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ВИЩІЙ ОСВІТІ - СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

В народі кажуть: краще один
раз побачити, ніж сім разів
почути. Цим, очевидно, і керу-
валася Олександра Вовченко з
Лубен, що на Полтавщині.
Дівчина цього року закінчує міс-
цеву школу і хоче здобути вищу
освіту. Дізнавшись з Інтернету
про Університет «Україна»,
Олександра, в якої є проблеми
зі здоров’ям (вона – візочниця),
зупинила свій вибір на нашому
навчальному закладі. Але вирі-
шила особисто переконатись у
тому, що саме в Університеті
«Україна» чи не найкращі умови
для навчання юнаків і дівчат із
особливими потребами. Тож
умовила батьків, щоб разом із
ними побувати на Дні відкритих
дверей у виші. Першою, ще за
півгодини до загального зібран-
ня, відмітилася в реєстраційно-
му списку.

Зрештою дівчина ще вдома
обрала для продовження
навчання Інститут соціальних
технологій, найімовірніше спе-
ціальність «Фізична реабіліта-
ція». Батьки дівчини цікавились
не тільки умовами навчання й
відпочинку, а й тим, які шанси
матиме Олександра для прожи-
вання в гуртожитку.

З Макарова, одного з най-
ближчих районних центрів сто-
личної області, 26 березня при-
їхала Аліна Старовойтенко.
Дівчина ще визначається з май-

бутньою спеціальністю, але
налаштована саме на
Університет «Україна».

Загальне зібрання потенцій-
них абітурієнтів відкрив відпові-
дальний секретар приймальної
комісії навчального закладу Р.Г.
Дубас. Він надав слово началь-
нику управління навчально-
виховної роботи О.А. Ведєнє-
євій. Ольга Анатоліївна розпові-
ла присутнім про університет,
його становлення  й перспекти-
ви розвитку, про умови навчан-
ня і відпочинку студентів. У тому
числі й з особливими потреба-
ми.

Перед  потенційними абітурі-
єнтами виступили також дирек-
тори інститутів: В.В. Малишев
(Інженерно-технологічний
інститут), В.В. Поліновський
(Інститут комп’ютерних техно-
логій), С.С. Нестеренко (Інститут
економіки та менеджменту),
заступники директорів: О.А.
Бурко (Інститут соціальних тех-
нологій), О.О. Фаст (Інститут
права та суспільних відносин),
завідуюча кафедрою видавни-
чої справи, поліграфії та редагу-
вання Т. І. Ярошовець. Вони
детально розповіли про підроз-
діли базової структури універ-
ситету. 

Директор коледжу «Освіта»
С.І. Смолянова наприкінці своєї
розповіді вручила сертифікати
про закінчення курсів з англій-

ської мови. Такі курси, що пра-
цювали на базі університету,
закінчили учні столичних
загальноосвітніх шкіл №№ 37 і
46, ліцею № 30.

До речі, розповіді про окремі
підрозділи навчального закладу
доповнили рекламні матеріали:
буклети, останні числа універси-
тетської газети. Їх, реєструючи
учасників зібрання, вручала
юнакам і дівчатам та їхнім бать-
кам начальник профорієнтацій-
ного відділу Департаменту фор-
мування навчального контин-
генту Юлія Юрченко. А ті, хто
твердо вирішив здобути вищу
освіту в нашому університеті,
отримували сертифікати на
знижку в оплаті за навчання.

Програма відкритих дверей
була досить насиченою і, на
думку багатьох присутніх,
досить цікавою. Студентське
самоврядування влаштувало
змагання з різних видів спорту,
екскурсію по університету.

Майбутні студенти і їхні батьки
побували в окремих аудиторіях і
лабораторіях навчального
закладу. Пояснення давали вик-
ладачі, працівники вишу, зокре-
ма завідуючий лабораторією
Інституту комп’ютерних техно-
логій Г.І. Батрак.

До речі, в заході взяли участь
учні шкіл із м. Вишневого, котрі
приїхали до університету разом
із батьками. Бажаючі могли
покуштувати туристичну кашу,
яку на свіжому повітрі приготу-
вали активісти студентського
самоврядування.

Понад 15 потенційних абіту-
рієнтів і їхніх батьків завітали до
приймальної комісії вишу з
тим, щоб уточнити умови
навчання, перспективи працев-
лаштування по його закінченні.
Пояснення тут давали відпові-
дальний секретар приймальної
комісії Р.Г. Дубас, його заступ-
ник  Г.О. Грицанчук та інші.

Анатолій УРБАН

З місця події

Університет запрошує на навчання
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В нашому університеті відбу-
лась досить представницька
конференція, на якій ішлося про
воєнну безпеку України, систем-
ні проблеми та пріоритети. Її
зініціювали кафедра політології
навчального закладу, зокрема її
завідувач В.М. Бебик. Він, до
речі, був і одним із доповідачів.

А загалом у конференції
взяли участь та виступили з
доповідями чимало знаних в
Україні людей, учорашніх і сьо-

годнішніх урядовців, науковців
та експертів. Це, зокрема, відо-
мий економіст, екс-віце-прем’єр
В.Т. Лановий та чимало інших.

Прийнято розгорнуте рішен-
ня, яке містить низку конкрет-
них рекомендацій щодо поліп-
шення справ в економіці, під-
вищенні обороноздатності
країни у зв’язку зі збройною
агресією Росії й небезпекою
терористичних актів.

Власна інформація

Як убезпечити країну?
Конференції

Відбулась уже традиційна
науково-практична конферен-
ція «Молодь: освіта, наука,
духовність». Пленарне засідан-
ня відкрила начальник науко-
во-дослідної частини універси-
тету Г.Ф. Нікуліна. Учасників
конференції привітали дирек-
тор Інституту філології та масо-
вих комунікацій Н.В. Барна,
доцент кафедри менеджменту
туризму Н.В. Бєлоусова.

Студентам було запропоно-
вано майстер-клас, в якому
йшлося про місце і роль
Вікіпедії в сучасній соціальній
та інформаційній мережі.
Майстер-клас провів засновник
громадської організації
«Вікіпедія» Ю.Й. Пероганич.

Потім відбулись секційні засі-
дання – їх було 15 за різними
науковими напрямками.

Власна інформація

З актуальної тематики

Наприкінці березня в нашому
університеті відбулась Третя
міжвузівська наукова конфе-
ренція.  Її тема – «Фінансові
аспекти діяльності підприємств
в умовах кризи».

Зініціювали конференцію
кафедра фінансів та банківсь-
кої справи нашого університе-
ту, факультет економічних наук
Національного університету
«Києво-Могилянська акаде-
мія» і Україно-Російський
інститут менеджменту та бізне-
су імені Б. Хмельницького

Міжрегіональної Академії
управління персоналом.

Учасників конференції приві-
тали директор Інституту еконо-
міки та менеджменту нашого
університету С.С. Нестеренко,
заступник директора Коледжу
інформаційних технологій  та зем-
левпорядкування   О. Ю. Ямковий,
професор Дніпропетровської
філії Університету «Україна»
М.В. Калінчик. 

Тетяна КУЧИНСЬКА, 
провідний фахівець Інституту

економіки та менеджменту

Науковці: як подолати
економічну кризу

Виступає лектор зі США
Серед численних програм,

які найбільш успішні й заможні
в світі США пропонують світо-
вій спільноті, є й
Фулбрайтівська. Йдеться про
академічні обміни, коли інші
країни мають змогу запросити
американських спеціалістів із
будь-якого фаху для читання
лекцій.

Саме так потрапив до нашого
університету професор Л. Ка-

уфман. Він розповів викладачам і
студентам навчального закладу
про становлення і розвиток
інклюзивної освіти в США. До
речі, сам лектор, майже повністю
глухий із трирічного віку, став
успішним науковцем і виклада-
чем. Професор брав участь в
одній із наукових конференцій в
нашому університеті.

Власний кореспондент

В навчальній аудиторії Університету Україна.
Фото активістів студентського самоврядування 

Міжнародне співробітництво

Укладено Меморандум
про співпрацю

Усвідомлюючи важливість
об’єднання зусиль з метою
встановлення плідної взаємо-
вигідної співпраці стосовно
розвитку освітніх послуг акаде-
мічної науково-дослідницької
діяльності наш університет,
Академія суспільних наук і
Кларк Університет (Польща)
ухвалили Меморандум про
співпрацю.

Передбачено здійснення
спільних заходів. Зокрема, це:
академічний обмін викладача-
ми, пошуковцями, аспірантами
та студентами з метою навчан-
ня, довгострокових і коротко-
строкових стажувань, навчаль-
но-наукової практики та тре-
нінгів, співпраця з підготовки
висококваліфікованих науко-
во-педагогічних кадрів спеціа-
лістів у галузях, що становлять
взаємну зацікавленість сторін;
розвиток та комерціалізація
наукових досліджень; співпра-
ця щодо спільних освітніх про-
грам подвійного диплома на
рівнях бакалаврату і магістрату-
ри, з метою видачі дипломів
Сторін. Передбачено також
запрошення представників сто-
рін для викладання лекцій та
організації он-лайн лекцій про-
фесорами і адміністративним

персоналом учасників
Меморандуму, обмін досвідом
з навчально-методичної робо-
ти та інформацією стосовно
наукових проектів і програм.
Постійно влаштовуватимуться
спільні науково-практичні кон-
ференції, семінари, симпозіу-
ми, «круглі» столи.

А ось те, що не може не заці-
кавити успішних студентів.
Йдеться про спільні заявки на
стипендії через освітні програ-
ми сторін.

Цей Меморандум був обго-
ворений і схвалений на одній із
виробничих нарад в нашому
університеті. А трохи згодом
важливий документ підписали
президент Університету
«Україна» П.М. Таланчук, рек-
тор Академії суспільних наук
Роман Патора і від Кларк
Університету директор програ-
ми МРS  Лукаш Пришинський.

Такі  ж самі угоди укладено з
вищими навчальними заклада-
ми Хорватії.

Інна ДОВБІУС,
заступник начальника управ-

ління з навчально-методичної
роботи Університету “Україна”
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За новітніми технологіями

Якщо навчатись, то лише на рівних
Так уже склалось, що наш

дуже молодий, а порівняно з
іншими відомими вишами, то
зовсім юний університет, не
тільки рівняється на кращий
досвід своїх побратимів, а й
виступає новатором, першопро-
хідцем у багатьох аспектах
навчально-виховного процесу.
Йдеться про чимало починань,
ініціатив. Зокрема, і про розбу-
дову та розвиток інклюзивного
освітнього середовища.

Слова «інклюзивний» немає
ще в словниках десятирічної
давності. Інклюзивне навчання –
це система освітніх послуг, що
базується на принципі забезпе-
чення основного права дітей на
освіту та права навчатися за міс-
цем проживання, яке передба-
чає навчання в умовах загально-
освітнього закладу. Отже, про-
блема хоча й нова для педаго-
гічної науки, але актуальною в
нашій країні стала на часі. Адже
завжди були діти, підлітки,
юнаки й дівчата, котрі мають
проблеми зі здоров’ям. Їх, цих
школярів і студентів, називають
по-різному. Інваліди, неповнос-
правні, з особливими потреба-
ми. І у всіх випадках ідеться про
ту юнь, молодь, які вимагають
до себе уваги – постійної і особ-
ливої з тим, щоб вони, як і їхні
здорові ровесники, змогли
повністю реалізувати себе як у
житті, так і в роботі. Це потрібно
і їм, таким школярам та студен-
там, так і суспільству.

Університет «Україна» за 17
років дав путівку в професійне
життя понад 130 тисячам юна-
кам і дівчатам, із них 13 тисячам
інвалідів. І сьогодні 6 відсотків
студентів мають проблеми зі
здоров’ям. Це більше, ніж у
будь-якому іншому вищому
навчальному закладі нашої
країни. Проблеми, пов’язані з
навчанням і вихованням таких
студентів, завжди в центрі уваги
професорсько-викладацького
складу вишу. Тож не дивно, що
саме наш університет уже
неодноразово став місцем про-
ведення міжнародних семіна-
рів, конференцій стосовно орга-
нізації інклюзивного середови-
ща. Нещодавно на такому семі-
нарі йшлося про актуальні про-
блеми інклюзивної освіти.

Зібрання зініціювали, крім
нашого навчального закладу,
Шяуляйський університет
(Литва) та Департамент освіти і
науки, молоді та спорту
Київської міськдержадміністра-
ції. Мета семінару  – формуван-
ня і вдосконалення знань та
вмінь керівників освітніх закла-
дів щодо особливостей органі-
зації навчально-виховного про-
цесу й супроводу навчання шко-
лярів і студентів з особливими
потребами.

Семінар відкрили перший
проректор Університету
«Україна» І.Т. Кучерявий та
проректор нашого вишу з
навчально-виховної роботи
А.В. Коротєєва.

Перед відкриттям його учас-
ників піснею «Гей, соколи» при-
вітав вокальний ансамбль
«Веремія» Центру художньої
творчості університету (худож-
ній керівник Наталя Гаврилюк).

Першою з доповіддю висту-
пила начальник управління з
навчально-виховної роботи
нашого університету О.А.
Веденєєва. Вона розповіла про
впровадження сучасних техно-
логій інклюзивного навчання у
виші, про те, які є здобутки та
проблеми в цій дуже важливій
справі.

Також із цікавими доповідями
виступили гості й партнери
нашого університету. Так, Аісте
Валак’яне (Шяуляй) ознайоми-
ла присутніх із професійним
навчанням дітей з особливими
потребами в інклюзивних умо-
вах у школах Литви. Зокрема,
про те, як створювалась інклю-
зивна допрофесійна освіта у
прибалтійській країні, які етапи
доводилося долати дітям, під-
літкам, юнакам та дівчатам до
здобуття освіти. Весь ланцюжок
завершується тоді, коли випуск-
ник навчального закладу влаш-
тується на роботу. 

Проректор Шяуляйського уні-
верситету Ремігіюс Бубнус пред-
ставив присутнім доповідь
«Рефлективна практика і реф-
лексія у спеціальній освіті». 

Є в столиці України такий
інклюзивний навчальний
заклад, як загальноосвітня
середня школа № 16. Заступник
директора цієї школи Лариса

Шевчук розповіла, наскільки
нелегким було започаткування
інклюзії в школі, які труднощі
долали (та й долають) учителі
для того, щоб діти з особливи-
ми потребами могли навчатися
разом зі здоровими ровесника-
ми. В цій ЗОСШ є професійні
реабілітологи, які з допомогою
ЛФК (лікувальної фізичної
культури) ставлять буквально
на ноги тих дітей, яким спочат-
ку було дуже важко ходити. В
школі постійно влаштовуються
різноманітні творчі заходи з
урахуванням особливостей уч-
нівського контингенту. Інклю-
зивний навчальний заклад
співпрацює з міжнародними
програмами з вивчення англій-
ської мови, має своїх партнерів
і спонсорів, організовує табори
оздоровлення й відпочинку.
Проте, школа відчуває потребу
в реабілітологах.

На останнє твердження одра-
зу зреагував директор Інституту
соціальних технологій нашого
університету, завідувач кафед-

ри здоров’я людини та фізич-
ного виховання С.Г. Адирхаєв.
Він запропонував педагогічно-
му колективу школи послуги
університетських студентів-
реабілітологів, які б могли про-
ходити практику в ЗОСШ №
168.

Начальник служби президен-
та вишу – юрисконсульт І.В.
Таланчук виступила з доповіддю
«Соціальна політика України та
правові аспекти інклюзивного
навчання». Доповідач акценту-
вала увагу на правових аспектах
інклюзивної освіти, розповіла
про студентів-інвалідів, котрі
навчаються в Університеті
«Україна».

Семінар логічно був продов-
жений представленням кон-
курсних робіт студентів із 17
вищих навчальних закладів
нашої країни. Комісія відібрала
25 таких робіт. Визначено і від-
значено кращі з них.

Костянтин ЗОЗУЛЯ,
студентський медіа-центр

Університету «Україна»

Минулорічна випускниця на-
шого університету (заочне відді-
лення, спеціальність «Дизайн
середовища») Марина Саркісян
перемогла у Всеукраїнському
конкурсі Великодніх писанок.
Тепер її робота буде представ-
лена на найвищому рівні у
багатьох країнах, у тому числі і у
Ватикані.

Додамо до сказаного вище:
Марина Саркісян, яка успішно
закінчила навчання в нашому
університеті, влаштувалась на
викладацьку роботу в НПЦ

«Академія мистецтва краси».
Вітаємо Тебе, Марино!
Працівники Інженерно-тех-

нологічного інституту.
Від редакції. До цих приві-

тань приєднується редакція
нашої газети. На останньому
курсі університету й пізніше
Марина саркісян разом зі своїм
наставником, доцентом Олек-
сандром Горбиком та іншими
авторами підготувала кілька
матеріалів про героїчну минув-
шину України, зокрема леген-
дарних засновників міста Києва.

Вітаємо!

Ось така наша випускниця
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Мета – повноцінна вища освіта
Профорієнтаційна робота

Дехто всерйоз вважає, що
основна робота з формування
студентського контингенту по-
чинається й закінчується влітку,
коли потенційні абітурієнти
звільняються від шкільних кло-
потів і зрештою впритул зай-
муться визначенням подальшої
навчальної долі. На думку
адміністрації Інженерно-техно-
логічного інституту, таке тверд-
ження хибне. За плечима
директора інституту, професо-
ра В.В. Малишева кількарічна
робота на посаді відповідаль-
ного секретаря приймальної
комісії нашого університету. Він
особисто переконався: з потен-
ційними студентами треба пра-
цювати постійно, ця робота не
«кампанійська». Якщо, звичай-
но, хочеш добитися позитивно-
го результату.

Хто може поповнити студент-
ські аудиторії інституту?
Звичайно, випускники загаль-
ноосвітніх шкіл, ліцеїв, колед-
жів. Але є й така категорія вступ-
ників, як учні професійно-тех-
нічних училищ. Вони, на відміну
від школярів, ліцеїстів, уже
визначилися із майбутньою
професією. Але чому б не про-

довжити навчання, здобувши
вищу  освіту? Така змога є, при-
чому буде враховано те, що
випускники профтехучилищ
уже зробили перші серйозні
кроки до цього.

Керівник Інженерно-техноло-
гічного інституту не шкодує часу
на профорієнтаційну роботу й за
найменшої можливості особи-
сто відвідує професійно-технічні
училища, запрошує учнів ПТУ і
їхніх наставників до університе-
ту. Наша газета вже писала про
поїздку В.В. Малишева і кількох
відповідальних працівників
інституту й університету до Білої
Церкви, де вони зустрілися з
учнями і викладачами вищого
професійного училища будів-
ництва та сервісу. Цим зв’язкам
вишу і ПТУ сім років.

А от із Катюжанським ПТУ, що
у Вишгородському районі сто-
личної області, такі зв’язки лише
започатковуються. Стартували
вони в середині квітня, коли
професор В. Малишев і завідую-
ча лабораторією ІТІ О.Б.
Любенок побували в училищі,
зустрілися з його випускниками
й викладачами. Відвідини закін-
чилися запрошенням до універ-

ситету: мовляв, приїздіть самі,
на власні очі переконаєтесь, що
в Університеті «Україна» створе-
но гарні умови для успішного
навчання.

Делегацію ПТУ очолила
заступник директора училища
О.В. Бодейчук. Разом із 53
учнями приїхали також
майстри виробничого навчання
О.О. Коваль, А.С. Чичірко, О.В.
Опанасюк, викладач спеціальних
дисциплін О.І. Кондратюк.

Думається, що катюжанців
переконали і розлогі виступи
викладачів інституту, і відео-
фільм про навчальний заклад, і
екскурсія по університету.
Зокрема, про свої кафедри роз-
повіли професори М.М.
Калакура і В.А. Косенко.
Зацікавлено слухали присутні
розповіді однієї із кращих
випускниць, і асистента кафед-
ри технології громадського хар-
чування О.Б. Любенок. Виступив
також другокурсник коледжу
«Освіта» Андрій Кушнірчук, а
його колега Євген Андрійчук
заспівав пісню.

Сподіваємось, що чимало
цьогорічних випусникників
Катюжанського ВПТУ восени

заповнять аудиторії Універ-
ситету «Україна». Так само, як і
їхні колеги із Бородянського
професійного аграрного ліцею,
котрі відвідали наш навчальний
заклад у третій декаді квітня
ц.р.

Приїхали до Києва 22 випуск-
ники училища на чолі із заступ-
ником директора ліцею
В.М. Титаренко.

В одній із навчальних аудито-
рій перед присутніми виступили
керівники інституту. Чимало
зробили для належної організа-
ції зустрічі професор ІТІ
Н.Ф. Кущевська і завідуюча
лабораторією кафедри автомо-
більного транспорту та соціаль-
ної безпеки Л.А. Курашова.

А трохи згодом В.В. Малишев
та Н.Ф. Кущевська і кілька пред-
ставників студентського само-
врядування відвідали Богуслав-
ський та Переяслав-Хмель-
ницький центри професійно-
технічної освіти. Мета поїздок і
зустрічей – залучити до навчан-
ня у виші якнайбільше випуск-
ників училищ.

Анатолій УРБАН

Це фото зроблене студентом спеціальності “Технології харчування” 
Романом Перехрестом, який успішно навчається в нашому університеті

Ось такі вони, студенти
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Духовність: Шевченкіана

Він наш, він завжди з нами
Це про Тараса Григоровича

Шевченка. Щороку, і не тільки
ювілейно, в нашій країні, та й у
всьому  світі, влаштовують
масові урочистості, присвячені
одному із найвидатніших поетів,
яких знає всесвітня література,
виразнику заповітних дум та
сподівань усіх людей доброї
волі.

В нашому університеті щороку
відбувається низка заходів, при-
свячених Великому Кобзареві. І
не випадково, що ініціаторами
урочистостей, як правило,
виступають майбутні філологи
та журналісти. Кому, як не їм, а
також їхнім наставникам належ-
но оцінити творчість геніального
сина українського народу,
незламного борця за волю і
кращу долю людей.

Найбільшу аудиторію нашого
університету цього дня заповни-
ли справжні шанувальники
Шевченкового слова. Уро-
чистості відкрила завідуюча
кафедри української мови, літе-
ратури та східних мов
О. В. Коломієць. Вона зазначи-
ла, що весь світ разом з укра-
їнським народом щиро захоп-
люється високим образом
Кобзаря, його громадянською
принциповістю, моральною
чистотою, почуттям соціальної
та національної справедливості,
відданістю правді і свободі.
А потім були гарні виступи гос-
подарів навчального закладу і
численних гостей.

Гарно вели свято третьокурс-
ниця коледжу «Освіта» (спеці-
альність «Туризм») Діана Бойко і
студентка спеціальності «Укра-
їнська мова та література»
Сабіна Агамалієва.

Добре підготувалася до свята
центральна бібліотека нашого
університету. Вона представила
книжкову виставку  «Лине над
землею Шевченкове слово».
Про окремі книги, які, до речі,
вже кілька років збирає бібліо-
тека, розповіли директор кни-
гозбірні Н. П. Колесникова і її
заступниця Н. В. Панасюк.
Причому є такі унікальні видан-
ня, які викликали непідробний
подив у багатьох учасників
шевченківського свята, переду-
сім гостей.

Кожен промовець, який отри-

мував слово, підкреслював своє
особисте ставлення до творчої
спадщини Кобзаря. Волею істо-
рії, зазначали директор Центру
патріотичного виховання Уні-
верситету «Україна» Юрій
Мельниченко і крайовий ота-
ман Київщини Валентин
Панасюк,  Т. Г. Шевченко ото-
тожнений з Україною. Геніаль-
ного митця розуміємо настільки,
наскільки розуміємо себе – свій
час і Україну з її минулим та сьо-
годнішнім.

Багато віршів Тараса
Шевченка давно вже стали і
стають піснями. Це підтвердив
виступ лауреата багатьох між-
народних і всеукраїнських кон-
курсів, заслуженого діяча куль-
тури і мистецтв, професора
Миколи Сікори. Він чудово
заспівав «Думи мої» (музика
композитора М. Козака). З усією
патріотично піднесеною атмо-
сферою дійства перегукнулась
пісня Олега Наконечного
«Мамо, не плач», яку поважний
співак не раз виконував перед
учасниками АТО. Допомагала в
чудовому виступі співака кон-
цертмейстер, лауреат кількох
міжнародних конкурсів Олена
Слюсаренко.

На вшанування Кобзаря луна-
ло чимало його поезій. Студенти
університету й учасники свята
вибирали, причому самостійно,
ті вірші, які їм найбільше подо-
баються. І вийшло загалом те,
що й мало вийти – Тарас
Григорович був представлений
як різнобічний поет – за темати-
кою і жанрами. Уривок з балади
«Причинна» прочитала треть-
окурсниця коледжу «Освіта»
Інна Суха. Її однокурсниця Софія
Матвієнко представила слуха-
чам «Молитву». Гарно прочита-
ли вірші Т. Шевченка також сту-
денти Софія Олейнікова, Діана
Бойко, Євген Андрійчук і Лідія
Жарова (коледж «Освіта»),
Марія Вишнівська, Ольга
Степанова (Інститут соціальних
технологій), провідний фахі-
вець Центральної бібліотеки
університету Людмила Колійчук.

Нещодавно став студентом
нашого університету Олександр
Ліщенко, активний учасник
Майдану гідності, знаний також
як народний декламатор. Він

чудово прочитав величезний
уривок із поеми Т. Шевченка
«Гайдамаки»

Одна з ведучих свята Сабіна
Агамалієва запропонувала слу-
хачам шевченківський «Заповіт»
азербайджанською мовою (у
перекладі Сулеймана Рустама).

Свято вдалося, запам’яталося,
передусім, тим, що кожен із
його учасників ще більше про-

ник у творчу спадщину геніаль-
ного поета, торкнувся її душею і
серцем із тим, щоб ще глибше
осмислити його пророцтва й
престороги, навчитись долати
духовне невільництво.

Лідія ЛУЦЕНКО,
старший викладач кафедри

української мови, літератури та
східних мов Університету “Україна”

Шевченківська Катерина



6 20.05.2016  № 3�4 (173�174)

Безсмертний подвиг на річці Трубіж
Героїчна минувшина

Минає 95 років відтоді, як

коло залізничного мосту через

річку Трубіж (ліва притока

Дніпра, впадає у Канівське

водосховище біля міста

Переяслав-Хмельницький, за

часів княжої доби мала назву

Трубайло), неподалік села

Коржі Баришівського району

Київської області відбулася

видатна історична подія. На

жаль, вона несправедливо при-

забута, хоч вона й значною

мірою вплинула на перебіг

Української історії.

Холодного, похмурого зимо-

вого ранку 4 лютого 1919 року

козаки Баришівської, Бере-

занської, Бориспільської й

Вороньківської козачих сотень

Переяславського полку вступи-

ли у смертельний бій із більшо-

вицьким військом, що броне-

поїздами просувалося до

Києва. У теплих броньованих

вагонах до столиці також їхала

окупаційна адміністрація: купка

посланих Леніним та Троцьким

різнонаціональних шахраїв-

самозванців, які нахабно нази-

вали себе «рабочє-крєстянскім

правітєльством савєцкой Укра-

іни». В їхньому обозі сформо-

вані з катів-неукраїнців репре-

сивно-каральні органи, найго-

ловніша опора більшовицького

режиму.

То був час, коли армія УНР

під натиском червоних і білих

ворогів залишала Лівобережну

Україну. Нависла загроза над

Києвом. Український уряд –

Директорія – переїжджав у

напрямку міста Житомир (на той

час центр Волинської губернії).

Командир Вороньківської сотні

потомственний козак Іван

Черпак, людина відважна й

рішуча, воював на фронтах

Першої світової війни, одержав

наказ зайняти оборону на пра-

вому березі річки Трубіж, щоб на

декілька днів зупинити просу-

вання більшовиків до Києва,

поки зі столиці евакуюються

українські державної установи.

Звідки ж з’явилися на

Лівобережній Україні козачі

сотні, адже ще наприкінці 18-го

сторіччя російський царат бру-

тально заборонив козацькі

формування? З початком рево-

люційних подій та створення у

Києві Центральної Ради у

національно свідомих, кількість

яких стрімко зростала, відроди-

лася надія на відновлення

своєї вільної Української дер-

жави. Мешканці Баришівки,

Березані, Борисполя й

Воронькова, колишніх сотенних

містечок Переяславського

полку, що був у складі корінних

козацьких полків Гетьманщини,

та навколишніх сіл і хуторів

ніколи не забували, чиї вони

нащадки, завжди  плекали віль-

нолюбний козацько-гайдамаць-

кий дух, тому добровільно згур-

товувалися у загони-сотні.

Козаки радо та щиро відгук-

нулися на заклик Івана

Черпака, потомка сотника

Вороньківської сотні Івана

Черпака за часів Гетьманщини,

затримати ворогів на підступах

до Києва. Хоробрих захисників

Вітчизни, готових у той драма-

тичний час навіть ціною влас-

ного життя беззастережно

боронити від заклятого ворога

рідну землю, свої родини, сво-

боду, гідність, власне майно,

віру, виявилося близько трьох

сотень. Відважні молоді чолові-

ки та юнаки добре усвідомлю-

вали, на яку небезпеку нара-

жаються, достеменно знали,

що в бою допомоги нізвідки й ні

від кого не отримають.

Не зважаючи на мороз та

глибокий сніговий покрив, у

призначений час козаки зібра-

лися на березі річки Трубіж,

біля залізничного мосту. На

східному, лівому березі річки

вони пошкодили залізничну

колію – познімали зі шпал та

поскидали з насипу рейки.

Сподівалися, що це залишить-

ся непоміченим для машиніста

паровоза, і перший ворожий

потяг, зійшовши на великій

швидкості з рейок, зазнає ава-

рії, перекинеться сам та й

надовго перегородить шлях

іншим поїздам. У результаті

цього ворога було б зупинено,

а може, й розбито. На жаль,

знайшовся віроломний зрад-

ник, мерзенний запроданець,

який сповістив більшовиків про

небезпеку. Тому їхній панцер-

ний потяг, зупинившись за пів-

тори сотні кроків перед заліз-

ничним мостом, неподалік

пошкодженого відрізка колії,

почав обстрілювати з гармат

позиції українців, які зайняли

оборону на правому березі

річки.

Два дні тривав нерівний бій.

Більшість козаків, що мали на

озброєнні всього чотири куле-

мети, зо дві сотні гвинтівок,

шаблі й револьвери, обмаль

набоїв, загинули або дістали

важкі поранення. При цьому

полягло й немало ворогів. На

третю добу, скориставшись ніч-

ною темрявою, вцілілі, але

втомлені, виснажені холодом,

голодом, й безсонням, без-

страшні сини України організо-

вано відступили, забравши

більшість поранених своїх

товаришів. Понад півтори сотні

вбитих та померлих від важких

ран більшовики поскидали у

холодні води Трубежа.

Розповідають, що у Воронь-

ків звістку щодо поразки сотні

приніс гімназист, мабуть, учас-

ник бою, бо з-під кожушка у

нього виглядала закривавлена

вишиванка. На запитання дру-

жини одного з козаків, де її

чоловік, юнак відповів: «На дні

Трубежа». Трагічне повідом-

лення викликало ридання всієї

великої родини. Встановлено,

що близько 70 вороньківців та

30 березанців полягли у тому

запеклому бою.

Упродовж багатьох десятків

років про цю героїчну подію

часів національно-визвольної

революції згадувати було дуже

небезпечно, адже радянська

пропаганда називала бандита-

ми всіх українців, що боролися

проти комуністичної тиранії.

Тому вдови й матері загиблих

чоловіків та синів боялися роз-

повідати дітям і онукам правду

про подвиг та героїчну смерть

їхніх батьків та дідів, але свято

берегли про них пам’ять. На

жаль, ніхто не залишив пись-

мових спогадів про той бій.

Навіть ті козаки, яким удалося

врятуватися. Можливо, такі

записи існували, але не дійш-

ли до нас. Очевидно, більшо-

вики, що наступали на Київ,

теж не задокументували под-

робиць тієї події. В архівах

жодних документів поки що не

вдалося знайти.

Сумний досвід підтверджує:

хоч і значущі факти з плином

часу забуваються або стають

легендами, в яких нащадкам

не завжди легко відрізнити

правду від домислів. Відомий

поет Микола Іванович

Карпенко (14.08.1925 –

01.06.2007), уродженець села

Вороньків, на підставі почутих

у дитинстві розповідей на схилі

свого життя написав поему-

роздум «Отаман Черпак».

Багато цінних відомостей щодо

героїчного бою на річці Трубіж

зібрав у середині 1990-х років

громадський діяч, краєзнавець

із села Іванкова Андрій

Олександрович Свирид, на

превеликий жаль, нині вже

покійний (04.02.1925 –

10.08.2005).

Проаналізувавши всю

наявну інформацію про ту

подію, можемо констатувати:

молоді українці козацького

роду та духу ціною своїх життів

на два дні зупинили просуван-

ня ворога до нашої столиці.

Вони здійснили подвиг, що мав

не тільки стратегічне, але й

політичне та ідеологічне зна-

чення. Завдяки героїзму коза-

ків війська Директорії організо-

вано відступили на захід, а

уряд переїхав до Житомира,

щоб продовжувати боротьбу.

Також було зірвано нахабний

намір більшовиків тріумфаль-

но в’їхати до Києва та брехли-

во проголосити себе, носіїв

сваволі, визволителями укра-

їнців від Української демокра-

тичної влади, бо та, мовляв, –

«буржуазна» й не має народ-

ної підтримки.

На берегах Трубежа у люто-

му 1919 року козаки вчинили

подвиг не менш значущий, ніж

той, який за рік перед цим здій-

снили 29 січня 1918 року

На Трубежі, на грізнім рубежі

Воздравіє поставимо їм свічі:

Вони живі для нас у віковіччі,

І пам’ять їхню не сточить іржі…

Борис Олійник, 

поема «Трубить Трубіж», 1987 рік
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київські студенти та гімназисти

біля залізничної станції Крути у

сусідній Чернігівській області,

але подвиг «крутян» було вша-

новано на державному рівні

того ж 1918 року.

Захопивши славетний Київ,

окупанти встановили у столиці

криваву диктаторську владу. За

півроку, поки їх не вигнали,

накоїли багато жахливих зло-

чинів: закатували десятки

тисяч, пограбували сотні тисяч

людей, понищили багато куль-

турних цінностей, вивезли з

України мільйони тонн збіжжя.

Безпардонно продемонструва-

ли, чого насправді варті їхні

брехливі гасла про мир, свобо-

ду, землю, заводи й державне

самовизначення пригноблених

народів.

Проголосивши всупереч

об’єктивним економічним зако-

нам негайний перехід до кому-

нізму, скасували товарно-гро-

шові й ринкові відносини,

запровадили «прямий продук-

тобмін». Селами нишпорили

«продотряди», які по-бандитсь-

ки грабували господарства

мирних людей. Усіх непокірних,

опонентів, незгодних чи підо-

зрілих більшовики проголошу-

вали ворогами народу й роз-

стрілювали на місці або запро-

торювали до чекістських каті-

вень, звідки вже ніхто й ніколи

не повертався.

Про страшенні звірства й

терор московських окупантів

проти українців у Полтаві (біль-

шість території колишньої

Лівобережної Київщини нале-

жала тоді до Полтавської

губернії) з болем та відчаєм

писав самовидець тих подій,

відомий письменник-гуманіст

Володимир Галактіонович Ко-

роленко (15.07.1853 – 25.12.

1921) у листах до колишнього

полтавця Анатолія Луначар-

ського, на той час – наркома

освіти в уряді Леніна. Відомо,

що їх читав також «самий чєло-

вєчний вождь всєх трудящих-

ся», але ніхто не зупинив без-

жального винищення українців-

трудівників.

Гіркий історичний досвід

повинен нарешті стати для нас

повчальним уроком: сповіду-

вання рабських принципів бай-

дужості «Моя хата скраю» та

пристосуванства «Покірне

телятко двох корівок ссе» при-

носило народові незліченні

лиха. Призводило до втрати

держави, чужинського понево-

лення й гноблення, загибелі

багатьох мільйонів найрозумні-

ших, найпрацьовитіших, най-

совісніших українців від голо-

доморів, репресій та воєн.

Маємо усвідомити: тільки

згуртованість довкола всіма

прийнятних національних цін-

ностей (реальна політична

незалежність Батьківщини;

законодавчо гарантовані демо-

кратичні свободи й права

людей; правовий порядок, рів-

ність перед законом усіх грома-

дян незалежно від соціального

статусу; не декларована, а

реальна соціальна справедли-

вість; чесно обрана, українська

за духом, моральна, відпові-

дальна перед народом, висо-

компетентна, не корумпована,

відкрита, підзвітна виборцям

влада, що турбується про без-

пеку, волю, здоров’я, добробут,

освіту, культуру й духовність

українців; правосудні, незалеж-

ні суди; утримувані за народні

кошти міліція та інші озброєні

загони мають стати правоохо-

ронними, а не владоохоронни-

ми органами; зовнішня політи-

ка, що відповідає національ-

ним інтересам) стане та

завжди буде запорукою спо-

кою, громадської злагоди, ста-

більності, процвітання, сили й

авторитету України.

Нині ж на виконання Указу

Президента України від 28

січня 2010 року № 75 «Про

вшанування учасників бороть-

би за незалежність України у

ХХ столітті», за велінням розу-

му й сумління, задля збере-

ження історичної пам’яті, тор-

жества справедливості ми

зобов’язані спорудити пам’ят-

ник Героям-козакам на березі

річки Трубіж та з нагоди кожної

річниці їхнього подвигу всією

громадою на державному рівні

віддавати посмертні почесті

Героям.

Вічна їм Пам’ять, Шана та

Слава!

Слава Україні! Героям Слава!

Володимир КРИВОБОК,

полковник, помічник Голови

Координаційної Ради

Товариства воєнних істориків

при Всеукраїнському благодій-

ному фонді «Україна  –

ЮНЕСКО»,

Анатолій КОВАЛЬЧУК,

голова Бориспільського

об’єднання Всеукраїнського

товариства «Просвіта» ім.

Тараса Шевченка

Нещодавно минуло 30 років

від тієї страшної катастрофи,

що трапилась на Чорнобиль-

ській атомній електростанції

(ЧАЕС). Вибухнув четвертий

реактор станції, загроза радіо-

активного забруднення стала

дуже реальною не тільки для

Київщини, загалом України, але

й усього світу.

Трагедію, що нависла над

людством, удалося відвернути.

І, насамперед, завдяки мужно-

сті, справжньому героїзму,

самовідданості ліквідаторів

наслідків аварії на ЧАЕС.

Незвичайно небезпечну і важку

роботу довелось їм виконувати,

щоб заглушити четвертий реак-

тор, що вибухнув, зменшити

рівні радіації. Вони здійснили

великий подвиг – за сім місяців

після вибуху прибрали тонни

радіоактивного сміття і ґрунту,

дезактивували гектари площ

всередині та біля реакторів,

знизивши радіоактивний фон у

десятки і сотні разів. Саме

завдяки такій роботі відселення

людей обмежилося 30-кіломет-

ровою зоною.

Час минає швидко. Чимало

ліквідаторів, тих, хто врятував

світ від атомної загрози, вже не

стало – вони віддали своє

життя в ім’я живих. Але є ще ті,

яким є що пригадати про, зда-

валось, би недавнє минуле, що

стало вже історією України.

Володимир Анатолійович

Гудов брав безпосередню

участь у ліквідації аварії, причо-

му в епіцентрі вибуху (особливо

небезпечна зона №3 – це 4 і 3

реактори). Сорок дві доби – з

30 липня по 9 вересня 1986

року – молодий тоді тридцяти-

річний чоловік перебував у

складі військової частини

32207. Про те, що відбувалось

тоді в Чор-нобилі, В.А. Гудов і

розповів студентам та виклада-

чам нашого університету. Цю

справді героїчну людину запро-

сив до нашого навчального

закладу Інститут права та сус-

пільних відносин.

Володимр Анатолійович дав

загальну оцінку подіям тридця-

тилітньої давнини, розповів про

те, чим 42 дні займався 731-й

спецбатальйон. Особливо вра-

зило слухачів те, як не тільки за

обов’язком, а й за покликом

серця військовики брались за,

як правило, небезпечну, але

дуже потрібну роботу. Цю роз-

повідь доповнив документаль-

ний фільм «Чорнобиль-3828»,

цифра така засвідчила кіль-

кість тих ліквідаторів, що вруч-

ну очистили дах третього реак-

тора від радіоактивного сміття.

Хоч там працювали по 40

секунд, але цього часу

вистачало, щоб життя воїна-

ліквідатора скоротилось на

десятиліття.

Розповідач назвав прикрі

цифри втрат бійців батальйо-

ну. Три чверті їх недожили до

30-річчя катастрофи, яку від-

вернули від людства. В книзі

В. Гудова «731 спецбаталь-

йон» (до речі, вона перевида-

валась тричі) про батальйон

сказано у вірші автора цієї

дуже правдивої книги:

…он сражался как Герой

За жизнь, спасенне народа.

На жаль, про героїв нерідко

забувають одразу ж, як тільки

навіть дуже серйозну загрозу

усунено. Так трапилось і з чор-

нобильцями в нашій країні.

Зокрема, воїнам-ліквідаторам

731 спецбатальйону доводить-

ся відстоювати свої права на

життя, яке у них ще залиши-

лось. Влада радянських часів і

вже за всіх президентів і урядів

незалежної України навіть

Закон про Чорнобильську

катастрофу не виконують. Це

треба виправити хоча б для

того, щоб сьогоднішнє суспіль-

ство й особливо молодь знали,

що є справедливість і що

подвиг в ім’я людства заслуго-

вує належної оцінки. І все ж

хочеться закінчити оптимістич-

ними словами колишнього

заступника командира спецба-

тальйону: «Живіть і пам’ятай-

те, щоб подібне не повторило-

ся».

Власний кореспондент

Земний вам уклін, 
ліквідатори!

Подвигу жити вічно
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Наша слава і гордість

Лицар українського кіно

У кожного народу є кіноакто-
ри, які представляють його у
світі, уособлюють його характер,
душу, помисли. Без перебіль-
шення для українців таким акто-
ром є Іван Миколайчук.

Нещодавно в Університеті
«Україна» за участі студентів
коледжу «Освіта» та науково-
освітнього центру патріотичного
виховання молоді Університету
«Україна» було проведено
освітньо-патріотичний захід,
присвячений 75-й річниці від
дня народження народного
артиста України Івана
Миколайчука. На захід були
запрошені: народна артистка
України Валентина Ковальська
та директор видавництва
«Духовна вісь» Тетяна

Домашенко. Зі вступним словом
перед студентами виступив
директор науково-освітнього
центру патріотичного виховання
молоді Університету «Україна»
Ю.Л. Мельничук, який наголо-
сив на важливості проведення
заходу та надав слово гостям. 

Цікавою була розповідь
народної артистки України
В. Ковальської ( на фото), яка
процитувала слова великого
Параджанова, назвавши Івана
Миколайчука національним
народним героєм, лицарем
українського кіно. У житті цього
видатного актора, режисера  та
сценариста було все,щоб стати
міфом не лише національного,
але й світового кінематографу.
Дитинство у маленькому буко-

винському селі, раннє кохання,
рання слава, рання смерть. А ще
– майже містичні стосунки з
кіно: він розділив долі своїх пер-
ших героїв – Івана Палійчука
(«Тіні забутих предків») і Тараса
Шевченка («Сон»).Розділив Іван
і драму українського поетичного
кіно в цілому, яке здійснило в
середині 60-х крутий поворот
від офіційної ідеології до народ-
ної традиції. Іван Миколайчук –
світовий невмирущий позитив-
ний герой, який, попри ранню
смерть, встиг пробудити націо-
нальний дух українців. Кажуть,
того року, коли він помер, на
стави його рідного села
Чорториї прилетіли лебеді,які
живуть там і досі. Люди їх назва-
ли Івановими…

Студенти з цікавістю прослу-
хали вірші Тетяни Домашенко,
один із яких був присвячений
Івану Миколайчуку. Доречним
під час зустрічі було виконання
лемківської пісні «Ой верше,мій
верше» студенткою  коледжу
"Освіта» Ольгою Зелінською. А
на завершення студентка колед-
жу Софія Олейнікова прочитала
актуальний на сьогодні уривок
із поеми Т.Г. Шевченка
«Кавказ».

Спадок геніального митця –
актора, сценариста, режисера –
з часом стає все ціннішим, набу-
ває все більшого значення для
нащадків. 

Людмила ВОЛОДЬКО,
заступник директора коледжу
«Освіта» університету
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В нашому університеті відбу-
лася Перша Всеукраїнська нау-
ково-практична конференція
учнівської та студентської молоді
«Україна – козацька держава».

Мета конференції – вдоско-
налення  патріотичного вихо-
вання підростаючого покоління
на традиціях і звичаях українсь-
кого козацтва, формування гар-
монійно розвиненої особистості
шляхом залучення молоді до
активної діяльності з вивчення
історичної та культурної спад-
щини народу України, зокрема
періоду Козацької доби.

В рамках започаткованого
Університетом «Україна» про-
екту наскрізного навчання вір-
шами, піснями і танцями конфе-
ренцію відкрили вихованці
дитячого садка «Намистинка»
Києво-Святошинського району
(місто Вишневе). В їхньому
виконанні присутні почули пісні
«Молитва за Україну» (музика і
слова Наталії Багмут), «Ми
маленькі козачата». А потім
були парний танок і танок із
вишитими рушниками під пісні
«Ой, гоп, черевички» і «Руш-
ники». Після цього діти на
вишитому рушнику піднесли
хліб і сіль президенту Універ-
ситету «Україна» Петру
Михайловичу Таланчуку. Потім
із піснею Олександра Поно-
марьова «Заспіваймо пісню за
Україну» виступили учні загаль-
ноосвітньої школи № 3 (місто
Вишневе).

Ми – українці

Козацькому роду нема переводу
Вів програму керівник

Науково-освітнього центру пат-
ріотичного виховання молоді
університету Юрій Мельничук.

Учасників конференції приві-
тав керівник університету П.М.
Таланчук.

Керівник вишу розповів про
мету пілотного проекту з
наскрізного навчання:

«Ми зараз започатковуємо
пілотний проект: наскрізне
навчання і виховання молоді від
дитячого садочка і до магістра-
тури. Мета – розробити модель
людини ХХІ століття і розкласти
за освітніми етапами, який вне-
сок робить кожна ланка освіти,
щоб зреалізувати цю модель.
Модель зорієнтована на загаль-
нолюдські цінності, братерство. І
в цій площині нас дуже цікавить
співпраця зі структурами, які
відроджують козацьку культу-
ру».

Представник Славутської січі
(м. Славута, Хмельницька
область), депутат Славутської
міської ради, хорунжий козацт-
ва Роман Бачинський вручив
Петру Михайловичу пам’ятну
відзнаку – козацьку шапку, а
також презентував фотоальбом
«Козацькими шляхами» про
Славутську січ. Цей альбом
містить історію і фотографії сла-
вутської паланки, мета якої –
виховання молоді у співпраці зі
школами, дитячими садочками,
професійно-технічними учили-

щами, а також ВНЗ міст
Хмельницького, Острога і
Рівного.

Окрім того, за сприяння
Наукового-освітнього центру
патріотичного виховання молоді
Університету «Україна», було
підготовлено, рецензовано і
видано довідник для батьків
дітей старшого дошкільного віку
«Кишенькова книжка для тату-
ся», який був представлений
учасникам конференції.

Учасники конференції пре-
зентували свої доповіді.

Так, студент Національної
академії керівних кадрів культу-
ри і мистецтва Євген Цюцюра
виступив із доповіддю
«Козаччина у піснях», науковий
керівник Микола Юрійович
Сікора – професор Національ-
ної академії керівних кадрів
культури і мистецтв.

Студентка ІІІ курсу Інституту
права та суспільних відносин уні-
верситету Інна Кравченко розпо-
віла про феномен звичайно-
обрядової культури українського
козацтва (науковий керівник істо-
рик-етнолог аль-Анні Алмар
Хусейно-вич).

Учениця Х класу Тиврівської
загальноосвітньої школи, що на
Вінничині, представила допо-
відь «Нечай-характерник» (нау-
ковий керівник учителька цієї ж
школи Ірина Миколаївна
Кузьмич).

Про бій під селом Красним,
який став останнім у житті

козацького полковника Данила
Нечая, розповіла десятикласни-
ця Гніванської гімназії № 2, що
на Вінничині, Дар’я Мартинович
(науковий керівник учитель
історії Гніванського ліцею
Олександр Іванович Коваль).

Цікавою була пісенна програ-
ма конференції. Вже згадуваний
нами М.Ю. Сікора виконав
пісню «Сотник» (слова Ігоря
Стратія, музика Олега
Наконечного). Професор пере-
дав нашому університету кни-
жечку «Моя прекрасна Україно,
пісень і волі сторона» із рефре-
нових віршів Олександра Олеся.
В ній є пісні українсько-козаць-
кого спрямування.

Третьокурсниця коледжу
«Освіта» Ольга Зелінська пода-
рувала присутнім українську
народну пісню «Ой верше, мій
верше». А співробітниця нашого
університету Юлія Юрченко
гарно виконала пісню Наталії
Бужинської «Це моя Україна».

Гарно підготувались до такого
патріотичного заходу працівни-
ки бібліотеки університету. Вони
розгорнули дві книжкові
виставки: «Козацька душа
України» та «Українці – нація
героїв».

Костянтин ЗОЗУЛЯ,
студент ІV курсу спеціальності

«Видавнича справа 
та редагування»

На знімку: на патріотичному заході в університеті
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Патріотичні вірші з неоголошеної війни

Творчі зустрічі

Нещодавно в нашому універ-
ситеті побували два письменни-
ки. Борис Гуменюк і Сергій
Пантюк – автори багатьох пое-
тичних та прозових книжок. У
обох багато чого спільного в
творчості й загалом у житті. Та й
дружать письменники не один
рік. Разом виступають у багатьох
колективах, охоче спілкуються з
читачами. І з тими, хто вже зна-
йомий із їхньою творчістю, і з
тими, хто стане їхніми читачами
після таких зустрічей.

А до нашого університету
письменників запросила літера-
турна студія навчального закла-
ду «Горлиця». Інформаційно
підтримали захід газети «Голос
України» та «Культура і життя»,
тижневик «Слово Просвіти»,
мистецький портал «Жінка-
Українка», інформаційно-аналі-
тичний портал про вищу освіту в
Україні та за кордоном, суспіль-
но-політичне видання «Укра-
їнське слово-Литаври», Перша
національна школа телебачен-
ня.

Вступне слово виголосила
керівник літстудії «Горлиця»,
поетеса Тетяна Череп-
Пероганич. Вона й вела програ-
му зустрічі.

Розлогий виступ підготувала
доцент Університету «Україна»
Ніна Головченко. Вона підкрес-
лила, що зустрічі студентів
навчального закладу – одна із
традицій університету. Емоції,
які переживають читачі від вір-
шів Б. Гуменюка і С. Пантюка, не
є пафосними і не є трагічними.
Їхні поетичні та прозові твори
без прямих повчань, на рівні
підтексту виховують у читачів
високі моральні цінності: вчать
шанувати Україну і її захисників,
співпереживати, допомагати
іншим, єднатися, жертвувати,
любити.

Як відомо, «Вірші з війни» Б.
Гуменюка було номіновано на
Шевченківську премію 2016
року. Але премією книгу не було
відзначено, хоча вона дійшла до
фіналу. Чому? Тому що, очевид-
но, ця війна не стала війною для
всього українського суспільства.
Частина людей палає в її горни-
лі, а більша частина поки що
живе іншими проблемами.

Своїми книгами Б. Гуменюк і
С. Пантюк привертають увагу до
простих українців, повертають
до них повагу. І це теж, на думку
Н. Головченко, свого роду пара-
докс: адже майже всі вітчизняні
ЗМІ більше пишуть про політи-
ків, урядовців, шоу-бізнес, олі-
гархів чи епатажні мажорні істо-
рії, тим самим формуючи спо-
творену систему цінностей у
пересічного читача.

Окрасою зустрічі були поезії
наших гостей. Їх прочитали чет-
вертокурсниці Юлія Рибаль-
ченко (коледж «Освіта»), Яніна
Ярмоленко та Валерія Чегодаєва
( Університет «Україна»), відпо-
відно спеціальності «Переклад» і
«Журналістика»). Та найбільше
представляли загалу свою твор-
чість самі поети. Вірші про війну
сприймались слухачами як свід-
чення її учасників.

На закінчення зустрічі чимало
прихильників таланту Б.
Гуменюка і С. Пантюка придба-
ли їхні поетичні й прозові книж-
ки з автографами письменників.

Анатолій УРБАН

На одному із університетських  свят. Фото
активістів студентського самоврядування
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Іоганн Штраус стверджував,
що для натхнення потрібний
розкритий рояль, тиша і чашка
кави: з кавового аромату наро-
диться музика, яку дозволить
почути тиша, а рояль утілить її в
життя. Так, на його думку,
народжується справжня музи-
ка… Музика, награна на роялі…
Музика, навіяна чарівливим
ароматом кави.

Погортайте книги Хемінгуея,
перегляньте фільми за участю
Марлен Дітріх, заглибтеся в
історію Французької Революції, і
ви відчуєте, що від них теж віє
надихаючим ароматом кави.

-Як? Ви п’єте каву?! – вигукнув
молодий доктор, побачивши
чашку з напоєм в руках пацієнта.
– Це неможливо, тому що кава
для вас – отрута!

-Так. Але, ймовірно, дуже
повільна, – заперечив пацієнт. –
Я п’ю її ось уже майже сімдесят
років.

Насправді, цей анекдот має
під собою реальну основу.
Одного разу Вольтер, розмов-
ляючи зі своїм лікарем, сказав
таку фразу: «Кава – це повільна
отрута. Якщо я п’ю її вже стільки
років і ще не помер, значить,
вона дійсно діє поволі». Великий
письменник був правий: він
прожив до 84 років, щодня
отруюючи себе п’ятдесятьма
чашками кави в день. Говорять,
нібито в дні, коли творив черго-
вий твір, він випивав до 72
чашок гарячого напою. А коли
одного разу в будинку не зали-
шилося і зернятка, Вольтер
негайно відправив за ним своїх
слуг до різних частин міста.
Слузі, котрий дістав каву пер-
шим, було вдвічі збільшено
платню. Задоволений господар
тоді вигукнув: «Він урятував
мене від загибелі».

Габріель-Гарсіа Маркес також
схилявся перед кавою, хоча і не
вживав її в таких кількостях, як
Вольтер (якихось шість-сім
чашок на день). Проте саме на
сторінках творів Маркеса кава є
не менш важливим персона-
жем, ніж його герої. Втративши
зір, Борхес не раз зізнавався, що
єдина радість, яка залишилася у
нього в житті, це можливість
насолоджуватися кавою.

Упродовж майже всієї історії
полоненими «кавового демона»
ставали великі майстри літера-
турного жанру, композитори,
художники, вчені, монархи і
навіть революціонери.

«Випивши чашку кави, все
спалахує, думки тісняться, як
батальйони великої армії на
полі битви». Ця фраза належить
великому романістові Оноре де
Бальзаку. Пристрасний при-
хильник кави – Бальзак – ціл-
ком міг скласти гідну конкурен-
цію своєму колезі Вольтеру за
кількістю споживання. Відомо,
що, працюючи над створенням
«Людської комедії», Бальзак
примудрився випити більше 50
тис. чашок щонайміцнішої кави.
Прожив він, правда, всього 54
роки. Чи винна в тому була
кава, історія тактовно вмовчує. 

У чому вже точно полягає
його провина, так це у виник-
ненні цілої плеяди «кавових
кантат».

Першими в цій справі виріз-
нилися французи. У 1703 році в
Парижі вийшла збірка кантат,
присвячена каві. На її сторінках
кава уславлювалася як «боже-
ственний напій, що дарує живо-
творящу силу». Проте в тому, що
кава – напій богів, були переко-
нані не тільки французи, але і
їхні найближчі сусіди – німці.
Тринадцять років опісля поет
Готфрід Краузе складає текст до
першої німецької кантати, а в
1727 році майбутній лібретист
Баха Пі-Кандр пише жартівливу
новелу про те, як погано
живеться в країні, де виданий
указ про заборону вживання
кави, і як налагоджується життя,
якщо лиш цей закон відмінити.

До речі, про Баха. Цей огряд-
ний німецький бюргер, котрий
любив тиснути на педалі органу
(а саме в такому амплуа компо-
зитор увічнив себе в історії), від-
водив у своїй творчості належне
місце і жартівним награшам.
Вельми успішна проба пера
Пікандра надихнула Баха на
створення дивовижної кантати
№211, що більше  нагадує одно-
актну оперету.

Мова в ній про те, як консер-
вативний тато Шлендріан, або ж

Стародум, хоче відучити дочку
від кави, але дівчина вперто
твердить, що ніяка сила на
цьому світі не змусить її пере-
стати пити улюблений напій.
Хитрий отець, убачивши, що
вмовляння даремні, наважу-
ється підкуповувати дочку, про-
понуючи їй красивий одяг, кри-
нолін і очіпок та ще й на додачу
чоловіка. Ну, яка, скажіть, дівчи-
на встоїть перед такою споку-
сою? І героїня погоджується, але
висуває і свою умову: дівчина
вимагає отримати чоловіка сьо-
годні ж. Спантеличений батько
відправляється на пошуки
нареченого, а дівчина тим часом
співає арію, де фігурує ось така
фраза: «Жоден чоловік не увій-
де до цього будинку, поки не
пообіцяє і не запише на шлюб-
ному договорі, що дозволить
мені варити каву, коли я захо-
чу!». Невідомо, чи дійсно пив
Бах каву перед написанням кан-
тати №211, але його земляк
Ернст Теодор Амадей Гофман
був упевнений, що твір не може
вийти поганим, якщо перед
його написанням випити хоро-
шої кави. Тому створення казки
у Гофмана починалося не з роз-
пису пера, а з порції ароматної
кави. Автор похмурої «Крихітки
Цахес» завжди сам варив собі
каву, не довіряючи цю справу
слугам.

Так само робив і Людовік XV.
Монарх украй ревниво ставився
до приготування улюбленого
напою і категорично забороняв
підданим варити каву, віддаючи
перевагу самообслуговуванню.
Ще одна персона значиться в
списках пристрасних шануваль-
ників кави – Катерина ІІ.
Імператриця просто обожнюва-
ла Мокко. До числа процедур,
що входили до її вранішнього
ритуалу, на почесному місці
було: насолодитися свіжозава-
реною кавою відразу ж після
вранішнього туалету. Цікаво,
що, незважаючи на серйозні
проблеми із серцево-судинною
системою, Катерина все одно
вимагала заварювати неймовір-
но міцну каву. Рецепт заварю-
вання вранішньої кави імперат-
риці дбайливо зберігають і до

І нехай весь світ зачекає…

Це – цікаво

цього дня. Технологія була
такою: у позолочений кавник
засипали близько фунта «свіжо
перемелених» зерен і, заливши
п’ятьма чашками води, поволі
доводили до кипіння, потім
давали напою небагато настоя-
тися і знову ставили на вогонь,
чекаючи появи на поверхні
«першої бульбашки». Подавали
ж напій винятково з густими
вершками і грінками. Але навіть
ніжні вершки не були в змозі
пом’якшити смак такого міцного
напою – кава виходила настіль-
ки міцною, що при дворі розпо-
відали, нібито «після імператри-
ці лакеї додавали води в зали-
шок, а після них ще опалювачі
перезаварювали». Цікавий
також факт, що Катерина не
побажала зменшити вживання
улюбленого напою навіть під
страхом смерті (на схилі віку
імператриці категорично забо-
роняли навіть думати про каву).
Втім, у день своєї смерті вона
встигла насолодитися двома
чашками улюбленого Мокко.

«Перша чашка кави позбав-
ляє людину неспокою, друга –
спокою, а третя – сну», – нерід-
ко засуджував дядечко Хем. Але
навіть усвідомлення цієї істини
не перешкодило Ернесту
Хемінгуею випивати по чотири
чашки кави на день. Хоча, як і у
випадку з Вольтером, ніякої
шкоди кава йому не завдавала.

Вивчаючи людську природу,
вчений Мечников описав люди-
ну, що дожила до 114 років і спо-
живала каву не менше 40 разів
на день. «Щоб кава приносила
насолоду і користь, пити її
потрібно, не переживаючи
почуття провини перед власним
організмом,  і, звичайно ж, в
міру», – писав Мечников у своїх
роботах.

Лікар говорить дружині свого
пацієнта:

-Ваш чоловік любить дуже
міцну каву. Пам’ятайте, що це
дуже шкодить йому.

-Але, доктор, ви не уявляєте,
як мій чоловік збуджується,
коли я даю йому розчинну каву.

Алла СУЩЕНКО, 
магістр журналістики
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Щоб не траплялись прикрі помилки, 
заглядайте в гарні словники

Мово моя українська

Ох, цей родовий однини
Маю погану (а може, й непо-

гану) звичку читати ледь не всі
оголошення. Інколи це дуже
цікаво, а раптом дізнаєшся те,
що вкрай потрібно саме тобі.

На жаль, не всі так роблять.
Навіть тоді, коли, здавалось би,
мали б поцікавитись, що хтось і
десь вивісив, допустивши в ого-
лошенні (повідомленні) помил-
ку. І «красується» ця помилка не
день та не два, аж поки хтось
уважніший не помітить і не втру-
титься. Недогляд, хибу виправ-
ляють або ж просто знімають
таке оголошення, повідомлення.

Чи не одним із найважчих і, на
мою думку,чи не найскладніших
випадків в українському право-
писі є закінчення іменників у
родовому відмінку однини. Коли
писати (говорити) –а(я), а коли
–у(ю)? Є правила, досить розлогі
й конкретні. Я не буду тут їх пере-
лічувати. Вони є у правописах –
від шкільного до академічного.

Але є ще один гарний і, до
того ж, надійний спосіб уточни-
ти написання, мовлення. Йдеть-
ся про орфографічні й інші слов-
ники української мови. Поди-
вився, перевірив свої пам’ять та
знання і з легкою душею кори-
стайся прочитаним, зафіксова-
ним.

А щодо прикладів, без яких
не обійдусь, то назву два найсві-
жіші. На дверях одного з кабіне-
тів нашого університету прочи-
тав: «…консультації з предмету».
Треба, звичайно, предмета .
Той, хто помилився, очевидно,
не в ладах із Родовим однини
іменників.

Так само, як і той, хто на папці в
одному з кабінетів написав щось
на зразок «отримання диплому».
Звичайно, треба диплома.  Після
моєї зауваги, з якою погодились
(бо буває, що сумніваються і
говорять на зразок: «Невже?» або
«Хіба?»), озаглавили теку для
документів правильно.

А щодо словників і користу-
вання ними, то зазначу: тим, хто
хоче гарно знати рідну мову,
послуговуватись нею, завжди
треба мати їх під рукою. Бо і в
книжках (інших), і в передачах
радіомовлення й телебачення, і
в паперових ЗМІ можна натра-
пити на помилки. Бо там працю-
ють такі ж люди, як і ми, котрі
щось свого часу недовчили, не
завжди уважні у своїй роботі й
спілкуванні та ще й перебувають
під впливом російської або ж
інших мов.

Слова  іншомовного
походження  

Без них не обходились у давні
часи, щось завжди запозичува-
ли. Інколи це запозичення було
надмірним або ж безпідстав-
ним, невиправданим. Сьогодні
наплив чужих слів тільки збіль-
шується. Бо набувають потужно-
сті, розвитку міжнаціональне
спілкування, культурні й еконо-
мічні зв’язки. Але знову ж таки

ми занадто захоплюємось чужи-
ною. Тому й чуємо ледь не на
кожному кроці «офіс», «презен-
тація», «фуршет», читаємо в
газетах, журналах, книгах про
«експертів», «ажіотаж», «уї-
кенд» тощо. Пишуть і говорять
так навіть тоді, коли є гарний
український аналог (і я не обій-
шовся без іншомовного слова).
Краще: відповідник. 

Ось що сказав видатний біло-
руський письменник Янка
Купала з цього приводу: перед
тим, як позичити слово з іншої
мови, треба досить пильно,
ретельно обнишпорити всі
кишені своєї пам’яті і лише після
того, як ви переконалися, що в
жодній із них нема потрібного
слова, звертайтесь до позичено-
го, але з обов’язковою умовою –
підпорядкувати його законам
своєї мови.

Анатолій УРБАН
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