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На жаль, у наш час є ще чи�
мало дітей, які не отримують
достатньої уваги та любові.
Особливо ті, котрі мають
проблеми зі здоров’ям. Сту�
дентський актив нашого
університету вирішив піти до
таких дітей у гості з веселою
та цікавою програмою. Зібра�
ли невеликий колектив, який
здебільшого складався зі сту�
дентів факультету біомедич�
них технологій, а також еко�
номіки та менеджменту і,
звичайно, факультету соціаль�
них технологій. Ми підготува�
ли новорічну казку та в День
св. Миколая вирушили вітати
діток, котрі лікуються у ди�
тячій лікарні «Охматдит». Ми
разом, і до того ж весело про�
вели час: співали, танцювали,
дітки розповідали віршики
св. Миколаю.

Кожна людина – особис�
тість, котра наділена різними
здібностями, а то й таланта�
ми. Хтось уміє танцювати,
грати на музичному інстру�
менті, малює, співає, декла�
мує… Але хто робить це кра�
ще, успішніше, загалом тала�
новитіше? Відповідь дає чу�

довий фестиваль «Сяйво на�
дій», основною метою якого є
розвиток творчих здібностей
молоді з особливими потре�
бами.

Цей фестиваль збирає юна�
ків і дівчат з усієї України.
Протягом кількох днів ми от�
римуємо змогу насолоджува�

тися не лише казковим дійст�
вом, а й познайомитися з йо�
го учасниками та багатьма
гостями, зустріти давніх дру�
зів із різних регіонів нашої
країни. «Сяйво надій» – це
міст, який об’єднує всіх «ук�
раїнців».

На кілька днів ми потрап�

ляємо у справді казковий
світ, наповнений чудовою ат�
мосферою творчих несподі�
ванок і відкриттів. І головне –
не те, з чим прийшов на фес�
тиваль, а те, що ти можеш по�
казати, на що здатний. Ко�
жен, хто приїздить на творче
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Але ж у гості не ходять без
подарунків. Тому напередод�
ні відвідин упродовж двох
тижнів ми збирали гроші в
скриньки. Тож привезли ма�
лечі: іграшки, солодощі та
бенгальські вогні і хлопавки.

Волонтери вирішили зро�
бити зустрічі доброю тра�
дицією і щомісяця відвідува�
ти лікарню. Тому з питань, як
до нас долучитись, ви може�
те звертатись у кабінет 701,
або за номером телефону
80673224277.

Дякуємо усім, хто долучив�
ся до цієї благодійної справи!

Ніна ГАЄВСЬКА,
президент студентського
самоврядування базової

структури університету

Закінчення на 2 стор.

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

Цікавим і захоплюючим дійством став уже шостий фестиваль
«Сяйво надій», який відбувся в нашому університеті

наприкінці минулого року.
Детальну розповідь про нього читайте

на 1 — 2 сторінках цього номера газети.
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змагання, – вже є перемож�
цем, тому що він переміг нев�
певненість чи побоювання
того, якими – вдалими чи
невдалими – виявляться твої
виступ чи представлена твор�
ча робота.

Та спочатку була урочиста
частина. Її відкрила голова
оргкомітету фестивалю, про�
ректор університету з науко�
вої роботи К.О. Кольченко.

Шостий фестиваль студе�
нтської творчості, започатко�
ваний нашим університетом,
зібрав понад 30 талановитих
виконавців з усіх куточків на�
шої країни. Київ зустрів гос�
тей холодом і снігом. Проте,
без сумніву, нікому холодно
не було, адже всіх без винят�
ку зустріли тепло і гостинність
організаторів та волонтерів
заходу.

Але фестиваль є все ж кон�
курсом, тому найважчим зав�
данням журі було визначи�
ти переможців у чотирнад�
цяти різноманітних номі�
націях.

Ось вони, кращі з кращих:
– літературна номінація –

Світлана Патра (Київ);
– пісенний вернісаж – Ми�

хайло Леонтян (Миколаїв);
– танцювальні ритми – Іри�

на Ільїна (Кіровоград);
– авторська пісня – Юлія

Солодовська (Полтава);
– дизайнерське мистецтво –

Дмитро Височанський (Київ);
– музична – Олексій Моти�

вильник (Київ);
– науковець року – Воло�

димир Мовчан (Київ);
– виконавське мистецтво –

Костянтин Гордійчук (Київ);
– країна фантазій – Андрій

Петченко (Горлівка);
– декоративно�прикладна

– Ірина Мірутенко (Київ);
– фотографічна – Михайло

Коптєв (Київ);
– спортсмен року – Віталій

Бутенко (Київ);
– художня – Вадим Лубін

(Кіровоград);
– жестова пісня – Надія

Шумакова (Хмельницький).

Вироби, які відкрились моїм
очам, були не просто чудові –
неперевершені. Особливо ме�
не вразили картини з… риб’я�
чих кісточок. Так�так, не із со�
ломки, не із бісеру чи звич�
них природних матеріалів, а
саме з риб’ячих кісточок. Ме�
не вразило, наскільки без�
межною може бути людська
фантазія, щоб вигадати такі
дивовижні картини з більш
ніж звичайних матеріалів!
Ах, так, зовсім забула: авто�
ром цих картин є студент Кіро�
воградського інституту Ярос�
лав Бондаренко. Ще на цій
виставці мою увагу привер�
нула картина Ірини Мірутенко
«Лісові фантазії», яка просто
переповнена чарівністю Япо�
нії. Дивлячись на цю картину,
можна подумати, що її малю�
вала японка – настільки у цій
картині видно японський ко�
лорит. Ще мою увагу привер�
нула вишивка «Мадонна»,
яку теж представляла Ірина
на виставці. 

Мені дуже приємно було
стати однією з тих, кого

відзначили на фестивалі. Ще
більш приємно і почесно було
отримувати нагороду з рук
дуету, відомого на всю вели�
ку і малу (університет) Ук�
раїну. Нагороду мені вручали
заслужена артистка України,
співачка, викладач Універси�
тету «Україна» Світлана Мир�
вода і, не побоюсь цього сло�
ва – талановитий поет, сту�
дент Університету «Україна»
Юрій Тітов. Було приємно от�
римати від нього книгу його
віршів «Мелодія мовчання»
та однойменну збірку пісень
на його вірші.

Фестиваль закінчився, але
він, я думаю, запам’ятається
кожному учаснику. Запам’ята�
ється не лише перемогою у
якійсь номінації чи подарун�
ками від добрих друзів, а й
усією атмосферою Добра.

Світлана ПАТРА,
студентка ІІ курсу

(заочне відділення)
факультету філології

і масових комунікацій

Журі присудило спеціаль�
ний приз киянину Станіславу
Берстеньову. Цієї відзнаки май�
бутній дизайнер удостоївся
за проектування і виготов�
лення символу фестивалю.

Приз глядацьких симпатій
дістався співачці з Горлівки
Ганні Пономарьовій.

Уже традиційно Національ�
на асамблея інвалідів України
вручила путівку до Центру па�
ралімпійської і дефлімпійсь�
кої підготовки і реабілітації
інвалідів в Євпаторії. Цього
разу така путівка дісталась
Даші Горєлій з Горлівки.

Додам, що «Cяйво надій»
привертає увагу інших нав�
чальних закладів, поки що
лише столичних. Так, волон�
тери спеціалізованої школи
№273, що в Голосіївському
районі м. Києва, на чолі зі
своїм керівником Вітою Ми�
хайлівною Кремешною пред�
ставили цікаві роботи своїх
підопічних – школярів, у яких
серйозні проблеми зі здо�
ров’ям.

Відрадно і те, що в Гала�
концерті поряд з учасниками
фестивалю виступали яскраві
творчі собистості. Всіх зача�
рував спів заслуженої артист�
ки України Світлани Мирво�
ди, колективів Центру сту�
дентської творчості. Чудово
виступали танцюристи�візоч�
ники, а також танцюристи з
числа волонтерів.

Окрема подяка зі сцени лу�
нала на адресу спонсорів за�
ходу. Окрім Національної
асамблеї інвалідів Украї;
ни, ними цього разу стали
благодійний фонд «Добро;
бут ХХІ століття», «Бітнер»,
косметична компанія «Оріф;
лейм», дві профспілкові
організації університету –
«Гаудеамус» і студентська.

Артур ГОНЧАРОВ,
студент IV курсу

(спеціальність
«Видавнича справа

та редагування»)
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Багатьом глядачам, та й учасникам фестивалю «Сяйво надій»
запам’яталися виступи танцюристів на візках.  
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Стали кращими
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Конкурси

Визначено переможців VII конкурсу студентів наукових
робіт за тематикою ІХ Міжнародної науково�практичної кон�
ференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей
в інтегрованому освітньому середовищі».

Присуджено п’ять перших місць і нагороджено грошо;
вими преміями:

– Демедюк Наталію Вікторівну, студентку V курсу Жито�
мирського економіко�гуманітарного інституту спеціальності
«Фізична реабілітація», за наукову роботу «ЛФК у лікуванні і
профілактиці плоскостопості». Науковий керівник: Косенко
В.М., к.мед.н., професор;

– Лопушанську Ольгу Володимирівну, студентку ІІІ курсу
спеціальності «Правознавство», за наукову роботу «Адмі�
ністративно�правове забезпечення мовної політики в Ук�
раїні». Науковий керівник: Берлач А.І., д.ю.н., професор;

– Чижа Василя Леонідовича, студента II курсу Рівненського
інституту спеціальності «Економіка підприємства», за наукову
роботу «Державне регулювання працевлаштування в Ук�
раїні». Науковий керівник: Нікитенко Д.В., доцент;

– Шумовську Тетяну Анатоліївну, студентку VІ курсу Хмель�
ницького інституту соціальних технологій спеціальності
«Соціальна робота», за наукову роботу «Стимулювання осо�
бистісного і творчого розвитку як напрям інноваційної політи�
ки ВНЗ інклюзивної орієнтації». Науковий керівник: Галімов
А.В., д.пед.н., професор;

– Киричок Олену Олексіївну, студентку VІ курсу спеціаль�
ності «Психологія», за наукову роботу «Я – концепція» як
фактор особистісного самовизначення в ранній юності». Нау�
ковий керівник: Купрєєва О.І., к.психол.н., доцент.

Присуджено шість других місць і нагороджено грошо;
вими преміями:

– Лишафай Ірину Олександрівну, студентку V курсу Пол�
тавського інституту економіки і права спеціальності «Фізична
реабілітація», за наукову роботу «Психофізична реабілітація
хворих із ампутаційними ушкодженнями кінцівок засобами
адаптивного спорту». Науковий керівник: Бойко Г.М., к.пси�
хол.н., доцент;

– Чубко Наталію Миколаївну, студентку VI курсу Жито�
мирського економіко�гуманітарного інституту спеціальності
«Фізична реабілітація», за наукову роботу «Клінічна ефек�
тивність ЛФК у комплексному лікуванні остеохондрозу». Нау�
ковий керівник: Косенко В.М., к.мед.н., професор;

– Алексєєнко Анну Олександрівну, студентку ІІ курсу
спеціальності «Правознавство», за наукову роботу «Особисті
немайнові права громадян в інтегрованому суспільстві». Нау�
ковий керівник: Свобода Є.Ю., ст. викладач;

– Зайцеву Надію Олександрівну, студентку V курсу Меліто�
польського інституту екології та соціальних технологій
спеціальності «Соціальна робота», за наукову роботу «Фено�
мен самотності в різних категоріях населення». Науковий
керівник: Кахарова Л.Р., викладач;

– Агеєву Юлію Валеріївну, студентку IV курсу Рівненського
інституту спеціальності «Психологія», за наукову роботу «По�
долання тривожності у дітей молодшого шкільного віку з
особливими потребами методом ігротерапії». Науковий
керівник: Ярмолюк О.С., викладач;

– Будьонну Тетяну Олегівну, Барсименко Аліну Олек�
сандрівну, студенток VI курсу спеціальності «Технологія хар�
чування», за наукову роботу «Вдосконалення технології при�
готування картопляного пюре». Науковий керівник: Ромода�
нова В.О., к.т.н., доцент.

Присуджено вісім третіх місць і нагороджено грошови;
ми преміями:

– Штепу Юлію Володимирівну, студентку ІV курсу Пол�
тавського інституту економіки і права спеціальності «Фізична
реабілітація», за наукову роботу «Застосування іпотерапії в

реабілітації хворих із наслідками ДЦП «Науковий керівник:
Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент;

– Намонюк Світлану Іванівну, студентку ІV курсу Меліто�
польського  інституту екології та соціальних технологій
спеціальності «Фізична реабілітація», за наукову роботу «Ре�
абілітаційні аспекти лікування невриту лицьового нерву». На�
уковий керівник: Лаврухіна О В., викладач;

– Гуменну Людмилу Іванівну, студентку ІІI курсу Хмель�
ницького інституту соціальних технологій спеціальності
«Фізична реабілітація», за наукову роботу «Особливості зас�
тосування методів фізичної реабілітації для хворих після пе�
ренесених оперативних втручань з приводу мастектомії». На�
уковий керівник: Васильєвих Л.Г., к.біолог.н., доцент;

– Долгого Станіслава Аркадійовича, студента VI курсу
спеціальності «Правознавство», за наукову роботу «Пробле�
ми правового регулювання благодійництва». Науковий
керівник: Лебеденко В.І., к.ю.н., доцент;

– Козака Михайла Михайловича, студента IІI курсу Хмель�
ницького інституту соціальних технологій спеціальності
«Правознавство», за наукову роботу «Актуальні питання
кримінальної відповідальності неповнолітніх». Науковий
керівник: Якименко А.А., викладач;

– Сунгович Ірину Миколаївну, студентку ІІІ курсу Хмель�
ницького інституту соціальних технологій спеціальності
«Соціальна робота», за наукову роботу «Особливості впливу
громадської думки на професійний вибір старшокласників із
особливими потребами «. Науковий керівник: Бурдаш М.В.,
ст. викладач;

– Панькович Ларису Василівну, студентку VІ курсу
Національного педагогічного університету імені М.П. Драго�
манова, Інституту корекційної педагогіки та психології
спеціальності «Логопедія», за наукову роботу «Правове регу�
лювання благодійної діяльності в Україні». Науковий
керівник: Мартиненко І.В., к.психол.н., доцент;

– Ярмолюк Дар’ю Вікторівну, студентку ІІІ курсу Хмель�
ницького інституту соціальних технологій спеціальності
«Психологія», за наукову роботу «Проблеми та перспективи
зайнятості та працевлаштування людей із особливими потре�
бами в Україні». Науковий керівник: Деркач М.В., ст. викла�
дач.

Нагороджено грамотами та подарунками:
– Струтинського Станіслава Олександровича, студента ІІІ

курсу Хмельницького інституту соціальних технологій
спеціальності «Фізична реабілітація»;

– Гречку Світлану, студентку ІІ курсу спеціальності «Міжна�
родна інформація»;

– Старокожеву Марію Федорівну, студентку IІ курсу Гор�
лівської філії спеціальності «Соціальна робота»;

– Бабочкіну Тетяну Юріївну, студентку V курсу Хмельниць�
кого інституту соціальних технологій спеціальності «Соціаль�
на робота»;

– Максімову Алісу Петрівну, студентку ІV курсу Хмель�
ницького інституту соціальних технологій спеціальності
«Соціальна робота»;

– Урван Людмилу Миколаївну, студентку ІІ курсу Хмель�
ницького інституту соціальних технологій спеціальності
«Соціальна робота»;

– Хлисту Тетяну Олегівну, студентку ІІІ курсу Рівненського
інституту спеціальності «Психологія»;

– Узаревич Наталію Яківну, студентку IV курсу Рівненського
інституту спеціальності «Психологія»;

– Сидоришина Юрія Анатолійовича, студента IІІ курсу
Рівненського інституту спеціальності «Психологія»;

– Чміль Олену Миколаївну, студентку ІІІ курсу Рівненсько�
го інституту спеціальності «Психологія»;

Закінчення на 4 стор.
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– Кудлаєнко Марію Олександрівну, студентку ІІІ курсу
Рівненського інституту спеціальності «Психологія»;

– Шовтюк Наталію Михайлівну, студентку IV курсу спе�
ціальності «Технологія харчування».

Нагороджено подяками:
– Бондаренко Юлію Юріївну, студентку ІІ курсу Кіровог�

радського інституту розвитку людини «Україна» спеціальності
«Фізична реабілітація»;

– Мазур Ольгу Сергіївну, студентку ІІІ курсу Кіровоградсь�
кого інституту розвитку людини «Україна» спеціальності
«Фізична реабілітація»;

– Дабіжу В.В., студента ІV курсу спеціальності «Правознавство»;
– Свіріпу Ганну Володимирівну, студентку ІІ курсу Кіровог�

радського інституту розвитку людини «Україна» спеціальності
«Фізична реабілітація»;

– Видмеденко Тетяну Володимирівну, студентку IV курсу
спеціальності «Правознавство»;

– Сидоренка Андрія Андрійовича, студента IІІ курсу спе�
ціальності «Правознавство»;

– Мозгову Марію Олександрівну, студентку ІІ курсу Гор�
лівської філії спеціальності «Право»;

– Косареву Ірину Валеріївну, студентку ІІ курсу Горлівської
філії спеціальності «Право»;

– Ярошенко Ольгу Володимирівну, студентку ІІІ курсу
Горлівської філії спеціальності «Юрист»;

– Гришка С.П., студента ІІ курсу кафедри міжнародної
інформації;

– Веліхаєву Сєвіль Рустемівну, студентку IV курсу Меліто�
польського інституту екології та соціальних технологій
спеціальності «Соціальна робота»;

– Дернову Анну Ігорівну, студентку IV курсу Мелітопольсь�
кого інституту екології та соціальних технологій спеціальності
«Соціальна робота»;

– Шевчук Тетяну Валеріївну, студентку IV курсу Рівненсько�
го інституту спеціальності «Економіка підприємства»;

– Дем’янову Тетяну Віталіївну, студентку ІІІ курсу Хмель�
ницького інституту соціальних технологій спеціальності «Пси�
хологія»;

– Федорця Антона Володимировича, студента V курсу
спеціальності «Психологія».

Нагороджено грамотами наукових керівників сту;
дентів;переможців конкурсу із занесенням подяки до
особової справи: 

– Косенко Валентину Миколаївну, кандидата медичних на�
ук, професора Житомирського економіко�гуманітарного
інституту;

– Берлача Анатолія Івановича, доктора юридичних наук,
професора, завідувача кафедри конституційного, адміністра�
тивного та фінансового права;

– Нікитенко Дмитра Валерійовича, доцента Рівненського
інституту;

– Галімова Анатолія Володимировича, доктора педа�
гогічних наук, професора Хмельницького інституту соціаль�
них технологій;

– Купрєєву Ольгу Іллівну, кандидата психологічних наук,
доцента кафедри психології;

– Бойко Галину Миколаївну, кандидата психологічних на�
ук, доцента Полтавського інституту економіки і права;

– Свободу Євгенію Юріївну, старшого викладача кафедри
трудового та цивільного права;

– Кахарову Лолу Рустамівну, викладача Мелітопольського
інституту екології та соціальних технологій;

– Ярмолюк Олену Сергіївну, викладача Рівненського інсти�
туту;

– Ромоданову Валентину Олександрівну, кандидата тех�
нічних наук, доцента кафедри технології харчування;

– Волошко Ларису Борисівну, кандидата педагогічних наук,
доцента Полтавського інституту економіки і права;

– Лаврухіну Оксану Василівну, викладача Мелітопольсько�
го інституту екології та соціальних технологій;

– Васильєвих Людмилу Григорівну, кандидата медичних
наук, доцента Хмельницького інституту соціальних техно�
логій;

– Лебеденка Вадима Івановича, кандидата юридичних на�
ук, доцента кафедри господарського права;

– Якименка Андрія Анатолійовича, викладача Хмельниць�
кого інституту соціальних технологій;

– Бурдаш Марину Василівну, старшого викладача Хмель�
ницького інституту соціальних технологій;

– Мартиненко Ірину Володимирівну, кандидата психо�
логічних наук, доцента Національного педагогічного універ�
ситету імені М.П. Драгоманова, Інституту корекційної педа�
гогіки та психології;

– Деркач Мальвіну Володимирівну, старшого викладача,
заступника завідувача кафедри психології Хмельницького
інституту соціальних технологій.

Визначено переможців V Конкурсу наукових робіт студентів
із інвалідністю за тематикою наукових досліджень універ�
ситету, проведеного в рамках ІХ Міжнародної науково�
практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та
виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі».

Стипендію ім. професора Н.П.Воллернера у галузі фі;
зичної реабілітації розподілено між студентами;пере;
можцями таким чином:

1 місце вирішено не присуджувати;
2 місце – Піхурцю Анатолію Петровичу, студенту V курсу

Хмельницького інституту соціальних технологій спеціальності
«Фізична реабілітація», за наукову роботу «Застосування
лікувальної гімнастики для дітей із руховою патологією».
Науковий керівник: Кравчук Л.С., заступник завідувача ка�
федри фізичної реабілітації;

3 місце – Фоменко Анні Сергіївні, студентці V курсу
Хмельницького інституту соціальних технологій спеціальності
«Фізична реабілітація», за наукову роботу «Особливості

використання методик фізичної реабілітації після геморагічного
інсульту». Науковий керівник: Веретко І.А., старший викладач.

Стипендію ім. професора Н.Г.Дорофеєвої розподілено між
студентами�переможцями таким чином:

за напрямом «Психологія»:
1 місце – Лисюк Іванні Василівні, Чекановській Ірині Пет�

рівні, студенткам IІІ курсу Хмельницького інституту соціальних
технологій спеціальності «Психологія», за наукову роботу
«Психологічні проблеми спілкування старшокласників в
інтегрованому середовищі». Науковий керівник: Деркач М.В.,
старший викладач, заступник завідувача кафедри психології;

2, 3 місця вирішено не присуджувати.
за напрямом «Інклюзія»:
1, 2 місця вирішено не присуджувати;
3 місце – Мовчану Володимиру Григоровичу, студенту ІІІ

курсу спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності», за наукову роботу «Проблеми безбар'єрності та
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Не було жодного року, щоб
у рекламні матеріали нашого
університету не вносилися
певні уточнення чи доповнен�
ня. І стосуються вони не лише
кількості територіально відок�
ремлених підрозділів, фа�
культетів, студентів і викла�
дачів, але й багатьох інших
складових навчального зак�
ладу. Університет «Україна»
набирає сили, все міцніше
стає на ноги, впевнено утве�
рджуючись на освітянському
небосхилі нашої країни.

Так, ще донедавна філії,
представництва стають інсти�
тутами, що свідчить не лише
про кількісне, а й якісне зрос�
тання. Восени минулого року
в університеті створено Інже�
нерно�технологічний інсти�
тут. До його складу увійшли
кафедри одного з найбіль�
ших у базовій структурі нав�
чального закладу факультету
інженерних технологій, а та�
кож Інституту автомобільного
сервісу.

Що ж означає створення
такого підрозділу? Справа,
безперечно, не в зміні вивіски
на привабливішу. «Інститут»
на порядок вище, ніж «факуль�
тет». Більше самостійності,
більше можливостей для ре�
алізації навчально�виховних,
наукових та інших завдань.
Та поряд із цим не можна за�
бувати і про набагато більшу
відповідальність перед викла�
дачами, студентами і загалом
перед навчальним закладом.

Але до цього, на наш пог�
ляд, інститут готовий. Свідчен�
ням тому – засновницькі до�
кументи, які нам показали.
До речі, з ними познайомив
інститутську громадськість
директор ІТІ Ю.Г. Сухенко.

Новий підрозділ уже має
досить обширну Програму
розвитку. Назвемо її основні
напрямки. Це – освітня ді�
яльність; наукова діяльність;
інформатизація і розвиток те�
лекомунікацій; міжнародна
діяльність; виховна робота зі
студентами; кадрова політика
і соціальна сфера; керівницт�
во інститутом і його комплек�
сом; фінансово�економічна
діяльність; господарська ді�
яльність і матеріальна база.

Якщо говорити про страте�
гічні цілі, то вони досить грун�
товні і відповідальні. Йдеться
про завоювання лідерських
вітчизняних і світових по�
зицій у підготовці фахівців
інженерного профілю. Вказа�
но і шляхи досягнення цього:
«вдосконалення системи про�
фесійної освіти за рахунок
широкого впровадження но�
вих інформаційних техно�
логій і посилення інтеграції
навчального процесу й нау�
кових досліджень, а також за
рахунок розвитку системи ба�
гаторівневої безперервної
освіти фахівців протягом усьо�
го періоду їхньої трудової
діяльності, заснованої на ви�
користанні сучасних інфоко�
мунікаційних технологій, у
тому числі і дистанційного
навчання».

Щодо наукової діяльності,
то й тут накреслено важливі
стратегічні цілі. Вони поляга�

ють у максимальному вико�
ристанні наукового по�
тенціалу Інституту для підви�
щення якості підготовки
фахівців, а також у забезпе�
ченні конкурентоспромож�
ності й затребуваності науко�
вої діяльності ІТІ. Це дасть
змогу вченим Інституту інтег�
руватись у вітчизняну і світо�
ву наукову спільноту, перет�
ворити наукову діяльність
університету у фактор інно�
ваційного економічного роз�
витку Київського регіону і
країни в цілому.

Важливим завданням інже�
нерно�технологічного інсти�
туту є розвиток і постійне
вдосконалення інноваційних
освітніх технологій з вико�
ристанням принципів безпе�
рервної багаторівневої освіти.
Йдеться про довузівську під�
готовку (ліцей і технікум), ба�
зову вищу освіту (бакалаври,
спеціалісти, магістри), після�

вузівську освіту (аспіранти,
докторанти), додаткову освіту
(друга вища освіта, підви�
щення кваліфікації й про�
фесійна перепідготовка, до�
даткова кваліфікація).

Інститут сьогодні працює в
корпусі А на Львівській, 23,
де займає 1�6 поверхи. Крім
того, орендує великі площі в
навчально�науковому центрі
Академії педагогічних наук
України, де є належні умови
для проведення практичних і
лабораторних занять, пов’я�
заних із автомобільним сер�
вісом, та занять із загально�
інженерних дисциплін.

Та є реальні перспективи
відмовитися від оренди. В
майбутньому корпусі на
Львівській, 23 Інститут займа�
тиме 12 поверхів.

В ІТІ зараз навчається понад
2 тисячі студентів. В Інституті
працює майже 100 викла�
дачів. Якісний склад їх від�
повідає вимогам ліцензуван�
ня і акредитації.

Очолює Інститут доктор
технічних наук, професор
Юрій Григорович Сухенко.
Керівник ІТІ має двох заступ�
ників: з навчально�виховної
роботи – доктор технічних
наук, професор Олександр
Іванович Дубинець, з нау�
кової роботи і міжнародного
співробітництва – доктор тех�
нічних наук, професор Віктор
Володимирович Малишев.

Потужний кадровий по�
тенціал сформовано на біль�
шості кафедр. Так, на кафедрі
автомобільного транспорту пра�
цює п’ять докторів наук. Серед
них – заслужений працівник
транспорту України Олександр
Артемович Лудченко. Він і його
колеги ведуть велику роботу в
галузі.

А загалом працювати є над
чим. Зокрема, на недавньому
засіданні ректорату зазнача�
лось, що студенти УТІ можуть
і повинні краще вчитися.

Розповідь про Інститут хо�
тілось би закінчити побажан�
нями успішної роботи, гар�
них звершень у важливій
справі підготовки сучасних
фахівців.

Анатолій УРБАН
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Створено інженерно�технологічний
інститут університету

Привертаємо увагу

На знімку: Юрій Григорович Сухенко,
директор Інженерно;технологічного інституту
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Це — актуально

Як отримати роботу людям
з особливими потребами

Соціальний захист та безпеку
людей з особливими потреба�
ми потрібно розглядати як
цілісну систему, що функціонує
завдяки тісній взаємодії органів
державної і місцевої влади та
місцевого самоврядування і не�
державних інститутів соціаль�
ної політики всіх рівнів. Важли�
вого значення така робота на�
буває саме на сучасному етапі
розвитку українського суспіль�
ства, який характеризується ак�
тивним пошуком векторів по�
літичного та економічного ре�
формування всіх сторін нашого
життя.

На жаль, на заваді цьому чи�
мало чинників. Чи не найваж�
ливіший із них – відсутність
достатніх ресурсів для виконан�
ня соціальних програм. Не все
гаразд і з відповідним  кадро�
вим забезпеченням. У країні
бракує високопрофесійних і
компетентних соціальних пра�
цівників, котрі мають грунтовні
знання суспільних та правничих
наук і можуть успішно вирішу�
вати соціальні проблеми.

Людина з особливими потре�
бами – це особа, яка внаслідок
фізичної або психологічної ва�
ди має особливі потреби в
життєзабезпеченні у суспільстві.
Загалом у законодавстві Ук�
раїни під визначенням
«інвалід» слід розуміти особу зі
стійким розладом функцій ор�
ганізму, зумовленим захворю�
ванням, наслідком травм або з
уродженими дефектами, що
призводить до обмеження
життєдіяльності, до потреби в
соціальній допомозі та захисті.

Одним із пріоритетних нап�
рямків соціального захисту
інвалідів є їхня реабілітація.
Вона передбачає виконання
Указу Президента України від
13 липня 2001 року «Про На�
ціональну програму профе�
сійної реабілітації та зайнятості
осіб з обмеженими можливос�
тями» та Конвенції ранньої ре�
абілітації дітей�інвалідів, схва�
леної постановою Кабінету
Міністрів України від 12 жовтня
2000 року і яка здійснюється
вже досить розгалуженою ме�
режею реабілітаційних зак�
ладів.

Як відомо, такі центри підпо�
рядковуються місцевим орга�
нам праці та соціального захис�
ту населення. Добре зареко�
мендували себе на міжрегіо�
нальному рівні ті з них, що зай�
маються професійною реабі�
літацією інвалідів. Їх діяльність
координує відповідний Всеук�
раїнський центр.

Згідно зі ст. 172�ою Кодексу
Законів про працю, у випадках,
передбачених законодавством,
на власника або уповноваже�
ний орган покладається обов’я�
зок організувати навчання і
працевлаштування осіб із обме�
женими можливостями від�
повідно до медичних рекомен�
дацій, установити на їхнє про�
хання неповний тиждень та
створити пільгові умови праці.
Не допускається залучення
інвалідів до надурочних робіт та
робіт у нічний час без їхної на те
згоди.

З метою реалізації творчих і
виробничих здібостей інвалідів
та з урахуванням індивідуаль�
них програм реабілітації таким
особам забезпечується право
працювати на підприємствах
(об’єднаннях), в установах і ор�
ганізаціях зі звичайними умо�
вами праці, в цехах і на дільни�
цях, де застосовується праця
інвалідів, а також займатися
індивідуальною та іншою тру�
довою діяльністю, яка не забо�
ронена законом. Відмова в ук�
ладенні трудового договору
або в просуванні по службі,
звільнення за ініціативою адмі�
ністрації, переведення інваліда
на іншу роботу без його згоди з
мотивів інвалідності не допус�
кається, за винятком випадків,
коли стан його здоров’я переш�
коджає виконанню професій�
них обов’язків, загрожує здо�
ров’ю та безпеці праці інших
осіб, або продовження трудо�
вої діяльності чи зміна  її харак�
теру й обсягу загрожує погір�
шенню здоров’я інвалідів.

Працевлаштування осіб із
обмеженими можливостями
здійснюють Міністерство праці
і соціальної політики, місцеві
ради народних депутатів та
громадські організації інва�
лідів.

Підбір робочого місця здій�
снюють переважно на підпри�
ємстві, де настала інвалідність,
з урахуванням побажань інва�
ліда, наявних у нього про�
фесійних навичок і знань, а та�
кож рекомендацій медико�со�
ціальної експертизи.

Підприємства (об’єднання),
установи й організації (неза�
лежно від форм власності і гос�
подарювання), які використо�
вують працю осіб із особливи�
ми потребами, зобов’язані
створювати для них умови
праці з урахуванням індивіду�
альних програм реабілітації і
забезпечувати інші соціально�
економічні гарантії, передба�
чені чинним законодавством.

Для підприємств (об’єднань),
установ і організацій незалежно
від форми власності і господа�
рювання встановлюється нор�
матив робочих місць для забез�
печення працевлаштування
інвалідів у розмірі чотирьох
відсотків від загальної чисель�
ності працюючих, а якщо таких
від 15 до 25 осіб – у кількості од�
ного робочого місця.

Керівники підприємств (об’єд�
нань), установ і організацій не�
залежно від форм власності і
господарювання несуть відпо�
відальність у встановленому за�
конодавством порядку щодо
дотримання вищезазначених
нормативів.

Держава гарантує особам із
особливими потребами дош�
кільне виховання, здобуття освіти
на рівні, що відповідає їхнім
здібностям і можливостям. Дош�
кільне виховання, навчання
інвалідів здійснюється в загаль�
них або спеціальних дошкіль�
них та навчальних закладах.

Професійну підготовку або
перепідготовку таких праців�
ників проводять із урахуванням
медичних показань і протипо�
казань для наступної трудової
діяльності. Вибір форм і методів
професійної підготовки зале�
жить від висновків медико�
соціальної експертизи.

При навчанні, професійній
підготовці або перепідготовці
поряд із загальними формами
можливі альтернативні. Обда�
ровані діти�інваліди мають пра�

во на безкоштовне навчання
музиці, образотворчому, ху�
дожньо�прикладному мистецт�
ву в загальних або спеціалізо�
ваних навчальних закладах.

За інших рівних умов пере�
важне право на зарахування до
ВНЗ І�ІV рівнів акредитації та
професійно�технічних закладів
мають інваліди та діти з малоза�
безпечених сімей, в яких:

– обидва батьки є інвалідами;
– один із батьків – інвалід, а

інший – помер;
– одинока матір із числа ін�

валідів;
– батько – інвалід, який ви�

ховує дитину без матері.
Під час навчання зазначеним

категоріям громадян стипендія
та призначена пенсія (державна
соціальна допомога інвалідам з
дитинства і дітям�інвалідам)
виплачується в повному
розмірі.

Після закінчення навчального
закладу інвалідам надається
право вибору місця роботи з
наявних варіантів або за їхнім
бажанням право вільного пра�
цевлаштування.

За відмови у прийнятті на ро�
боту, наданні роботи за
спеціальністю неповносправній
особі, направленій за роз�
поділом після закінчення нав�
чального закладу, або за недо�
держання інших умов трудово�
го договору і законодвства про
працю адміністрація підпри�
ємства (об’єднання), установи
та організації відшкодовує вит�
рати на її проїзд до місця робо�
ти і назад до місця постійного
проживання, а також витрати
на проїзд супровідника, якщо
він є необхідним.

Адміністрація підприємств
(об’єднань), установ і ор�
ганізацій (незалежно від форм
власності та господарювання)
зобов’язана створювати без�
печні і не шкідливі для здоров’я
умови праці, вживати заходів,
спрямованих на запобігання
інвалідності, на відновлення
працездатності інвалідів.

За особами, котрі мають
інвалідність внаслідок трудово�
го каліцтва або професійного
захворювання та проходять
професійну реабілітацію, у тому
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числі професійну підготовку і
перепідготовку згідно з інди�
відуальною програмою реабі�
літації, якщо з моменту вста�
новлення інвалідності минуло
не більше року, зберігається се�
редній заробіток за попереднім
місцем роботи із зарахуванням
пенсії по інвалідності протягом
строку, передбаченого програ�
мою. У таких випадках відшко�
дування витрат із урахуванням
сплачених сум пенсій здій�
снюється підприємством (об’єд�
нанням), установою і органі�
зацією, у період роботи на яких
настала інвалідність.

Загалом після здобуття неза�
лежності України державна

політика щодо інвалідів зазнала
кардинальних змін. Але є ряд
невирішених проблем, у тому
числі і в їхньому працевлашту�
ванні. Серед них: 

а) низька конкурентна здат�
ність людей із особливими пот�
ребами;

б) невеликий вибір профе�
сій, що пропонують таким осо�
бам центри зайнятості;

в) невідповідність кваліфі�
кації на заявлені посади (стан
здоров’я тощо);

г) втрата соціальної допо�
моги за умови здобуття стату�
су безробітного (коли особа
стає на облік у центрі зайня�
тості);

д) недостатня кількість спе�
ціалізованих та відсутність на�
домних робочих місць тощо.

Де ж вихід? Ми, зокрема,
пропонуємо стимулювати ро�
ботодавців, котрі не на словах,
а по�діловому підтримують лю�
дей із особливими потребами.
Чому б, приміром, щороку
публічно не відзначати тих
підприємців, які працевлашто�
вують інвалідів і створюють їм
належні для роботи умови?
Варто матеріально стимулюва�
ти тих работодавців, котрі бе�
руть інвалідів понад установле�
ну квоту. Важливо також
своєчасно і повною мірою до�
помогати підприємцям в об�

лаштуванні та технічному обс�
луговуванні робочих місць. А
чому б у законодавчому поряд�
ку не встановити збереження
соціальної допомоги за умови
здобуття статусу безробітного,
а, можливо, і при його працев�
лаштуванні?

Анастасія РУСАКОВА,
студентка V курсу

спеціальності
«Документознавство та

інформаційна діяльність»,

Дмитро ТЕРЕЩЕНКО,
студент IV курсу

спеціальності «Правознавство»
Кіровоградського інституту

(Початок на 4 стор.)

Конкурси

Визначено переможцями
рівнодоступності у навчанні та роботі». Науковий керівник:
Карпенко С.В., завідувач кафедри менеджменту зовнішньо�
економічної діяльності, к.е.н., доцент;

3 місце – Яворській Інні Олександрівні, студентці V курсу
Хмельницького інституту соціальних технологій спеціальності
«Соціальна робота», за наукову роботу «Особливості традицій
зарубіжного досвіду у сфері побудови системи інтегрованої
освіти для людей із особливими потребами: теоретичний
аспект». Науковий керівник: Церклевич В.С., старший
викладач.

Стипендію Шарон Равер;Лампман надано таким
студентам:

1 місце вирішено не присуджувати;
2 місце – Прокопчуку Миколі Дмитровичу, студенту ІІ курсу

Рівненського інституту спеціальності «Соціальна робота», за
наукову роботу «Дослідження інваріантної моделі професійної
діяльності соціального працівника». Науковий керівник:
Чуванова Л.В., викладач;

3 місце вирішено не присуджувати.
Стипендію Грега Лампмана розподілено між студен;

тами;переможцями таким чином:
1 місце – Рудник Галині Петрівні, студентці VII курсу

спеціальності «Журналістика», за наукову роботу «Творча
індивідуальність журналіста (на прикладі художньої практики
Світлани Поваляєвої та Ірени Карпи)». Науковий керівник:
Головченко Н.І., доцент;

2 місце – Тищенко Тетяні Анатоліївні, студентці ІV курсу
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
спеціальності «Видавнича справа та редагування», за наукову
роботу «Соціальні проблеми у ЗМІ». Науковий керівник:
Стамат Т.В., доцент;

3 місце вирішено не присуджувати.
Нагороджено грамотами та подарунками:
– Чудік Галину Олександрівну, студентку ІІI курсу Рівнен�

ського інституту спеціальності «Соціальна робота»;
– Юрчик Ірину Миколаївну, студентку ІV курсу Хмель�

ницького інституту соціальних технологій спеціальності
«Соціальна робота»;

– Стороженко Тетяну Валеріївну, студентку ІV курсу Ми�
колаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
спеціальності «Фізична реабілітація».

Нагороджено грамотами наукових керівників студен;
тів;переможців конкурсу із занесенням подяки до
особової справи:

– Кравчук Людмилу Степанівну, заступника завідувача
кафедри фізичної реабілітації Хмельницького інституту
соціальних технологій;

– Веретко Ірину Андріївну, старшого викладача Хмель�
ницького інституту соціальних технологій;

– Деркач Мальвіну Володимирівну, старшого викладача,
заступника завідувача кафедри психології Хмельницького
інституту соціальних технологій;

– Чуванову Людмилу Василівну, викладача Рівненського
інституту;

– Головченко Ніну Іванівну, доцента кафедри видавничої
справи та редагування;

– Стамат Тетяну Володимирівну, доцента Миколаївського
міжрегіонального інституту розвитку людини;

– Карпенка Сергія Володимировича, кандидата економічних
наук, доцента, завідувача кафедри менеджменту зовнішньо�
економічної діяльності;

– Церклевич Вікторію Сергіївну, старшого викладача Хмель�
ницького інституту соціальних технологій.

На знімку: президія ІХ Міжнародної науково;практичної
конференції університету. Її відкрила проректор

з наукової роботи навчального закладу К. О. Кольченко  
Фото Лариси ЗОТОВОЇ
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Особистості

«Мені здається — я живу завжди...»
Ваcиль Стус народився 6

січня 1938 році на Вінничині в
селі Рахнівка Гайсинського
району в сім’ї Семена Дем’яно�
вича та Ілїни Яківни Стусів. Був
четвертою дитиною в родині. У
1940�му році, коли майбутньо�
му поетові було два роки, Стуси
переїхали до міста Сталіно (за�
раз Донецьк), де батьки Василя
отримали роботу на одному з
хімічних заводів. 

Чому Василь Стус став пое�
том? З його слів, для нього
перші уроки поезії були від ма�
ми. Знала багато пісень і вміла
дуже інтимно їх співати.
Найбільший слід на душі – від
колискової «Ой, люлі�люлі, моя
дитино». Шевченко над колис�
кою – це не забувається. А
співане тужно: «Іди ти, сину, на
Україну, нас кленучи»,� хвилює
й досі. Щось близьке до тужно�
го надгробного голосіння із
«Заповіту»: «Поховайте та вста�
вайте, кайдани порвіте і вра�
жою злою кров’ю волю ок�
ропіте». Перші знаки нашої ду�
ховної аномалії – журба – як
перше почуття немовляти на
білому світі. Це були враження
від дитинства. Гарного дитин�
ства.  

У 1944�му році Василь Стус
пішов до середньої школи № 75
у місті Сталіно, де навчався де�
сять років. З його спогадів відо�
мо, що шкільне навчання –
відвертало. Одне – чужомовне,
а друге – дурне. Чим швидше
забудеш школу, тим краще. В
четвертому класі заримував
щось про собаку. Російською.
Жартівливе. Скоро минуло.
Відродилося в старших класах,
коли прийшло кохання.  

Після школи в 1954�му році
став студентом Сталінського пе�
дагогічного інституту, навчався
за спеціальністю «Українська
мова та література». Інсти�
тутські роки були для Василя
важкими. Перша публіцистика
віршована – позови з історією.
Стус захопився Максимом
Рильським та Верхарном. Знову
кохання. Але серце сумувало за
справжньою Україною, яку поет
не міг відчути у Донецьку. В
1959�му pоці, після закінчення
інституту, поїхав на Кіровоград�
щину, де працював учителем у
Таужнянській середній школі

Гайворонського району Кіро�
воградської області. Там зігрів�
ся душею, звільнився від студе�
нтського схимництва. 

У 1959�му В. Стус потрапив до
лав Радянської Армії. Там по�
чав відчувати себе справжнім
чоловіком. Вірші, звичайно,
майже не писалися, оскільки на
плечах – погони. Але армія зве�
ла Василя Стуса з Миколою Ба�
жаном. У 1959�му році з’явили�
ся перші друковані вірші.

У 1961�му році Василь Стус
повернувся з армії і для нього
почався час поезії. Це була епо�
ха Пастернака і – велика любов
до нього. У 1963�му році Стус
працює вчителем української
мови та літератури в середній
школі № 23 у містечку Горлівка
Донецької області. Ще працю�
вав також підземним плитовим
шахти «Октябрьская» у Донець�
ку, літературним редактором
газети «Социалистический Дон�
басс». У тому ж 1963�му році
стає аспірантом Інституту літе�
ратури АН УРСР ім. Т. Г. Шев�

ченка зі спеціальності «Теорія
літератури». Потім – переїзд до
Києва. 

У 1964�му році Василь Стус
віддав до видавництва «Мо�
лодь» першу збірку своїх
віршів, яку було названо «Кру�
говерть». Але, незважаючи на
те, що рукопис книжки схвали�
ли такі поети, як Іван Драч та
Андрій Малишко, на вірші Ва�
силя Стуса було накладено за�
борону. Ще в армії Василь на�
писав чотири рядки, які могли
викликати обурення українсь�
кої влади того часу.

Кубло бандитів, кагебістів,
злодіїв та ґвалтівників
у стольному засіли місті
як партія більшовиків.

4 вересня 1965�го pоку в
Києві, у кінотеатрі «Україна»
Василь влаштував акцію про�
тесту проти арештів дисидентів�
шістдесятників та української
інтелігенції. За це набір збірки
було «розсипано». А через

півмісяця поета відрахували з
аспірантури за «систематичне
порушення норм поведінки
аспірантів та співробітників на�
укового закладу», а фактично
за виступ у кінотеатрі «Украї�
на». Стус працює у будівельній
бригаді, а згодом кочегаром в
Українському науково�дослід�
ному інституті садівництва у
Феофанії під Києвом.

Згодом він одружується з Ва�
лентиною Попелюх. Наступного
року працює спочатку молод�
шим, невдовзі – старшим нау�
ковим співробітником Цент�
рального державного історич�
ного архіву УРСР. Але був зму�
шений звільнитися за «власним
бажанням». 

У 1966�му році у Василя на�
родився син Дмитро. У друк не
проривається нічого, хіба що
кілька перекладів під псев�
донімом. Працює старшим
інженером відділу технічної
інформації проектно�конструк�
торського бюро Міністерства
промисловості будівельних ма�
теріалів Києва, а потому – стар�
шим інженером проектно�тех�
нологічного об’єднання.

Захоплюється Ґете, Рільке,
Свідзинським. Славні італійські
поети теж йому до душі. З
молодших сучасників Стус най�
більше цінував М.Вінграновсь�
кого та В.Голобородька, але не�
навидів слово «поезія», поетом
себе не вважав, мав себе за лю�
дину, яка пише вірші. Гадав, що
поет повинен бути людиною.
Такою, що, повна любові, долає
природне почуття зненависті,
звільняється від неї, як від
скверни. Поет – це людина. На�
самперед. А людина – це на�
самперед  добродій. «Якби бу�
ло краще жити, я б віршів не
писав, а робив би коло землі».
Ще поет зневажав політиків і
цінував здатність чесно помер�
ти. Це більше за версифікаційні
вправи! Одним зі своїх найк�
ращіх друзів вважав Григорія
Сковороду.

Незважаючи на труднощі, Ва�
силь Стус продовжує активну
творчу і політичну діяльність.
Він бере участь в акціях протес�
ту проти арешту Івана Світлич�
ного, звинувачує КДБ УРСР у
вбивстві художниці і дисидент�
ки Алли Горської. Стуса було
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відраховано з аспірантури, він
повинен шукати тимчасову ро�
боту. 

7�го вересня 1972�го року йо�
го заарештовано за антира�
дянську діяльність. Приводом
для арешту були вірші Василя
періоду 1963�1972 рр., в яких він
«порочив державний та
суспільний устрій, зводив нак�
леп на умови життя радянсько�
го народу, на КПРС і на Консти�
туцію СРСР». Поета ще звинува�
тили у тому, що він подав руко�
пис своєї нової книги «Зимові
дерева» (1970�й рік) до видав�
ництва «Радянський письмен�
ник», але, добре усвідомлю�
ючи, що надії на видання не�
має, прийняв рішення про пе�
редачу її за кордон. Книга
вийшла друком у брюссельсь�
кому видавництві. Факт
публікації книги за кордоном
особливо обурював суддів на
процесі над В. Стусом. Свою
третю експериментальну книгу
віршів «Веселий цвинтар» Ва�
силь Стус видав у самвидаві.
Суд засудив Василя Стуса до
п’яти років ув’язнення та трьох
років заслання. Але, перебува�
ючи в камері попереднього
ув’язнення Київського КДБ, по�
ет створює свою четверту книгу
«Час творчості / Dichtenszeit»,
яка була складена з оригіналь�
них віршів та перекладів
творів Ґете. Оригінальні твори
стали основою майбутньої
книги усього життя Стуса –
«Палімпсести». Протягом 1972—
1977 pp. поет відбував покаран�
ня в таборах Мордовії. З листо�
пада 1975 по лютий 1976 pp. він
перебував у спеціалізованій
ленінградській лікарні з приво�
ду операції на шлунку. З 5 бе�
резня 1977 р. поет засланий у
селище ім. Матросова Тень�
кінського району Магаданської
області. Там він працював «уч�
нем прохідника гірської підзем�
ної ділянки» та машиністом
скрепера на рудні імені Олекса�
ндра Матросова виробничого
об’єднання «Севервостокзо�
лото».

У 1979�му році Василь Стус
повертається до Києва й одра�
зу стає членом Української
Гельсінської групи. З жовтня
цього ж року за поетом вста�
новлено адміністративний наг�
ляд. Василь Стус остаточно
підготував до друку кілька
варіантів «Палімпсести», пра�
цює формувальником 2�го роз�
ряду ливарного цеху заводу 
ім. Паризької комуни. З 1 лютого
1980�го року працює у цеху № 5

українського об’єднання «Укр�
взуттєпром» фабрики взуття
«Спорт».

Зі спогадів Юрія Покальчука,
Василь був, як лезо – прямий та
гострий. «Я інакше не можу! –
говорив він. – Я боровся за де�
мократизацію, а це оцінили, як
спробу звести наклеп на ра�
дянський лад. Мою любов до
рідного народу, занепокоєння
кризовим станом української
культури закваліфікували як
націоналізм. На вашу думку, я –
націоналіст. Я – український
літератор, пишу вірші, перекла�
даю твори російських, біло�
руських, німецьких, іспанських,
французьких, англійських по�
етів. Так, я люблю мій українсь�
кий народ. Якраз тому я став�
люся з великою пошаною до
інших народів. Я ніколи не доз�
волив собі навіть словом обра�
зити національну гідність
інших.  Націоналісти – це ті, хто
з лайкою кричить: ох, ти, пико
татарська, чуваська, вірменсь�
ка, неросійська.  Запам’ятайте:
українці, а не хохли; євреї, а не
жиди; узбеки, а не чорнозаді;
грузини, а не звірі.»

14 травня 1980 р. поета вдру�
ге заарештували. Наприкінці
вересня 1980 р. відбувся суд, на
якому В. Стуса було засуджено
до десяти років ув’язнення та
п’яти років заслання. З листопа�
да 1980�го року він відбував по�
карання в таборі особливого
режиму в Кучино Чусовського
району Пермської області.
Умови тут були дуже важкими:
постійні утиски адміністрації,
позбавлення побачень з рідни�
ми, хвороби. На початку 1983�
го року тримав голодівку 18 діб.
На рік запроторений в одиноч�
ку. Але, перебуваючи в таборі
особливого режиму, поет бага�
то пише та перекладає. Приб�
лизно 250 віршів, написаних
верлібром, та 250 перекладів
мали скласти нову книгу Василя
Стуса, яку він назвав «Птах
душі». Але все написане було
негайно конфісковано. Доля
цих текстів залишилася невідо�
мою. Але в 1983�му році Стусу
вдалося передати на волю текст
під назвою «З таборового зо�
шита». Збірку було видано за
кордоном, на Заході, а на поета
після цього посилився тиск.

На початку вересня 1985�го
року за вигаданим приводом
Василь Стус був кинутий до
карцеру в черговий раз. Пере�
бувачи там, на знак протесту,
оголосив голодівку «до кінця».
Від цієї голодівки він помер у

ніч із 3 на 4 вересня 1985�го ро�
ку в карцері.

Хіба могла влада спокійно
сприймати його поезію? Тож
усе робилося для того, щоб не
тільки морально, а й фізично
знищити невгодного системі і
непокірного в’язня. Не допо�
могло навіть те, що ряд при�
хильників поезії Василя Стуса
почали збирати документи на
присвоєння письменнику Но�
белівської премії. Якби це
сталося, доля поета�патріота
могла б змінитися. Але, на
жаль, не сталося. Режим встиг
розправитися з поетом, коли
тому виповнилося тільки 47
років.

Поета було поховано в бе�
зіменній могилі на табірному
цвинтарі. 

19 листопада 1989�го року
прах Василя Стуса було пере�
везено до Києва і перепохо�
вано на Байковому цвинтарі.
Перша в Україні збірка вибра�
них поезій В. Стуса – «Дорога
болю» – вийшла у 1990�му
році. За цю збірку Василеві
Стусові присуджено Державну
премію України ім. Т. Шевчен�
ка (посмертно). 

Василь Стус належав до опо�
зиційно настроєної, національ�
но свідомої молодої генерації,
яка відверто і різко протистави�
ла себе тоталітарному режи�
мові. На його долю випали
сумні часи, коли людина мала
вибирати: мовчати і, попри всі
утиски, зберегти своє життя чи
зберегти в собі Людину, навіть
ціною власної смерті. Василь
Стус вибрав друге. Та й не міг
він вчинити інакше, навіть якби
дуже хотів.

Довкола мене – цвинтар душ
на білім цвинтарі народу.
Пливу в сльозах. Шукаю броду.
Над вишнями літає хрущ.
Весна. І сонце. І зело.
Стоять сади, немов кульбаби.
Спізнілі зорі, наче краби,
вп’ялися в небо. Творять тло.
Свіча горить. Горить свіча,
а спробуй – віднайди людину,
обжив, самотній, домовину.
Блукають тіні з�за плеча.
Безмовні тіні. На лиці
лиш очі і уста безгубі
шепочуть: ми підданці згуби
і мерзнуть сльози на щоці.
Ми розминулися з життям.
Не тим, напевно, брались
шляхом,
заприязнилися із жахом
під буряних віків виттям.

1976

Поезія Василя Стуса характе�
ризується ліричністю, ме�
лодійністю, її основу становить
усвідомлення внутрішньої сво�
боди, готовності до боротьби
за кращу долю народу й Ук�
раїни. Все ж домінуючими у
творах поета стали песимістичні
настрої, зневіра, породжені
«соціалістичною» дійсністю.
Після смерті поета в Україні ви�
дано збірки «Поезії» (1990),
«Вікна в позапростір» (1992),
«Золота красуня» (Київ, 1992),
«І край мене почує» (Київ,
1992), «Феномен доби», твори
в шести томах, дев’яти книгах
(Львів, 1994�95; редактори Д.
Стус і М. Коцюбинська) та спо�
гади «Не відлюбив свою триво�
гу ранню…». За поезіями Стуса
здійснено вистави: поетична
композиція (1989, Львівський
молодіжний театр), «Птах
душі» (1993, київський мис�
тецький колектив «Кін»), «Іду
за край» (2006, Національний
академічний театр російської
драми ім. Лесі Українки, Київ)
та інші. Пам’яті Стуса присвяче�
но документальний фільм
«Пресвітлої дороги свічка чор�
на» (1992, «Галичина�фільм»).
У селі Рахнівка відкрито ме�
моріальну дошку та пам’ятник
поету. 2 червня 2004 року в
Державному центрі театраль�
ного мистецтва ім. Леся Кур�
баса відбулася презентація
справді унікального компакт�
диску із реставрованими запи�
сами віршів у виконанні автора
під назвою «Живий голос Васи�
ля Стуса».

26 листопада 2005 року
поету, як і сподівались багато
його шанувальників, посмерт�
но присвоєно звання Героя Ук�
раїни. Твори поета введено до
шкільної програми з українсь�
кої літератури. Засновано пре�
мію імені Василя Стуса. Могила
поета на Байковому цвинтарі
вирізняється з�поміж інших. Не
пишністю пам’ятника, а стри�
маністю, релігійністю і симво�
лізмом. На надгробку стоїть
хрест, який поет проніс через
усе своє життя.

Він багато ще міг би зробити
для рідної літератури, для Ук�
раїни загалом. Але не судилось

Андрій ГОРБЕНКО,
студент 2;го курсу

факультету філології та
масових комунікацій

Університету «Україна»
(спеціальність «Українська

мова та література»)
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Зустрічі з прекрасним

Тото Кутуньо виступив у Києві

Концерт Тото Кутуньо у Києві
відбувся у Національному па�
лаці мистецтв «Україна».

Співак прибув до Києва вве�
чері напередодні концерту
«таємними шляхами». При�
хильники його таланту дізна�
лись назву  готелю, де зупи�
ниться синьйор Кутуньо, і
вирішили його зустріти там,
щоби підтримати репутацію
гостинної столиці. Чекала його
досить велика компанія – 9 лю�
дей. Всі ми трохи знали
італійську мову. Нервували ду�
же! Приблизно о пів на шосту
вечора до готелю прибули
музики співака. Вони були
приємно здивовані, побачивши
нас. Ще через півгодини нашо�
го нервового очікування з’явив�
ся і сам Тото Кутуньо! У джинсо�
вому костюмі, кросівках, із
ціпком (у нього хвора нога),
але все одно мав вигляд гар�
ний. Ми несміливо рушили йо�
му назустріч. Він помітив нас,
підійшов, привітався, розцілу�
вав усіх жінок, а єдиному чо�
ловіку серед нас, прихильників,
потиснув руку (я навіть спро�
моглася пожартувати, мовляв, і
його теж треба поцілувати, але
Тото тільки розсміявся). Потім
синьйор Кутуньо сказав, що за�
раз мусить йти до номера, але
спуститься через півгодини. Ми
лишилися чекати, пішли до ба�
ру, зметикувавши, що їсти
співак прийде туди. Зайняли
весь кут, вибрали найзручніше
місце для Тото (а що, як він по�
сидить трохи з нами?). Італійсь�
ке «півгодини» тривало значно
довше, ніж звичайне українсь�
ке. За цей час з нами встиг поте�

ревенити один із його музик,
бас�гітарист Роберто Бароне
(Roberto Barone). А всі інші му�
зики проходили повз нашу
компанію і посміхалися – всі
вже знали, хто ми і кого че�
каємо. Ближче до дев’ятої ми
вже згадували Тото «незлим ти�
хим словом»... Почали збира�
тися додому, але тихо і неочіку�
вано він таки з’явився! Ми
поніміли від несподіванки. Була
цікава сцена, коли з хвилину ми
дивилися на нього, неспро�
можні повірити, що він нам не
ввижається, а він дивився на
нас і посміхався очима (очевид�
но, розуміючи ситуацію). Потім
сів з нами і розпочав «світську
розмову»: у Києві прохолодно, і
в Італії також... А хто з вас кия�
нин? Розкажіть мені щось про
Київ. Але нам просто заціпило з
несподіванки. Потім він усім,
хто хотів (а хотіли всі!), дав ав�
тограф, сфотографувався з кож�
ним, навіть підвівся для цього
(хоча ми й перепиняли, мов�
ляв, не треба: видно було, що
йому важко стояти). І, зрештою,
пішов вечеряти. Поводився він
настільки просто, привітно і по�
товариськи, що створювалось
враження, ніби знаєш його
все життя. Єдине – мій мозок
відмовлявся усвідомити, що
сам Тото Кутуньо, зірка світово�
го масштабу, сидить ось тут
поруч.

Як потім з’ясувалося, поки ми
ті три години чекали на Тото, він
давав інтерв’ю журналістам
програми «Подробности» (те�
леканал «Інтер»).

Концерт.
Розпочався із «джентльмен�

ським запізненням» на 10 хви�
лин. Атмосфера була дуже
дружня і весела. Глядачів не
треба було «розгойдувати», во�
ни знали всі пісні і розуміли То�
то з напівслова.

Організатори врахували не�
доліки минулого року і цього
разу на сцені встановили один
великий екран, де транслювали
концерт, щоб і на балконі люди
могли бачити співака.

Першою піснею була «Il treno
va» («Поїзд їде»). Музики
розпочали грати вступну части�
ну, а сам Тото вийшов тоді, ко�
ли мав розпочатися текст. Гля�
дачі шалено зааплодували.

Сценою і залою співак пересу�
вався без ціпка, хоч і помітно
накульгував.

Після першої пісні шануваль�
ники одразу кинулись дарувати
квіти, виник справжній натовп
на сцені. Кутуньо у кожного пи�
тав ім’я, вітався, цілував, якщо
це була шанувальниця, чи тис�
нув руку, якщо це був шану�
вальник («фірмовий» радісний
скрик Тото «Uomo!» («Чоло�
вік!») – і регіт у залі). Особливу
прихильність виявляв до дітей,
дарував їм листівки зі своїм ав�
тографом, позував для фото. 

Ледь зумівши призупинити
потік дарувальників із букета�
ми, бо все�таки треба співати,
Тото пояснив, чому накульгує:
грав у футбол зі своїм сином і
вивихнув ногу, але «душа, сер�
це і голос – тут».

Мелодії всіх його хітів були
перероблені, так що я й не од�
разу пізнавала пісню. Наприк�
лад, відома «Donna, donna
mia» (Тото переклав назву як
«чєньчіна, чєньчіна мойя»), ста�
ла «жорсткішою», не такою
ніжною, як минулого року, але
все одно залишалася приголо�
мшливою. Співаючи, Кутуньо
намагався зберегти трагічне об�
личчя, як годиться для цієї пісні,
але мимоволі посміхався: одна
із його знайомих шануваль�
ниць, щоб устигнути все�таки
подарувати квіти, вигідно сіла
просто на підлогу під сценою. 

«Serenata» («Серенада»)
традиційно була присвячена
«Ользі, Вікторії, Катюші, – на�
зиває імена всіх тих, хто дару�
вав букети, – і всім іншим
жінкам, які тут є».

Коли синьйор Кутуньо оголо�
шував пісню «C’est Venice»
(«Це – Венеція») і запитав, яке
місто найромантичніше, глядачі
не піддалися на провокацію і
дружно стверджували: «Київ!» І
лише потім погодилися, що Ве�
неція теж нічогенька.

«La mia musica» («Моя му;
зика») Тото присвятив усім чо�
ловікам, присутнім у залі. Довго
розказував про важливі момен�
ти в житті чоловіка, згадав, як
сам у шістнадцять років був за�
коханий у свою однокласницю
Анну�Марію, як впадав коло неї
десь місяців із шість, і все не на�
важувався поцілувати, а коли

все�таки наважився, Анна�Марія
подивилася на нього і спитала:
«Ти що, не міг раніше цього
зробити?». Висновок: «Ох, жінки,
жінки, ви завжди знаєте, що ви
хочете... Ось ви, ви і ви, – пока�
зує на глядачок у першому ря�
ду, – знаєте, що хочете?..» (ко�
ментар від мене як також
представниці прекрасної статі:
авжеж, знаємо! Щоб концерт
якомога довше тривав і Тото
приїхав ще й наступного року
до нас!)

Зі своїх нових пісень співак
виконав «Chico siciliano» («Сі;
цілійський хлопець») і «Con
te ci sto» («Я згоден бути з
тобою»). 

Кутуньо розказав, що перед
концертом зустрічався з київсь�
ким «Динамо», що це, на його
думку, дуже гарна команда і що
він зичить перемоги у матчі з
«Арсеналом» (щоправда, це
побажання було висловлене
так розпливчасто, що було нез�
розуміло, кому саме цю пере�
могу бажає – чи «Динамо», чи
«Арсеналу»).

У другому відділенні синьйор
Кутуньо вже не був такий жва�
вий, як на початку концерту,
але тримався і не виказував
свого не надто гарного самопо�
чуття. Співав так само «з душею
і серцем».

Пісню «Insieme» («Разом»)
Тото супроводив побажанням,
аби Україна швидше увійшла
до Європи – «ми на вас че�
каємо!».

Одна із прихильниць подару�
вала синьйору Кутуньо довже�
лезний вишитий рушник зі сло�
вами: «Кожен стібок на цьому
рушнику приховує в собі любов
українських жінок, цей рушник
вишитий на долю, на здо�
ров’я», – і пов’язала Тото цим
рушником, як нареченого на
весіллі. Співак зірвав рушник з
плеча і повісив на шию, як шарф.
Так і співав декілька пісень, а
потім рушник перейшов на шию
Гвідо, де й був до кінця концерту.

Марія МАР’ЄНКО,
студентка V курсу

факультету філології
та масових комунікацій

базової структури
Університету «Україна»
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Таку промовисту назву має
виставка у Музеї книги і друка�
рства України, відкрита на
відзначення 100 – річчя від дня
народження Різника Михайла
Григоровича ( 08.11.1908 –
01.01.1991) – кандидата техніч�
них наук, поліграфіста, книгоз�
навця, громадського діяча. Він
по праву заслуговує на гідне по�
шанування його імені.

Ще майже півстоліття тому
Михайло Різник наголосив на
необхідності глибокого, неупе�
редженого вивчення українсь�
кої культури, історії вітчизняної
писемності і друкарської спра�
ви. Він є одним із перших
ініціаторів створення у Києві
Державного музею книги і дру�
карства України. А ще він прин�
ципово і аргументовано довів,
що витоки кириличного кни�
годрукування набагато глибші,
ніж до того офіційно вважало�
ся. Ще задовго до Івана Федо�
рова кириличним шрифтом по�
чав друкувати Швайпольт
Фіоль у Польщі (початок 90�х
років 15 століття), під владою
якої на той час були і західноук�
раїнські землі. У Львові «моско�
витин» Іван Федоров , як відо�
мо, лише «повскресил» у 70 –
роки 16 століття друкарство. Во�
но  дійсно стало відтоді безпе�
рервним на території України.
Це безумовно його заслуга.

Українська друкована книга
відразу стала в обороні правос�
лавної віри, сприяла розвиткові
літературної мови, піднесенню
освіти, культури народу.

Все це Михайло Різник чітко,
обґрунтовано виклав у змісті
своїх публікацій «Храм ук�
раїнської книжки» двічі – 1966 і
1969 років у «Літературній Ук�
раїні». У той час він і звернувся
до широкої громадськості з пи�
танням створення саме в сто�
лиці України – Києві — музею.

У 1972 році, в Міжнародний
рік книги, оголошений ЮНЕС�
КО, за постановою респуб�
ліканського уряду, було врешті
вирішено Державний музей
книги і друкарства України
створити в будинку колишньої
друкарні Києво�Печерської
лаври. Тут, до речі, вона була
заснована у 1616 році архіманд�
ритом Єлисеєм Плетенецьким.
Вона безперервно працювала

до середини 20�х років 20
століття – унікальне явище в
друкарській справі Східної
Європи. Відкриття в квітні 1975
року Музею у статусі державно�
го –  першого в Радянському
Союзі, було здійсненням дов�
гоочікуваної мрії Михайла
Різника та інших знавців і ша�
нувальників української кни�
ги, її багатого самобутнього
мистецтва.

Михайло Різник завжди
відчував органічну потребу
прислужитися доброю справою
рідному народові. Ще зовсім
молодим він усвідомив своє
патріотичне покликання. Якось
пізніше згадував: «Одного чу�
дового дня до зрусифікованого
Сновська» (нині м. Щорс на
Чернігівщині), де тоді він жив з
мамою, «увійшли війська УНР,
скрізь залунала українська мо�
ва і українська пісня, увесь
простір сповнився жовто�бла�
китними прапорами і барвис�
тими патріотичними плаката�
ми. Я вперше відчув себе ук�
раїнцем – відчув натхненно і
гордовито».

Та за таке відчуття і особливо
переконання йому довелося
дорого поплатитися. У 1929
році, коли був студентом остан�
нього курсу Київського ху�
дожнього інституту, його за�
арештували, звинувативши у
приналежності до СВУ (Спілка
визволення України). Три роки
перебував на Соловках і в Тю�
мені. Опісля виходу на волю,
годі було й думати про повер�
нення на Україну. Змушений
був оселитися в Ленінграді, де
працював у різних друкарнях і
видавництвах. Тільки 1939 року
заочно закінчив Московський
інститут поліграфічної промис�
ловості. Отримав диплом з
відзнакою за фахом  інженера –
технолога. Брав участь у фін�
ській і Другій світовій війнах, як
офіцер�топограф. Був нагород�
жений орденами Великої Віт�
чизняної війни — I ступеня і Чер�
воної Зірки та 12 медалями.

Після війни Михайло Різник
жив і працював у Києві на інже�
нерних посадах, науковим спів�
робітником, зокрема, Київської
філії Всесоюзного НДІ по�
ліграфії. З кінця 40�х років по�
над чверть століття викладав у

столичному художньому інсти�
туті (тепер Національна ака�
демія образотворчого мистецт�
ва і архітектури України) дис�
ципліну «Шрифт і поліграфія».
Михайло Різник  –  автор майже
500  публікацій з історії книги,
друкарської справи, шрифтоз�
навства, актуальних проблем
вітчизняної поліграфії. Відомі
його наукові праці «Аніліновий
друк», «Літографія на Україні»,
«Розповідь про книжку». Його
фундаментальне, вдало ілюст�
роване наукове дослідження «
Письмо і шрифт» (1978 р.) за
редакцією народного художни�
ка, академіка Василя Касіяна,
в якого свого часу Михайло –
студент навчався, висувалося
на здобуття Державної премії
УРСР імені Т.Г. Шевченка. Трохи
пізніше до книги Михайло
Різник зробив унаочнений до�
даток «Генеалогічне дерево
найголовніших видів письма»
(за З. Кулунджичем), підготу�
вавши відповідні художні і текс�
тові доповнення, уточнення і
пояснення. Це видання за роз�
порядженням Міністерства ви�
щої і середньої спеціальної
освіти УРСР використовувалось
як підручник для студентів ху�
дожніх інститутів і профільних
навчальних закладів. Вислов�
люємо думку, що «Письмо і
шрифт» варто перевидати.

Михайло Різник міг би зро�
бити набагато більше, коли б не
цензура, не прискіпливе око
тодішньої влади, яка не випус�
кала з поля зору «таврованого»
інакомислячого. Про це
свідчить цікавий факт. Ще 1956
році за рубежем було оприлюд�
нено , що знайдено в бібліотеці
Гарвардського університету
(США) Граматику Івана Федо�
рова. Михайло Різник дістав її
фотознімки і доручив своєму
студенту Василю Перевальсько�
му (нині народному художнику)
відтворити декілька примір�
ників цієї книжечки у друці. Ви�
готовили і показали в Держ�
комвидаві УРСР. За це були
суворо попереджені: зупиніть�
ся, у Москві ще не має, а ви
без відповідного дозволу взя�
лися за таке. Лише через вісім
років її було видано в Україні.
Пробний примірник , на щас�
тя, зберігся у художника і те�

пер експонується на виставці.
Михайло Григорович , актив�

на і творча натура, не забував
заходити до Музею, цікавився
його проблемами, радів успі�
хам, робив слушні зауваження,
давав корисні поради, хотів,
щоб він був відомий у світі. Зна�
ючи німецьку мову, сприяв ць�
ому, публікуючи свої матеріали
про Музей за рубежем.

Роки перебудови, початок
новітнього національного від�
родження України (кінець 80�
років) він зустрів з ентузіазмом.
Сподівався на важливі зміни
в суспільному і культурному
житті. Казав, «наче в молодість
повернувся», з головою пори�
нув у громадську роботу, став
активістом «Просвіти», «Руху»,
«Зеленого світу». За все вбо�
лівав, ніби за особисту справу.
Громадянське, українське прий�
мав завжди близько до серця.
А тут такий час настає! Проте,
зітхаючи, зізнавався «якби до
молодечого завзяття та ще й
молоде здоров’я...»

Сьогодні ми маємо з вдяч�
ністю пам’ятати таких людей,
як Михайло Григорович Різ�
ник. Такі люди, справжні пат�
ріоти, як могли, наближали
національне відродження Ук�
раїни.

Микола  ГЛАМАЗДА,
заступник директора

державного Музею
друкарства

з наукової роботи
(спеціально для

«Університету «Україна»)

Духовність

Храм української книги
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Центр самостійної роботи
для студентів з особливими потребами

пропонує послуги:
1. Навчання студентів роботі на комп’ютері за допомогою спе�

ціальної програми мовного доступу до операційної системи. 
2. Консультації фахівця щодо роботи з комп’ютером та  вико�

ристання комп’ютерної техніки.
3. Ви можете тиражувати навчальні матеріали та переводити їх в

електронну форму за допомогою сканера.
4. У центрі є електронна бібліотека навчальних матеріалів, яка

постійно поповнюється та охоплює такі галузі науки:⋅ Історія, філософія та релігієзнавство⋅ Економіка та право⋅ Психологія, педагогіка та соціологія⋅ Українська та зарубіжна література⋅ Біологія та медицина⋅ Спорт та багато іншого.

Центр працює за адресою: 
вул. Озерна, 2, СЗШ № 168, каб. 8а

Розклад роботи центру:⋅ Вівторок  10:00 – 17:00⋅ Середа  14:00 – 18:00⋅ Четверг 14:00 – 18:00

Інформацію ви можете отримати за телефонами:
8�093�51�91�437  Наталія Володимирівна
428�74�12 внутрішній (147) – науково�дослідна частина 

Приємні новини

Наше дозвілля

У подарунок — книги

На знімках: активні учасники Центру студентської творчості
університету  на новорічному святі; внизу — читає гумореску

Костянтин Гордієнко  
Фото Наталії ГАВРИЛЮК

Столичний інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля –
один із провідних підрозділів НАН України. Його наукові на�
працювання найбільш повно висвітлені у шеститомнику «Надтверді
матеріали. Отримання та застосування». Нещодавно цю книгу по�
дарував нашому університету директор інституту, академік М. В. Но�
віков. До речі, шеститомник вийшов за загальною редакцією
відомого науковця.

А хто з викладачів і студентів захоче більше дізнатись про
працівників Інституту надтвердих матеріалів, їхні пошуки і досяг�
нення, може це зробити, прочитавши іншу подаровану книгу, що
має назву «Відомий у світі алмазів».

Автор документальної повісті – знаний в Україні журналіст і науко�
вець В. А. Моїсеєв.

Третя подарована інститутом книга — короткий нарис наукової,
науково�організаційної і громадської діяльності М. В. Новікова,
багаторічного керівника одного із підрозділів НАН України.

Щедрий подарунок отримав наш університет і від Міжнародного
благодійного фонду «Людина та її світогляд». Бібліотеки нав�
чального закладу — базової структури і територіально відокрем�
лених підрозділів — поповнять 4000 примірників тритомника
відомих англійських науковців Девіда Гудінга та Джона Леннокса.
До речі, назва книги співпадає з назвою благодійного фонду.

Тритомник розповідає про те, як виробити чіткий і зрозумілий
світогляд у часи, коли руйнуються традиційні ідеологічні системи,
про те, як відшукати свій сенс у житті та ясну мету.

Президент нашого університету П. М. Таланчук подякував ака�
деміку Миколі Васильовичу Новикову і президенту Міжнародного
благодійного фонду Роману В'ячеславовичу Вовку за цінний
подарунок. Про доброчинну акцію інституту та фонду йшлося на
недавній виробничій нараді навчального закладу.

Власна інформація


