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Cвята

Привітали і вшанували
освітян

Вересень і жовтень особливо
багаті на різні професійні свята.
Не обійшов календар увагою і
освітян. Згадаймо першовере�
сень року, коли в усіх без ви�
нятку навчальних закладах уро�
чисто святкують початок нового
навчального року. А буквально
через місяць тут відзначають не
менш гарне інше свято.

Як відомо, центральною, клю�
човою фігурою освітянської га�
лузі є вчитель. Тож професійне
свято – День працівника освіти –
данина поваги і високої оцінки
всіх, хто дає світло знань і багат�
ство духу нашим дітям і юні,
примножує інтелектуальний по�
тенціал нації.

Гарне і яскраве дійство з цієї
нагоди відбулося і в нашому
університеті. Одну з найбільших
аудиторій корпусу №1, що на
Львівській, 23, вщерть заповни�
ли викладачі та їхні вихованці.
Вели програму начальник
відділу виховної роботи універ�
ситету Вікторія Дика і студент�
четвертокурсник факультету
інженерних технологій Ярослав
Білокриницький. Звертаючись
до викладачів, ведучі надали
слово першому проректору уні�
верситету Л.Ф. Романенко, кот�
ра підкреслила, що освітяни з ві�
рою, ентузіазмом та на рівні ви�
мог часу вчать молодь пізнавати
навколишній світ і людину, тво�
рять майбутнє нашої держави.

Це не говорилося загалом,
була і конкретика. Називалися
прізвища кращих викладачів
і працівників університету, які
здійснюють навчально�виховну
роботу. Не обійшлося й без на�
город. Голова профкому пра�
цівників університету Г. Ф. Ні�
куліна оголосила рішення про
відзначення найбільш сумлін�
них. Зокрема, за високу про�

фесійну мастерність і активну
громадську діяльність нагород�
жені грамотами і грошовими
преміями: доцент кафедри тех�
нології харчування Г. А. Бублик,
старший викладач цієї ж кафед�
ри Н. П. Воробйова, доцент ка�
федри хімічної технології тугоп�
лавких неметалевих і силікатних
матеріалів Т. М. Гладка, завідувач�
ка кафедри екології Н. А. Ілюк,
завідувачка лабораторії фа�
культету комп’ютерних техно�
логій Л. М. Михайліченко, стар�
ший викладач кафедри госпо�
дарського права І. О. Морока,
старший викладач кафедри ви�
давничої справи та редагуван�
ня Т. П. Неділько, старший

викладач кафедри психології
Е. Г. Ракша та доцент кафедри
фінансів, голова профбюро
факультету економіки та мене�
джменту Л. В. Рудюк. Подяку
профком оголосив старшому
викладачеві кафедри менедж�
менту зовнішньоекономічної
діяльності С. В. Карпенку, зас�
тупнику завідувача кафедри
реабілітації М. В. Ковтонюк,
завідувачеві кафедри дизайну
А. І. Ломовському, заступнику
декана факультету біомедичних
технологій Г. П Тарасюк, доценту
кафедри цивільного права
А. Л. Терещенку і фахівцю І ка�
тегорії факультету комп’ютер�
них технологій Г. І. Чередніченку.

І самі студенти не обійшли
увагою улюблених наставни�
ків. Як і в попередні роки, при�
думали цікаві номінації, вру�
чили оригінальні, як правило,
дуже несподівані і значущі по�
дарунки.

На святі були названі кращі
група і факультет університе�
ту за підсумками ІІ семестру
2007�2008 навчального року.
Ними стали другокурсники
спеціальності «Комп’ютерні сис�
теми та мережі» (староста Олек�
сандр Ляшенко), а також Інститут
права та суспільних відносин.

Розширився і загін Президент�
ських стипендіатів. Цього разу
«прекрасну десятку» поповни�
ли третьокурсники Анна Ко�
ломієць, Тетяна Прядка (фа�
культет соціальних технологій),
Вікторія Липко (факультет еко�
номіки та менеджменту), Іри�
на Ніжнік (факультет інженер�
них технологій), Андрій Сидо�
ренко (Інститут права та сус�
пільних відносин) і Катерина
Чемерис (факультет комп’ю�
терних технологій), четверто�
курсники Лілія Бурлака (Інсти�
тут права та суспільних відно�
син), Богдан Березинець (фа�
культет економіки та менедж�
менту) і Вікторія Пінчук (фа�
культет філології та масових
комнікацій), а також п’ятикурс�
ниця Любов Долгова (факуль�
тет біомедичних технологій).

Був і невеликий концерт
Центру студентської творчості.
Гарно виконала українську на�
родну пісню випускниця фа�
культету соціальних техно�
логій Інна Олійник, чудово
грав баяніст Ігор Саїк. Свято
закінчилося цікавими і весели�
ми гумористичними сценками.

Степан ПАВЛЮК

На студентському святі. 
Фото Лариси ЗОТОВОЇ



керівника Кабінету Міністрів.
Вона назвала виступ українсь�
ких паралімпійців подвигом,
який не міг не підвищити імідж
нашої країни, не привернути
до неї увагу всього світу. А
звертаючись до спортсменів,
сказала, що найголовнішим є
те, що вони «зробили свою
мрію реальністю, поставили
для себе мету, досягли її і тим
самим показали нам, що наша
спільна українська мрія може
стати реальністю».

На сцену один за одним під�
німаються спортсмени – спо�
чатку золоті медалісти, потім –
срібні, згодом – бронзові. Тро�
хи пізніше це роблять тренери
олімпійців. Прем’єр особисто
дякує кожному причетному до
успіху за їхній внесок у видатну
перемогу, вручає їм відзнаки
Кабінету міністрів і достойну
грошову винагороду. Про ок�
ремих спортсменів, їхніх тре�
нерів, а також фахівців, котрі
сприяли вагомим результатам
на Іграх, розповів присутнім го�
лова Національного паралім�
пійського комітету, народний
депутат України Валерій Суш�
кевич. Теплі слова, зокрема,
знайшлись для капітана найк�
ращої у Пекіні футбольної ко�
манди, улюбленця уболіваль�
ників, людини з серйозними
вадами опорно�рухової систе�
ми Володимира Антонюка,
унікального плавця, котрий
виборов на Іграх п’ять меда�
лей, Максима Веракси, автора
двох світових рекордів Дмитра
Виноградця.

Достойно були представлені
на зустрічі студенти нашого
університету. Так, третьокурс�
ник Луцького інституту Ана�
толій Шевчик отримав золоту
медаль, виступаючи за фут�
больну команду. Одержавши
відзнаки, хлопець підійшов до
мікрофона і сказав, що четвер�
тим місцем на Іграх у Пекіні па�
ралімпійці значною мірою зав�
дячують постійній підтримці
Кабінету міністрів і особисто
Прем’єра. 

Щедрими оплесками на�
городили присутні плавчиху
Олену Акопян, яка вже кілька
років працює радником Прези�
дента нашого університету.
У Пекіні відома спортсменка

Люди з особливими потреба�
ми… Серед них багато тих, хто,
не зважаючи на серйозні проб�
леми зі здоров’ям, живе пов�
ноцінним життям. Вони успішно
навчаються, створюють сім’ї,
займаються спортом. Честь і
слава їм! 

Дуже добре, що для спор�
тсменів�інвалідів влаштовується
чимало змагань, у тому числі і
Паралімпійські ігри. Нещодавно
такі ігри, вже Тринадцяті, відбу�
лися в Пекіні. Вони стали
найуспішнішими для збірної ко�
манди України. 24 золотих, 18
срібних та 32 бронзові – такий
ужинок олімпійських медалей
привезли на батьківщину пос�
ланці нашої країни. Весь світ ап�
лодував цим людям особливої
мужності. Командою Україна у
Пекіні завоювала четверте місце.

Так, вони справжні герої. Їх
запрошують на зустрічі в трудові
колективи, в навчальні закла�
ди. В столиці і за місцем прожи�
вання паралімпійців ушанову�
ють, уважно слухають їхні роз�
повіді про Ігри у Пекіні.

А наприкінці вересня у Вис�
тавковому залі, що на Нивках,
відбулося чи не наймасовіше
зібрання чемпіонів і призерів
Ігор, їхніх тренерів, усіх тих
фахівців, хто сприяв успіху
спортсменів. З героями Пекіна
зустрілася Прем’єр�міністр Ук�
раїни Ю.В.Тимошенко, кілька
членів уряду і народних депу�
татів. 

Гарними і, не побоюсь цих
слів, сердечними були слова

виборола три бронзові медалі,
а на одній із дистанцій лише
трохи не допливла до призово�
го місця, зайнявши четверте
місце.

Від імені тренерського кор�
пусу виступила викладачка
Полтавського інституту Олена
Бондаренко. Вона привернула
увагу до тих проблем, які по�
трібно розв’язати найближчим
часом. Спортсменам�інвалідам
необхідні набагато кращі умо�
ви для тренувань і змагань,
для облаштування їхнього по�
буту. Так, добре, що ми в
Пекіні випередили набагато
заможніші країни, але, щоб
досягати стабільних і високих
результатів, одного ентузіазму
замало.

По закінченні урочистої час�
тини відбувся концерт. У ко�

роткій, але змістовній програмі
знайшлося місце і спорту. Це
були композиції з широким
використанням аеробіки, тан�
ці, де поряд зі здоровими
партнерами виступали інва�
ліди. Щедрими оплесками на�
городили присутні відомого
танцюриста Владислава Яму.
Чудово співали народні арти�
стки України Ніна Матвієнко і
Руслана Лижичко, лауреат ба�
гатьох міжнародних і всеук�
раїнських конкурсів юний спі�
вак Віктор Мостика та трохи
старші за віком за Віктора і теж
співаки Олена Гребенюк і Олек�
сандр Мороз.

Анатолій УРБАН
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Вшанували мужніх
З місця події

Золотий медаліст 
Паралімпійських ігор з футболу 

Анатолій ШЕВЧИК

Радник Президента університету, триразовий бронзовий призер 
Паралімпійських ігор У Пекіні Олена АКОПЯН
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Став ближчим шостий континент

На знімках: вгорі —четвертокурсник Дмитро Височанський, який
виборов чимало нагород на різних конкурсах; переможці багатьох
конкурсів, студенти кафедри дизайну університету.

Співпраця

Вже кілька років поспіль На�
ціональний антарктичний нау�
ковий центр (НАНЦ) МОН Ук�
раїни підтримує творчі зв’язки з
колективом кафедри дизайну
Університету «Україна». Гостя�
ми українських полярників не�
одноразово були завідувач ка�
федри Анатолій Ломовський,
співробітник управління соці�
альної адаптації і реабілітації
Таїсія Святенко, викладачі та
студенти, які цікавляться уні�
кальним регіоном планети, де
працюють дослідники і нау�
ковці багатьох країн світу.
Співробітники НАНЦ та ре�
дакції журналу «Експедиція�
ХХІ» теж неодноразово відвіду�
вали кафедру дизайну – влаш�
товували відкриті лекції для
студентів на тему полярних
досліджень, життєдіяльності
української наукової станції
«Академік Вернадський», де�
монстрували відео� і слайд�
фільми з далекого континенту,
розповідали про полярні зи�
мівлі, науково�дослідну роботу
вітчизняних науковців. Студен�
там кафедри в НАНЦ завжди
раді. Юнаки та дівчата охоче
гортають фотоальбоми, див�
ляться відеоматеріали зимів�
ників та учасників сезонних ан�
тарктичних експедицій. Це ціка�
ва можливість, так би мовити, з
перших рук отримати інфор�
мацію про далекий шостий кон�
тинент та Південний океан, що
його оточує. Дивна краса цього
краю стає джерелом творчого
натхнення юних дизайнерів,
розширює їхній світогляд, сти�
мулює бажання зробити свій
маленький внесок у складний
процес освоєння і вивчення

Антарктики, яка має величезний
вплив на всі природні процеси,
що відбуваються на Землі. Це
стосується і глобального по�
тепління, і збереження біороз�
маїття Світового океану, а
зрештою й долі інших конти�
нентів планети.

НАНЦ заснував премію на
кращу студентську науково�
дослідну роботу з полярної те�
матики, сподіваючись, що хтось
із обдарованої молоді запропо�
нує цікаву, новаторську роз�
робку для державної цільової
програми антарктичних дослід�
жень на 2010–2020 роки. Ідею
було підтримано як викладача�
ми кафедри дизайну, так і дип�
ломантами освітньо�кваліфіка�
ційного рівня «бакалавр» Зок�
рема, випускник О. Гарбарєв
обрав собі тему модернізації
антарктичної станції для ук�
раїнських вчених. Нещодавно
його проект полярники демон�
стрували в експозиції НАНЦ для
учасників 21�ї міжнародної кон�
ференції «Codata» – «Наукова
конференція для суспільства:
від сьогодення в майбутнє», яка
тиждень тривала в Політехніч�
ному університеті «КПІ».

Студентки О.Леонтьєва і М.Іса�
єва створили проекти худож�
нього оформлення науково�
популярного журналу «Експе�
диція�ХХІ», а Л.Плавська –
оригінального перекидного ка�
лендаря «Українська антарк�
тична експедиція», присвяче�
ного ІІІ Міжнародному Поляр�
ному Року.

Статус людей із особливими
потребами не завадив дівчатам
реалізувати свій задум із пов�
ною творчою віддачею, знайти
непересічні дизайнерські рі�
шення та отримати високу оцінку
Державної екзаменаційної ко�
місії, схвалення колективу НАНЦ.
Медійний проект Л.Плавської
був втіленний напередодні
ХХХІ Консультативної наради
країн�підписантів Антарктично�
го Договору, яка проходила
влітку ц.р. у Києві за участю де�
легацій 46 держав світу. Кож�
ному з учасників КНДА�ХХХІ
українські полярники із задово�
ленням вручили цей незвичай�
ний художньо�філософський
календар. Керівники згаданих
дипломних і курсових робіт,

викладачі кафедри дизайну,
серед яких також є люди з
особливими потребами, док�
лали чимало зусиль для успіху
своїх вихованців і з повним
правом можуть бути задово�
лені учнями.

Власний приклад також ва�
жить багато. Картина завідува�
ча кафедри дизайну, члена На�
ціональної спілки художників
України А.Ломовського «Всесвіт»,
подарована зимівникам 11�ї
УАЕ, ще довго нагадуватиме
нашим землякам про Україну,
підноситиме настрій і зніматиме
психологічну напругу, яка трап�
ляється під час зимової вахти.

Цього навчального року спів�
праця кафедри дизайну із НАНЦ
успішно триває. Група студентів
під керівництвом кандидата
архітектури професора О. Гор�
бика продовжує розробки ди�
зайнерських проектів житлових
комплексів та наукових лабора�
торій для дослідників Льодово�
го континенту. Проекти зарахо�
вуватимуться як курсові та дип�
ломні роботи. Над ними працю�
ють нині О.Гавриш, ОЛіскевич,
Т.Мойсієнко. Крім планів реко�
нструкції станції «Академік Вер�
надський», молоді дизайнери
міркуватимуть над споруджен�
ням літньої станції на узбе�
режжі, притулком для туристів�
екстремалів, які почали активно
цікавитися Антарктикою.

Плідне продовження співпраці
колективу НАНЦ зі студентством
і викладачами Університету «Ук�
раїна» стає одним із перспектив�
них аспектів нової просвітниць�
кої програми, яку започаткували
цього року полярники: «Terra
Antarctica – континент нових
знань». До цієї сфери діяльності
НАНЦ щороку долучається все
більше студентів, учнів шкіл,
ліцеїв, інших навчальних зак�
ладів столиці, а також юних при�
хильників полярної романтики
з областей. Водночас нові знан�
ня, живі враження учасників екс�
педицій, контакти з ученими
сприяють профорієнтації молоді,
розширенню її світогляду, фор�
муванню активної громадянсь�
кої та життєвої позиції. Адже
європейська інтеграція, Болон�
ський процес – це насамперед
обмін інформацією, знаннями,
культура взаємин.

Валерій ЛИТВИНОВ,
к.т.н., директор НАНЦ

Володимир БОЧКАРЬОВ,
керівник прес7служби НАНЦ,

член Спілки журналістів
України,

Національний антарктичний 
науковий центр МОН

України,
Олександр ГОРБИК,

канд. арх., професор
Володимир ПАРХОМЕНКО,

старший викладач
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Гордість України

Прем’єра

І слава її знайшла

На сцені —
«Солодка Даруся»

Ось уже понад десять років у
нашій країні пишуть і говорять
про Олену Акопян. І підстав
для того більш ніж достатньо.
За плечима цієї молодої жінки
– чотири Олімпіади, кілька
чемпіонатів світу, чимало
інших змагань. І на кожному
турнірі Олена обов’язково ви�
борювала по кілька нагород.

Спортивна доля її не одразу
визначилася. Плаванням Олена
всерйоз зайнялася, навчаю�
чись у Дніпропетровському
інституті фізкультури. До цього
дівчина захоплювалася легкою
атлетикою, лижами, біатлоном.
Але в Дніпропетровську знай�
шовся тренер, котрий букваль�
но переманив студентку в пла�
вальну секцію, запевнивши, що
її славне майбутнє саме в цьо�
му виді спорту.

Олена – інвалід дитинства.
Та ще в шкільні роки не пасува�
ла перед несприятливими обс�
тавинами, намагалася стати
різнобічною і, головне, повно�
цінною людиною у всіх відно�
шеннях. На недавній зустрічі зі
студентами нашого університету
Олена, не хизуючись, розпові�
ла, що має дві освіти – вищу,
фізкультурну, і середню спеці�
альну, музичну. І цього досяг�
ла, поєднуючи навчання із дуже
серйозними і відповідальними
тренуваннями та змаганнями.
Та й на цьому не думає зупиня�
тись. Мріє здобути ще одну ви�
щу освіту, вже економічну.

Очевидно, виопереджаючи
запитання про секрет стабільних

спортивних успіхів, Олена Ако�
пян розповіла, що тренується
щодня по 5 годин: двохгодинні
ранкове і денне заняття в пла�
вальному басейні та одного�
динне в спортзалі. Через по�
стійні тренування і змагання не
вдається побувати в санаторії
чи будинку відпочинку.

Є у Олени й інші обов’язки,
які вона ніколи не вважала дру�
горядними. Йдеться про її ро�
боту в нашому університеті.
Олена Акопян – радник Прези�
дента університету. Коло її інте�
ресів – робота з інвалідами у
навчальному закладі, паралім�
пійський спорт.

На зустріч зі студентами Оле�
на Акопян прийшла разом зі
своїм чоловіком. До речі, обра�
нець відомої спортсменки –
Микола Люшкевич – недавній
випускник нашого університету,
лікар�реабілітолог. Познайоми�
лося подружжя з допомогою
Інтернету. Рік пішло на роздуми.
Зрештою поєднали свої долі.
Олена, як і всі жінки, мріє про
гарне і щасливе сімейне життя.

Присутні на зустрічі побажали
О. Акопян спортивного довголіт�
тя, особистих гараздів. Паралім�
пійська чемпіонка і призерка,
подякувавши за щирі і сердечні
слова на її адресу, закликала
студентів жити повноцінним
життям, дружити зі спортом.

Володимир ПРЕЗЕТКО
На знімку: подружжя
Акопян7Люшкевичів

Фото Олександра Кривоносова

Театральний жовтень у Києві
відзначився однією непересіч�
ною подією – у Національному
театрі імені Івана Франка
відбулася постановка драми
Марії Матіос «Солодка Дару�
ся», представленої Чернівець�
ким обласним музично�дра�
матичним театром імені Ольги
Кобилянської. 

Марія Матіос, яка була при�
сутня на прем’єрі, називає свій
твір гімном маленькій людині,
що пережила особисту тра�
гедію на фоні історичної дра�
ми. У спектаклі домінувала бу�
ковинська говірка, яка є рідною
для авторки. Але, схоже, що
мова, пересипана діалектизма�

ми, київську публіку не спанте�
личила.

Головних героїнь у спектаклі
аж три, причому кожна по�
своєму є важливою. Доросла
Даруся, у виконанні Наталії
Гунди, за три години промови�
ла лише декілька слів, але го�
ловною зброєю актриси стали
дія, трагічний блиск в очах та
експресивна міміка. Галина Ва�
таманюк, у ролі десятирічної
Дарусі, продемонструвала чу�
довий акторський талант, а та�
кож гарні вокальні дані. Олена
Мацейко зіграла Дарусю в ди�
тинстві, причому режисер зро�
била ставку на танцювальне
вміння маленької актриси. 

Режисерові – заслуженій ар�
тистці України Людмилі Скрипці –
вдалося передати неймовірний
буковинський колорит із його
звичаями та музичним оформ�
ленням, які доповнювали хоре�
ографія та національні костюми
Західної України. Столичній
публіці буковинський колорит
припав до душі, оскільки два дні
підряд у театрі імені Івана Фран�
ка був аншлаг.

З цікавістю відвідали прем’є�
ру і студенти нашого універси�
тету кафедр української мови
та літератури, видавничої спра�
ви факультету філології та ма�
сових комунікацій. Художній
талант Марії Матіос, сучасної
української письменниці, наго�

родженої Шевченківською пре�
мією в галузі літератури за
«драму на три життя» «Солодка
Даруся», привернув увагу на�
ших студентів ще під час вив�
чення дисципліни «Історія ук�
раїнської літератури ХХ – по�
чатку ХХІ ст.». Тому було цікаво
переглянути сценічну версію
цього твору. Після вистави,
аналізуючи побачене, студенти
висловлювали свої враження
про постановку, але зійшлися в
одному – режисерові сповна
вдалося втілити письменниць�
кий задум. 

Юлія ЯРЕМЕНКО,
студентка 67го курсу

факультету філології
та масових комунікацій
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Все було майже так, як у
справжньому театрі. Правда,
не обійшлося без вступних
слів керівника Центру студе�
нтської творчості Наталії Гав�
рилюк і режисера спектаклю
Андрія Лелюха. Вони роз�
повіли про студентську теат�
ральну студію, закликали гля�
дачів до подорожі у високий
світ мистецтва.

А передували їй, уже третій,
зустрічі самодіяльних артистів з
глядачами два виступи: один –
можна сказати, внутрішній, для
інших гуртківців і кваліфікова�
них гостей, та другий – перед
працівниками ліцею водного
транспорту, де ось уже п’ять
років працює театральна студія
«Данко». Керівник, і він же го�
ловний режисер спектаклю, по�
яснює вибір п’єси, насамперед,
складом студії. В ній, як це час�
то ведеться в художній са�
модіяльності, переважають дів�
чата. А трагі�фарс французько�
го драматурга Робера Тома має
назву «Сім люблячих жінок».
Тож можна обійтися без хлопців.
Правда, з цим не вийшло, тому
що роль бабусі довірили зовсім
юному Євгену Нестеренку. І слід
одразу сказати, третьокурсник
факультету економіки і мене�
джменту блискуче впорався з
непростим завданням. І зов�
нішньо, за грою мав перекон�
ливий вигляд. Так само успіш�
ними і дуже переконливими
були на сцені виконавиці усіх
інших без винятку ролей. Наз�
вемо всіх поіменно. Спочатку

найдосвідченіших. Ольга Кос�
тенко і Марина Григорова вже
випускниці нашого університе�
ту. Перша з них позаторік
закінчила факультет соціальних
технологій, а друга отримала
диплом філолога кілька місяців
тому. Та дівчата продовжують
відвідувати заняття в студії, ду�
же сумлінні на репетиціях.

Трохи молодші за них Галина
Тихомирова, яка є студенткою
VI курсу факультету соціальних
технологій, Настя Янчук, третьо�
курсниця факультету економіки
і менеджменту, Марина Ткачо�
ва, четвертокурсниця цього ж
факультету, Олена Кириченко,
другокурсниця Інституту права

та суспільних відносин. На ви�
соті була і Наталя Єфремова. За
звуковий супровід відповідав
першокурсник, майбутній ди�
зайнер Олег Кириченко.

Всі вони буквально закохані в
театр. Не шкодують часу для
вдосконалення майстерності,
відпрацювання найменших ню�
ансів, які не завжди помітні всім
глядачам, але такі важливі для
глибшого розкриття того чи
іншого образу.

П’єса за жанром гротескна.
А це, як відомо, передбачає
надмірне перебільшення або
применшення зображуваного,
поєднання різних контрастів,
сполучення реального з фан�
тастичним, трагічного з коміч�
ним. У спектаклі немає прохід�
них слів чи рухів, дуже важлива
інтонація сказаного. На нашу
думку, аматори чудово справи�
лися з непростим завданням,
були дуже артистичними і зро�
зумілими глядачеві.

А ось як цікаво пояснив
режисер спектаклю вибір твору
для вистави:

– Нашу увагу привернули
ідейно�художні особливості
п’єси. Тема жінки, її проблем,
стосунків з навколишнім (во�
рожим) середовищем.

Ще одна мотивація — це під�
вищення творчого рівня студій�
ців, яким треба було передати
досить складні характери. До
того ж, детективний сюжет

вимагає підтримки динамічного
ритму п’єси.

Тож у нагороду їм були квіти,
схвальні оплески і відгуки при�
хильників їхнього таланту, запро�
шення показати виставу на фа�
культетах та інститутах університету.

Додамо також, що першу
виставу самодільних артистів
переглянув учитель керівника
студії, режисера спектаклю ві�
домий у столиці педагог Дмитро
Семенович Чайковський. Він за�
галом позитивно оцінив роботу
свого учня, похвалив гуртківців,
дещо підказав.

Сподіваємося, що попереду у
студійців буде чимало цікавих
вистав. Впевнені, що їм під силу
драматичні твори всіх без ви�
нятку жанрів. У студій підібра�
лися справді дуже здібні само�
діяльні артисти, безмежно за�
кохані в мистецтво. Так, до речі,
високо оцінили виспуп гуртків�
ців і їхні наставники з різних
факультетів університету, котрі
вважають себе театралами. Во�
ни побажали талановитій мо�
лоді нових творчих успіхів.

У розмові що відбулася у мене
з режисером, почув, що до студії
після вистави просяться чимало
студентів. Андрій Лелюх відверто
розказав їм, що бути студійцем —
непросто, що потрібно серйозно
ставитись до репетицій. І вже тоді
будуть успішні вистави.

Анатолій УРБАН
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Таланти твої, «Україно»

А рівень майже професійний

На знімку: сцена зі спектаклю 

На знімку: самодіяльні артисти і вдячні глядачі
Фото Наталії ГАВРИЛЮК 
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Кілька штрихів до портрета філії

ІВАНО'ФРАНКІВСЬКА
Івано�Франківська філія Уні�

верситету «Україна» наступ�
ного року відзначить своє пер�
ше десятиліття.

Філія надає освітні послуги
за трьома напрямками:

– журналістика;
– комп’ютерні науки;
– право.
Спеціальність «Правознав�

ство» було започатковано у
1999 році. Отримавши її, ви�
пускники мають змогу працю�
вати в органах юстиції, судах,
арбітражних судах, органах
внутрішніх справ, в органах
державної виконавчої влади і
місцевого самоврядування.

Об’єктом спеціальності «Про�
грамне забезпечення автома�
тизованих систем» є технічне
та системне програмне забез�
печення автоматизованих і
комп’ютерних систем, мереж
і їх компонетів універсально�
го та спеціального призна�
чення.

Випускники кафедри «Ви�
давнича справа та редагуван�
ня» працюють у видавництвах,
друкарнях, видавничо�редак�
ційних відділах установ, у за�
собах масової інформації.

З 2005 року філію очолює
Григорій Васильович Кіт, яко�
го ви бачите на знімку.

Свого часу російські радян�
ські сатирики у славнозвісних
«Дванадцяти стільцях» склали
справжню оду залізничному
транспорту. Мовляв, у потязі
люди гарно спілкуються, швидко
здружуються, стають відверті�
шими. Сказати, що мені пощас�
тило, значить, майже нічого не
сказати. Ще не добравшись до
Івано�Франківська, я в поїзді
зустрів випускницю тамтешньої
філії Університету «Україна».
Інна. Так звати симпатичну
білявку, торік закінчила бака�
лаврат за спеціальністю «Пра�
вознавство». Зараз дівчина пра�
цює в одній із нотаріальних кон�
тор обласного центру.

Інна розповіла про перші ус�
піхи на роботі, підкреслила, що
в основі їх – гарні знання, отри�
мані під час навчання. Відвідав�
ши кафедру правознавства, я
розпитував її працівників про
Інну. Вони підтвердили сказане
дівчиною, навели ще чимало
прикладів успішного працев�
лаштування своїх випускників.

Під час відядження я розмов�
ляв із багатьма студентами
філії. Жоден із співрозмовників
не згадував той час, коли філію
просто могли закрити. Підстав
для того було більше, ніж до�
сить. Погіршилося фінансове
становище, відібрали орендо�
ване приміщення, філію зали�
шили кілька сотень студентів.
Але приїхав до Івано�Фран�
ківська Президент університету
П.М. Таланчук, вивчив як слід
ситуацію і дійшов висновку:

– Не все ще втрачено. Голов�
не – знайти людину, яка б виве�
ла філію зі скрутного становища.

Таку людину підшукали. Нею
виявився Григорій Васильович
Кіт.

Одразу зазначу: не випадкова
людина в освіті. За плечима Гри�
горія Васильовича кілька років
роботи в загальноосвітніх шко�
лах, професійно�технічному учи�
лищі, технікумі.

Із посмішкою згадує ті часи:
– Вислухав пропозицію. Пе�

реконався, що вона серйозна.
Але навіть не сподівався, що так
швидко буде наказ на зараху�
вання. Взявся за гуж, то не кажи,
що не дуж. І на допомогу спо�
дівався (вона була дуже дореч�
ною, зовсім не зайвою), але в
основному на свої сили. Певні
зв’язки теж допомагали. Голов�
не досягнення за ці три роки –
те, що вдалося повернути
довіру до філії. Молодь знов
пішла до нас. У найкритичніший
для філії період у ній залишало�
ся трохи більше 100 студентів.
Сьогодні їх понад 500.

У відділі кадрів мені уточнили
цю цифру: 530. Юнаків і дівчат
навчають 56 викладачів. Свої
знання і вміння передають сту�
дентам один доктор, понад 20
кандидатів наук. Сьогодні сім
викладачів філії працюють над
кандидатськими дисертаціями,
двоє стали аспірантами, один –
здобувачем.

Можна продовжувати пе�
релік позитивних, на мій пог�
ляд, моментів у житті філії. До�

недавна орендоване і як слід
полагоджене приміщення (і то�
му досить пристойне) стало
власністю колективу. На ка�
федрі правознавства помітив
сліди недавнього ремонту. Як не
складно це було зробити (все,
як кажуть, упирається в кошти),
але ж створили належні умови
для навчання.

Я двічі зустрічався зі студента�
ми. Як журналіст розказував про
роботу в газеті, ділився досві�
дом. Як творча людина читав
свої вірші, розповідав про спів�
працю з композиторами. Пере�

дусім, подобалися зацікавлені
очі, непідробний інтерес до вис�
тупу абсолютної більшості слу�
хачів. Повірте, таке не можна не
помітити.

Тож хочеться побажати ко�
лективу філії ще більших успіхів
в утвердженні на освітянському
небосхилі, в підготовці високок�
валіфікованих кадрів для нашої
великої України.

Анатолій УРБАН

На знімку: студенти філії на екскурсії
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Мова моя українська

Наше велике надбання

Вершини підкорюються вмілим
і наполегливим

ФІЛІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Перше враження від зустрічі з
хлопцем – це те, що бачу я ук�
раїнського Котигорошка. Отого
українського казкового героя,
котрий, незважаючи на юний
вік, успішно перемагав усіх су�
перників.

Миколі Євчуку лише двад�
цять років. Позаду навчання в
Івано�Франківській загально�
освітній школі №6, три курси
філії університету. Обрав про�
фесію правника не випадково.
Ще в дитячі роки помічав і за�
суджував несправедливість,
співчував тим, хто потребує за�
хисту, до кого доля не завжди
милосердна. На вибір май�
бутньої спеціальності вплинули
і особисті негаразди зі здо�
ров’ям: Микола – інвалід з ди�
тинства. Мріє, і думається, це
усвідомлений вибір, про адво�
катську роботу. Але захищати
Правду і Справедливість, скри�
вджених і неправомірно запі�
дозрюваних та обвинувачених,
вважає студент, – свята справа.

Микола живе повнокровним
життям. Серед його захоплень –
кіно, активний туризм. Уже
другий рік М.Євчук є волонте�
ром. Це логічне продовження

його прагнення допомагати лю�
дям, котрі вкрай потребують
підтримки.

Та найбільше захоплення
Миколи – спорт. Ще у школі
випробував себе у різних ви�
дах. Але ось уже два роки як зу�
пинив свій вибір на штовханні
ядра.

Микола бере участь у бага�
тьох змаганнях – від районних
і міських до обласних і чемпіо�
натів України. Нещодавно ви�
конав норматив майстра спор�
ту. Йдеться, звичайно, про
інваспорт. У Миколи така нозо�
логія, в якій нормативи досить
високі, не набагато нижчі, ніж у
повністю здорових спор�
тсменів.

– А як із навчанням? – запи�
тую хлопця. – Чи не заважають
активні заняття спортом?

– Навпаки, – відповідає сту�
дент. – Спорт дисциплінує, ро�
бить відповідальнішим. Помір�
куйте самі: на перших двох кур�
сах у моїй заліковці були
«четвірки» і «п’ятірки», а на
третьому курсі я став відмінни�
ком. А щодо інвалідності, то
скажу так: інвалід – не той, хто
фізично хворий, а той, хто

повірив у свої негаразди і не
докладає ніяких зусиль, щоб
бути на високому рівні життє�
діяльності.

Ні разу не пошкодував, що
вибрав саме філію Університету
«Україна». І лекції, і практика
переконали: у мене буде перс�
пективна робота, і я до неї буду
гарно підготовлений.

Насамкінець я щиро побажав
Миколі Євчуку успіхів у нав�

чанні і спорті, загалом у його
молодому житті, яке, віриться,
складається для нього світло і
перспективно. Хлопець, кот�
рий живе в карпатському краї і
займається активним туриз�
мом, добре усвідомив, що вер�
шини, життєві також, підкоря�
ються тільки вмілим і наполег�
ливим.

Анатолій УРБАН

Ось уже третій рік ми нав�
чаємось у дуже українському
вищому навчальному зак�
ладі. І назва відповідна –
«Україна», і контингент філії
теж відповідний, україномов�
ний. Здавалося б, які можуть
бути проблеми з функціону�
ванням і використанням дер�
жавної мови? Але вони є.
Правда, не такі, як у Києві чи
інших великих і маленьких
містах сходу, півдня чи пів�
ночі нашої країни.

Йдеться про вплив місцевої
говірки. Цей вплив відчувався
в дитсадку і школі, відчуваєть�
ся в сім’ї та й у нашому повсяк�
денному спілкуванні. Діалект –
дуже живуче явище. Та й не
закриєш вуха, коли місцева
говірка владно панує на кож�
ному кроці.

Але ж ми – майбутні жур�
налістки (обидві ми вже визна�
чилися з майбутньою про�
фесією). Наша робоча мова – це
українська літературна мова.

Тож вважаємо, що треба вико�
ристовувати найменшу мож�
ливість для поповнення знань,
для того, щоб удосконалюва�
тись, вправлятись саме у пра�
вильному грамотному мовленні.

Є й інші можливості. Ми
складаємо вірші. Це вважаємо
гарною можливістю удоскона�
люватись в українській літера�
турній мові.

Ми раді, що у філії прово�
диться чимало заходів, спря�
мованих на підтримку дер�

жавної мови. Запам’яталися,
зокрема, наукові конференції,
зустрічі з цікавими людьми.

Мова – наше спільне, справді
велике надбання. Без неї не�
має нації, народу. Тож боро�
німо її, гуртом дбаймо про її
ширше використання в різних
сферах нашого життя.

Валерія ОРЛЬОНОК,
Наталя ЛОЗОВИК,

студентки ІІІ курсу 
Івано7Франківської

філії університету

Спорт і ми

На знімку: група кращих спортсменів філії. 
Вгорі третій праворуч Микола ЄВЧУК
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Промовляє – оживає,
Згнічений морозом

Непозичений у німця
Український розум

П. О. Куліш
(Рідне слово)

Нас учили і ми знаємо, що
«гімн (від гр. – UMNOΣ – пох�
вальна пісня) – 1) У Стародавній
Греції урочиста пісня на честь
богів і героїв. 2) Урочиста пісня,
прийнята як символ державної
або класової єдності… 3) Музич�
ний твір (в оперному, сим�
фонічному, хоровому мистец�
тві, в якому виражається підне�
сення, урочистість (4, с. 165).
А (ЕСУМ в томі 1 на с. 514), по�
силаючись на очевидне запози�
чення слова «гімн» через поль�
ське посередництво з латинської
мови; лат. Himnus – «Похвальна
пісня на честь богів, «гімн» – по�
ходить від етомологічного неяс�
ного гр. ОMNOΣ «урочиста пісня».

Насправді, латина вказує на
походження цього слова з
грецької, в якій, як і в давній
еллінській υµνoζ – «голий».
Щодо неясної етимології від
щойно наведеного грецького,
то ні сучасна грецька, ні давньо�
еллінська мови не знають тако�
го слова. Натомість обом відоме
«YMNOZ» – державний гімн.

Важливо знати, що давня ук�
раїнська мова (7) 11–14 століть
не знала слова «гімн». Отже, це
слово появилося в українській
мові після 14 століття.

Критичний підхід до історич�
ної граматики та до давньо�
еллінської абетки, яка має
двадцять сім знаків, серед яких
нібито було два «Ее» та «Нη» у
значенні звука «е», два «Іі» та
«Yυ» у значенні звука «і», два
«Оо» та «Ωω» у значенні звука
«о» і нібито не було знаків з ук�
раїнськими звучаннями «и»,
«у» та «я».

Щодо літери «Yυ», то, окрім
уже вказаного, вона в давно�
еллінській і в сучасній грецькій
та в українській абетках на за�
конних підставах стоїть після
літери «Тт».

Взятий до уваги лише сам по
собі ряд давньоеллінських слів
із суто українською літерою «Її»:
«їδε, їδεα, їλεσν, їδη.» переконує

в доцільності критичного під�
ходу до прочитання багатьох
давньоеллінських слів.

Отже, усе вимагає озвучити
літеру Yυ», як українське «у». В
озвученому через українське
«у» давньоеллінському «YMNO»
оживає українське реєстрове
слово «Ум», те саме, що «ро�
зум» (словник української мови
в ХІ томах, т. Х, с. 435). Прочи�
тане, як того вимагали древні,
Verbatim et literativ (буквально
літературно чітко, зрозуміло)
давньоеллінське «YMNOΣ», –
«Умноз». Із заміною звука «з» на
«ж» дасть українське наказове:
«Умнож».

Чи не супроти умноження Ук�
раїни недруги підсунули нам
замість мудрого «Умнож» сло�
вечко «гімн», таке співзвучне з
брутальним українським, не�
нормативним замінником якого
є «лайно» – це назва «урочис�
тої» пісні, прийнятої символом
державної єдності? Чи не страш�
но від такого символу «урочис�
то» державної єдності? Чи не
тому ми, українці, не маємо
єдності, що так назвали Урочис�
ту пісню Держави?

Додавши до Ума�розуму сло�
ва «умножувати, умножуватися,
умножений, умножити, умно�
житися», побачимо всю велич
давньоеллінського YMNOΣ –
«Умнож».

Маємо зважати й на те, що
вислів «Ще не вмерла України
ні слава, ні воля» лише конста�
тує факт існування України і не
виключає того, що колись вона
може померти… У будь�якому
разі ці слова не є закликом до
єднання чи до чогось врочисто�
го та великого…

Якщо в першому рядку
нинішнього «Державного гімну
України» замінити вислів «Ще
не вмерла» на слово «Умнож»
(примнож, посилюй) (Словник
синонімів української мови), то
матимемо живий заклик: «При�
множ України і Славу і Волю».

Врахуймо і те, що слова су�
часного державного гімну Ук�
раїни: «Ще нам браття молодії»
стосується лише братів молодих
і не мають відношення до братів
юних, літніх та старих, не кажу�
чи уже про чоловіків похилого
віку. А про сестер, матерів, ба�

бусь в урочистій пісні держав�
ного єднання узагалі не згаду�
ється! І це при тому, що жінка –
мати усіх людей! Чи не тому ко�
лишні козаки не допускали
жінок на Січ, а нинішні – на ко�
зацьке коло? Чи не тому багато
хто зневажає матерів та ба�
бусь?

Оцінімо, нарешті, й вислів
«Докажемо, що ми, браття, ко�
зацького роду», який, знову ж
таки, звернений лише до братів,
а не до усіх громадян України.
Але не це головне, а те, що ук�
раїнське слово «докажемо», як
показує його неоднозначність,
точніше різнозначність, багатоз�
начність:

1) закінчувати говорити, роз�
повіщати про що�небудь, до�
водити розповідь до нової
межі;

2) Підтверджувати правиль�
ність чого�небудь фактами, не�
заперечними доказами, дово�
дити...;

3) Повідомляти кому�небудь
про щось...;

4) Змогти, зуміти розказати,
пояснити…;

5) Доносити – Що ж роблять
у Білій Церкві наші гетьмани По�
тоцький і Калиновський? –
Один на другого доказує, вид�
ко, що нема між ними доброї
згоди (Старицький);

6) Докоряти. Було старий і
стане доказувать жінці: – На яку
ражість ми його вигодували!..

Різнозначне і багатозначне
слово «докажемо» не лише дає
єднання, а й усуває саму її мож�
ливість, бо є вербальним вірусом!

Думаю, що доцільно заміни�
ти назву: «Державний гімн Ук�
раїни» на «Державний ум Ук�
раїни» чи «Державне Примно�
ження України». Та цей текст
державної урочистої пісні має
визначити народ України.

В урочистій державній пісні,
прийнятій символом державно�
го єднання, мають бути втілені
державні заклики (державні
гасла) у замінах до тексту пісні
Павла Чубинського, щоб вони
закликали всіх громадян до
єднання та примноження, підси�
лення Держави.

ДЕРЖАВНИЙ УМ УКРАЇНИ
Хай множиться України і Слава
і Воля,
Громадянам України
усміхнеться Доля.
Гинуть наші вороженьки,
як роса на Сонці – 
Пануємо всенародно у своїй
сторонці.
Приспів:
Душу, тіло ми положим
за єдність і згоду,
Щоб множилась Слава гожа
козацького роду.

Павло ГАРАЧУК,
дослідник історії

Стародавньої України,
м. Ананьїв Одеської області

Запрошуємо до дискусії

Про державний гімн України

..

До уваги читачів
В газеті «Університет «Ук�

раїна» відкривається нова руб�
рик під назвою «Невідоме про
відоме». Її організатор – постій�
ний дописувач газети, студент
факультету «Соціальних тех�
нологій» та автор цих слів Юрій
Коляда. В цій рубриці пуб�
лікуватимуться статті, які тією чи
іншою мірою пов'язані з таєм�
ницями минувшини та сього�
дення. Маловідомі дані із життя
знаменитостей України та за�
рубіжжя, згадки історії та фе�
номени релігійних конфесій,
наукові досліди та вікриття, що
суттєво вплинули на хід історії –
усе це незабаром розміститься
під рубрикою «Невідоме про
відоме».

Провідною метою цієї рубри�
ки є залучення студентської
молоді до пошуку невідомих
фактів з життя людини та люд�
ства загалом, ознайомлення зі
світовою історією з несподіваних
її сторін. Тому всіх студентів, у
тому числі студентів з особливи�
ми потребами, які охочі зазир�
нути за завісу таємниць, постій�
но перебуваючи в невтомних
пошуках істини, запрошуємо до
співпраці. Умови прості: надіслав�
ши свою статтю на відповідну
тему в електронному вигляді,
стулент(ка) матиме змогу її
прочитати в черговому номері
газети. І хто зна, можливо, хтось
саме з Вас і стане винахідником
чогось нового та незвичайного.
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Зустріч з прекрасним

Із життя славетних

Побували в унікальному музеї

Ні, не вміємо ми підтримува�
ти і уславлювати своє, рідне, ук�
раїнське. Причому причини мо�
жуть бути різними, а от резуль�
тат один, і як правило, невтіш�
ний. Згадаймо відкриття І. Пу�
люя, якого зумів випередити у
визнанні німець Рентген (ідеть�
ся про особливі промені, які й
отримали німецьку назву). Це
повною мірою стосується і світу
мистецтва. Всім відоме прізви�
ще відомого російського ко�

лекціонера Третьякова. На його
честь названо одну з найкращих
у світі картинну галерею. Але ж і
в Україні були теж дуже відомі
меценати. Подружжя Ханен�
ків — Богдана і Варвари — од�
ні з них. Вони за свого життя
створили за свої кошти справді
унікальний музей, передавши
його місту Києву. Правда, тра�
пилося це після Жовтневого пе�
ревороту, коли цінувалися
зовсім інші вчинки. Прийнявши

дар, нова влада нічого не зро�
била, щоб віддячити мецена�
там: мовляв, немає якихось
особливих заслуг перед рево�
люцією.

Лише вже в незалежній Ук�
раїні справедливість була від�
новлена. Вже дев’ять років му�
зей мистецтв носить ім’я Богда�
на і Варвари Ханенків.

Усе це й чимало іншого, ціка�
вого для нас, ми почули від екс�
курсоводів, прочитали у буклеті
про музей, а також із розповідей
нашого викладача С.І. Мирво�
ди. Ми вже не студентки Світла�
ни Іванівни, але так трапилося,
що два роки тому не змогли ра�
зом із однокурсниками побува�
ти в особняку на Терещенків�
ській, 15. Тож, дізнавшись про
чергову екскурсію, влаштовану
нашою викладачкою, охоче
прийняли запрошення. Одразу
признаємося: хоча самі киянки,
музей відвідували вперше. Тож
були по�особливому вражені
побаченим.

Здивувала справді подвиж�
ницька діяльність подружжя Ха�
ненків. Сьогодні в музеї збе�
рігається понад 20 тисяч творів
живопису, скульптури, графіки
та прикладного мистецтва країн
Західної Європи та Сходу від
давніх часів до ХІХ століття. Вра�
жає й сама будівля з її інтер’єра�
ми, вишукана стилізація яких за
задумом Ханенків відтворює
образи різних історичних епох.

Привертають увагу чимало
чудових картин. Вагомо предс�
тавлено мистецтво Італії, Го�
ландії, Франції та інших країн.
Справжніми перлинами іспан�
ського живопису ХVII століття є
«Портрет Інфанти Маргарити»
великого Дієго Веласкеса та
унікальний «Натюрморт з
млинком для шоколаду» Хуана
де Сурбарана.

Кілька років тому в окремому
залі створено експозицію зна�
них у всьому світі візантійських
ікон VI�VII століття. Образи «Бо�
гоматір з немовлям», «Іоан
Хреститель», «Святі Сергій і
Вакх» та «Святий і Свята» є
найбільш давніми пам’ятками
християнського живопису.

Загалом колекція київського
музею Ханенків є найзначнішою
в Україні. Тому навіть кількаго�
динна екскурсія дає змогу лиш
побіжно ознайомитися з ви�
датними творами живопису,
скульптури, графіки та прик�
ладного мистецтва. Тож у май�
бутньому будемо використову�
вати найменшу можливість,
щоб побувати в такому унікаль�
ному музеї.

Вікторія ГЕРАСИМЕНКО,
Ірина КОСЕНКО,

студентки VI курсу
(спеціальність

«Менеджмент організацій»)

На знімку: перлина музею — картина Дієго Веласкеса
«Портрет Інфанти Маргарити»  

Насолода, натхнення чи отрута?
Іоганн Штраус стверджував,

що для натхнення потрібні
розкритий рояль, тиша і чашка
кави: з кавового аромату наро�
диться музика, яку дозволить
почути тиша, а рояль втілить її
в життя. Так, на його думку, на�
роджується справжня музика...
Музика, награна на роялі... Му�
зика, навіяна чаруючим арома�
том кави.

Погортайте книги Хемінгуея,
перегляньте фільми за участю
Марлен Дітріх, заглибтеся в
історію Французької Револю�

ції, і ви відчуєте, що від них теж
віє натхненним ароматом кави.

– Як? Ви п’єте каву?! – вигук�
нув молодий доктор, побачив�
ши чашку з напоєм в руках
пацієнта. – Це неможливо, тому
що кава для вас – отрута!

– Так. Але, ймовірно, дуже
повільна, – заперечив пацієнт.

– Я п’ю його ось вже майже
сімдесят років.

Насправді, цей анекдот має
під собою реальну основу. Од�
ного разу Вольтер, розмовляю�
чи зі своїм лікарем, кинув таку

фразу: «Кава – це повільна от�
рута. Якщо я п’ю її вже стільки
років і ще не помер, значить,
вона дійсно діє поволі". Вели�
кий письменник виявився пра�
вим: він прожив до 84 років,
щодня отруюючи себе п’ятде�
сятьма чашками кави на день.
Говорять, що нібито в дні, коли
творив черговий твір, він осу�
шував до 72 чашок гарячого на�
пою. А коли одного разу в бу�
динку не залишилося і зернят�
ка, Вольтер негайно відправив
за ним своїх слуг до різних час�

тин міста. Слузі, котрий дістав
каву першим, було вдвічі збіль�
шено платню. Господар, що
розчулився, тоді вигукнув: «Він
врятував мене від загибелі».

За матеріалами періодич7
ної преси підібрала і опра7
цювала

Алла СУЩЕНКО,
студентка IV курсу

Університету «Україна»
(спеціальність «Видавнича 

справа та редагування»)
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ШЛЯХ ДО БОГА

Нині багато людей стверджу�
ють, що вони вірять в Бога,
відвідуючи церковні служби та
молячись перед іконами. Інші
обмежують себе тим, що мають
Бога в душі, вважаючи зайвим
ходити до храму. І ті, й інші на�
зивають себе віруючими. Що
спонукає їх до віри і наскільки
істинною вона у них є?

Роздумуючи над цим, я зали�
шатимусь у межах православ�
ної віри, з якою найбільше
знайомий і до якої належу сам.
Ведучи мову про християнство,
описуватиму сучасну ситуацію в
ньому та його перспективи. Ви
дізнаєтесь про те, як ставляться
до віри в Бога сучасні політики,
вчені та звичайні люди, з якими
ми зустрічаємося кожного дня.
На вас чекає цікавий та ерудо�
ваний, на мій погляд, екскурс в
теологічну, соціологічну, науко�
ву та історичну сторони однієї з
найпоширеніших релігій у світі –
християнства.

Епоху, в якій ми живемо, ко�
жен називає по�різному: одні –
епохою постмодернізму, для
інших вона – епоха інфор�
маційної революції. Без сум�
ніву, правильною є як одна, так
і інша її назви. Я ж, у даному
випадку, назву її епохою ур�
банізації з усіма відповідними
наслідками. Епохою великих
міст та мегаполісів, де половина
населення Землі «ув’язнена» у
своєрідних людських «зоопар�
ках». Бажання мати все й відра�
зу, гонитва за земними благами
формує в людей егоїзм, спону�
каючи до злочинних дій. Ця
картина особливо яскраво
проявила себе в атеїстичному

ХХ столітті, однак вона актуаль�
на й у наш час. Наука й досі, пев�
ною мірою, не перестає декому
з нас нагадувати: «Заради себе
пожертвуй іншим», бо «мета
виправдовує засоби» – повчає
Ніколо Макіавеллі, автор знаме�
нитого «Державця». Релігія (хрис�
тиянство) сповідує протилежний,
альтруїстичний принцип: «По�
жертвуй собою заради інших» і
«Полюби ближнього свого, як
самого себе» – говорить Христос
фарисею в Єрусалимі (Мф. 22: 39).
На жаль, багато хто з нас прислу�
хається до слів флорентійського
філософа ХVIст., відкидаючи
настанови Сина Божого.

Спосіб життя за принципом
«або пан, або пропав» часто
ставить під загрозу і навіть гу�
бить життя звичайної люблячої
сім’ї. Нині половина всього на�
селення світу живе у великих
містах і хоча приймаються певні
заходи для подолання подібного
роду проблем (соціальні, просвіт�
ницькі заходи, інформування і
т.д.), результати, поки що, зали�
шаються не дуже втішними. В
районах і селах ситуація дещо
інакша, проте навіть там важко
бути впевненим у завтрашньому
дні.

Небезпека бути пограбова�
ним, приниженим і навіть вби�
тим «дамокловим мечем» зви�
сає над головою кожного з нас.
І відчуваючи це, кожен нама�
гається себе якось застрахувати
від потенційної загрози: один
заводить вівчарку, другий ку�
пує зброю, третій перетворює
свій будинок на фортецю. Од�
нак, слід пам’ятати, що, крім
матеріально�технічної оборо�
ни, існує ще й духовний захист,
який ніколи не підведе того, хто
себе ним досконало забезпе�
чив. Цей захист – віра в Святу
Трійцю (Бога Отця, Бога Сина і
Бога Духа Святого) та Богоро�
дицю, що стає атрибутом кож�
ної православної церкви. До
речі, маю зазначити, що за
підсумками загальнонаціональ�
ного репрезентативного опиту�
вання, проведеного в липні
2006 р. Інститутом соціальної
та політичної психології АПН
України, найбільше народної
довіри здобула церква: майже
62,3% підтримки дісталося са�
ме їй. Для порівняння, Зброй�

ним силам України довіряє
трохи більше 50% населення,
на наступній сходинці освіта –
42,2% і т.д.

Тут я, звісно, не намагаюся ко�
мусь нав’язати свою релігію, але
маю застерегти, що при її виборі
потрібно бути дуже обережним.
Адже, наприклад, атеїзм – теж
релігія, адже у ній задіяний ген
релігійності. Однак, на місце Бо�
га Творця ставиться якась ідея�
пізнання, найчастіше – соціаль�
на утопія або дещо аналогічне.
Видатний англійський письмен�
ник та філософ епохи Відрод�
ження Френсіс Бекон так згаду�
вав про цю релігію: «Атеїзм – це
тонкий шар криги, по якому од�
на людина може пройти, а цілий
народ провалиться в безодню».
До речі, ця релігія продовжує
своє існування й у наш час, хоча
дещо в іншій формі. Оскільки й
понині існує, з християнської
точки зору, проблема обоготво�
рення людини, яку, в свій час,
завзято підтримував німецький
атеїст ХІХст. Людвіг Фейєрбах,
заявляючи, що «людина люди�
ні – Бог». На жаль, багато його
прибічників живуть і в наш час,
вважаючи себе «богами». А це, в
свою чергу, суперечить першим
двом Божим заповідям: «Я –
Господь Бог твій і нехай не буде в
тебе інших богів переді мною» та
«Не роби собі подоби Бога (від
авт. тобто, кумира)». 

Я також не прихильник різно�
го роду протестанських об’єд�
нань, зокрема сект, де теж
задіяний ген релігійності. Адже
їх сучасна трансмутація із раціо�
налістичних у деструктивні всім
очевидна. Драми, пов’язані з ко�
лективними самогубствами,
давно вже обійшли всю планету.
88 членів секти «Гілка Давида»
померли в результаті самогубств
і внаслідок зіткнення з поліцією в
Техасі 19 квітня 1993 року. 53
члени секти «Храм Сонця» заги�
нули в результаті самогубств або
вбиті у Швеції і Канаді 4 жовтня
1994 року своїми ж прибічника�
ми. 11 померлих, 5000 поране�
них у токійському метро під час
газового вибуху, влаштованого
сектою АУМ Сінріке 5 березня
1995 року. Колективне самогуб�
ство 923 членів «Храму Народу»
у Гайані в 1978 році. Відомо та�
кож багато інших злодіянь, котрі

безнадійно заплямовують репу�
тацію цим організаціям. Нині
діючий в Україні Закон про сво�
боду совісті і релігійних ор�
ганізацій дозволяє реєструвати
багато релігійних структур, які
самі себе називають «церква�
ми». Однак термін «церква»
можна застосувати винятково
до Православ’я і Західного като�
лицизму, а решта – це лише
спроба видати бажане за дійсне.
Слово «секта» для таких об’єд�
нань не є образливим, а лише
констатує статус даної релігійної
громади. Щоб у цьому переко�
натися, достатньо заглянути у
будь�який енциклопедичний
словник. Згадуваний термін ши�
роко використовується в усій
релігієзнавчій літературі. Секта
(лат. Secta – школа, вчення) – з
самого початку протестанські
об’єднання і групи, що відокре�
милися від офіційних і пануючих
церков, починаючи з другої по�
ловини І століття (подібно тому,
як сатана з самого початку зі
своєї гордині відрікся Господа
Бога і був скинутий з небес із
собі подібними ангелами, де їх
«проковтнуло» море розжаре�
ної породи). Тому, як повчав
апостол Іоанн: «Не кожному духу
вірте, але випробовуйте духів,
чи від Бога вони, бо неправди�
вих пророків багато з’явилося в
світі» (1 Ів. 4:1).

Звісно, я не можу стверджу�
вати, що й у нас усе гаразд,
оскільки й православ’я сьогодні
переживає не найкращі часи.
Одним із головних недоліків
цієї конфесії, на мій погляд,
можна вважати труднощі, що
постають на шляху виходу в
прямий ефір і залучення до сво�
го кола широких народних мас.
Тобто, християнство позбавле�
не можливості впливати на
суспільний процес. Наприклад,
на місці «Битви екстрасенсів»
могла б чудово розміститись
якась цікава релігійна переда�
ча, приміром «Пізнаємо Біблію
разом», але чомусь цього не�
має. Усе зводиться до помилко�
вої думки про те, що правос�
лав’я має існувати лише в ме�
жах своєї Церкви, а поза нею
його обов’язково витісняють
світські пріоритети. Та ще й
власна вигода дає свої плоди. В
часи славнозвісної «відлиги»
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розпочалась масштабна пере�
будова об’єктів нерухомої влас�
ності, в тому числі церков. Спо�
руджувались нові церкви на
руїнах колишніх, відкривались
духовні училища, семінарії і та�
ке інше. Все це було, але…
Відбудували лише зовнішні
приходські храми, не замислю�
ючись над тим, що буде з наши�
ми внутрішніми храмами. Адже
душі багатьох із нас – такі ж
зруйновані храми, як і ті собори
та церкви, що лежали в руїнах
40�50 років тому. Ще Федір Ми�
хайлович Достоєвський у своїй
поемі «Великий інквізитор», що
увійшла до «Братів Карамазо�
вих», поставив питання, яке несві�
домо ставить кожен з нас. «Зачем
ты пришел нам мешать?» – запи�
тує заарештованого Христа старий
90�річний інквізитор. Ось питан�
ня, з яким ніхто з нас не наважить�
ся словесно звернутися до Христа,
але яке постійно задає йому
більша частина людства своїми
гріховними справами, згубним
способом життя, нецензурною
мовою, злими помислами…

Хто зна, можливо вихід хрис�
тиянства на широкий інфор�
маційний простір зробив би ва�
гомий внесок у подолання, а
швидше в попередження, таких
соціальних проблем, як нарко�
манія, алкоголізм, куріння, си�
рітство, безпритульність, злочин�
ність, проституція і т.інш. І зро�
бив би не лише на місцевому, а
й світовому рівнях. Адже «ре�
лигия христианская, – записав
15 липня 1857 року наш Кобзар у
своєму «Щоденнику», – как
нежная мать, не отвергает даже
и преступных детей своих, за
всех молится и всем прощает».
Тобто, залишається тільки дати
цій релігії трохи ширші можли�
вості. Оскільки, як стверджують
євангелісти, сам Христос у свій
час завзято боровся з подібними
проблемами, що існували й у то�
гочасному суспільстві, показую�
чи різноманітні чудеса: зцілю�
ючи сліпих, глухонімих, прока�
жених, виганяючи з чоловіка на
ім’я Легіон п’ять тисяч бісів, вро�
зумляючи самаритянку, навер�
таючи до віри Магдалену, зак�
ликаючи жертвувати нужден�
ним і т.д. Звісно, я не маю на
увазі, що церковна релігія має
замінити діяльність соціальних
служб, уповноважених на лік�
відацію подібних суспільних не�
гараздів. Християнство у своїй
основі має своєрідну превентив�
ну функцію і завжди грало роль
запобіжника різних суспільних
проблем, які тією чи іншою

мірою пов’язані з внутрішнім
світом людини. Ще в ХІХ столітті
про це чудово висловився єпис�
коп Михайло Грибоновський,
написавши, що коли суспільство
бореться з проблемами лише за
своєю методикою – шляхом
проведення різних соціальних
акцій, – воно робить це поверх�
нево, неначе обрізає гілки дерев,
на місці яких виростають нові. А
християнство дивиться в корінь
проблеми, в саму людину. Оздо�
ровлюючи таким чином сам
корінь, зцілює все суспільство.

Але годі сліз, час перейти до
оптимізму. Нині можна конста�
тувати значні досягнення хрис�
тиянства на фоні сусідніх релігій.
Все більше людей у багатьох
країнах світу обирають саме цю
конфесію. Особливо набожною
є Греція, в якій 97% населення
православні. Цікаво, що прези�
дент Греції, вступаючи на поса�
ду, приносить присягу на Єван�
гелії. Та й усіх вищих чиновників
у цій країні приводять до прися�
ги священнослужителі. У Греції
служителі церкви отримують
зарплату та пенсію від держави і
їм не доводиться жити на поже�
ртвування. Не відмовляють собі
у християнстві й ті країни, які до�
сягли високого соціально�еко�
номічного прогресу в порівнянні
з іншими. У найрозвиненіших
країнах (США, країни Західної
Європи) для 90% населення
Біблія вважається основою віри
й гуманітарних знань. Наприк�
лад, за останніми даними, 98%
мешканців найрозвиненішої
країни світу – США – віруючі, з
них близько 90% визнає Біблію
Священною Книгою. Підтверд�
жуються слова Сократа: «Най�
мудріші та найсильніші народи є
одночасно найбільш релігійни�
ми». Що стосується України, то
мені, на жаль, складно сказати,
скільки у нас православних. Але,
зважаючи на результати вже
згаданого мною загальнона�
ціонального опитування, де
церкві довіряють найбільше на�
селення, можна впевнено від�
повісти, що більша частина віру�
ючих у нас християни. До того ж,
Україна входить до списку тих
країн, де православ’я – головна
релігія. Загалом сьогодні у світі
близько 225 мільйонів правос�
лавних. І якщо інтерес до пра�
вослав’я буде й у подальшому
рости, то в майбутньому їх стане
набагато більше.

Але що ж навертає до віри?
На мою думку, відповідь на це
питання можна розглядати в
широкому та вузькому значен�

нях. В широкому значенні, це –
душевний біль, зумовлений
об’єктивною реальністю, що
породжує страх, тривогу. До
речі, цікаво тут підмітити, що в
лексикографічному дослідженні,
опублікованому у ФРН ще в
1980�му році, йшлося про те,
що сто років назад слово «страх»
застосовувалось вдвічі частіше,
ніж слово «тривога». Нині ж
слово «тривога» зустрічається в
шість разів частіше, ніж «страх».
А ще до цього, в тридцятих ро�
ках ХІХ століття, видатний
німецький лікар Карл Іделер
(1795�1860) стверджував, що
причини страху лежать поза
людиною, тоді як причини три�
воги – всередині неї. Часто
людина сама не знає, що саме
змушує її хвилюватись. Щось
непокоїть її, щось заважає їй
працювати, гуляти і насолоджу�
ватись життям. Вона не може
назвати причини свого неспо�
кою. Цікаво, що слово «беспо�
койство», яке часто вживається
в російській мові, походить від
двох слів «бес» та «покоит», що
вказує на зв’язок із нечистою
силою. Отже, я все це веду до
того, що незрозумілу тривогу
можна розцінювати як заклик
до очищення свого внутрішньо�
го світу, з якого, як з’ясував
німецький лікар, вона випли�
ває. Суто з релігійного погляду
це пояснюється просто: Бог ка�
рає грішних тим, що тимчасово
залишає їх, а в цей час прихо�
дить сатана і починає таким чи�
ном спокушати беззахисних. Усе
це Господь робить для того, щоб
врозумити нерозумних чад. Це
дає підставу вважати, що Бог
любить нас, дбає про нас і пок�
ладає на нас свої надії: «Бо Гос�
подь кого любить, того Він ка�
рає, і б’є кожного сина, якого
приймає» (Євр. 12:6). У гіршому
випадку, він би просто нас зни�
щив, пославши на Землю черго�
вий Всесвітній потоп. На жаль, у
наш час багато хто відмовляєть�
ся від такої його любові, що й
нерідко призводить до катаст�
рофічних наслідків. Багато хто із
зарубіжних учених вважає, що
самогубство – це трагічний су�
путник людини, який невідступ�
но слідує за нею в період деп�
ресії. Припускають, що головна
функція депресії – примусити
індивіда змінити «неправильну»
лінію поведінки. Однак ті, хто
вперто не бажають переосмис�
лити «буття своє», втягуються в
хронічну депресію, яка викликає
каскад біохімічних реакцій, що
активізують «суїцидний ген».

Щодо душевного болю як
стимулятора духовного росту,
то тут, зокрема, можна скорис�
татися пошуком функціональної
ідентичності і віднайти дещо
спільне між фізичним та духов�
ним болями. По�перше, щодо
фізичного болю в медицині
прийнято вважати, що його
спричиняють чужорідні речови�
ни, які перекривають доставку
кисню до тканин і тим самим
придушують їх, не даючи вільно
дихати. Образно кажучи, біль –
це «крик» клітин і тканин, що за�
дихаються від нестачі кисню. Те
ж саме можна сказати й про ду�
шевний біль, тривогу: душев�
ний біль – крик внутрішнього
«я» людини від нестачі духовної
підтримки. У фізіології людини
відчуття болю здатні пережива�
ти найдрібніші часточки ор�
ганізму. Так, руйнуючи з метою
дослідження молекули ДНК,
російські вчені відкрили вража�
ючий факт: порожні місця на
вбитих молекулах продовжува�
ли випромінювати інформацію.
Щоправда, характер вип�
ромінювання різко змінився: це
був уже не спокійний «голос»
здорової молекули, а «крик»
болю й жаху вмираючої ДНК.
Відомо також, що біологічний
біль грає позитивну роль для
живих істот до тих пір, доки за�
хищає організм від загрозливої
небезпеки. Біль є корисним, як
корисний вогонь, коли він
зігріває, а не спалює, як не�
обхідна вода, коли вона зрошує
землю, а не затоплює її. Біль за�
хищає нас до тих пір, доки він
інформує нашу свідомість про
хворобу, але як тільки інфор�
мація сприймається і загроза
минає, біль стає непотрібним і
втрачає свою захисну функцію.
Аналогічно і душевний біль сиг�
налізує мозок людини про загро�
зу небезпеки для внутрішнього
«я», що й змушує звернутися за
порадою до Вищого Розуму. Як�
що людина прислухається і вико�
нає цю «настанову», вона відчу�
ватиме себе більш впевнено, а
отже захисна функція болю їй на
даний момент не потрібна. В обох
випадках відсутність реакції на
ураження вважається патологією
і спостерігається у людей із пев�
ними захворюваннями нервової
системи. 

Юрій КОЛЯДА, 
студент V курсу

Університету «Україна»
(спеціальність

«Соціальна робота»)

Закінчення в наступному номері
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Люба нене моя, Батьківщино!
Нездоланна ніколи й ніким,
Я люблю тебе щиро й незмінно,
І Донбас, і Карпати, і Крим.

Тож не слід українців ділити,
Нам єднатись давно вже пора,
І тоді буде краще всім жити,
Буде більше в нас хліба й добра.

Знайте всі: ми – єдина родина,
Нам Богдан дід, а батько – Тарас,
Тож плекаймо Вітчизну щоднини,
Й вона матір'ю стане для нас.

Антон РОГОВСЬКИЙ, студент І курсу
факультету філології та масових комунікацій

(спеціальність Видавнича справа та редагування»)
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Мальовнича Україна З народного гумору

На ліричній хвилі

Батьківщина

Била жінка чоловіка
(за мотивами 

закарпатської коломийки)

І в молодості 
був таким

То забери вже і думки

Била жінка чоловіка
З вечора до ранку,
Не боялась, що дасть здачі,
Бо був дуже п’яним.
Зрештою сховавсь під ліжко,
Й каже так дружині:
– Порушуєш Конвенцію
Про права людини.
Як подам тебе до суду,
Будеш тоді знати,
Як на немічну людину
Руку підіймати.

Йде вранці дід. І раптом бачить
Він будівельний рівчачок.
– Чи обійти? Вузький неначе ...
Отож наваживсь на стрибок.
Впав у рівчак.
– Біда та й годі,
Не ті вже сили, став старим.
Та роздививсь, нема народу,
Подумав і сказав дід згодом
– Та й в молодості був таким.

Стоять жінки красиві, гожі,
Милуюсь ними потайки.
– Якщо роки забрав Ти, Боже,
То забери вже і думки.
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