітки розуміли
світ іншої людини, такої ж, як
вони, такої ж особистості.
Розуміли та просто навчилися
співіснувати. Ця книга – аж ніяк
не про те, яким важким є життя
для «нетакої» людини. Це
книга про життя, про емоції та
ситуації, притаманні багатьом
13-14-літнім. Просто головна
героїня дивиться на цей світ із
висоти інвалідного візка. 

Під час презентацій книги я
відкрила для себе таку аксіому:
щоб людина, яка стоїть на
ногах, подивилася в очі людині
на візку, потрібно просто опу-
стити погляд. І дуже важливо,
щоб оцей погляд був не зверх-
ній, щоб погляд цей був на рів-
них.

Розлогий виступ Оксани
Радушинської був доповнений
уривками із книги «Метелики у
крижаних панцирах», де розпо-
відалося про перший досвід
головної героїні у… танці. Так.
Героїня танцює, і саме танець
дав їй крила метелика. Та про
це краще прочитати у самій
книзі.

Варто зазначити, що під
час презентації кожен бажаю-
чий міг придбати книгу
«Метелики у крижаних панци-
рах» у представниці «Видав-
ництва Старого Лева» (Львів)
Любові САП’ЯНОВОЇ.

Журналіст-фрілансер Імідж-
центру Університету «Україна»
Світлана ПАТРА поділилася
своїми читацькими враженнями:

− У дівчинці Ярині та інших
персонажах-підлітках я бачила
себе і багатьох дітей, яких
могла зустріти у своєму житті.
Дачне містечко, а особливо –
дискотека під вербами – до
болю нагадали моє село і дис-
котеки, які там проводилися.
«Метелики у крижаних панци-
рах» – це віддзеркалення
нашого реального життя. 

У книзі дуже яскраві персо-
нажі. Але яскравість їх не в
описах, а у вчинках. Ось бачи-
мо жіночку – її підлі вчинки при-
мушують замислитися – а чи
не має вона інвалідності тяж-
чої, ніж головна героїня
Яринка?..

Такі книги більш потрібні та
корисні у справі інтеграції
людей з інвалідністю в суспіль-
ство, ніж виступи у ЗМІ або на
трибунах. Телесюжети, статті –
все це добре. Але художній
твір показує життя без прикрас,
але і без зайвих повчань:
«Треба поважати людей з інва-
лідністю!» До цього висновку
читач доходить самостійно.
Книга показує, як насправді
потрібно чинити у тих чи інших
ситуаціях. А читач сам дохо-
дить певного висновку та вирі-
шує, як би вчинив на місці пев-
ного персонажа. 

Сподобалися слова: «Вип-
равдовуються слабкі. А сильні
– шукають причини проблеми і
вирішують ці проблеми». Тож,
хочу побажати нашому суспіль-
ству не виправдовувати свою
слабкість, а долати її.

Своє бачення теми
постравматичної свідомості під
час презентації висловила ще
одна гостя, письменниця-
початківець Дарина ГЛАДУН,
лауреат спеціальної премії
Університету «Україна» за
роман «І глухота впаде…» в
рамках конкурсу «Коронація
слова 2015»:

− Тема травми і травматич-
ної свідомості цікава усім про-
тягом останніх 100 років завдя-
ки Фрейду. Те, що я звернулася
до цієї теми – більше законо-

мірність, аніж виняток. Усе, що
нас оточує – взагалі травматич-
не за своєю суттю. Якщо поди-
витися на ідеальну картинку з
голлівудських фільмів чи серіа-
лів, то зрозуміло, що то дуже
далеке від правди. Нам пока-
зують щасливу повну сім’ю – а
я росла без батька. І це вже
травма. Таких травм у кожного
з нас дуже багато.

Мені здається, ця тема є
важливою, тому що глухота –
фізична глухота – у моєму
романі була шляхом, який веде
до себе справжньої. На початку
роману ми бачимо, наскільки
глухими люди є до себе, до
потреб інших, наскільки байду-
жими вони є. Героїня роману
раптом втрачає слух. Коли ти
залишаєшся зі своєю пробле-
мою сам на сам, починаєш
розуміти, що найголовніше –
сім’я, близькі люди. Змінюються
пріоритети. Наприкінці роману
до героїні починає потроху
повертатися слух, і це законо-
мірно, адже вона зрозуміла і
почула саму себе...

Зі словом подяки до Оксани
та її батьків звернулася дирек-
тор Інституту філології та масо-
вих комунікацій Університету
«Україна» Наталя БАРНА.

Наталя Віталіївна вручила
подарунок Оксані Радушинській
від президента Університету
«Україна» Петра Михайловича
ТАЛАНЧУКА, а також грамоти:
Оксані – «За невтомну діяль-
ність як журналістки, поетеси,
письменниці, волонтерки, спі-

ворганізаторки творчого волон-
терського об’єднання «Мис-
тецька подільська сотня» на
благо та добробут України» та
батькам письменниці. Мамі
Ніні Василівні – «За жертовну
материнську любов та підт-
римку доньки Оксани в її твор-
чості та волонтерській діяльно-
сті»; татові Петру Онуфрійовичу –
«За постійну батьківську підт-
римку доньки Оксани та її
творчості».

Наприкінці презентації всі
бажаючі могли поставити запи-
тання Оксані Радушинській.

Так, один із учасників захо-
ду запитав, чи готові сучасні
читачі сприймати певні важкі
теми в літературі, чи їм потріб-
ні лише голлівудські «хепіен-
ди» і чи знає Оксана інших
письменників, котрі піднімають
такі питання. 

Оксана відповіла, що після
подій на Майдані та в зоні АТО
суспільство навчилося сприйма-
ти реальність такою, як вона є, –
неприкрашеною, негламурною.
Оксана отримує багато відгуків
на книгу і відчуває це. Серед
письменників, які торкаються
теми інвалідності у своїй творчо-
сті, Оксана Радушинська назва-
ла Дзвінку Матіаш та Андрія
Бачинського. Вони й Оксана
мали спільну презентацію своїх
книг під час Форуму видавців
2015 у Львові. 

Тіна ОВДІЙ, 
журналіст Імідж-цент-

ру Університету
«Україна»

Дуже цікавим і розлогим був виступ поетеси і 
телеведучої Оксани Радушинської
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Роздуми психолога

Який вибір професії правильний?
Життя – це постійний

вибір, незалежно від того, чи
це усвідомлена дія, чи неусві-
домлена. Мабуть, кожен із нас
погодиться, що у будь-якому із
варіантів є свої позитивні
моменти і ті моменти, які
можуть сприйматися в іншому
світлі. Так само щодо вибору
своєї діяльності… Ми часто
задаємося питаннями: хто ми?,
ким бути?, чим займатися? Ці
питання можуть турбувати не
тільки школярів, які стоять
перед вибором у світі профе-
сій, але й дорослих, оскільки
професію, діяльність ми оби-
раємо не на все життя, хоча ви
можете і не погодитися з цією
думкою. Кожен із огляду на
свої життєві обставини, життє-
вий досвід находить відповідь із
часом, адже життя змінюється, і
змінюється наша діяльність. Для
того, щоб зрозуміти себе, отри-
мати відповідь «Ким мені бути?»,
«Що робити далі?», Університет
«Україна» пропонує  психологіч-
не комп’ютерне тестування як
для школярів, так і для дорос-
лих.

Правильний вибір професії
– одна зі складових успіху
сучасної людини. Ситуація на
ринку праці та в економіці
України динамічно змінюється.
Щоб реалізувати себе й досяг-
ти бажаних висот у трудовій
діяльності, необхідно заздале-
гідь приділити належну увагу
профорієнтації. Ми пропонує-
мо доступну профорієнтаційну
допомогу протягом усього
періоду професійного розвитку
людини, застосовуючи систем-
ний і комплексний підходи в
профорієнтаційному й нав-
чальному консультуванні, кот-
ре базується на науково-мето-
дичній основі.

Ексклюзивне психологічне
тестування в спеціальній про-
грамі спрямоване на виявлен-
ня ваших особистісних особли-
востей із можливістю реаліза-
ції себе в різних сферах діяль-
ності. Залежно від того, що Ви
хочете виявити, дізнатися,
підтвердити або спростувати
свою гіпотезу відносно своєї
особистісної особливості, Ви
можете обрати серед пропоно-
ваних психологічних тестів: 

1. Тест професійної моти-
вації (профорієнтація – струк-
тура професійних схильно-
стей).

Дозволяє виявити рівень
зацікавленості і внутрішньої
мотивації до різних видів про-
фесійної діяльності: соціальна,
техніко-реалістична, природно-
реалістична, діяльність, пов’я-
зана з ризиком, підприємницькі
нахили, артистичні, інтелекту-
альні, конвенційні. 

2. Тест психологічної струк-
тури особистості (особистісні
характеристики + структура
професійних схильностей).

3. Методика дослідження
комунікативних установок (вид
комунікативної позиції і тип
Вашого спілкування).

Дозволяє виявити Ваш
внутрішній стан або те, яку
позицію Ви займаєте щодо
спілкування з іншими, а саме
«Батько», «Дорослий», «Дитя»,
та виявити тип Вашого спілку-
вання: гармонійний, формаль-
ний, відгороджений, конфлікт-
ний.

4. Тест психологічної струк-
тури інтелекту.

Дозволяє виявити рівень
розвитку: вербального, невер-
бального, математичного, тех-
ніко-конструктивного, теоре-
тичного, практичного інтелекту
та отримати профорієнтаційні
рекомендації.

Результати тесту Ви отри-
муєте в друкованому форматі,
за необхідності в електронно-
му. Висновки дають змогу
поглянути на себе з боку, про-
аналізувати свої сильні сторо-
ни та визначити  ті сторони, які
потребують зони розвитку. 

Для школярів, випускників
та абітурієнтів 13 - 18 років

Тест на профорієнтацію –
перший важливий крок, який
забезпечить самопізнання і
глибше розуміння того, яка
професія найбільш підходить
Вашій дитині. За допомогою
результатів тесту на професію
Ви дізнаєтесь:

- інтереси, здібності та осо-
бистісні особливості Вашої
дитини;

- яку вибрати професію з
урахуванням інтересів, здібно-
стей і особистісних особливо-
стей;

- який напрям профільного
навчання вибрати в школі;

- як підготуватися до зов-
нішнього незалежного оціню-
вання;

- продовжувати навчання в
школі або віддати перевагу
коледжу, технікуму.

Використовувати ті можли-
вості, які вже закладені, наба-
гато корисніше й ефективніше.

Для студентів і випускни-
ків вузів, молодих і досвід-
чених фахівців 20 - 40 років

Сьогодні питання працев-
лаштування та кар'єрного роз-
витку ще більш актуальне. Ми
допомагаємо зробити кар'єру
успішнішою і отримати необ-
хідні навички для досягнення
поставлених кар'єрних цілей.
Якщо Ви хочете:

- оцінити свій потенціал і
перспективи професійного зро-
стання;

- вибрати найбільш підхо-
дящу професію;

- якщо перед Вами стоїть
проблема вибору спеціалізації;

- розглянути необхідність
отримання додаткової освіти;

- дізнатися про свої особи-
стісні особливості;

- визначити оптимальну
посадову позицію.

Для дорослих 22 - 65 років
Людям же, у яких за плечи-

ма вже є стаж трудової діяль-
ності, наші фахівці, використо-
вуючи професійні тести на
профорієнтацію, найбільш
точно визначать саме профе-
сійний шлях, де вони зможуть

повністю реалізувати себе,
досягати успіхів у трудовій
діяльності та відчувати
справжнє задоволення від
своєї роботи і життя в цілому.
Якщо Ви:

- хотіли б знайти себе в
новій справі;

- хочете підібрати навчаль-
ні програми для подальшого
професійного розвитку;

- дізнатися про свої харак-
терологічні  особливості;

- бажаєте оцінити свої про-
фесійні перспективи.

А так само, якщо Ви:
- перестали отримувати

задоволення від своєї роботи;
- помітили, що ефектив-

ність професійної діяльності
знизилася.

Правильний вибір професії
– одна з умов успіху сучасної
людини. Він сприяє гармоній-
ному розвитку особистості
протягом усього життя. 

Пам'ятайте, що адекват-
ність вибору і рівень засвоєння
професії впливають на всі сто-
рони й загальну якість життя.
Тому так важливо для людини,
що вступає у світ професій,
зробити правильний вибір.

За детальною інформаці-
єю щодо комп’ютерного пси-
хологічного тестування звер-
татися в 109 кабінет психо-
лога 1 корпусу університету
(вул. Львівська, 23)

Юлія КРИВОШЕЙ,
практичний психолог

Університету «Україна»

25.12.2015 № 5�6 (169�170)
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Навіть високоякісні товари треба гарно 
і дуже потужно рекламувати

Якщо виробники однієї із
країн навідуються до сусідів,
поки що не з товарами, а з рек-
ламно-пропагандистською
метою, то зрозуміло, що вони
розраховують на те, що сусід-
ня країна стане успішним рин-
ком для їхньої продукції.
А йдеться про працівників хар-
чової промисловості Чехії, про
тих, хто пропонує споживачам
сучасну високоякісну молочну
продукцію. І не тільки чехам, а
й сусідам.

Програма «Якісні європей-
ські молочні продукти» є важ-
ливою рекламною кампанією
Європейського Союзу, яка
спрямована на впровадження
на український ринок високоя-
кісних молочних продуктів
країн ЄС. Зазначимо, що спо-
живання їх у більшості євро-
пейських країн, у тому числі і в
Чехії, помітно більше, ніж в
Україні.

Україна тут не виняток. Тож
тільки за неповний рік представ-
ники Чесько-Моравської молоч-
ної асоціації двічі побували в
нашій країні. Причому обидва
рази знайшли час і можливість
відвідати Універ-ситет
«Україна». Передусім, для того,
щоб переконати у своїй перспек-
тивності й майстерності студен-
тів та викладачів кафедри техно-

логії харчування нашого вишу.
І якщо перші відвідини

навчального закладу обмежи-
лися одним днем, то другі,
недавні, – трьома. Тож усі сту-
денти і викладачі кафедри тех-
нології харчування нашого уні-
верситету мали змогу послуха-
ти представників компанії
«Якісні європейські молочні
продукти», поспілкуватися в
неофіційній обстановці з її пра-
цівниками.

Програма зустрічей була
дуже цікавою та насиченою.
Досить розлогими були виступи
президента компанії, доктора
технічних наук Іржі Копачека та
провідного фахівця компанії
Андрія Овчарука. Вони
зазначили, що чеські молочни-
ки постійно дбають не тільки
про збільшення обсягів вироб-
ництва продукції, а й про її
високу якість. Сировину отри-
мують від тих господарств, які є
надійними в професійному від-
ношенні. А загалом фундамен-
тальним принципом для всіх
чеських виробників є суворий
контроль якості та безпеки про-
дукції й контроль задоволеності
споживачів як чеських, так і у
всіх країнах, куди вже достав-
ляється продукція компанії. Це,
як кажуть, найголовніша вимога.

Жорсткий контроль охоп-

лює всі ланки виробництва,
який часто називають «від лану
до столу». Він поширюється на
всі пакувальні матеріали, інгре-
дієнти, добавки, технологічні та
санітарні засоби, які мають від-
повідати європейському харчо-
вому законодавству.

Виступи Іржі Копачека і
Андрія Овчарука доповнила
відомий в Україні дієтолог
Світлана Фус, котра, до речі,
веде відповідну програму на
українському телебаченні.
Фахівець зазначила, що завдя-
ки своєму чудовому смаку та
широкому використанню в
гарячих і холодних стравах
молоко та молочні продукти є
популярною частиною щоден-
ного раціону (у більшості країн
саме так) людини у всьому
світі. Споживання молочних
продуктів, які є комплексними
за вмістом макро- й мікроеле-
ментів, особливо високоякісних
білків, різноманітних вітамінів,
сприяє правильному обміну
речовин в організмі людини,
попереджає чимало захворю-
вань, таких, як діабет або висо-
кий кров’яний тиск.

Гості запропонували при-
сутнім продегустувати один із
видів продукції – зокрема,
вершковий крем, – щоб переко-
натись особисто, що їхня про-

дукція високоякісна – і за сма-
ком, і за зовнішнім виглядом.
До речі, коротший термін спо-
живання продукту вказує на
те, що він виготовлений без
консервантів, хімічних доба-
вок.

Рекламна кампанія асоціа-
ції стосується трьох найпоши-
реніших груп із широкого асор-
тименту молочних продуктів.
Це – вершковий крем, про який
ми вже згадували, сир та сирні
вироби, йогурти. Про виготов-
лення вершкового крему
детально розповів і продемон-
стрував шеф-кухар закладу
ресторанного господарства
«Кейтеринг Фігаро»
Олександр Шмаков.

Що ж дали, на нашу думку,
ці зустрічі в нашому універси-
теті? Для чеських виробників,
хай і у віддаленій перспективі,
гарну змогу заявити про себе,
про свою продукцію майбутнім
українським фахівцям у харчо-
вій галузі. Чимало цікавого
почули і наставники молоді –
вони побачили й належно оці-
нили старанність, майстер-
ність чеських виробників.

Олена ЛЮБЕНОК,
завідуюча лабораторією
кафедри технології хар-
чування Інженерно-тех-
нологічного інституту 

Міжнародна співпраця

25.12.2015 № 5�6 (169�170)

На святі в нашому університеті



10

Щек – один із засновників Києва

Наша славна минувшина

Розробляючи з групою сту-
дентів на кафедрі дизайну кур-
сову роботу на історичну тему
«Протодизайн у граді Кия на
Старокиївській горі», ми дійшли
висновку, що наші пошуки
можуть вкластися в новий
напрям у багатоликому сучас-
ному дизайні, який ми запропо-
нували назвати «ретроспектив-
ний протодизайн». Оскільки
термін «дизайн» означає певну
галузь людської діяльності і
застосовується, в основному,
до історичної епохи індустрі-
ального виробництва, то прото-
дизайн належить до попередніх
ретроспективних часів.
«Ретроспективний протоди-
зайн» повинен забезпечити
виконання виробів, тотожних
певним історичним періодам,
засобами і методами саме тих
часів.

Відомості про заснування
града Києва надані нам із літо-
пису Нестора та «Велесової
книги».

Визначивши попередньо
походження імені літописного
Кия та назви заснованого ним
стольного града Києва (про це

в попередньому номері газети),
розглянемо питання трактуван-
ня імен його братів Щека і
Хорива, сестри Либідь.
Гіпотетично заявляємо, ці
імена – прізвиська автохтонно-
го старослов’янського поход-
ження. Щодо імені сестри, то
абсолютно ясно, що воно
пов’язано з назвою одного з
найкрасивіших, найулюблені-
ших білих величних птахів
нашої землі – лебедів. А от
імена Щек і Хорив попередні
дослідники частіше відносили
до багатьох різних мов народів,
що за історичними відомостя-
ми мешкали (здебільшого, тим-
часово) на теперішній
Київщині.

На нашу думку, ім’я Щек –
це діалектично видозмінений
Чек, тобто той, що чекає, мож-
ливо з чеканом у засідці на здо-
бич або ворогів і може щезнути
тихо, наче змій. Чек – це ватаг,
який очолює гурт мисливців і
воїнів, які сидять у засідці.
Корінь слова найдавнішого
походження «чек» («щек») існу-
вав у багатьох індо-європей-
ських, слов’яно-балтських, гер-

манських та інших мовах,
зокрема у сучасних українсь-
кій, польській. Чекан – це ста-
ровинна компактна зброя
(загостренний кам’яний молот
із коротким держаком), що
пристосований для нападу
після тривалого чекання зі схо-
ванки. 

Чеканути (ще канути) озна-
чає вдарити чеканом, а чек
(щек) – це воїн, який б’є та
озброєний чеканом, тобто ім’я
середнього брата, засновника
поселення на горі Щекавиця,
можливо, також походить від
виду його улюбленої зброї, як і
старшого брата Кия.

Чеканний – це чіткий,
виразний, ретельно опраць-
ований, тобто ім’я Щек прі-
звисько (Чек) може означати
скорочення і від цього значен-
ня. Не маємо ні підтверджен-
ня, ні спростування того, що
Щек на праслов’янській озна-
чає змій.

Кілька слів щодо вимови та
написання першого звука і
літери в імені Щек. Звуки «щ» і
«ч» дуже подібні, «щ» – це
похідна від «ч» із добавкою
попереднього «с», тобто «щ» =

«с» + «ч», тому у літописі могла
бути граматично вжита одна
замість іншої. Ми відтворюємо
звуки з Несторового письма,
можливо, трохи не так, як вони
звучали у мові тих часів. Київ у
літописний період лежав у
землі полян, але у стольному
граді були і представники інших
племен, перш за все, найближ-
чих сусідів: древлян і сіверян. У
цих та інших племінних говірках
«ч» легко переходить у «щ»,
тобто ім’я середнього брата з
князів на полянському, древ-
лянському, сіверському або
іншому племінному діалекті
через значний відрізок часу від
існування самого князя пере-
кладене на сучасні мови як
Щек, цілком можливо первісно
звучало як Чек.

Олександр ГОРБИК,
кандидат архітектури,

Костянтин ДЕХТЯРЕНКО,
дизайнер ІІ кат., 
ПБК «ВІСТОН»,

Марина САРКІСЯН, 
викладач НПЦ

“Академія мистецтва
краси”

25.12.2015 № 5�6 (169�170)
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Мово моя материнська

Шануймо нашу рідну мову
Нещодавно мені розповіли

про одну жінку, котра ще в
радянські часи гідно й послі-
довно обстоювала українську
мову. Правда, не на якихось
там акціях чи в публікаціях, а в
сімейному колі, у спілкуванні з
колегами, друзями, приятеля-
ми, із сусідами і загалом з
усіма людьми, з якими зводила
доля. Ця жінка чудово знала
рідну мову, працювала корек-
тором в одному із вітчизняних
видавництв.

Але скільки було, та, на
жаль, і є таких медійників,
інших працівників, котрі на
роботі послуговуються укра-
їнською, але поза роботою – у
громадських місцях і в сім’ї –
легко переходять на російську.
Посилались, та й посилають-
ся, на традиції, звички: мов-
ляв, так повелось, а в радянсь-
кі часи ще й усіляко заохочува-
лося. Тож тих, хто обстоював
рідну мову, спілкувався нею,
сприймали як диваків, оригіна-
лів, а то ще й навішували ярли-
ки: гуцул, селянин, бандері-
вець.

Пригадую наради, зібран-
ня, починаючи з області.
Повсюдно, зокрема на
Київщині, переважала мова
«старшого брата». Якщо був
виступ українською, то, як пра-
вило, людини з народу, з його
низів, або ж дуже вже принци-
пового науковця.

За роки незалежності, зда-
валось би, чимало зроблено в
мовному питанні. Прекрасні
документи, приклад здебільшого
позитивний, можновладців, котрі
знали з дитинства і не забули
материнську мову, або ж, добув-
шись високих посад, намагались
якнайшвидше освоїти хоча б
основні українські традиції, зви-
чаї. Але вийдіть на вулиці, зай-
діть в установи, організації, біль-
шість, повторюю, більшість
людей, як говорить. Можна зро-
зуміти в любові до російської
хіба що літніх людей, але ж
молодь… Навіть учнівська, сту-
дентська її частина ігнорує
рідне, вважає очевидно, що так
зручніше, легше спілкуватись.

У бібліотеці нашого універ-
ситету я звернув увагу на неве-
личку книжечку «Переходь на

українську». Це, на мою думку,
відчайдушний заклик приверну-
ти увагу до болючої проблеми.
Перше ж речення і дивує, й
насторожує: «Ми прагнемо
допомогти людям, які б хотіли
розмовляти українською, але не
наважуються, бо соромляться
російськомовної більшості». Це
ж треба дожитись (хтось мені
скаже, що ми жили весь час з
таким розумінням), щоб сороми-
тись свого рідного. На жаль,
навіть фактична війна з путінсь-
кою Росією не змінила ситуації
на краще.

За статистикою, сьогодні в
Києві із чотирьох школярів, які
розмовляють удома українсь-
кою, лише один продовжує
говорити українською на вули-
ці, інші троє переходять на
російську. І це в місті, де укра-
їнською говорили споконвічно і
з якого українська мова була
витіснена в останні століття.

Тож акція «Зроби подару-
нок Україні! Переходь на укра-
їнську!» дуже актуальна. Її
проводить громадський рух
«Не будь байдужим!». Перший
етап акції відбувся в Києві на
початку 2007 року. 

Красномовне, на мій погляд,
гасло руху: «Ні – Малоросії!
Зробимо країну Україною!». З
ним виступають музикальні
гурти «Мотор’рола», «Мандри»,
«ФлайZZZа», «От вінта»,
«Гуляйгород», «Гайдамаки»,
«Тартак», відома співачка Ніна
Матвієнко, звичайні громадяни.

Не думаю, що в акції за
вісім років з’явились мільйони
прихильників. Але навіть неве-
лика кількість тих, хто свідомо
обирає українську мову в спіл-
куванні на всіх без винятку рів-
нях, уселяє надію, що позитив-
ні зрушення відбудуться, що
державну мову ми гуртом захи-
стимо і зробимо її справді дер-
жавною не тільки законодавчо.

А тепер я хотів би зупини-
тись на кількох найтиповіших
помилках, що найчастіше
зустрічаються в різних сферах
спілкування. Йдеться, здебіль-
шого, про передачі радіомов-
лення і телебачення, а також
про почуте на нарадах, інших
зібраннях. І знову ж таки у
багатьох випадках похибки

пояснюються впливом росій-
ської мови.

Приймати участь. Зви-
чайно, ні. Участь можна брати,
взяти. Але навіть радійно й
телевізійно ні-ні та й почуєш
поширену помилку. І наш уні-
верситет у коверканні мови
державної теж приймає (ні,
бере) участь. 

Неділя (в значенні тиж-
день). Що годиться російською
мовою – «неделя», не підхо-
дить українською. У нас, на
відміну від Москви, «неділя» –
тільки день тижня. Помилка
теж дуже поширена.

«У більшості випадків» –
це калька з російського висло-
ву «в большинстве случаев».
Українською правильно буде
«здебільшого», «здебільше»,
«здебільша». Отже, вибір є.

Виключення. Це слово
знову ж таки під впливом
російським вживають і тоді,
коли потрібно говорити чи
писати «виняток». Ось при-
клад: «На заняття прийшли всі
одногрупники за виключенням
Павла». Треба: за винятком
Павла. Так само винятковий
випадок, а не виключний.

Досить поширеною лек-
сичною помилкою, що спричи-
нена негативним впливом
російської мови, є вживання
слів у нетиповому для них зна-
ченні. Здебільше цьому
сприяє, на думку окремих лін-
гвістів, міжмовна омонімія –
функціонування у близькоспо-
ріднених мовах однозвучних
слів, що мають різні значення.
Найчастіше це стосується діє-
слів. Ось кілька прикладів: 

- школа знаходиться в
центрі селища: надуживання
словом знаходиться наслідує
значеннєві відтінки російського
находиться  і призводить до
порушення літературної норми,
адже в українській мові дієслово
знаходитися  не має  значення
«бути, перебувати, містити де-
небудь, перебувати в якому-
небудь стані», натомість його
потрібно вживати, коли йдеться
про пошук;

-вулиця носить ім’я,
треба: вулиця названа на
честь, а носять одяг: це діє-
слово в українській мові не

пов’язують із нерухомими
речами; коли йдеться про най-
менування вулиці чи якогось
закладу, тоді варто казати зва-
тись, мати назву;

-дівчина виглядає гарною,
правильно: на вигляд гарна
або ще простіше: гарна.
Виглядають у вікно;

-вислів являється – вислів
є; під впливом російської мови
замість є в ролі розв’язки вико-
ристовують особові форми діє-
слова являтися, така заміна –
порушення норми, адже в
українській мові дієслово явля-
тися вживають зі значенням
«з’являтися, примарюватися,
снитися»;

-в цьому заключається
вплив, треба: у цьому полягає
вплив; до речі  сучасний тлу-
мачний словник української
мови взагалі не фіксує дієсло-
во заключати(ся);

-прийшлось повернутись
додому – довелося поверну-
тися додому; не прийдеться
жалкувати – не доведеться
жалкувати; з-поміж восьми
значень дієслова «приходити-
ся», які подає тлумачний слов-
ник, немає того, що виражає
дієслово доводитися, – «бути
необхідним, неминучим у
зв’язку з певними обставина-
ми»;

-принести шкоди – треба
завдати шкоди, а принести
можна хліба, води;

-це говорить про те – пра-
вильно: це свідчить про те
або ж це засвідчує те: дієсло-
во говорить доречне в іншому
випадку: він це говорить, він
говорить про те;

-вести себе в колективі –
поводитися в колективі;
пасивне дієслово поводитися
сучасний словник тлумачить
так: «дотримуватися певної
поведінки, діяти якимось
чином», а вести можна дитину
за руку, вести діалог (диску-
сію), телепередачу, вести по
житті тощо.

Перелік подібних прикла-
дів можна продовжувати. Я
назвав, думаю, найтиповіші.

Анатолій УРБАН
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Думається, що студенти,
котрі прийшли на цей науково-
методологічний семінар, за
кілька годин істотно поновили,
поповнили знання з маркетин-
гу. А викладачі нашого універ-
ситету мали змогу поспілкува-
тися, обмінятися думками з
гостями, які на практиці втілю-
ють у життя сучасні напрацю-
вання в економіці, зокрема в
одному із її новітніх напрямків.

Семінар відкрила прорек-
тор університету з навчально-
виховної роботи А. В.
Коротєєва. До речі, Антоніна
Вікторівна – економіст за
фахом, вона тривалий час очо-
лювала Інститут економіки та
менеджменту та одну з його
кафедр.

Тон зацікавленій і справді
професійній розмові задали
також директор Інституту С. С.
Нестеренко і завідуюча кафед-
рою маркетингу І. Ю. Кутліна. І
в їхніх коротких виступах, і у
більш розлогих виступах
гостей (про них ітиметься пізні-
ше) зазначалося, що транс-
формація вітчизняної економі-
ки від командно-адміністратив-
ної до ринкової спричинила
безпрецедентні зміни в усіх
сферах господарської діяльно-
сті. Відродження та піднесення
економіки нашої країни немож-
ливі без глибоких знань та
розумного застосування над-
бань світової економічної тео-
рії і практики стосовно вироб-
ничо-господарчої та комерцій-
ної сфер діяльності, вивчення
ринку, його структури, форму-
вання і функціонування.

Термін «маркетинг» похо-
дить від англійського слова
«marketing», що означає продаж,
збут, ринкова діяльність. Його
появу пов’язують із американсь-

кими фермерами, котрі, шукаючи
ринок збуту продукції, послугову-
валися поняттям «Market
Getting», тобто «оволодіння рин-
ком». Пізніше це словосполучен-
ня дало єдине слово – «марке-
тинг».

Існує багато визначень
маркетингу як у класичному,
так і в сучасному розумінні.
Дехто розглядає його як процес
інтегрування (поєднання)
зусиль усіх учасників ринку на
взаємовигідній основі для фор-
мування й задоволення попиту
на товари та послуги. Є й інше
визначення: це – наукова
система організації виробницт-
ва і збуту товарної продукції,
що побудована на базі попе-
реднього дослідження потреб
покупців та споживачів.

Цікавими й дуже повчаль-
ними в цьому плані були висту-
пи гостей семінару. Так, гене-
ральний директор Української
асоціації маркетингу (УАМ)
Ірина Лилик досить предметно
і конкретно розповіла про те,
яким повинен бути сучасний
маркетолог. Відомий в Україні
фахівець зазначала, зокрема,
що помиляються ті, хто розуміє
маркетинг тільки як рекламу,
продаж або збут продукції. Це
поняття є значно ширшим,

воно охоплює цілу сукупність
дій і чинників. Загалом відомий
науковець Ф. Котлер зводить
цілі маркетингу до таких
чотирьох напрямів: досягнення
максимально високого спожи-
вання; досягнення максималь-
ної споживчої задоволеності;
надання максимально широко-
го вибору; максимальне підви-
щення рівня життя. Зрозуміло,
що згадані цілі роблять марке-
тинг  інтегрованою, орієнтова-
ною на споживача та прибуток
філософією бізнесу.

Цікаво і переконливо пре-
зентувала результати марке-
тингового дослідження «Бути
українцем сьогодні: мода,
вимушеність або нова цін-
ність?» директор групи компа-
ній Ukrainian Marketing Group
(UMG) Наталія Бухалова.

Обидві гості семінару від-
повіли на запитання присутніх,
цим самим суттєво доповнив-
ши свої повідомлення-виступи.

Те, що маркетинг є акту-
альним для будь-якого виду,
будь-якої сфери діяльності,
переконливо довів виступ
директора Інженерно-техноло-
гічного інституту нашого уні-
верситету, професора В. В.
Малишева. Він підкреслив між-
галузевий  характер сучасних

наукових досліджень і необхід-
ність їх економічної підтримки,
зокрема знаннями в галузі мар-
кетингу. На прикладі маркетин-
гового дослідження ринку
нанопорошків професор пока-
зав значення прогнозу  обсягів
виробництва та розвитку струк-
тури ринку, цінового аналізу
для планування наукових
досліджень і виробництва в
наноіндустрії.

До речі, семінар був при-
урочений до професійного
свята тих, хто причетний до
маркетингу – Дня маркетолога.
Тож на запропонованому
Інститутом економіки та
менеджменту заході було все,
що притаманне будь-якому
святу. Були ведучі – першо-
курсники Лариса Діденко та
Таярхан Рашоян. Обоє досить
упевнено і ненав’язливо вели
програму.

Відбулось представлення
нового герба кафедри марке-
тингу інституту. Причому
досить аргументовано і цікаво
впоралася з цим першокурсни-
ця Оксана Бєлаш.

Те, що серед економістів
завжди були і є співочі таланти,
продемонстрував четверто-
курсник-заочник, лауреат
багатьох конкурсів Кирило
Каплуновський. Хлопець гарно
виконав кілька пісень різних за
стилем, довівши присутнім, що
у нього є не тільки професійне,
а й, очевидно, вокальне май-
бутнє.

Учасникам дійства були
вручені сертифікати, що перед-
бачають знижку на ціну това-
рів, які вподобають студенти.

Власний 
кореспондент

Маркетолог – це сучасна професія
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