
Кажуть: розділена радість —
подвійна радість. Це відчули на
собі волонтери нашого універси�
тету. Напередодні новорічних та
різдвяних свят вони провели
акцію «Ялинка милосердя». А на
зібрані кошти — найбільше їх на�
дійшло від студентів факультетів
соціальних технологій і право�
знавства та міжнародних відно�
син — придбали подарунки
з тим, щоб їх вручити дітям, котрі
потребують такої допомоги.

Перша поїздка відбулася 23
грудня до селища Володарка.

Тут є школа�санаторій, в якій
живуть і навчаються діти�сиро�
ти з легеневими захворювання�
ми. Одразу зазначимо: теплота
зустрічі перевершила найсміли�
віші сподівання. Крім святкових
подарунків, волонтери влашту�
вали учням школи «солодкий
стіл». Ті, в свою чергу, не зали�
шилися у боргу: запросили гос�
тей до своєї їдальні.

Наші волонтери настільки
сподобалися наставникам уч�
нів, що вони запросили студен�
тів на роботу до школи в якості

вожатих влітку. Тоді навчаль�
ний заклад перетворюється на
оздоровчий табір для багатьох
дітей�сиріт Київщини. Отож
пропозиція прийнята з вдячніс�
тю і, сподіваємося, що вже вліт�
ку кілька студентів проходити�
муть практику у Володарці.

Через три дні після відвідин
Володарки наша делегація на
чолі із президентом студентсь�
кого самоврядування Настею
Колядою відвідала в Яготині
дитбудинок сімейного типу
«Ялинка». Тут теж відбулася гар�

на зустріч, якою за�
лишилися задоволе�
ні як господарі при�
тулку, так і їхні гості.

Напередодні свят
наші волонтери за�
вітали також у Буди�
нок дитини у Дар�
ницькому районі сто�
лиці, де живуть і лі�
куються хлопчики та
дівчатка з психічни�
ми захворюваннями.
І не з порожніми ру�
ками. Вручили па�
цієнтам подарунки,
солодощі, подару�
вали їм гарний свят�
ковий настрій.
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Важко знайти людину, кот�
ра б не читала або ж не чула
про Ярослава Мудрого. Ки�
ївський князь залишив поміт�
ний слід не лише у вітчизняній,
а й у світовій історії. Народ
назвав його Мудрим за висо�
кий і світлий розум, за вміле
управління державою. Але ве�
ликий князь мав й інше пріз�
висько – Кульгавий, бо у ньо�
го були серйозні проблеми зі
здоров`ям, проте мужньо до�
лав він труднощі, намагався ні
в чому, навіть на полі бою, не
поступатися здоровим людям.

А хіба менше мужності по�
трібно було акторові театру
і кіно Павлу Луспекаєву, який
кілька десятиліть тому, по суті
безногий, продовжував грати
на сцені і знімальному май�
данчику? Та ще й як! Мільйо�
нам кіноглядачів багатьох країн
світу П. Луспекаєв чи не найбіль�
ше запам'ятався виконанням
своєї останньої ролі – митника
Верещагіна в улюбленому філь�
мі «Біле сонце пустелі».

Мало хто знає, що відомий
художник і вчений Леонардо да
Вінчі з дитинства страждав на
правосторонній спастичний ге�
міпарез (один із різновидів ди�
тячого церебрального паралічу).
Він кульгав на праву ногу і його
права рука функціонувала не�
повноцінно, тому писав, і малю�
вав він лівою.

Приклад, ближчий до україн�
ської землі – Володимир Забаш�
танський, котрий внаслідок не�
щасного випадку на вироб�
ництві зовсім юним повністю
осліп, але зумів здобути вищу
освіту, стати відомим поетом.

Можна продовжувати наво�
дити такі приклади. На жаль,
в умовах сучасної екологічної
ситуації, кількість людей із об�
меженими фізичними можли�
востями не зменшується, а, нав�
паки, збільшується.

«Інвалід» – слово інтернаціо�
нальне, притаманне багатьом
мовам. Великий тлумачний слов�
ник сучасної української мови
дає таке визначення: «Людина,

яка частково чи повністю втрати�
ла працездатність унаслідок по�
ранення, хвороби, каліцтва чи
старості». Інвалід – особа зі
стійким розладом функцій ор�
ганізму, зумовленим захворю�
ванням, травмою (її наслідками)
або вродженими вадами розу�
мового чи фізичного розвитку,
що призводить до обмеження
нормальної життєдіяльності, вик�
ликає в особи потребу в соціаль�
ній допомозі і посиленому со�
ціальному захисті, а також вико�
нанні з боку держави відповідних
заходів для забезпечення її зако�
нодавчо визначених прав.

На жаль, і сучасне суспільство
схильне сприймати інваліда
крізь призму негативних стерео�
типів. Значна кількість людей
зазвичай упереджено ставиться
до них, вважаючи інвалідів не�
працездатними, неспроможни�
ми, ні на що непридатними. Лю�
дині з обмеженнями приписують
негативні риси характеру, від неї
очікують певної незвичної по�
ведінки, її навіть побоюються.
Все це не може не принижувати
тих, кому доводиться жити з ін�
валідністю. Тож не випадково,
що упродовж останніх 25 років
у більшості країн світу замість
терміна «інвалід» уживають вира�

зи типу «людина з функціональ�
ними обмеженнями» або «лю�
дина з особливими потребами».

У Декларації про права інвалі�
дів сказано, що поняття «інва�
лід» позначає особу, котра не
може самостійно забезпечити
повністю або частково потреби
нормального особистого і/або
соціального життя внаслідок не�
доліку, вродженого або ні, його
чи її фізичних або розумових
здібностей.

Як відомо, повноцінне життя
людини можливе тільки тоді,
коли вона не відчуває ніяких
обмежень у виконанні життє�
вих функцій. Проте, якщо такі
обмеження з певних причин все
ж виникають, то у цивілізовано�
му суспільстві це означає лише
те, що спільними зусиллями
цієї людини та її оточення вони
мають бути усунені. Тож голов�
ною метою і результатом соці�
альної роботи з людьми з об�
меженнями є максимально
можливе залучення їх до всіх
сфер життя. Йдеться про нав�
чання, трудову діяльність, здат�
ність до самообслуговування
і самостійного пересування, до
комунікації тощо.

За останні сім років кількість
осіб із особливими потребами

тільки в Україні збільшилась
з 2,1 до 2,5 мільйонів. Особ�
ливе занепокоєння викликає
зростання чисельності дітей�
інвалідів віком до 16 років, яка
сягла вже 122,6 тисяч осіб. Це є
логічним наслідком Чорно�
бильської катастрофи, за�
бруднення довкілля, дорож�
ньо�транспортних пригод,
техногенних катастроф. Якщо
додати до цього значну кіль�
кість дітей�сиріт, тих, хто ви�
ховується в неблагополучних
сім`ях або ж є соціально неза�
хищеними, то загальна карти�
на вимальовується невтішна.

У зв'язку зі збільшенням
кількості інвалідів актуалізу�
ються питання соціальної адап�
тації людей із обмеженими
можливостями до нового се�
редовища, яке має свої особ�

ливості і залежить від багатьох
чинників, різних за походжен�
ням, складністю, ступенем і спря�
мованістю впливу на цей про�
цес, в якому наша країна не є ви�
нятком.

Чимало говориться і пишеть�
ся про те, що повинна і має ро�
бити у зв'язку з такою ситуацією
держава. Йдеться, передусім,
про створення правових, еко�
номічних, політичних, соціаль�
но�побутових і соціально�пси�
хологічних умов задоволення
потреб інвалідів у відновленні
здоров'я, матеріальному забез�
печенні, посильній трудовій
і громадській діяльності. Со�
ціальний захист з боку держави
полягає, зокрема, в наданні
грошової допомоги, засобів пе�
ресування, протезування, орі�
єнтації та сприйняття інфор�
мації, пристосованого житла,
у встановленні опіки або сто�
роннього догляду тощо. Зви�
чайно, на це виділяється чима�
ло коштів. Та серйозне наванта�
ження на державний бюджет
можна істотно зменшити, якщо
будуть задіяні інші можливості
підтримки людей із особливи�
ми потребами.

Який же стан вирішення проб�
лем людей із особливими потре�

Через комплексну
реабілітацію до створення

рівних можливостей

Актуально
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бами в державі нині? Прийнято
Указ Президента України «Про
першочергові заходи щодо ство�
рення сприятливих умов для
життєдіяльності осіб з обмежени�
ми фізичними можливостями» та
затверджена Київська міська
програма «Безбар'єрне середо�
вище». Нещодавно відбулося
розширене засідання Колегії ви�
конавчого органу Київської місь�
кої ради, де йшлося про хід вико�
нання Указу та Програми. З до�
повіддю виступали начальник
Головного управління містобуду�
вання, архітектури та дизайну
міського середовища Василь Фе�
дорович Присяжнюк та началь�
ник управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці
Ірина Євгенівна Голубєва. Вони
повідомили, що Київською місь�
кою державною адміністрацією,
районними у м. Києві державни�
ми адміністраціями, комуналь�
ними підприємствами та служба�
ми проводиться послідовна ро�
бота, стан виконання Програми
перебуває під постійним контро�
лем. Щороку управління у спра�
вах жінок, інвалідів, ветеранів
війни та праці аналізує стан вико�
нання міської програми «Без�
бар'єрне середовище», звіт про
який надається до Державного
комітету України з будівництва та
архітектури, Міністерства праці та
соціальної політики України та
Секретаріату Президента Украї�
ни. Відповідно до міської програ�
ми затверджено аналогічні прог�
рами у районних в м. Києві дер�
жавних адміністраціях або ж від�
повідні заходи включені до ра�
йонних програм «Турбота». Ни�
ми, зокрема, передбачено спо�
рудження пандусів та поручнів
у будинках, де мешкають інвалі�
ди з порушеннями опорно�рухо�
вого апарату, інваліди на візках,
а також у будівлях системи тери�
торіальних центрів соціального
захисту, районних у м. Києві дер�
жавних адміністрацій, аптечних
та медичних закладах, устано�
вах, закладах культури, торгівлі,
підземних переходах тощо.

Територіальні центри соціаль�
ного обслуговування пенсіоне�
рів та інвалідів для виконання
Програми склали списки інвалі�
дів�візочників (1 355 осіб). Об�
стежено житлові будинки, під'їз�
ди, де мешкають інваліди�візоч�
ники, з тим, щоб визначити пот�
реби в облаштуванні пандусів та
спроможність ліфтів перевозити
згадану категорію людей. Спис�
ки всіх будинків, де проживають
інваліди�візочники, передані до
Головного управління житлово�

го господарства для подальшої
роботи.

Кабінетом Міністрів України
затверджено міжгалузеву комп�
лексну програму «Здоров'я на�
ції» на 2002–2011 роки. Метою її
є поліпшення демографічної си�
туації, збереження і зміцнення
здоров'я населення, підвищення
якості та ефективності медико�
санітарної допомоги, забезпе�
чення соціальної справедливості
і прав громадян на охорону здо�
ров'я. Держава прийняла прин�
ципово новий законодавчий
акт – Закон України «Про реабі�
літацію інвалідів в Україні». Його
реалізація спрямована на від�
новлення фізичного статусу, здо�
буття освіти, професії, посильної
участі у трудовій діяльності, пок�
ликана змінити ставлення сус�
пільства до інвалідів як до пов�
ноправних громадян. Як засвід�
чив заступник Міністра праці та
соціальної політики України Вік�
тор Дьяченко, на виконання про�
грам і заходів соціальної, трудо�
вої та професійної реабілітації
передбачено 575,5 млн грн. Ха�
рактерна особливість українсь�
кої системи реабілітації – її
цілісність і комплексність, що пе�
редбачає систему ранньої соці�
альної реабілітації, професійну
реабілітацію та працевлаштуван�
ня. Це дає змогу адаптувати
і ввести інваліда в соціум як пов�
ноцінного члена суспільства.

Багато прийнято постанов, по�
ложень, законів. Сподіваємось,
що вони обов'язково запрацю�
ють, запрацюють продуктивно.

Здоров'я – найбільше благо,
яке дано людині. А що, як його,
цього здоров'я, немає? Відмови�
тися від повноцінного життя,
ремствувати на несправедливу
долю? Дехто так і робить. Але,
на щастя, більшість намагається
утвердитися в житті, посісти
в ньому достойне місце.

Університет «Україна» має
унікальний досвід організації
навчально�виховного процесу
молоді з інвалідністю в інтегро�
ваних студентських групах. Це –
єдиний вищий заклад освіти не�
державної форми власності,
який має статус неприбуткової
установи. Його метою є забезпе�
чення рівного доступу до якісної
освіти всім членам суспільства,
зокрема людям із інвалідністю.

Навчання – справа непроста,
відповідальна. Тим більше для
молоді з особливими потреба�
ми. Адже таким юнакам і дівча�
там треба долати додаткові
труднощі, пов'язані з їхнім здо�
ров'ям, рівнем попередньої

підготовки тощо. Перш ніж гово�
рити про інтеграцію інваліда
у соціум, необхідно подбати про
його реабілітацію.

Що ж означає це поняття?
Згідно із Законом «Про ре�
абілітацію інвалідів в Україні»
це – система медичних, психо�
логічних, педагогічних, фізич�
них, професійних, трудових за�
ходів, спрямованих на надання
допомоги людям у відновленні
та компенсації порушених або
втрачених функцій організму,
усуненні обмежень їхньої жит�
тєдіяльності для досягнення
і підтримання соціальної і ма�
теріальної незалежності, трудо�
вої адаптації та інтеграції в сус�
пільство.

Фахівці університету розроби�
ли програму реабілітації сту�
дентів із інвалідністю, постійно
вдосконалюється система супро�
воду студентів�інвалідів в інте�
грованому освітньому середо�
вищі. Вона розпочинається з мо�
менту звертання людини з особ�
ливими потребами до універси�
тету і охоплює процеси підготов�
ки до вступу, самого вступу і нав�
чання у ВНЗ, передбачає під�
тримку зв'язків із випускниками,
працевлаштування. Лікар універ�
ситету ознайомлюється з медич�
ними документами абітурієнта
і визначає, чи може людина з да�
ним захворюванням навчатись
у вищому навчальному закладі
за обраною спеціальністю (згідно
з Переліком медичних протипо�
казань МЗУ). Далі психолог про�
водить профорієнтаційну роботу.
Лікар веде бесіду з абітурієнтом,
його батьками або близькими
з питань медичного супроводу та
допомоги на період навчання. На
початку кожного навчального
року ретельно аналізується і тес�
тується новий контингент сту�
дентів, проводяться співбесіди з
психологом, фізреабілітологом,
фахівцем із соціальної роботи.
Цікавим елементом є знаходжен�
ня студентом власних варіантів
для своєї реабілітації й інтеграції
в університетське середовище.
Застосовується методика визна�
чення активності студентів, їхньої
здатності до аналізу і синтезу, са�
мостійності. 

Створено спеціалізоване нав�
чально�методичне забезпечен�
ня та педагогічний патронаж
з наданням студентам індивіду�
альних графіків, інтерактивних
форм проведення занять, засто�
совуються інформаційні та креа�
тивні технології для розвитку са�
мостійності та творчості сту�
дентів. Проводяться методичні

семінари для викладачів інтег�
рованих груп для обміну досві�
дом роботи. Діє система тьютор�
ства (для супроводження, ін�
формування, конспектування,
консультування тощо), до якої
залучено студентське самовря�
дування. Поліпшилось навчаль�
но�методичне забезпечення сту�
дентів, зокрема опорними конс�
пектами лекцій, електронними
підручниками, тестовими й ін�
дивідуальними завданнями.
У центрі самостійної роботи об�
ладнані робочі місця для сту�
дентів з різними вадами, актив�
но використовуються мульти�
медійні проектори, інтерактивні
дошки, електронні посібники
для самостійної роботи.

Працюють психологи, прово�
диться профорієнтація та проф�
відбір, діагностика і корекція
психологічного стану студентів,
надаються консультації студен�
там і викладачам, проводяться
тренінги зі спілкування, вихован�
ня впевненості у собі: «Рівний–
рівному», «Пізнай себе», психо�
логічного розвантаження, діють
скриньки і телефони довіри.

У рамках соціального супро�
воду впроваджуються види ма�
теріальної допомоги за успіхи
у навчанні, науковій роботі та
громадському житті. Прово�
дяться клуби�кафе, «круглі сто�
ли» та зустрічі адміністрації зі
студентами з інвалідністю, виз�
начаються найкращі студенти та
викладачі інтегрованих груп.

Обов'язковим є медико�ре�
абілітаційний супровід, для за�
безпечення якого створені ре�
абілітаційні центри та спортивні
майданчики, впроваджується
танцювальна терапія. Супровід
спрямований на збереження та
відновлення фізичного здоров'я
студентів, консультативно�про�
філактичну та реабілітаційну під�
тримку.

Велику індивідуальну роботу зі
студентами�інвалідами прово�
дить управління соціальної адап�
тації та реабілітації студентів із
особливими потребами Універ�
ситету «Україна». Управління со�
ціальної адаптації та реабілітації
студентів�інвалідів в Універси�
теті «Україна» було створене для
того, щоб не тільки координувати
роботу із супроводу навчання
студентів із особливими потре�
бами, але й здійснювати на
практиці реабілітаційні та адап�
таційні заходи – як індивідуаль�
ні, так і групові. Зокрема, торік
управління домовилося про без�
коштовне діагностування і ліку�
вання студента�сироти Віталія
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Пушкаря в одній із київських
лікарень. Співробітники управ�
ління допомагають консультаці�
ями та матеріалами у написанні
дипломної роботи студентці
V курсу факультету філології та
масових комунікацій Галині Руд�
нік. Через ЗМІ було організовано
всеукраїнську акцію зі збору
коштів на придбання житла для
випускниці університету візоч�
ниці Олени Лебедєвої.

Про яскраві особистості сту�
дентів�інвалідів постійно розмі�
щують матеріали на сайті універ�
ситету, статті у пресі, ведуться пе�
редачі на радіо й телебаченні. Це
сприяє вихованню у студентів
почуття впевненості у собі і є прик�
ладом для наслідування.

Університет притягує до себе
мужніх, сильних духом і дуже
талановитих юнаків і дівчат.
Юрій Тітов, інвалід І групи, ві�
зочник, ще до вступу на заочне
відділення нашого навчального
закладу став автором трьох по�
етичних збірок. На вірші Юрія
написано чимало чудових ро�
мансів, які виконують відомі
співаки. На факультеті комп'ю�
терних технологій успішно нав�
чається Олександр Снєжко. Хло�
пець із вадами слуху не пасує
перед труднощами, став одним
із кращих студентів, майбутніх
програмістів.

Люди з функціональними об�
меженнями вчаться разом зі
своїми повносправними ровес�
никами в інтегрованих групах.
І вчаться із задоволенням. Ціка�
во, що рівень знань таких сту�
дентів, як правило, не нижчий,
а навіть вищий, ніж у здорових
однолітків. Приклад цьому – ін�
валід дитинства, випускниця на�
шого університету, відмінниця
навчання Ірина Павлова, яка
глибоко вивчає проблеми сту�
дентів із ДЦП і не нарікає на до�
лю, а відчуває себе повноцінним
членом суспільства. Олена Ко�
валь – інвалід по зору, відмінни�
ця навчання, яка працює над
удосконаленням програми ре�
абілітації студентів із особливи�
ми потребами. І таких прикладів
можна навести чимало.

Студенти�інваліди університе�
ту беруть активну участь у всеук�
раїнських і міжнародних спор�
тивних змаганнях. Кожного року
збільшується кількість учасників
і шанувальників Всеукраїнських
спортивних ігор студентів�інва�
лідів «Сяйво надій», ініціатором
і організатором яких є Універси�
тет «Україна», які за 4 роки
з міжфілійних змагань виросли
до рівня національних, і незаба�

ром збираються відкрити гос�
тинні двері для студентів з інших
країн. Результатом цілеспрямо�
ваної стратегії університету в га�
лузі спортивної діяльності можна
вважати той факт, що з 12 спор�
тсменів, які представляли збірну
команду України на ІХ зимових
Паралімпійських іграх 2006 ро�
ку, 2 студенти�інваліди з Універ�
ситету «Україна» вибороли 9 ме�
далей із 25, у тому числі 1 золоту,
4 срібні і 4 бронзові медалі.

Четвертий рік поспіль в уні�
верситеті відбувається фести�
валь художньої творчості сту�
дентів «Сяйво надій». У ньому
свої таланти демонструють юна�
ки і дівчата, в яких є проблеми
зі здоров'ям. Такі студенти зма�
гаються у різноманітних твор�
чих конкурсах. Увагу багатьох
учасників і гостей привертають
виставки колективних та індиві�
дуальних творчих робіт, святко�
вий і заключний концерти. Крім
призів, журі конкурсу пере�
можців відзначають спеціаль�
ними нагородами Національ�
ної асамблеї інвалідів (путівка
до центру підготовки спор�
тсменів�паралімпійців), Всеук�
раїнської асоціації інвалідів�
спинальників, Всеукраїнської
громадської організації сту�
дентів�інвалідів «Гаудеамус».

В університеті створюються
умови для переходу до більш
досконалої сучасної форми –
інклюзивного навчання студен�
тів із інвалідністю. Це особлива
система навчання, яка передба�
чає повну пристосованість уні�
верситетського середовища до
задоволення їхніх освітніх пот�
реб. Вона включає сучасне без�
бар'єрне університетське сере�
довище з добре налагодженою
системою супроводу навчання
студентів із інвалідністю відпо�
відно до їхньої нозології та не�
обхідну соціально�психологічну
підтримку. Важливе значення
мають такі фактори, як підви�
щення вимог до професійної
майстерності та спеціальної під�
готовки викладачів, максималь�
не забезпечення студентів сучас�
ними технічними засобами, під�
ручниками, посібниками, у тому
числі і на електронних носіях.

Сьогодні Університет «Украї�
на» готує фахівців за 72 спеціаль�
ностями різних освітньо�кваліфі�
каційних рівнів: «магістр», «спе�
ціаліст», «бакалавр», «молодший
спеціаліст». Контингент студентів
разом із територіально відокрем�
леними структурними підрозді�
лами складає на сьогодні 47 720
осіб, у тому числі 1 817 інвалідів,

251 сиріт, 1 290 дітей із соціально
незахищених сімей.

Штат викладачів нараховує
понад 5 000 осіб, із них докторів
наук, професорів – близько 250,
кандидатів наук, доцентів – по�
над 1 200 осіб. У цілому по ме�
режі університету створено біль�
ше 5 000 робочих місць.

Згідно зі спільним Наказом Мі�
ністерства освіти і науки України
та Академії педагогічних наук
України «Про проведення педа�
гогічного експерименту з дис�
танційної форми навчання в ре�
гіонах України» Університету
«Україна» надана можливість
розгорнути мережу ДН у 16 об�
ластях країни. Слід сказати, що
дистанційне навчання вже давно
впроваджене в розвинутих краї�
нах світу, і навіть у країнах СНД.
Сучасні освітні технології дозво�
ляють втілити принцип «актив�
ного» навчання у парадигмі без�
перервної освіти. Основними
перевагами його є можливість
для людини, яка навчається,
планувати та контролювати свою
освіту (вибір часу, темпів, місця
навчання). Цим вимогам, у пер�
шу чергу, відповідає система
дистанційного навчання в Уні�
верситеті «Україна». Що стосу�
ється методичного забезпечення
(підручників, посібників тощо),
то для студентів мережі дис�
танційного навчання створені
умови, яких не мають студенти
жодного ВНЗ України. У мережі
дистанційного навчання Універ�
ситету «Україна» кожен студент
забезпечується повним комплек�
том навчально�методичних ма�
теріалів із кожної дисципліни.

З метою обміну досвідом і під�
вищення кваліфікації викладачів
постійно діє семінар «Школа вик�
ладання в інтегрованих групах».

До послуг студентів – Центр са�
мостійної роботи, який працює
вже чотири роки, де створені не�
обхідні умови для самопідготов�
ки студентів. Для надання допо�
моги студентам із інвалідністю
у працевлаштуванні другий рік
працює Центр планування та роз�
витку кар'єри. Ми отримали
грант від Фонду демократичних
ініціатив при Посольстві США
в Україні для облаштування цьо�
го Центру. У межах виконання
цього проекту в липні 2006 року
було проведено «круглий стіл»
з питань працевлаштування сту�
дентів із інвалідністю.

У серпні 2006 року відсвятку�
вали відкриття першої черги
університету – нового корпусу
у Святошині. Цей корпус побудо�
ваний із урахуванням основних

принципів універсального ди�
зайну і є прикладом сучасної без�
бар'єрної університетської спо�
руди.

Загалом в університеті багато
зроблено і робиться для забез�
печення якісної підготовки сту�
дентів із особливими потребами.
Університет «Україна» започат�
кував і щорічно продовжує доб�
ру наукову традицію: напере�
додні Дня людей із інвалідністю
проводити Міжнародну науко�
во�практичну конференцію «Ак�
туальні проблеми навчання та
виховання людей із особливими
потребами». У минулому році це
було вже всьоме. Освітяни, нау�
ковці, державні діячі, представ�
ники громадських організацій
інвалідів широко обговорювали
проблеми сьогодення, пов'язані
із навчанням, вихованням, соці�
альною, професійною, психо�
логічною, фізичною реабіліта�
цією та працевлаштуванням лю�
дей із інвалідністю. Об'єднання
зусиль і пошук шляхів для вирі�
шення проблем студентів із інва�
лідністю – основна мета таких
конференцій.

У Національному звіті України
ООН 2001 року була надана
інформація про створення Від�
критого міжнародного універси�
тету розвитку людини «Украї�
на», який надає якісну вищу
освіту людям з особливими пот�
ребами, сиротам та малозабез�
печеним. Університет «Україна»
вже відомий за кордоном,
а у себе в Україні чомусь сором�
ливо замовчується.

Хочеться подякувати КМДА
за дотацію в рамках програми
«Турбота». Нещодавно київсь�
кий міський голова Леонід Чер�
новецький підписав розпоря�
дження, за яким Головному уп�
равлінню соціального захисту
населення перерахують понад
8,5 млн гривень на оплату нав�
чання юнаків та дівчат з малоза�
безпечених родин у нашому уні�
верситеті. Такі дотації надавати�
муть за умови, що ці студенти
навчаються успішно. Отриманий
під час чергової сесії середній
бал має бути не нижче чотирьох.
Розмір відрахувань залежить та�
кож від середньомісячного до�
ходу кожного члена сім'ї.

Тетяна ІВАНЕНКО, 

начальник управління

соціальної адаптації та

реабілітації Університету

«Україна»

На знімку: Президент університету
П. М. Таланчук на фестивалі «Сяйво
надій», фото Л. Зотової
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У Національній доктрині роз�
витку освіти зазначається, що
освіта є стратегічним ресурсом
подолання кризових процесів,
поліпшення людського життя,
утвердження національних інте�
ресів, зміцнення авторитету і кон�
курентоспроможності українсь�
кої держави на міжнародній
арені. На жаль, сьогодні в Ук�
раїні тільки обмежена кількість
учителів має змогу використо�
вувати надбання світового
досвіду для розвитку творчого,
наукового, інтелектуального та
інноваційного потенціалу. Тому
з великим задоволенням ми
прийняли пропозицію взяти
участь у роботі міжнародного
навчально�практичного семіна�
ру, який проводив Університет
«Україна» за участі та підтримки
Посольства Сполучених Штатів
Америки в Україні. На семінарі
розглядались, на нашу думку,
дуже важливі питання: «Техно�
логії пошуку джерел фінансу�
вання (фандрейзинг)» та «Ви�
користання новітніх технологій
у навчальному процесі». Метою
семінару стала інтеграція зусиль

учених, освітян та громадських
діячів для обговорення та роз�
в'язання широкого кола проб�
лем навчання та впровадження
новітніх технологій.

Керівник сучасного загально�
освітнього закладу повинен ро�
зумітися на маркетингу, що да�
ло б можливість йому чітко виз�
начити місію школи, гімназії,
ліцею, створити позитивний
імідж у місті, районі, а також
вивчити потреби учнів та вчи�
телів для поліпшення освітніх
послуг і вивчення громадської
думки. Саме у виступі кандида�
та педагогічних наук, доцента,
директора Центру інформацій�
них ресурсів Посольства США
в Україні В. С. Пашкової було
подано глибокий аналіз марке�
тингового підходу до пошуку
додаткових джерел фінансу�
вання та вироблення навичок
у створенні проектів підтримки
загальноосвітніх навчальних
закладів. Окрім того, працівник
Центру пані Віра Тернавська
запропонувала широкий огляд
програм уряду США в Україні
з обміну досвідом, метою яких

Тема міжнародного навчаль�
но�практичного семінару «Тех�
нології пошуку джерел фінансу�
вання» для мене особисто, як
директора сільської школи,
вчителя біології, є актуальною
і дуже потрібною. Адже, чого
гріха таїти, фінансування освіт�
ніх бюджетних установ, стан ма�
теріально�технічної бази сільсь�
ких шкіл, порівняно зі школами
нових типів, далеко не відпові�
дає вимогам сьогодення.

є використання світових досяг�
нень розвитку освіти, а також
демократичних перетворень та
проведення економічних ре�
форм в Україні.

Друга частина зібрання про�
йшла на базі Університету «Ук�
раїна». Присутні ознайомилися
з матеріально�технічною базою
навчального закладу, з вико�
ристанням новітніх технологій
у навчальному процесі, отри�
мали великий обсяг інформації
щодо надання вищої освіти ви�
пускникам шкіл, гімназій, ліце�
їв, училищ. Нас приємно здиву�
вало, що за короткий термін ро�
боти університету відбулося
становлення його як освітньо�
наукової установи, де здійсню�
ються дослідження з багатьох
напрямків розвитку людини,
суспільства, природи, форму�
ються наукові традиції, прово�
дяться цікаві наукові заходи.
Учасники семінару були забез�
печені в повному обсязі ма�
теріалами з профорієнтаційної
роботи серед старшокласників
і уклали договір про освітню
діяльність.

Ми пишаємося тим, що взяли
участь у навчально�практично�
му семінарі на тему: «Технології
пошуку джерел фінансування»,
на якому розглянуто гострі про�
блеми сучасної освіти.

Ми ще раз переконались у то�
му, що Університет «Україна»
вирізняється надійністю, профе�
сіоналізмом, високою культу�
рою, почуттям часу, відданістю
своєму студенту.

Бажаємо співробітникам на�
вчального закладу завжди бути
на передньому краї науки та
освіти. Щастя вам, шановні ко�
леги, і нових творчих  успіхів!
Залишайтесь високопрофесій�
ними і, разом із тим, популяр�
ними, щоб займати активну по�
зицію у пошуку нових форм
і методів роботи у вищому нав�
чальному закладі.

Л. П. СКУРАТІВСЬКА, 

В. П. ПЕРЕГУДА 

та інші освітяни 

Малинського району 

Житомирської області

Тому я з великою зацікавле�
ністю слухала доповідь дирек�
тора Центру інформаційних ре�
сурсів Посольства США В. С. Паш�
кової про конкурси американ�
ських урядових програм ака�
демічних обмінів, про техно�
логії складання проектів.

Не менш корисною була до�
повідь завідувача кафедри ме�
неджменту Університету «Ук�
раїна» Т. І. Пішеніної на тему
«Використання новітніх техно�

логій у навчальному процесі».
Кажуть, щоб повірити, потріб�

но побачити. Вражає своєю до�
вершеністю, практичністю, есте�
тикою, красою кімнатних рослин
нова будівля університету, уком�
плектованість аудиторій, лабо�
раторій новітніми ТЗН.

Я з білою заздрістю спостері�
гала за студентами університе�
ту, які мають можливість вчити�
ся у такому закладі. І дуже хоті�
лося б, щоб і випускники моєї

школи стали студентами сучас�
ного вищого навчального зак�
ладу, що працює у правовому
полі Болонського процесу.

Велике спасибі всім, хто ор�
ганізував і провів цей семінар.

Любов ДАВИДЕНКО,

директор Гранітнянської

ЗОШ І�ІІІ ступенів

Малинського району

Житомирської області

Семінари

Мета — упровадження
новітніх технологій

Побачили і повірили

Педагогічний експеримент – у дії

Зацікавлено і змістовно
Університет «Україна» одним

із перших у нашій державі взяв
на себе місію впровадження дис�
танційного навчання в регіонах
України. Згідно з університетсь�
кою «Програмою створення та

впровадження системи дистан�
ційного навчання громадян у ре�
гіонах, котрі мають обмежені
можливості пересування до ін�
тегрованих центрів навчання»,
яка впроваджується під патрона�

том Міністерства освіти і науки
України та Академії педагогічних
наук України, розгорнуто мере�
жу і організовано навчально�ви�
ховний процес у 156 районах
16 областей. Упровадження екс�

перименту з дистанційної форми
навчання здійснюється у спів�
праці з Центральним інститутом
післядипломної педагогічної ос�
віти АПН України на основі угоди
про спільну діяльність.
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Дистанційна технологія в уні�
верситеті стала повноправною
формою навчання поряд із ден�
ною та заочною. Зараз за цією

технологією в університеті нав�
чається понад 11 тисяч студентів.
Це, як мінімум, на порядок ви�
ще, ніж у провідних національ�
них вищих навчальних закла�
дах України.

Влітку 2006 року перші 1 120
випускників отримали дипломи
молодшого спеціаліста за спеці�
альностями «Діловодство», «Фі�
нанси» та «Бухгалтерський об�
лік». Ще 641 студент успішно про�
йшов державну атестацію нап�
рикінці минулого року. Голови
ДЕК відмітили в цілому високий
рівень фахової підготовки ви�
пускників. Більша частина ви�
пускників 2006 року продов�
жить навчання за освітньо�ква�
ліфікаційним рівнем «бака�
лавр».

Студентам цієї форми навчан�
ня в університеті видаються на�
вчальні посібники, методичні
розробки тощо. Для їх написан�
ня залучаються доктори та кан�
дидати наук, провідні фахівці,
відомі в Україні і за кордоном.
Станом на 1 січня 2007 року уні�
верситет надрукував майже 700
тисяч таких навчальних посіб�
ників. Вони стали в нагоді і ко�
ристуються попитом у студентів
денної і, особливо, заочної
форм навчання.

Інститут дистанційного на�
вчання регулярно проводить на�
уково�практичні семінари в ре�

гіонах України щодо перспек�
тив розвитку та поточних пита�
нь впровадження експери�
менту.

17–18 січня 2006 року на базі
Хмельницького інституту соціаль�
них технологій було проведено
науково�практичний семінар за�
відувачів ЛЦДН Хмельницького
РЦДН і чергове засідання Адмі�
ністративної Ради Інституту дис�
танційного навчання.

На нарадах було змістовно
розглянуто актуальні питання
функціонування та нагальні
завдання подальшого розвитку
мережі дистанційного навчан�
ня, зокрема, Хмельницького
регіонального центру дис�
танційного навчання. Серед пи�
тань, які обговорювались пер�
шого дня, увага зосереджува�
лась на проведенні профорієн�
таційної діяльності та організа�
ційних заходах щодо набору

студентів на ДФН, плануванні
педагогічного навантаження
викладачів, актуальних питан�
нях навчально�методичної ро�

боти, заходах щодо економіч�
ної ефективності дистанційної
форми навчання, ліквідації фі�
нансової заборгованості сту�
дентів за надання освітніх пос�
луг тощо. Наступного дня обго�
ворювались питання впрова�
дження Інтернет�технологій у нав�
чально�виховний процес за дис�
танційною формою навчання,
створення електронної бібліо�
теки в університеті та систем
тестового контролю знань для
студентів усіх форм навчання.

З доповідями виступили про�
ректор з науково�педагогічної
роботи В. М. Колосов, головний
бухгалтер університету В. М. Жу�
равльова, начальник управління
стратегії економічного розвитку
О. П. Коляда, ректор Хмель�

ницького інституту соціальних
технологій М. Є. Чайковський.

В обговоренні доповідей узяли
активну участь завідувачі ЛЦДН
Хмельницького РЦДН Л. В. Пе�
кач, О. Ф. Засєкін, Т. О. Полодюк,
Т. В. Рєдкошеєнко (начальник уп�
равління навчальної роботи
Хмельницького інституту соці�
альних технологій), завідувачі
РЦДН М. Є. Чайковський, В. П. Му�
зика, П. Д. Горюк, В. Я. Подорога,
Л. І. Лаврик.

Під час проведення Адмініст�
ративної Ради було продемон�
стровано роботу «платформи»
дистанційного навчання NeoCad
та обговорені першочергові за�
ходи щодо її невідкладного
впровадження.

Усі учасники нарад пікреслю�
вали її ефективність і доціль�
ність, можливість ефективного

обміну досвідом роботи щодо
організації навчального проце�
су за дистанційною формою
навчання та педагогічного конт�
ролю за його проведенням.

Керівництво Університету «Ук�
раїна» та Інституту дистанційно�
го навчання висловлює подяку
колективу Хмельницького інсти�
туту соціальних технологій і осо�
бисто його ректору М. Є. Чай�
ковському за якісну підготовку
і проведення науково�практич�
ного семінару.

Світлана СМОЛЯНОВА,

заступник директора

Інституту дистанційного

навчання Університету

«Україна»



726.02.2007  № 1�2 (80�81)

За період незалежності нашої
країни її громадяни чотири ра�
зи брали участь у виборах Пре�
зидента України, п'ять разів —
у виборах народних депутатів.
Виборче законодавство постій�
но змінювалося, вдосконалю�
валося, але основні постулати
залишилися визначеними.

Конституція України 1996 ро�
ку закріпила в ст. 24 принцип
рівних конституційних прав
і свобод громадян. Це означає,
що не може бути привілеїв чи
обмежень за ознаками раси,
кольору шкіри, політичних, ре�
лігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану,
місця проживання, за мовними
та іншими ознаками (наприк�
лад, за фізичними вадами)
в реалізації особистих, соціаль�
них, політичних, економічних,
культурних прав та свобод лю�
дини і громадянина.

Політичні права характеризу�
ються можливістю брати участь
в управлінні державними спра�
вами, у всеукраїнському та міс�
цевих референдумах, вільно
обирати та бути обраними до
органів державної влади та ор�
ганів місцевого самоврядуван�
ня. Звичайні закони у виборчо�
му законодавстві (Закони Ук�
раїни «Про вибори народних
депутатів» від 25 березня 2004
року, «Про вибори Президента
України» зі змінами від 18 бе�
резня 2004 року) викреслили
основні принципи виборчого
права: загальності, рівності,
прямого виборчого права, віль�
ності, особистого та таємного
голосування.

Метою нашого дослідження
є аналіз виборчої кампанії 2006
року, виявлення проблем чин�
ного законодавства стосовно
правового регулювання вибор�
чих прав людей із особливими
потребами, внесення пропо�
зицій щодо його вдосконалення.

Міжнародні стандарти вима�
гають від органів державної
влади усунути будь�які форми
дискримінації виборця, надати
максимальну реалізацію воле�
виявлення людей з особливими
потребами.

За даними Фонду соціально�
го захисту інвалідів України за�
гальна кількість інвалідів на

2005 рік становила 2 462 244
особи, з них тих, що працю�
ють,— 345 161. Серед осіб з об�
меженими можливостями виді�
ляють такі категорії:

а) особи, які нездатні самос�
тійно пересуватися;

б) особи з вадами зору.
Для кожної з цих категорій

повинен бути встановлений
спеціальний режим реалізації
виборчого права.

Питаннями щодо осіб із об�
меженими можливостями зай�
маються організації неурядово�
го сектора, бо саме вони най�
більше переймаються їх проб�
лемами, ведуть активну роботу
з допомоги громадянам даної
категорії, розробляють теоре�
тичні засади щодо поліпшення
реалізації їх прав та взаємоді�
ють як з органами державної
влади, місцевого самовряду�
вання, так і з іншими громадсь�
кими організаціями.

Таким прикладом є недер�
жавна організація «Творчий
центр «Каунтерпарт», яка в ході
виборчого процесу 2006 року
реалізувала проект «Мобільна
допомога вразливим групам
виборців». Проведення даного
проекту вказало на основні
проблеми правового регулю�
вання та реального забезпечен�
ня прав виборців.

Основна мета проекту «Мо�
більна допомога вразливим
групам виборців» — це сприян�
ня зменшенню можливостей
для маніпуляції та фальсифіка�
ції голосами виборців під час
організації голосування за ме�
жами приміщень для голосу�
вання; дотримання прав ви�
борців, які у зв'язку з інвалідніс�
тю не здатні пересуватися само�
стійно під час голосування. Від�
повідно до Положення про
службу нею надавалися такі
послуги виборцям:

— інформування щодо поряд�
ку організації голосування ви�
борців за місцем перебування;

— надання практичної допо�
моги виборцям, які постійно
або тимчасово нездатні пересу�
ватися, в оформленні та подан�
ні заяв до дільничних виборчих
комісій, необхідних підтвер�
джувальних документів;

— консультування виборців,
які постійно або тимчасово не�

здатні самостійно пересуватися,
щодо реалізації їхнього права
голосувати за місцем свого пе�
ребування.

Проект був упроваджений
у шести регіонах України, які
різняться своїми традиціями,
культурою (м. Коломия Івано�
Франківської області, м. Хер�
сон, м. Миколаїв, м. Кіровог�
рад, Перечинський р�н Закар�
патської обл., Бахчисарайський
р�н АР Крим). Допомогу отри�
мали близько 1 547 громадян.
Серед питань, з якими найчас�
тіше зверталися люди з особли�
вими потребами, слід назвати
такі:

порядок голосування на спе�
ціальних виборчих дільницях
та за місцем проживання ви�
борця; порядок внесення змін
у списки виборців для голосу�
вання; порядок проведення пе�
редвиборчої агітації; порядок
заповнення бюлетенів, дотри�
мання права на таємне голосу�
вання; порядок отримання до�
кументів із медичного закладу;
утворення, уточнення та допов�
нення списків виборців; допо�
мога дістатися до виборчих
дільниць; уточнення адреси ви�
борчої дільниці; заяви про по�
рушення виборчого законодав�
ства (не отримано запрошення
з номерами та адресами ви�
борчих дільниць); скарги на лі�
кувальні заклади, які не вида�
вали довідки інвалідам 1 та 2
групи про те, що вони не мо�
жуть самостійно пересуватися
за станом здоров'я.

Також було виявлено, що
більшість комісій недостатньо
забезпечені матеріально�тех�
нічними засобами, на деяких
дільницях не проводився виїзд
зі скринькою до осіб, які голо�
сують за місцем свого перебу�
вання.

Проведення такого проекту
потребує значних коштів, тому
доцільніше, враховуючи досвід
проведеної роботи, проблемні
питання, які виникали під час
виборчої кампанії, внести як
зміни до виборчого законодав�
ства (виписати процедуру ор�
ганізації, проведення виборів,
права та обов'язки всіх суб'єктів
виборчого процесу, а особливо
людей із обмеженими можли�
востями).

Проблеми з реалізації вибор�
чого права виникають у першу
чергу через непоінформова�
ність виборців. Органи держав�
ної влади повинні забезпечити
людей із особливими потреба�
ми чіткою, доступною інфор�
мацією щодо порядку прове�
дення виборів загалом, проце�
дури голосування, про кандида�
та чи партію, які балотуються.
Незрячі люди сприймають лише
слухову інформацію, нечуючі —
друковану та візуальну. Для
перших важливо, щоб агітацій�
на інформація подавалася голо�
сом, а для інших — щоб усі фра�
зи супроводжувались сурдопе�
рекладом і титрами. 

Органи державної влади
взаємодіють із засобами масо�
вої інформації — розповсю�
дження друкованої продукції,
проведення телепередач, де�
батів, показ роликів. Тому Пер�
шому українському національ�
ному каналу, на наш погляд,
необхідно надати статус офіцій�
ного ЗМІ щодо проведення ін�
формаційної, агітаційної робо�
ти у виборчому процесі та виді�
лити відповідні кошти із Дер�
жавного бюджету України на
здійснення відповідної програ�
ми, залучаючи сурдоперекла�
дачів.

Вітчизняне виборче законо�
давство недосконале, воно пот�
ребує доповнень. Наприклад,
введення нової дефініції «ви�
борці з обмеженими виборчи�
ми можливостями» як осіб, які
внаслідок різних розладів здо�
ров'я або тимчасової втрати
працездатності потребують до�
помоги у реалізації виборчих
прав. Серед такої категорії —
особи з руховими вадами, з ва�
дами зору і слуху, особи, які
мають тимчасові травми, спе�
цифічні порушення сприйняття,
оперування поняттями, мовні
проблеми.

Відповідно до ст. 84 Закону
України «Про вибори народних
депутатів України» зазначено,
що документом, який засвідчує
факт тимчасової нездатності
виборця пересуватися самос�
тійно, може бути довідка меди�
ко�соціальної експертної комі�
сії, лікувального закладу або
органу (установи) соціального
захисту населення.

На юридичні теми

Вибори, вибори
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Фактично інший режим голо�
сування передбачений лише для
людей із особливими потреба�
ми, які самостійно не можуть пе�
ресуватися. Реалізація виборчих
прав для інших категорій інвалі�
дів взагалі не встановлюється.
Також не визначено лікувальні
заклади, які мають право вида�
вати відповідні медичні довідки.
Тобто такі особи, мешкаючи в
сільській місцевості, щоб ре�
алізувати своє виборче право,
змушені їхати до районної
лікарні за відповідною довідкою.

Тому механізм внесення від�
повідних позначок у списки ви�
борців має бути максимально
спрощений: для інвалідів 1, 2
груп інвалідності — посвідчен�
ня, для інших осіб із обмежени�
ми можливостями пересуван�
ня — довідка лікувального зак�
ладу. Також Кабінет Міністрів
України за поданням Міністер�
ства охорони здоров'я України
повинен затвердити вичерпний
перелік закладів, які є лікуваль�
ними, і довідку, яка є легітим�

ною за реалізації даної проце�
дури.

Відсутність відповідних тех�
нічних умов унеможливлює рів�
ний доступ людей із особливи�
ми потребами у здійсненні ними
свого виборчого права. Звісно,
що на такий вид робіт необхідно
закласти відповідне фінансуван�
ня у Державному бюджеті Ук�
раїні (для осіб із вадами зору –
на трафарети для бюлетенів із
рельєфно�крапковим шрифтом,
на пошук та оренду приміщень
для виборчих дільниць на пер�
ших поверхах, на обладнання
виборчих дільниць пандусами,
на забезпечення транспортними
засобами для перевезення ви�
борців, яким важко самостійно
пересуватися).

Отже, підсумовуючи все ви�
щевикладене, можна зробити
висновок, що законодавча ос�
нова стосовно виборчих прав
людей із особливими потреба�
ми потребує деяких допов�
нень, зокрема статті Закону Ук�
раїни «Про вибори народних

депутатів України»: ст. 43 п. 3 —
«кожен громадянин має право
ознайомитися із списком ви�
борців у приміщенні дільнич�
ної виборчої комісії та пе�
ревірити правильність відо�
мостей про нього (виборця)
або інших осіб, внесених до
списку виборців»; п. 3–1 — «ви�
борець, який за віком, у зв'язку
з інвалідністю чи за станом здо�
ров'я нездатний пересуватися
самостійно, може телефоном
звернутися до членів дільнич�
ної виборчої комісії з прохан�
ням перевірити правильність
відомостей, внесених до спис�
ку виборців про цього вибор�
ця, у тому числі позначки, пе�
редбаченої частиною п'ятою ст.
41 цього Закону»; ст. 85 п. 5 —
«виборець, який внаслідок
фізичних вад не може са�
мостійно заповнити виборчий
бюлетень, має право з відома
голови або іншого члена діль�
ничної виборчої комісії ско�
ристатися допомогою особи,
що його супроводжує, або

іншого виборця, присутнього
на виборчій дільниці, крім чле�
на виборчої комісії, кандидата
у депутати, уповноваженої
особи партії (блоку), офіційно�
го спостерігача».

Необхідно також посилити
взаємодію органів державної
влади, органів місцевого са�
моврядування з громадськими
організаціями у наданні допо�
моги людям із особливими пот�
ребами щодо реалізації ними
виборчого права (ведення об�
ліку виборців із обмеженими
виборчими можливостями, за�
безпечення їх агітаційним, до�
відковим, просвітницьким ма�
теріалом, уточнення персона�
льних даних виборців).

Світлана ПАСІЧНІЧЕНКО,

старший викладач кафедри

конституційного

фінансового та

адміністративного права

факультету правознавства та

міжнародних відносин

Формування ринкової мо�
делі економіки України ставить
високі вимоги до всіх її суб'єк�
тів. Зокрема, йдеться не лише
про бізнесменів, котрі мислять
і діють по�новому, а й про чис�
ленних фахівців, котрі мають
забезпечити належне функціо�
нування складного механізму.
Тож завдання вищих навчаль�
них закладів зрозуміле — готу�
вати таких спеціалістів, котрі
відповідатимуть потребам часу.

Останнім часом у видавницт�
ві нашого університету видру�
ковано ряд посібників, які різ�
нобічно розкривають питання
економічної теорії. Назву лише
кілька з них.

Рудюк Л. В. Фінанси під�

приємств: Навч. посіб. для

дистанційного навчання / За

наук. ред. Л. Ф. Романенко.—

К.: Університет «Україна»,

2005. — 256 с.

Навчальний посібник для
дистанційного навчання з дис�
ципліни «Фінанси підприємств»
створений із урахуванням до�
свіду висвітлення згаданих про�
блем у вітчизняних і зарубіжних
виданнях, а також власного до�

свіду автора з викладання цьо�
го курсу в Університеті «Укра�
їна». Містить типову програму
курсу, теоретичний матеріал,
поданий за модульним принци�
пом організації навчального

процесу, структурно�логічні схе�
ми, запитання для самоконтро�
лю, тести, теми для індивідуаль�
них робіт, глосарій, перелік ре�
комендованої літератури.

Видання може бути корис�
ним і для студентів економічних
спеціальностей інших форм
навчання, загалом усіх тих, хто
бажає поглибити знання із заз�
наченої дисципліни.

Старостенко Г. Г. Бюджет�

на система: Навч. посіб. для

дистанційного навчання.—

К.: Університет «Україна»,

2006. — 206 с.

У посібнику з урахуванням ос�
танніх наукових розробок з пи�
тань бюджету та даних еко�
номічної статистики розглянуто
історію виникнення і формуван�
ня бюджетних відносин у різних
політико�адміністративних утво�
реннях, розкрито теоретичну
природу, сутність і роль бю�
джетних відносин у різних полі�
тико�адміністративних утворен�
нях, розкрито теоретичну при�
роду, сутність і роль бюджетних
відносин у функціонуванні еко�
номіки, досліджено становлення
і розвиток бюджетної системи
держави, її складові елементи.
Авторка розкриває зміст дер�
жавного та місцевих бюджетів,
всебічно аналізує динаміку до�
ходів і видатків державного бю�
джету за роки незалежності.
Значну увагу у посібнику приді�
лено проблемам планування та
прогнозування бюджету, органі�
зації контролю за його виконан�
ням. Кожен розділ супрово�
джується блоком запитань та
завдань для самоконтролю.

Посібник рекомендується сту�
дентам як дистанційної, так й ін�
ших форм навчання.

У видавництві університету

Основа успішного 
господарювання
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Тараненко О. С. Історія еко�

номічних вчень: Навч. посіб.

для дистанційного навчан�

ня.— К.: Університет «Ук�

раїна», 2006. — 302 с.

У посібнику викладено істо�
ричний процес виникнення, роз�
витку та вдосконалення ідей
і концепцій, формування еко�
номічної науки як системи знань.

Курс є складовою частиною
циклу економічних дисциплін:
економічної теорії, мікроеко�
номіки, політичної економії.

Видання висвітлює концепції
основних шкіл і напрямів еко�

номічної думки, знайомить з до�
сягненням видатних учених�
економістів.

Посібник орієнтований на
студентів вищих навчальних
закладів таких спеціальностей
як «Економіка підприємства»,
«Облік і аудит», «Банківська
справа», «Фінанси», «Менедж�
мент», «Маркетинг» освітньо�
кваліфікаційного рівня «бака�
лавр», а також на всіх тих, хто
вивчає економічну теорію.

Старостенко Г. Г. Фінансо�

вий аналіз: Навч. посіб. для

дистанційного навчання.—

К.: Університет «Україна»,

2006.— 202 с.

У навчальному посібнику по�
слідовно розкриваються теоре�
тичні, практичні і методичні ос�
нови фінансового аналізу, його
інформаційне забезпечення,
особливості оцінки фінансового
стану підприємства за системою
показників. Видання містить ме�
тодичні рекомендації для са�
мостійної підготовки студентів
з кожної теми, структурологічні
схеми, рисунки і таблиці, слов�
ник основних термінів.

Кожний розділ посібника суп�

Нещодавно у столичному
Палаці спорту відбулася вже
третя виставка «Освіта Украї�
ни» «Інноваційні технології нав�
чання». Організаторами її ста�
ли Міністерство освіти і науки
України, Академія педагогіч�
них наук, виставкова фірма
«Карше».

Мета подібних заходів відо�
ма — вони мають показати все
найкраще, найсучасніше з над�
баного в галузі. Тож зрозуміле
широке представництво на цій
виставці. Назву лише кілька
цифр. Свої досягнення демон�
стрували понад 200 науково�

освітніх установ, з них 160 —
вищі навчальні заклади. Не
відстали від них і «молодші» ко�
леги — коледжі, училища, ліцеї,
гімназії, школи.

А відкрили виставку віце�
прем'єр�міністр України з гу�
манітарних питань Дмитро Та�
бачник, перші заступники мі�
ністра освіти і науки України
Андрій Гуржій та Борис Жеб�
ровський, Президент Академії
педагогічних наук Василь Кре�
мень. В їхніх виступах зазнача�
лося, що змін на краще в нашо�
му суспільстві можна досягти
лише за допомогою освіти і на�

уки, які мають утверджуватися
і розвиватися потужно, на ос�
нові новітніх технологій.

Наш університет був предс�
тавлений спеціальним стендом.
Увагу відвідувачів привертали
матеріали, що стосуються упро�
вадження дистанційної форми
навчання, особливостей нав�
чально�виховної роботи зі сту�
дентами з обмеженими можли�
востями, загалом постановки
навчально�виховного процесу.

У церемонії нагородження
взяв участь міністр освіти і науки
Станіслав Ніколаєнко. Він зазна�
чив, що суспільство повинно

зробити все можливе, щоб
освіта мала пріоритет у країні.
Тому дуже відрадно, що в такій
великій справі Університет «Ук�
раїна» — серед кращих навчаль�
них закладів. Закономірно, що
за підсумками виставки наш
університет і його керівник
П. М. Таланчук були відзначені
Почесними грамотами.

Світлана ЖОГАН,

провідний економіст

управління стратегії

економічного розвитку

Виставки

Що маємо і що можемо мати
в освітянській галузі

Українська культура багата кольорами, насичена історичними та фольклорними сюжетами. Вона в усі часи викликала у людей мистецт�
ва жагу творчості. Саме культура стала об'єктом уваги багатьох досвідчених митців, поетів, художників та письменників. Гімн своїй землі,

Земле моя, земле, 
я люблю тебе!

роводжується блоком питань та
завдань для самоконтролю,
списком рекомендованої літе�
ратури, опрацювання якої дає
змогу повніше засвоїти теоре�
тичний матеріал і навчитися
ефективно його використовува�
ти у практичній діяльності.

Рекомендовано як студентам
дистанційної, так і інших форм
навчання.

Олена РУДЕШКО, 

заступник завідувача

бібліотеки Університету

«Україна»

На знімку: авторка публікації
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мові, фольклору неодмінно лунає у творчості кожного справжнього патріота, громадянина та сина своєї Батьківщини, який любить свою
країну усім серцем, усією душею. Сила народу – в його історії, духовно бідна та людина, що втратила свої культурні корені. Студенти
Горлівської філії Університету «Україна» намагаються підтримувати в собі національну свідомість та патріотичний дух, тому громадянсько�
му вихованню у студентському середовищі приділяється особлива увага. З такою метою була влаштована виставка української творчості,
мистецтва та культури. Ця ідея була із захопленням підтримана студентами. Вони приносили на виставку експонати – глечики та вишиван�
ки, сорочки, хустки та інші предмети побуту.

Яскраве та мелодійне дійство не залишило нікого байдужим. Великий інтерес викликало воно у багатьох викладачів та студентів.

Лариса КУБАНКОВА,

начальник Інформаційного відділу 

Комітету організації студентського самоврядування 

Горлівської філії Університету «Україна»

Знімки зроблено студентами Горлівської 
філії Університету «Україна»
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Майже всі люди вразливі,
але ще більше уваги вимагає до
себе дитина. Особливо цього
потребують сироти чи діти,
батьки яких забули про гу�
манізм та свій обов'язок. Тож
любов та турбота стають особ�
ливо необхідними для вихо�
ванців дитячих притулків. Світ
часто буває несправедливим до

людини, але хоча б у дитинстві
кожен із нас має отримати
крихту щастя.

Нещодавно студенти Горлів�
ської філії Університету «Ук�
раїна», клуби авторської пісні
та поетичної «Спроби» провели
благодійну акцію — влаштували
виїзд до дитячого будинку
«Надія».

Студенти співали пісні, ав�
торами яких є самі, читали
вірші та ділилися з дітлахами
спогадами. Олеся Медвєдєва,
Вікторія Кібальник, Валерія
Жура, Марина Охтєма — ці та
багато інших обдарованих та
небайдужих молодих людей
взяли участь у заході та на де�
який час дали дітлахам мож�

ливість відпочити та душевно
зігрітися.

Лариса КУБАНКОВА,

начальник Інформаційного

відділу Комітету організації

студентського

самоврядування Горлівської

філії Університету

«Україна» 

Я надзвичайно пишаюсь тим,
що навчаюся в Університеті «Ук�
раїна». Це для мене і цікаво,
і перспективно. Я здобуваю тут
дуже корисну і важливу про�
фесію, а також, незважаючи на
те, що я — студент заочної форми
навчання, маю можливість брати
участь у науково�дослідній ро�
боті. Так, мене дуже захопив про�
ект, над яким працюють студенти
двох факультетів — філології та
масових комунікацій і соціальних
технологій, — «ХХ століття очима
його ровесників». Як і чим жи�
вуть у нас люди похилого віку?
Яким видалось для них минуле
століття? Чи змінилась людина за
останні 100 років? 

Багато з ветеранів робили
все, щоб наша держава стала

розвинутою, міцною і відомою у
світі. Ми — молоді — у великому
боргу перед ними. Несправед�
ливо і гірко, коли ще донедавна
нашій людині рукоплескала

Акції

Дозвольте висловитись

І тепло сердець

Є на кого рівнятись

країна і закордон, а вийшла на
пенсію і, як більшість із вете�
ранів, каже: «Життя закінчи�
лось!». На мою думку, пробле�
ма полягає не лише у фінан�

Мова міжнародного
спілкування

Привертаємо увагу

З давніх�давен, ще за часів
будівництва Вавилонської вежі,
людство мріяло про мову
взаєморозуміння. За цей час
люди багато разів досягали по�
розуміння. Тож уже здавна ус�
пішно функціонують багато
міжнародних мов. Серед них:
нотний запис музики, фізичні,
хімічні та математичні формули,
правила дорожнього руху, пра�
вила футболу, тенісу та інших
ігор. Усі ці мови не належать

якійсь країні – вони нейтральні,
тобто міжнародні. У наш час
бракує лише мови безпосе�
реднього спілкування представ�
ників різних країн та народів.

Ще від Олександра Маке�
донського і дотепер відомі май�
же 900 проектів такої мови. Але
з них тільки одна – есперанто –
досягла рівня розмовної та літе�
ратурної мови. Про це свідчить
той факт, що з 1993 року
у міжнародному літературному

Пен�клубі існує есперантська
секція.

З усіх авторів проектів міжна�
родних мов поталанило лише
польському лікарю�окулісту
Людовіку Заменгофу, якому
вдалось знайти той оптималь�
ний мінімум, покладений в ос�
нову цієї мови.  Перший підруч�
ник для вивчення есперанто
вийшов у 1887 році.  За даними
французької газети «Le Figaro»
(1999 рік) есперанто належить

до 5% усіх мов людства. Корис�
тувачів її більше десяти міль�
йонів і, як свідчить Всесвітня ес�
перанто�асоціація, мешкають
вони у більш, ніж 135 країнах на
всіх континентах.

Завдяки тому, що, на відміну
від національних мов, есперан�
то виникла не стихійно,  вона
належить до індоєвропейських
мов. Автор її, Л. Заменгоф,
розробляючи граматику, де�
тально проаналізував майже

совій спроможності держави,
а й у ставленні до них суспіль�
ства, тобто нас із вами. Що тре�
ба зробити, щоб посмішка на
обличчях у людей, які вийшли
на пенсію, не зникала, очі не ть�
мяніли, а хода була жвавою
і впевненою ще впродовж ба�
гатьох років? Кому, як не нам,
проводити таке дослідження,
адже наш навчальний заклад
носить назву – Відкритий між�
народний університет розвитку
людини «Україна».

Олександр ВЕРБИЦЬКИЙ,

студент ІІІ курсу заочного

відділення (спеціальність

«Фізична реабілітація»)

На знімку: ветеран війни і праці
А. А. Батрак (розповідь про нього

на 13�14 стор.)



12 26.02.2007  № 1�2 (80�81)

20 мов, головним чином євро�
пейських. Вибравши з граматик
найбільш спільне, він дійшов
висновку, що досить 16 простих
та логічних правил для того,
щоб мова була повноцінною і
щоб нею можна було вислови�
ти найрізноманітніші відтінки
почуттів. Є кілька аргументів на
користь вивчення та застосу�
вання есперанто.

По�перше, ово�
лодіти граматикою
цієї мови можна
набагато швидше
і простіше, тому
є прямий сенс роз�
починати вивчення
іноземних мов саме
з есперанто, що по�
тім дає змогу ефек�
тивніше оволодіва�
ти іншими інозем�
ними мовами. Уже
неодноразово у сві�
ті проводилися екс�
перименти, в ре�
зультаті яких це бу�
ло доведено.

По�друге, завдяки
принципам грама�
тики есперанто вона
сприяє розвиткові
логічного мислення.
За допомогою неве�
ликої кількості сло�
вотворчих елементів (10 префік�
сів, 35 суфіксів та 11 закінчень) від
кожного кореня можна самос�
тійно створювати від 20 до 60 (а
від деяких коренів навіть до 100)
слів. Це означає, що зникає не�
обхідність запам'ятовувати бага�
то слів – їх дуже просто утворити.
Наприклад, вивчивши тільки 200
коренів та словотворчі елементи,
можна мати словарний запас як
мінімум у 4 000 – 6 000 слів, що
означає багаторазове зменшення
навантаження на пам'ять.

По�третє, дуже велике зна�
чення має нейтральність еспе�
ранто. Говорячи нею, люди не
відчувають тиск іноземної мови
і тому з'являється відчуття рів�
ноправності при спілкуванні
з представниками інших країн. 

По�четверте, використання
есперанто позитивно впливає на
розширення світогляду, оскіль�
ки, спілкуючись безпосередньо
з представниками інших країн,
ми пізнаємо багато нового та
цікавого. Одночасно завдяки
цим контактам поширюється
інформація про Україну.

По�п'яте, дуже важливим фак�
тором є активне використання
есперанто (друге після англійсь�
кої) у глобальній комп'ютерній
мережі Internet. 

Взагалі, зараз не звертати ува�
ги на існування есперанто та на
переваги, які дає ця мова, це так
само, як не помічати телевізор,
телефон або факс, які значно по�
легшують комунікацію.

Міжнародний есперанто�рух
знавав за свою історію різне
ставлення до себе, як позитивне,
так і негативне. А. Гітлер і Й. Ста�

лін зі своїми послідовниками
ставилися до есперанто як легко�
го засобу міжнародного спілку�
вання вкрай негативно. Зараз
відомо, що існувала спеціальна
закрита інструкція ЦК КПРС, яка
забороняла згадувати есперанто
у позитивному контексті. Відтоді
і пішли такі ярлики, як «есперан�
то – мова мертва, штучна» і тому
подібне. З приводу «мертвості та
штучності» ці поняття не витри�
мують ніякої критики. Мови мо�
жуть бути або національними,
або нейтральними (тобто міжна�
родними).

Першою спільнотою, яка прак�
тично відчула гостроту проблеми
відсутності спільної мови, є Єв�
ропейським Союз. За Статутом
мови всіх країн�членів повинні
бути рівноправними. Це означає,
що в ЄС на рівних повинні функ�
ціонувати 20 і більше мов, що
призводить до величезних вит�
рат. За підрахунками економістів
за рік на перекладацькі потреби
ця спільнота витрачає понад
50% свого бюджету. Це дуже ве�
ликі гроші, а після розширення
цієї організації витрати на ці пот�
реби значно зростуть. При опи�
туванні, проведеному у 1999 році
в Європарламенті, 21% парла�
ментаріїв висловили позитивне

ставлення до пропозиції щодо
використання есперанто в Євро�
пі. Вибір якоїсь однієї мови (кра�
щої серед рівних) не може задо�
вольнити представників решти.
Навіть вибір кількох мов не вирі�
шує проблеми.

Відомо, що існує три визначен�
ня існування країни: це зовнішній
кордон, свої гроші та мова вза�

єморозуміння. Якщо прослідку�
вати процес еволюції ЄС, який
поступово перетворюється на ба�
гатонаціональну країну, то пер�
шим кроком було усунення внут�
рішніх кордонів; другим кро�
ком – введення спільної (нейт�
ральної) валюти «євро». Виходя�
чи з логіки, наступним кроком
повинно бути прийняття спільної
мови. З усіх нейтральних мов ес�
перанто – поза конкуренцією. За
119 років свого існування вона
вже давно та повністю довела
свою спроможність виконувати
роль засобу міжнародного спіл�
кування. А міжнародна організа�
ція ЮНЕСКО внесла ім'я автора
мови есперанто Людовіка Замен�
гофа до списку ста найвидатні�
ших людей планети.

Щотижня у світі проводяться
міжнародні зустрічі та конфе�
ренції есперантистів як у межах
однієї країни, так і на міжнарод�
ному рівні. Найбільшим з них,
що збирає 2–5 тисяч учасників
з усього світу, є Universala Espe�
ranto Kongreso, який організовує
щороку Всесвітня есперанто�
асоціація кожного разу в іншій
країні. Вперше есперантисти
зібралися у 1905 році у м. Бу�
лонь�сюр�Мер (Франція). На
конгрес з'їхались близько 1 500

чоловік з десятків країн світу. На
цій міжнародній зустрічі з про�
мовою виступав Л. Заменгоф,
і представники різних країн ро�
зуміли його без перекладачів.
У 2003 році конгрес відбувся
у м. Гетеборг (Швеція), у 2004 р.–
у м. Пекін (Китай), у 2005 р.–
у м. Вільнюс (Литва), наступ�
ний, 91�й конгрес, збирався у м.

Флоренція (Італія),
а у 2007 р. ласкаво
запрошує м. Йокога�
ма (Японія). Другим
щодо кількості учас�
ників заходом є Inter�
necia Junulara Kongre�
so – Всесвітній конг�
рес молодих есперан�
тистів. У 2006 р. такий
конгрес відбувався
у м. Сараєво (Боснія).

Мовою есперанто
видається різнома�
нітна тематична літе�
ратура і преса, транс�
люються щоденні ра�
діопередачі. Програ�
ми виходять на ко�
ротких хвилях FM,
передаються через
супутникові канали.
В Internet�мережі –
багатомовний інфор�
маційний ресурс:
www.esperanto.net,

цікаві матеріали на: www.espe�
rantio.narod.ru, www.mirespe�
ranto.narod.ru та www.esperan�
to.mv.ru.

Кожен, хто опанував еспе�
ранто, практично здобуває най�
простіший засіб для знайомства
з людьми інших країн. Існує
спеціальна служба, яка надає
есперантистам можливість знай�
ти безкоштовну ночівлю у 132
країнах світу.

У Києві в есперанто�клубі
KARE ( Будинок учених, вул. Во�
лодимирська, 45�а, 3�й вівторок
кожного місяця з 19:00) можна
вивчати мову есперанто безкош�
товно, е�mail: @espero.kiev.ua.
Члени клубу 7 жовтня у Міжна�
родний день інформації про ес�
перанто на Майдані Незалеж�
ності, біля стенда, присвяченому
поширенню есперанто�руху на
Україні, проводили цікаві кон�
сультації.

Запрошуємо вивчати міжна�
родну мову спілкування – еспе�
ранто і багатонаціональний світ
друзів чекає на вас!

Тетяна КОВАЛЕНКО, 
студентка ІІ курсу

Університету «Україна»
(спеціальність «Видавнича

справа та редагування»)
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Наші інтерв'ю

«Я дуже щасливий своїм
життям...»

Беручи участь у проекті «XX
століття очима його ровес�
ників», я зустрівся з цією незви�
чайною, на мій погляд, люди�
ною. Андрію Антоновичу Батра�
ку через менш, як два роки, ви�
повниться дев'яносто. Що й ка�
зати, солідна дата. За плечи�
ма — багато пам’ятних подій,
з якими так чи інакше була
пов'язана доля Андрія Антоно�
вича.

– Народився я, — розповів
співрозмовник, — 30 листопада
1918 року в селі Бем'янці Пере�
яславського району Київської
області. Це був час кривавого
і безжального двобою усіх су�
щих на землі сил. Здавалось,
зло увійшло у тіла і душі біль�
шості людей, затьмарило їм не
лише очі, а й розум, поділило
не лише країну, а й родини. Не
було видно кінця їхнім бідам
і горю.

Батько — царський офіцер,
мама — домогосподарка. Зем�
лю (10 га), реманент і худобу
забрала нова влада в колгосп,
а батька — у в'язницю. Звідти
йому якось вдалося вибратися
і втекти до Москви. Там він
влаштувався на роботу в сіль�
госпакадемію ім. Тімірязєва.
А ще співав у церковному хорі
Богоявленського собору.

Потім почали поширюватися
чутки про те, що будуть пе�
реслідувати і позбавляти волі
членів сімей царських офіцерів.
Так воно й було. Почали розбі�
гатися хто куди.

За сімейною легендою (а мо�
же, бувальщиною) у роки Дру�
гої світової війни віруючий Бат�
рак доклав зусиль до того, щоб
в СРСР змінилося ставлення до
церкви і священнослужителів.
А було це так. Німецькі фашис�
ти загрожували вже не лише
радянському ладові, а всьому
цивілізованому світові. Батькові
було 68 років, а він ще став
ополченцем. Звідти його вигна�
ли, пояснивши, що він «старий
воювати, його місце на ле�
жанці, і він ганьбить армію».
Але він був великим патріотом,
не заспокоївся, тому що хотів
якось допомогти Вітчизні, яка
знаходилась у смертельній не�
безпеці. Тож заявив полковни�

кові В. Карпову, щоб той пере�
дав Сталінові: «Хай прочитає
у Біблії, хто переможе у цій ве�
ликій війні!» — «А що, є таке
в ній написане?» — «Є».

Доповіли по команді. Чекати
довелося недовго. Незабаром
запросили до Й. Сталіна. Батька
з двома віруючими людьми за�
лишили в коридорі, а Біблію
з позначеним місцем занесли
до керівника держави. Прочи�
тавши останні слова з виділено�
го «... уверовавший одержит
победу!», Сталін запитав, як
прізвище власника книги. Най�
цікавішим було те, що через три
дні вождь дав команду випус�
тити із в'язниць священнослу�
жителів. А ще через місяць на�
казав полковникові Карпову
розшукати Батрака і доручити
тому вибори патріарха. Уявля�
єте, йде страшна війна, а батько
проводить вибори найвищого
церковного начальства.

Реабілітація православ'я, звер�
нення до духовності народу,
звичайно, позитивно вплинули
на наслідки війни. Але, на мою
думку, чомусь дуже мало про
це говориться сьогодні.

– Але ж інші події нашого ми�
нулого висвітлюються більш�
менш повно і постійно...

– Я пережив голод, розруху
і нелюдську війну більшовиків
із селянами. У голодомор по�
мирало в моєму селі по 15–20
людей на добу. Доля розсудила
так, що я не лише вижив, але
й знайшов сили, знання й умін�
ня стати, як і мій батько, корис�
ним державі, суспільству, лю�
дям. Проте ще й сьогодні доли�
нає з дитячих літ, б'є по серцю
почуте глузливо�знущальне:
«Иван! Как на вашей земле наш
хлеб уродил?!!».

У 1935 році, коли дещо ос�
лабла блокада українського се�
ла, вирвався до Москви, до
батька, де вже працювали брат
і сестра. Розпочав трудову ав�
тобіографію чорноробочим
у «Метробуді». Важкою була та
праця під землею. Потім авіаза�
вод. Електрик, майстер, інже�
нер, провідний інженер. Захоп�
лююча, цікава праця в КБ
В. П. Глушка, того самого зна�
менитого вченого, піонера ра�

кетної техніки, двічі Героя Соці�
алістичної Праці, конструктора.
Під керівництвом В. Глушка бу�
ли створені двигуни, встанов�
лені потім на всіх радянських
космічних ракетах. 

– А як далі склалася Ваша
біографія?

– Велика Вітчизняна війна за�
чепила чи не кожну родину.
Кожному дісталось.

Мій авіазавод виробляв 12
«Петлякових�2» на добу. Кожні
дві години за ворота заводу ви�
кочувався літак і відразу — на
аеродром. Загалом на заводі
працювало 62 000 людей. Весь
час був одним із найкращих
майстрів. Саме мені колектив
доручив отримувати прапор
Державного  комітету оборо�
ни — подарунок воїнів. 

– А яким було Ваше життя по
закінченні Великої Вітчизняної
війни?

– Брав участь у відбудові на�
родного господарства України.
Працював на авіазаводі Анто�
нова.

Я дуже щасливий своїм жит�
тям. Щоб я не задумував — усе
виходило. Я мав улюблену ро�
боту. Я жив нею ще довго після
виходу на заслужений відпочи�
нок. Але й після цього я жодно�
го дня не сидів без діла. 

– Чим відрізняються сьогод�
нішнє життя, люди від того, ко�
лишнього?

– Народ сьогодні скривдже�
ний. Він ніби спутаний, рветься
і не знає, що йому робити. Най�
головніше в тому, що люди аб�
солютно незахищені. Колись
я міг поскаржитись в райком,
обком КПРС. Зараз у влади со�
юз чиновників, яким начхати на
людей. Немає в народу влади.
Немає профспілок. А якщо і є,
то лише на папері. От була ра�
дянська влада. Було багато по�
ганого, але було багато й гар�
ного. Не можна, невдячна це
справа, писати про минуле ли�
ше чорними чорнилами. Не за�
бувайте: «Як ви, так і до вас!».
«До всього слід підходити з ро�
зумом, а не з гонором!».

– Якщо за СРСР було краще,
то навіщо розвалили державу?

– А її й не треба було валити.
Про це навіть великі закордонні

буржуазні діячі говорять. По�
трібно було зробити реформи.
Л. М. Кравчук зіграв не остан�
ню роль у розвалі СРСР. Прав�
да, він у цьому вже покаявся.
Після заяви Кравчука про від�
ділення України М. Горбачов
сказав: «Ну, раз Украина ухо�
дит, с кем же жить?».

– За 100 років люди стали
гірші чи кращі? Добріші, мило�
сердніші?

– Зліші. Життя цьому сприяє.
Держава абсолютно не піклу�
ється про моральний стан, бла�
гополуччя людей. Люди стриво�
жені, не бачать майбутнього,
патріотизм упав до нульової
позначки. А відрізняються ре�
гіонально. Наприклад, харків'я�
ни добріші за киян. Не таке ве�
лике бажання «підсидіти», ос�
лавити, очорнити.

– Ви — довгожитель, народ�
ний цілитель. Я пам'ятаю Ваш
бальзам 90�х, бальзам Батра�
ка, він допоміг мені і багатьом
іншим людям. Поділіться сво�
їми секретами. Яким чином вам
вдається вести такий активний
спосіб життя?

– Я люблю їздити до Криму,
збирати трави у червні. Я весь
час у русі. Управління праці
і соцзабезпечення сприяє цьо�
му, от поліклініка — ні.

Навіть у нашому поганому
екологічному середовищі лю�
дина повинна і може жити 100
років. Причини, що цьому зава�
жають, лежать на поверхні: по�
гане та ще й неправильне хар�
чування, малорухливий спосіб
життя, засмічене мислення,
шкідливі звички.

У мене в роду ніхто не палив.
Я – теж. Ніхто не зловживав спирт�
ними напоями. Я міг випити мо�
лодим хіба що пива. Але я не ро�
зумію, як можна іти з пляшкою
вулицею і пити похапцем! Я ніко�
ли не переїдав. Переїдання дуже
шкідливе і негативно впливає на
здоров'я людини.

Кожного ранку одногодинна
фіззарядка. Починаю з масажу
живота, 100 разів розтираю ко�
ліна, ну й інші всілякі вправи.

– Що ви любите їсти?
– П'ю сирі яйця, обов'язково

з птахоферм, а ще мої трав'яні
чаї. Води я п'ю небагато.
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Ранкова електричка мчала
повз голі, непривітні лани, крізь
похмурий осінній ліс, гуркотіла
мостами над потемнілими річ�
ками. За вікном мрячив дощ,
і на душі було тоскно.

В голові роїлись невеселі
думки про швидкоплинність
нашого сьогодення. Смутні, зо�
середжені обличчя пасажирів
свідчили, що не набагато радіс�
нішими були й їхні думки. 

Електричка зупинилась в Ір�
пені. До вагона зайшли нові па�
сажири, і в моєму купе запов�
нилися всі місця. Ще з тамбура
молодий повненький чоловік
почав голосно рекламувати свій
товар — книгу Л. Фейхтвангера
«Лже�Нерон». Увага всіх при�
сутніх звернулася на нього.

Не знаю, чи вигляд у мене
був настільки пригнічений, чи
міміка видала моє збентежен�
ня, що не можу дозволити собі
таку «розкіш» ціною в одну

гривню, — тільки, зустрівшись
поглядом з чоловіком навпро�
ти, ніяково посміхнулись одне
одному...

А за кілька хвилин все сталося
як у відомому «мультику». Мій
сусід вже простягав мені томик із
золоченими літерами: «Візьміть,
дарую Вам. Просто так...».

— Я не можу прийняти дару�
нок від незнайомого чоловіка,—
зашарілась, відчуваючи, як за�
палали щоки і задзвеніло у ву�
хах,— мене це дуже зобов'язує. 

— Беріть,— м'яко наполягав
незнайомий.

Я була непохитною.
Посмішка почала танути на

його обличчі, а в очах промай�
нула розгубленість.

Відчула, що своєю катего�
ричністю ображаю людину.

— Добре. Візьму вже. Тільки
за однієї умови, що обов'язково
поверну Вам борг. Як хоч Вас
звати і де знайти?

Свій телефон написав на па�
пірці і разом із ним рішуче втис�
нув книгу мені в руки.

— Грошей не треба.
— Натуру? Бартер?
— Ні.
Так ми торгувалися до самого

Святошина. Пасажири з цікавіс�
тю спостерігали за нами і їхні
обличчя розцвітали добрими
посмішками, від яких похмурий
день ставав ніби світлішим.

...Мій добродій пірнув у під�
земний перехід і вмить загу�
бився у натовпі. А я поспішила
на зупинку автобуса, де вже зі�
брався чималий гурт моїх спів�
робітників під різнобарвними
куполами парасольок.

За тиждень наважуюсь, на�
бираю номер і чую:

— Він у лікарні. Серце. Буде
нескоро.

Через місяць телефон озвав�
ся його голосом.

— Ви пам'ятаєте електричку
і «Лже�Нерона»? — питаю.

Засміявся.
— Хочу Вам віддячити.
— Книга — це духовне...
— І в мене для Вас духовний

подарунок. Оповідання. Про
нашу з Вами зустріч.

...Потім з'ясувалося, що він —
начальник дружини мого ко�
лишнього чоловіка.

Світ тісний. І все у ньому не
просто так.

Таїсія СВЯТЕНКО, 

провідний фахівець

управління  соціальної

адаптації та реабілітації

(м. Буча)

P.S. Герой цього оповідання не�

щодавно організував збір коштів

для нашої студентки Олени Ле�

бедєвої. На її рахунок від колек�

тиву УДППЗ «Укрпошта» наді�

йшла солідна сума.

На життєвих перехрестях

Просто так

льцій вимивається з кісток на�
стільки, що вони ламаються, як
сірники. Ви ж подивіться, люди
падають і на рівному місці ла�
мають руки і ноги. Травмпункти
не встигають, особливо у зимо�
вий час, надавати допомогу.
Негаразди від неправильного
харчування: мало їмо продуктів
із кальцієм. А коли й їмо, то ро�
бимо це неправильно. Поїли
сиру, і тут же їмо шоколадку.
Одним махом ми нейтралізува�

ли кальцій. У кістках утворю�
ються дірки, от кістка й ла�
мається. Або їмо несумісні про�
дукти. Беремо огірок і помідор.
Вони ж не терплять один одно�
го. А ми робимо салат. Або
візьмемо щавель. Ви з'їли мис�
ку щавлевого борщу — і вже
нейтралізували увесь кальцій.

– Яка Ваша найбільша мрія?
– Уже не один рік оббиваю

пороги відповідних установ, на�
магаюся переконати чинов�

ників, що давно пора назвати
одну з вулиць столиці іменем
В. П. Глушка. Відповідають по�
всякому, мовляв, є В. Глушков,
або ж вважають, що моя ініціа�
тива недоречна. Як пробити цей
мур, не знаю. Але сподіваюся.

Олександр ВЕРБИЦЬКИЙ,

студент ІІІ курсу заочного

відділення (спеціальність

«Фізична реабілітація»)

– Які хвороби загрожують нам
найбільше, як з ними боротися?

– Серцево�судинні, рак, СНІД,
туберкульоз, остеохондроз, ос�
теопороз.

Про перші названі хвороби
ви бачили і чули не один раз по
телебаченню і радіо. А я б хотів
наголосити, що вже навіть у ма�
леньких дітей знаходять остео�
хондроз. Правда, від нього ма�
сово не вмирають. А ось остео�
пороз — це наша хвороба. Ка�

Час пік. Щільний натовп із
приміської електрички бетон�
ними сходами повільно тече
в метро. Раптом Петро чує по�
руч приємний жіночий голос,
звернений до нього:

— Вас можна взяти під руку?
— Звичайно, — відповів бай�

дуже.
І людська ріка несе його, роз�

губленого від несподіванки, по�
ряд із симпатичною, елегант�
ною жінкою приблизно такого
ж віку. Час від часу Петро з ці�
кавістю і захопленням поглядає

на свою супутницю. Зійшли зі
сходів, минули турнікет, вона
знову ніжно підводить свою ру�
ку під його. Він мимоволі тор�
кається її і відчуває, як часто
у неї б'ється серце. Йому стало
якось ніяково, хоча завжди
мріяв про подібне романтичне
знайомство…

— Вам куди їхати? — запитує.
— На Хрещатик.
— А мені — в Академмістечко,

— бовкнув, не знаходячи по�
трібних слів.

Вони мовчки стоять серед

підземки. Їхні погляди — во�
лошковий і карий — зустрілись
і вже не можуть відірватись
один від одного… В обидва нап�
рямки прошуміли поїзди. Він
розуміє, що потрібно щось ска�
зати, але розгублено мовчить.
Знову підходить поїзд.

— Ось і мій, — тихо говорить
незнайомка,– я пішла?..

— Щасливо…
— Вам теж нехай щастить… —

і зникла у вагоні.
Він неодружений, хоча йому

вже за сорок… Стоїть, осироті�

лий і пониклий, серед натовпу
і думає:

— Ну який же ти лопух, Пет�
ре, що упустив такий шанс! І як
не крути, а таки � ЛОПУХ!..

Василь КЛАПІЙ

P.S. Автор цього оповідання �

тезка і талановитий земляк Ва�

силя Думанського. Нині готуєть�

ся до друку перша книжка він�

ничанина.

Білий танець, або Лопух
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Власники ґрунтових ділянок
на Місяці поки що користуються
ними так само, як і решта зем�
лян, котрі віртуальною власніс�
тю не переймаються: просто
споглядають світило на нічному
небі. Коли ж їм випаде нагода
вперше навідатись до своїх
космічних дач — невідомо.

У Бортничах ми побували
в затишній, прикрашеній ви�
шивками квартирі Ольги Гри�
горівни Перчук та її симпатич�
ної двадцятиоднорічної доньки
Валентини. Упродовж п'яти
перших років життя дівчинка
кожного четвертого місяця пе�
ребувала в лікарнях. Коли ма�
леньку Валю запитували, яка
в неї мама, вона відповідала:
«Сердита». Сувору й вимогливу

педагогіку Ольги Григорівни
сприймали й розуміли не всі.
Якось викликала в кабінет лі�
кар: «Хіба так поводяться
з донькою?». Відповіла лаконіч�
но: «З однієї дві не вирос�
туть...». Її материнська любов —
мудра й передбачливо�дале�
коглядна, спрямована на те,
щоб донька, котрій не судилося
ходити й мати здорові руки,
стала справжньою людиною
і якомога самостійніше почува�
лася у реальному житті. Валя
ніколи не вимагала в неї щось
купити в магазині — іноді, бува�
ло, промовляла: «Мамо, я хочу
ось те...». Пояснювала, що не�
спроможна придбати, хоч і ма�
ла в гаманці гроші: щоб донька
не призвичаювалась до таких

прохань. Уподобане приносила
їй із крамниці через кілька днів.
Валя сама навчилася читати —
граючись із сусідською дівчин�
кою кубиками з азбукою. Із зо�
лотою медаллю закінчила за�
гальноосвітню школу № 305.
Мати влаштувалася туди при�
биральницею і одинадцять ро�
ків на руках носила доньку до
школи й додому, а на перер�
вах — із одного кабінету до ін�
шого. Нині удвох їздять на сесії
до Університету «Україна», де
Валентина успішно навчається
на 5 курсі за спеціальністю «Ви�
давнича справа та редагуван�
ня» і дуже мріє знайти роботу за
фахом, щоб виконувати її вдо�
ма, за комп'ютером, який пода�
рував їй на двадцятиріччя стар�

ший брат. Дівчина пише вірші
й роман про кохання. Гарно спі�
ває: перемогла на районному
фестивалі й потрапила на місь�
кий. Її матір якось запитали:
«Чи трапляються дні, щоб у ва�
шій хаті не було нікого, крім
вас?». У Валі багато друзів:
двері не зачиняються, телефон
не замовкає... Вони беруть її
з собою на прогулянки. Довіря�
ють їй найпотаємніше. Одна
подруга зізналася: «Якщо на
душі важко — іду до тебе.
Поспілкуюся — і ніби камінь
з душі, проясніє. Ти природже�
ний психолог, а якби ще й таку
освіту...».

Людмила ЯНОВСЬКА 

(«Вечірній Київ», 13.01.07 р.)

З інших видань

Спорт

Вимоглива й сувора
педагогіка

Нещодавно відбувся вже
восьмий чемпіонат світу з гре�
ко�римської боротьби серед
ветеранів. Цього разу місцем
проведення змагань стала Ри�
га, столиця Латвії. Українську
делегацію очолював завідувач
кафедри фізичного виховання,
голова Спортивного клубу Уні�
верситету «Україна» С. Г. Адир�
хаєв. Крім керівництва збірною
командою, представник нашо�
го навчального закладу вихо�
див на борцівський килим, де
виступив у своїй віковій і ва�
говій категоріях.

Традиційно основними супер�
никами С. Г. Адирхаєва були
росіяни. Так, росіяни, бо у ва�
говій категорії до 76 кілограмів
дивізіону С сусідня країна виста�
вила чотирьох спортсменів.
У першій сутичці С. Г. Адирхаєв
отримав перемогу над М. Саркі�
сяном. У напівфіналі українець
зустрічався з минулорічним фі�
налістом турніру Р. Зигматулі�
ним. Як і рік тому, перевага була
на боці нашого співвітчизника:
вже на другій хвилині росіянин
був притиснутий лопатками до
килима.

У вирішальному поєдинку за
чемпіонське звання Сослан
Адирхаєв зустрівся з Олександ�
ром Гольцем. Це вже була чет�
верта зустріч спортсменів�вете�
ранів. До неї рахунок був 2:1 на
користь українця. Аж до третьо�
го періоду поєдинок проходив
на рівних. Але на фініші сутички
вирішальне очко здобув О. Го�
лець, котрий і став чемпіоном
світу.

Срібна медаль С. Адирхає�
ва – теж неабияке досягнення
ветерана спорту. Загалом за ос�
танні п'ять років працівник на�

шого університету на світових
першостях п'ять разів піднімав�
ся на п'єдестал пошани. В його
доробку – дві золоті, стільки
ж срібних і одна бронзова ме�
далі.

А командою українці вибо�
роли третє місце серед 24 пре�
тендентів. 

Враховуючи внесок С. Г. Адир�
хаєва у пропаганду улюбленого
виду спорту, вітчизняна Феде�
рація призначила його відпові�
дальним за розвиток греко�рим�
ської боротьби серед ветеранів.

Власна інформація

І знову успіх!

На життєвих перехрестях

Наша газета вже писала про
Андрусівське перемир'я 1667
року, укладене між Польщею
і Росією. Воно мало катастрофіч�
ні наслідки для України, бо пе�
рекреслювало українсько�ро�
сійський договір 1654 року. Це
одразу ж зрозумів гетьман Пет�
ро Дорошенко. І не тільки він.

Андрусівське перемир'я по�
силило протурецькі і прота�
тарські настрої у середовищі
козацької старшини. Ті, хто бо�
ровся проти царського уряду,
після 1667 року вже не мали
змоги спиратися на Річ Поспо�
литу. А правобережні старши�
ни, котрі виступали проти

Польщі, не сподівалися на під�
тримку московської держави.
Тому дехто з них звертав свої
погляди до Кримського ханства
й султанської Туреччини.

Після першого повідомлення
про Андрусівське перемир'я
Петро Дорошенко відправив
послів до турецького султана.

Для правобережного гетьмана
трактат постав на шляху здійс�
нення його програми об'єднан�
ня обох частин України. Звістка
про угоду так подіяла на Петра
Дорошенка, що він захворів. Та,
одужавши, гетьман вирішив,
спираючись на підтримку Пор�
ти, виступити проти Польщі

Андрусівське перемир'я
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На 64�му році зупинилося серце Бессонової Ірини Василівни – гарного науковця і викладача, доброї і чуйної людини.
І. В. Бессонова народилася 19 березня 1943 року в місті Ардатов Російської Федерації. Вищу освіту здобула

в Київському педагогічному інституті іноземних мов, де закінчила відділення англійської мови. Одразу по
закінченні цього вищого навчального закладу працювала в ньому викладачем. Згодом була така ж робота в сто�
личному педінституті ім. М. Драгоманова. В 1972 – 1975 роках І. В. Бессонова вчилася в аспірантурі Київського
педінституту іноземних мов, захистила кандидатську дисертацію. Значна частина трудового життя Ірини Василівни
пов'язана зі столичним політехнічним інститутом. Чотири роки викладач навчалася в королівському університеті м.
Люн (Швеція) на курсах науково�методичного підвищення кваліфікації.

З 1 березня 2000 року і до останніх днів свого життя І. В. Бессонова працювала в нашому університеті: спочатку
керівником навчально�методичного центру іноземних мов, згодом – завідувачем відповідної кафедри. Автор ба�
гатьох монографій, близько 50 наукових статей. Зарекомендувала себе компетентним і висококваліфікованим
викладачем. І. В. Бессонову поважали колеги, любили студенти.

Світла пам'ять про Ірину Василівну Бессонову назавжди збережеться в серцях усіх тих, хто її знав і цінував.

Закінчення у наступному номері

й вести з нею непримиренну
війну доти, доки Річ Посполита
не відмовиться від Правобе�
режної України. Тож своє пер�
ше посольство до Туреччини П.
Дорошенко спорядив саме за�
ради військової допомоги, яку
й одержав.

Польський уряд зі свого бо�
ку, щоб запобігти спільному
виступу проти себе Туреччини,
Криму й Дорошенка, послав до
Стамбула посольство, очолю�
ване Радзієвським. Воно прибу�
ло до турецької столиці в червні
1667 року. Після Андрусівської
угоди це була дуже нелегка
місія. Оттоманська Порта не ба�
жала відновлювати польсько�
турецьке перемир'я доти, доки
Річ Посполита діятиме в кон�
такті з Москвою. Почалися за�
тяжні переговори.

Хоча ціною принизливих
умовлянь польському послу
вдалося тимчасово відновити
давнє перемир'я, Радзієвському
було заявлено, що тривала
признь можлива тільки тоді,
коли Польща зречеться України
й розірве мир із Москвою. Ту�
реччина, що вела тоді затяжну
війну з Венецією за острів Кріт,
мабуть, вирішила відкласти не�
минучий конфлікт із Річчю Пос�
политою.

Водночас у Стамбулі дуже
доброзичливо приймали ко�
зацьке посольство. На це зреа�
гувала польська делегація, яка
спробувала зустрітися з козаць�
кими послами, обіцяючи від
імені короля «ласку й проба�
чення Війську Запорозькому».
Дипломати Дорошенка катего�

рично відкинули ці польські
підступи, заявивши при цьому,
що «козаки є так далеко від вся�
кого підданства та приязні
з Польщею, як небо далеко від
землі».

Воєнні дії проти Речі Поспо�
литої розгорнулися влітку та во�
сени 1667 року. Вони дістали
назву Підгаєцької кампанії.
У серпні того ж року з'явилася
в Україні орда під проводом
калги�султана Керим�Гірея.
Згодом прибули і турецькі яни�
чари. У вересні об'єднані сили
калги та Дорошенка розпочали
регулярні воєнні дії.

Гетьман Правобережної Ук�
раїни дуже розраховував на
непідготовленість Польщі. Але
польний гетьман Ян Собесь�
кий, котрий стояв на чолі ко�
ронних військ, дізнався про
наступ, що готувався. Талано�
витий польський полководець
завчасно розіслав універсали,
якими попередив шляхту при�
кордонних воєводств про не�
безпеку татарського нападу.
Підготувався до відсічі і сам
Я. Собеський.

У другій половині вересня
1667 року П. Дорошенко з 24 ти�
сячами своїх козаків, із 40 гар�
матами і кількома десятками ти�
сяч орди під проводом Керим�
Гірея був уже в Галичині. Туди
ж прийшли і три тисячі турець�
ких яничар із 15 гарматами.

Проти цих сил Ян Собеський
міг виставити лише 15 тисяч ре�
гулярного війська й кілька тисяч
озброєної челяді. Але поляків
підтримав запорізький кошо�
вий Іван Сірко, який ще в січні

1767 року побував у Львові і за�
явив, що не визнає П. Доро�
шенка за гетьмана й готовий
разом зі своїми запорожцями
напасти на Крим, щоб стримати
Дорошенкових спільників – та�
тар. Ян Собеський укріпився на
дуже сильній позиції біля Під�
гайців, де на початку жовтня
його облягли козаки і татари.

Майже два тижні відбивали�
ся поляки, витримавши дуже
сильний перший штурм. Коли
ж сили поляків почали слабну�
ти, прийшла звістка про те, що
І. Сірко вдарив на Перекоп
і спустошив північний Крим. Це
викликало паніку у союзників
Дорошенка, які не хотіли біль�
ше воювати в Галичині. Багато
їх почали тікати з табору додо�
му. Повторилася типова в іс�
торії татарсько�українських со�
юзів картина: понад головами
своїх спільників Керим�Гірей 16
жовтня вдався до переговорів
з Я. Собеським. За якихось чо�
тири години вже був готовий
трактат про «вічну приязнь і не�
порушний мир». Що ж до ко�
заків, то вони мали залишатися
в польськім підданстві на умо�
вах, які б виробила спеціальна
комісія.

Український гетьман опинив�
ся в настільки небезпечній ситу�
ації, що йому залишилось тільки
наспіх копати шанці для захисту
козацького табору від «союз�
ників». Коли Керим�Гірей за�
пропонував своє посередницт�
во, П. Дорошенко, не маючи ви�
бору, приступив і собі до пере�
говорів із Собеським. 19 жовтня
1667 року була підписана угода:

П. Дорошенко й Військо За�
порізьке обіцяли підданство ко�
ролеві й відмовлялися на май�
бутнє від усяких інших про�
текцій. Магнати і шляхта могли
вільно вертатися до своїх маєт�
ків; коронне військо не повинно
було входити до козацької Ук�
раїни; поляки були вимушені
визнати кордон козацької дер�
жави по річці Горинь; залога
у Білій Церкві мала бути змен�
шена; остаточне налагодження
відносин відкладалося до найб�
лижчого сейму. Пакт був скріп�
лений взаємною присягою До�
рошенка і Собеського.

Укладений за таких обставин
договір не міг бути щирим з бо�
ку українського гетьмана. Бача�
чи, що ні Москва, ні Польща не
можуть погодитися із само�
стійним існуванням України, він
надумав досягти своєї мети за
допомогою Туреччини. Але до
якогось часу мусив приховува�
ти свої плани й провадити різ�
новекторну дипломатію, чекаю�
чи слушної миті й сприятливих
умов.

Політика П. Дорошенка, його
боротьба проти панування чу�
жинців, прагнення об'єднати
розділену Україну, відновити
Українську державу знаходили
розуміння та визнання серед
найширших кіл української
громадськості. 

Марина КУКОНЕСКУ,

студентка ІІ курсу 

(спеціальність «Видавнича 

справа та редагування»)


