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Цей лютневий День відкри-
тих дверей, який у нашому уні-
верситеті за традицією відбува-
ється останньої суботи кожного
місяця, на перший погляд,
майже нічим не відрізнявся від
попередніх двох. І за змістом, і
за формою. І все ж різниця
помічалась. Думається, що
стало більше конкретики і у
потенційних абітурієнтів, і у
їхніх батьків. Та й масово тра-
диційний захід не міг не врази-
ти. Приїхали, прийшли учні
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв,
коледжів, профтехучилищ, тех-
нікумів. Були, правда, не так
масово, й ті, хто хоче здобути
другу вищу освіту. 

Перед початком загальної
вступної частини дійства роз-
мовляю з двома симпатичними
дівчатками-дев’ятикласниця-
ми. І Діана Сінько, і Тетяна
Харенко вирішили продовжити
навчання спочатку в коледжі
«Освіта», а потім у нашому уні-
верситеті. Діану цікавить
комерційна діяльність, отже її
шлях простелиться до Інституту
економіки та менеджменту. У
Тетяни інший вибір, вона мріє
вивчати видавничу справу та
редагування.

Дехто з тих, хто суботнього
дня завітав до університету, ще
визначається з майбутньою
професією. Університет до впо-
доби четвертокурсниці  столич-
ного медичного коледжу №29
Марії Шершень, а от спеці-
альність дівчина ще не обрала.
Час, звичайно, ще є, але, дума-
ється, роздуми прискоряться
завдяки кращому ознайомлен-
ню Марії з університетом –
адже того дня були і зустрічі з
багатьма викладачами нав-
чального закладу, й екскурсії
аудиторіями і лабораторіями
вишу.

Найбільшу аудиторію 27
лютого зібрали керівники
коледжу «Освіта». Сюди мріють
вступити і дев’ятикласники
загальноосвітніх шкіл, і чимало
випускників ЗОСШ, у яких є
проблеми зі здоров’ям.
Розмовляю з батьками дванад-
цятикласниці столичної спец-
школи-інтернату № 18
Катерини Капаниці Костянтином
Костянтиновичем і Світланою
Леонідівною. У дівчинки про-

блеми зі слухом. Тож батьки її
зацікавились Університетом
«Україна», де створені належні
умови для навчання неповнос-
правних дітей.

До коледжу «Освіта» при-
дивляються Надія Рубан разом
зі своєю матір’ю Оксаною
Василівною. Дівчина невдовзі
закінчує дев’ятий клас столич-
ної гімназії № 107 (це на
Подолі), цікавиться поліграфіч-
ною справою. Тож, на думку
Оксани Василівни, їхній спіль-
ний вибір, очевидно, зупинить-
ся на спеціальності «Видавнича
справа та редагування».

До речі, в одній із найбіль-
ших аудиторій університету, де
проходила загальна, спільна
для всіх частина заходу, поруч з
учнями столичних шкіл, ліцеїв,
профтехучилищ сиділи і слуха-
ли розповіді про навчальний
заклад, умови вступу і навчання
трохи старші за віком юнаки та
дівчата з Київського технікуму
готельного господарства і
Таращанського агротехнічного
коледжу. Їх запросили відпо-
відно Інститут комп’ютерних
технологій і економіки та
менеджменту.

Зацікавлено сприймали при-
сутні виступи проректора з
навчально-виховної роботи уні-
верситету А. В. Коротєєвої,
директора Інженерно-техноло-
гічного інституту В. В.
Малишева, його колегу з
Інституту комп’ютерних техно-
логій В. В. Поліновського, дека-
на факультету біомедичних тех-
нологій В. О. Мовчан та інших. У
залі я помітив викладачів
кафедри психології І. М.
Федорченко і А. О. Курбатову.
Молоді жінки не були безсто-
ронніми слухачами і глядачами
дійства. Так само як і начальник
Центру інклюзивних технологій
навчання Я. Ю. Шаповалова. По
кілька разів довелося виступати
директору коледжу «Освіта» С. І.
Смоляновій і її заступниці Л. О.
Володько. Бо були запитання від
присутніх, які уточнювали умови
навчання в коледжі, перспекти-
ви його продовження в
Університеті «Україна».

Запам’яталась фраза одного
із промовців: «Навчаня в нас
цікаве. Викладачі працюють з
натхненням».

Турбуючись про нове поповнення
Навіть тоді, коли загальна

частина заходу закінчилась і
чимало більш рішучих потенцій-
них абітурієнтів та їхніх батьків
відправились по домівках,
дехто ще вивчав довідкову літе-
ратуру або ж спілкувався з окре-
мими керівниками й викладача-
ми навчального закладу.

Поліна Мельниченко три
роки навчається в Київському
регіональному училищі будів-
ництва, де здобула спеці-
альність оператора з комп’ютер-
ної обробки інформації. До
речі, вибір був не випадковим –
мати дівчини, Катерина
Петрівна, донедавна працювала
програмістом. Батько Поліни,
Павло Олександрович, худож-
ник-реставратор. Як бачимо,
при виборі навчання спрацюва-

ли гени матері. Очевидно, спра-
цюють вони і в подальшому –
дівчина вирішила продовжити
навчання в Інституті комп’ютер-
них технологій.

Були на заході, і не вперше,
зовсім юні відвідувачі – 14
шестикласників зі столичної
загальноосвітньої школи №225
на чолі зі своїм класним керів-
ником С. К. Меркуловою.
Підопічні Світлани Костянтинівни
цікавляться історичною минув-
шиною нашої країни, є пласту-
нами. Віриться, що по закінчен-
ні школи чи навіть трохи раніше
– після дев’ятого класу – вони
знайдуть дорогу до нашого уні-
верситету. Тим більше, вона їм
добре знайома.

Анатолій УРБАН

З місця події

Вітаємо!

Серед кращих освітян 

Газета «Освіта» вже тради-
ційно назвала кращих освітян
нашої країни за підсумками
року. Як зазначило видання,
2015 рік був складним,
неоднозначним. Усе ж
випробування і труднощі не
знижували творчих поривань
педагогів, не зменшили про-
фесійних звершень, патріо-
тичного налаштування і віри
в позитивні зміни.

Серед відзначених галузе-
вою газетою – президент

Відкритого міжнародного
університету «Україна»
Петро Михайлович Таланчук.
За сподвижництво в органі-
зації навчальних планів і
програм для підготовки
фахівців унікальних та нема-
сових професій, за вдоскона-
лення форми дистанційної
освіти керівника вишу визна-
но кращим освітянином року,
лауреатом відзнаки «Народ
мій завжди буде».
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На профорієнтаційній орбіті

Хочеш здобути вищу освіту, 
матимеш такі можливості

Так трапилося, що я, чи не
вперше у своєму житті, посеред
зими побував на випускному
вечорі. Традиційно таке гарне і
пам’ятне свято відбувається
наприкінці травня – на початку
червня. Причому як у учнів
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв,
коледжів, профтехучилищ, так і
у студентів вишів.

А зимові випускні, як мені зго-
дом пояснили, – для тих юнаків і
дівчат, які навчаються 1,5 – 2,5
року. Тож і виходить, що дипло-
ми доводиться готувати та
вручати посеред навчального
року.

Але свято за будь-якої пори й
погоди – завжди свято. Із пере-
живаннями, запланованими,
очікуваними та неочікуваними
урочистостями, з морем квітів і
радісних миттєвостей.

Так було і в Білоцерківському
вищому професійному училищі
будівництва та сервісу. Своє
навчання того січневого дня
закінчували чотири групи пра-
цівників харчувальної індустрії.
Відповідні дипломи отримували
юнаки і дівчата, які вступили до

училища 1,5 -2,5 роки тому.
Тепер вони повноцінні й квалі-
фіковані кухарі, бармени, офіці-
анти, кондитери. Мають відпо-
відний освітньо-квіліфікаційний
рівень кваліфікованого робітни-
ка.

На сцену після коротких
вступних вітальних слів керівни-
ків училища, майстрів і виклада-
чів один за одним піднімалися
красиві й зовсім юні випускни-
ки. Спочатку відмінники, потім
ті, хто був активним і в гро-
мадській роботі. Але не прихо-
вували радості й решта випуск-
ників: узято дуже важливий
рубіж у навчальному житті.

З випускниками щиро раділи
їхні батьки, друзі. Зокрема, були
присутні учні навколишніх шкіл.
Відвідини ці, думаємо, були не
випадковими: дехто зі школя-
рів, очевидно, продовжить
навчання в училищі.

Побувала на святі і делегація
нашого університету. Очолив її
директор Інженерно-техноло-
гічного інституту, професор В. В.
Малишев. Коли йому надали
слово, то Віктор Володимирович

не лише поздоровив випускни-
ків, їхніх наставників та батьків,
а й закликав юнаків та дівчат
продовжити навчання вже в
нашому університеті. Причому
не колись, не згодом, а
нинішнього року. Така можли-
вість є. І нею за останні сім років
скористалися 47 юнаків і дівчат,
котрі свого часу закінчили
Білоцерківське училище.

А почали вони з коледжу
«Освіта». Тут через рік здобули
кваліфікацію молодшого спеціа-
ліста. А далі продовжили
навчання вже в університетсь-
ких аудиторіях і лабораторіях. І
стартували у виші із третього
курсу. Тож і виходить, що вигра-
ли в часі, причому досить істот-
но – два роки.

Звичайно, не всі юні білоцер-
ківці обирають цей шлях. Дехто
не має такої можливості (мате-
ріальної, передусім), і дехто
вагається: мовляв, подумаю,
придивлюсь. Але і цього січне-
вого вечора знайшлися серед
випускників і їхніх батьків чима-
ло таких, котрі були налаштова-
ні рішуче: треба навчатися далі.

Цьому сприяло те, що директор
Інженерно-технологічного
інституту В. В. Малишев, і заві-
дуюча лабораторією кафедри
технології харчування О. Б.
Любенок зустрілися з випускни-
ками всіх груп, розповіли їм про
умови навчання в університеті,
роздали буклети й іншу довідко-
ву літературу, запропонували
бажаючим заповнити відповідні
документи, зокрема заяви.

До речі, те, що потенційне
поповнення нашого навчально-
го закладу пристойне й достой-
не, засвідчив і концерт на
випускному вечорі. Керівництво
училища не стало запрошувати
чужих артистів – обійшлися
своїми талантами. На висоті
були співаки, танцюристи, дек-
ламатори.

Загалом свято вдалося.
Сподіваємося, що і наш універ-
ситет сповна використав його
для профорієнтаційної роботи,
мета якої – залучення до
навчання здібних та перспектив-
них юнаків і дівчат.

Власна інформація

В університетській кав’ярні. Фото активістів студентського самоуправлінння
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Нержавіюче сталеве слово
Духовність: Шевченкіана

Для українців, а також і інших
народів світу, завжди була, є та
залишається неминущою творча
спадщина Тараса Григоровича
Шевченка, насамперед його
"Кобзар".

Мабуть, годі вже і говорити
про його біографію та славу.
Мало що можна додати до вже
сказаного й написаного. Але, як
не дивно, і зараз доводиться
нагадувати про збереження
"нержавіючого сталевого слова"
Тараса Шевченка.

"Іржавець"

Наробили колись шведи
Великої слави,
Утікали з Мазепою
В Бендери з Полтави.
А за ними й Гордієнко...
Нарадила мати,
Як пшениченьку пожати,
Полтаву достати.
Ой пожали б, якби були
Одностайне стали
Та з фастовським полковником 
Гетьмана єднали.
Не строміли б списи в стрісі
У Петра у свата.
Не втікали б із Хортиці
Славні небожата,
Не спиняв їх прилуцький
Полковник поганий...
Не плакала б Матер Божа
В Криму за Украйну.

Цей твір Шевченка під назвою
"Іржавець" свого часу майже не
друкувався, бо його було забо-
ронено цензурою. А чому?
Треба знов нагадати, що поет,
колишній кріпак та бунтар, дуже
гостро міг висловлювати своє
ставлення до національної полі-
тики російського самодержав-
ства. Тарас Григорович був
національним і народним, тому
не міг не говорити у своїх творах
гірку правду, яку бачив народ.
Він намагався донести до людей
правдиве ставлення до Петра
Першого, який "розпинав
Україну", показати царицю
Катерину Другу, яка почала
закріпачення селянства. У 60-х
роках 18-го сторіччя на
Правобережній Україні досяг
апогею гайдамацький рух,
спрямований проти феодально-
кріпосницького та національно-

релігійного гноблення з боку
польської шляхти. В 70-ті роки в
Росії спалахнуло селянське
повстання на чолі з
О. Пугачовим. Воно викликало
великий резонанс в Україні, де
ще зберігалися вільнолюбні
ідеали козацтва, яке саме в той
час потрапило у кріпацтво. В
Україні доля простих селян та
козаків була вирішена. Вони
потрапили в кріпацьку залеж-
ність від чужих та своїх панів.
Катерина ІІ ліквідує Запорізьку
Січ і офіційно узаконює в Україні
кріпосне право. Колишня
козацька верхівка дбала про
зміцнення свого соціального
статусу в самодержавній ієрархії
царизму. Значення представни-
ків царської влади в Україні
було цілком очевидне.
Російське самодержавство док-
ладало зусиль, аби витіснити зі
шкіл живу українську мову, а
церковнослав'янські і давні
українські книги замінити росій-
ськими. Ще у часи Г. Сковороди
народна мова в українських
школах швидко зникала, книж-
на українська мова занепадала,
була чужа народові.

Боже мій з тобою!

Мій краю прекрасний, 
розкошний, багатий!
Хто тебе не мучив? 
Якби розказать
Про якого-небудь 
одного магната

Історію-правду, то перелякать
Саме б пекло можна, 
а Данта старого
Полупанком нашим 
можна здивувать.
І все то те лихо, все, 
кажуть, од Бога!
Чи вже ж йому любо 
людей мордувать?
А надто сердешну 
мою Україну.
Що вона зробила? 
За що вона гине?
За що її діти 
в кайданах мовчать?

Народ також не міг шанувати і
Богдана Хмельницького за деякі
його дії. 

Шевченко активно розпочав
боротьбу з колонізаторами.
Його зброя – "нержавіюче ста-
леве слово" – була битвою за
національну пам'ять свого наро-
ду. Він намагався розповісти, як
підступно розтлівають цю
пам'ять – самоусвідомлення
його рідного народу, як грабу-
вали та грабують історію
України, її матеріальні, духовні і
культурні набутки.

Розказали кобзарі нам
Про войни і чвари,
Про тяжкеє лихоліття...
Про лютії кари,
Що ляхи нам завдавали –
Про все розказали.
Що ж діялось по шведчині!
То й вони злякались!
Оніміли з переляку
Сліпі небораки.
Отак її воєводи
Петрові собаки,
Рвали, гризли... І здалека
Запорожці чули,
Як дзвонили у Глухові,
З гармати ревнули.
Як погнали на болото
Город будувати.
Як плакала за дітками
Старенькая мати.
Як діточки на Орелі 
Лінію копали
І як у тій Фінляндії
В снігу пропадали.
Чули, чули запорожці
З далекого Криму,
Що конає Гетьманщина,
Неповинно гине.

Село Іржавець було у

Прилуцькому повіті Полтавської
губернії (тепер Ічнянського рай-
ону Чернігівської області).
Назва твору, а почасти й сюжет
його пов'язані не стільки з одно-
йменною назвою села, скільки з
легендою про чудотворну ікону,
що була в цьому селі й плакала з
жалю над долею України. У
поемі "Іржавець" Шевченко дає
історично правильне тлумачен-
ня причин поразки українського
війська під Полтавою 1709-го
року, з обуренням згадує про її
трагічні наслідки – загибель
десятків тисяч українських коза-
ків на будівництві Петербурга.
Тема зради становить змістову
основу твору Шевченка.

Цар Олександр ІІ, якому не
давав спокою могутній талант
поета – кріпака у минулому,
навіть заборонив вмістити порт-
рет Тараса Григоровича серед
портретів російських письмен-
ників, які увінчували пам'ятник
тисячоліття Росії. Це була безси-
ла помста коронованого пігмея.

26-го лютого 1861-го року
Шевченко помер. Звістка про
його смерть відгукнулася в сер-
цях мільйонів людей пекучим
болем, до дна сколихнула
народне море.

Коли Тараса Шевченка було
поховано у Каневі, селяни всю
ніч не розходилися з його моги-
ли. На всю Україну було видно
заграву вогнища, запаленого на
місці похорону великого укра-
їнського поета та борця. Те
вогнище було жахом для пан-
ства. Один пан із Канева
Парчевський втратив сон та апе-
тит. "Канів – це центр змови
проти панів. Ми на вулкані," –
волав він у своїх доносах і бла-
гав вислати військових із багне-
тами, щоб запобігти народному
вибуху.

"Нержавіюче сталеве слово"
Шевченка – це сила справжнь-
ого таланту, який ні заховати, ні
закопати, ні вбити. Це велика
сила, яка вміє заспокоювати,
лікувати рани, додати снаги зне-
силеним.

Андрій ГОРБЕНКО,
випускник університету,

журналіст
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Книжкова полиця 

Автори - викладачі університету

Шановні читачі!

Вашій увазі пропонуються
наукові та навчальні видання
викладачів  університету,
серед яких є переможці кон-
курсу в номінаціях “Краща
монографія”, “Кращий під-
ручник”, “Кращий навчаль-
ний посібник”. Книги, які Вас
зацікавили, можна замовити
в бібліотеці університету.

1. Актуальні проблеми нав-
чання та виховання  людей в
інтегрованому освітньому сере-
довищі у світлі реалізації
Конвенції ООН про права інвалі-
дів : тези доповідей ХV науково-
практичної конференції (м.
Київ, 18-19 листопада 2015
року). – К. : Університет
"Україна", 2015. – 554 с. 

У збірнику вміщено тези
доповідей ХV Міжнародної нау-
ково-практичної конференції, в
яких відображено широке коло
нагальних питань, пов’язаних із
освітою, правовим статусом,
адаптацією в суспільстві, профе-
сійною та фізичною реабілітаці-
єю людей з інвалідністю.

2. Актуальні проблеми сучас-
ної освіти та науки в контексті
євроінтеграційного поступу :
матеріали міжнародної науко-

во-практичної конференції
(Луцьк, 2-3 квітня 2015 р.) /упо-
ряд.: Т.Й. Жадко, О.І. Кушпетюк,
Н.Г. Конон. – Луцьк : ЛІРоЛ
Університет "Україна", 2015. –
294 с.

Випуск вміщує статті з актуаль-
них проблем сучасної освіти та
науки, розвитку соціальних
комунікацій в умовах європей-
ської інтеграції; питань впровад-
ження інформаційних технологій
в освітній процес,  економіко-
правових аспектів і туристично-
рекреаційної роботи у науково-
освітньому просторі; проблем
фізичного виховання, зміцнення
та відновлення здоров’я .

3. Бойко, Г.М. Види оздоров-
чо-рекреаційної рухової актив-
ності : навч. посіб. / Г. М. Бойко.
– Ч.1. – К. : Талком, 2014. – 165 с.

У навчальному посібнику роз-
глянуто питання теорії рекреа-
ційної діяльності: історичні
передумови її виникнення та
сучасні тенденції розвитку;
сучасні засоби й методи фізич-
ної рекреації; вікові особливості
проведення оздоровчо-рекреа-
ційних занять та основні підходи
до здіснення контролю за ефек-
тивністю застосованих впливів.

4. Бублик, Г.А. Охорона праці
в галузі : консп. лекцій для студ.
освітньо-кваліфікаційного рівня

“спеціаліст”, спеціальність
“Технологія харчування” /
уклад. Г. А. Бублик. – К. :
Університет "Україна", 2015. –
119 с. 

У конспекті лекцій наведено
законодавчі та правові основи
охорони праці, поняття вироб-
ничого травматизму, професій-
них захворювань і порядок їх
розслідування. Розглянуто
питання безпечної експлуатації
устаткування та протипожежної
техніки закладів ресторанного
господарства.

5. Василенко, О.М. Методичні
рекомендації щодо написання і
захисту рефератів, курсових та
магістерських робіт : навч.-
метод. посіб. / О. М. Василенко.
– К. : Університет "Україна",
2015. – 72 с. 

У посібнику узагальнено
вимоги до науково-дослідної
роботи студентів Хмельниць-
кого інституту соціальних техно-
логій Університету “Україна”.
Надано рекомендації щодо
написання, оформлення та
захисту реферативних повідом-
лень, курсових і магістерських
робіт.

6. Доценко, А.І. Міста, селища
та села Київщини : економіко-
географічний  довідник / А. І.
Доценко. – К. : Університет

"Україна", 2015. – 117 с.; карта. 
У довіднику подано коротку

характеристику економічного,
соціального, географічного та
демографічного стану всіх міст
та селищ міського типу, а також
частини сіл Київської області.
Виявлені тенденції динаміки
демографічного і соціально-
економічного розвитку дослід-
жуваних поселень Київщини на
основі аналізу статистичної
інформації за 2001-2012 рр.

7. Єжижанська, Т.С. Прес-
служба : курс лекцій / Т. С.
Єжижанська. – 2-ге вид. –
Луцьк : Іванюк В.П., 2014. – 136 с.

У курсі лекцій подано теоре-
тичні матеріали, які допоможуть
ознайомити студентів із особли-
востями функціонування прес-
служб, а саме: організацією
роботи зі ЗМІ, розробкою плану
роботи з мас-медіа, вимогами
до організації та проведення
прес-конференції, брифінгу.
Практичні завдання допомо-
жуть студентам написати прес-
реліз, провести прес-конферен-
цію чи брифінг, підібрати цікаву
“новинну” інформацію й вибра-
ти правильні шляхи її подання.

Наталія ПАНАСЮК,
заступник директора 

бібліотеки університету
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Поетичне послання сучасникам 
і всім нащадкам

Рецензія

Заповіт  

Сьогодні знову 
копаємо землю
Цю ненависну 
донецьку землю
Цю черству 
закам’янілу землю
Тулимося до неї
Ховаємося в ній
Ще живі.
Ми ховаємося за землю
Сидимо в ній тихо 
Наче малі діти 
за маминою спиною
Ми чуємо, як б’ється 
її серце,
Як вона втомлено дихає
Нам тепло й затишно
Ще живі.
Завтра ми вже 
будемо мертві
Може багато з нас
Може всі.
Не забирайте нас із землі
Не відривайте нас від 
матері
Не збирайте на полі 
бою наші рештки
Не намагайтеся 
наново скласти нас докупи
І – благаємо вас – 
ніяких хрестів
Пам’ятних знаків 
чи меморіальних плит.
Нам це не треба
Адже це не для нас – 
для себе
Ви ставите нам 
величні пам’ятники.
Не треба ніде 
карбувати наших імен.
Просто пам’ятайте:
На цьому полі 
У цій землі
Лежать українські солдати
І – все.
Не віддавайте нас батькам
Не хочемо, щоб 
батьки бачили нас такими
Нехай батьки запам’ятають
нас малими дітьми
Неслухняними хлопчиками
З рогатками з синцями 
на колінах
З двійками у щоденнику
З повною пазухою яблук 
з сусідського саду
Нехай батьки сподіваються
що ми колись повернемося
Що ми десь є.
Не віддавайте нас дружинам

Нехай кохані запам’ятають
нас красенями
Такими які подобалися
багатьом дівчатам
А дісталися їм.
Нехай вони запам’ятають
наші гарячі губи
Наш гарячий подих
Наші палкі обійми
Нехай вони не торкаються
нашого холодного чола
Наших холодних вуст.
Не віддавайте нас дітям
Нехай діти запам’ятають
наші теплі очі
Наші теплі посмішки
Наші теплі руки
Нехай діти не торкаються
тремтячими губами
Наших холодних рук.
Ось в цих окопах
Які сьогодні для нас 
тимчасове житло
А завтра стануть нашими
могилами
Поховайте нас.
Не потрібно прощальних
промов
В тиші яка настає після бою
Це завше виглядає 
недоречно
Це наче штурхати 
загиблго воїна
І просити щоб той встав.
Не треба панахид
Ми й так знаємо де тепер
буде наше місце
Просто накрийте 
нас землею
І – йдіть.
Було б добре, якби на тому
місці було поле
Колосилося жито
Щоб жайвір у небі
І – небо
Багато неба –
Ви можете собі уявити, який
хліб родитиме поле
Де лежать бійці?!
(В пам'ять про нас їжте 
хліб з поля
Де ми полягли.)
Було б добре якби на тому
місці були луки
І багато-багато квітів
І бджола над кожною 
квіткою
Щоб надвечір приходили
закохані
Плели вінки
Кохалися до ранку

А вдень щоб приходили
молоді батьки 
З малими дітьми.
(Не перешкоджайте дітям
приходити до нас.)
Але це буде завтра.
А сьогодні ми ще копаємо
землю
Цю дорогу українську
землю
Цю солодку ласкаву землю
Пишемо гуртом саперними
лопатками
На її тілі
Останній вірш української
літератури.
Ще живі.

Борис ГУМЕНЮК

Бори́с Бори́сович Гуменю́к,
позивний «Кармелюк»; нар. 30
січня 1965, с. Острів
Тернопільського району
Тернопільської області) —
український поет, прозаїк, вій-
ськовик. Автор проекту
«Українські книги — українсь-
ким тюрмам», координатор
проекту «Інша література».
Член Національної спілки пись-
менників України (з 2006).
Заступник командира добро-
вольчого батальйону ОУН
(2014 р.), Голова Української
Військової Організації (2015 р.)

З 1997 по 1999 рр. — про-
вів два роки в київському СІЗО
«на Лук'янівці», за «економіч-
ний злочин», виправданий за
рішенням суду.[1]

30 листопада 2013 року був
серед тих, хто зібралися на

Михайлівській площі в Києві.
Наступного дня серед перших
був побитий «Беркутом» у
Будинку письменників та зго-
дом 19 січня і 18 лютого на
вулиці Грушевського.

13 березня 2014 поставив
свій підпис під «Заявою від дія-
чів культури України до творчої
спільноти світу», у зв'язку із
російською агресією в
Україні.

22 червня 2014 року при-
єднався до спецбатальйону
МВС України «Азов» та відпра-
вився в зону бойових дій на
схід України.

З кінця липня 2014 р. —
заступник командира баталь-
йону «ОУН», який з 12 серпня
дислокується в селищі Піски
поблизу Донецька.

1 серпня 2015 року на уста-
новчому з'їзді обраний
Головою УВО (Українська
Військова Організація).

Твори:
• «Спосіб захисту» (1993),
• «Лук'янівка» (2005)[8],
• «Острів» (2007),
• «Та, що прибула з неба»

(2009),
• «Вірші з війни» (2014),
• «Вірші з війни» (2015),
• «Блокпост» (2016).
Лауреат літературно-мис-

тецької премії Ліги українських
меценатів 2014 року імені
Володимира Свідзінського та
Бориса Нечерди.

Вірш «Заповіт» (зі збірки
Б.Гуменюка «Вірші з війни»,
2014) написано в жанрі своє-
рідного послання. Послання –
зазвичай віршований твір,
укладений як звернення до
певної особи чи багатьох осіб
(Літературознавчий словник-
довідник – К. : ВЦ «Академія»,
2007. – с. 548).

Жанр послання започатко-
вано в античну добу, зокрема
Горацієм, який у «Посланні до
Пізонів» виклав свої погляди
на поетичну творчість.
Послання широко використо-
вувалося в середньовічній
літературі, а потім і в новій. На
східнослов’янському ґрунті
простежується з 12 ст.



78.03.2016  № 1�2 (171�172)

(«Повчання дітям» Володимира
Мономаха). Певного розвитку
набуло у творчості українсько-
го письменника-полеміста
І.Вишенського («Послання до
Василя Острозького», «Посланіє
до єпископів», «Послання
львівському братству» та інші).
Як ліричний жанр послання
набули свого розквіту у 18 ст. і
першій половині 19 ст. у твор-
чості російських поетів
В.Жуковського, К.Батюшкова, у
багатьох творах Т.Шевченка
(вірш «Заповіт» зокрема).

Зміст послання був найріз-
номанітнішим: від дружнього
обміну думками до політичних
декларацій, філософських уза-
гальнень, публіцистичних
виступів, естетичних програм.

Щодо головних рис цього
жанру: 

▪ у посланні є неодмінне
звертання до певної особи чи
групи осіб, яких з адресантом
поєднує спільність інтересів; 

▪ зазвичай,  в основі послан-
ня лежить не приватний, частко-
вий інтерес, а такий, що являє
собою достатньо широку і
значущу цінність, хоча безпосе-
реднім імпульсом до написання
послання можуть виступати гли-
боко особистісні переживання; 

▪ певною закономірністю
цього жанру є те, що саме гли-
боке особистісне переживання
поета визначає значущість цієї
теми для багатьох.

Правда, поет повинен мати
особливий авторитет серед
читачів. 

Вірш «Заповіт» Бориса
Гуменюка – це своєрідне звер-
нення українського воїна, учас-
ника війни, яку у 21 ст.
розв’язали «брати-росіяни» й
зачумлені сталінсько-путінсь-
кими деклараціями «житєлі
Донбаса» на українській тери-
торії, до українців. Найліпші
сини України добровольцями
пішли на фронт, у зону
Антитерористичної операції,
щоб учергове, в тяжкому кри-
вавому протистоянні відстояти
нашу незалежність, нашу
землю, нашу державу. Один із
таких добровольців і став авто-
ром «Заповіту».

Слово поета-фронтовика
набирає особливої ваги у часи,
коли вирішується доля рідної
землі, коли керівники держави
неспроможні переконливими
діями чи закликами об’єднати
народ у протистоянні з воро-
гом. Саме таке вагоме слово
вдалося сказати поетові

Б.Гуменюку у збірці «Вірші з
війни» загалом, у вірші
«Заповіт» зокрема.

Вірш «Заповіт» (08.08.2014)
завершує цикл віршів з війни
Б.Гуменюка у цій збірці.
Безпосередня алюзія твору до
широко відомого «Заповіту»
національного генія Т.Шевченка
підсилює вагу «останнього
вірша української літератури»
від Б.Гуменюка, у якому він від
імені загиблих на донецькій
землі бійців звертається до
живих.

Твір починається з двох
верлібрових віршорядків, у
яких на рівні антитези змаль-
овується парадоксальний
образ «ненависної, черствої,
закам’янілої» донецької землі,
у яку, шукаючи захисту, «зако-
пуються» / «ховаються воїни»:

Наче малі діти за маминою
спиною

Ми чуємо як б’ється її
серце

Як вона втомлено дихає
Нам тепло й затишно
Ще живі.
Цей суперечливий образ

рідної землі-матері, яка для
багатьох / «чи може всіх» укра-
їнських солдатів стане моги-
лою, увиразнює абсурдність
ситуації, приреченість воїнів і
журливий спокій їх. 

…У цих ось окопах
Які сьогодні для нас 
тимчасове житло
А завтра стануть нашими
могилами
Поховайте нас…
Проте, рефрен «Ще живі»,

котрий звучить тричі у тексті
(на початку і наприкінці вірша)
не лише увиразнює ритм твору,
а й підсилює сподівання на те,
що «Заповіт» передає сокро-
венні думки, свого роду
послання від Бога війни – укра-
їнського воїна, але не останню
волю загиблого воїна.

Усі побажання перелічено
із використанням заперечної
частки «не», котра формально,
у руслі верлібра, є анафорою, а
за змістом підсилює заклик
поета-бійця до НЕтрадиційного,
НЕшаблонного сприймання й
ушанування їхнього подвигу:
«не забирайте нас від матері» −
донецької землі, «ніяких хрестів
пам’ятних знаків чи меморіаль-
них плит», «не треба ніде
карбувати наших імен», − 

Просто пам’ятайте:
На цьому полі
У цій землі
Лежать українські солдати…

Каталог побажань (худож-
ній прийом каталогізації домі-
нує у цьому вірші) продовжу-
ється у наступних рядках: «Не
віддавайте нас батькам / Не
хочемо, щоб батьки бачили нас
такими»; «Не віддавайте нас
дружинам / Нехай кохані
запам’ятають нас красенями»; 

«Не віддавайте нас дітям 
Нехай діти запам’ятають

наші теплі очі
Наші теплі усмішки
Наші теплі руки
Нехай діти не торкаються

тремтячими губами
Наших холодних рук»
Художній засіб градації під-

силює порядок цінностей у
цьому своєрідному кодексі
честі українського воїна: земля,
батьки, дружина, діти. Саме ці
пріоритети визначили його
вибір на користь окопів, і саме
ці пріоритети дають йому право
карбувати рядки новітнього
заповіту.

Емоційні художні деталі
(«Нехай батьки сподіваються
що ми колись повернемося»;
«Нехай кохані запам’ятають
нас красенями / Такими які
подобалися багатьом дівчатам
а дісталися їм»), повтори на
рівні контрасту – гарячий подих,
палкі обійми – холодне чоло,
холодні вуста; теплі очі, теплі
руки – холодні руки, − підсилю-
ють сугестивний вплив твору.

Каталог побажань з анафо-
рою «не» продовжується пере-
ліком бажаних дій на ушануван-
ня пам’яті загиблих солдат: «не
потрібно прощальних промов»,
«не треба панахид».

А що б хотіли бачити по собі
«накриті землею» воїни?

Було б добре якби на тому
місці було поле

Колосилося жито
Щоб жайвір у небі
І – небо

Багато неба – 
Ви можете собі уявити, який

хліб родитиме поле
Де лежать бійці?!
(На пам’ять про нас їжте

хліб з поля
Де ми полягли)
Бійці благословляють на

життя тих, кого вони захищали:
їжте хліб, отже, живіть…

Було б добре якби на тому
місці були луки

І багато-багато квітів
І бджола над кожною квіт-

кою
Щоб надвечір приходили

закохані
Плели вінки

Кохалися до ранку
А вдень щоб приходили

молоді батьки
З малими дітьми
(Не перешкоджайте дітям

приходити до нас)
Оце «завтра», це майбут-

нє, за яке стоять українські
воїни на донецькій землі, має
дуже простий і зрозумілий
вимір: поле, жито, жайвір,
небо, хліб, луки, квіти, закоха-
ні, молоді батьки, діти…
Цінності мирного життя мають
розлогий спектр, вони деталі-
зують, пояснюють кодекс честі
українського воїна і таким
чином іще раз нагадують, за
що варто боротися. Не за псев-
догасла, не за псевдолідерів,
не за псевдоцінності, а за
право на звичайне ЖИТТЯ на
РІДНІЙ ЗЕМЛІ.

***
Таким чином, поет Борис

Гуменюк, як учасник бойових
дій, має нині особливий авто-
ритет серед шанувальників
поезії, через те його вірш
«Заповіт» з особливою пова-
гою сприймається читачами. 

Як твердить сам поет:
«Коли в країні війна, у першу
чергу міняється оптика, кут
зору, сказати б − кут бачення;
міняється − все, у тому числі
мистецтво. (Хоча, може,
мистецтво – у першу чергу).
Коли ви вдивляєтеся в гори-
зонт, вас більше не хвилює
вечірнє небо, захід сонця,
птахи, які ховаються за обрієм;
вас цікавить відстань, яка від-
діляє вас від ворога, і час, за
який цю відстань долає куля
калібру 5.45…»

Своєрідність Гуменюка-
поета полягає в тому, що він
послуговується простою, дос-
тупною, розмовною мовою, але
в цю простоту вкраплює такі
знайомі, близькі і зворушливі
деталі, котрі пробивають най-
черствіше серце, наприклад:

…Не збирайте на полі бою

наші рештки

Не намагайтеся наново

скласти нас докупи…

…Нехай батьки запам’я-

тають нас малими дітьми

Неслухняними хлопчиками

З рогатками і синцями на

колінах

З двійками у щоденнику

З повною пазухою яблук із

сусіднього саду…

…Нехай вони запам’ятають
наші гарячі губи...

Ніна ГОЛОВЧЕНКО

доцент Університету

“Україна”
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Привертаємо увагу

Юне обличчя наркоманії
На сьогодні деструктивна

поведінка юнаків і дівчат (різні
асоціальні прояви: вживання
алкогольних та наркотичних
речовин, тютюнокуріння)
можна пояснити бажанням під-
літка самоутвердитись та отри-
мати визнання з боку оточення.
Але такі поведінкові прояви
зумовлені впливом ситуативних
чинників, під час яких юнь ніби
самостверджується перед
ровесниками і старшими людь-
ми від незнання іншого способу
себе показати. Окрім цього, така
поведінка залежить ще й від
особистісних конструктів харак-
теру: акцентуацій, Я-концепції,
самооцінки, соціальної тривож-
ності, самомоніторингу.

Соціальне неблагополуччя
нашої країни, а також неспро-
можність суспільства та держа-
ви протистояти такому явищу
призвело до того, що за останні
роки відбувається несприятлива
динаміка щодо стрімкого зро-
стання наркоманії серед юні.
Психоактивні речовини стали
однією з невід’ємних складових
та засобів «влаштування» влас-
ного довкілля серед молодих
людей. Дуже часто діти-підлітки
залишаються без належної
уваги з боку дорослих, у яких
майже не вистачає часу на
виховні заходи. Відповідно під-
літки намагаються віднайти
певні засоби самореалізації у
вуличних компаніях, в яких
дуже часто невід’ємним атрибу-
том дозвілля є психоактивні
речовини. Протягом тривалого
часу профілактичні заходи, які
здійснювалися з підлітками,
зводилися до меж, у рамках
яких відбувалося формування
їхніх уявлень щодо небезпеки,
яка їм загрожує від вживання
психоактивних речовин.

Тож украй важливим є фор-
мування стійкої установки серед
осіб підліткової категорії на здо-
ровий спосіб життя. Окрім
цього, необхідністю є розвиток у
них спроможності чинити опір
вабленню вжити психоактивну
речовину. Тому для цього,
насамперед, необхідно виз-
начити основні чинники поши-
рення вживання психоактивних
речовин серед осіб підліткової
категорії. За даними

Українського медичного та
моніторингового центру з алко-
голю та наркотиків МОЗ
України, найбільш поширеною
наркотичною речовиною, яку
вживає шкільна молодь віком
14-17 років, принаймні, один раз
протягом життя, є марихуана
або гашиш (13,1%). Серед моло-
ді вживання інгалянтів стано-
вить 3,4 %, транквілізаторів,
седативних речовин – 4,2%.
Також поширеною наркотичною
речовиною, що вживається
серед шкільної молоді, є екстазі
(3%), що є «дискотечним» нар-
котиком. У всіх вікових групах
розповсюдженість вживання
наркотиків серед хлопців є біль-
шою, ніж серед дівчат.

Аналіз різних наукових погля-
дів та результатів практичних
набутків щодо проблеми нарко-
манії дає змогу виокремити
основні групи чинників впливу
на стрімке поширення психоак-
тивних речовин серед підлітків,
а саме: соціальні, економічні,
демографічні, моральні, полі-
тичні, медичні та психологічні
чинники.

З точки зору соціального під-
ходу можна стверджувати про
негативне суспільне ставлення
до людей, які зловживають пси-
хоактивними речовинами. Це
призводить до неадекватної
реакції з боку соціуму щодо
людини, яка є залежною від пси-
хоактивних речовин, та як наслі-
док – несприйняття та байду-
жість до неї. Відповідно, єдиним
середовищем, де таку людину
сприймають як «свою» – це
люди з подібною проблемою,
зумовленою зловживанням
психоактивними речовинами
[ 1, с. 4]. Тож неприйняття та
вигнання такої людини із соці-
ального середовища змушує її
існувати у такому несприятливо-
му мікросоціумі, яке руйнує її
значно більше, ніж психоактивні
речовини. Але, на жаль, більш
ніде, окрім цього зазначеного
середовища, наркоман не може
існувати. Формується свій,
особливий культ споживання
психоактивних речовин, який є
невід’ємною частиною специ-
фічного способу життя, займає
найвищий щабель в ієрархії цін-
ностей, стає сленгом, певним

атрибутом, стереотипом, уста-
новками, поняттями, міфами.
Культ споживання психоактив-
них речовин постає для молоді
та підлітків важливим сенсом
життя.

У рамках економічного підхо-
ду незаконність обігу психоак-
тивних речовин зумовлює
значущий за своїм обсягом тінь-
овий обіг коштів. Держава виді-
ляє дуже великі кошти на утри-
мання людей, залежних від пси-
хоактивних речовин. Ці кошти є
вкрай необхідними для реаліза-
ції заходів щодо вирішення про-
блем, пов’язаними із охороною
здоров’я звичайних людей.
Поширення залежності юнаків
та підлітків від психоактивних
речовин відображається на
поведінковому акті, діях, діяль-
ності та призводить до знищен-
ня трудової мотивації.
Відповідно, у сфері матеріаль-
ного і духовного виробництва
спостерігається беззупинна
втрата робочої сили, адже
залежна від психоактивних
речовин людина не може пра-
цювати на рівні з людиною, яка
не страждає від згубної залеж-
ності. Медичний підхід до вирі-
шення проблеми зловживання
психоактивними речовинами
стає малоефективним та недіє-
вим як стосовно лікування, так і
профілактики.

З точки зору демографічного
підходу до зазначеної проблеми
можна стверджувати, що систе-
матично зловживають психоак-
тивними речовинами переваж-
но юнаки та підлітки чоловічої
статі. Співвідношення залежних
людей серед категорій чоловічої
та жіночої статі становить при-
близно 10/1. Поширення злов-
живання психоактивними речо-
винами зумовлює руйнацію сте-
реотипу статеворольової пове-
дінки чоловіків та жінок та
поступове згасання в них сексу-
альних інстинктів. Смертельні
випадки від передозування
зумовлюють різкі диспропорції
у співвідношенні статей, наслід-
ками яких є – зниження рівня
народжуваності, збільшення
кількості самотніх жінок та
неповних сімей. Високий рівень
смертності серед людей, залеж-
них від психоактивних речовин,

спричинює значне збільшення
«бездітних» і безпритульних
людей категорії старечого віку,
які приречені на самотність та
безпорадність.

У контексті морального
погляду на проблему зловжи-
вання підлітками психоактивни-
ми речовинами стає очевидним,
що її глобальність зумовлює
руйнацію моральності та особи-
стісну деградацію, що й відобра-
жається на поведінкових про-
явах у плані довільного її регу-
лювання. Основою поведінки
такої людини стає потреба знай-
ти та вжити психоактивну речо-
вину, яка й зумовлює форму-
вання наркотичної системи цін-
ностей.

У рамках політичного погляду
на проблему зловживання під-
літками психоактивними речо-
винами можна стверджувати,
що останнім часом негативна
тенденція її поширення набуває
проблеми загальнонаціональ-
ного масштабу, поступово стаю-
чи головною загрозою націо-
нальній безпеці країни.
Масштабністю зазначеної про-
блеми скористалися різні суб’єк-
ти політики (діячі-політики,
політичні партії тощо), а також
певні соціальні групи та спільно-
ти, роблячи спроби спекулюва-
ти на темах, пов’язаних із про-
блемою поширення залежності
від психоактивних речовин
серед молодих людей підлітко-
вої та юнацької категорії. На
жаль, здебільшого це зумовле-
но прагматичними намірами, а
саме: прагненням вигідного
розв’язання власних проблем та
підвищенням свого рейтингу.

У рамках медичного погляду
необхідно зауважити, що тради-
ційна наркологія пояснює
залежність людини від психоак-
тивних речовин як хронічну,
невиліковну хворобу, протягом
якої спостерігаються різнотри-
валі періоди ремісії. Відповідно,
суто медичний підхід до вирі-
шення проблеми залежності від
психоактивних речовин стає
неефективним як у плані ліку-
вальних та реабілітаційних, так і
профілактичних заходів.

З точки зору психологічного
підходу необхідно зауважити,
що залежними від психоактив-
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них речовин можуть стати люди
з будь-якими характерологічни-
ми рисами. Разом із цим,
бажання стосовно зміни стану
свідомості є притаманним будь-
якій людині, хоча необхідно
зазначити, що не всі люди злов-
живають психоактивними речо-
винами. Результати проведених
досліджень дають змогу стверд-
жувати, що існують психологічні
чинники, які обумовлені як
індивідуальними особливостя-
ми людини, так і соціальними
умовами її існування.

Ставлення дітей, підлітків і
молоді до психоактивних речо-
вин протягом їхнього онтогене-
зу істотно змінюється, наприк-
лад:

- у віці від 8 до 11 років, у пре-
буртатний період, діти можуть
цікавитися всім, що пов’язане із
психоактивними речовинами –
їх дією, засобом вживання
тощо. Психоактивні речовини
для них є невідомим і заборон-
ним світом. А це, у свою чергу,
детермінує їхню особливу заці-
кавленість. За результатами екс-
периментальних досліджень
діти цього віку могли нічого не
чути та/або нічого не розуміти
про наслідки зловживання пси-
хоактивними речовинами.
Інформація про наркотики, яку
вони найчастіше отримують зі
слів друзів та випадкових знайо-
мих, є ніби вирваною з контекс-
ту – частковою, неповною та
уривчастою. Дуже часто дітей
цього віку залучають у більш
дорослі «спільноти» як розпов-
сюджувачів психоактивних
речовин;

- у віці від 11 до 13 років є
небезпека початку вживання, а
потім і зловживання підлітками
психоактивними речовинами.
Як детермінантою формування
інтересу до ПАР стає широко
розповсюджена оманлива
інформація стосовно них та
загальна доступність. Про пси-
хоактивні речовини підлітків
цього віку вже багато різнома-
нітної інформації, яку вони
отримують від знайомих та дру-
зів під час спілкування. Але зміст
зазначеної інформації дуже
часто має спотворений та оман-
ливий характер. Ставлення до
психоактивних речовин у підліт-
ків формується якщо не з пози-
тивного боку, то з присутністю
певного «ореола привабливо-
сті». Небезпека зловживання
підлітками психоактивними
речовинами є недооціненою у
сучасному суспільстві.

Обговорення проблеми нарко-
тизації і алкоголізації підлітків
відбувається тільки на найниж-
чому – місцевому рівні. Перші
випадки наркотизації і алкоголі-
зації в підлітків у 11-13 років
пов’язані, передусім, із неспри-
ятливими умовами в колі сім’ї
або шкільного колективу, почут-
тям самотності та приреченості,
критичним ставленням до пове-
дінки однолітків. Також загаль-
нодоступними є лікарські препа-
рати та побутова хімія, які
«винахідливі» залежні підлітки
можуть застосувати як речови-
ну. Небезпечним є те, що вони
нібито вважаються менш шкід-
ливими та небезпечними;

- у віці від 14 до 17 років, який
є найнебезпечнішим для почат-
ку експериментування з будь-
якими психоактивними речови-
нами, досвід знайомства із пси-
хоактивними речовинами від-
бувається на дискотеках, моло-
діжних вечірках, у компаніях
друзів, у підворітті, тобто у про-
сторах, що є ізольованими від
впливу дорослих. У більшості
підлітків на цей час може бути
вже безпосередній власний
досвід споживання тої чи іншої
психоактивної речовини чи
опосередкований – через
інформацію від близьких знайо-
мих і однолітків. Разом із розши-
ренням обсягу та об’єктивізаці-
єю інформації щодо наркотиків і
ризику зловживання психоак-
тивними речовинами має місце
формування суб’єктивного став-
лення до них. 

Проаналізувавши результати
дослідження німецького психо-
лога К. Леонгарда стосовно
акцентуацій характеру як індиві-
дуальної властивості людини,
психіатр та нарколог А. Лічко
дійшов висновку, що підлітки,
схильні до зловживання психо-
активними речовинами, найча-
стіше зустрічаються серед таких
акцентуйованих типів:

- підлітки з гіпертимністю зде-
більшого прагнуть до спілкуван-
ня, до взаємодії з однолітками.
Будучи фізично активними,
вони постійно виявляють ініціа-
тиву, що у свою чергу зумовлює
їхню першість у компаніях та
позицію лідерства. Разом із тим
вони мають організаторські
здібності, що виявляються у
взаємодії з іншими, а також
оптимістично налаштовані щодо
виконання доручень. Але
наявність у гіпертимів потреби
адреналіну, жадоби пригод і
вражень може призвести до

небажаних, неблагополучних
компаній, які проводять вільний
час, зловживаючи психоактив-
ними речовинами;

- для підлітків нестійкого типу
характерним є низький рівень
довільності, прагнення до безді-
яльного проводження часу, до
веселощів. Вони не визнають
ніяких доручень з боку дорос-
лих та вчителів, надаючи пере-
вагу азартним іграм, ігровим
автоматам та вживанню психо-
активних речовин.

Підлітки епілептоїдного типу
відрізняються емоційним зас-
тряганням, образливістю, зло-
пам’ятністю, неадекватною
наполегливістю в досягненні
мети. Періодичні зміни настрою
виникають без будь-яких при-
чин і супроводжуються станами
нудьги, досади, страху, гніву.
Зазначені риси характеру стають
перепоною для нормального
процесу соціальної адаптації.
Маючи низький рівень адаптив-
них здібностей, епілептоїди
будь-яким чином прагнуть
«відійти» від реалій буденності
за допомогою ПАР. Причому
звикання до психоактивних
речовин у них відбувається
майже з першої спроби.
Внаслідок відсутності почуття
міри вони споживають у вели-
ких дозах алкогольні напої та
слабкі наркотики. Це, у свою
чергу, спричинює проблему
формування в них залежності
від ПАР.

Підлітки істероїдного типу
характеризуються демонстра-
тивністю, прагненням бути в
центрі уваги, причому вони
намагаються привернути увагу
до себе будь-якими способами,
а саме: влаштовують сварки,
конфліктують. Споживання нар-
котиків пов’язане з бажанням
виділитися своєю незалежністю,
неординарністю, а також праг-

ненням «утекти» від реалій
життя. Невдачі та негаразди, які
відбуваються з ними, дуже
часто зумовлені наявністю
неадекватно завищеної само-
оцінки.

Підлітки, які мають заначені
акцентуації, зовсім не обов’яз-
ково можуть стати алкоголіками
або наркоманами. Ці характе-
рологічні риси є передумовою
для формування в них ваблень
до психоактивних речовин.
Бажано ще раз зауважити на
тому, що такі характерологічні
загострення є крайніми варіан-
тами нормального розвитку
психіки. За наявності загостре-
ної циклоїдної, астено-невро-
тичної, сенситивної акцентуації
зловживання психоактивними
речовинами серед підлітків
зустрічається вкрай рідко. Все
залежить від того, які профілак-
тично-виховні впливи будуть
застосовуватися щодо них та яке
соціальне мікросередовище їх
оточує.

Таким чином, успішність про-
філактичних заходів щодо попе-
редження наркоманії серед осіб
підліткової категорії визначаєть-
ся встановленням основних
чинників вживання ними психо-
активних речовин. Разом із цим
необхідним є врахування віко-
вого періоду підлітків, а також
виявлення можливих патоха-
рактерологічних рис, залежно
від яких формується відповідне
ставлення до наркотиків.

Аліна ФРАДИНСЬКА,
доцент Хмельницького

інституту соціальних техно-
логій Університету

«Україна», кандидат психо-
логічних наук,

Наталія ЧУМАК, 
студентка Хмельницького

інституту

А це прихильники здорового способу життя
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Як і де борються з корупцією?

На актуальну тему

Практично у будь-якій країні
світу корупція розглядається як
одне з найнебезпечніших сус-
пільних діянь, за яке передбача-
ється кримінальне та адміністра-
тивне покарання. Справи про
корумпованість чиновників і
державних діячів набувають
суспільного розголосу і завжди
викликають широкий резонанс.
А покарання – невідворотне і
неминуче.

Чиновникам у Китаї заборо-
нено отримувати біржові акції
«як подарунки», «купувати
будинки і автомобілі за дивно
низькою ціною», «відмивати
хабарі через азартні ігри» і
домовлятися про влаштування
на добре оплачувану роботу
після відставки. Одним зі спосо-
бів боротьби з корупцією є рота-
ція кадрів у всіх органах влади
Китаю. Також у рамках активізо-
ваної кампанії у боротьбі з
корупцією посилено контроль за
провінційною ланкою партійно-
го і державного апарату, обме-
жена зайва самостійність і полі-
тична вага провінційних еліт.
Але тим не менше рівень коруп-
ції в Китаї залишається досить
високим. Саме тому хабарників
у цій країні засуджують до
вищої міри покарання – розстрі-
лу. За офіційними даними, з
2000-го року за корупційні зло-
чини були розстріляні близько
10 тис. чиновників. При цьому
розстріли в Китаї показові.
Подібних вироків може бути
кілька тисяч на рік, у тому числі і
щодо досить великих чиновни-
ків і менеджерів великих  корпо-
рацій. Смертну кару за хабар-
ництво також передбачено
на Кубі.

Досить жорстко розправ-
ляються з корупціонерами і в
Арабських Еміратах. Хабарників
там прирівнюють до злодіїв, а за
це ще з давніх часів прийнято
відрубувати руку. Цікаво, що
такий спосіб покарання був
дуже поширений у середньовіч-
ній Швеції. Кисть руки відрубу-
вали продажним суддям, але
чомусь з роботи при цьому не
виганяли.

Рішучою політикою у боротьбі
з корупцією вирізняються США.
Законодавство США передбачає

покарання за підкуп у вигляді
штрафу, сума якого обчис-
люється потрійним розміром
хабара або позбавленням волі
до 15 років. Те й інше покарання
можуть бути суміщені за рішен-
ням суду. За стимулювання вчи-
нення законних дій службовою
особою, тобто за дачу й отри-
мання «чайових» передбачаєть-
ся штраф, розмір якого визначає
суд, або позбавлення волі до 2
років, або суміщення того й
іншого.

У Канаді держслужбовця,
суддю чи депутата, який тільки
погодився прийняти підношен-
ня за яку-небудь «допомогу»,
може очікувати тюремний тер-
мін до 14 років. Те ж покарання
може очікувати офіцерів поліції
та інших осіб, які здійснюють
повноваження у сфері право-
суддя.

У Великобританії чиновник,
визнаний винним у вимозі або
отриманні хабара, подарунка,
позички, винагороди чи чогось
іншого, засуджується до тюрем-
ного ув’язнення або до сплати
вартості цього подарунка,
позички або винагороди.
Додатково він позбавляється
права бути обраним чи при-
значеним на будь-яку публічну
посаду строком на сім років. У
разі повторного засудження
винний позбавляється службо-
вих прав назавжди, а також
права на будь-яку компенсацію
або пенсію, на які він би розра-
ховував як посадова особа.

Перемогти корупцію в
Гонконзі, де колись нею було
пронизано 94% всього держав-
ного сектора (а зараз 2-3%),
вдалося лише трьома простими
заходами. В першу чергу чинов-
ників змусили доводити, що
все, що ними було куплено,
придбано на законні гроші. В
іншому випадку – конфіскація і
п’ятнадцять років ув’язнення.
По-друге, була створена неза-
лежна комісія з боротьби з
корупцією (НКК), у співробітни-
ків якої дуже високі оклади, під-
порядковується структура тільки
генерал-губернатору. Комісія
покликана не лише виявляти
хабарників, але й займатися
профілактикою – запобігати

хабарям у сферах, найбільш
схильних до корупції. Також
вони мають право провести
перевірку в будь-якому відом-
стві і міністерстві, якщо є хоча б
найменша підозра в хабарницт-
ві. І останнє, людям і журналі-
стам надали можливість пові-
домляти про хабарників: зви-
чайні люди стали помічниками
незалежної комісії з боротьби з
корупцією. А журналістам було
дозволено розслідувати справи
будь-якого чиновника. Крім
того, в Гонконзі перестали пере-
слідувати тих, хто хабар дає,
тобто винен завжди чиновник. І
найголовніше – всі факти
виявлення корупціонерів і їхнь-
ого арешту широко висвітлюва-
лися в ЗМІ. Люди почали
помічати, що карають і високо-
поставлених чиновників. Довіра
у населення до боротьби з
корупцією зросла. Вони стали
підтримувати уряд.

Сінгапур, як і Гонконг, колись
був Британською колонією.
Після здобуття незалежності, до
1965 року, країна була наскрізь
пронизана беззаконням і коруп-
цією, перемогти які вдалося за
кілька років. У Сінгапурі, на від-
міну від добре всім відомого
юридичного принципу презум-

пції невинуватості, спеціально
для держслужбовців був введе-
ний протилежний юридичний
принцип – презумпція корумпо-
ваності. Це означає, що, на від-
міну від громадянина, завідомо
ні в чому не винного до тих пір,
поки в суді не доведено зворот-
не, держслужбовець, чиновник
при найменшій підозрі завідомо
винен – до тих пір поки він не
доведе свою невинність. Що це
означає на практиці?
Наприклад, у Сінгапурі, якщо
стає відомим, що посадова
особа порушила закон і надала
комусь необґрунтовану персо-
нальну пільгу або переважне
право, доводити, що це було
продиктовано корупційним
мотивом, прокурору немає
потреби. Обвинувачений же,
якщо не хоче, щоб його життя
закінчилося стратою і ганьбою
для всієї родини на наступні
покоління, повинен довести
протилежне.

Вважаємо, що тільки застосу-
вання подібного досвіду, причо-
му – найжорсткіше, допоможе
перемогти корупцію в Україні.

За інформацією ЗМІ

Виступає з лекцією на актуальну тему досвідче-
ний викладач нашого університету
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Нещодавно прочитав публі-
цистичну книгу одного з поваж-
них авторів. Не хочу називати
прізвище автора, бо та помилка,
на яку натрапив, чи не єдина.
Тим більше прикро, що її не
помітили не тільки письменник,
а й літературний редактор, пра-
цівники видавництва «Фенікс».

Є таке російське слово
«около». Воно багатозначне.
Якщо йдеться про розташуван-
ня, розміщення, то відповідає
українському «біля» : біля
будинку, біля школи. На жаль, і
усно, і письмово українці сло-
вом «біля» окреслюють і час, і
кількість чогось. У згадуваній
книжці надибуємо: «біля
дев’ятої години ранку» (а треба
«близько дев’ятої…»), «біля
половини (людей)» – замість
«близько половини».

Вплив російської мови на те,
як пишуть чи розмовляють укра-
їнці, дуже відчутний і помітний.
Хіба вам не доводилось чути:
«заставили зробити щось»?
Слово «заставити» тут слід було
замінити на «змусити».
Українське «заставити» має
інше значення : 1) ставити  що-
небудь у великій кількості,
покривати всю поверхню або
заповнювати весь простір; 2)
загороджувати, закривати
когось, щось. Є ще й таке: відда-
вати що-небудь у заставу кре-
диторові для забезпечення
одержуваної позички.

На одній із нарад якось почув:
«відзначити незадовільну робо-
ту…». Промовець, очевидно, не
знав, що українське «відзнача-
ти» – це «виділяти що-небудь
якоюсь позначкою…» або ж
«вирізняти кого-, що-небудь з-
поміж інших похвалою, нагоро-
дою…». Тож, виходить парадок-
сальне – бачити позитивне у
незадовільній роботі. Уникнути
помилки просто: є слова «відмі-
тити», «вказати на…».

Інколи пишуть і говорять: «Як
відзначив промовець», «Як від-
значено в статті, книзі». І знову ж
помиляються, бо «відзначив чи
відзначено» містить яскраво
виражену позитивну оцінку. Тож
треба «зазначив», «відмітив» чи
«зазначено», «відмічено». Є й
інші синоніми.

А тепер щодо «відношення».

Російське «отношение» викори-
стовують і науково, і стосовно
особистісних стосунків. Українці
в останньому випадку мають
послуговуватись словом «став-
лення». Тому не «відношення до
дівчини», а «ставлення до
дівчини».

Російське слово «объем»
українською перекладається
«об’єм». Але лише тоді, коли
йдеться про величину чого-
небудь, вимірювану в кубічних
одиницях або ж про форму,
обриси чого-небудь у трьох
вимірах; об’ємність; спец.-кіль-
кісні виміри чого-небудь. Але в
українській мові є ще й слово
«обсяг». Це розмір, величина
чого-небудь; зміст чого-небудь
з погляду його величини, кіль-
кісного вираження і т.ін. «Обсяг
шкільної програми» (а не об’єм,
як дехто пише чи каже). У пере-
носному значенні – зміст чого-
небудь з погляду його значення,
важливості; обсягом у… –
завбільшки, величиною, розмі-
ром; у повному обсязі – цілком,

повністю, нічого не виключаю-
чи. 2) Межі, коло чого-небудь.
Тож неправильно «об’єм капіта-
ловкладень», «об’єм коштів», як
можна почути інколи у
Верховній Раді Україні, а лише
«обсяг капіталовкладень»,
«обсяг коштів».

Ще й досі в окремих устано-
вах, організаціях можна почути
або ж прочитати в їх ділових
паперах  «міроприємства». Це
калька російського «мероприя-
тия». А треба «заходи».

В одному з училищ, причому
дуже успішних, у планах роботи
на тиждень я прочитав : «підве-
дення підсумків…». Звичайно
«підсумки підбивають». «Під-
водити» – слово українське, але
послуговуються ним, коли треба
підвести когось кудись, або ж
спрямовуючи, наближати що-
небудь до когось, чогось. У спо-
лученні зі сл. «розмова», «мова»
– спрямовувати розмову,
наближати її до бажаного кінця,
результату. Є й інші значення:
«підводити», «підведення», але

тільки не в поєднанні із підсум-
ками.

Насамкінець про кілька
випадків наголосів. В одному із
інтерв’ю на ТБ журналістка впев-
нено говорила «випа`док», «у
випа`дках». Інтерв’юваний від-
повідав «ви`падок», «у ви`пад-
ках». Хтось же помилявся.
Словник дає ви`падок, у ви`пад-
ках. Журналістка, а також ті, хто
випускав матеріал в ефір, мали
б перевірити правильність наго-
лосу у часто вживаному слові.

Це стосується і слова «зокре-
ма». Телебачення і радіо вперто
ставлять наголос на останньому
складі.

Можна почути галицькі наго-
лоси в словах «провест`и»
(чомусь подобається
прове`сти),  листоп`ад (чомусь
говорять листо`пад)

Отже, частіше заглядаймо до
словників. Вони підкажуть, як
правильно писати і говорити.

Анатолій УРБАН

Помилки, помилки, помилки

Мово моя українська

Цей знімок зроблено на одному із університетських свят, де його 
учасники послуговувалися гарною українською мовою.

Фото активістів студентського самоврядування
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Хорив: що в його імені для нас?
Наша славна минувшина

В «Повісті минулих літ» та
«Велесовій книзі» наводяться
імена князів-засновників града
Києва – братів Кия, Щека і
Хорива із сестрою Либідь.
Подібних імен у сучасних
слов’янських мовах немає, що
дозволяло багатьом дослідни-
кам відносити цих особистостей
до різних племен і народів, що в
давні часи населяли Київщину.

Працюючи над ретроспектив-
ним протодизайном городища
Кия, ми, несподівано для себе,
вийшли на нову історичну гіпо-
тезу походження і значення імен
засновників столиці України.
Вважаємо, що всі ці імена –
бойові прізвиська старо-
слов’янського походження.
Щодо походження імен Кий,
Щек, Либідь, то це викладено у
попередніх статтях газети. Тому
зупинимося на вперше нижче-
висловленій гіпотезі походжен-
ня і значення імені Хорив.

За нашою гіпотезою, перекла-
сти з давньослов’янської мови
бойове прізвисько молодшого
брата Кия, засновника поселен-
ня на горі Хоревиця, можна
було б як прапороносець або
краще хорунжий, тобто воїн, що

носив корогву або хоругву вій-
ська та відповідав за неї. Це
слово дуже стародавнього
походження. В первісному сус-
пільстві праслов’ян не було тка-
нин,  люди ще не вміли їх виго-
товляти, а одяг, взуття, головні
убори і навіть житло у нашому
прохолодному кліматі робилися
зі шкіри тварин. Вполювавши
тварин для їх поїдання та підго-
товки до виробів із кісток та
шкір, первісним мисливцям,
перш за все, треба було стягнути
ці шкури та для просушки розві-
сити їх на високих палицях-кіл-
ках, устромлених у землю. Це,
відповідно, були достатньо
важкі «стяги з мамонта», «стяги
з оленя», «стяги з кабана»,
«стяги з корови»…Коли плем’я
збиралося воювати, виносився
на місце збору бійців стяг,
навколо якого гуртувалася
«рать». Ясно, що найпридатні-
шими для цього був стяг з коро-
ви, тому що цей стяг був не
такий важкий, як із мамонта, не
такий негарний, як із кабана, не
так легко пошкоджувався, як з
оленя, кози або вівці. Проте в
швидкозмінних умовах бою
виговорити повну назву було

довго, тому стали говорити або
«стяг», або «корогва (хоругва)».
Звісно, таке знамено міг носити
в бою дуже сильний і поважний
воїн – воїн-ватаг, якого прозва-
ли Корагв або Хорагв, скороче-
но Хорив, тобто той, що носить
хоругву. Звуки «о», «у», «и», «к»,
«х» взаємозмінювалися або
випадали в різних діалектах
праслов’янських мов.

Якщо слов’янське переселен-
ня відбувалося в пізніші часи
кочового скотарства, то саме
кількість корів у череді племені
або роду означала або його
заможність, або бідність.

Закривалений або пофарбо-
ваний у червоне стяг із корогви
мав перелякати ворогів, мов-
ляв: «Дивіться, ми вас перемо-
жемо, а всіх ваших корів поїмо
та поробимо стяги з них!».
Воїнам свого роду-племені
корогва (хоругва) говорила:
«Вперед! Ми переможемо,
заберемо корів ворогів та зро-
бимо з них такі стяги!».

В бою корогва (хоругва) вка-
зувала на місцезнаходження
великого князя, поле головного
побоїща, напрям, куди слід
спрямувати підмогу, пославши

загони, тощо. Навіть знавцям
української, польської, козачих
діалектів важко зрозуміти, що
слова «корогва» (хоругва) і
«хорунжий» – спільного поход-
ження, як і ім’я Хорив. У росій-
ській мові слів, схожих з імена-
ми Кий, Щек (Чек), Хорив, або
мало, або зовсім немає, тому
наші попередники (здебільшого
росіяни, що недостатньо розумі-
ли українську) не змогли
обґрунтувати подібну гіпотезу
походження і значення імен
засновників Києва, окрім сестри
Либідь.

Тільки застосування методів
ретроспективного протодизай-
ну бойового спорядження цих
вождів (кия, чекана, хоругви)
навело нас на ці нові гіпотетичні
пропозиції.
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