
№ 3�4 (107�108) 2009 Газета заснована у лютому 2000 р.

Нещодавно поповнився за�
гін Почесних професорів на�
шого університету. Такого ви�
сокого звання удостоєний
патріарх Української Правос�
лавної церкви Київського
патріархату Філарет. Він уже
не один рік підтримує тісні
зв'язки з нашим університе�
том. Близько двох місяців тому
виступив ыз гарною лекцією
перед викладачами і студен�
тами навчального закладу.
Загалом патріархат активно
сприяє подальшій розбудові
університету.

Тамара Дмитрівна Бакум –
кандидат фізико�математич�
них наук, професор Івано�
Франківської філії нашого
університету. Як викладач і
науковець утвердилась у зна�

Нещодавно комітет із Дер�
жавної премії України в га�
лузі архітектури повідомив,
що до конкурсу на здобуття
Державної премії України в
галузі архітектури 2009 року
допущено серед інших творів:

Інститут розвитку людини в
м. Києві. Колектив претенден�
тів: Слєпцов О.С. – архітектор,
керівник авторського колекти�
ву, Сагулін М.І. – архітектор,
Колесникова Т.Є. – інженер�
будівельник, Таланчук П.М. –

президент Відкритого міжна�
родного університету розвит�
ку людини «Україна», Кузик
М.Т. – генеральний директор
ПП «Юкон�Буд». Твір висунуто
Українською академією архі�
тектури.

Від редакції.
Як відомо, триває будів�

ництво нових корпусів нашого
університету на Львівській,
23. Сподіваємося, що й вони
претендуватимуть на високу
відзнаку.

Нещодавно волонтери на�
шого університету побували у
відомій столичній дитячій
лікарні «Охматдит». Студен�
ти, різних факультетів,
спілкувалися з ВІЛ�інфікова�
ними дітьми. Це були вже не
перші відвідини одного з
відділень лікарні.

Волонтери привезли дітям
подарунки, привітали зі свя�
том 8 Березня, виступили з
невеликим концертом. А го�
ловне – знову подарували
своїм підопічним радість, до�
дали впевненості в тому, що
хлопчики і дівчатка з допомо�
гою медиків подолають недугу.

Почесні професори
університету

На здобуття Державної
премії України

Подарували радість

Вітаємо

Знай наших

ному на Прикарпатті Інституті
нафти і газу. Тамара Дмит�
рівна – автор близько 100 на�
укових робіт, 30 методичних
розробок, вона має два ав�
торські свідоцтва на винахо�
ди. Активна наукова та мето�
дична робота Т.Д. Бакум у
філії відзначена кількома гра�
мотами Президента універси�
тету. Чимало вихованців Т.Д.
Бакум стали переможцями
багатьох всеукраїнських і
міжнародних конкурсів.

До звання професора ка�
федри програмного забезпе�
чення автоматизованих сис�
тем у Тетяни Дмитрівни дода�
лося ще одне – вона обрана
Почесним професором Уні�
верситету «Україна».

Наш кореспондент

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

На знімку: вручення почесної відзнаки патріарху
Української Православної церкви Київського патріархату Філарету.
Її йому вручили начальник науково'дослідної частини університету
Г. Ф. Нікуліна та помічник Президента університету О. С. Кривоносов

Фото Лариси ЗОТОВОЇ

Милосердя



Орган студентського са�
моврядування (ОСС) – це
об'єднання студентів будь�
якої частини студентської
громади (ВНЗу, факультету,
гуртожитку тощо) для ре�
алізації діяльності студентсь�
кого самоврядування. Тобто
ОСС – це орган, що від імені
студентів створює, ухвалює й
реалізує свої рішення.

Основні завдання органів
студентського самоврядуван�
ня: працювати на студентів,
представляти й висловлюва�
ти позицію студентів, предс�
тавляти студентську громаду
в адміністрації ВНЗу й перед
викладачами, захищати пра�
ва й інтереси студентства, до�
помагати студентам та вирі�
шувати їхні проблеми, інфор�
мувати студентство, сприяти
створенню належних умов
для навчання, проживання й
відпочинку студентів, органі�
зовувати позанавчальне жит�
тя студентів: дозвілля, спор�
тивні заходи, відпочинок тощо.

Органом студентського са�
моврядування можуть бути
звичайна команда студентів,
ініціативна група чи студе�
нтський парламент, рада, де�
канат та виконком.

Навчальний процес – це
найважливіший аспект студе�
нтського життя. Успішність
студента та відвідування за�
нять є головними критеріями
оцінки роботи студента, тому
важливо відслідковувати ці
показники. Аналізуючи дос�
від, отриманий на ХІ Раді
лідерів студентського самов�

рядування Університету «Ук�
раїна», учасники дійшли вис�
новку, що одними з найефек�
тивніших моделей є створен�
ня рейтингу груп, який скла�
дається з багатьох показни�
ків. Це – успішність, відвіду�
вання, участь студентів у за�
ходах наукового характеру,
волонтерських акціях, спор�
тивних змаганнях, культур�
них акціях та інше. Особливо
потрібно відмітити досвід та�
кої роботи студентського ак�
тиву в Кіровограді та Горлівці. 

Для заохочення ефективної
роботи студентів кожного
семестру визначається: кра�
щий факультет, краща група
та присвоюється стипендія
Президента Університету «Ук�
раїна» кращим студентам.

Студентське самоврядуван�
ня активно співпрацює в ор�
ганізації наукової роботи як
складової навчального про�
цесу. Організовуючи роботу
волонтерів, студентський ак�
тив є ініціатором організації
«круглих столів», семінарів,
тренінгів, дебатів. Так, у Кіро�
вограді активно працює сту�
дентський наково�публіцис�
тичний клуб «Я хочу це знати».
Представники ІХ Ради лідерів
студентського самоврядуван�
ня також доповіли про актив�
ну участь в організації за�
ходів наукового характеру на
місцях.

Зважаючи на соціальне ста�
новище сучасного суспільства,
активнішою стає соціальна
робота зі студентами. Цей
процес реалізується в основ�
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Головне � активність, ініціативність

Студентське самоврядування

ному у таких напрямках:
профілактика шкідливих зви�
чок, статеве виховання (по�
передження інфікування ВІЛ�
інфекцією та хворобами, що
передаються статевим шля�
хом, сімейне виховання),
пропаганда здорового спосо�
бу життя, розвиток волон�
терського руху (участь та ор�
ганізація благодійних акцій).

Досвід роботи органів сту�
дентського самоврядування
ТВСП засвідчує, що найефек�
тивнішими методами є тре�
нінги за програмою «Рівний�
Рівному», організація соці�
альних акцій у студентському
середовищі, конкурс соціаль�
ної реклами, участь у со�
ціальних акціях, які прово�
дяться в місті. Цікавий досвід
такої роботи у Хмельницько�
му, Сумах, Горлівці, Кіровог�
раді, Рівному, Полтаві.

Важливе місце у форму�
ванні здорового суспільства
займає статеве виховання.
Студентським активом м. Ки�
єва двічі за останній рік ор�
ганізовано та проведено акцію
«Здай аналіз на ВІЛ в своєму
ВНЗ». Інформація про центри
перевірки на ВІЛ розповсюд�
жується серед студентського
загалу практично у кожному
ТВСП. 

З метою виховання сімей�
ної культури студентське са�
моврядування м. Києва запо�
зичило та модифікувало
досвід організації акції студе�
нтського активу м. Полтави та
м. Миколаєва «Студентське
весілля». Акція, яка відбулася
в лютому ц.р., включала в се�
бе консультування студентсь�
ких пар у психолога, інфор�
мування про курси молодих
сімей та курси усвідомленого
батьківства та профілактики
ВІЛ/СНІДу й хвороб, що пе�
редаються статевим шляхом.
Також усі бажаючі змогли
добровільно, анонімно, без�
коштовно пройти тест на ВІЛ
та проконсультуватись у ліка�
ря та юриста. А організація
«Еней» надала роздатково�
інформаційний матеріал. Да�
ним проектом зацікавилось
телебачення, цей матеріал
демонструвався в передачі
«Навчайся з нами».

У рамках роботи зі студен�
тами в напрямку формування
здорового способу життя прак�

тично в усіх ТВСП працюють
спортивні секції та клуби ак�
тивного відпочинку. В місті
Києві створений «Недільний
клуб оздоровлення і загарту�
вання». В заняття клубу вхо�
дять спеціальні вправи за
станом здоров'я. 

Двічі на рік проводиться
масштабна акція «День здо�
ров'я» у Києві, Дубно та Су�
мах. Студенти та викладачі
беруть активну участь у спор�
тивних, туристських та жар�
тівливих змаганнях і конкур�
сах.

Та найбільшими спортив�
ними досягненнями вирізня�
ється м. Луцьк.

Нині розглядається пропо�
зиція організації перерви
«Здоров'я», під час якої усі
бажаючі студенти могли б
займатися загартуванням.

В Університеті «Україна»
активно розвивається волон�
терський рух. Щороку сту�
денти виїжджають на всеук�
раїнський збір�похід скаутсь�
ких організацій та волон�
терських загонів «Козацьки�
ми шляхами». В рамках захо�
ду представники ТВСП беруть
участь у навчальних програ�
мах для волонтерів за нап�
рямками роботи, а також в
усіх соціальних та творчих
конкурсах, спортивних зма�
ганнях. Потрібно зазначити,
що за 9�ть років участі у да�
ному заході волонтерам
Університету «Україна» спіль�
но з його ТВСП довіряють ор�
ганізацію ряду ключових за�
ходів збору�походу. В роботі
минулого збору�походу пра�
цювали та отримали подяки
волонтери з міст Хмельниць�
ка, Дубна, Кіровограда, Сум,
Вінниці та Києва.

Окремо потрібно сказати
про ще одну соціальну акцію
всеукраїнського масштабу –
«Серце до Серця», в якій бра�
ли участь самоврядування
багатьох ТВСП. Це всеук�
раїнська акція спрямована на
збір коштів на медичну апа�
ратуру, за допомогою якої
юні пацієнти мають обслуго�
вуватися безкоштовно. Це
крок до вирішення проблеми
нестачі високотехнологічних і
складних медичних приладів
у сучасних клініках і недос�
тупності якісного медичного
обслуговування. Серед ліде�

На студентському святі.  
Фото випускника'відмінника університету (спеціальність
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рів зі збору коштів – студент�
ські самоврядування Івано�
Франківська — 126 299,64 та
Києва — 106 657,90 грн.

Традиційною стала бла�
годійна акція «Ялинка мило�
сердя», що проводиться в
Києві. Новим у цьому році
стало регулярне відвідання
пацієнтів відділення для ВІЛ�
інфікованих дітей дитячої
лікарні «Охматдит». Схожі
акції з метою підтримки дитя�
чих будинків або лікарень
проводяться у Сумах, Хмель�
ницькому. Найяскравішою є
акція Полтави – «Ялинка Ян�
голів», – досвід якої відомий
по всій країні. 

Пошук та підготовка активу
студентського самовряду�
вання є дуже актуальними.
Щороку, коли приходять пер�
шокурсники, студентське са�
моврядування разом з відді�
лом виховної роботи прово�
дить першу ознайомчу зі сту�
дентським життям лекцію. З
метою активної адаптації пер�
шокурсників та залучення їх
до роботи в органах студе�
нтського самоврядування, гро�
мадської та іншої діяльності в
м. Києві впроваджені тренін�
ги на знайомство та зміцнен�
ня колективу, що принесли
неочікувано позитивний ефект.
Студентські групи стали більш
згуртованими, а студентсь�
кий актив поповнився біль�
шою кількістю студентів, ніж
зазвичай.

Цікавим є досвід студентсь�
кої самоврядної колегії Ду�
бенської філії. Для активізації
діяльності студентства тут
влаштовуються студентські
лекторії, що сприяють згурту�
ванню груп та вчать ділитися
своїми враженнями і думка�
ми, виявляти колективізм.

З метою підвищення ефек�
тивності роботи студентсько�
го самоврядування, полег�
шення адаптації та створення
міцної, дружної команди у
багатьох ТВСП впроваджене
навчання новачків органів
студентського самоврядуван�
ня. Воно вміщувало в собі ряд
тренінгів, лекції та корпора�
тивні заходи (походи в театр,
музеї). 

З метою всебічної саморе�
алізації студентів організову�
ються різноманітні заходи:
конкурси, фестивалі, концер�
ти. В нашому університеті
святкують усі народні, дер�
жавні та міжнародні свята.
Ми також беремо активну
участь у районних, міських та
всеукраїнських заходах. Це
не лише забезпечує цікаве

дозвілля студентів, але і по�
пуляризує Університет «Ук�
раїна». Тут хотілося б відміти�
ти неодноразових перемож�
ців КВК Сумського, Мико�
лаївського та Білоцерківсько�
го ТВСП. 

Хмельницький інститут со�
ціальних технологій Універ�
ситету «Україна» традиційно
організовує популярний фес�
тиваль «ВАЛЬС�БОСТОН».

Зважаючи на специфіку на�
шого Університету, важливе
місце відводиться роботі зі
студентами з особливими
потребами. У всіх заходах
студентський актив тісно
співпрацює з багаторічним
партнером – Всеукраїнською
організацією студентів�інва�
лідів «Гаудеамус». Зокрема,
регулярно подаємо пропо�
зиції щодо створення без�
бар’єрного середовища не
тільки в стінах навчальних
корпусів, але і на рівні міста.

З метою полегшення про�
цесу адаптації та допомоги в
навчанні студентів з особли�
вими потребами створена
спеціальна посада координа�
тора у відділі виховної робо�
ти. Дуже позитивною є прак�
тика Горлівського ТВСП
Університету «Україна», в
якому великою популярністю
користується клуб «Допомога».

Особливо яскравим проек�
том є проініційований студе�
нтським активом та підтри�
маний адміністрацією студе�
нтський фестиваль творчості
«Сяйво надій». Останній з
них, VI фестиваль, підтрима�
ли: Національна Асамблея
інвалідів України, Київська
міська державна адміністра�
ція, Центр соціальних служб
для дітей, сім’ї» та молоді»,
Дарницька районна в м. Києві
адміністрація, банк «Хреща�
тик», компанія «БІТТНЕР ФАР�
МА» в Україні, Всеукраїнська
громадська організація сту�
дентів–інвалідів «Гаудеамус»,
благодійний фонд «Добробут
ХХІ ст.», косметична компанія
«Оріфлейм», кафе «Смачніс�
сімо» та ресторан домаш�
нього харчування «Домашня
кухня».

Назву талановитих вико�
навців Миколаїва, Сум, Хмель�
ницького, Кіровограда, Гор�
лівки, Рівного, Кременчука,
Дубна, Нової Каховки. Особ�
ливо слід відмітити регіони,
від яких, окрім учасників, на
фестиваль приїхали (причо�
му за свій рахунок) волонте�
ри (з числа здорових та сту�
дентів з особливими потре�
бами). Це – Кіровоград, Гор�

лівка, Хмельницький та Ми�
колаїв. 

Яскравим та ефектним за�
ходом був вперше організо�
ваний конкурс «Міс та Містер
Університету «Україна». Від�
бувся він під час проведення
VI етапу студентської спар�
такіади Університету «Ук�
раїна» на базі Новокаховсь�
кого гуманітарного інституту.
У конкурсі взяли участь
представники з Миколаєва,
Хмельницького, Сум, Дубна,
Рівного, Кіровограда, Нової
Каховки, Луцька та Києва.
Захід проведено на високому
організаційному рівні та за
присутності мера м. Нової Ка�
ховки, що говорить про висо�
ку оцінку роботи колективу
інституту в місті.

За десять років існування
Університету «Україна» ряд
заходів, ініційованих студе�
нтським самоврядуванням,
за участі представників ТВСП
стали традиційними. Особли�
во потрібно відмітити Ради
лідерів студентського самов�
рядування. Під час засідань
кожний з учасників має змогу
поділитись власним досві�
дом та, що найважливіше,
почути розповідь про досвід
інших. Результатами цих
зборів стали пропозиції що�
до проведення спортивних
змагань, студентського фес�
тивалю творчості «Сяйво
надій» та затвердження його
атрибутики, сценарного пла�
ну конкурсу «Міс та Містер»

та ще ряду організаційних
заходів. 

На ХІ засіданні Ради студе�
нтського самоврядування,
яке відбувалось на базі Луць�
кого інституту розвитку люди�
ни, студентський актив, крім
заслуховування звітів, розг�
лянув такі питання: «Про�
філактика негативних явищ у
молодіжному середовищі»,
«Забезпечення ефективної
комунікації між студентськи�
ми самоврядуванням ТВСП» та
«Планування спільних куль�
турних та спортивних між
університетських заходів».
Представники ТВСП відвідали
спортивні змагання серед
візочників Волинської об�
ласті, співорганізатором яких
виступає Луцький інститут
розвитку людини. Цікавою
була також екскурсійна прог�
рама.

Загалом приємно зустрітися
зі студентським активом на�
ших ТВСП не тільки під час
роботи, а й під час спільного
відпочинку. А це сходження
на гору Говерла, літні наме�
тові табори «Витоки», екс�
курсії по містах України та зи�
мовий відпочинок під час
канікул на гірсько�лижних
базах. 

Ніна ГАЄВСЬКА,
президент студентського
самоврядування базової

структури університету
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Цікавою і повчальною була зустріч студентів та викладачів
університету з Главою греко'католицької церкви, Верховним

архієпископом Київо'Галицьким Бложенійшим Любомиром Гузаром.  
Фото Олександра КРИВОНОСОВА
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Є такий фах — майстри
зеленого господарства

Розповідаємо про спеціальності

Останнім часом масштаби
забруднення атмосфери, особ�
ливо у великих міських конг�
ломераціях, настільки вели�
чезні, що природні процеси
метаболізму та розбавляюча
здатність атмосфери і гідрос�
фери не в змозі нейтралізува�
ти шкідливий вплив госпо�
дарської діяльності людини.
У зв'язку з цим виникає гост�
ра необхідність вирішення
питання оздоровлення місь�
кого середовища, виходячи з
позицій урбоекології, біогео�
ценології, рекультивації по�
рушених земель та ландшаф�
тів, ландшафтної архітектури
та фітомеліорації. Важливим
моментом у цьому є форму�
вання стабільного рослинно�
го покриву в сучасному місті
(урболандшафті), який вклю�
чає в себе деревну рослин�
ність скверів та парків, газо�
ни, клумби, квітники, залиш�
ки лучних та степових угрупо�
вань. 

З метою виховання когорти
майстрів зеленого господар�
ства, які б керувалися суто
науковими підходами до фор�
мування садово�паркових
композицій різноманітного
призначення та створення
стійкого рослинного покриву
як у міських системах, так і у
приватному секторі, на ка�
федрі екології було сформо�
вано ряд спеціальних курсів
даного спрямування.

Одним з провідних курсів є
«Ландшафтне проектування»,
завданням якого є реалізація
в натурі проектів ландшафт�
ної архітектури, що створені
на основі комплексного
оцінювання екологічних фак�
торів середовища з природ�
ними та штучними елемента�
ми, розкриття теоретичних та
методичних аспектів проекту�
вання різних типів об'єктів
ландшафтного дизайну.

В ході теоретичного та прак�
тичного курсів студенти вив�
чають основні поняття, мето�
дику та основи архітектурно�
го планування; теоретичні,
практичні, методичні, еко�
логічні, архітектурно�плану�
вальні та естетичні особли�
вості ландшафтної архітектури;
конструктивно�планувальні

структури садово�паркових
об'єктів та функціонально�
планувальні схеми; художні
засоби ландшафтних компо�
зицій; основи ландшафтних
креслень та зображень. 

Одним з розділів «Ландша�
фтного проектування» є «Архі�
тектурне планування», вив�
чення якого присвячено різно�
маніттю малих архітектурних
форм у садово�парковому
мистецтві, принципам та пра�
вилам їх використання. Це
значно розширює арсенал
дизайнера при виборі ва�
ріантів декоративного оформ�
лення конткретних об'єктів
озеленення.

Невід'ємними компонента�
ми ландшафтного дизайну є
грунтовні знання про дерев�
ну, кущову та трав'янисту рос�
линність, що використовуєть�
ся у процесі формування пев�
них об'єктів озеленення. Для
детального вивчення кожної
з цих складових студентам
запропоновано курси «Деко�
ративної дендрології», «Квіт�
никарства», «Композиції та
фітодизайну».

У системі озеленення сучас�
ного міста деревна рослин�
ність відіграє чи не найго�
ловнішу роль у формуванні
декоративних композицій
ландшафтного дизайну через
свою універсальність, віднос�
ну невибагливість до умов
середовища, простоту ство�
рення та догляду. Окрім того,
наявність великої кількості
високодекоративних зелених

насаджень та ландшафтних
композицій на території міста
чи приватного сектору сприя�
ють формуванню позитивно�
го враження від естетичного
його вигляду.

Метою курсу «Декоративна
дендрологія» є ознайомлення
студентів з широким асорти�
ментом рослин, що викорис�
товуються у декоративному
озелененні різноманітних ланд�
шафтів, навчання формуванню
високоестетичних, біологічно
стійких, довговічних та деко�
ративних ансамблів із засто�
суванням деревних рослин на
основі їх морфологічних,
еколого�біологічних та деко�
ративних особливостей; вив�
чення основних понять за�
гальної дендрології, видово�
го складу деревних рослин,
кущів, напівкущів, кущиків та
ліан, що використовуються в
зеленому будівництві; вив�
чення їх біологічних та деко�
ративних якостей і власти�
востей, технологічних особ�
ливостей вирощування, підбо�
ру, посадки та застосування у
ландшафтній архітектурі.

В арсеналі сьогоднішніх
к в і т н и к а р і в � д е к о р а т о р і в
незліченна кількість варіантів
квіткового оформлення від�
критого та закритого грунту, а
способи надзвичайно різно�
манітні – клумби, бордюри,
рабатки, міксбордери, партери,
солітери, модульні квітники,
міксбордери, групи, квіти у
вазонах, кашпо, квіткові ки�
лими тощо. Квіткове оформ�

лення базується на принци�
пах не лише ландшафтної
архітектури, а й мистецького
чуття, лишаючи широкі прост�
ри для власного смаку, стилю
та дизайну. Проте створення
квіткових шедеврів потребує
неабиякого арсеналу знань та
практичних навичок, оскіль�
ки квіткове оздоблення по�
винно підкорятися загальній
композиційній ідеї. 

Навчальна дисципліна
«Квітникарство» – це оз�
найомлення з теоретичними
основами біології та екології
квіткових рослин, з асорти�
ментом видів, форм, сортів
квітково�декоративних рос�
лин; вивчення декоративних
якостей різних видів та їх ви�
користання в дизайні ланд�
шафту, інтер'єру, флористиці,
опанування технології розм�
ноження та вирощування де�
коративних рослин.

Після вивчення теоретич�
ного матеріалу студенти во�
лодіють основними поняття�
ми про декоративні квіти як
матеріал для формування
об'єктів ландшафтної архітек�
тури; знають основних предс�
тавників групи квітково�де�
коративних рослин та їх ви�
користання на об'єктах озеле�
нення, основні правила та за�
кономірності поєднання квіт�
ково�декоративних рослин у
різноманітних композиціях як
відкритого грунту, так і озе�
лення інтер'єру чи викорис�
тання квіткових рослин для
декору закритих приміщень
(букети, композиції, ікебана,
бонсай тощо). 

Останнім часом розвиток
декоративного садівництва
відкритого та закритого грун�
ту набув широкого розмаху.
При цьому складання компо�
зицій з квітів, квітковий ди�
зайн та використання його в
інтер'єрі займає паралельні
позиції з ландшафтним ди�
зайном, не поступаючись йо�
му ані у популярності, ані у
виборі матеріалів та методів
роботи, ані у декоравтиному
значенні. 

Основну увагу при вив�
ченні курсу «Композиція та
фітодизайн» спрямовано на
розгляд загальних питань де�
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Ми з тобою однієї крові?..

коративного садівництва за�
хищеного ґрунту, ознайом�
лення з основними декора�
тивними кімнатними росли�
нами, принципами і метода�
ми їх компонування та роз�
міщення в інтер'єрі, розгянуто
основні елементи декоратив�
ного озеленення інтер'єрів і
прийоми вирощування кімнат�
них рослин. Разом з тим про�
ходить ознайомлення з прин�
ципами аранжування квітко�
вих рослин, засобами компо�
зиції, рослинними матеріала�
ми, штучними матеріалами,
які при ньому використову�
ються, прийомами святково�
го прикрашення інтер'єра, ос�
новами композицій із сухого
матеріалу.

Основими завданнями кур�
су є детальне вивчення різно�
манітності кімнатних рослин,
їх морфологічних та еколого�
біологічних особливостей,
особливостей їх використан�
ня в озелененні інтер'єру, а
також розгляд композиційних
прийомів фітодизайну.

Після вивчення курсу «Ком�
позиція та фітодизайн» сту�

денти знають видове різно�
маніття кімнатних рослин, їх
основні еколого�біологічні та
декоративні властивості; аг�
ротехніку вирощування рос�
лин закритого грунту; особ�
ливості підбору рослин для
інтер'єрів різного типу; ком�
позиційні закономірності поєд�
нання різних рослин; основи
флористики.

У теоретичній частині курсу
«Озеленення населених міст»
студенти знайомляться з ти�
пами і видами зелених насад�
жень, їх нормами в населе�
них територіях, роллю рос�
линності у формуванні місь�
кого середовища. Водночас
студенти вивчають стилі са�
дово�паркового мистецтва,
основи планування скверів,
парків, селітебної забудови,
озеленення вулиць, площ,
магістралей. 

Таким чином, вивчення
студентами повного комплек�
су курсів дає їм всебічне ро�
зуміння процесу формування
рослинності на різноманітних
територіях, озброює їх засо�
бами та методами ландшафт�

ного проектування та дизай�
ну, відкриває широкі перс�
пективи для реалізації влас�
ного потенціалу та фантазії в
галузі садово�паркового мис�
тецтва.

Ми дуже сподіваємося, що
розповідь про нові спеціаль�
ності на факультеті приверне
увагу багатьох наших май�
бутніх студентів. Адже отри�
мана ними професія перспек�

тивна, і фахівці з відповід�
ними знаннями будуть конку�
рентоспроможними на ринку
праці

Оксана ЧЕРНЕНКО,
декан факультету

біомедичних технологій

Гарною дієтою можна наз�
вати ту, що забезпечує всі по�
живні речовини, необхідні
для вашого здоров'я. Така
дієта різноманітна, багата
овочами і фруктами та обме�
жує споживання насичених
жирів, що містяться в таких
продуктах, як м'ясо, масло,
сир, незбиране молоко, у кон�
дитерських виробах.

Дієта має відповідати пот�
ребам організму в енергії,
даючи змогу підтримувати
оптимальну вагу. Та чи не
найголовніше – це повинна
бути дієта, що вам подо�
бається!

Те, що ми їмо тепер, ради�
кально відрізняється від того,
що їли наші предки. Часто в
нашому раціоні дуже багато
жирів (особливо насичених),
солі і цукру та дуже мало гру�
бої їжі, фруктів і овочів. Цим
можна пояснити чимало на�
ших захворювань.

А тепер про дієту за групою
крові. Давні люди з першою
групою крові (О) були мис�
ливцями і харчувались зде�
більшого м'ясом. Відділив�
шись від них, осідлі землеро�

би – з другою групою (А),
харчувались тим, що самі ви�
рощували. Власники третьої
групи крові (В) – кочівники, і
четвертої, найрідкіснішої
(АВ) – «нові люди» – майже
не мають серйозних обме�
жень в їжі, але їм рекомендо�
вано харчуватись збалансо�
вано. Справді, це дуже гарна
рекомендація.

А що потрібно, щоб позба�
витись зайвої (від 3 до 5
кілограмів) ваги? Передусім,
відрегулювати режим їжі і
відмовитись від завідомо
шкідливих продуктів.

Якщо продукти з рекомен�
дованого лікарями списку
вам смакують – дуже легко
«науково» дотримуватимь
схеми харчування і відмови�
тись від нелюбимої їжі. При
цьому дієта має враховувати
інші, інколи складніші реалії.

Група крові О, мисливці. 
Можна: м'ясо (крім свини�

ни), рибу і морепродукти,
овочі і фрукти, житній хліб в
обмеженій кількості, зелений
і трав'яний чай. 

Обмежити: всі крупи, крім
гречаної. 

Виключити з раціону: цу�
кор, капусту (крім броколі),
пшеницю і всі вироби з неї,
кукурудзу і всі вироби з неї,
цитрусові, морозиво, мари�
нади, кетчупи, каву, міцні ал�
когольні напої.

Група крові А, землероби.
Можна: овочі, крупи, бо�

бові, каву, зелений чай, чер�
воне вино, морквяний, ана�
насовий, грейпфрутовий, виш�
невий соки, фрукти (крім
апельсинів, мандаринів, ре�
веню, папайї, бананів, коко�
сів, ананасів), рибу (крім мо�
репродуктів, камбали, палту�
са, оселедців, ікри). 

Обмежити: молочні продук�
ти (замінити соєвими). 

Виключити з раціону: апель�
синовий сік, чорний чай, м'ясо
(дозволяється трохи курячого
чи індичого), молочні про�
дукти, вироби з пшениці, пе�
рець, морозиво, цукор, куку�
рудзяне і арахісове масла.

Група крові В, кочівники. 
Можна: м'ясо (за винятком

курячого чи качатини), рибу,
молочні продукти, яйця, кру�
пи (крім гречаної та пшенич�
ної), бобові, овочі (крім куку�

рудзи, помідорів, гарбузів, оли�
вок), фрукти (крім кокосів і
ревеню), зелений і трав'яний
чай. 

Нейтрально: апельсиновий
сік, пиво, каву, чорний чай. 

Уникати: морепродуктів (мо�
люсків, крабів, креветок),
свинини, курятини, кукуруд�
зи, чечевиці, помідорів і то�
матного соку, газованих на�
поїв.

Група крові АВ, «нові лю'
ди».

Можна: м'ясо (баранину,
кроляче та індичатину), рибу
(крім морепродуктів), фрукти
(крім різких і кислих), каву,
зелений і трав'яний чай.

Нейтрально: пиво, вино.
Уникати: бобові, червоне

м'ясо, яловичину та бекон,
соняшникове насіння, гречані
крупи, перець, пшеницю і ку�
курудзу.

Надія НАТРУСНА,
лікар управління

соціальної адаптації
та реабілітації

Університету «Україна»

Ваше здоров'я
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Акції

Конкурси

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Нещодавно студентський пар�
ламент університету спільно з
відділом виховної роботи про�
вели культурно�розважальний
захід з елементами просвіт�
ницької роботи. Він був приу�
рочений до Всесвітнього дня
всіх закоханих і мав назву
«Студентський РАГС». Сучасні
РАГСи – це колишні ЗАГСи.

Мета заходу – консолідація
студентства, статеве виховання,
робота в плані усвідомленого
батьківства, пропаганда здоро�
вого способу життя, запобігання
розповсюдженню ВІЛ�інфекції
серед молоді та морально�ес�
тетичне виховання студентів
університету. Суть дійства поля�
гала у тому, що в день прове�
дення кожен бажаючий, у кого
є своя так звана «друга поло�
винка», мав змогу урочисто за�
реєструвати студентський шлюб.
РАГС був організований за
прикладом діючої державної
установи, а до складу урочис�
тостей входили такі неминучі
для весілля складові, як вальс
Мендельсона, обручки, сві�
доцтва про реєстрацію шлюбу і,
звичайно ж, шампанське. Що�
правда, дитяче. Кожен учасник
заходу мав змогу відвідати
тренінги з профілактики нега�
тивних явищ у молодіжному
суспільстві, отримати консуль�

тації з усвідомленого батьків�
ства та сімейного життя. Також
за бажанням можна було взяти
на прокат українські костюми
для того, щоб студентське ве�
сілля пройшло у національному
стилі. Таким чином, прищеплю�
валися студентам і патріотичні
почуття. Захід отримав широ�
кий розголос, на нього завітали
представники телебачення, а
також, що найважливіше, бага�
то студентів практично з усіх
факультетів університету. Під
час проведення було організо�
вано конкурс на найкраще
весільне вбрання, переможцям
були подаровані святкові призи
від університету і спонсора –
косметичної компанії «Оріфлейм».

Загалом, «студентський РАГС»
став одним із найвеселіших та
вдалих проектів, реалізованих у
навчальному закладі. Вдячні,
веселі й закохані студенти після
закінчення заходу розійшлися зі
своїми студентськими «чо�
ловіками» і «дружинами» та
продовжили святкування такої
урочистої події, замислюючись
про майбутнє, але вже спільне.

Артур ГОНЧАРОВ,

студент ІІІ курсу

факультету філології 

та масових комунікацій

Нещодавно в нашому нав�
чальному закладі був проведе�
ний конкурс «Міс та Містер
університету». Відбувся він у
нічному клубі «Форсаж». Усі ба�
жаючі мали змогу спостерігати
виступи конкурсантів. А почес�
не звання виборювали здебіль�
шого першокурсники. Зокрема,
Тетяна Білун і Артем Музиченко
з факультету біомедичних тех�
нологій, Христина Леоненко з
факультету соціальних техно�
логій, Іван Зарудний з фа�
культету економіки і менедж�
менту. Вирішила продемон�
струвати свою вроду та вміння
також третьокурсниця, май�
бутній перекладач Тетяна Ле�
бедєва.

Вимогливе журі віддало пе�
ревагу Тетяні Білун та Івану За�
рудному. Отже, до наступного
конкурсу саме вони – «Міс та
Містер університету».

Цікавим був конкурс «Ко�
ник», де його учасники демонс�
тували таланти в співах, танці та
театральні здібності. А ще швид�
ко і влучно мали відповісти на
питання журі.

Придумали конкурс і для гля�
дачів, які повинні були активно
підтримувати своїх улюбленців.

Зазначимо, що такі конкурси
викликають непідробний інтерес
у студентів усіх без винятку фа�
культетів нашого університету.

Власна інформація

Бібліотеки нашого універси�
тету – базової структури і тери�
торіально відокремлених під�
розділів – постійно поповню�
ються багатьма цікавими кни�
гами і посібниками. Вони, без�
перечно, допомагатимуть як
викладачам, так і студентам
різних форм навчання. Назву
лише кілька з них .

Торік у видавництві нашого
навчального закладу вийшла
книга першого проректора уні'

верситету, доктора економіч'

них наук Л.Ф. Романенко «Мар'

кетингова товарна політика».

Видання висвітлює і глибоко
аналізує маркетингову товарну
політику підприємства, що про�
суває свою продукцію на ринок
в умовах конкуренції. Розгляну�
то життєвий цикл товару та його
етапи, сутність товарного асор�
тименту і номенклатури, особ�
ливості конкурентоспромож�
ності товарів і послуг та визна�
чення їх якості. Показано ос�

новні етапи планування та роз�
робки нового товару, суть і
функції марки й упаковки, про�
цес позиціювання товару.

Видання орієнтоване на сту�
дентів, аспірантів, науковців,
усіх, хто вивчає маркетинг та
займається практичною марке�
тинговою діяльністю.

«Фінансове право України» –

грунтовний навчальний посіб'

ник, автор якого доктор юри'

дичних наук, завідувач кафед'

ри конституційного, адміністра'

тивного та фінансового права

університету А.І. Берлач.

У виданні відповідно до су�
часної адміністративно�право�
вої доктрини розкриваються
сутність і роль фінансово�пра�
вових інститутів, норми яких
регулюють процеси акумуляції
грошових коштів у руках дер�
жави та органів місцевого са�
моврядування, використання
цих коштів для забезпечення

Зустрілися двоє...

Красиві та вмілі

Студентам і викладачам

Автори книг —
провідні науковці

Закохані і майже одружені.  
Фото Руслана МОГИЛЯ

Закінчення на 8 стор.
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Керівництво Тернопільського
коледжу Університету «Ук�
раїна» ініціювало проведення
зустрічей викладацького й сту�
дентського колективів коледжу
та інших навчальних закладів із
цікавими людьми краю. Зокре�
ма, у нас побували місцевий та�
лановитий бард Павло Доскоч,
відомі в області та за її межами
хірурги Іван Чонка та Юрій Фу�
туйма. Завдяки великому ен�
тузіазму й організаторським
здібностям директора Тер�
нопільського коледжу Нелі Су�
хорукової ці культурно�пізна�
вальні заходи проходили на ви�
сокому рівні і перетворювались
на справжнє свято спілкування,
щирості, захоплення прекрас�
ним.

Серед студентів коледжу є
такі, які паралельно навчаються
в інших вузах. Вони розповіда�
ють, що коли після проведених
у коледжі таких цікавих заходів
вони ділилися своїми вражен�
нями з однокурсниками в інших
навчальних закладах – їм щиро
заздрили. Бачу, з якою гордістю
вони говорять про свій Універ�
ситет «Україна».

Не обминули увагою в закладі
і День захисту інвалідів, оскіль�
ки Університет «Україна» – єди�
ний в Україні навчальний зак�
лад інтегрованого типу, відкри�
тий для молоді неоднакового
рівня підготовки, диференційо�
ваних соціальних можливостей
і різного стану здоров'я. Він сві�
домо взяв на себе місію навчати
молодь з особливими потреба�
ми. Керівництво коледжу док�
лало всіх зусиль, щоб урочини
цієї дати пройшли в щирій,
теплій і дружній атмосфері –
адже тут навчається частина
молодих людей із обмеженими
фізичними можливостями. До
слова, в коледжі робиться все
для того, щоб сприяти їхньому
успішному навчанню й відпо�
чинку.

Заслуговує високої оцінки са�
ме ставлення викладачів до сту�
дентів, глибоке розуміння їхніх
проблем. Нещодавно в розмові
з окремими батьками, які суп�
роводжують на заняття сту�
дентів�інвалідів, я відчула, яку
важливу роль у житті їхніх дітей
відіграє створений керівницт�
вом доброзичливий мікроклі�
мат у стінах навчального закла�

ду, який, за словами однієї з
цих матерів, повернув її хворо�
го на ДЦП сина до активного
життя, вселив віру в себе, нади�
хає на успішне навчання. Із при�
реченого, сумного, замкнутого
в собі хлопця він перетворився
на життєрадісного, товарисько�
го, впевненого у своїх силах, у
своєму завтрашньому дні. З та�
кою любов'ю говорили батьки
студентів�інвалідів про чуйність
й старання керівництва закла�
ду, що я подумки згадала слова
І.Франка: «Учителем школа
стоїть». Адже як багато зале�
жить від доброзичливості вик�
ладачів, яку визначну роль во�
ни відіграють у подальших до�
лях тих, кого навчають і, насам�
перед, як багато залежить від
керівника коледжу, яка зуміла
створити благотворну атмосферу
в колективі, зрештою позитив�
ний імідж навчального закладу.

Так, напередодні Дня захисту
інвалідів дружна студентська
сім'я зібралася в чималому
приміщенні комп'ютерного за�
лу, де голці ніде було впасти.
Мене вразило те, що упродовж
всього тривалого урочистого
дійства ні разу з вуст виступаю�
чих не прозвучало слово
«інвалід», що красномовно да�
ло зрозуміти, що тут усі рівні, у
кожного є душа, свої мрії, надії,
уподобання. Перші слова ди�
ректора коледжу Н.С. Сухору�
кової, яка відкрила урочисту
частину, були про те, що кожна
людина – неповторна, і дар
кожного – безцінний. З різних
причин, у тому числі й трагіч�
них, може погіршитися стан
здоров'я, але головне – не
втратити віру в себе. Важливо
навчитися жити в нових умовах
і знайти себе. Історія знає бага�
то прикладів, коли люди з об�
меженими можливостями
відігравали важливу роль у
людському суспільстві. Прику�
тий до інвалідного візка Р. Руз�
вельт чотири рази обирався
президентом США, нечуючий
Бетховен створив неповторну
музику, неходячий Леонардо
да Вінчі залишив неперевер�
шені художні полотна. Незря�
чий та без рук український поет
Володимир Забаштанський на�
писав чудові вірші. Наш сучас�
ник – незрячий художник
Дмитро Дідорелін – продовжує

творити картини, чудом підби�
раючи кольори фарб дотиком
пальців. Адвокат Наталя Крук,
яка не володіє кінцівками і яку
клієнти носять на руках у пря�
мому і переносному значенні, –
адвокат від Бога. Ця життєра�
дісна людина займається спор�
том: зокрема, стрибала з пара�
шутом, мріє пролетіли на дель�
таплані і пірнути під воду в ак�
валанзі. Все це викликало хви�
лю захоплення і щирий подив
силі людського духу.

Завдяки комп'ютерному суп�
роводу в залі звучала невмиру�
ща музика Бетховена, а також
твори незрячого італійського
композитора Андре Богелле. На
моніторах з'являлись відомі
знамениті полотна Леонардо да
Вінчі та чудові барвисті картини
Дмитра Дідореліна, з якими
присутні знайомилися вперше й
щиро захоплювались його мис�
тецтвом.

Особливо зворушливо проз�
вучали у виконнні студентів ко�
леджу вірші незрячого київсь�
кого студента Університету «Ук�
раїна» Геннадія Горового «Ро�
машки й волошки», «У сутінках
морського пляжу». Хлопець
відчуває світ у всіх його барвах,
мабуть, сильніше від багатьох
зрячих людей. Нікого не зали�
шили байдужими хвилюючі
вірші молодого поета «Є світ, у
якого немає людей…» та «Два
світи», які майстерно прочитала
студентка Ольга Ткач.

До речі, торік вона підготу�
вала цікаве дослідження про
поезію студентів�інвалідів.

Першокурсниця коледжу Ва�
ля Огородник захопила при�
сутніх своїми власними вірша�
ми на теми моралі, любові до
Бога, до батьків, до своєї Віт�
чизни: «Задумаймося, друзі»,
«Найкращий день сьогодні».
А вірші «Про наш університет»,
який вона присвятила своїм
викладачам, – це ціла поема�
подяка працівникам закладу за
реалізацією її мрії, про те, як
щаслива випадкова зустріч із
викладачем іноземної мови ко�
леджу О.А. Твардовською змі�
нила життя дівчини.

Із захопленням присутні пе�
реглянули відеосюжет про Уні�
верситет «Україна», створений
студентами навчального зак�
ладу.

За час своєї багаторічної
юридичної роботи, з яких 17 – у
державних органах, мені завж�
ди щастило працювати з ціка�
вими й добрими людьми. Але
чим більше знайомлюся з
діяльністю невеликого педа�
гогічного колективу Тернопіль�
ського коледжу, тим більше за�
хоплююся взаємоповагою, ко�
лективізмом, самовідданістю,
любов'ю до своєї справи пра�
цівників цього закладу. У наш
непростий час економічних не�
гараздів особливо важко відчу�
ти саме таку атмосферу добро�
зичливості і взаємопідтримки,
які панують тут. Щиро рада
кожній зустрічі з ними і кожен
раз іду до них, як на свято.

Марія СКІЛЬСЬКА

м. Тернопіль

У територіально відокремлених підрозділах

Прагнути, вірити, діяти

Веселий настрій.  
Фото Лариси ЗОТОВОЇ
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Сторінки історії

Усвідомлюючи
себе українцями

У 2008 році ми згадували од�
ну з найтрагічніших сторінок на�
шої історії – 300 літ тому
російські війська знищили сто�
лицю гетьмана Мазепи – Бату�
рин. Зараз це – невелике сели�
ще, яке розташоване в
Чернігівській області. Хтось за�
питає: чому саме ця подія при�
вертає до себе стільки уваги?
Українська земля пережила
безліч битв і бачила немало
спалених міст. Безперечно, так,
але не кожна битва є доленос�
ною і не кожне місто стає сим�
волом…

До Батуринської трагедії,
окрім неоднозначної постаті
Івана Мазепи, причетні й інші,
не менш важливі люди. Це 21
тисяча городян, військової за�
логи та біженців із навколишніх
сіл, яких вирізали православні
солдати князя Меншикова.

Це наказний полковник Іван
Ніс, який знав про таємний хід у
гетьманську столицю і напра�
вив свою людину показати той
хід уже відступаючому (!) воро�
гу. До речі, Ніс прожив довго і в
достатку. Але за переказами,
його син відмовився від прізви�
ща через сором за скоєний
батьком злочин.

Це сердюцький полковник
Дмитро Чечель, що керував
обороною Батурина. Коли місто
знищили підступом, йому вда�
лося вирватися з оточення, пе�
ребравшись через крижаний
Сейм. Знесилений, він прийшов

до родича обігрітись та перено�
чувати, а коли заснув, родич із
іншими селянами схопили його
і видали Москві. Дивна ук�
раїнська вдача! Героїзм та са�
мопожертва завжди поруч зі
зрадництвом та догідливою
ницістю.

Це німець із Пруссії Фрідріх
Кенігсек, котрий до останнього
командував артилерією сто�
лиці. Його взяли солдати в по�
лон тяжкопораненим і поспіша�
ли привезти до місця катувань,
поки той був ще живий. Але
Кенігсек по дорозі помер від
ран, і розлючені кати мучили й
четвертували його на площі
вже мертвого… Не всі наші
патріоти були українцями. Не
кожен українець став нашим
патріотом.

За допомогою захоплених у
Батурині гармат цар Петро виг�
рав Полтавську битву, викорис�
тавши цю могутню на той час
зброю проти шведів, Мазепи та
п'яти тисяч запорожців Гор�
дієнка. Виграв з усіма сумними
для України наслідками.

Другий рік я брала участь у
Батуринській археологічній екс�
педиції, яку організовує Черні�
гівський педагогічний універси�
тет імені Т.Г. Шевченка. Вони
роблять велику справу, дослід�
жуючи нашу минувшину. Я вдяч�
на долі, що змогла побувати у
Батурині волонтером і наживо
доторкнутися до історії. Було
нелегко, працювали в дощ та в

неймовірну спеку майже
місяць. Але саме в таких умовах
можна побачити справжню
сутність людей, які тебе оточу�
ють. Я познайомилася з цікави�
ми особистостями, разом із
іншими студентами розкопува�
ла місця, де колись знаходили�
ся батуринський Замок та Со�
бор Живоначальної Трійці,
який був до знищення Батурина
другим за красою після Софії
Київської. Кругом, де копали,
натрапляли на шар попелу від

пожежі 1708 року чи на людські
рештки.

За спеціальністю я соціаль�
ний працівник – це зовсім дале�
ко від історії! Та десь глибоко в
душі відчуваю борг перед
подіями минулих часів. Повер�
таючи цей борг загиблим за на�
шу волю, повертаючи його
пам'яттю та активними діями, я
усвідомлюю себе українкою.

Інна ОЛІЙНИК,

випускниця університету

(Закінчення. Початок на 6 стор.)

Автори книг —
провідні науковці

виконання поставлених перед
ними завдань і функцій.

Приваблюють проста і дос�
тупна для сприйняття форма
викладу, наявність схем і таб�
лиць, а також перелік додатко�
вої лутератури, потрібної для
вивчення кожної теми.

Доктори наук, професори

кафедри хімічної технології

університету В.М. Руденко та

В.В. Малишев підготували ду'

же змістовний і потрібний сту'

дентам, усім, хто хоче вивча'

ти органічну хімію, конспект

лекцій з цієї дисципліни. До
першої частини книги увійшли
всі групи вуглеводнів. Значну
увагу приділено висвітленню
теоретичних основ органічної
хімії. Важливо також, що в
конспекті використано сучасну
українську термінологію, яка
відповідає міжнародним стан�
дартам та вимогам.

Тетяна ДІДЕНКО,

завідувачка бібліотекою

Університету «Україна»

На ліричній хвилі

Вдивляюсь я у молоді
обличчя

Вдивляюсь я у молоді обличчя,
Стараюсь і збагнуть, і зрозуміть,
Яка ж ця молодь і до чого кличе,
Чи добрий по собі залишить слід?
І часто висновки мої невтішні,
Але ж було так, пишуть, і колись,
Живуть же поряд праведні і грішні,
Зустрінеш їх і повсякчас і скрізь.
Тож є на кого усім нам рівнятись,
Або ж гудити і критикувать,
То що ж для молодих є справжнім святом?
До чого серце в них й душа лежать?
В тривозі я, кажу вам чесно й щиро,
Бо маю я дітей і внуки є,
Тож що вони обстоюють, в що вірять,
За що гурт їхній сміло постає?
Були майдани, впевнений, ще будуть,
Бо ще багато зла і підлоти,
Та вірю, що людьми всі стануть люди,
Й таким будуть повсякчас й завжди.

Анатолій УРБАН

«Біль Батурина».  
Автор — студент Черкаського державного педінституту

Олександр БОНДАР
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Відома нам всім істина про
те, що людина як носій соціаль�
них, культурних, політичних
відносин приходить у цей світ,
щоб бути щасливою і корисною
суспільству. Але як бути тим,
хто з'явився на цей світ з певни�
ми вадами або ж х тих чи інших
об'єктивних причин отримав
інвалідність?

Щасливе дитинство у міській
учительській сім'ї ніяк не віщу�
вало мені труднощів і нелегкого
майбутнього. Досить гарно
закінчивши школу, вступила до
педінституту. На другому курсі
вийшла заміж за свого одноку�
рсника. Обоє, здорові, красиві,
життєрадісні, не могли натіши�
тись кожним днем щасливого
кохання. З радістю чекали на
народження свого синочка.

Проте, захмарилося щастя,
коли лікарі сказали, що в нас
народився син з ознаками ди�
тячого церебрального паралічу.
Ми стали перед вибором.
Знайомі пропонували віддати
дитину до інтернату. Адже ми
молоді студенти, і у нас ще все
попереду. Але ми з чоловіком
вирішили виховувати й лікува�
ти сина, взявши на себе увесь
тягар нелегкої долі. Навчання в
інституті довелося залишити: я
доглядала сина, а чоловік пішов
працювати на будівництво, бо
конче треба було заробляти
кошти на лікування дитини.

Лікували сина в найкращих
клініках у нас і за кордоном,
проте позитивних результатів
це не дало. Олег не обходиться
без інвалідного візка. Загальну
середню освіту здобував на�
домно. Вчителі завжди відзна�
чали його добрі розумові
здібності, особливо з гумані�
тарних предметів. Він швидко
засвоював навчальний ма�
теріал, багато читав, добре ово�
лодів комп'ютерними програ�
мами. І все це майже самотуж�
ки. Бо перебував здебільшого зі
мною у чотирьох стінах нашої
квартири. Не тому, що з третьо�
го поверху йому важко виходи�
ти, а тому, що він звик до са�
мотності, соромлячись своєї
інвалідності. А з досягненням
повноліття все більше розчару�
вався у сенсі свого життя, вва�
жаючи себе непотрібним у
суспільстві. Я з острахом спос�

терігала, як в нього закрада�
ються думки про те, що не вар�
то жити, коли не можна ніде се�
бе реалізувати.

Зважаючи на розумові
здібності Олега, ми з чоловіком
старались знайти вищий нав�
чальний заклад у м. Тернополі,
де б він міг здобути вищу освіту.
Олег загорівся нашою пропо�
зицією і виявив бажання навча�
тись правознавству, оскільки
цікавився суспільними наука�
ми. Тим паче, що на сайті поя�
вилась інформація про київсь�
кого адвоката Наталю Крук. Во�
на – інвалід дитинства, не во�
лодіє кінцівками, але розумний
юрист і клієнти носять її на ру�
ках в прямому і переносному
розумінні, вважаючи її адвока�
том від Бога. Окрім того, це
життєрадісна людина, зай�
мається спортом, стрибала з
парашутом, мріє пролетіти на
дельтаплані і пірнути під воду в
акваланзі.

З великої кількості вищих
навчальних закладів м. Терно�
поля я відвідала більшість, про�
те, ознайомившись з умовами
та формами навчання, зро�
зуміла, що сину з його інва�
лідністю в них навчатись не�
можливо.

Це тільки в нормативних до�
кументах про забезпечення рів�
них можливостей для інвалідів
визначено принцип рівності
прав людей з інвалідністю, який
передбачає, що кожний індиві�
дуум має рівні можливості для

участі у житті суспільства, і лю�
ди з інвалідністю повинні одер�
жувати необхідну підтримку
при набутті освіти, працевлаш�
тування тощо. Я переконалась,
що на практиці це далеко не так
і реалізувати право на освіту
інваліду непросто.

Але, як кажуть, хто шукає,
той знаходить. Так і я не склала
рук й мої старання увінчались
успіхом. В обласному відділенні
Фонду захисту інвалідів мені
сказали, що в Тернополі є
структурний підрозділ Відкри�
того міжнародного університету
розвитку людини «Україна» –
єдиного в Україні вищого нав�
чального закладу інтегрованого
типу, відкритого для молоді не�
однакового рівня підготовки,
диференційованих соціальних
можливостей і різного стану
здоров'я.

Зустрівшись з директором
Тернопільського коледжу Не�
лею Степанівною Сухоруковою,
я одразу зрозуміла, що Універ�
ситет «Україна» — це справді
унікальний заклад, який доб�
ровільно взяв на себе місію
вчити людей з особливими пот�
ребами. Тут запроваджено фор�
му дистанційного навчання,
зокрема для людей з інвалід�
ністю, створено інклюзивний
навчальний комплекс, що вкрай
важливо для людей з інвалід�
ністю.

Тут впроваджено навчальну
Інтернет�програму NeoCad, яка
успішно діє і завдяки якій кож�

ний студент з обмеженими
можливостями, що за станом
здоров'я не може щоденно
відвідувати аудиторію, отримує
навчальний матеріал і реко�
мендовані завдання в до�
машньому режимі. Таким чи�
ном через комп'ютерну систему
можна читати підручник, прой�
ти тестування, вирішувати мо�
дульні контрольні роботи. Все
це заноситься в особистий
реєстр студента і робить його
дотичним до навчальної ауди�
торії.

В цьому закладі здійснюється
індивідуалізація навчальних
програм відповідно до нозо�
логій студентів�інвалідів. Це
уможливлює здобути вищу
освіту молодим людям не тіль�
ки з вадами опорно�рухового
апарату, а й зору, мови, слуху
та ряду інших фізичних обме�
жень, чого немає в інших ви�
щих навчальних закладах. Тому
у структурних підрозділах цього
особливого університету здобу�
ває вищу освіту велика кількість
студентів з інвалідністю. У Тер�
нопільському коледжі нав�
чається 10,8 відсотка осіб з об�
меженими можливостями, ство�
рюються умови для їх навчання,
розроблена особлива методика
навчання інвалідів, запровад�
жені доступні форми їх навчан�
ня, зокрема дистанційна та
індивідуальна, також передба�
чено суттєві пільги в оплаті за
навчання, готуються спеціалісти
перспективних спеціальностей.

Вступ Олега до цього закладу
був справжнім святом для на�
шої родини. Зараз він навчаєть�
ся на третьому курсі за спе�
ціальністю «Правознавство».
Хлопець буквально ожив і
невпізнанно змінився. Вчиться
із задоволенням. Охоче спілку�
ється зі своїми однокурсника�
ми, бере участь у культурно�
масових заходах, які організо�
вує керівництво закладу для
дружного студентського колек�
тиву. Став активним членом
Всеукраїнської молодіжної гро�
мадської організації студентів�
інвалідів «Гаудеамус», яка ство�
рена власне університетом,
підтримана студентами інших
вищих навчальних закладів, і
членами якої є понад 2000 сту�
дентів. Діяльність цієї органі�

Про тих, хто поряд

Коли є надія на майбутнє

Серед студентів нашого університету чимало тих, у кого серйозні
проблеми зі здоров’ям. Але вони успішно навчаються, стараються ні в
чому не відставати від здорових ровесників. Так Сергій Дяченко
(ліворуч) і Дмитро Височанський, четвертокурсники з кафедри
дизайну, яких ви бачите на знімку, не тільки справляються з навчальню
програмою, а й беруть активну участь у різних конкурсах.
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зації сприяє подальшому роз�
витку умов для отримання ви�
щої освіти людьми з інвалід�
ністю та передбачає системний
підхід не тільки до проблем
навчання інвалідів у вищих нав�
чальних закладах, але й до
проблем їхньої соціально�пси�
хологічної адаптації.

Заслуговує високої оцінки са�
ме ставлення викладачів до сту�
дентів, глибоке розуміння їхніх
проблем, створення доброзич�
ливого мікроклімату у стінах
навчального закладу. Саме це
повернуло мого хворого сина
до активного життя, вселило ві�
ру у себе, надихає на успішне
навчання. Із приреченого, сум�
ного, замкнутого в собі хлопця
Олег перетворився у життєрадіс�
ного, товариського, впевненого у
своїх силах, у завтрашньому дні. 

Із неприхованим задоволен�
ням спостерігаю за позитивним
результатом його навчання.
Радію, що Олег застосовує свої

знання вже й на практиці: нада�
вав консультації з питань
соціального захисту, допоміг
сусіду�підприємцю скласти ус�
тановчі документи для держав�
ної реєстрації його підпри�
ємства, підготував нашим ро�
дичам претензійно�позовні до�
кументи для судового захисту.
Окрім належної методики нав�
чання в коледжі, значну роль в
освоєнні правничих навичок
відіграє виробнича практика,
яку керівництво закладу орга�
нізовує так, щоб студенти мали
можливість почергово пройти
практику в органах суду, проку�
ратури, юстиції, міліції. Вартує
уваги і наявність у достатній
кількості посібників для вив�
чення кожної дисципліни, ви�
даних безпосередньо Універси�
тетом «Україна» для мережі
дистанційного навчання, де
викладено у доступній формі
все основне, що треба вивчити
студенту, є запитання та тести

до кожної теми, що робить
підручник зручним і спрощує
процес навчання.

Завдяки успішному навчанню
сина до нашої родини поверну�
лися щастя і радість. Не змогли
ми з чоловіком отримати вищої
освіти, зате здобуває її наш син.
Хочу звернутись до батьків, які
виховують дітей з обмеженими
особливостями: не розчаровуй�
теся у житті, вірте в можливості
своїх дітей і переборюйте труд�
нощі. Вам обов'язково зустрі�
нуться ті люди, які допоможуть
подолати негаразди. Хто сту�
кає, тому відкривають. Адже є
люди, які розуміють наші проб�
леми і не тільки співчувають, а й
активно їх вирішують.

І ще є мрія: поїхати у Київ,
зустрітися з Президентом Від�
критого міжнародного універ�
ситету розвитку людини «Ук�
раїна» Петром Михайловичем
Таланчуком, низько вклонитись
йому за створений ним особли�

вий університет зі структурними
підрозділами в обласних цент�
рах, за реальні кроки в гу�
манізації освіти, а також хо�
четься від імені батьків сту�
дентів�інвалідів Тернопільщини
від душі подякувати йому за
вдалий підбір кваліфікованих
педагогічних кадрів на місцях,
які роблять усе для того, щоб
разом із здоровими студентами
навчались й знайшли себе у
цьому житті неповносправні
наші діти та мали надію на май�
бутнє.

Від редакції

Ця щира розповідь з’явилась
на сторінках нашої газети не на
замовлення чи за чиєюсь підказ�
кою. Написала мати хлопця, кот�
рий уже третій рік успішно нав�
чається в університеті. Дуже спо�
діваємось, що такі розповіді часті�
ше публікуватимуться в газеті.

Віра ШЕВЧУК,

м. Тернопіль

Десятий рік Анатолій Ломовський навчає
художників в Університеті «Україна»

Таланти і прихильники

Роботи митця Анатолія Ло�
мовського є в збірнях багатьох
музеїв України, зокрема в Се�
вастопольському, Київському
природознавчому. Вже десять
років він завідує кафедрою ди�
зайну в Університеті «Україна».

За цей час підготував чимало
фахівців. Часто і сам бере в ру�
ки пензля, захоплюється пейза�
жами, портретами. Серед остан�
ніх робіт – портрет Ірени Кіль�
чицької в образі Мадонни, яка
тримає на руках свого сина Марка.

Анатолій Ломовський завідує
кафедрою дизайну у Відкрито�
му міжнародному університеті
розвитку людини «Україна»
практично з часу заснування
навчального закладу. За десять
років роботи випустив чимало
професійних художників, оформ�
лювачів, які попри фінансові
труднощі все ж таки працюють
за фахом. Сам же пан Ломовсь�
кий є художником у четвертому
поколінні. З пензлями працю�
ють його дружина і син.

Навчався Анатолій Ломовсь�
кий у Дніпропетровському ху�
дожньому училищі та столичній
академії образотворчого мис�
тецтва. «Із самого дитинства
ніким іншим себе не уявляв, –
розповідає Анатолій Ломовсь�
кий. – Малювати почав у зовсім
юному віці». І жодного разу не
пошкодував, що пішов працю�
вати в Університет «Україна»,
бо майже на порожньому місці
вдалося створити кафедру, яка
нині процвітає.

«Наших випускників поважа�
ють, на їхню роботу є попит, –
каже пан Ломовський. – Нині ж
на нашій кафедрі навчається
понад 300 студентів».

Картини викладача є влас�
ністю багатьох музеїв України,
зокрема Севастопольського.
Але головною працею, досяг�
ненням у житті художник вва�
жає діараму, що прикрашає
столичний музей природи.
«Над нею і працювати довелося
значно довше, ніж над іншими
творами, – розповів майстер. –
Останньою роботою є портрет
першого заступника голови
КМДА Ірени Кільчицької в об�
разі Мадонни, яка тримає на
руках свого сина Марка».

За своє життя пан Ломовсь�
кий не влаштував жодної пер�
сональної виставки. «Вважаю,
що всі картини художника – як
діти, розкидані по всьому світу,
і зібрати їх неможливо», – заз�
начив він. До слова, нині у Пре�
зидента на розгляді подання
Спілки художників щодо прис�
воєння Анатолію Ломовському
звання Заслуженого художника
України.

Віталій КУРІННИЙ,

газета «Хрещатик»

Нещодавно заступник мера м. Киева І. Кільчицька відвідала наш
університет. Ось що записала вона в «Книзі почесних гостей»:

«Найбільш соціальному, найбільш душевному вищому навчальному
закладу країни з побажаннями процвітання»

На знімку: І. Кільчицька, поряд — Президент університету П. М. Таланчук,
помічник Президента О. С. Кривоносов
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Професійно�викладацький
склад кафедри теорії та
практики перекладу факуль�
тету філології та масових ко�
мунікацій (декан – Н.В. Бар�
на, завідувач кафедри –
В.М. Махінов) багато уваги
приділяє компетентнісно
орієнтованому підходу до
навчання студентів. Освітня
компетенція як рівень роз�
витку особистості студентів
пов'язана з якісним опану�
ванням змісту освіти. Освітня
компетентність – це здат�
ність студента здійснювати
нові культурно�відповідні
види діяльності. І тому на ка�
федрі основний акцент пере�
носиться на професійну скла�
дову компетентності.

Основою будь�яких ком�
петенцій є цінності людини і
здатність особистості діяти,
але в умовах глибокої осо�
бистісної зацікавленості в
даному виді діяльності.

Доценти В.С. Максимчук,
Т.Г. Люшневська, спираю�
чись на методичні розробки,
новітні технології профе�
сорів кафедри Л.В. Кнодель,
А.К. Карпусь, І.Д. Перковсь�
кої та власний практичний
досвід, ставлять собі за мету
швидко й ефективно сфор�
мувати у своїх студентів клю�
чові компетенції, як от: цін�
нісно�смислову компетенцію,
загальнокультурну, навчаль�
но�пізнавальну, інформацій�
ну та комунікативну.

Студенти 4�го курсу, скла�
даючи заліки з ділової ні�
мецької мови та німецького
лінгвокраїнознавства, дове�
ли, що люблять свою май�
бутню професію і хочуть бути
справжніми перекладачами
або викладачами іноземних
мов – творчими, завжди ак�
туальними, цікавими й авто�
ритетними серед колег у
майбутньому. Глибокі знан�
ня німецької національної
та загальнолюдської культу�
ри показали студенти Дмит�
ро Лінговський, Марія Яр�
мак, Лія Нижня, Оксана Тюль�
нєва.

Особливості культороло�
гічних засад соціальних, сус�

пільних явищ і традицій ні�
мецького народу, компетен�
ції у сфері побуту та культур�
ного дозвілля знайшли яск�
раве вираження у виступах
німецькою мовою Ольги Ор�
лової, Тетяни Кузяненко,
Дениса Лещенка.

Вміння відрекомендувати
себе, поставити запитання,
вести дискусію, відбирати
необхідну інформацію, тран�
формувати та транслювати
її, співати і декламувати ні�
мецькою мовою гарно про�
демонстрували вихованці
Т.Г. Люшневської.

Інтерпретивні технології,
які використовували ці вик�
ладачі, зокрема, на курсах
лінгвокраїнознавства та ді�
лової німецької мови, сти�
мулювали потребу студентів
у реалізації свого потен�
ціалу. Головним джерелом
мотивації був інтерес самих
студентів. Викладачі висту�
пали як рівноправні партне�
ри студентів, виконували ор�

ганізаційні та консультаційні
функції.

Дуже сподобалися присут�
нім високоякісні художні пе�
реклади віршів і пісень ні�
мецьких поетів,  виконані
чудовою українською мо�
вою студентками Маргари�
тою Чернявською та Іриною
Куценко.

Але без перебільшення
справжній фурор викликала
пісня «Offenbarungsl ied»
(Освідчення), написана сту�
денткою Смірновою Катери�
ною трьома мовами. А вико�
нав цю пісню під гітару сту�
дент Дмитро Лінговський. До
речі, музика була написана
також ним. 

Ось так звучить українсь�
кою мовою початок цього
освідчення:

Ти, мій друже, напевно по�
ходиш з шалених «ти»,

Хто сновидою є, в Сіетлі
ніччю бува блука.

Тебе кличуть духи шварц�
вальдівських диких гір,

Під твоєю подушкою – Бор�
гес, і сам ти потужній вир,

Поруч тебе будь�яка миттю
стає німа.

Ніч лоскоче шкіру твоїх
зап'ясть, 

І наче зроду ніщо тебе не
дійме і ніколи ніхто не здасть.

Допомагали у виконанні
художньої частини цього
прекрасного дійства також
студентки і студенти.

Нині студенти�активісти го�
тують наукові,  художні та
інші виступи англійською,
німецькою, французькою та
іспанською мовами у рамках
майстер�класу. А наукова
конференція відбудеться у
квітні цього року.

Олена ПЕРШЕНКО,

фахівець кафедри теорії

та практики перекладу

факультету філології

та масових

комунікацій

Як нас навчають

Основний акцент — на професійну
складову компетентності

На закінчення культурного
заходу — спільне фото 

усіх друзів німецької мови
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Благодійництво та благодійна
діяльність в Україні

Студентська наука

Терміни благодійництво та
благодійна діяльність походять
від староруського «благое де�
янье», що означало творити
добро нужденним.

Благодійництво з'явилося на
слов'янських землях після хрис�
тиянізації Київської Русі. В до�
християнські часи його не існу�
вало. Як справедливо зазнача�
ють окремі вчені, в язичницькі
часи віддане жебраку вважало�
ся викинутим.

У часи Київської Русі і пізніше
заможні люди на світанку
таємно надавали благодійну до�
помогу інвалідам, вдовам, сиро�
там. Вважалося, що зроблена
таємно добра справа приносить
більше користі нужденному.

Слід відмітити, що історично
склалися дві специфічні форми
благодійництва – меценатство
та спонсорство. 

Меценатство є найдавнішою
формою благодійництва. По�
няття «меценатство» взяло свою
назву від постаті давньоримсь�
кого політика Гая Цильнія Ме�
цената, який опікувався проб�
лемами культури і створював
сприятливі умови для творчої
діяльності митців .

В Україні перші ознаки меце�
натства зафіксовано у 17 ст. Так,
міщанин Петро на прізвисько
«Залізний гріш» відновив церк�
ву Миколи Притиска, яка розта�
шована навпроти одного із кор�
пусів нашого університету.

Слово спонсорство пішло від
латинського spondeo – ручаюсь,
гарантую. До нас воно прийшло
через англійську мову, де spon�
sor вживається як гарант чи по�
ручитель, як рекламодавець
або організатор. Проте словни�
ки республік колишнього СРСР
обрали значення слова «спон�
сор» як особи, котра фінансує
певний захід з метою популяри�
зації винятково свого імені
(назви), торгової марки. 

Спонсорство виникло у США
в 1960 – х роках. У той час тор�
гові компанії фінансували про�
ведення культурних чи спор�
тивних заходів і таким чином
себе рекламували. 

У період радянської влади
благодійництво взагалі не роз�
вивалося.

Лише з 1991 р. у зв'язку зі здо�
буттям Україною незалежності
почало формуватися національ�
не законодавство, покликане
регулювати відносини в галузі
благодійництва. Так, в Україні
терміни «благодійництво» та
«благодійна діяльність» ввела
до правової термінології Поста�
нова Президії Верховної Ради
України від 26 жовтня 1992 року
«Про благодійні фонди». За
цією постановою вперше з часів
радянщини було дозволено
юридичним та фізичним осо�
бам брати участь у здійсненні
благодійної діяльності в Ук�
раїні.

16 вересня 1997 року було
прийнято Закон України «Про
благодійництво та благодійні
організації», який увів у законо�
давчий обіг такі дефініції, як:
благодійна діяльність, благо�
дійництво, меценатство і спон�
сорство. 

Згідно зі статтею 1 Закону Ук�
раїни «Про благодійництво та
благодійні організації», під бла�
годійництвом слід розуміти
добровільну безкорисливу по�
жертву фізичних та юридичних
осіб у поданні набувачам ма�
теріальної, фінансової, ор�
ганізаційної та іншої бла�
годійної допомоги.

Проте благодійництво має
дві специфічні форми. Тому
доцільно зупинитися на аналізі
його специфічних форм. Роз�
почнемо з меценатства, оскіль�
ки воно є найдавнішим і важли�
вим джерелом недержавної
підтримки культурного розвит�
ку держави. 

Варто зауважити, що до вне�
сення відповідних змін Закон
України «Про благодійництво
та благодійні організації» не
містив жодних згадок про ме�
ценатство, і лише після прий�
няття Верховною Радою Ук�
раїни у 2002 році Закону Ук�
раїни «Про внесення змін до
Закону України «Про бла�
годійництво та благодійні ор�
ганізації» меценатство було
визнано специфічною формою
благодійництва. У ст. 1 Закону
України «Про благодійництво
та благодійні організації» по�
няття меценатство було викла�

дено у такій редакції: «Мецена�
тство – добровільна безкорис�
лива діяльність фізичних осіб у
матеріальній, фінансовій та
іншій підтримці набувачів бла�
годійної допомоги». 

Але далі визначення поняття
меценатства вітчизняні законо�
давці не пішли. На жаль, сьо�
годні ми не маємо належного
врегулювання відносин у сфері
меценатства. Через це заклади
культури не отримують належ�
ної недержавної допомоги.
Цікаво, що у Чехії Закон «Про
меценатство» прийнято, і меце�
нати піклуються не тільки про
належний матеріально�техніч�
ний стан об'єктів меценатства, а
й про доступність їх для інва�
лідів. Так, усі музеї, бібліотеки,
театри обладнані пандусами. 

У 2004 році народний депу�
тат України М.Г. Баграєв розро�
бив проект Закону «Про меце�
натство», який визначає ос�
новні поняття меценатства,
фіксує основні цілі, напрямки та
форми меценатської діяль�
ності, визначає коло суб'єктів
меценатської діяльності, права
меценатів, порядок створення
меценатських організацій та ос�
нови їх діяльності.

Проект закону пропонує нас�
тупне визначення меценатства.
«Меценатство (меценатська
діяльність) – добровільна без�
корислива матеріальна, фінан�
сова, організаційна, консульта�
тивна та/або інша підтримка
меценатами або меценатськи�
ми організаціями набувачів ме�
ценатської допомоги в галузі
культури та мистецтва у
розмірі, що є не меншим від
мінімального меценатського
внеску, з метою розвитку та
збереження культурного над�
бання України».

Цей законопроект створює
механізм для стимулювання
меценатської діяльності, який
полягає в наданні податкових
пільг, що поширюються на ме�
ценатів, меценатські ор�
ганізації. Зокрема, проект зако�
ну встановлює, що усі кошти,
спрямовані на підтримку куль�
тури, будуть звільнені від по�
датків. Також пропонується піти
західним шляхом і зменшити

податки на суму відрахувань на
благодійність. Перевагою зако�
нопроекту є те, що він дозволяє
займатися меценатством не
тільки фізичним особам, а і
юридичним.

Наступною специфічною фор�
мою благодійництва є спонсор�
ство. 

Згідно із Законом України
«Про благодійництво та бла�
годійні організації», спонсор�
ство – це добровільна непри�
буткова участь фізичних та
юридичних осіб у матеріальній
підтримці благодійної діяль�
ності з метою популяризації ви�
нятково свого імені (назви),
торгової марки. 

Про нагальність та важ�
ливість проблеми поширення
тютюнопаління та зловживання
алкоголем свідчить той факт,
що в Україні щорічно гине від
хвороб, пов'язаних із тютюно�
палінням, 120 тисяч наших
співвітчизників та понад 10 ти�
сяч – внаслідок випадкового
отруєння алкоголем. Без пе�
ребільшення можна констату�
вати – проблема має масштаби
національної трагедії. Щоб об�
межити вживання населенням
України алкоголю і тютюну,
особливо молоддю та підлітка�
ми, на яких реклама впливає
найбільше, було внесено зміни
у Закон України «Про рекламу».
Проте виробники тютюнових та
алкогольних виробів знайшли
обхід закону, а саме рекламу�
вати свою продукцію на телеба�
ченні шляхом спонсорування
показу телепередач, художніх
фільмів, серіалів. Це ж стосу�
ється навіть спортивних зма�
гань. 

За такої ситуації виробники
тютюнових та алкогольних ви�
робів можуть виходити в ефір із
прихованою рекламою у будь�
який час. Тому на часі – законо�
давчо заборонити виробникам
тютюнової та алкогольної про�
дукції виступати спонсорами.

Автор вважає за доцільне
відмітити той факт, що лише
нечисленні компанії займають�
ся благодійництвом у чистому
вигляді. У наш меркантильний
час значно поширенішим є
спонсорство, яке в рекламних
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повідомленнях нерідко нази�
вається благодійництвом. 

Ми підтримуємо О.Ю. Літ�
віну, яка вважає, що спонсор�
ство не може бути формою бла�
годійництва, оскільки воно
здійснюється не безкорисливо.
В обмін на підтримку, яку спон�
сори надають одержувачам
благодійної допомоги, вони
фактично рекламують себе і
свою продукцію. У зв'язку з цим
пропонує виключити з тексту
Закону вказівку на те, що спон�
сорство є специфічною формою
благодійництва.

Кандидат юридичних наук
В.О. Чепурнов у своєму дисер�
таційному дослідженні вводить
до специфічних форм бла�
годійництва гуманітарну допо�
могу. Мотивує це тим, що по�
няття «гуманітарна допомога» є
специфічною формою бла�
годійництва, якій притаманні як
загальні ознаки (безкорис�
ливість, цільовий характер), так
і специфічна ознака – її надзви�
чайний характер. 

На нашу думку, юридично
коректним є доповнити ст. 1 За�
кону України «Про благодій�
ництво та благодійні органі�
зації» терміном «державна бла�
годійність», під яким слід ро�
зуміти надання благодійної до�
помоги, яка здійснюється з боку
Президента України, депутатів
усіх рівнів, посадових і службо�
вих осіб органів державної вла�
ди та органів місцевого самов�
рядування, а також членів їхніх
сімей у межах отриманих і за�
декларованих доходів. 

Прикладом державної бла�
годійної діяльності може слугу�
вати діяльність Міжнародного
благодійного фонду «Україна –
3000», наглядову раду якого
очолює дружина Президента
України Катерина Ющенко. 

Легальне визначення бла�
годійної діяльності міститься у
Законі України «Про благо�
дійництво та благодійні ор�
ганізації» від 16 вересня 1997
року. Згідно зі статтею 1 вищез�
гаданого закону, під благодій�
ною діяльністю слід розуміти
безкорисливу діяльність бла�
годійних організацій, що не пе�
редбачає одержання прибутків
від цієї діяльності. 

Доцільно відмітити, що по�
няття благодійної діяльності та�
кож визначене у Законі України
«Про товариство Червоного
Хреста України» від 28.11.2002
р., відповідно до якого бла�
годійна діяльність ототож�
нюється із благодійництвом і

визначається як діяльність,
пов'язана з наданням допомоги
та підтримки тим, хто її потре�
бує, виходячи із загально�
людських принципів гуман�
ності, взаємодопомоги, здій�
снювана винятково безоплатно,
тобто без мети одержання при�
бутку чи іншої винагороди. На
нашу думку, слід гармонізувати
ч.4. ст.3 Закону України «Про
Товариство Червоного Хреста
України» із Законом України
«Про благодійництво та бла�
годійні організації».

Кандидат юридичних наук
В.О. Чепурнов у своєму дисер�
таційному дослідженні пропо�
нує внести зміни до ст. 1 Закону
«Визначення термінів та по�
нять», виклавши визначення
благодійної діяльності в нас�
тупній редакції:

«Благодійна діяльність – це
добровільна, усвідомлена, без�
корислива діяльність громадян
та юридичних осіб з метою бе�
зоплатного (або на умовах по�
пуляризації винятково свого
імені (назви), торговельної мар�
ки) подання набувачам не�
обхідної майнової, гуманітар�
ної, організаційної та іншої до�
помоги».

Ми не погоджуємося з даною
пропозицією, оскільки це виз�
начення не відрізняє благо�
дійництво та благодійну діяль�
ність, а ототожнює їх.

Порівняльний аналіз визна�
чень «благодійництво» та «бла�
годійна діяльність» свідчить,
що благодійництво є приват�
ною акцією з надання бла�
годійної допомоги нужденним
з боку фізичних і юридичних
осіб (які не є благодійними ор�
ганізаціями), а благодійна ді�
яльність – це регулярна діяль�
ність із метою надання бла�
годійної допомоги. Споріднює
вище згадані поняття загальна
мета: надання благодійної до�
помоги нужденним.

Справедливим є твердження
А. Ткачука, що однією з най�
більш поширених видів сучас�
ної української благодійності є
організована благодійність, яка
здійснюється через благодійні
організації. Наприклад, станом
на кінець 2006 року до реєстру
неприбуткових організацій в
Україні включено 2007 бла�
годійних організацій.

Нормативне визначення бла�
годійної організації міститься в
ст. 1 Закону України «Про бла�
годійництво та благодійні ор�
ганізації» та ч. 2 ст. 131 ГК Ук�
раїни.

Згідно зі ст. 1 Закону України
«Про благодійництво та бла�
годійні організації», благодійна
організація – це недержавна
організація, головною метою
діяльності якої є здійснення
благодійної діяльності в інтере�
сах суспільства або окремих ка�
тегорій осіб відповідно до вище
зазначеного Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 ГК
України, благодійною органі�
зацією визнається недержавна
організація, головною метою
діяльності якої є здійснення
благодійної діяльності в інтере�
сах суспільства або окремих
категорій осіб без мети одер�
жання прибутків від цієї діяль�
ності.

Отже, як свідчить порівняль�
ний аналіз дефініції у різних
нормативно�правових актах,
більш вдалим є визначення бла�
годійної організації, яке виділяє
безкорисливу мету. Згоден із
тими науковцями, котрі пропо�
нують викласти поняття бла�
годійної організації у ст. 1 Зако�
ну України «Про благодійницт�
во та благодійні організації» в
такій редакції «Благодійна ор�
ганізація – непідприємницька
юридична особа, створена од�
ним чи декількома засновника�
ми в тій чи іншій організаційно�
правовій формі шляхом ви�
ділення (об'єднання) майна з
метою здійснення благодійної
діяльності в суспільних та/чи
приватних інтересах». 

На жаль, Закон України не
дає визначення організаційно�
правовим формам благодійної
організації, а лише перелічує їх.

Ми погоджуємося із пропо�
зицією к.ю.н. О.Ю. Літвіної, що
визначення організаційно�пра�
вових форм благодійних ор�
ганізацій потрібно викласти у
ст. 6 Закону в такій редакції:

– Членська благодійна ор�
ганізація – одна з форм не�
підприємницьких товариств,
заснована на добровільному
членстві фізичних осіб і створе�
на шляхом внесення вступних
внесків із метою здійснення
благодійної діяльності. 

– Благодійний фонд – ор�
ганізаційно�правова форма
благодійної організації, що не
має членства, створюваний
фізичними і (або) юридичними
особами шляхом об'єднання
(виділення) майна з метою
здійснення благодійної діяль�
ності.

– Благодійна установа – ор�
ганізаційно�правова форма
благодійної організації, що

створюється фізичними і (або)
юридичними особами, які пе�
редають їй майно у власність, і
яка спеціалізується на вико�
нанні робіт і наданні послуг у
благодійній сфері. 

Безумовно, надання бла�
годійної допомоги передбачає
добрий намір, проте у цій сфері
можуть мати місце нечесні дії. В
історії фондів є немало ви�
падків, коли його співробітники
продавали «гуманітарну допо�
могу» або збирали гроші на
власні потреби. У людині іноді
перемагає серце, а іноді – мер�
кантильні інтереси.

На нашу думку, правоохо�
ронним органам потрібно пе�
ревіряти весь шлях не тільки гу�
манітарної, а й благодійної до�
помоги. Також потрібно ство�
рити державний орган під наз�
вою Комісія з питань бла�
годійної та гуманітарної допо�
моги – з метою недопущення
махінацій у цій сфері або пок�
ласти додаткові повноваження,
пов'язані з благодійною допо�
могою, на Комісію з питань гу�
манітарної допомоги при Ка�
бінеті Міністрів України шляхом
внесення змін до положення
про Комісію з питань гуманітар�
ної допомоги при Кабінеті
Міністрів України.

Нерідко благодійні органі�
зації не мають чіткого уявлення
про те, як найкраще обрати та
організувати наглядові та до�
радчі органи, а також розпо�
ділити між ними повноваження.
Крім того, благодійні організа�
ції часто створюються ентузіас�
тами, які є фахівцями лише у
своїй галузі. Щоб вирішити ці
питання, керівникам органі�
зацій потрібно пройти спеціаль�
ну підготовку в галузі управ�
ління організацією. Наприклад,
Благодійний фонд Рокфеллера
проводить освітні курси для
благодійників (де вони вивча�
ють основи благодійництва).
На нашу думку, в Україні, вра�
ховуючи дану проблему, слід
організовувати освітні курси
для благодійників. Працювати
такі курси повинні на базі відо�
мих, благодійних організацій
нашої країни, у яких уже є пев�
ний досвід благодійної діяль�
ності.

Станіслав ДОЛГІЙ,

студент VI курсу

Інституту права

та суспільних

відносин Університету

«Україна»
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Ой, заграйте музиченьки...
Народні традиції і звичаї

Кличе мати вечеряти,
А доня не чує…
Ці слова відомої української

народної пісні пригадалися
мені, коли я став свідком чудо�
вого дійства. Воно вже стало
традиційним у нашому універ�
ситеті. Втретє на початку берез�
ня влаштовуються тут «Ук�
раїнські вечорниці». Їх пов'язу�
ють з гарним святом 8 Березня,
коли всі віншують славне
жіноцтво. Тож чому не присвя�
тити кращій половині людства
справжню музично�драматич�
ну виставу, ще раз освідчитись
у любові до неї?

Вечорниці розпочалися роз�
повіддю начальника науково�
дослідної частини університету,
голови профкому Г.Ф. Нікуліної
про свято 8 Березня, про ук�
раїнські народні традиції і зви�
чаї. Вона запросила до вступно�
го слова проректора навчаль�
ного закладу з організаційно�
адміністративної роботи П.В.
Фесюка. Пізніше були й інші
гарні вітання на адресу жінок.
Прозою й віршами.

Програма вечора передбача�
ла проведення концерту у стилі
українських народних традицій
і звичаїв, а також багатьох кон�
курсів. Зокрема, кулінарного.
Майже всі факультети, управ�
ління університету не лише при�
готували гарні страви, а й ціка�
во представили їх.

Компетентному журі, яке очо�
лювала професор кафедри тех�
нології харчування В.О. Ромо�

данова, випала нелегка місія: з
дуже хороших кулінарних ви�
робів треба було визначити
найкращі. Найвище оцінили
фахівці страви, представлені
управлінням стратегії еко�
номічного розвитку. Врахували
їх багатий асортимент, те, що
вони виготовлені на рослинній
основі та є пісними. Друге місце
дісталося кулінарам факультету
комп'ютерних технологій. Ціка�
во, що одну зі страв комп'ютер�
ники назвали «кризовий міше�
чок». А третє місце поділили ко�
манди факультету соціальних
технологій та управління нав�
чально�виховної роботи. Журі
визначило гарне приготування
страв, їх чудове оформлення.

Але й тих кулінарів, котрі не
стали переможцями конкурсу,
журі відзначило заохочуваль�
ними призами. Зокрема, ко�
манду факультету біомедичних
технологій – за представлені на
огляд борошняні вироби. Доб�
ре слово знайшлося і для сту�
дентів кафедри технології хар�
чування, які запропонували журі
і присутнім дуже смачні страви.

До речі, чимало учасників ве�
чорниць охоче смакували стра�
ви, які потрапили на конкурс.
Журі у своїй оцінці враховувало
відгуки громади. 

Повторюю, конкурсів було
багато. Один із них, приміром,
назвав жінок, які прийшли на
свято в українських народних
костюмах. Перемога дісталася
методисту факультету комп'ю�

терних технологій Ірині Ми�
хайлівні Ліпській.

Друге місце журі присудило
молодій співробітниці управлін�
ня стратегії економічного розвит�
ку Юлії Малькіній�Богуславській,
а третє – працівниці факультету
комп'ютерних технологій Ользі
В’ячеславівні Макаренко.

Загальну увагу присутніх
привернув пісенний конкурс.
Диплом І ступеня отримали два
виконавці – проректор універ�
ситету О.П. Коляда і помічник
Президента навчального закла�
ду О.С. Кривоносов. Вони гарно
виконували пісні: й українські
народні, і класику, і сучасні
ліричні. Друге місце вибороли
співаки факультету комп'ютер�
них технологій, третє – соціаль�
них технологій.

У поетичному конкурсі пере�
могли декан факультету комп'ю�

терних технологій С.С. Забара і
автор цих рядків.

А початок вечора запам'ятав�
ся чудовим виступом са�
модіяльних артистів Центру
студентської творчості. Все бу�
ло яскраво, гарно і водночас
дуже професійно. Запам'ятало�
ся тріо кумась – їхні ролі вико�
нали Андрій Лелюх, Тетяна Кис�
ляк і Марія Смірнова. На висоті
виявилася хазяйка вечорниць
Ольга Гуменюк.

Загальну увагу привернув ко�
мічний дячок, котрий постійно
потрапляв у якісь халепи і вміло
виплутувався з них. З цією рол�
лю успішно впорався Борис Бо�
рисов. А як гарно співали
«Мальви"! Голосистим колекти�
вом керує Тетяна Кисляк. Чу�
дові українські народні пісні по�
дарували присутнім «Дніпрові
зорі» під керівництвом Ольги
Гуменюк. Музичний супровід
забезпечував акордеоніст Ігор
Саїк. У святі взяли участь також
драмгуртківці.

Вечір загалом удався. Він ще
раз переконливо засвідчив кра�
су і невмирущість народних
звичаїв та обрядів. Тому всі
учасники прекрасного весняно�
го дійства висловили побажан�
ня, щоб «Українські вечор�
ниці», поряд з іншими подібни�
ми заходами, стали тра�
диційними. Бо звернення до
наших витоків, до безмежної
криниці народної творчості ро�
бить кожного добрішим і кра�
сивішим, утверджує високі по�
чуття патріотизму.

Анатолій УРБАН

Дівчата і жінки — справжня окраса свята

Виступають колективи самодіяльності університету
Фото Наталії ГАВРИЛЮК
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Цікава й оригінальна вистава
Таланти твої, «Україно»

Трохи більше двох місяців
тому драмгуртківці нашого
університету показали гляда�
чам виставу «Вісім люблячих
жінок» Р. Томи. П'єсу французь�
кого драматурга переглянули
викладачі і студенти ВНЗ, ліцею
водного транспорту.

Та виявилося, що паралельно
з цією виставою студійці підго�
тували ще одну роботу. Вона в
іншому жанрі, дещо несподіва�
ному для глядачів. Це – тіньова
вистава «Шепіт підсвідомості –
сни». Робота досить складна.
Тим більше, для самодіяльних
артистів. Але і вони, і режисер�
постановник Андрій Лелюх
успішно справилися із завдан�
ням.

Ось що написала про спек�
такль випускниця університету
Інна Олійник. До речі, дівчина
продовжує відвідувати заняття
у Центрі студентської творчості,
співає у фольклорному ан�
самблі «Мальви». Читаю відгук
Інни про виставу в спеціальній
Книзі, яку по закінченні спек�
таклю (23 і 25 березня) запов�
нили чимало глядачів. До речі,
відгук випускниці університету
виявився найбільш грунтовним
і аргументованим. Наводжу йо�
го повністю:

«Без Світла всі ми ниці
створіння, що блукають у мо�
році підсвідомості, живуть у
тривожному сні і ніяк не проки�
нуться до життя… Людство бо�
реться зі світлом і водночас
життєво прагне до нього! Добру
і Світлу ще не винайшли аль�

тернативи. Зірки стерплять усе…
Вони бачили і гріхопадіння Єви,
і маленьке диво Всесвіту – поя�
ву нового Життя, й імперії, що
народжувалися у темряві і по�
жирали душі своїх творців.
Людство у своєму прагненні
протиборства і самознищення
зовсім не змінилося за тисячі
років… Лише палицю і камінь
замінили на автомати та танки!
А від ненависті до ближнього,
від примарності своєї величі і
могутності люди перетворю�
ються на чудовиськ. Щезнуть
кати та їхні жертви, зміняться
під віковічними зорями по�
коління, а на їхньому місці ви�
росте трава… Всі ми ніщо, поки
Хтось, ніби той Данко, не

поділиться з нами частинкою
свого серця, частинкою єдиного
справжнього та суттєвого, для
чого справді варто боротися –
Світла, Любові, Добра! Бо це і є
той вічний сенс нашого життя.»

Справді гарна оцінка побаче�
ного.

Деякі відгуки дуже лаконічні.
Але скільки емоцій: «Дуже спо�
добалось», «Чудова робота!»,
«Ви просто молодці!», «Супер!».

А ось трохи аргументованіші
оцінки: «Все було професійно і
змістовно, дуже високий рі�
вень, навіть не очікувала»,
«Дуже теплий і зворушливий
спекталь. Дуже сподобалися
зірочки. Ідеї чудові і постановка
на відмінному, високому рівні».

Наталія Єфремова свого часу
займалася пластикою тіла на�
ших студійців, готувала їх до
виступу. Переглянувши спек�
такль, професійна акторка за�
писала в Книзі відгуків: «Хло�
п’ята і дівчатка, я вас безмежно
люблю! Спасибі за те, що не
даєте мені «померти» в моїй
професії».

Чимало глядачів бачать у
студійців у майбутньому гарних
професійних акторів:

«Ви були на висоті. Вас чекає
велике майбутнє, не зупиняй�
тесь.»

«Ви довели мене до сліз».
Високо оцінили глядачі робо�

ту режисера:
«Нам дуже сподобалось: і му�

зика, і те, як зроблена вистава…
Маса вражень.»

«Дуже гарний етюд про вій�
ну – актуально і експресивно.
Гра акторів на дуже високому
рівні.» 

Зрозуміле й побажання: «Ду�
же хотілося би, щоб ви частіше
радували нас своїми спектакля�
ми, а ми завжди залишатиме�
мось з вами, будемо відданими
і вдячними глядачами.»

Це – про студію загалом, про
її керівника і акторів. Андрія
Лелюха ми вже назвали – його
друга робота, як і перша, дуже
цікава і, до того ж, оригінальна.
Назву і студійців, зайнятих у вис�
таві. Це випускниці університету
Марина Григорова, Ольга Кос�
тенко і Галина Тихомирова. Це
ж як треба любити театр, щоб,
незважаючи на зайнятість ро�
ботою, молодими справами,
знаходити час для улюбленого
мистецтва! Гарними партнера�
ми Марини, Ольги і Галини бу�
ли четвертокурсниця Олена Ки�
риченко (Інститут права і сус�
пільних відносин), третьокурс�
ниця Анастасія Янчук (факуль�
тет економіки та менеджменту),
другокурсник Євген Нестеренко
з цього ж факультету, першоку�
рсник кафедри дизайну Олег
Кириченко.

А що попереду? Нові зустрічі
з глядачами – з уже підготовле�
ними роботами і «Сонетами Шек�
спіра». Знову пошук, знову спро�
ба показати себе в новому жанрі.

Щасти вам, студійці!

Анатолій УРБАН

По закінченню вистави
Фото Наталії ГАВРИЛЮК

Квіти від вдячних глядачів
Фото Наталії ГАВРИЛЮК
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З народного гумору

Коли час значення втрачає
— Чому стовбичиш біля дому? —
Вдова говорить молодому,
Дуже зеленому хлопчині, —
Ще скажуть: зваблює дитину.
Та він ходив, свого добився,
А трохи згодом одружився.
Вона подругам каже радо:
— Хоч молодий, мужик — що надо.
А що роки? Нема біди,
Казав: «Любитиму завжди».
В житті нерідко так буває: 
Час своє значення втрачає.

Анатолій УРБАН

Всі ми – діти твої, Україно!
Тому в наших серцях назавжди,
Твоя врода – червона калина,
Ключ у небі – стрімкий, журавлиний,
Лани щедрі й зелені сади.

Та ми знаєм, що не лиш слова,
Треба й гарне щось усім робити,
Тоді ствердиться правда нова, 
Пісня задзвенить навкруг жива,
І всім людям краще буде жити.

Тож рівняймося на титанів,
Що за край наш поклали життя,
Я молюсь кожні вечір і ранок
Й вірю: ліпші часи настануть,
Буде світлим Твоє майбуття.

Антон РОГОВСЬКИЙ,

студент І курсу 

(спеціальність «Видавнича

справа та редагування»)

На екскурсії в Криму (у славетній Келеберді) 
студенти Кіровоградского інституту розвитку людини 

На ліричній хвилі

Україні


