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КОЛЕДЖ   «ОСВІТА»

ШАНОВНІ МАЙБУТНІ СТУДЕНТИ!
Повна назва нашого вищого навчального

закладу — Відкритий міжнародний уні-
верситет розвитку людини «Україна» і
він акредитований за найвищим – ІV рівнем.
Ви, певне, вже почали обирати заклад, в
якому хочете здобути освіту. Безперечно, цей
заклад повинен чимось вирізнятися з-поміж
багатьох інших. У нашого університету є кіль-
ка особливостей, які роблять його не схожим
на інші ВНЗ. Університет «Україна» – один із
наймолодших вітчизняних університетів,
а Ви, напевно, добре знаєте, що молодість –
це велика перевага. Це і свіжість поглядів,
і працездатність, і невпинне бажання
рухатися вперед, і краса, і довіра до людей,
і незламна віра у щасливе майбутнє.
Незабаром ми святкуватимемо 17-річчя.

Очолює універ-
ситет Петро
М и х а й  л о  в и ч
Таланчук – пер-
ший міністр осві-
ти незалежної
України, За слу -
жений діяч науки
і техніки України,
док тор технічних
наук, професор,
дійсний член
Академії педаго-

гічних наук України, ініціатор створення і
президент Академії інженерних наук
України, Почесний ректор На ціо наль ного
технічного університету України «Київський
політехнічний інститут», член чотирьох між-
народних академій, автор 50 запатентова-
них винаходів та понад 450 наукових праць.
Президент Уні верситету «Україна» широко
відомий своїми державницькими підхода-
ми, принциповою життєвою позицією, умін-
ням консолідувати зусилля державних, гро-
мадських і підприємницьких структур задля

здійснення гуманної місії плекання і збере-
ження потенціалу української нації; користу-
ється чи не найбільшим авторитетом серед
освітян.

Засновниками Університету «Ук раї   на»
є Київська міська державна адміністрація,
Українська спілка інвалідів, Міжнародний
благодійний фонд розвитку людини, інші
юридичні та фізичні особи. Таким чином,
Університет «Ук раїна» є недержавним ВНЗ,
але водночас він має статус неприбутково-
го закладу, тобто статутом університету не
передбачені виплати дивідендів його заснов-
никам. Це означає, що кошти, сплачені за
навчання, в повному обсязі витрачаються на
будівництво та модернізацію матеріально-
технічної бази, оплату праці професорсько-
викладацького складу, створення навчально-
методичного забезпечення,   оздо ровлення і
по кра щення умов проживання студентів та ін.
Тобто, ставши студентом Універ си тету
«Україна», знайте, що гроші, сплачені Вами
за навчання, повернуться Вам у формі ком-
фортних та сучасних аудиторій, бібліотек,
комп’ютерних та лінгафонних класів, гурто-
житків, їдалень, спорт майданчиків… 

З вищесказаного випливає інша особли-
вість нашого університету – його сучасна
матеріально-технічна база. У Києві це –
студентське містечко, представлене
комп’ютеризованими корпусами, в яких
повністю вирішена проблема архітектур-
ної безбар’єрності. Тобто, це єдиний в
Україні комплекс приміщень ВНЗ, де можна
абсолютно вільно пересуватися людям у віз-
ках. В університеті створені надсучасні про-
дакшн-студія та видавничо-друкарський
комплекс, медико-реабілітаційний центр,
рівних яким немає в Україні.

Університет «Ук раї на» представлений у 20
регіонах нашої країни. Структурні під роз ді -
ли університету розташовані в Бі лій Церкві,

Вінниці, Дніпропетровську, Жи томирі, Кіро -
во граді, Полтаві, Ми ко лає ві, в обласних цен т -
рах Західної Ук раї ни та багатьох інших містах.
Загальний контингент студентів становить
майже 18 тисяч осіб.

Однією з сильних сторін університету
є його викладацький склад і науковий
потенціал. Значна частина викладачів має
науковий ступінь, вчене звання. В універси-
теті активно проводиться науково-дослідна
робота, налагоджено співробітництво з ук -
раїн ськими, іноземними та міжнародними
установами і навчальними закладами.

Ще одна особливість нашого закладу –
це його відкритість для молоді неодна-
кового рівня підготовки, соціальних
можливостей і стану здоров’я. Ми свідо-
мо взяли на себе місію вчити людей із особ-
ливими потребами. Ми вважаємо, що всі
люди – особливі, і що в системі освіти
прин цип «урівняйлівки» неприпустимий.

І, звісно, немає іншого ВНЗ, в якому сту-
денти мають таке ж цікаве і насичене сту-
дентське життя, як в Університеті
«Україна». Наші студенти беруть участь у
КВК, спартакіадах, фестивалях, організову-
ють концерти протягом усього навчального
року. Наші студенти співають, танцюють,
малюють, грають у виставах, катаються на
лижах, піднімаються в гори, купаються в
ополонках, сплавляються по річках… Вони є
волонтерами та активістами скаутського
руху, організаторами багатьох благодійних
акцій. Серед студентів і випускників універ-
ситету 20 олімпійських і паралімпійських
чемпіонів і багато-багато призерів україн-
ських, європейських чемпіонатів. Більш
детально про це Ви можете розпитати у чле-
нів студентського самоврядування, завітав-
ши, скажімо, на День відкритих дверей, що
гостинно відчиняються останньої суботи
кожного місяця.



Визначальною структурою спеціаль-
ностей, за якими організовується на в -
чан ня в коледжі, є аналоги базових спе-
ціальностей Університету «Україна».
Сьогодні діяльність педагогічного колек-
тиву коледжу спрямована на підготовку
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» за 12-ма спеці-
альностями. Ключовою ланкою організа-
ції навчального процесу в коледжі є
денне та заочне відділенння, де навча-
ються понад 1300 юнаків і дівчат.

Університет має ліцензію на набір
вступників на базі 9-ти класів до колед-
жу на 12 спеціальностей із одночасним
наданням повної загальної середньої
освіти. Протягом першого року навчання
студенти на основі базової середньої
освіти опановують програму загальноос-
вітнього циклу дисциплін, на старших
курсах здійснюється фахова підготовка.
Студенти відвідують лекції, практичні
заняття, які для них проводять найкращі
фахівці університету – спеціалісти вищої
категорії, кандидати наук. Випускники,
які успішно виконали навчальний план,
одержують атестат про повну загальну
середню освіту і диплом про початкову
вищу освіту державного зразка.

Вступаючи до коледжу після 9 класу,
Ви заощадите час і будете у більш ви -
грашному становищі порівняно з тими,
кому доведеться складати тести неза-
лежного оцінювання знань. На більшості
спеціа льностей вартість навчання
у коле джі нижча за вартість навчання
в університеті при рівнозначній якості
підготовки. Диплом молодшого спеціа-
ліста відкриває перед Вами можливість
обіймати цілу низку посад і одночасно
продовжувати навчання, скориставшись
перевагами дистанційної технології
навчання (для студентів усіх форм
навчання) або індивідуального навчаль-
ного плану (для відмінників денної
форми навчання). Завдяки цьому до
закінчення університету Ви матимете
кількарічний стаж роботи за обраним
фахом, який на ринку праці цінується
значно більше, ніж суто теоретичні
знання.

Прийом до коледжу випускників 9-х
класів проводиться на конкурсній осно-
ві за результатами вступних випробу-
вань. Випускники 11-х класів зарахо-
вуються на 2 курс коледжу за наявності
двох сертифікатів ЗНО не нижче 100
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Чому варто починати
професійне становлення

в коледжі?
Сьогодні нашій державі необхідні

розумні, ініціативні, творчі, здатні само-
стійно мислити фахівці різних рівнів.

У сучасних умовах актуальним постає
питання підготовки фахівців середньої
ланки, фахівців-практиків. Зважаючи на
потребу суспільства та бажання молоді
отримати сучасну професійну освіту, в
Університеті «Україна» з 2003 року функ -
ціонує структурний підрозділ Коледж
«Освіта». Це інноваційний багатопрофіль-
ний навчальний заклад, який є складовою
університетського комплексу та здійснює
професійну підготовку відповідно до
освітньо-кваліфікаційного рівня «молод-
ший спеціаліст»у поєднанні із наданням
повної загальної середньої освіти.

Розповідає директор коледжу, За -
слу жений працівник освіти України
Світлана Іванівна СМОЛЯНОВА:

Багатогранна праця педагогічних пра-
цівників нашого університету перетво-
рює вчорашніх школярів на високопро-
фесійних фахівців, творців своєї справи,
які прагнуть самостійно досягти успіху в
житті та здобути якісну освіту.

Пріоритети Коледжу «Освіта»:
– успішне навчання в коледжі надає

можливість продовжити навчання в уні-
верситеті за скороченими програмами;

– індивідуальний підхід;
– використання сучасних освітніх тех-

нологій;
– спеціалізоване вивчення східних мов;
– розвиток інтелектуальних здібностей;
– особистісно-орієнтоване навчання і

виховання.

балів. Термін навчання після 9 класів
становить 3-4 роки залежно від обра-
ної спеціальності.

Навчання студентів коледжу відбува-
ється на навчальних площах універси-
тетського містечка у Святошині.

Отримавши диплом молодшого
спеціаліста за обраним напрямом під-
готовки, Ви поза конкурсом, без серти-
фікатів Українського центру оцінювання
якості освіти, зараховуєтесь на 3 курс
університету будь-якої форми навчан-
ня. Ви можете продовжити навчання за
обраною Вами спеціальністю в межах
спорідненого напряму підготовки й
отримати диплом бакалавра, а потім
спеціаліста/магістра.

З метою стимулювання студентів за
результатами навчальної, наукової,
виховної, громадської діяльності в
Університеті «Україна» створено Пре зи -
дентський фонд стипендій. Кращі сту-
денти отримують іменні стипендії
видатних особистостей, наукові,
соціальні, спортивні стипендії.

Іногороднім студентам, які навчаються
на денній формі, надається гуртожиток.

Про засади організації навчально-
виховного процесу в коледжі розповідає
викладач української мови та літе-
ратури з більше ніж 30-річним педа-
гогічним стажем, відмінник освіти
України Лідія Луценко:

– Ми свідомі того, що до коледжу при-
ходять діти різного рівня підготовки, різ-
ного віку, з неусталеною системою цін-
нісних пріоритетів, але з великим
прагненням бути успішними в житті.
Поетапно, системно, використовуючи
потужну матеріально-технічну базу уні-
верситету, ми адаптуємо наших студен-
тів до вузівської системи навчання.
Водночас дбаємо про розвиток їхньої
духовності, становлення морально-
етичних цінностей. Тут важливу роль
відіграє той факт, що в нашому ВНЗ здо-
бувають освіту разом із іншими студен-
тами й неповносправні особи.

Окремі заняття з української літератури
проводимо у приміщенні Націо нального
музею літератури України («Літературний
процес 70-90 років ХІХ ст.», «Життєвий
і творчий шлях Івана Франка»). У Націо -
нальному академічному драматичному
театрі імені Івана Франка та Молодому
театрі разом зі студентами коледжу пере-
глянули вистави «Талан» (за п’єсою 

Координати Приймальної комісії:
Адреса: м. Київ, вул. Львівська 23, корп. 1, каб. 104
Тел.: +380-44-409-27-62, +380-44-424-70-08,

+380-67-224-24-19
e-mail: pkuu@vmurol.com.ua

Координати відбіркової комісії 
Коледжу «Освіта»:

Адреса: м. Київ, вул. Львівська 23, корп. 1, каб. 104
Тел.: +380-44-409-27-62, +380-44-424-70-08
e-mail: glushak_inna@ukr.net



3Спецвипуск «АБІТУРІЄНТ-2015»

І НАВЧАЄМО, І ВИХОВУЄМО

У коледжі створено всі умови, щоб не
лише підготувати майбутніх професіона-
лів для різних галузей, а й виховати твор-
чі особистості. Юнаки і дівчата беруть
участь у різноманітних загальноуніверси-
тетських заходах, зокрема, у святі укра-
їнської писемності, 8 Березня, Дня учите-
ля, Дня студента, фестивалях худож ньої
самодіяльності, Шевчен ківських читан-
нях, інтелектуальних іграх і т.ін.

Найбільшою мистецькою подією, що
об’єднує талановиту студентську молодь, є
університетський фестиваль «Сяйво надій».

Команда коледжу стала призером уні-
верситетського конкурсу «Ерудит» і посі-
ла І загальнокомандне місце у III етапі XIII
Спартакіади Університету «Україна»
серед студентів.

Студенти коледжу залучаються до
науково-дослідної роботи Малої акаде-
мії наук. У 2014 році студентки Діана
Бойко і Катерина Щербина («Туристичне
обслуговування») стали її призерами.

Навчання в Коледжі «Освіта» – це копіт-
ка робота і викладачів, і студентів. Знання,
вміння, навички, які засвоюють майбутні
фахівці, сприяють успіху багатьох підпри-
ємств і організацій нашої держави.

Людмила ВОЛОДЬКО,
заступник директора коледжу «Освіта»

ним вивченням іноземних мов та
комп’ютерних програм.

Задля забезпечення виконання студен-
тами своїх обов`язків та захисту їхніх
прав у коледжі організовано студентське
самоврядування. Воно сприяє гармоній-
ному розвитку особистості, формуванню
професійних умінь для майбутньої
діяльності, вчить повазі, толерантності,
взаємній підтримці, демократизму у сто-
сунках, оцінці діяльності кожного за
реальними результатами. Майбутні біз-
несмени, юристи, економісти, програ -
місти мають змогу перевірити свої лідер-
ські якості, пройти загартування
сту дентством.

Університет забезпечив студентів
коледжу всім необхідним. Для навчання
виділені чудові аудиторії, читальний зал,
а для студентів, які приїхали з інших
міст, – гуртожиток.

Створено належні умови для духовно-
го, творчого та фізичного розвитку сту-
дентів. Вони не лише опановують секрети
майбутньої професії, а й беруть активну
участь у всеукраїнських, міських спор-
тивних змаганнях, є лідерами волон-
терського руху. Щороку кращі волонтери
приєднуються до участі у зборі-поході
дитячих та юнацьких організацій і волон-
терських загонів «Козацькими шляхами».

У коледжі створено чудовий мікроклі-
мат для активного відпочинку студентів-
підлітків, які активно займаються спортом.
Коледж пишається спортивними досяг-
неннями студентів, майбутніх чемпіонів.
Серед них: майстри спорту та кандидати в
майстри спорту: Ростислав Майєр
(«Розробка програмного забезпечення»),
Максим Дудник («Обслу го вуванння
комп’ютерних систем і ме реж»), Юлія
Жутник («Соціальна ро бота»), Ярослава
Процків («Ту ристичне обслуговування»).

Кажуть, що у житті студента буває два
щасливих моменти: перший – коли він
дізнався, що його зараховано до навчаль-
ного закладу, другий – коли він одержує
диплом. Але між цими двома подіями –
роки напруженого навчання, веселого і
щасливого життя, громадської роботи.

Саме завдяки зусиллям адміністрації,
викладацькому колективу, а також
самих студентів життя коледжу стає ціка-
вим та різноманітним.

Чим вирізняються викладачі коледжу
серед педагогічного загалу університету?
Особливою вдачею, особливим настро-
єм, неабияким професіоналізмом.

Викладачі коледжу – фахівці вищої
категорії зі значним досвідом роботи.
Вони забезпечують найбільш сприятливі
умови для здобуття вчорашніми школя-
рами сучасної освіти в галузі комп`ютер-
ної науки, економічної, юридичної осві-
ти. Усі педагогічні працівники ставляться
до студентів коледжу як до дорослих і,
разом із тим, є для них друзями, добри-
ми наставниками. Тут кожна дитина стає
центром, навколо якого обертаються
технології навчання, засоби освіти тощо.
Індивідуальний підхід – пріоритетний
для всієї роботи  коледжу.

Новітні методики викладання з вико-
ристанням різноманітних ігрових форм
та практичних ситуацій полегшують
засвоєння матеріалу. Велику роль віді -
грає ефект змагання, а творчий підхід у
навчально-виховному процесі забезпе-
чує відчуття постійного свята.

Сучасні інформаційні технології дозво-
ляють відтворити хімічні або фізичні екс-
перименти, проводити лабораторні та
практичні заняття тощо.

На старших курсах навчальний процес
надзвичайно мобільний, ще більш
інформаційно насичений, із поглибле-

М. Старицького), «Хазяїн» (І. Карпенка-
Карого), «Кайдашева сім`я» (І. Нечуя-
Левицького).

На заняттях із української мови при-
діляємо увагу розвитку усного та писем-
ного мовлення, проводимо диспути та

пишемо твори-роздуми на такі теми:
народні традиції; християнська мораль;
художня література у формуванні сві-
тогляду українців; внесок українців у
світову культуру; визначні люди
України; природа, тваринний і рослин-

ний світ та екологія після Чор но биль -
ської трагедії; життєвий і професійний
вибір тощо.

Викладачі коледжу прагнуть формува-
ти не просто конкурентоздатного фахів-
ця, а й толерантну, добру людину.
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молодих людей та керувати колективом.
Важливо розглянути тут і комунікаційні
якості його характеру, вихованість, толе-
рантне відношення до рівних собі моло-
дих людей, чесність та відповідальність у
роботі, уважність та дисциплінованість.
Щоб вести за собою колектив, керівник
гуртка повинен любити мистецтво, мати
бажання поділитися своїм талантом із
іншими, мати творчу ініціативу в роботі,
любити людей і вибрану справу. Для
ведення гурткової роботи необхідно
мати досвід занять у професійних колек-
тивах та виступах на сцені. Керівник
Центру дає методичні поради щодо
ведення занять, перевіряє роботу колек-
тиву під час занять, допомагає підібрати
репертуар і музику, при вдалій роботі
гуртка залучає колектив до виступу на
загальноуніверситетських заходах.

Для студентів, які бажають брати участь
у виступах – сольно співати чи грати на
музичному інструменті, читати чи танцю-
вати – бажано мати музичну початкову
або повну музичну освіту музичної
школи. Для тих студентів, які бажають
навчитися сольному або ансамблевому
співу і брати участь у концертних виступах
після лекційних пар, проводяться індиві-
дуальні та групові заняття згідно графіка
роботи гуртків. У колективах займаються
студенти з різних навчально-виховних
підрозділів університету, але більшість
гуртківців Центру з Коледжу «Освіта». В
гуртках студенти навчаються не тільки
обраному виду мистецтва але й товари-
шувати, поважати, допомагати і підтри-
мувати один одного, вболівати за якість
виступу колективу та гарні показники
роботи Центру.

Після лекційних пар можна і розслаби-
тися, естетично та духовно відпочити,
зайнятися улюбленим видом мистецтва
та отримати задоволення від колектив-
ної роботи та роботи над собою.
Важливо поділитися один із одним вра-
женнями дня, послухати музику, нові
пісні, побувати на виставі Народного
театру-студії «Данко», обговорити те, що
хвилює на даний момент, отримати під-
тримку друзів.

В Університеті «Україна» близько 12 ро -
ків діє Центр художньої творчості (надалі
Центр), який займається культурно-
виховною роботою серед студентів.
Своєю метою Центр покликаний активі-
зувати цей напрям роботи в інститутах,
на факультеті та в Коледжі «Освіта», вия-
вити талановиту молодь в університеті та
залучити її до творчих колективів, допо-
могти розвинутися духовно та естетично,
знайти для себе напрям художньої твор-
чості, який подобається. 

Центр художньої творчості розташова-
но по вул. Львівській, 23, у 3-му учбово-
му корпусі в кабінеті № 602 на 6-му
поверсі. Університет люб’язно надав сту-
дентам світле і просторе приміщення для
художньої творчості, де поза навчальним
процесом проходять заняття та репетиції
колективів. На заняттях студенти засвоюють
ази вокальної чи танцювальної техніки,
опановують музичну грамоту, вчаться
декламувати вірші, прозу, готуються тут і
ведучі для участі у загальноуніверситет-
ських святах. Разом із керівником Центру
підбирається репертуар для сольного
вокального або музичного виконання,
опрацьовуються заняття зі сценічності та
виразності виконання. Талановиті сту-
денти пишуть вірші, пісні, ставлять
хореографічні композиції для своїх тан-
цювальних колективів.

У Центр студенти приносять і свої твор-
чі роботи: малюнки, ліпку з глини чи гіпсу,
вишивку бісером, нитками або стрічками,
фотороботи, плетені прикраси з ниток та
бісеру. Обрані студентські роботи зазда-
легідь готуються до художніх виставок на
фестивалі творчості «Університетське
літо» та «Сяйво надій». Студенти, які опа-
нували той чи інший напрям в образо -
творчому мистецтві, навчають інших сту-
дентів, які цього бажають.

Талановитим студентам, які мають
бажання створити свій колектив і прово-
дити заняття, надається допомога в орга-
нізації та веденні занять за обраним

напрямком гурт -
кової роботи. З
таким студентом
п р о в о д и т ь с я
співбесіда керів-
ника Центру, де
розглядаються
насамперед здіб-
ності студента,
його фахова під-
готовка, бажання
вести таку робо-
ту. При цьому
а к ц е н т у є т ь с я

увага на його
вмінні згуртувати
навколо себе

Студентське життя плине швидко, і час
неминуче поспішає до фінішу, треба
встигнути за 5-6 років навчання опанува-
ти свою професію, розвинути себе про-
фесійно і духовно, завдяки художній
творчості відкрити та розвинути в собі
талант і любов до себе – це дуже важли-
во для впевненості, яка дає вміння вира-
зити та ствердити себе у цьому світі.
Важливо засвоїти для себе кращі людські
якості, стати вихованою культурною осо-
бистістю, розвинути в собі любов до
життя, людей, виховати сміливість, від-
даність товаришам та любов до
Батьківщини.

Після навчального процесу заняття в
гуртках проходять протягом 2–3 годин.
Втому дня знімають колективні та індиві-
дуальні заняття, бо поряд із тобою вчать-
ся співати чи танцювати  твої друзі. І ти
знаєш, що створюєш для себе разом із
ними свій духовний світ, займаєшся
улюбленим видом мистецтва і досягаєш
певних результатів, про які тільки міг
мріяти, вчишся колективній відповідаль-
ності, свідомості та культурі.

Не останню роль у формуванні моло-
дої людини грає і спілкування.
Спілкуючись між собою, студенти обмі-
нюються інформацією і почуттями, вчать-
ся слухати та поважати співрозмовника.
Цей процес єднає і зближує, стає часткою
кожного, хто слухає, і зазвичай людині
важко прожити без цього. В колективах
Центру на заняттях завжди панує творчий
дух, немає тут байдужих або зайвих, та й
ніколи просто так гаяти час. У Центрі тобі
завжди раді, вислухають та запропону-
ють вирішення того чи іншого питання,
обов’язково допоможуть. Кожна молода
людина – це особистість, і тут кожного
цінують і поважають, приділяють увагу і,
що важливо, товаришують з ним і люб-
лять.

На заняттях у колективах на рівні
з усіма студентами беруть активну участь

Керівник танцюваль-
ного гурту «Angel»

Бабинець Надія,
студентка ІІ курсу

Коледжу «Освіта»

Директор Коледжу «Освіта»
С.І. Смолянова і ведуча святкового 

концерту, студентка ІІІ курсу 
Рибальченко Юлія

Танцювальний гурт «Angel» 
під час виступу

ЦЕНТР ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ВІДЧИНЯЄ ДВЕРІ
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і студенти з
о с о б л и в и м и
п о т р е б а м и .
Постійне занят-
тя в колективі
м и с т е ц т в о м
с п р и я т л и в о
впливає на їхній
о р г а н і з м
і п с и х і ч н и й
стан. Це свого
роду Арт-тера-
пія, яка на
живих прикла-
дах за роки
і с н у в а н н я
Центру показа-

ла чудові оздоровчі результати.
При Центрі художньої творчості з 2004

року працює театр-студія «Данко»
(художній керівник – Андрій Мико -
лайович Лелюх). Театр має статус «на -
род ного» з 2011 року, і на його рахунку
багато нагород, серед яких: Гран-прі
міжнародних та всеукраїнських теат-
ральних фестивалів, почесні грамоти від
різних установ міста, листи-подяки, гра-
моти, дипломи та цінні подарунки.

В репертуарі театру-студії музичні
одноактні сюжетні спектаклі класичного
напрямку та тіньові музичні постановки
за сценарієм самого режисера театру
Андрія Миколайовича Лелюха. Вся
сюжетна лінія спектаклів спрямована на
пробудження та відродження духовної
свідомості молоді, на натхнення творчої
думки, любові до Матері-Землі, природи
і як вищої цінності її – людини.

Студійці багато працюють не лише над
акторською майстерністю, пластикою
тіла, роботою в темряві зі світлом, але й
самі роблять декорації до спектаклів,
розробляють і шиють костюми, вчаться
дружити і розумітися один з одним, бути
відповідальними, уважними і милосерд -
ними до оточуючого світу.

Кожного року наш театр є бажаним
гостем театральних фестивалів не тільки
в Україні, а й за її межами (Болгарія,
м. Созопол – 2009 р., Росія, м. Санкт-
Петербург – 2012 р., Росія, м. Перм –
2013 р.). За роки існування театру багато
студійців пройшли школу справжнього
театрального митця, здобули різні
навички, сформувались як особистості,
знайшли себе у житті і твердою ходою

йдуть у життя, тримаючи вогонь свого
театру «Данко», дух його колективу,
любов до театру його художнього керів-
ника і режисера Лелюха А.М. І досі в
театрі працюють ті випускники, які обра-
ли після навчання в університеті своєю
другою професією сцену театру. Це
сильні і талановиті, віддані творчі моло-
ді люди. Після основної своєї роботи
вони поспішають до творчої майстерні,
де формують і надалі свій світогляд, гар-
тують характер. Це постійний пошук
себе, своєї місії у житті, пошук відвічної
теми людства – істини.

У Центрі крім народного театру-студії
працюють: во каль ний ан самбль «Ве ре -
мія», тан цювальний ансамбль «Angel».
В кінці листопада 2014 року колективи
Центру звітували своєю роботою на
батьківських зборах Коледжу «Освіта»
на День відкритих дверей. У концерті
були задіяні більшість учасників
Центру. Юлія Рибальченко, студентка
3-го курсу коледжу, у виконанні якої
прозвучав вірш П. Тичини «Любіть
Україну». З піснею «Жовтий лист»
(слова П. Маги, музика Т. Кутуніо) та
піснею «Києве мій» (слова Д. Луценко,
музика Ігоря Шамо) виступив вокаль-
ний ансамбль естрадної пісні
«Веремія». Гарно виступили його соліс-
ти Ясинська Алла, студентка 2-го курсу
Інституту філології та масових комуні-
кацій; Полос Аліна, студентка 3-го
курсу Інституту права та суспільних від-
носин. Вдало дебютував з «Ліричним
вальсом» дует танцювального ансам-
блю «Едельвейс» (керівник – Русанова
Анна) у складі Русанової Анни, студент -
ки 3-го курсу Інституту права та суспіль-
них відносин, та студента 2-го курсу
коледжу Кулікова Вадима.
Студентський танцювальний гурт
сучасної хореографії у стилі кей-поп
(керівник – студентка 2-го курсу коле -
джу Бабінець Надія), який теж дебюту-
вав у цей день перед глядачем, вико-
нав запальний танок «Не здавайся!».
Вдало виконав пісню під гітару студент

1-го курсу коледжу Ігор Барна; яскравий
танок «Птаха Гамаюн» виконала
студент ка 1-го курсу коледжу Палубець
Світлана. У стилі музики Кантрі Роудз
«Сільськими дорогами» виступили сту-
дентки - гітаристки 3-го курсу коледжу
Бурянчік Вікторія і Гольхова Ксенія. По
закінченню концерту відбулися наго-
родження учасників концерту і студентів
коледжу за активну роботу та гарне
навчання. Директор Інституту філології
та масових комунікацій Наталія
Віталіївна Барна привітала студентів та
їхніх батьків і на завершення концерту
виконала Гімн Університету «Україна».
Всі учасники концерту виступали під
щирі оплески глядачів. Зараз колективи
Центру готуються до річного звіту робо-
ти колективів Центру на фестивалях сту-
дентської творчості «Сяйво надій» і
«Університетське літо», які проходити-
муть у травні 2015 року.

Хочеться подякувати студентам-гурт -
ківцям Центру художньої творчості за
сумлінну роботу в колективах, за їхні
дисциплінованість, організованість і
відповідальне ставлення до занять і
виступів, їх уміння товаришувати,
любити мистецтво і поважати один
одного. Серед них: Русанова Анна,
Бабинець Надія, Зозуля Костянтин,
Ясько Марина, Ясинська Алла,
Шинкаренко Анна, Сальникова Тетяна,
Рибальченко Юлія, Ушеренко Сергій,
Полос Аліна, Більмович Каріна,
Захарченко Любов, Мотовилець Марія,
Барна Ігор, Скребньов Ілля, Орланді
Вероніка, Шинкаренко Дарія, Куліков
Вадим, Точин Валентина, Бурянчік
Вікторія, Гольхова Ксенія, Палубець
Світлана, Штефан Вікторія, Овчаренко
Ольга… і ще багато чудових молодих
обдарованих студентів, які своєю твор-
чістю та небайдужістю до мистецтва
роблять свій внесок у розбудову худож-
ньої творчості Університету «Україна».

Наталія Гаврилюк,
директор Центру художньої творчості

Солістка Центру художньої творчості
Палубець Світлана,

студентка І курсу Коледжу «Освіта» Солістка вокального ансамблю
«Веремія» Орланді Вероніка,

студентка ІІ курсу Коледжу «Освіта»

Солістка вокального
ансамблю «Веремія»

Більмович Каріна, 
студентка І курсу 

Коледжу «Освіта»
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УМОВИ ВСТУПУ
До Університету «Україна» прий -

маються громадяни України, іноземці, а
також особи без громадянства, які про-
живають на території України на закон-
них підставах, мають відповідний освіт-
ній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та
виявили бажання здобути вищу освіту.

На навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спе-
ціаліста приймаються особи з базовою і
повною загальною середньою освітою.

Прийом вступників на основі докумен-
та про закінчення 9 класів до Коледжу
«Освіта» проводиться на конкурсній
основі за результатами двох вступних
випробувань, одним із яких є випробу-
вання з української мови. Під час
навчання у коледжі студенти водночас
отримують повну загальну середню осві-
ту та вищу освіту освітньо-кваліфікацій-
ного рівня «молодший спеціаліст».

На навчання для здобуття освітньо-ква-
ліфікаційного рівня молодшого спеціалі-
ста на основі базової загальної середньої
освіти вищі навчальні заклади мають
право приймати на другий курс (із норма-
тивним терміном навчання) на вакантні
місця осіб, які здобули повну загальну
середню освіту. Вступ до коледжу на
основі повної загальної середньої освіти
здійснюється за конкурсом сертифікатів
Українського центру зовнішнього неза-
лежного оцінювання якості освіти з двох
предметів, одним із яких є «Українська

мова та література». Вступники подають
сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання, видані у 2015 році.
Мінімальне значення кількості балів сер-
тифіката із загальноосвітнього предмета,
з яким вступник допускається до участі у
конкурсі, становить 100 балів. Для кон-
курсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста, конкурсний бал
обчислюється шляхом додавання балів
сертифіката з конкурсних предметів
(вступних екзаменів, творчих конкурсів),
середнього бала документа про повну
загальну середню освіту та додаткових
балів, передбачених Правилами прийому
до Університету «Україна».

За результатами внутрішнього
тестування на І курс зараховуються:

• інваліди І та ІІ групи інвалідності;
• діти-інваліди;
• абітурієнти, які мають захворювання,

вказані у Переліку захворювань, що
можуть бути перешкодою для проход-
ження зовнішнього незалежного оціню-
вання, через які вступники його не про-
ходили.

За результатами співбесіди на І
курс мають право бути зараховані:

• особи, яким Законом України "Про
статус і соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" надане таке право;

• інваліди, які неспроможні відвідувати
навчальний заклад, з правом навчання
за місцем проживання за рекомендацією
органів охорони здоров'я та соціального
захисту населення.

Особи з особливими потребами (з об -
меженими фізичними можливостями –
інваліди І-ІІ груп, діти-інваліди) зарахо-
вуються поза конкурсом (за винятком
магістратури), а також можлива повна
або часткова компенсація оплати за
навчання Київським обласним відділен-
ням Фонду соціального захисту інвалідів
на основі тристороннього договору.

Університет «Україна» приймає на
другий курс коледжу осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень квалі-
фікованого робітника, для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молод-
шого спеціаліста. При вступі застосову-
ється фахове вступне випробування у
формі тестування.

Університет «Україна» приймає на
навчання за результатами вступних
випробувань осіб, які здобули неповну,
базову або повну вищу освіту, для здо-
буття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за іншою спеці-
альністю у межах вакантних місць ліцен-
зованого обсягу.

Вступники особисто подають заяву
про вступ до Коледжу «Освіта».

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ
• документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється

вступ, і додаток до нього;
• копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
• копія ідентифікаційного коду;
• 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
• сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання знань, виданий у 2015 році;
• військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці;
• 2 конверти.

Для вступників, які претендують на навчання за рахунок Київської міської державної адміністрації, крім обов’язко-
вого переліку документів, додатково необхідно подати:

Для осіб із особливими потребами:
• довідку МСЕК;
• індивідуальну програму реабілітації інваліда.

Для осіб, які мають особливо важкі умови життя:
• довідку про середньомісячний сукупний дохід родини на одну особу з відповідного районного управління праці та соціаль-

ного захисту населення (запит на отримання довідки видається Приймальною комісією університету).

Для сиріт та осіб, які залишилися без піклування батьків:
• засвідчені копії свідоцтв про смерть батьків або про позбавлення їх батьківських прав;
• нотаріально засвідчену копію рішення суду або документ, який підтверджує встановлення опікунства.

Для того, щоб ТВОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ була справді твоєю, –
приходь на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ кожної останньої суботи місяця!

Ніщо так не допомагає визначитися, як ЖИВЕ СПІЛКУВАННЯ!
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ДИСЦИПЛІНИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 100.
Вага атестату про повну загальну освіту – 0,1.

Ярослав Бахмач: Я орієнтуюсь на фах «Правознавство», тому що закони своєї держави потрібно знати, щоб уникати ситуацій,
які шкодять моєму здоров’ю та здоров’ю моєї майбутньої сім’ї і моєму матеріальному становищу, щоб уникати шахраїв у різних
сферах діяльності. Навчання у коледжі має свої переваги: тут за один рік ми опановуємо навчальні програми 10 та 11 класів, набу-
ваємо фахові знання з права на рівні «молодшого спеціаліста» і вступаємо на третій курс університету! У коледжі набираємось
досвіду вузівського навчання, потім легше адаптуватися до університетської системи освіти. Мені подобається навчатися в цьому
коледжі, у нас працюють досвідчені викладачі.

Наталя Філоненко: Для свого подальшого навчання я обрала фах «Облік і аудит». По-перше, я гадаю, це стане надійною опо-
рою у дорослому житті, по-друге, з 5 по 9 класи навчалася в математичному класі, математика подобається мені найбільше. Мої
батьки підтримали моє рішення щодо обрання спеціальності. У моїх планах ще й здобуття другої освіти – психолога, вважаю, це
дуже пізнавальна й цікава професія. Отже, якщо все заплановане вийде, то одна освіта буде для життя, а друга – для душі.

Катерина Корольчук: Я орієнтуюся на фах бухгалтера-економіста. Почала шлях до вищої освіти в коледжі, аби не витрачати
даремно час. Життя занадто коротке, а у мене багато амбіцій. Хочеться стати успішною й поважною людиною. Поки інші начаються
у школі – я отримаю диплом «молодшого спеціаліста»; коли інші будуть вступати на 1-ий курс ВНЗ – то я вже на 3-му; вони будуть
водночас шукати нормальну роботу й малоймовірно, що зможуть знайти, – а я вже буду працювати за фахом та набирати стаж.

Підготовка молодших спеціалістів
на основі базової загальної середньої освіти

Галузі знань Спеціальності Терміни навчання

Шифр Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма

0201 Культура 5.02010501 Діловодство 3 р. -

0303 Журналістика та інформація 5.03030301 Видавнича справа та редагування 4 р. -

0304 Право 5.03040101 Правознавство 4 р. -

0305 Економіка та підприємництво
5.03050702 Комерційна діяльність 3 р. -

5.03050901 Бухгалтерський облік 3 р. -

0501 Інформатика та обчислювальна тех-
ніка

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних
систем і мереж 4 р. -

5.05010301 Розробка програмного забезпечення 4 р. -

0513 Хімічна технологія та інженерія 5.05130109 Виробництво тугоплавких неметале-
вих і силікатних матеріалів і виробів 4р. -

0701 Транспорт і транспортна інфра-
структура 5.07010602 Обслуговування та ремонт авто-

мобілів і двигунів 4 р. -

0517 Харчова промисловість та перероб-
ка сільськогосподарської продукції 5.05170101 Виробництво харчової продукції 3,6 р. -

1301 Соціальне забезпечення 5.13010101 Соціальна робота 3 р. -

1401 Сфера обслуговування 5.14010301 Туристичне обслуговування 4 р. -

Спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста

Конкурсний
предмет

Вага предмету
сертифікату ЗНО

Конкурсний
предмет

Вага предмету 
сертифікату ЗНО

Діловодство

Українська мова 0,4

Історія
України

0,5

Видавнича справа та редагування

Правознавство

Соціальна робота

Комерційна діяльність

Математика
Бухгалтерський облік

Розробка програмного забезпечення

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж Фізика

Туристичне обслуговування Географія

Виробництво тугоплавких неметалевих та силікатних
матеріалів і виробів Хімія
Виробництво харчової продукції
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СПЕЦІАЛЬНОСТІ І ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ

ДИСЦИПЛІНИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом – 100.
Вага атестату про повну загальну освіту – 0,1.

Олексій Терещук: Я прийшов навчатися до коледжу після 11 класу, аби поступово опанувати фах «Обслуговування та ремонт авто-
мобілів та двигунів». Автомеханік із «золотими руками» завжди буде і при роботі, і при грошах. Фахові практичні навички, універси-
тетський диплом дадуть змогу в майбутньому грамотно організувати власний бізнес. Для вступу до ВНЗ мені не вистачило двох балів з
української мови та літератури, але це не стало для мене катастрофою: є й інші шляхи у нашому житті для досягнення поставленої мети.

Людмила Кравченко: Моя донька Світлана обрала цей коледж після того, як ми побували на університетському Дні відкритих
дверей: нам сподобалася атмосфера заходу, викладачі, які спілкувалися з нами. Під час екскурсії ми побачили нові обладнані
навчальні приміщення, бібліотеку, їдальню для студентів тощо. Як кожна мати я завжди хотіла, щоб моя дитина здобула гарну осві-
ту й мала гарну професію. Світлана мріяла опанувати право, аби почуватися захищеною в житті. Їй подобається навчатися в колед-
жі, отже ми зробили правильний вибір.

Профорієнтаційне тестування
Якщо Вам важко визначитися з вибором майбутньої професії, пропонуємо пройти профорієнтаційне тестування та скористати-

ся консультацією психолога.
Університет «Україна» з 2004 р. впровадив універсальну тестову систему, яка призначена для допомоги абітурієнту в нелегкому

процесі вибору. Це комп’ютерна програма, яка використовується для проведення тестування з метою загальної психологічної діаг-
ностики, профорієнтації та перевірки рівня знань вступників. Тестова програма включає 4 блоки запитань, що стосуються профе-
сійної мотивації, структури інтелекту, психологічної структури особистості та методики дослідження комунікативних настанов.
Такий підхід дозволяє ґрунтовно вивчити кожного вступника – з’ясувати, які здібності, якості виражені найяскравіше, і, таким
чином, запропонувати на вибір відповідні професії.

Підготовка молодших спеціалістів
на основі повної загальної середньої освіти

Галузі знань Спеціальності Терміни навчання

Шифр Найменування Код Назва Денна
форма

Заочна
форма

0201 Культура 5.02010501 Діловодство 2 р. 2 р.
0303 Журналістика та інформація 5.03030301 Видавнича справа та редагування 3 р. 3 р.
0304 Право 5.03040101 Правознавство 3 р. 3 р.

0305 Економіка та підприємництво
5.03050702 Комерційна діяльність 2 р. 2 р.
5.03050901 Бухгалтерський облік 2 р. 2 р.

0501 Інформатика та обчислювальна
техніка

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж 3 р. 3 р.
5.05010301 Розробка програмного забезпечення 3 р. 3 р.

0513 Хімічна технологія та інженерія 5.05130109 Виробництво тугоплавких неметалевих 
і силікатних матеріалів і виробів 3 р. -

0701 Транспорт і транспортна 
інфраструктура 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 3 р. 3 р.

0517 Харчова промисловість та перероб-
ка сільськогосподарської продукції 5.05170101 Виробництво харчової продукції 2,6 р. 3 р.

1301 Соціальне забезпечення 5.13010101 Соціальна робота 2 р. 2 р.
1401 Сфера обслуговування 5.14010301 Туристичне обслуговування 3 р. 3 р.

Спеціальність освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста

Конкурсний
предмет

Вага предмету
сертифікату ЗНО

Конкурсний
предмет

Вага предмету
сертифікату ЗНО

Діловодство

Українська мова
та література

(базовий рівень)
0,4

Історія України

0,5

Видавнича справа та редагування

Правознавство

Соціальна робота

Бухгалтерський облік
Математика

(базовий
рівень)

Комерційна діяльність

Розробка програмного забезпечення

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж Фізика

Туристичне обслуговування Географія
Виробництво тугоплавких неметалевих та силікатних
матеріалів і виробів Хімія
Виробництво харчової продукції
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Терміни вступної кампанії
1. Терміни вступу на основі базової та повної загальної середньої освіти

2. Терміни вступу на основі кваліфікованого робітника та на основі неповної, базової або повної
вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

за іншою спеціальністю

Курси підготовки до ЗНО і втупу до ВНЗ
Учнів 9-11-х класів Університет «Україна» запрошує на курси доуніверситетської підготовки. Підготовчі курси при універ-

ситеті істотно відрізняються від занять з репетиторами і курсів, які організовуються при середніх навчальних закладах, і вимагають
більше самодисципліни та особистої роботи слухача. В університеті ніхто не змусить Вас вчитися силоміць, адже викладач ставить-
ся до студента як до рівного. Він пропонує джерела інформації, зацікавлює, але щоденно не контролює процес засвоєння знань.
Звісно, лише до сесії. Багато хто з колишніх школярів, відчувши таку «свободу», перестає докладати зусиль під час навчального
процесу. Варто пам’ятати, що кожен із Вас робить вибір у житті, від якого залежить саме Ваше, а не чуже майбутнє. Саме Ви заці-
кавлені у здобутті якісної освіти, яку ми, викладачі, намагаємося забезпечити. Заняття проводять викладачі вищої школи у відпо-
відності з положенням про організацію навчального процесу у ВНЗ. Таким чином, слухачі курсів упродовж тривалого часу адап-
туються до нових вимог і підходів, що дає їм можливість природньо і легко інтегруватися в освітнє середовище університету. Курси
стануть корисними для всіх охочих заповнити прогалини у своїх знання. Досвідчені кваліфіковані викладачі допоможуть Вам під-
готуватися до тестування з предметів незалежного оцінювання знань.

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання Навчання без відриву 
від виробництва

вступники на основі загальної середньої освіти

базової та повної повної

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 12 серпня 2015 року
2 листопада 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право
проходити творчий конкурс, що проводить Університет «Україна» 24 липня 2015 року 27 серпня 2015 року

15 листопада 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право
проходити співбесіду та складати вступні випробування, що про-
водить Університет «Україна»

24 липня 2015 року 27 серпня 2015 року
15 листопада 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають
вступних випробувань і не проходять творчі конкурси 1 серпня 2015 року 27 серпня 2015 року

15 листопада 2015 року

Строки проведення творчих конкурсів 21 липня – 1 серпня 2015
року у кілька сесій

з 20 по 27 серпня 2015 року
з 9 по 15 листопада 2015 року

Строки проведення Університетом «Україна» співбесід та вступ-
них випробувань

25 липня – 1 серпня 
2015 року

з 20 по 27 серпня 2015 року
з 9 по 15 листопада 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомен-
дованих до зарахування

не пізніше 12 години
2 серпня 2015 року

не пізніше 28 серпня 2015 року
16 листопада 2015 року

Термін оприлюднення оновленого списку рекомендованих до
зарахування

не пізніше 12 години
7 серпня 2015 року

не пізніше 2 вересня 2015 року
23 листопада 2015 року

Терміни зарахування вступників не пізніше 14 серпня 
2015 року

не пізніше 10 вересня 2015 року
30 листопада 2015 року

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву 
від виробництва

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 17 серпня 2015 року 
6 листопада 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають
право складати вступні випробування

не пізніше 18 години 
24 липня 2015 року

27 серпня 2015 року 
15 листопада 2015 року

Строки проведення вступних випробувань 25 липня – 1 серпня 2015 року з 20 по 27 серпня 2015 року 
15–22 листопада 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 
2 серпня 2015 року

не пізніше 28 серпня 2015 року 
23 листопада 2015 року

Терміни зарахування вступників не пізніше 14 серпня 2015 року не пізніше 10 вересня 2015 року 
30 листопада 2015 року

Дисципліни:
• українська мова; 
• українська література;
• англійська мова;
• творче завдання (малюнок,

живопис, композиція);

• математика;
• біологія; 
• географія; 
• хімія; 
• фізика;
• історія України.

Документи для вступу: 
• 4 фотокартки 3х4; 
• ідентифікаційний код (копія); 
• свідоцтво про народження або

паспорт (копія);
• довідка зі школи.

Заняття проходять у будні 
з 16.00 до 18.50

Початок занять –  
жовтень, грудень, лютий.
Контактні телефони:
(044) 423-08-27, 
(044) 409-27-62.
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ЕТАПИ ВСТУПУ АБІТУРІЄНТІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
В університеті розроблено модель відбору абітурієнтів, яка базується на принципах рівноправності, справедливості, гуманізму та

ставлення до людини як до найбільшої цінності буття. Така модель взаємодії сприяє індивідуальному та диференційованому під-
ходу до кожного абітурієнта, забезпечує впевненість у тому, що до університету прийде не тільки та молодь, яка прагне навчатися,
але й має для цього здоров’я та творчий потенціал.

Організаційні заходи щодо супроводу вступу та адаптації 
до навчання студентів із інвалідністю

З метою забезпечення рівного доступу вступників до вступу до університету та подальшого забезпечення інклюзії студентів із інвалідні-
стю у навчальний процес у визначеній послідовності здійснюються організаційні заходи щодо супроводу вступу та адаптації до навчання
студентів із інвалідністю:

1. Перед подачею документів до відбіркової комісії вступники, які мають інвалідність, повинні звернутися до Науково-прак-
тичного медико-реабілітаційного центру за довідкою-висновком щодо можливості навчання в університеті на обраній спеці-
альності за певною формою навчання. При собі вступник повинен мати:

• довідку МСЕК або висновок ЛКК (оригінал та копію); 
• індивідуальну програму реабілітації (ІПР) інваліда;
• виписку з амбулаторної карти;
• аудіограму (для вступників із порушенням слуху).

2. Довідка-висновок заповнюється за результатами співбесід із такими фахівцями, які
здійснюють певні дії:

2.1. Лікар: 
• аналізує фізичний стан вступника;
• консультує щодо спроможності навчання у ВНЗ;
• на основі результатів обстеження стану здоров’я, наданих медичних документів та керуючись Переліком медичних протипоказань

до вступу абітурієнтів у ВНЗ України I-IV акредитації дає дозвіл на навчання в Університеті «Україна».

2.2. Психолог:
• проводить індивідуальну консультацію зі вступником для визначення ступеня сформованості професійної орієнтації, вмотивова-

ності та усвідомленості вибору професії, допомагає визначитись із майбутньою професією і визначає відповідність її вимог психофізіо-
логічним особливостям вступника; 

• проводить комплексне тестування вступника, що включає в себе три діагностичні методики (скорочений варіант MMPI «Міні-
мульт», методики ТОБОЛ, методики діагностики соціально-психологічної адаптації Роджерса і Даймонда) на визначення особистісних
рис та властивостей поведінки, за результатами якого формується психологічна характеристика вступника;

• застосовує профорієнтаційну методику ДДО;
• у разі необхідності проводить додаткове дослідження когнітивної та афективної сфери особистості вступника за методиками Дж.

Равена «Прогресивні матриці Равена» і визначення рівня агресії Баса-Даркі;
• на основі співбесіди та результатів тестування вступника надає рекомендації щодо майбутньої спеціальності, можливості навчан-

ня в Університеті «Україна».

2.3. Соціальний працівник:
• спільно зі вступником заповнює «Соціальний портрет вступника», з’ясовує соціальні особливості вступника та його сім‘ї і визначає

обсяг потрібної допомоги, надає рекомендації щодо соціального супроводу.
3. Після отримання довідки-висновку та ознайомлення з поточними можливостями університету щодо організації супроводу навчання

вступник звертається до відбіркової комісії відповідного інституту, факультету чи коледжу.
4. Прийом документів для вступу до університету від вступників із інвалідністю здійснюється відбірковими комісіями інститутів, факуль-

тету чи коледжу згідно з Правилами прийому вступників до Університету "Україна" та Коледжу "Освіта".
5. До відбіркової комісії вступники особисто подають заяву про вступ до університету і необхідні документи. 
6. За умови проходження психологічного тестування та отримання рекомендації на навчання вступника для інвалідів І чи ІІ групи та

дітей-інвалідів віком до 18 років призначається дата проходження вступного предметного тестування, яке проводиться Приймальною
комісією університету.

7. Після зарахування студент, який потребує психологічного, медико-реабілітаційного, фізкультурно-спортивного чи соціального
супроводу навчання, має звернутися до Науково-практичного медико-реабілітаційного центру.

За результатами обстеження фізичного стану студенти-першокурсники розподіляються за спортивними групами залежно від групи
інвалідності та нозології, отримують рекомендації щодо фізичної реабілітації й медичного супроводу. У разі необхідності студенти
направляються на консультацію (тренінги) до психолога Науково-практичного медико-реабілітаційного центру. Разом із відділом вихов-
ної роботи студенту надається потрібна соціальна допомога.

8. Науково-практичний медико-реабілітаційний центр на початку навчального року проводить на кожній кафедрі зустрічі-семінари для
викладачів інтегрованих груп, у яких планується навчання студентів із інвалідністю, для ознайомлення зі специфікою нового контингенту,
обговорення та впровадження необхідних елементів супроводу в навчальний процес.

9. Вступники, які виявили слабкі знання під час вступного тестування та яким необхідна додаткова підготовка для вступу та навчання,
отримують рекомендацію на курси доуніверситетської підготовки з можливістю вступу в наступному році або до Центру соціально-тру-
дової реабілітації інвалідів із перспективою подальшого продовження навчання.
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31 березня у читальній залі бібліо-
теки Університету “Україна” відбуло-
ся літературно-мистецьке свято
“Свіча, запалена від серця”, присвя-
чене 200-річчю від дня народження
генія, мислителя, пророка України
Т.Г.Шевченка.

Задумане дійство визріло в середовищі
Коледжу “Освіта”. Приємно було за зна -
чити, як натхненно готувалась молодь до
свята, бо поставила перед собою неабия-
ке завдання: яскраво і колоритно озвучи-
ти шевченківські читання.

Готувались заздалегідь. Бабуся сту-
дентки Анастасії Галкіної вишила
портрет Тараса Григоровича, обрамле-
ний рушником, на якому Кобзар ніби
пильно вдивлявся в сучасників і по-бать-
ківськи оцінював їхню старанність.
Чимало було пригадано та вивчено
поетичних рядків.

Тихо лунала вдало підібрана фонова
музика. Милував око одяг учасників –
студентів і педагогів, переважна біль-
шість яких убралися в яскраві, колоритні
українські вишиванки.

ТАРАС  ШЕВЧЕНКО: У СЛОВІ – ВІЧНІСТЬ
Все це піднімало загальний настрій,

створювало урочисту атмосферу свята.
Дуже гарно і впевнено вели композицію
Єлисавета Підгорецька та Вадим
Заруцький.

Зі словами привітання до учасників
звернулась заступник директора колед-
жу Людмила Олександрівна Володько.
Вона підкреслила геніальність історичної
постаті Т.Г. Шевченка та цінність його
духовного надбання.

У виконанні викладача Тетяни Іванівни
Ярошовець лірично прозвучав вірш
“Покладу “Кобзаря” на скатертину”.

Делікатно і невимушено студентська
юнь торкалася серцем шевченківських
рядків, перегортала деякі сторінки його
життя. Пожвавлення викликала картина
із босоногого дитинства Тараса, в якій
ішлося про допитливого, мрійливого,
доброго хлопчика. Сценку відтворили
студенти Дарія Христенко та Єлизавета
Скочик.

Долучилась до участі у святі і бібліоте-
ка. До заходу оформлена виставка-етюд
“Нас єднає Шевченкове слово”, де експо-
нувались твори поета, праці відомих
шевченкознавців. Шевченко-художник
був представлений репродукціями
малюнків, портретів, офортів. Із комен-
тованим оглядом колекції Шевченкіани
виступила директор бібліотеки Ніна
Петрівна Колесникова. Вона звернула
увагу на поетику візуальності мови, якою
творився неповторний світ шевченків-
ської криниці.

Щиро і трепетно звучали вірші поета у
виконанні Ірини Готки, Анастасії
Шликової та Анастасії Галкіної. 

Несподівано й оригінально прозвуча-
ло синхронне озвучення вірша “Доля”,
який виконали Катерина Павленко та
Анна Мушинська.

Бібліотекар Людмила Колійчук вираз-
но прочитала вірш “Зацвіла в долині…”.
Юлія Рибальченко натхненно продекла-
мувала вірш “Мені однаково, чи буду…”,
а також власний твір “Глибина серця”,
присвячений поетові.

На завершення свята директор колед-
жу Світлана Іванівна Смолянова наголо-
сила на історичному значенні творчості
Т.Г. Шевченка, якого люблять і читають
не тільки в Україні, але й у всьому світі.
Вона пригадала свою поїздку до США,
де особливе враження на представників
української діаспори справили україн-
ські школярі, які читали вірші поета.

Тарас Шевченко – геній українського
народу, а отже, його поезія завжди
сучасна і слово його не забуте.

Ніна КОЛЕСНИКОВА,
директор бібліотеки

ЯК ДОБРЕ МАТИ ВІРНИХ І ГАРНИХ ДРУЗІВ

Хлопчисько маленького зросту, темно-
русявий, із великими зеленими очима.
Такий вигляд у студента нашого коледжу
«Освіта» Університету «Україна» Євгена
Доломана. Він навчається на комп`ютер-
ному напрямі підготовки. Хлопець – кия-
нин. У квітні йому виповнилося 19 років.

Будучи ще маленьким, хлопець був
достатньо веселим, активним, особливо
відзначався слухняністю, про таких гово-
рять «золота дитина». Тихий, спокійний
Євген мріяв у майбутньому стати профе-
сором хімії. Так, мрії не дитячі. Мабуть,
щось його в цьому приваблювало. Але
час минає, і ми дорослішаємо. Євген
навчався у столичній школі-інтернаті
№15. Спогади про школу – різні. «Школа
виживання», – так згадує Євген. Усі
навколо ставали дорослішими, вищими,
от тільки один Євген зупинився у своєму
рості. Через це пережив багато прикро-

щів. Терпів і насмішки, і неповагу. Чи
легко було йому це пережити? Адже, як
добре та прекрасно, коли є друзі, чи хоча
б один друг, який тебе сприймає таким,
яким ти є, зрозуміє та підтримає в лиху та
добру годину. І такий хлопець на ім’я
Дмитро Лук’яненко і досі є другом
Євгена. Євген дуже вдячний йому, хоча
дуже рідко говорить про це Дмитрові. 
В житті багато що зрозуміло і без слів,
нерідко вони бувають просто зайвими.

Дуже швидко промайнула шкільна
пора. І ось новий етап у житті. Закін -
чивши 10 класів школи, Євген подався у
доросле життя. І почав він з коледжу
нашого Університету «Україна». Зараз
хлопець із задоволенням навчається на
програміста. Говорить, що важкувато, 
і ще є багато чому вчитися. Чому програ-
міст? Та все просто – сімейна традиція.
Сьогоднішню веселість та активність

Євген не втратив, а достатньо успішно
реалізовує у різних виступах, концертах
студентського самоврядування. Більше
того: Євген – староста групи, а тим паче
добровільно зголосився на цю посаду.

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

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

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

Юлія КРИВОШЕЙ,
психолог Університету «Україна»
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11 квітня випускниця Університету
«Україна» Світлана Патра та студентка ІІ
курсу Коледжу «Освіта» Університету
«Україна» Юлія Рибальченко взяли
участь у Батл-поет-шоу для поетів-почат-
ківців. Літературний турнір організували

Галерея «Арка»
спільно з телека-
налом «Куль ту -
ра» в рамках
проекту «Куль ту -
ра + Р2 = мис -
тецтво».

Журі конкурсу обиралося з глядачів. У
його складі були Ніна Головченко,
директор Імідж-центру Університету
«Україна» та Світлана Соколова, журна-
ліст газети «Культура і життя».

Світлана Патра посіла перше місце,
поділивши його із Володимиром
Сидьком, журналістом телеканалу
«Культура». Друге місце зайняли Серж
Білошицький та Вікторія Левченко. Юлії
Рибальченко разом із Любавою
Обуховською дісталося третє місце.

Нагороди призерам вручали поетеса
Тетяна Кудінова та художник Софія
Триколенко. Книги Тетяни Кудінової
отримали Світлана Патра і Володимир
Сидько. Авторську маску від Софії
Триколенко отримала Вікторія Левченко.

Гостями свята були художник-декора-
тор театру ім. Лесі Українки Олексій
Лісовий та Народний артист України,
поет Григорій Булах.

Власна інформація

НОВИНКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ — 2015
Що робити, якщо Ви не набрали необхідної кількості балів ЗНО або взагалі не проходили ЗНО?
Абітурієнт, який вступає до ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», подає до Приймальної комісії три сертифікати

з результатами не нижче 100 балів.
Якщо у Вас результати інакші, не засмучуйтесь, відразу телефонуйте нам! Ми зможемо разом знайти варіанти вирішення цієї

проблеми. Їх може бути декілька, зокрема:
1. Маючи два сертифікати з балом вище 100, можна подати документи до Коледжу «Освіта». Отримавши диплом «молодшо-

го спеціаліста», Ви продовжите навчання за спорідненим напрямом підготовки бакалавра з третього курсу. Таким чином, не тіль-
ки не витратите більше часу та коштів на навчання, а й зможете раніше розпочати працювати за фахом.

2. Без сертифікатів ЗНО можна вступити вільним слухачем до Університету «Україна» та студентом до європейського ВНЗ-парт -
нера на програму «Подвійний диплом» для отримання двох дипломів – Університету «Україна» і європейського зразка. Для при-
кладу візьмемо вищий навчальний заклад Польщі, оскільки наші країни – найближчі за культурою і мовою, Польща пропонує
демократичні ціни на навчання українським студентам, а також можливість навчатися англійською, польською, українською,
російською мовою за вибором студента. Одним словом, Польща – це найближча для нас територіально і найбезбар’єрніша
Європа. Особливості і переваги:

1) Програма підготовки бакалаврів у польському ВНЗ триває 3 роки (на базі повної загальної середньої освіти) і може бути ско-
рочена до 1 року, якщо вступник має ОКР «молодшого спеціаліста» за спорідненою спеціальністю, або навчається на старших кур-
сах бакалаврату за близькою за змістом спеціальністю.

2) Навчальний процес здійснюється переважно на базі Університету «Україна» нашим професорсько-викладацьким складом із
залученням польських викладачів за допомогою дистанційних технологій навчання. Крім цього, програма передбачає щорічну
сесію тривалістю 2-3 тижні в Університеті «Вістула» (Варшава), що дає можливість відчути відмінність національної та європейської
систем освіти, познайомитися з історією, культурою, традиціями, психологією, мовою польського народу.

3) У результаті навчання за обраною програмою Ви отримаєте диплом європейського зразка, який не потребує легалізації в
Україні та надає право на працевлаштування у країнах Європейського Союзу.

Що таке дистанційне навчання і які його переваги?
Це взаємодія викладача та студента на відстані, що містить усі елементи навчального процесу: лекційні та семінарські заняття,

тестування, складання заліків та іспитів.
Дистанційне навчання реалізується засобами мережі Інтернет.
Переваги дистанційного навчання:
1. Відсутність обмежень у доступі до курсу – ви можете пройти повноцінний курс навчання, знаходячись у будь-якій точці земної

кулі (де є під’єднання до мережі Інтернет);
2. Економічність – відсутність витрат на переїзди, проживання у гуртожитках тощо;
3. Широкі можливості – у дистанційному режимі ви можете проходити навчання як на денному, так і на заочному відділенні.

Координати Приймальної комісії: Координати Інституту відкритої освіти: 

Адреса: м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, к. 104
Тел.: (044) 409-27-62, 424-70-08
e-mail: pkuu@vmurol.com.ua

Адреса: м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, к. 702
Тел.: (044) 423-72-30, (067) 235-24-00
e-mail: idn_uu@ukr.net
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