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УНІВЕРСИТЕТУ “УКРАЇНА” - 18 РОКІВ!

Нашому університету – 18.
Вік, як кажуть, юнацький. Але
зроблено чимало в утверджен-
ні на освітньому небосхилі
України. Серед більш як 100
тисяч випускників навчального
закладу чимало успішних
чиновників, підприємців, пись-
менників, журналістів, загалом
успішних людей.

Університет унікальний ще й
тим, що тут здобули вищу осві-
ту юнаки і дівчата з обмежени-
ми можливостями. Тисячі
людей з інвалідністю – а їх від-
соток помітно більший, ніж в
інших вищих навчальних закла-
дах України, – отримали дипло-
ми державного зразка, що дало
змогу їм успішно реалізуватися
в трудовому житті.

Інститут економіки та
менеджменту базової структу-
ри університету – один із най-
більших за кількістю студентів.
Йому є чим звітувати до черго-
вої річниці навчального закла-
ду. Керівник інституту С.С. Нес-
теренко назвала таку цифру,
яка не могла не переконати в
цьому учасників свята, що від-
булося в першій декаді грудня
2016 року. Йдеться про більш
як 10 тисяч випускників інститу-
ту.

Про здобутки його говорили
чимало промовців. Зокрема,
проректор університету з
навчально-виховної роботи
А.В. Коротєєва зазначила, що
колектив інституту, окремі його
кафедри виходили переможця-

Свята

Коли радість 
серця переповнює

ми в суперництві з відповідни-
ми підрозділами освітнього
закладу.

Гарні слова на свою адресу
почули  сьогоднішні викладачі,
наставники економістів. Вони
не тільки вмілі педагоги, а й
успішні науковці. Тільки мину-
лого року троє викладачів захи-
стили кандидатські дисертації.
За ініціативою інституту прово-
дяться досить представницькі
науково-практичні конференції.
Викладачі і студенти беруть
активну участь у всіх без винят-
ку заходах, що влаштовує уні-
верситет загалом і окремі його
підрозділи.

Короткі вітальні промови
виголосили керівник Борис-
пільського центру зайнятості
Є.В. Самойленко, радник пре-
зидента з юридичних питань
І.В. Таланчук.

На свято завітало чимало
гостей. Особливо представ-
ницькою була делегація з
Борівської загальноосвітньої
школи Фастівського району. З
цією ЗОСШ в інституту давні і
досить конструктивні зв’язки.
Про це й говорила у своєму
виступі директор школи Н.В.
Григорук. А її вихованці подару-
вали присутнім патріотичну

пісню. Окремо, і теж гарно,
виступила учениця  Оксана
Горенко. Дует учительок у
складі Н.М. Колесник і О.М. Ті-
таренко гарно виконав ліричну
пісню «Я у тебе одна».

Загалом концертна програ-
ма свята була своєю, інсти-
тутською. Доцент університету
С.І. Мирвода, якій нещодавно
присвоєно звання народної
артистки України, приємно зди-
вувала прихильників свого
пісенного таланту. Разом із гру-
зинськими студентами вона
заспівала знамените, знане в
усьому світі «Суліко», а потім
ще й сучасну ліричну пісню
українських авторів «Грав
кольорами день».

Порадували присутніх також
виступи студентів-співаків. На
висоті був заочник Кирило
Каплуновський. Щедрими оп-
лесками нагородили учасники
свята і Аллу Жамську.

Було чимало нагород, від-
знак – серйозних і жартівливих.
Студентка Анна Куроп’ятник
отримала грамоту за активну
участь у «Франко-фесті». Цю
відзнаку вручила дівчині
директор бібліотеки Н.П. Ко-
лесникова.

Гарно і жваво вели програму
свята студент V курсу Михайло
Піскун і старший викладач
кафедри фінансів і банківської
справи Наталя Ковальчук. 

Власна інформація

Ведучі інститутського свята 
старший викладач Наталія Ковальчук 

і студент заочник 
Кирило Каплуновський
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Нашу Україну ніхто і ніколи 
в світі не здолає

Політичні реалії

цим жити. Ніякий Захід, ніяка
Америка нас не врятують, у
них своїх проблем вистачає.

Ми є самі. Нашими союзни-
ками є тільки наші предки, які
самовіддано боролися за сво-
боду, і наша відвертість перед
самими собою при оцінюванні
реальної ситуації, в якій ми
опинилися.

В контексті сказаного див-
ним виявляється діяльність
держави, точніше її абсолютна
байдужість до формування
атмосфери внутрішнього спро-
тиву українців московській
агресії. В суспільстві розлито
заспокійливий єлей – буцімто
все розрулиться само собою.

Перші результати ординської
московської агресії – анексія
Криму й окупація значної
частини Донбасу – сформува-

ла у певної частини громадян
думку, що Україна приречена.
Для багатьох із них постало
питання пошуку, де жити, а від-
так – питання важкого вибору
Батьківщини. Цьому нічого
ефективного ми не протиста-
вили.

Так, відсутня належна про-
пагандистсько-роз’яснювальна
і державницько-ідеологічна
робота серед дорослого насе-
лення, не розроблена, а відтак
не ведеться, системна виховна
робота  серед громадян, особ-
ливо серед молоді і юнацтва.
Сказане можна проілюструва-
ти цілою низкою прикладів.

Нас захищають герої. Але
герой і святенник – різні понят-
тя. Він може ризикувати своїм
життям заради нас і водночас
займатися дрібним (а подекуди
не таким уже дрібним) маро-

дерством, «кошмарити» місце-
ве населення, грабувати і ґвал-
тувати його.

Першими на захист Вітчизни
стали добровільні загони, які
просто із Майдану пішли на
фронт. Багато вояків із цих
батальйонів буквально в перші
дні боїв поклали свої голови за
те, щоб ми сьогодні мали віль-
не життя і раділи йому в усіх
його проявах. Але до цих
справжніх патріотів налипло й
чимало різних авантюристів,
злодюг, бандитів. Хай їх не
багато, але вони є, і їх породи-
ло наше суспільство. Сказане
підтверджують останні судові
процеси щодо окремих бійців
батальйону «Торнадо». Спро-
буйте спрогнозувати психоло-
гічну готовність населення до
того, що відбувається під час
війни: вбивство мирних жите-
лів, руйнування житла; бом-
бардування, в тому числі і
великих міст; харчі, побутові
товари за картками; конфіска-
ція автівок на потреби фронту
та інші обмеження й незручно-
сті. Чи готові ми до цього в разі
виникнення такої ситуації?
Важко сказати!

А як можна оцінити інтелек-
туальний рівень і рівень патріо-
тизму громадян взагалі та
рівень патріотизму українських
спортсменів зокрема, коли
певна частина із них, проявив-
ши повну безпринципність,
продалася в інші країни і тепер
відстоюють спортивну честь
Росії, Азербайджану, Туреччи-
ни та ін. Як на мене, навіть
захланність спортивної націо-
нальної бази, занепад кадро-
вого потенціалу українського
спорту не може бути виправ-
данням таким діям. Більше
того, спокусу переїзду до Росії
окремих спортсменів не стри-
мує навіть чинник війни з
Росією. Зрештою, про що гово-
рити, якщо прибічники підходу
«спортвнєполітікі» повсюдно
намагаються демонструвати
навіть ті спортсмени, які поки
що представляють Україну. Так
тенісисти, представник гімна-

Наша країна недавно від-
значила 25-ту річницю неза-
лежності. Це рік, коли у свідо-
ме життя вступає уже друге
покоління незалежної України.  

Хочу висловити своє став-
лення до того, що у всіх сьогод-
ні болить. Україна у стані війни
з Московією. І тому обійти мов-
чанкою цю ситуацію неможли-
во. Людство у своїй еволюції
не дуже змінилося, або, пра-
вильніше сказати, зовсім не
змінилося у кращий бік після
завершення еволюції homo
sapiens (це сталося приблизно
40 тис. років тому) в сучасну
людину. І доки на планеті існує
бодай один не лише автори-
тарний, а просто безвідпові-
дальний режим, який смер-
тельно вороже ставиться до
цінностей гуманізму, стратегії
прогресивного розвитку, гори-
зонтальних зв’язків між наро-
дами та довіри, – організовані
вбивства собі подібних
виключити неможливо, тому
місце їм на смітнику історії, і
дуже бажано, щоб вони були
по можливості  там – за грата-
ми. 

А поки в Україні йде війна, і
триватиме вона доти, доки
поруч із нами буде психічно
нестабільний сусід із безпід-
ставними місіонерськими амбі-
ціями. На жаль, наші кермани-
чі, абсолютно однакові у своїй
стратегічній немочі, цього не
зрозуміли, а в результаті укра-
їнці взагалі виявилися не гото-
вими до війни. Навряд чи
можна погодитися з думкою
окремих експертів, які стверд-
жують, що це непогано нас
характеризує. Можливо, що це
так, а можливо й не  так. Але
через два з половиною роки
після початку війни варто зро-
зуміти, що ординська мос-
ковська загроза нависла над
нами, мов та чорна хмара,
надовго. І ці отруйні краплі,
якими вона проливається на
українську землю, будуть ще
довго напружувати наше
життя. Нам доведеться певний
час, можливо навіть довгий, із
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стів, фехтувальниці на шаблях
«потішили» інтернет-спільноту
дружніми спільними фото з
російськими друзями, які про-
пагандистські ЗМІ сусідньої
держави вдало використали з
коментарем: «Вот такімі долж-
ни бить атнашенія України і
Рассії». Ще далі пішли легко-
атлети, які на шляху до Ріо
дали сльозливі інтерв’ю теле-
каналу «Россия». Лейтмотив –
як же шкода,  що друзів-росіян
несправедливо дискваліфіку-
вали через допінг: «Ми паніма-
єм, что ета політіка», - сказала
бігунка Єлизавета Бризгіна.

Думаю, що багато хто пого-
диться зі мною, що з таким
духом олімпійська збірна
України нічого іншого, крім
ганебного провалу, принести
не могла. Як і ніхто із урядов-
ців, винних у такому провалі,
ніякого покарання теж не поне-
се. І відставки міністра молоді і
спорту не буде, не переймай-
теся. Ми – не Європа. Газові
афери, офшори – це вам не
футбол, ну й що! А нічого!
Обняти й плакати!

Або ж, хіба можна бути бай-
дужим до того, що в атмосфері
постійного очікування, повно-
масштабного вторгнення мос-
ковської орди в Україну росій-
ська мова – мова агресора –
все більше й більше розширює
сфери свого вжитку. Згадайте
святкові концерти до 25-ої річ-
ниці незалежності, зокрема,
концерт «Від «А» до «Я» на
Інтері. Вони проводилися як у
кращі часи процвітання СРСР
у Кремлівському палаці –
російська мова панувала. А
цей жалюгідний прийом обна-
ціоналювання шовіністичного
продукту, коли один ведучий
концерту розмовляє росій-
ською, а другий – українською,
суті не міняє: шовіністичне
мурло московитів навіть через
звабливе українське сало,
немов те шило,  вилізло назов-
ні.

Що ж усе-таки треба зроби-
ти, аби до нас, як би це м’якше
сказати, толерантних українців
дійшло, що, допоки ми не обну-
лимо всі наші стосунки з
Московією, ця орда не дасть
нам жити. Без України у них
немає майбутнього. З часом
можуть відновитися тільки еко-
номічні відносини, але на осно-
ві рівноправного взаємного
врахування національних інте-
ресів.

У внутрішньодержавному

житті в українському суспіль-
стві є протиприродним, щоб
17% росіян диктували свою
волю 80% українцям. Думаю,
що і це співвідношення також є
брехнею не на користь україн-
ців, бо цей відсоток росіян в
Україні значно менший. Якби
ми сферу вжитку російської
мови привели у відповідність із
Конституцією України, то
чисельність російськомовних
громадян різко впала б, і тоді
«гуманісту» Путіну не було б
кого захищати, бо не було б
«русскоязычного населения».
Ну і якби він міг попхатися в
Крим чи на Донбас, якби там-
тешнє населення розмовляло
українською, а не «всеобщедо-
ступною».

Невже російськомовним
українцям треба пройти муче-
ницькою дорогою журналіста
Афанасьєва, який після його
визволення із ординської буце-
гарні відмовився від російської
мови як такої, якою розмовляє
лютий ворог його Батьківщини,
садисти в образі силовиків і
прочая нечисть фальшивого
«Русскаго міра». Давайте вже
дорослішати!

Все сказане вкупі підводить
нас до фундаментального вис-
новку: гратися у війну не
можна, треба або перемагати,
або з ганьбою терпіти поразку.
У нашій ситуації це означає,
що у разі глобального конфлік-
ту ординці можуть зібрати два-
надцятимільйонну армію, укра-
їнці – чотирьохмільйонну, спів-
відношення 3:1 не на нашу
користь. Щоб перемогти, кожен
наш вояк повинен знищити
мінімум чотири московити,
інакше він не має права на
загибель. І загалом – герої не
вмирають. А чотири тому, що
хтось повинен ще й зачистку
зробити. А щоб цього досягти,
наші вояки і військові підрозді-
ли повинні мати найсучаснішу
зброю і вміти нею віртуозно
користуватися. Для виконання
цього завдання повинні бути
мобілізовані всі ресурси укра-
їнства як внутрішні, так і зов-
нішні. І для цього зовсім не
обов’язково розповідати про
наші нові види зброї і адреси із
зазначенням міст та вулиць, де
це робиться, як це введено у
практику роботи нашого доб-
лесного телебачення.  Якщо
ми виконаємо поставлене
завдання, у нас з’являться
справжні союзники, та й ордин-
ці збавлять свій нахабний

запал «захапати» Україну. Але
для цього українцям необхідно
об'єднатися, викинувши на
смітник всі дурниці, які цьому
заважають: мову агресора,
його фальшиву псевдокульту-
ру, «Руський мір» разом із його
месіанством, єзуїтські гасла на
кшталт «спортвнєполітікі» та
інші атрибути онкологічного
шовінізму. І, звичайно ж, ство-
рити надпотужну економіку.
Світ поважає багатих і силь-
них. Крім того, ми народжені
вільними, в Аратті не було
рабів.

Саме у світлі означених про-
блем ми будемо вибудовувати
навчально-виховний процес в
Університеті «Україна» і готува-
ти високопрофесійні патріотич-
ні кадри для майбутньої успіш-
ної України.

Я дуже не хотів би, аби у
Вас, шановні читачі, склалося
після моїх слів враження, що
це був майстер-клас якогось
нестримного самоїдства.

Це не так. Я є невиправний
оптиміст, і вірю у наше щасли-
ве прийдешнє.

Погодьтеся, що загибель у
зоні АТО поблизу Дебальцево-
го всесвітньо відомого співака
з Паризької національної
опери, волонтера, учасника

бойових дій Василя Сліпака
сколихнула весь світ. І якщо
такий цвіт нації, попри закор-
донне благополуччя та добро-
бут, іде зі сцени на поле бою
воювати за Україну, то, мабуть,
ця Україна того варта!

Так само перемога українсь-
кої співачки Джамали на
Євробаченні 2016 – це перемо-
га представниці кримських
татар, котрі донині піддаються
системному геноциду і репре-
сіям з боку Росії. Ця перемога
продемонструвала симпатії
масового глядача Європи
щодо України. Європейці підт-
римали смислову пісню-плач,
пісню-протест, голос знедоле-
ного народу, а не попсовий
розважальний хіт.

Україну ніхто і ніколи не здо-
лає, якщо вона відродить
козацький дух.

До отаких високих духовних
досягнень, котрі переконливо
ілюструють усьому світові, що
Україна – це європейська дер-
жава, належить і наш
Університет «Україна».

Хай нам щастить усім на
спільній дорозі! Слава Україні! 

Петро ТАЛАНЧУК,
президент Університету

«Україна»

Вітаємо 
ювіляра

Вітаємо

Вітаємо шановного
Анатолія

Адольфовича
Урбана  

з ювілеєм!

Зичимо міцного здо-
ров’я, щастя й добро-
буту, життєвих соняч-
них днів і довголіття,
натхнення у творчості! 

Нехай Ваша праця
приносить добрі плоди,
щасливі й здорові 
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НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ: 
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ, ПРИЗНАЧЕННЯ,

ВИКОРИСТАННЯ, КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ
У 2012 році набули

чинності два накази МОН
України від 17.10.12 № 1111 та
№ 1112 («Про затвердження
Порядку формування Переліку
наукових фахових видань
України» та «Про опублікуван-
ня результатів дисертацій на
здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук» від-
повідно). Найбільший резо-
нанс серед здобувачів науко-
вих ступенів викликали поло-
ження щодо необхідності пуб-
лікації статей у виданнях «іно-
земних держав або України, які
включені до міжнародних нау-
кометричних баз», та «наявно-
сті статей англійською мовою
на веб-сторінці видання».
Відповідно, постала гостра
потреба визначити поняття
«наукометрична база», наве-
сти їх перелік, список видань
(бажано вітчизняних), що
індексуються у зазначених
базах, та усвідомити сенс роз-
міщення публікацій у цих жур-
налах.

У багатьох країнах світу нау-
кометричні показники вже
широко застосовують на прак-
тиці і враховують:

- під час прийому на роботу
в престижні університети та
формування професорсько-
викладацького складу;

- при оцінці власного науко-
вого потенціалу та формуванні
заходів щодо його підвищення;

- для підвищення конкурен-
тоспроможності конкурсних і
грантових пропозицій;

- при виборі видання для
розміщення результатів влас-
них досліджень;

- для визначення перспек-
тивних напрямів розвитку
науки, їх фінансування тощо.

Проте, чи можливо так само
вільно користуватися надбан-
нями наукометричних систем в
Україні і що для цього потріб-
но?

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. За
визначенням В.В. Налімова та

З.М. Мульченко, «наукометрія
— це кількісний метод вивчен-
ня науки як інформаційного
процесу». Відповідно науко-
метричну базу можна визначи-
ти як платформу, що депонує
наукові роботи, обробляючи
списки процитованої літерату-
ри, обчислює певні кількісні
показники, на основі яких
можна проаналізувати впливо-
вість чи авторитетність діяль-
ності того чи іншого видання,
установи, організації, навчаль-
ного закладу, окремого науков-
ця тощо.

Одразу варто підкреслити,
що зазначені «впливовість і
авторитетність» можуть лише
побічно характеризувати
якість, тому не слід ототожню-
вати призначення наукомет-
ричних показників з апаратом
рецензування, який визначає
якість безпосередньо. З іншого
боку, списки літературних
посилань легко обробити й
перетворити на позиції в рей-
тингу, тоді як визначити найва-
гоміші параметри «якості» та
розробити чітку шкалу їх оцінки
— складне завдання. Отже, з-
поміж двох варіантів — об’єк-
тивної побічної чи суб’єктивної
прямої оцінки якості — в сучас-
ному науковому просторі від-
дають перевагу першому, хоча,
без сумніву, більш оптималь-
ним є комплексний підхід.

Розглянемо наймасштабніші
наукометричні бази та кількісні
показники в історичному аспек-
ті їх створення. В 1960р.
Інститут наукової інформації
(Institute for Scientific Infor-
mation, ISI) на чолі з Юджином
Гарфілдом започаткував сис-
тему розрахунку індексу науко-
вих посилань - Science Citation
Index (SCI) - бібліографічного
ресурсу, який щороку обробляв
списки літератури 2500 провід-
них наукових журналів і публі-
кував результати в кількох роз-
ділах, зокрема Citation Index
(індекс посилань), Source Index

(індекс джерел) та Permuterm
Subject Index (покажчик ключо-
вих слів). Слід зазначити, що у
вітчизняній літературі SCI
часом перекладають як
«індекс наукового цитування»,
тому деякі автори вважають
його кількісним показником.
Насправді ж у цьому випадку
«Index» означає «алфавітний
покажчик», а не «коефіцієнт», і
його не можна використовува-
ти для рейтингового оцінюван-
ня наукових робіт.

Основним надбанням цього
проекту була можливість пошу-
ку інформації не лише за авто-
ром чи тематичним рубрикато-
ром, а й за списком цитованої
літератури. Наприклад, знаючи
одного провідного фахівця в
певній галузі, можна було про-
стежити роботи, в яких є поси-
лання на нього, але які, можли-
во, були віднесені рубрикато-
рами до суміжних галузей. До
того ж створена інформаційна
база була доступна для стати-
стичного оброблення. Проте
таке періодичне видання ана-
лізувало лише обмежену кіль-
кість наукової періодики, яка на
перший погляд не могла бути
репрезентативною сукупністю.
З іншого боку, проведення спе-
ціальних розрахунків підтвер-
дило, що видання, які входять
до бази SCI, хоча і становлять
лише 2-3% загальної кількості
журналів у всьому світі, дозво-
ляють віднайти близько 50%
необхідної інформації (тобто
на них припадає 50% усіх циту-
вань у світі).

Таким чином, стратегія SCI
полягала у включенні до своєї
бази лише тих видань, які вхо-
дили до так званого «інформа-
ційного ядра» в кожній галузі
науки, що потребувало ство-
рення критеріїв оцінювання
наукової значущості журналів.
Добираючи нові видання до
SCI, Ю. Гарфілд звернув увагу
на те, що рейтинг журналів,
складений на основі загальної

кількості посилань на них,
значно відрізняється від тако-
го, в якому порівнюється
середня кількість посилань на
одну статтю. Він почав засто-
совувати розрахунковий показ-
ник, який, на його думку, був
більш об’єктивним засобом
оцінювання впливовості видан-
ня, спочатку для відбору жур-
налів до бази SCI, а згодом
фактор «впливовості», або
імпакт-фактор, було запропо-
новано для порівняння журна-
лів усередині бази.

Отже, хоча SCI був лише
бібліографічною базою даних,
призначеною для полегшення
пошуку наукової інформації, в
1974р. на його основі було
розпочато публікацію Journal
Citation Reports (JCR) —
періодичного видання, метою
якого була і залишається кри-
тична оцінка провідних світо-
вих видань за допомогою кіль-
кісної статистичної інформа-
ції, основаної на даних літера-
турних посилань. На завер-
шення історичного екскурсу
слід зазначити, що з 1992р. ISI з
його продуктами стали части-
ною Thomson Reuters. SCI й
дотепер доступний для дослід-
ників, адміністраторів як пошу-
ковий інструмент, що охоплює
близько 3700 провідних світо-
вих наукових журналів; JCR
публікує низку наукометричних
показників щодо більше ніж 10
тисяч наукових видань, які вхо-
дять до бази Web of Science,
створеної на основі SCI, Social
Sciences Citation Index та Arts
and Humanities Citation Index.

WEB OF SCIENCE. Отже,
першою і однією з найавтори-
тетніших наукометричних баз
світу є Web of Science, яка, у
свою чергу, є частиною плат-
форми Web of Knowledge.
Перейдемо до аналізу кількіс-
них показників, які розрахо-
вуються в цій базі і публі-
куються в Journal Citation
Reports.

На актуальну тему



520.01.2017  № 1�2 (177�178)

(Закінчення у наступному
номері газети)

Спершу слід розглянути вже
згаданий нами імпакт-фактор,
який розраховують як відно-
шення кількості посилань про-
тягом поточного року на статті
певного журналу попередніх 2
років до кількості статей,
опублікованих у журналі за ті
самі попередні 2 роки.
Інакше кажучи, це середня
кількість посилань на одну
статтю журналу впродовж
попередніх два років. Таким
чином, класичний імпакт-фак-
тор є дворічним і не враховує
цитувань і статей, опублікова-
них у поточному році. Як уже
було зазначено, такий показ-
ник є більш об’єктивною оцін-
кою авторитетності видання,
ніж загальна кількість поси-
лань на нього. Проте він не
позбавлений недоліків, які
останнім часом все частіше
обговорюють у науковій спіль-
ноті.

1. Сам засновник «фактору
впливовості» Ю. Гарфілд
зазначав, що залежно від
часового проміжку, який обра-
но для розрахунку (класично -
2 роки), значення показника
можуть істотно змінюватись.
Деякі автори пропонують для
кожного видання обчислювати
індивідуальний часовий про-
міжок, на якому імпакт-фактор
є найвищим, і використовува-
ти саме це значення. Як варі-
ант вирішення цієї проблеми
JCR наразі публікує, крім кла-
сичного, також п’ятирічний
імпакт-фактор.

2. Ю. Гарфілд також звертав
увагу на можливість помилок у
системі через некоректно
оформлені бібліографічні
списки, які особливо часто
виникали, коли два журнали
мали дуже подібні назви, і
цитування одного відносили
на рахунок іншого, або коли
журнал виходив у кількох мов-
них варіантах і його цитування
могли зараховувати двічі.

3. Інша проблема стосу-
ється методологічної похибки
розрахунку. Виявилося, що
кількість статей у чисельнику
формули визначалася лише як
сума оглядових статей та ори-
гінальних досліджень, тоді як у
знаменник потрапляли циту-
вання статей інших розділів,
таких, як листи до редакції,
короткі повідомлення тощо.
Якщо для журналів з низьким
значенням імпакт-фактора
така похибка була несуттєвою,
то для провідних видань вона

могла становити до 40% зна-
чення показника.

4. Оскільки основною метою
кількісного оцінювання науко-
вих видань було порівняння їх
між собою зі створенням пев-
ної рейтингової системи, окре-
мою проблемою стала стабіль-
на різниця середніх значень
показника в різних дисциплі-
нах. Так, традиційно вважають,
що журнали в галузі фізики й
математики мають найнижчі
показники, а загальнобіологічні
та медичні - найвищі. Для
диференційного підходу і вра-
хування зазначеного явища
Thomson Reuters створила
окремий продукт - Essential
Science Indicators, в якому
можна визначити положення
конкретної організації, країни,
журналу відносно середнього
рівня в конкретній сфері.

5. Проблема самоцитування.
Загалом наявність у списках
літератури посилань на видан-
ня, в якому вони опубліковані, -
цілком нормальне явище.
Проте задля більшої інформа-
тивності та зменшення можли-
вості маніпуляцій, спрямова-
них на штучне підвищення зна-
чень показника, в JCR окремо
розміщують показник самоци-
тування та «виправлений»
імпакт-фактор, тобто без ура-
хування самоцитувань.

6. Формула імпакт-фактора
передбачає середню кількість
цитувань на одну статтю про-
тягом певного періоду часу,
проте чи можна прирівняти
видання, в якому 10 статей
процитовано в середньому 40
разів, з виданням, в якому за
той самий час 100 статей отри-
мали по 40 посилань?

Серед інших кількісних
показників Web of Science слід
згадати Іmmеdіасу Іпdех
(індекс оперативності) - відно-
шення кількості цитувань пев-
ного журналу протягом певного
року до загальної кількості ста-
тей, опублікованих у тому ж
році. Цей індекс призначений
для оцінювання швидкості й
ефективності подання опублі-
кованої в журналі інформації
науковій спільноті.

Окремо слід зупинитися на
індексі Еigenfactог (власний
фактор), покликаному дифе-
ренційно враховувати цитуван-
ня з різних джерел. Наприклад,
посилання у статті в журналі
«Nature» розцінюють як більш
вагоме порівняно з посилан-
ням у маловідомому виданні.

Загальна сума індексів
Eigenfactor для всіх журналів
становить 100; індекс для кож-
ного журналу окремо є відсот-
ком від загальної суми і обчис-
люється без урахування само-
цитувань. Оскільки розрахова-
ний показник значною мірою
залежить від кількості статей у
виданні, було додатково ство-
рено індекс Агticle Іnfluence
(індекс впливовості статті),
який є відношенням Eigenfactor
до кількості статей.

Окрім можливості розрахунку
кількісних показників на основі
бібліографічних посилань
Thomson Reuters розробила
спеціальний інструмент -

ІпСites, який на основі аналізу
зазначених індексів поклика-
ний:

- порівнювати кількісні по-
казники установи з іншими
організаціями у певній сфері
інтересів;

- виявляти впливових дос-
лідників і тенденції у різних
галузях науки;

- визначати потенційні нап-
рями розвитку;

- раціонально розподіляти
кошти;

- оцінювати активність спів-
праці та її перспективи тощо.

З можливостями викори-
стання цього інструменту
можна ознайомитись як на
сайті Thomson Reuters, так і в
багатьох статтях з цієї темати-
ки. Зазначимо лише, що для
керівників і адміністраторів він
є надзвичайно зручним для
аналізу діяльності та стратегій
розвитку організацій. Проте
для цього необхідно, щоб біль-
шість публікацій такої установи
було розміщено у виданнях,
що входять до бази Web of
Knowledge, або хоча б журнали
цієї бази активно цитували ці
статті.

SCOPUS. У 2004 р. видав-
ництво Elsevier ввело в дію
наукометричну базу Scopus,
основною метою якої є охоп-
лення більшості наукових жур-
налів світу (нині близько 20
тисяч). Оскільки Sсоpus з’явив-
ся набагато пізніше за Web of
Scieсе, у його розробників була
можливість проаналізувати
недоліки попередників і ство-
рити більш коректні інструмен-
ти кількісного оцінювання нау-
кових видань. Одним з основ-
них показників, які використо-
вує Scopus для оцінювання
авторитетності видань, є
SCImago Jornal Rank (SJR),

подібний до імпакт-фактора,
але, так само як і Eigenfactor з
JCR, є «зваженим показни-
ком», оскільки враховує «авто-
ритетність» цитувань. Показ-
ник розраховують у результаті
ітеративної процедури, він від-
різняється від інших кількісних
показників наукометричних баз
складністю. Методологічні
аспекти його обчислення (з
принципом розрахунку форму-
ли знаходяться в першоджере-
лі [Gonzтlez-Pereira B., Guer-
rero-Bote V.P., Moya-Anegоn
F. A new approach to the metrics
of journals’ scientific prestige:
The SJR indicator // J. Inf. -
2010. - V. 4, N 3. - P. 379-391.
doi: 10.1016/j.joi. 2010.03.002.]).
Коротко лише наведемо фор-
мальні відмінності між SJR та
Eigenfactor:

- перший з них враховує
посилання за 3 роки, тоді як
другий — за 5;

- при розрахунку SJR само-
цитування обмежується 33%, у
його «альтернативи» - виклю-
чається повністю;

- SJR не залежить від кіль-
кості статей у журналі, а
Eigenfactor - залежить.

На відміну від показників
JCR, які публі¬куються у плат-
ному виданні, основні
зна¬чення SJR міститься у від-
критому доступі. Легко встано-
вити також, чи належить жур-
нал, який вас цікавить, до цієї
бази (можна скористатися
Journal Search), або ж знайти
перелік журналів вашої країни
з пев¬ної галузі (Journal
Rankings). Цікавим і дуже зруч-
ним інструментом на основі
розрахункових даних є можли-
вість порівняння різних країн
або журналів за обраними
показниками. Наприклад, по-
рівняємо Україну з Російською
Федерацією, Польщею та
Білоруссю за кількістю циту-
вань. За період 1995-2015рр.
кількість цитувань наукових
робіт значно зменшилась:
Росія – з 215 тис до 25 тис,
Польща – з 120 тис. до 25 тис.,
Україна – з 24 тис. до 8 тис.,
Білорусь – з 9 тис. до 3 тис.

Іван КУЧЕРЯВИЙ, 
доктор філософських наук,

перший проректор Університету
“Україна”

Віктор МАЛИШЕВ, 
доктор технічних наук, дирек-

тор Інженерно-технологічного
інституту Універ-ситету “Україна”
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Кінець 2013-го року. На
Майдані Незалежності, біля
Адміністрації Президента
України та Верховної Ради, зби-
раються на мітинги активісти –
початок Української революції
гідності. А що, час почався.
Український народ вже втомив-
ся від брехливої влади, її
корупцій та всякого мафіозного
зброду. Жебрацтво, безробіття,
відсутність житла, їжі – усе це
привело до того, що люди
вийшли добиватися своїх прав.
Так – це свята правда. Україна
почала своє пробудження.

Почався 2014-й рік, і на
Майдані поруч із активістами
були діти, люди, які разом із
боротьбою за нову Україну
святкували 200 років із дня
народження Тараса Шевченка.
Шевченко був на Майдані
разом із активістами – читалися
його вірші, були його портрети,
а біля КМДА встановлене
незвичайне погруддя Великого
Кобзаря.

Але 2014-й рік минув, прой-
шов 2015-й і ось нарешті 2016-й.
Події на Майдані закінчилися, а
Росія зробила так, що Україна
втратила Крим, та ще розпоча-
лася війна у зоні АТО. Але 2016-
й рік – це рік відомого українсь-
кого поета і «Вічного револю-
ціонера»  Івана Франка. Він
помер 100 років тому, але його
твори і зараз звучать на
Майдані поруч із творами
Тараса Шевченка.

Вічний революціонер –
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю, –
Він живе, він ще не вмер…
І знов згадується 2013-й рік.

Сніг. Барикади на Майдані.
Активісти блокують Адмініс-
трацію Президента України,
слухають виступи різних депу-
татів із Верховної Ради через
авто з гучномовцем, які гово-
рять про Віктора Януковича та
його злочинну владу, а також
про бідне і злиденне життя зви-
чайного українського народу.
На Майдані встановлено сцену,
де виступають різні політики,
артисти. 

Іван Якович Франко був
сином мужика. Він народився
27-го серпня 1856-го року у селі
Нагуєвичі Дрогобицького повіту

(Галичина). Це частина західно-
українських і польських земель,
які входили до складу Австро-
Угорщини.

Коли народився Іван Франко,
Тарас Шевченко в тюремному
Петропавловську, «повний три-
воги в найтяжчому дожиданні»,
сподівався на царську амністію.

Саме у серпні 1856-го року
помер Микола І і відбулась
коронація на царський трон
Олександра ІІ. Але новий цар
викреслив ім’я Шевченка із
амністованого списку. Прави-
тель Росії боявся розкайданити
геніального Шевченка. І наче
всупереч імператорському ти-
ранству, саме в цей час народ-
жується геніальний Іван Франко
– у рік найбільших мук
Шевченка.

Але нелегко довелося і
маленькому Івану. Він бачив, як
Україна марила волею. Австро-
Угорська імперія, яка хоч і ска-
сувала кріпацтво, але вживала
найпідступніших та найхитрі-
ших заходів, щоб втримати
народ в ярмі.

Отож, можна казати, що Іван
Франко з першим своїм поди-
хом життя ввібрав іманентну
потребу волі, тієї «святої
воленьки», яка вітала в укра-
їнському духовному просторі,
що не давала спокою Музі

Тараса Шевченка та запікалась
болем на устах народу і розкві-
тала його надією.

І він вирішив присвятити своє
життя боротьбі за краще стано-
вище трудящого люду, служін-
ню рідній українській літературі
і культурі. І зараз, згадуючи, як
правоохоронці нападали на
активістів, били їх, калічили,
вже можна зрозуміти, що в сер-
цях людей нарешті настало про-
будження того «революціоне-
ра», про якого Франко писав
так:

Він не вмер, він ще живе!
Хоч від тисяч літ родився, 
Та аж вчора розповився, 
І о власній силі йде.
І простується, міцніє,
І спішить туди, де дніє;
Словом сильним, мов трубою,
Міліони зве з собою, –
Міліони радо йдуть,
Бо се голос Духа чуть.
Постраждалі активісти і пра-

воохоронці опинилися у лікар-
нях. Було захоплено Київську
мерію, яку правоохоронці теж
намагалися захистити, але
даремно. Активісти захищали-
ся, як могли, використовували
воду, коктейлі Молотова.
Сталася пожежа – згорів
Будинок профспілок. Потім
були загиблі – герої «Небесної
сотні». Їх портрети і символічні
могили і зараз розміщені на

Майдані та Інститутській вули-
ці. Але у тих активістах – і мерт-
вих і живих ми можемо
побачити тих «Каменярів», про
яких писав у свій час Іван
Франко.

Мов водопаду рев, мов
битви гук кривавий,

Так наші молоти гриміли раз
у раз,

І п’ядь за п’ядею ми місця
здобували;

Хоч не одного там калічили ті
скали,

Ми далі йшли, ніщо не спи-
нювало нас.

Іван Якович Франко – мис-
литель-енциклопедист, філо-
соф, економіст, етнограф і
письменник, що не мав про-
блеми, якою мовою вислови-
тися – німецькою, польською
чи російською. Він застерігав:
«…якась таємна сила в людській
природі каже: «Pardon, ти не
маєш до  вибору; в якій мові
вродився і виховався, тої без
окалічення своєї душі не
можеш покинути, так як не
можеш замінитися з ким іншим
своєю шкірою». Іван Франко
говорив про Тараса Шевченка
так – він був сином мужика і
став володарем у царстві Духа.
Те ж саме скажемо і про нього,
бо тяжка доля так і не зуміла
перетворити золота його душі в
іржу, а його кохання до людей у
ненависть і погорду й віри в
Бога у зневіру та песимізм. Зате
вона дала Україні світоча, кот-
рий свідчив, що «привид, який
бродить по Європі», матеріалі-
зувавшись, загрожує оберну-
тися духовним тоталітаризмом
замість економічного, «а все-
владність комуністичної дер-
жави… означала би тріумф
нової бюрократії над суспільні-
стю, над усім її матеріальним та
духовним життям». Він був
великим українським поетом.
Його поетичні твори будили
дух непокори та протесту проти
всякого гніту. До могили поета
ніколи не заростає народна
стежка.

Андрій ГОРБЕНКО,
журналіст, випускник уні-

верситету

Революція гідності та Іван Франко
Духавність: Франкіана
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«Я для геніїв грядущих 
поле дикеє орав…»

З 3 жовтня по 1 грудня в
«Університеті «Україна» від-
бувся літературно-мистецький
фестиваль «Я для геніїв гряду-
щих  поле дикеє орав», при-
свячений 160-ти річчю з дня
народження Івана Франка.
Ініціатором першого в нашому
університеті літературно-мис-
тецького фестивалю виступила
бібліотека  університету, яка є
осередком творчих заходів і
популяризатором національної
та культурної спадщини Ук-
раїни. Цього року така подія
присвячена 160 річниці з дня
народження Івана Яковича
Франка. До організації  та про-
ведення заходу долучились:
Центр художньої творчості,
Навчально-методичний центр
організації   наскрізного
навчання, кафедра дизайну,
кафедра технології харчуван-
ня, кафедра журналістики,
кафедра менеджменту туриз-
му, кафедра української та
східної філології та відділ
виховної роботи університету.

Фестиваль був запланова-
ний як низка  взаємозв’язаних
заходів. У культурних подіях
Франко-фесту взяли участь
понад 300 студентів, виклада-
чів, науковців університету,
мистецтвознавці і літературо-
знавці, наукові працівники
музейних установ. Студенти  і
науково-педагогічні працівни-
ки відвідали Національний
літературний музей імені Лесі
Українки і Національний центр
народної культури – музей
Івана Гончара, взяли участь у
Всеукраїнській науково-прак-
тичній конференції «Титан духу
і чину» в Інституті філології
Київського національного уні-
верситету імені Тараса
Шевченка, збирали матеріали
щодо художньої і публіцистич-
ної  спадщини Івана Франка.
Чимало юнаків і дівчат написа-
ли есе і творчі роботи,  наукові
дослідження, взяли участь кон-
курсах на краще знання творів
письменника, оформили тема-
тичні виставки: фотовиставку
«Мій Франко», виставку фіто-
дизайну і фалеристики «Укра-
їна в моєму серці», декоратив-
но-прикладну виставку плетін-
ня з бісеру «Україна моя квіту-

ча», провели майстер-клас
«Іменинний пиріг родини
Франків»,. 

Апогеєм фестивалю стало
урочисте свято, на яке  запро-
сили почесних гостей. 1 грудня
до університету завітали: відо-
мий громадсько-культурний
діяч, популяризатор творчості
Івана Франка, внук письменни-
ка Роланд Тарасович Франко,
директор Міжнародного фонду
Івана Франка Ігор Федорович
Курус, акторка Національного
центру театрального мистецтва
імені Леся Курбаса Галина
Анатоліївна Стефанова.

Гарним, ні, просто чудовим і
знаменним для багатьох сту-
дентів і працівників університе-
ту став фестиваль, який був
підсумковим у низці численних
заходів на честь Івана Франка.
Дійство розпочалося велични-
ми звуками гімну «Вічний рево-
люціонер». Як відомо, музику
на вірш Івана Франка написав
Микола Лисенко.

Ведуча фестивалю директор
університетської бібліотеки
Н.П. Колесникова представила
почесних гостей урочистого
дійства. 

Гостей і всіх учасників фести-
валю щиро привітав перший
проректор університету І.Т.
Кучерявий, який зазначив важ-
ливість цієї події для універси-

тетського життя. 
Один із найпатріотичніших

віршів поета «Земле, моя все-
плодющая мати…» прочитав
студент-заочник спеціальності
«Українська мова і література»,
народний декламатор Май-
дану Олександр Ліщенко.

Будучи доволі молодим,
І. Франко приїздить до Києва,
де працює у бібліотеці колегіу-
му Павла Галагана. Тут він зна-
йомиться із курсисткою Ольгою
Хоружинською. Зароджуються
дружні стосунки і симпатії, які з
роками переросли в глибокі
почуття. На згадку про них
залишились листи подружжя. 

Фрагменти  вистави  «Под-
ружжя» представили учасни-
кам фестивалю Р.Т. Франко,
котрий прочитав кілька листів
свого діда. А думки і почуття
Ольги Хоружинської озвучила
акторка театру і кіно, лауреатка
премії імені Василя Стуса  –
Галина Стефанова. (на знімку)

Бібліотека нашого універси-
тету представила учасникам
фондову колекцію Франкіани.
Це твори письменника і дослід-
ження про його творчість. Біля
книжково-ілюстративної вис-
тавки «Твоїм будущим душу я
тривожу» виступила заступник
директора бібліотеки навчаль-
ного закладу Н.В. Панасюк.

Кохання…Саме воно наго-

роджує прекрасне і вічне на
землі. Кохання надихає й окри-
лює. Не оминуло це почуття й
письменника. Підтвердженням
тому є твір, в якому поет описав
кохання до Ольги Рошкевич.
Це вірш «Тричі мені являлася
любов». Його прочитала сту-
дентка І курсу спеціальності
«Туризм» Марія Ковтун.

Ідея розбудови української
державності є основною в
художніх творах і публіцистиці
відомого письменника. На
цьому наголосив у своєму
виступі директор Міжнарод-
ного фонду Івана Франка І.Ф.
Курус. 

В нашому університеті відбу-
лася благодійна акція, при-
свячена збору коштів на спо-
рудження повно фігурного
пам’ятника І.Я. Франку. Пре-
зидент студентського самовря-
дування Оксана Бєлаш повідо-
мила, що ці кошти будуть пере-
ведені на рахунок Міжнарод-
ного фонду Івана Франка.

А яке свято без пісні і танцю?
Тож вони були представлені на
фестивалі. Народна артистка
України, доцент університету
Світлана Мирвода чудово
виконала два українські
романси. Гурт «Веремія» заспі-
вав пісню «Червона калина,
чого в лузі гнешся» (на вірш
Івана Франка, музику написав
композитор Богдан-Юрій
Яновський).

Сподобався багатьом при-
сутнім виступ танцюристів
Центру художньої творчості
університету студентів Надії
Бабинець і Владислава Ка-
банця. Вони виконали компо-
зицію на українську народну
пісню «Чом ти не прийшов» у
хореографічній постановці Бо-
риса Борисова.

На завершення фестивалю
найактивніші його учасники
були відзначені грамотами і
подарунками.

Свято вдалося. Воно засвід-
чило зацікавленість  студент-
ської молоді до художньої
творчості  Івана Франка –
видатного сина України,
покликом і девізом якого були
«праця, щастя і свобода».

Анатолій УРБАН

Вистава. Фото Ганни Мурашко
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В епоху реформування
закладів вищої освіти пробле-
ми якісного інформаційного
забезпечення навчального
процесу та наукових дослід-
жень ВНЗ є ключовими для
роботи їх бібліотек. Сучасні
інформаційні технології зміни-
ли стандарти бібліотечної
роботи. Зазнала змін стратегія
пошуку інформації, значно роз-
ширився доступ до інформа-
ційних джерел.

Бібліотека Університету
«Україна» має чимало гарних
напрацювань у цьому напрям-
ку. Останнім часом в її роботі
з’явилося багато нового.
Зокрема, вона має бібліотеч-
ний фонд  традиційних ресур-
сів, передплачені бази даних,
тестові інформаційні продукти,
власну базу даних – електрон-
ний каталог, завдяки чому
забезпечує потреби користува-
чів. Тож не випадково бібліоте-
ка університету не вперше про-
водить науково-практичні семі-
нари-тренінги. Нашим праців-
никам є що розповісти своїм
колегам з інших вищих
навчальних закладів України, а
заодно і перейняти кращий
досвід.

Нещодавно такий семінар-
тренінг відбувся саме в
Університеті «Україна». Його
тема – «Технології управління
бібліотекою вищого навчально-
го закладу».

Семінар відкрила начальник
управління навчально-вихов-
ної роботи нашого університе-

ту О.А. Веденєєва. У вступно-
му слові вона розкрила роль і
місце бібліотек ВНЗ у світлі
Закону «Про вищу освіту».

Присутні заслухали та обго-
ворили низку доповідей. 

Директор бібліотеки Універ-
ситету «Україна» Н.П. Колес-
никова розкрила питання «Про
інформаційну компетентність в
управлінській діяльності бібліо-
тек». Вона зазначила, що змі-
стовна діяльність бібліотек
багатопланова, проте пріори-
тетним напрямком роботи є
дотримання законодавчих
документів. Так, керівник озна-
йомила присутніх із норматив-
но-правовою базою діяльності
бібліотек вищих навчальних
закладів  і зробила  наголос на
найбільш важливих постано-
вах Кабінету міністрів України.
Мова йшла про  Закон України
«Про бібліотеки і бібліотечну
справу», про схвалення До-
вгострокової стратегії розвитку
української культури, а також
про Концепцію державної полі-
тики щодо розвитку національ-
ної видавничої справи та
популяризації читання на
період до 2025 року. Особливу
увагу приділила Стратегії роз-
витку бібліотечної справи на
період до 2о25 року «Якісні
зміни бібліотек для забезпе-
чення сталого розвитку Укра-
їни». Ці документи, на думку,
Н.П. Колесникової, є основни-
ми важелями управління біб-
ліотечними закладами. Важли-
во також не забувати про

головні функції управління біб-
ліотекою. А такими є облік,
контроль, статистика.

Визначивши важливу роль
проектування у бібліотечній
роботі, доповідачка висвітлила
Концепцію реформування біб-
ліотеки Університету «Укра-
їна». Ознайомила присутніх
також з авторським проектом:
«Інформаційно-комунікаційне
середовище бібліотеки». Вод-
ночас зазначила, що в органі-
зації планування роботи бібліо-
теки повинен бути імператив-
ний підхід, розкрила структуру і
зміст планування, його види:
перспективний, річний, бізнес-
план.

Увагу присутніх привернула
також доповідь заступника
директора бібліотеки універси-
тету Н.В. Панасюк «Технології
обслуговування бібліотеки ви-
щого навчального закладу». У
виступі йшлося про сукупність
прийомів, методів взаємодії,
які використовують працівники
книгозбірні. Адже мета роботи
кожної бібліотеки – ґрунтовне і
оперативне задоволення запи-

тів усіх її користувачів.
Головний фахівець бібліоте-

ки нашого університету
Т.О. Могилівська розповіла про
наукову компоненту у функціях
управління книгозбірнею.
Зокрема, представила учасни-
кам семінару первинні доку-
менти бібліотеки.

Активну участь в обговорен-
ні доповідей узяли працівники
бібліотек університету імені
Драгоманова, Білоцерківського
інституту економіки та управ-
ління, Новокаховського гумані-
тарного інституту та інші.

Змістовним виявився тре-
нінг-практикум, на якому йшло-
ся про складові статистичних
показників роботи книгозбірні
ВНЗ, про методику ведення
типового щоденника такої
роботи та про укладення
номенклатури справ бібліоте-
ки.

Учасники семінару здійснили
екскурсію бібліотекою нашого
університету.

Наш кореспондент

Якщо є дуже гарний досвід, 
то чому б його не запозичити

Семінари

Конференції

З актуальної 
тематики

В нашому університеті відбу-
лась традиційна, вже XVI
Міжнародна науково-практична
конференція «Актуальні про-
блеми навчання та виховання
людей в інтегрованому освітнь-
ому середовищі у світлі реалі-
зації Конвенції про права осіб з
інвалідністю».

На пленарному засіданні
виступили президент Універ-
ситету «Україна» П.М. Талан-
чук, директор представництва
Фонду ім. Фрідріха Еберта в
Україні пан Маттес Бубе,
Уповноважений Президента
України з прав людей з інвалід-
ністю, голова Всеукраїнської
громадської організації
«Національна Асамблея інвалі-

дів України» В.М. Сушкевич,
проректор з наукової робо-
ти Університету «Україна»
П.Ю. Липський та інші.

Відбулися секційні засідан-
ня, на яких були представлені
та обговорені доповіді з акту-
альних проблем навчання та
виховання людей з інвалідні-
стю. Визначено переможців
студентських наукових робіт за
тематикою конференції.

Відбулися також виставка
продукції оздоровчого харчу-
вання, виставка-перегляд нау-
кової та навчально-методичної
літератури «Інклюзивне нав-
чання: здобутки, досвід, пер-
спективи».

Власна інформація

Фото Ганни Мурашко
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Жоржини Світлани Мирводи
Твої люди, університете

Ще зовсім недавно ми милу-
вались осінніми жоржинами, і
не лише у квітниках, а й у
Національному музеї літерату-
ри, де відбувся вечір Світлани
Мирводи, на якому народна
артистка України знайомила
присутніх зі своїми «жоржино-
вими» романсами. «Жоржино-
ві» романси посідають у твор-
чості співачки особливе місце.
Чому? А про це запитаємо у
Світлани Мирводи…

–Світлано, чому романси
саме «жоржинові»? Осінніх кві-
тів так багато…

–Саме таку назву має один із
моїх перших, написаних для
мене, і найулюбленіших –
«Жоржиновий романс» на вірш
Юрія Тітова і музику Віталія
Кияниці. Цей жанр давно мене
вабив… Почала співати зі старо-
винних романсів, а вже згодом
репертуар збагатився творами
сучасних авторів. Нерідко над
романсом працюємо втрьох із
поетом і композитором, бо, як
казала моя подруга поетеса
Галя Галичанка: «Слово поета,
помножене на музику і транс-
формоване через душу вико-
навця, – це молитва до Бога».
Таке моє ставлення до романсу
– в ньому відчуваю кожне
слово і намагаюсь передати
слухачам, щоб зазвучали най-
потаємніші струни серця.

–Ваша улюблена пісня із
циклу «жоржинових» роман-
сів?

–Їх у мене кілька: «Грона ака-
цій», «О, соловію», «Стрілець-
кий романс». Зараз ще нові
народжуються, які дуже
люблю, – це про події на Сході…
Взагалі на передовій бійці із
задоволенням слухають роман-
си. Кажуть, що це їм нагадує
сім’ю, рідний дім. А я із задово-
ленням їх дарую…

–Гадаю, Ваша улюблена
пора року – осінь, бо квітнуть
жоржини…

–Моя улюблена пора року
та, в якій живу. Осінь приваб-
лює своїм романтизмом, навіть
коли дощить. Це ж так при-
ємно: тепло вдягненій під пара-
солькою іти поволі і думати про
все…, а прийде зима – там свої
принади. Про весну, коли про-

кидається життя і почуття,
хочеться теж співати. Ну, а вліт-
ку – величезні можливості для
активної діяльності.

–А самі вирощуєте жоржи-
ни?

–Жоржинами зазвичай

милуюсь на Волині біля бать-
ківської хати. Мама завжди
садила ці квіти, і зараз жоржи-
ни там ростуть, вирощує
сестра, яка частіше навідується
в родинне обійстя. Я буваю
влітку певний час, а протягом

року – наїжджаю. Притягує
рідна земля, відчуваю, що там
набираюсь сили після шалено-
го ритму життя у столиці…

–Вам дарують жоржини?
–Дарують восени, і це нага-

дує мені рідний дім, маму…
Квіти люблю всі, особливо,
коли приходжу з ними після
концерту і ставлю у різні вази,
розмовляю з ними – це мені
приносить заспокоєння, якусь
релаксацію…

–Ваш улюблений колір жор-
жин? І чому такий?

–Люблю жоржини насичено-
го червоного, бордового коль-
орів.

«Червоне – то любов»…
–Про журбу не будемо гово-

рити… Що означає для Вас
любов?

–Любов – це дуже об’ємне
поняття для мене. Дійсно, треба
любити близьких, друзів, світ,
життя, свою країну, чужих
людей, те, чим займаєшся, – всі
про це знають, а на практиці як
часто ми бачимо протилежне.
Треба нам вчитись любити, ще
раз вдумливо прочитати
Заповіді. А кохання – це дещо
інше – тут уже двоє – він і вона.
Це почуття трепетне, вразливе,
його треба вміти зберегти і
підтримувати. І цьому треба
вчитись…

–Світлано, вашою «супутни-
цею» романсів є бандура, перші
акорди якої наповнюють серце
слухача радістю та піднесен-
ням. А що означає для вас
бандура?

–Бандура – це моє єство, уже
більше, ніж музичний інстру-
мент. Стільки років вона поряд
зі мною, як посестра. Де вона
тільки не бувала – і в Гімалаях
(Непал), і у Флориді (США), і
на Сахаліні (РФ), і в Іспанії,
Італії, Румунії, Угорщині,
Німеччині, Індії і по всій Україні
– літаки, потяги, автобуси,
автомобілі… Особливо люблю
презентувати бандуру як сучас-
ний і модний інструмент.

Наталія СРІБЛЯНСЬКА,
(журнал «Справи сімейні»,

№ 11, 2016 р.)

Несподіваний дует. Світлана Мирвода виконує сучасну ліричну
пісню з гостем університету

Фото Ірини Монтрін

Н власному ювілейному концерті
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Бог і Україна – понад усе
Рецензія

У серці вишневім зігріта,
Запліднена у боротьбі

Пелюсточка білого цвіту –
Знак вірності, Ненько, тобі.

Т. Домашенко

Минуло два роки відтоді, як
вийшла у світ чергова поетична
збірка вишнівчанки Тетяни
Домашенко із крилатим обра-
зом у назві, що саме їй і нале-
жить, – «Небесна Сотня воїнів
Майдану». За цей час книга
двічі була перевидана – загаль-
ний тираж сягнув 13 тис. при-
мірників, які майже всі були
безкоштовно розповсюджені
меценатами-благодійниками
на Київщині.

Публікації, якими розпочи-
нається книга, зібрані з періо-
дичних видань різних куточків
України, де відбувалися зустрі-
чі-презентації. Вони підтверд-
жують, що книга є досить важ-
ливою і своєчасною. Особливо
вдячні педагоги, зокрема вчи-
телі-словесники, для яких ця
поезія стала своєрідною скарб-
ничкою матеріалів духовно-
патріотичного виховання
шкільної молоді.

Наступна книга Тетяни
Домашенко «Ангели-охоронці»
– це своєрідне продовження
попередньої збірки. Болючі
рани патріотів України, що й
досі кровоточать на Сході, не
дають спокою чуйному серцю
поета. І трагічна доля народу,
котрий віками виборює свою
долю, виливається в її щемливі
поетичні рядки, що крізь біль і
трагізм сьогодення надихають
українців вірити в незборимий
дух нації, у той «солодкий плід
солоного терпіння», у щасливе
й неминуче «жниво святих сія-
чів».

Із попередньої збірки увійш-
ли всі посвяти героям Небесної
Сотні та воїнам-захисникам,
чиї душі ангелами злетіли в
небо і стали охоронцями своєї
Богом даної рідної землі.

Сподіваємося, що й ця пое-
тична збірочка із не менш кри-
латою назвою полине на
ангельських крилах до своїх
шанувальників словом-молит-
вою небайдужого серця автор-
ки.

Як землячка поетеси хочу
зауважити, що всі, хто щирим
серцем любить Україну,
можуть почерпнути з поезії
Тетяни Домашенко ту духовну
силу, яку дає їй рідна земля, та
життєве кредо: «Бог і Україна –
понад усе». Вишнівчани свідомі
того, що своїм полум’яним сло-
вом саме в нашому «найвиш-
невішому місті у світі» авторка
творить поетичний літопис
оновленої України. А крилатий
образ, що полетів по всьому
світу, об’єднавши героїв
Майдану в НЕБЕСНУ СОТНЮ,
став не лише надбанням автор-
ки, а й гордістю оспіваного зем-
лячкою міста Вишневого. Адже
саме у нашому, заквітчаному
буйним біло-цвітом «стиглою

вишнею котяться десяток виш-
невих літ» щирої українки з
Полтавщини, яка 

…серцем прикипіла до
Вишневого,

Пелюсткою любові-доброти.
Мій білий цвіте, віку полу-

дневого,
Дай Бог тобі до плоду доро-

сти!
Ось і дозрів ще один плід

поетичної творчості Тетяни
Домашенко, на який із нетер-
пінням чекають шанувальники
духовно-патріотичної поезії.
Адже щире серце і щедра душа
Тетяни Михайлівни добре зна-
йомі не тільки вишнівчанам.
Вона провела безліч творчих
зустрічей по всій Україні перед
різновіковими аудиторіями. Та

найбільш емоційно щемливи-
ми і для авторки, і для слухачів
були зустрічі з воїнами АТО,
особливо на передовій.

Її талант ще не до кінця
визнаний і належно не оціне-
ний. Але ж Муза, що поселила-
ся в палкому серці поетеси, уже
створила свою духовну ауру
над вишневою Україною.

«Від цвіту – до плоду
Доріженьку Хресну
Пройди, мій народе,
Пройди і Воскресни!»

Олена КОЛОМІЄЦЬ,
редактор, кандидат філо-

логічних наук, 
доцент Університету

«Україна»

І поетичним словом
Ось такі наші випускники

Серед понад 10 тисяч випуск-
ників нашого університету
абсолютна більшість стали
успішними підприємцями,
фахівцями в різних госпо-
дарських галузях. Чимало вчо-
рашніх студентів працюють у
культурно-мистецьких устано-
вах і організаціях, займаються
благодійництвом.

Є й творчі особистості, котрі
успішно зарекомендували себе
в художній творчості. А старту-
вали як письменники вони іще
під час навчання в університеті.
Назву, насамперед, Геннадія
Горового та Оксану Раду-
шинську, котрі, незважаючи на
проблеми зі здоров’ям, стали
знаними поетами. І Геннадій, і
Оксана – автори кількох пое-
тичних та прозових книг,
члени Спілки письменників
України.

Вагомий художній доробок і
інших випускників нашого уні-
верситету. Тож не дивно, що
нинішнього року в Імідж-центрі
навчального закладу, у його

керівника, доцента Н.І.
Головченко виникла ідея випу-
стити збірку кращих творів
недавніх студентів університе-
ту. Збірку назвали «Любов до
життя». Що й казати, промови-
ста назва. Адже майже абсо-
лютно всім представленим у
збірці творам притаманний
оптимізм, непідробний патріо-
тизм. А загалом назву взято з
вірша Світлани Патри, пред-
ставленого у першій книжці
серії. Гарну передмову до збір-
ника написав президент уні-
верситету П.М. Таланчук. Він
назвав своє вступне слово теж
гарно – «Камертон прагнення
до життя». Керівник навчаль-
ного закладу назвав своїх
вихованців успішними людьми:
всі вони здобули вищу освіту,
стали членами Національної
спілки журналістів України,
лауреатами багатьох престиж-
них літературних премій, пре-
мій за благодійну діяльність,
ведуть активну громадську
діяльність, працюють.

Збірка відкривається вірша-
ми і прозою Геннадія Горового.
Випускник університету вже
давно публікується в періодич-
ній пресі, є автором чотирьох
поетичних збірок та повісті для
підлітків «Дзел-ле-еннь-світ».
Лауреат і переможець багатьох
фестивалів та конкурсів.

Приблизно такі ж здобутки
Лілії Завойської, Світлани
Патри, Оксани Радушинської.
Голосно заявили про себе
також Альона Загребельна,
Світлана Проніна, Анна
Крюкова, Олександр Чорний.
Віриться, що кращі твори у них
попереду. Бо вони, попри серй-
озні проблеми зі здоров’ям,
молоді, енергійні, а головне –
талановиті.

Думається також, що їхні
твори, відібрані для збірника,
привернуть увагу багатьох сту-
дентів університету (і не тільки
студентів), усіх тих, хто залюб-
лений у художнє слово.

Власна інформація
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Так ще у 712 році написав у
вірші «Кодзікі» Ямато Такеру-но
Мікото. В цих словах любов до
рідної землі, яку японці не про-
сто люблять, а боготворять.

Для сучасного пересічного
українця Японія – це, насампе-
ред, країна високих технологій:
електроніка, комп’ютерна техні-
ка, автомобілі, телевізори,
відео- та фотоапаратура, які
активно і владно вторгаються у
сферу повсякденного побуту. До
цього слід додати особливо
екзотичні види східних єдино-
борств. Дехто, можливо, згадає
про Хіросіму та Нагасакі.

Вже не один десяток літ сотні
експертів обговорюють японсь-
ке диво. Йдеться про потужний
ривок в економіці. І це в країні,
що зазнала нищівної поразки у
Другій світовій війні, зруйнова-
ній, сплюндрованій, приниже-
ній, із мільйонними людськими
втратами. Та швидко відновили
економіку, підняли її на дуже
високий рівень, увійшли до пер-
шої трійки країн, а в деяких
галузях стали лідером.

Багато що дивує зарубіжних
гостей у побуті й культурі Японії.
До неї придивляються, вив-
чають на різних рівнях. Чимало
книг написано і, віримо, буде
написано науковцями, пись-
менниками, всіма, хто залюбле-
ний в цю цікаву й неповторну
країну.

Цього, звичайно, дуже мало,
щоб краще зрозуміти японців і
їхню картину світу, їхню винят-
ковість та особливість.

Студентам нашого універси-
тету в цьому дуже допомогла
нещодавня зустріч із відомим
вітчизняним японознавцем
Андрієм Накорчевським. Тема
його цікавої лекції – природо-
знавча. Адже екології в цій краї-
ні приділяють постійну й
неослабну увагу. Це одна із дав-
ніх традицій.

Японія належить до невели-
ких за розміром країн, оскільки
займає всього 377 855 км2  (0,3
% земної суші). Розташована
вона у крайній східній частині
азіатського континенту. Терен
Японії відзначається тим, що
становить собою довгий вузь-
кий ланцюжок приблизно із

семи тисяч (7 000!) островів.
Країну омивають води Тихого
океану, а також Японського,
Охотського, Східнокитайського
та Внутрішнього морів.

Серед особливостей Японії
назвемо й те, що майже 80% її
території займають гори, біль-
шість яких покрита лісами.

Здавалось би, радій тому, що
є. Але не такими були, є і, споді-
ваємося, будуть завжди японці.
Один із їх чудових витворів –
японські сади. Це – витонченість

та досконалість, у них душа зли-
вається з природою.

Японський сад – це світ, від-
творений у мініатюрі: штучні
пагорби й окремі камені симво-
лізують гори, ставки особливої
форми. Кожна деталь саду –
частина єдиної композиції, сенс
якої не можна одразу осягнути.
Про сади складають вірші, пісні
та легенди. Тут місце для меди-
тації, яку вважають втіленням
божественних сил.

Лектор підкреслював свою
розповідь світлинами, посилан-

нями на думку багатьох дослід-
ників неповторного японського
дива. Зазначалось зокрема, що
віра в прогрес і передові техно-
логії ніяк не суперечить праг-
ненню людей жити у злагоді з
природою. Одна з причин того –
загальне дотримання релігійних
традицій та цінностей у повсяк-
денному житті. Прихильники
однієї із основних японських
релігій – синтоїзму – поряд із
предками шанують божества
природи, втілені в горах, річках,

«Нема у світі кращої землі!»

Японське диво

деревах. Канони другої чільної
релігії – дзен-буддизму – впли-
вають на чимало прикладних
видів мистецтва, а також на
чайну церемонію і садівництво.

Найвідоміші японські сади
були створені в епоху Хейан – з
VII до XII століття. У ті часи при-
дворна культура набула свого
найвищого розвитку. Саме в
епоху Хейан був написаний
трактат – основна праця про
облаштування садів, яка і сьо-
годні не втратила своєї актуаль-
ності. Не можуть не привернути

уваги мініатюрні сади (цубоні-
ви) площею 3 м2 . Вони облаш-
тувалися гарно, із дотриманням
усіх складових такого штучного
дива.

А щодо найвідоміших японсь-
ких садів, то у них є автори. Їх
зараз називають ландшафтними
архітекторами. Ось ці видатні
японці: Сегіморі Мірей, Ісаму
Ногуті, Ягамата Арітомо (до речі,
перший міністр оборони краї-
ни), Огава Дзіхей, Кінсаку
Накане…Їх уже немає, а їхні сади
– музеї, святилища – зачаро-
вують, та й будуть зачаровувати,
не тільки співвітчизників, а й усе
людство. Бо японські сади – це
витонченість, досконалість. І в
цьому могли переконатись при-
сутні на лекції відомого вченого,
письменника.

Відвідування знаменитих
садів – обов’язковий пункт про-
грами для всіх іноземних тури-
стів. І мандрівники тільки раді
цьому. Адже сувора естетика
японських садів зачаровує гос-
тей із Заходу. Тільки на острові
Кіото сотні садів, які мають виг-
ляд сухих пейзажів, неповтор-
них чудес із каменів. Серед них –
райський сад Бедо, створений
майже тисячу років тому, тоді,
коли люди вірили у близький
кінець світу. Інша пам’ятка Кіото
– самурайський сад Сісен-до.
Покритий піском, ретельно роз-
чесаний граблями, він є майдан-
чиком для роздумів. Є чайні
сади і сади дзен, які можна лише
споглядати і ні в якому разі не
входити. Сади Реандзі та
Кінкакудзі – одні із найпопуляр-
ніших у фотографів усього світу.
Останній із них, утративши пер-
вісний вигляд, повністю заріс
мохом і настільки став унікаль-
ним, що увійшов до Списку все-
світньої спадщини ЮНЕСКО.

Японські сади – рукотворне
диво Японії. Вони викликають
почуття спокою, тиші, простоти,
природності. Поступово і в
Україні на окремих дачних
ділянках з’являються витончені
сади каменів, куди можна при-
ходити, щоб заспокоїтися, зняти
стрес, поміркувати.

Власна інформація

Андрій НАКОРЧЕВСЬКИЙ: релігієзнавець, ландшафт-
ний архітектор, письменник, перекладач, мандрівник,
фотограф. Автор книг: «Енциклопедія Сінто»,
«Японський буддизм», «Японські сади», «Самурайські
пісні». Куратор та організатор численних художніх
виставок українських митців в Японії та японських
митців в Україні. Володар другого дану з іайдо школи
Рюсін Дзіген-рю.

Японські сади – це велика картина, написана камін-
ням, деревами, травами та водою. В основі японського
саду – гармонійне поєднання принципів інь і янь, тіні й
світла, спокою та динамізму.

Нещодавно А. Корчевський прочитав у нашому уні-
верситеті другу лекцію циклу «Японські сади та
мистецтво їх творення».
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Коли слова не ті і не такі
Мово моя українська

Включіть радіо, ТБ, почитайте
періодику і майже одразу почує-
те, прочитаєте: «кілька років
назад», або ж «кілька років тому
назад». І те, і те неправильно.
Треба «кілька років тому». Отже,
назад зайве в словосполуці.
Прислівник назад доречний
тоді, коли йдеться про напря-
мок.

Часто-густо можна почути чи
прочитати, якщо йдеться про
календарний час: «грудня міся-
ця». Слово місяця тут зайве,
досить тільки написати назву
того чи іншого місяця.

Львівський мовознавець І.
Фаріон називає стислість харак-
терною рисою українського сло-
вотвору, а тому рекомендує
заміняти «зужиті скальковані
словосполуки спружиненими
автентичними відповідниками»,
наприклад: досягти взаєморозу-
міння, прийти до згоди – поро-
зумітися, займатися торгівлею –
торгувати, підбити підсумки –
підсумувати, прийняти рішення
– вирішити тощо.

Аналогічно нести відпові-
дальність (калька російського
вислову нести ответственность –
краще відповідати, давати оцін-
ку – краще оцінювати).

Обов’язок кожного, вважає Р.

Зорівчак, – стежити за власним
мовленням, висловлюватися
якомога стисліше та точніше,
вживати якомога менше словес-
них штампів.

І знову русизми
Поширеною лексичною

помилкою, що спричинена
негативним впливом російської
мови, є вживання слів у негатив-
ному для них значенні.
Здебільшого цьому сприяє між-
мовна омонімія – функціону-
вання у близькоспоріднених
мовах однозвучних слів, що
мають різні значення.
Найчастіше це стосується діє-
слів, а саме:

- цитата являється треба цита-
та є;

Впливом російської мови
замість є в ролі зв’язки викори-
стовують особові дієслова явля-
тися; така заміна – порушення
норми, адже в українській мові
дієслово являтися вживають зі
значенням «з’являтися, прима-
рюватися, снитися»;

- зустрічаються в спілкуванні,
правильно трапляються в спіл-
куванні. Зустрічаються люди,
інші живі істоти а не щось інше.
За словами відомого письмен-
ника і мовника Б. Антоненка-
Давидовича, «ми часто вдає-

мось до слова зустрічатися,
коли, власне, ніякої зустрічі
нема й не може бути»;

- церква дивиться невеликою,
напевне, церква є (видається)
невеликою. Це очевидна калька
російського слова смотреть (ся),
яке має відмітне значення; укра-
їнське дієслово, натомість,
виправдане в іншому контексті:
він дивиться на неї; хоча сучасні
словники приписують реєстро-
вому слову дивитися значення
«мати який-небудь вигляд»,
супроводячи його ремарками
переносно, рідко;

- наче попадаєш у казку –
треба потрапляєш у казку.
Дієслово попадати недоречно
вживати у значенні «опинятися в
певних умовах», хоча сучасні
словники узаконюють це зна-
чення, коли йдеться про неспри-
ятливі умови;

- мають місце у середовищі –
є (перебувають) у середовищі.
Дієслово мати вживаємо в іншо-
му значенні, наприклад: Іва-
ненки мають автомобіль.

Міжмовна омонімія стосу-
ється не тільки дієслів, а й інших
частин мови. Ось два приклади:

- з любого кутка, правильно з
будь-якого кутка: український
прикметник любий має значен-

ня «милий, коханий», наприк-
лад люба розмова, тому він у
жодному разі не може замінити
займенника будь-який;

- побудована без одного
цвяха – побудована без жодно-
го цвяха: буквально перший
вислів слід розуміти так: будую-
чи церкву, використали на один
цвях менше, ніж планували;
насправді у словосполуці недо-
луго скальковано російський
вислів без единого гвоздя, в
українській мові в цьому кон-
тексті прикметнику единый від-
повідає займенник жодний.

Нерідко студенти калькують
фразеологізми, наприклад: не
можу відвернути від неї погляд,
а треба відвести погляд, кида-
ється в очі замість правильного
впадає у вічі тощо.

Доволі часто студенти послу-
говуються словами, що утворені
за російськими словотвірними
моделями, забуваючи про влас-
не українські. Здебільшого
йдеться про прислівники, які на
відміну від російських аналогів
творяться префіксально-суфік-
сальним способом. Наприклад:
неправильно вечором, літом,
осінню, зимою, висотою, глиби-
ною, довжиною, товщиною,
шириною, а треба: увечері, уліт-
ку, восени, взимку, заввишки,
завглибшки, завдовжки, зав-
товшки, завширшки.

Рідше це стосується безсу-
фіксних іменників, замість яких
уживають суфіксальні російські
аналоги (осадок, красота
замість правильних автентич-
них відповідників осад, краса), а
також однослівних питомих
назв, які за аналогією до чужої
мови заміняють словосполука-
ми, приміром: залізна дорога,
залізнична дорога, а треба
залізниця.
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