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Приємно спостерігати, що в
Києві рік у рік зводиться все
більше гарних будинків. Але
прикро, що для багатьох нове
житло дуже дороге. Чимало у
столиці ще будинків епохи
М. С. Хрущова, названих у на$
роді «хрущовками».

Моєю метою було за допомо$
гою сучасного дизайну переоб$
ладнати невеличку довгу кімна$
ту таким чином, щоб якомога
менше відчувати стіни і мати
можливість створити дві зони:
робочу та відпочинку.

Сучасні технології фірми
«Knauf», її матеріали дають на$
багато більше, ніж раніше,
можливостей для втілення фан$
тазій, ідей, композицій, що
створюють відчуття простору,

яке пов’язане, зокрема, і з роз$
міщенням мінімуму меблів. Ду$
маю, що це мені вдалося.

Мій проект був представле$
ний на недавньому Міжнарод$
ному конкурсі студентських робіт
«Інтер’єр майбутнього». Орга$
нізували і провели його вже
згадувана фірма «Knauf», Київсь$
кий національний університет
будівництва та архітектури,
журнал «Будівництво». Радів,
що моя робота отримала спе$
ціальний приз.

Не залишилися без нагороди
й інші задумки наших студентів.
Ідеться, зокрема, про курсовий
проект індивідуального житло$
вого будинку. Як відомо, в умо$
вах будівельної трансформації
сучасних мегаполісів дуже акту$

альним є створення нових типів
житла. Так, сьогодні чимало го$
родян прагнуть мати власний
житловий будинок за межами га$
ласливого і перенаселеного міста.

Дуже цікавим є проект інтер’єра
гостьової кімнати громадянина
України в М. Гренада (Іспанія).
Його запропонував студент ІІІ
курсу нашої кафедри Олексій
Д’яченко. Саме цей проект кон$
курував поряд з найкращими
на здобуття однієї із премій.
Проте недобрав кількох балів у
журі, яке віддало перевагу
іншим роботам конкурсантів з
інших навчальних закладів.

Запропонований проект за
комфортом і зручностями пе$
редбачає рівень міської кварти$
ри. Проте є і відмінності. Зокре$

ма, за свободою втілення дизай$
нерських рішень і можливістю
врахування потреб власників
(у даному випадку людей із
інвалідністю). В компактному
двоповерховому котеджі для
молодої сім’ї з трьох осіб усе
підпорядковане комфорту й
економічності. Є, зокрема, пе$
редпокій, вітальня, кімната
відпочинку, кухня$їдальня, гар$
деробна, домашній кінотеатр,
інші, необхідні для забезпечен$
ня комфорту приміщення. Про$
ект передбачає також зручності
для інвалідів. Запропонував йо$
го мій однокурсник Дмитро Ви$
сочанський. До речі, юнак нечу$
ючий. Хто$хто, а Дмитро знає
проблеми людей з інвалідністю.

Зазначу, що в Міжнародному
конкурсі брали участь такі тра$
диційно сильні в архітектурно$
му відношенні колективи, як
Харківська академія дизайну та
мистецтва (студенти її отрима$
ли першу премію), Київський
національний університет бу$
дівництва та архітектури. Наші
студенти стали бронзовими
призерами, випередивши своїх
ровесників зі столичного уні$
верситету культури і мистецтв
та ряду інших навчальних зак$
ладів. У цьому успіху Універси$
тету «Україна» велика заслуга
наукового керівника, канди$
дата архітектури, професора
О. Р. Горбика. 

Олександр БРОВКІН,
студент III курсу

(кафедра дизайну)

Наші студенти — серед кращих

Чергова перемога студента університету Д. Височанського (праворуч) в одному з конкурсів



Характерним для освіти сьо$
годні є те, що у всьому світі во$
на знаходиться тією чи іншою
мірою в кризовому стані — на
неї хронічно не вистачає гро$
шей, нею незадоволені учні,
студенти, педагоги, батьки, дер$
жава тощо. І водночас, почина$
ючи із К.Ушинського, який ще в
середині XVIII століття стверд$
жував, що саме облаштування
освіти, а не судова, не земельна
реформи є найміцнішим фун$
даментом суспільства, і закінчу$
ючи сучасними керманичами,
які заявляють, що без сучасної
освіти неможливий ефектив$
ний розвиток країни, усвідом$
лення вирішальної ролі цієї ж
таки освіти залишається часто$
густо декларативним. А з цього
неглибокого осмислення вип$
ливають стратегічні прорахунки
у реформуванні і подальшому
розвиткові національної освіт$
ньої системи.

Візьмемо для прикладу Бо$
лонський процес. Безумовно,
явище позитивне! Але тут приб$
лизно така ж ситуація, як із
НАТО: лише небагато людей
щось знає толком про це, а всім
пропонують одне рішення, — в
першому випадку дружно вхо$
дити у Болонський процес, а в
другому — стати горою проти
НАТО: І виходить, як у тому
жарті: хоч я цю книгу і не читав,
але скажу… І мимоволі виникає
питання, а чи розуміємо ми, що
Болонський процес організовує
Європа в першу чергу, щоб заб$
локувати відплив мізків до Аме$
рики і таким чином захистити
себе і своє майбутнє. Але це
ніяким чином не захищає витік
українського інтелекту до Європи! 

Крім того, Болонський про$
цес сьогодні є одним із сег$
ментів глобалізаційних про$
цесів. Завдяки міграції кваліфі$
кованої робочої сили Україна
уже сьогодні відчуває кадровий
голод, а без належних трудових
ресурсів не буде і розвиненої
економіки. Сотні і сотні тисяч
українських робітників із золо$
тими руками працюють у
Європі, та й не тільки. А тепер
давайте ще зробимо і в системі
вищої освіти так, щоб українсь$
кий штепсель підійшов до євро$

пейської розетки і талановиті
молоді українці потоком хлину$
ли на європейський ринок
праці. А хто ж тоді залишиться в
Україні? І хто буде розбудову$
вати незалежну, демократичну,
заможну і процвітаючу країну?
Може, китайці! До речі, такі по$
селення будуються.     Вихід тут
один: необхідно рішуче змінити
державну політику щодо освіти
і науки. Гілки влади повинні
припинити політичні шоу на те$
ми державотворення, демокра$
тизації, а натомість об’єднати
свої зусилля у створенні належ$
ної законодавчої, про що бага$
то говорять і пишуть сьогодні,
іншої нормативної бази, але,
головне, — подолати принизли$
вий для цивілізованої держави
рівень фінансування освіти і на$
уки. Без вирішення цієї пробле$
ми всі розмови про щасливе
майбутнє України безплідні мрії.
І це завдання не тільки МОН
України, а всього українського
суспільства, всієї країни. Інакше
може статися, якщо ми не ство$
римо належних умов, не дамо
належного фінансування для
наукових досліджень і таке
інше, може статись, що Європа

буде в Болонському процесі, а
ми залишимося з «оболонсь$
ким» пивом. 

Що ж стосується входження в
Європейський освітній простір,
то його, на моє переконання,
слід проводити з урахуванням
національних педагогічних тра$
дицій, здобутків. Українські пе$
дагогічні школи весь світ виз$
нає. І в цій площині новим ке$
рівництвом МОНУ вже зробле$
но багато.  

Якість всякої освіти і вищої,
зокрема, була і залишається
осердям цієї тонкої сфери люд$
ського життя. І тому цілком вип$
равдано, що держава опікуєть$
ся якістю освіти. Але в арсеналі
інструментарію органів, які ви$
рішують квалітетну проблему,
як на мене, забагато забороне$
них механізмів. Мабуть, це йде
із командно$адміністративного
минулого. 

Нам усім необхідно усвідоми$
ти, що в умовах ринкової еко$
номіки освіта із сфери гумані$
тарної перетворюється у своєрідну
індустрію, це — ринок, на якому
виживає найсильніший. А це
означає, що успішним буде той
заклад вищої освіти, який пра$

цює на формування компетен$
цій (освіта на результат), і під$
готовку особистих якостей, не$
обхідних на виробництві — від$
повідальність, вміння приймати
рішення і творчо працювати,
комунікативність. 

У формуванні компетенцій
важливу роль відіграють ті лю$
ди, які вже щось самі створили,
і воно успішно працює. А це, як
ми бачимо в житті, можуть да$
леко не всі доктори чи кандида$
ти наук. І тому, мабуть, є не$
обхідність скорегувати деякі
кадрові вимоги до ліцензуван$
ня, акредитації тощо. Особливо
це стосується докторів наук,
яких дуже мало, зокрема, в
працездатному віці. І тут можна
писати комедійні твори, ство$
рювати детективні фільми про
те, як керівництво навчальних
закладів незалежно, до речі, від
форми власності, роблячи хо$
рошу міну при поганій грі, зна$
ходять необхідну кількість «ле$
жачих» докторів, платять їх ро$
дичам за трудові книжки і, та$
ким чином, виконують вимоги
щодо ліцензування. І всі задо$
волені. Виникає ілюзія благопо$
луччя там, де його немає. А чому
б не зняти питання — штатний
це працівник чи за сумісництвом.
Зверніть увагу на досвід про$
відних закладів освіти Європи.

Я був у Королівському ко$
леджі в Англії. Вони пишаються
тим, що більше 70% людей зап$
рошені з інших навчальних зак$
ладів і ведуть там навчально$
виховний процес. Тоді б можна
було запрошувати видатних
учених, видатних виробнич$
ників. Ми ж маємо приклади,
коли без вищої освіти Білл
Гейтс зумів прокласти шлях
персональним комп’ютерам поп$
ри спротив видатних консерва$
тивних вчених. 

І наостанок, я хочу заторкну$
ти ще одну тему — відвідання
занять студентами на старших
курсах. Як відомо, у багатьох
вузах, коли значна частина лю$
дей не ходить на заняття. І коли
аналізуєш комплекс причин,
чому це має місце, однією з ос$
новних є те, що, виходячи з
економічних можливостей сім’ї,
родини і таке інше, ці люди
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влаштовуються на роботу і вже
самостійно вирішують своє еко$
номічне життя. 

Ми в університеті, аби допо$
могти цим людям отримати ви$
сокоякісну освіту, почали роз$
робляти комбіновану систему
навчання, яка інтегрує і логічно
пов’язує в один ланцюг всі
відомі методи добування знань
на денній, заочній, вечірній,

дистанційній, а також введення
самоосвіти і просимо Міністер$
ство освіти прискорити введен$
ня в дію Положення про відок$
ремлені структурні підрозділи,
тому що їм відводиться в цьому
процесі певна роль. 

Я хочу зауважити, що сьогодні,
коли ми говоримо про струк$
турновідокремлені підрозділи,
немає однозначної відповіді.

Я не знаю, чи хто ризикне її дати,
все$таки що краще: коли чимало
студентів їдуть у велике місто
до одного професора або один
професор їде у мале місто до
ста студентів. Ясно одне, що гар$
ного викладача слухати, а вмо$
тивованому студенту вчитися
можна, за великим рахунком,
де завгодно, а дурню чи ледарю
і Сорбонна не допоможе. 

І коли ми вже боремося за
класну освіту, то необхідно пе$
ревіряти в першу чергу її якість і
відповідність державним стан$
дартам. А вищі навчальні зак$
лади нехай самі думають, як
цього досягти.

Петро ТАЛАНЧУК,
Президент Університету

«Україна»

Глобалізація економіки, ак$
тивне впровадження у виробни$
цтво досягнень науково$техніч$
ного прогресу та новітніх техно$
логій потребує працівників зі
значно вищим рівнем кваліфі$
кації, ніж це було рік чи два тому.
Такий стан справ на ринку праці,
у свою чергу, актуалізує пробле$
му зайнятості не лише здорових
громадян, а й людей із обмеже$
ними можливостями.

Тож проблеми працевлашту$
вання таких осіб, як кажуть, на
часі. Але на заваді в пошуку ро$
боти, крім фізичних бар’єрів, є
й інші. Серед них — розбіжності
в законодавстві, неоднозначне
ставлення суспільства до цієї ка$
тегорії громадян.

На жаль, поки, що не стала
нормою ситуація, коли люди з
обмеженими можливостями пра$
цюють на звичайних підприєм$
ствах поряд зі здоровими коле$
гами. Роботодавці часто$густо
не бачать в інвалідах повноправ$
них та повноцінних працівників,
вважають працевлаштування ве$
личезною проблемою, розв’я$
зання якої начебто вимагає
серйозних капіталовкладень. На
думку фахівців, це здебільшого
пов’язано з існуючими стереоти$
пами стосовно інвалідів та
відсутністю достовірної інфор$
мації. Адже недостатня обізна$
ність інвалідів породжує в них
відчуття непевності та незахи$
щеності, робить пасивними і
далекими від суспільного жит$
тя. Їм доводиться буквально по
крихтах збирати життєво важ$
ливу для них інформацію, вит$
рачаючи на це чимало часу та
сил.

Згадані проблеми значною
мірою знімає практичний посіб$

ник, що наприкінці минулого
року підготували Міністерство
праці та соціальної політики Ук$
раїни, Всеукраїнський центр
професійної реабілітації інва$
лідів та наш університет. Назва
книжки «Врегулювання проб-
лемних питань працевлашту-
вання та захист прав інвалідів
у сфері праці» повною мірою
відповідає меті видання, його
змісту.

Автори окремих підрозділів
посібника не загалом і не з роз$
мов, а виходячи зі своєї пов$
сякденної практичної діяль$
ності, ведуть мову про особли$
вості працевлаштування та за$
хисту прав інвалідів у сфері
праці як об’єкта управління,
провідні тенденції їх розв’я$
зання. Матеріал викладено сис$
темно, цілеспрямовано, про$
фесійно.

На думку екс$заступника мі$
ністра праці та соціальної полі$
тики України В. Дьяченка, посіб$
ник є справжньою енциклопе$
дією проблематики трудової
зайнятості в нашій країні людей
із інвалідністю. Читач знайде в
книжці все, що треба знати з
відповідної галузі знань.

Посібник містить відомості
про закони та нормативно$пра$
вові акти, що регулюють праце$
влаштування інвалідів в Україні,
опис того, як обладнати робоче
місце відповідно до потреб лю$
дей із різними формами інва$
лідності, іншу дуже корисну
інформацію. Краще зрозуміти
викладене читачам допоможуть
схематичні малюнки, таблиці,
численні приклади.

Позитивом є й те, що інфор$
мація викладається доступно і
прагматично, бо стосується пе$
редусім прикладних шляхів по$
долання труднощів, пов’язаних
із працевлаштуванням інвалідів.
Цікавою, на мій погляд, є роз$
повідь і про те, як розв’язується
подібна проблема в ряді країн
Європи, зокрема Голландії,
Австрії.

Сподіваюся, що читачі помі$
тять: співавтором одного із про$
відних розділів посібника є стар$
ший викладач кафедри соціаль$
ної роботи нашого університету
Д. О. Пузіков.

Шкода тільки, що посібник
вийшов невеличким накладом.
І все ж сподіваємося, що бібліо$
тека університету отримає хоча
б кілька примірників цього ви$
дання.

Тетяна ДІДЕНКО,
завідувач бібліотеки

Університету «Україна»
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Виріс я у багатодітній родині —
із 14$ти осіб. Тож, закінчивши
школу, не дуже сподівався отри$
мати вищу освіту. Для моєї роди$
ни навчання у вищому навчаль$
ному закладі було дорогим, тому
ніхто з моїх братів і сестер не
здобув вищої освіти. Але мені
пощастило вступити до Універси$
тету «Україна» на спеціальність
«Українська мова та література».

Я люблю і поважаю нашу країну:
її народ, його традиції і культу$
ру. Тому залюбки пішов вчитися

на факультет філології та масо$
вих комунікацій. Ця спеціаль$
ність дала мені змогу реалізува$
ти мою мрію — бути грамотним,
адже грамотна людина — це
престижно і перспективно.

За весь період навчання в
Університеті «Україна» я відчув
себе особистістю, навчився ви$
словлювати свої думки, прис$
лухатися до думок інших людей.
Тут я знайшов друзів, на яких
завжди можна покластися. Наша
група, УМ$21, була дуже дружною.

Нині я закінчую магістратуру і
водночас працюю у «Правекс$
банку» — спеціалістом відділу з
перевірки кандидатів. У моїй
роботі знання з філології дуже
необхідні. Я щиро дякую викла$
дачам університету, котрі дали
мені знання і передали вміння
розуміти інших людей.

Уже працюючи, я краще зро$
зумів, що студентські роки — це
найкраща пора для розвитку
особистісних цінностей та фа$
хових знань.

Дякую Університету «Ук$
раїна» за те, що дав мені мож$
ливість не тільки здобути вищу
освіту, а й реалізувати себе як
особистість. А поглиблене ви$
вчення української мови та
літератури ще більше зміцнило
мою любов до України.

Павло ПАНТЕЛЕЄНКО,
студент VI курсу

(спеціальність «Українська 
мова та література»)

Від розвитку та цілеспрямо$
ваної наукової роботи в рам-
ках наукових шкіл значною
мірою залежить науковий імідж
університету і якість підготовки
студентів.

Тлумачний словник визначає
наукову школу як напрям у
науці, пов’язаний єдністю спіль-
них поглядів, наступністю прин-
ципів і методів. За визначен$
ням К. Ланге, наукова школа —
це неформальний науковий
колектив, сформований нав-
коло відомого вченого на базі
наукової установи, який поєд$
нує з метою колективної роз$
робки певної наукової ідеї,
проблеми, напряму низки ок$
ремих наукових колективів.
М. Семенов визначає наукову
школу як своєрідний спосіб
мислення і дії в науці, у під$
ході до вирішення будь$яких
наукових проблем. У той же час
Б. Кедров підкреслює, що нау$
кова школа — це, насамперед,
структурна ланка сучасної
науки, яка дозволяє конце-
нтрувати зусилля відносно
молодих вчених під керівницт$
вом засновника даного науко$
вого напряму на вирішення
певної, окресленої галузі акту$
альних наукових проблем.

Є два шляхи формування
наукової школи: еволюцій-
ний і комерційний. Перший
із них передбачає поступове
формування і розвиток науко$
вого колективу і матеріальної
дослідницької бази в рамках

розвитку ВНЗ. Комерційний
шлях передбачає запрошення
стороннього лідера зі сформо$
ваним колективом, що вимагає
створення ексклюзивних умов:
потужної матеріальної бази та
високої оплати праці. 

Серед чинників ефектив-
ного функціонування науко$
вих шкіл можна виділити нас$
тупні:

• визначення наукового нап$
ряму, актуальної профільної на$
укової теми, перспективи її роз$
витку;

• формування наукових під$
розділів (інститут, відділ, лабо$
раторія, центр) при універси$
теті, факультетах, кафедрах; 

• формування наукових ко$
лективів, ретельне планування
наукових досліджень; 

• створення сучасної матеріаль$
но$технічної дослідницької бази;

• наявність докторантури, аспі$
рантури, інституту здобувацтва;

• опублікування фундамен$
тальних наукових праць: мо$
нографій, науково$методичних
посібників, статей у фахових ви$
даннях, зокрема міжнародних;

• наявність фахового науко$
вого періодичного видання;

• щорічне проведення науко$
вих заходів: симпозіумів, кон$
ференцій, семінарів. 

Ознаками наукової школи
є наявність ієрархічно структу$
рованої наукової спільноти, яка
розвивається у часі і просторі;
спрямованість на розробку но$
вого, оригінального напряму у

науці; спільність наукових інте$
ресів, принципів та методичних
підходів при виконанні продук$
тивної програми досліджень;
наявність декількох поколінь
учених (ланка «учитель — учень»),
об’єднаних визнаним лідером;
підвищення наукової кваліфі$
кації учасників школи; опуб$
лікування наукових результатів
(публікації, доповіді).

Критеріями визнання нау-
кової школи є: відповідність
профільної теми державним
пріоритетним напрямам роз$
витку науки і техніки, програ$
мам Міністерства освіти і науки,
Національної асоціації наук, га$
лузеві; реєстрація НДР у рамках
профільної теми в УкрІНТЕІ; за$
хист докторських і кандидатсь$
ких дисертацій за напрямом
школи; наявність відкриттів,
винаходів; опублікування мо$
нографій, публікацій у фахових
виданнях, депонування звітів;
організація наукових заходів:
щорічних міжнародних чи все$
українських конференцій, пос$
тійно діючих семінарів; створені
на базі школи діючі науково$
виробничі структури державно$
го рівня.

Тільки формування таких
структурованих наукових шкіл,
які працюють та розвиваються
за ретельно продуманою схе$
мою та планом, може забезпе$
чити ефективний розвиток нау$
ки в університеті і забезпечити
його власними науково$педа$
гогічними кадрами.

Саме таке завдання було
поставлено перед кожним
структурним підрозділом уні$
верситету. Зародки наукових
шкіл почали формуватись в
університеті ще у 2000–2003
роках. Їх керівники М. І. Томчук,
В. Г. Красиленко (Вінниця), П. І. Юхи$
менко (Біла Церква), В. І. Лисен$
ко (Мелітополь), А. І. Берлач
(Київ) та інші. Але більшість
наукових шкіл розвивались
стихійно. З 2005 року створен$
ня та розвиток наукових шкіл
набули системності та плано-
мірності.

На сьогоднішній день у ба-
зовій структурі створені, роз$
виваються і мають конкретні
наукові здобутки та впровад$
ження такі школи на факультеті
економіки та менеджменту (ке$
рівник Л. Ф. Романенко); в Інсти$
туті правознавства та суспіль$
них відносин (керівники А. І. Бер$
лач, В. М. Бебик); на факультеті
інженерних технологій (керів$
ники В. В. Малишев, Т. О. Куди$
кіна, М. М. Калакура, В. О. Ро$
моданова); на факультеті соці$
альних технологій (керівник
В. Т. Циба).

У територіально відокрем-
лених структурних підрозді-
лах серед таких шкіл можна
виділити: у Білоцерківському
інституті — П. І. Юхименко; у
Вінницькому інституті — М. І. Том$
чук, В. Г. Красиленко, Д. В Чер$
нілевський; у Мелітопольському
інституті — В. І. Лисенко; у Ми$
колаївському інституті — В. Г. В’юн,
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Управління у справах сім’ї та
молоді Святошинської район$
ної у м. Києві державної адмі$
ністрації висловлює Вам та
адміністрації Центру студентсь$
кої творчості Відкритого міжна$
родного університету розвитку
людини «Україна» щиру вдяч$
ність за участь студентської мо$
лоді Вашого навчального за$
кладу у районному конкурсі су$
часного мистецтва серед дітей
та молоді (номінація «Вокальне
мистецтво»), гала$концерті, який
було проведено в Центрі куль$
тури «Святошин» за участю пе$

реможців у номінаціях «Во$
кальне мистецтво», «Хореог$
рафічне мистецтво».

Варто також зазначити висо$
ку професійну майстерність во$
кального ансамблю «Дніпрові
зорі» та володарки Гран$прі
районного конкурсу сучасного
мистецтва серед дітей та  мо$
лоді (номінація «Вокальне мис$
тецтво») Анни Левчук у кон$
цертній програмі, яка була про$
ведена в Центрі культури «Свя$
тошин» у рамках нагородження
переможців Лідерського рей$
тингу серед студентської мо$

лоді вищих навчальних зак$
ладів Святошинського району
м. Києва.

Ще раз дякуємо й вислов$
люємо надію, що це лише ус$
пішний початок нашої співпраці,
і в майбутньому ми також мо$
жемо розраховувати на Вашу
допомогу.

З повагою
начальник управління

Святошинської районної
державної адміністрації

у м. Києві
Ю. ЛЄСКОВ

Нещодавно в столиці відбу$
лася конференція, присвячена
впровадженню новітніх техно$
логій. Проводила її, в числі
інших організацій, редакція жур$
налу «Сети и бизнес». Саме ре$
дактор цього видання В. С. Скляр
вручив нашому університету за
підсумками минулого року Дип$
лом у номінації «Кращий проект
структурованої кабельної систе$
ми для навчальних закладів».
Така відзнака — свідчення успішної
роботи ВНЗу з впровадження
сучасних технологій.

Наш кореспондент

Ю. М. Оришака, А. Г. Михайлик
та інші; у Полтаві — В. К. Зерно$
ва, Г. М. Бойко; а також наукові
школи у Карпатському і Хмель$
ницькому інститутах. 

Започатковані, мають певні
здобутки і розвиваються нау$
кові школи у базовій структурі
(Кураєва, Сергійчук), Луцькому
(Дем’янчук, Ягенський),  Жито$
мирському (Дікова$Фаворсь$
ка), Кіровоградському (Барно),
Сумському (Каплін, Щербак)
інститутах.

За 2006–2007 роки розроб$
лені реальні проекти розбудови
нових шкіл, які перебувають
у стадії формування: А. Г. Тимо$
шенко, В. В. Клименко і А. Ф. Ан$
типчук (Київ), Н.А. Сніжко (Бро$
вари), М. В. Макаренко (Луцьк),
А. П. Березовський і Л. В. Бон$
даренко (Херсон), В. Н Губарь
і А.Т. Опря (Полтава), О. О. Ста$
вицький (Рівне).

Аналіз доробку наукових шкіл
показав, що тематика пере-
важної більшості з них від-
повідає державним пріори-
тетним напрямам розвитку
науки і техніки. В цілому до$
слідження нашого університету
охоплюють практично весь
спектр визначених Законом Ук$
раїни пріоритетних напрямів.

Дуже важливим для визнан$
ня наукових шкіл і для рейтингу
університету в цілому є кіль-
кість зареєстрованих науко-
вих тем в УкрІНТЕІ. На жаль,
вона не перевищує десяти. Тож
на це треба звернути увагу.

Наукові школи мають бути
основним джерелом поповнен$
ня кадрового складу підрозділів
університету, і це є одним із го$
ловних завдань їх діяльності.
Загальним недоліком наукових
шкіл є недостатньо спланова-
на робота над підвищенням
наукової кваліфікації учас-
ників. Із 2000 року в рамках
шкіл захищено 7 докторських і
36 кандидатських дисертацій
(за цей же період по універси$
тету захистились 10 докторів та
87 кандидатів наук). За останній
час робота набула плановості —
з 204 викладачів університету,
які підвищують свою наукову
кваліфікацію, у складі наукових
шкіл налічується вже 24 докто$
ранти, 81 аспірант, 63 здобу$
вачі. Але роботу з кадрами
треба і в подальшому ретельно
планувати.

Важливим аспектом є по-
повнення кадрового резерву
із числа студентів. Для цього в
університеті постійно організо$
вуються конференції, конкурси
наукових робіт, визначаються
науковці року. Введена в дію
система пільг для студентів$
відмінників, які знаходять час і
для науки. На жаль, поки що
після закінчення університету на
викладацьку роботу ідуть лише
одиниці.

Однією з проблем є недос-
татня зацікавленість викла-
дачів у науковій роботі. Не
секрет, що багато з них додат$
ково працюють у декількох

навчальних закладах. А роз$
роблене нами Положення про
підтримку викладачів, які
займаються науковою роботою,
до цього часу, на жаль, не за$
тверджено.

На сучасному етапі розвитку
університету важливе значення
має опублікування наукових
праць — монографій, підруч$
ників та посібників із грифом
МОН, статей у фахових видан$
нях, які характеризують резуль$
тативність наукової школи і є
одним із важливих рейтингових
показників оцінки університету.

Потребує більшої уваги прак-
тична реалізація здобутків
наукових шкіл. Багато розро$
бок так і залишається на рівні
теорії чи впроваджені тільки на
університетському рівні, хоча
могли б поповнити базу завер$
шених розробок університету,
готових до впровадження. 

Гострою залишається проб-
лема фінансування наукових
розробок. Із 2004 року нау$
ковці університету подавали за$
пити на фінансування наукових
розробок до МОН України, а
також до Європейських фондів
(ТЕМПУС, ПАУСІ, МАТРА). Тільки
після отримання ІУ рівня акре$
дитації у 2007 році ми одержа$
ли перші три позитивні рішен$
ня від Державного фонду фун$
даментальних досліджень. Ряд
тем наших структурних підроз$
ділів, спрямованих на розв’язан$
ня регіональних проблем, фінан$
суються з місцевих бюджетів.

Таким чином, перед нами
стоять такі завдання щодо
подальшого розвитку науко-
вих шкіл:

1. Узгодити профільні нау$
кові теми з державними та
галузевими програмами нау$
кових досліджень і оновити
тематичний план наукових
досліджень університету на
2009–2011 роки. 

2. Запровадити обов’язкову
реєстрацію НДР в УкрІНТЕІ.

3. На основі тематичного пла$
ну визначити наскрізні теми до$
сліджень (магістерських робіт
та кандидатських дисертацій)
для формування кадрового по$
тенціалу наукових шкіл.

4. Проаналізувати результати
наукових досліджень, визначи$
ти можливі галузі їх застосуван$
ня і передати до університетсь$
кої бази завершених НДР. Для
подальшої координації діяль$
ності наукових шкіл доцільно
опублікувати каталог заверше$
них наукових розробок Універ$
ситету «Україна».

5. Підготувати обґрунтування
та пакет необхідних документів
для відкриття докторантури.

6. Вивчити перспективні спе$
ціальності та реальні можли$
вості щодо створення спеціалі$
зованих рад по захисту дисер$
тацій.

Катерина КОЛЬЧЕНКО,
проректор університету

з наукової роботи
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Справедливо вважають, що
робота з прийому студентів
у будь$якому серйозному на$
вчальному закладі не має ка$
нікул чи вихідних. Влаштову$
ються різні заходи, укладаються
найрізноманітніші угоди, дого$
вори, відбуваються зустрічі на
місцях. Традиційними стали дні
відкритих дверей. У нашому
університеті він відбувся остан$
ньої суботи березня. Сказати,
що на Хоривій, 1 г, того дня бу$
ло дуже людно, не можна. Оче$
видно, багато потенційних
абітурієнтів ще визначаються.
Бо були такі суботнього дня і в
нашому університеті. Прийшли і
не написали заяви. Бо ще ви$
рішують, яку спеціальність об$
рати. І все ж більшість тих юнаків
і дівчат, котрі завітали до Прий$
мальної комісії чи відділу по
роботі з клієнтами, впевнено
називали факультети і спеціаль$
ності. Найменше сумнівались
ті, хто прийшов із родичами чи
друзями. Недарма кажуть: од$

на голова добре, а дві — ще
краще.

Провідний фахівець відділу
по роботі з клієнтами Наталя
Савченко і начальник відділу
Оксана Волинчук допомагають
дооформити необхідні доку$
менти Олені Федорівні Музи$
ченко. Жінка приїхала до уні$
верситету сама, без сина Арте$
ма. Хлопець раніше вже по$
знайомився з університетом,
обрав спеціальність «Мікробіо$
логія та вірусологія»  Мати май$
бутнього абітурієнта охоче роз$
повідає про сина: закінчує 11$й
клас Шукайводівської серед$
ньої школи Христинівського
району Черкаської області,
кілька років тому став перемож$
цем обласної олімпіади з біо$
логії.

Оксану Драбчук із села Гав$
рилівки Вишгородського райо$
ну Київської області супровод$
жувала молоденька тітонька
Раїса Василівна Мегедь. Дівчи$
на обрала спеціальність «Облік

і аудит»  Впевнена, що вступу до
нашого навчального закладу
сприятимуть курси доуніверси$
тетської підготовки, які вона
відвідує.

В Олександри Панасенко, на
відміну від Оксани, більший
життєвий досвід. Молода жінка
вже заміжня, має чотирирічно$
го сина і середню спеціальну
освіту. Та вирішила за прикла$
дом свого чоловіка, котрий за$
очно навчається в аграрному
університеті, й собі здобути ви$
щу освіту. Після оформлення
документів і співбесіди у Прий$
мальній комісії виявилось, що
Олександра розпочне заняття з
ІІ курсу заочного відділення за
спеціальністю «Документознав$
ство та інформаційна діяль$
ність». А у виборі навчального
закладу допомогла колега, кот$
ра навчається, і теж заочно, в
нашому університеті.

Сім випускників коледжу
«Освіта», що в Святошинському
районі столиці, прийшли до

університету разом зі своїм за$
вучем Світланою Анатоліївною
Кожевниковою. Хлопці і дівчата
(не без допомоги своєї настав$
ниці) заповнили заяви. Всі
абітурієнти обрали навчання на
факультеті економіки та мене$
джменту. Одні хочуть стати ме$
неджерами, інші — маркетоло$
гами.

— З нашого коледжу, — роз$
повідає Світлана Анатоліївна, —
трохи пізніше під’їдуть ще 10–12
хлопців і дівчат випускної гру$
пи. Навчальний заклад уклав
договір із університетом. Вже
зараз маємо десь 25 студентів
у вашому навчальному зак$
ладі.

Насамкінець хотів би відміти$
ти чітку роботу дівчат із Прий$
мальної комісії. Аня Ярчук, Іра
Тонконог, Альона Романенко
допомогли оформити заяви по$
над 50 майбутнім абітурієнтам.

Власна інформація

Можливості вільного пересу$
вання інвалідів, доступності для
них різноманітних соціально$
культурних, торговельних, спор$
тивних та інших громадських
будівель і споруд у нашій мо$
лодій незалежній державі ще
досить обмежені. Справа в тім,
що штучне навколишнє середо$
вище міських і сільських посе$
лень майже повністю формува$
лося у попередні часи, в основ$
ному, в XIX–XX століттях, коли
сучасна територія України зна$
ходилися на колоніальному
статусі у великих імперіях, де на
проблеми існування людей із
обмеженими можливостями не
зверталося належної уваги. Са$
ме тому наявне середовище
обітування, що дісталося нам у
спадок, недостатньо пристосо$
ване, або, в чомусь, і зовсім во$

роже до малозахищених верств
суспільства. Для ліквідації цього
ганебного становища в країні,
що вертається в коло євро$
пейських держав із сучасною
цивілізацією високого ґатунку,
для розв’язання проблеми адап$
тації інвалідів потрібні значні
капіталовкладення, матеріальні
зусилля, невтомна праця протя$
гом тривалого терміну.

Студенти$дизайнери з обме$
женими потребами з дитинства
знайомі з усіма складностями і
недоліками урбанізованого се$
редовища відносно них самих.
Це здебільшого сформувало у
них психологічно$неусвідомле$
не почуття власної недоскона$
лості, порівняно з більш здоро$
вими співгромадянами, а також
певної безвиході з цього не$
приємного становища. При на$

вчанні студентів$інвалідів ди$
зайнерському проектуванню,
тобто дисципліні, головне зав$
дання якої надати знання з ос$
новних формувань майбутньо$
го гармонійного функційно й
естетично довершеного навко$
лишнього середовища, важли$
вим є саме зняття у них психо$
логії меншепристосованості,
інстинктивного відчуття безу$
мовної ворожості зовнішнього
світу.

При розробці завдання на
курсове та дипломне дизай$
нерське проектування кафед$
рою було прийняте рішення
обов’язково включати в проек$
ти окремі розділи й елементи,
що повинні виправити або
ліквідувати незадовільні умови
перебування інвалідів у житло$
вих та громадських будинках,

навколишньому середовищі.
Пильна увага до цієї проблеми
викликала внутрішню психо$
логічну перебудову у студентів
із особливим потребами, котрі
навіть не підозрювали, що існу$
ють певні архітектурно$буді$
вельні, санітарно$гігієнічні, тех$
нологічні та протипожежні нор$
мативи, виконання яких може
забезпечити задовільне функ$
ціонування інвалідів у «без$
бар’єрному» довкіллі, що фор$
мується, у т.ч. і за участю проек$
тантів$дизайнерів.

Однією з творчих науково$
методичних засад кафедри ди$
зайну є комплексний, систем$
ний підхід до підготовки май$
бутніх фахівців$дизайнерів, який
передбачає постійне «занурен$
ня» студентів у навчальний про$
цес, побудований на проекту$
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ванні реальних об’єктів. Студен$
ти і, в першу чергу, особи з обме$
женими можливостями, присту$
паючи до дипломної роботи, пос$
тупово опрацьовують такі етапи: 

– участь у розробці значимо$
го проекту на переддипломній
практиці;

– відбір найбільш цікавої для
них частини проекту до подаль$
шої розробки;

– пошук власної творчої кон$
цепції в остаточній версії диплома.

Послідовно втілюючи у нав$
чальний процес курсового і
дипломного дизайнерського
проектування виконання ре$
альних об’єктів, взятих із тема$
тики провідних проектних орга$
нізацій, де студенти проходили
виробничу та переддипломну
практику, наведемо як приклад
розробку дипломного проекту
освітньо$кваліфікаційного рівня
«бакалавр» студентами$інваліда$
ми на тему «Дизайнерський
проект реконструкції Школи ви$
щої спортивної майстерності на
пр. П. Тичини, 18 а, у м. Києві».

Ця споруда будувалася у 70$ті
роки минулого сторіччя і не ма$
ла жодних пристосувань до ви$
користання її як спортсменами,
так і глядачами$інвалідами.

Група студентів проходила
виробничу і переддипломну
практику з проекту рекон$
струкції будівлі, зокрема, брала
участь в обмірах, фіксації наяв$
ного стану. Згодом інвалідами$
дипломантами була запропо$
нована власна дизайнерська
концепція формування просто$
рової композиції, реновації як
зовнішньої, так і інтер’єрної
частин споруди. Не зупиняючись
на багатьох, цікавих із профе$
сійної точки зору аспектах дип$
ломної роботи, вкажемо лише
на пристосування об’єкта для
організації тренувань і змагань
спортсменів$інвалідів та мож$
ливості спостерігати видовища
глядачами$інвалідами.

Перш за все, студенти вивчи$
ли і проаналізували приклади з
багатої європейської практики
формування безбар’єрного се$
редовища, а також вітчизняні
нормативні документи, що ма$
ють рекомендаційний характер.
Були визначені основні плану$
вальні та будівельні рішення
при реконструкції, що мали б
забезпечити можливість безпе$
решкодного відвідання інвалі$
дами спортивного комплексу.
З’ясувалося, що спортсмени та
глядачі потрапляють у комплекс
через один головний вхід, а
згідно із сучасними нормами ці

потоки мають бути розділені. На
жаль, для глядачів існують балкони
тільки зі стоячими місцями. Ні
вхід, ні інші приміщення спор$
тивного комплексу не пристосо$
вані для використання інвалідами.

При реконструкції у проекті
були запропоновані схожі, але
дещо відмінні в різних частинах
будинку планувальні заходи та
пристосування для інвалідів$
спортсменів і глядачів.

Враховуючи, що головний
вхід (у проекті запропоноване
використання тільки спортсме$
нами) має розвинений стило$
бат зі сходами та площадками з
червоного українського граніту,
які не бажано було перебудову$
вати, дизайнери розробили спе$
ціальні пересувні пандуси з лег$
ких металевих конструкцій під
навісом, прилаштовані для пот$
рапляння спортсменів$інвалідів
у будинок.

У гардеробі і роздягальнях
(чоловічих і жіночих) передба$
чені місця для перевдягання
спортсменів$інвалідів, у душо$
вих і туалетних функціонально
обладнані кабіни.

Для глядацького сектора зап$
роектована прибудова з трибу$
нами для глядачів, зоною роз$
минки спортсменів. На трибунах
(поблизу старту і фінішу) перед$

бачені спеціальні майданчики
для інвалідів$колясочників, що
можуть вільно спостерігати за
змаганнями. Прибудова забез$
печена двома роз’єднаними
вхідними групами, в кожній із
яких передбачені зовнішні ста$
ціонарні перекриті навісами пан$
дуси для інвалідів. У туалетах
(чоловічих і жіночих) — спе$
ціально обладнані кабіни. В ка$
сах, гардеробах і буфетах перед$
бачені місця для глядачів$інва$
лідів. На трибунах будуються
стаціонарні внутрішні пандуси.

Усі двері, вхідні отвори, там$
бури, огородження відповіда$
ють умовам відвідання об’єкта
інвалідами. Намічені додаткові
візуальні підсвічуванні кольорові
символи і написи для сприйняття
особами з вадами слуху.

Ці дизайнерські пропозиції
повинні забезпечити тренування
і змагання спортсменів$пара$
олімпійців із 10–15 видів спорту,
оскільки проектом передбачена
прогресивна трансформація
легкоатлетичного манежу під
різні додаткові спортивні захо$
ди, наприклад, гандбол, бас$
кетбол, акробатику, хокей із
м’ячем, міні$футбол, бокс, бо$
ротьбу, важку атлетику та ін.

Реконструйований комплекс,
після реалізації проекту, міг би

розширити базу підготовки
вітчизняних спортсменів висо$
кого класу, у т.ч. інвалідів.

Студенти IV курсу, які брали
участь у проектуванні та спос$
терігали за його виконанням,
отримали можливість ознайо$
митися з тими основними захо$
дами, що дозволили б особам
із особливим потребами «без$
бар’єрно» відвідувати будь$які
громадські установи, у т.ч.
спортивного призначення.
Практично всі студенти зас$
воїли, що виконання таких ви$
мог збільшує загальну вартість
об’єктів не більше ніж на 3%, а
відвідини їх додатковим кон$
тингентом (інвалідами) має
принести підвищення прибутку
школи при її експлуатації. Як
відомо, інвестори, замовники і
будівельники заради здешев$
лення спорудження житлових і
громадських об’єктів та отри$
мання більшого зиску часто
нехтують гуманними принци$
пами відносно забезпечення
людей із особливими потреба$
ми цими незначними практич$
ним приладами та улаштуван$
нями, покликаними забезпечи$
ти інвалідам комфортні умови.

Власники капіталовкладень
просто не враховують можливо$
го збільшення майбутніх доходів,
заради неправильно зрозумілої,
удаваної економії при початко$
вому фінансуванні, на чому ма$
ють акцентувати їхню увагу май$
бутні фахівці$дизайнери.

Особливо важливе значення
має участь у дизайнерському
проектуванні житлових і гро$
мадських будинків, пристосо$
ваних для інвалідів, саме сту$
дентів із обмеженими можли$
востями, які при розробці про$
ектів отримують надію і упев$
неність у тому, що завдяки їхній
майбутній наполегливій праці
навколишній світ може зміни$
тися у бік покращення умов
проживання, праці і відпочинку
цієї обездоленої частини нашо$
го населення.

Таким чином, включення у
курс дизайнерського проекту$
вання теми розробки студента$
ми, у т.ч. із особливим потреба$
ми, розділів із пристосування
будівель і споруд для викорис$
тання інвалідами, сприяє як
психологічній, так і фактичній
адаптації їх у сучасне інтегрова$
не середовище.

Олександр ГОРБИК,
кандидат архітектури,

професор кафедри дизайну
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На знімку:  автор публікації зі своїми студентами
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Ці поетичні рядки Максима
Рильського згадалися, коли
вже закінчувалося прекрасне
дійство. А пов’язане воно було
із захистом дисертацій. І при$
водів для красивих порівнянь із
ластівками було більше ніж до$
сить. По$перше, захищали свої
дисертаційні роботи дві дуже
молоді привабливі жінки. По$
друге, путівки їм до високої на$
уки дав відділ аспірантури на$
шого університету. Створений цей
відділ менше двох років тому.
Але, як бачимо, є перші резуль$
тати його роботи. Для швидкого
становлення молодих науковців
чимало зробили кафедра конс$
титуційного, адміністративного
та фінансового права та її заві$
дувач А. І. Берлач. По$третє, дві
Ольги — Стороженко і Німко —
стали першими аспірантами,
котрі підготували свої наукові
дослідження до захисту.

Засідання спеціалізованої вче$
ної ради Національного аграр$
ного університету — а саме тут
відбувався захист дисертацій —
вів її голова, доктор юридичних
наук, професор В. О. Шамрай.
Але найбільшим іменинником
поряд із дисертантками почу$
вався завідувач кафедри конс$
титуційного, адміністративного
та фінансового права нашого
університету А. І. Берлач. Доктор
юридичних наук, професор —
науковий керівник обох дисер$
танток Ольги Стороженко та
Ольги Німко. Перша з них пра$
цює викладачем у торговельно$

економічному університеті, дру$
га — асистентом (поки що) ка$
федри нашого університету, де
завідувачем її науковий ке$
рівник.

Тема дисертації Ольги Сторо$
женко «Адміністративно$пра$
вова кваліфікація зловживань
монопольним (домінуючим)
становищем на ринку» на думку
і опонентів, і всіх науковців, котрі
взяли участь у дискусії, дуже
актуальна. Зокрема, зазначали,
що положення, рекомендації і
висновки, які випливають із на$
укового дослідження, можуть
бути використані при викла$
данні курсів «Адміністративне
право», «Підприємницьке пра$
во», «Антимонопольне і конку$
рентне законодавство» в юри$
дичних і економічних навчаль$
них закладах, у науково$дос$
лідницькій діяльності та сприя$
тимуть удосконаленню роботи
органів Антимонопольного ко$
мітету і судів.

Жвавим і досить зацікавле$
ним було обговорення також
дисертації Ольги Німко. Тема її
наукового дослідження — «Адмі$
ністративно$правове регулю$
вання державного молодіжного
житлового кредитування» — ак$
туальна у зв’язку з тим, що жит$
лове забезпечення молоді —
одна з найгостріших соціально$
економічних проблем в Україні.
Як вважає авторка наукового
дослідження, розв’язання зга$
даної проблеми шляхом дер$
жавного молодіжного житло$

вого кредитування сприятиме
поліпшенню демографічної си$
туації в країні, створить не$
обхідні умови для покращення
побутового та економічного
становища молодих людей,
позитивно позначиться на зміц$
ненні фінансово$кредитної сис$
теми держави, а через неї — на
економіці в цілому. Всі про$
мовці, котрі взяли участь у дис$
кусії, підкреслювали, що дисер$
тація О. Німко є одним із пер$
ших в Україні комплексних
досліджень адміністративно$
правового регулювання дер$
жавного кредитування, в ре$
зультаті якого авторка запропо$
нувала (теоретично і практич$
но) значущі наукові концепту$
альні положення. Зокрема, ди$
сертантка визначила поняття
молодіжного житлового креди$
тування, вказала способи його
адміністративно$правового ре$
гулювання. О. Німко глибоко і
всебічно проаналізувала юри$
дичні факти у його сфері. Крім
того, сформульовано ряд про$
позицій щодо внесення змін та
доповнень до нормативних
актів.

Слід додати, що О. Сторо$
женко та О. Німко мають, від$

повідно, 6 і 10 наукових праць,
пов’язаних із темами їхніх ди$
сертацій.

Відрадно, що всі без винятку
промовці, а також автори від$
гуків вказували на необхідність
продовжити розробку тем. Цій
меті слугуватиме ряд зауважень
і пропозицій щодо розширення
досліджень.

Дисертантів щиро привітали
проректор університету з нау$
кової роботи К. О. Кольченко
і начальник науково$дослідної
частини Г. Ф. Нікуліна. До того
ж, у Ольги Німко знайшлася
ще одна підстава для святко$
вого настрою — день успіш$
ного захисту наукового дос$
лідження був ще й днем її на$
родження.

Відрадно, що на захисті ди$
сертацій були присутні чимало
аспірантів і здобувачів, а та$
кож магістрантів нашого універ$
ситету.

Наталія ДЕНИСЕНКО,
начальник

відділу підвищення 
науково-педагогічної

кваліфікації (аспірантури)
Університету «Україна»

Наука нашого університету

«Ластівки літають, бо літається...»

На знімку:  Ольга Німко

Незабаром захист дисертацій: останні приготування
перед вирішальними випробуваннями
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Нещодавно я в одному з
періодичних видань, здається, в
«Голосі України», прочитала,
що в нашій країні, серед розга$
луженої системи ВНЗ, особливу
увагу привертає до себе своєю
гуманністю ВМУРоЛ «Україна» —
вищий навчальний заклад інтег$
рованого типу, метою якого є
забезпечення рівного доступу
до якісної освіти всім членам сус$
пільства, зокрема людям із інва$
лідністю шляхом реалізації політи$
ки рівних можливостей. Серед
більш як 48000 студентів денної,
заочної та дистанційої форм
навчання в університеті налічу$
ється понад 2200 студентів із
інвалідністю. Такі юнаки і дівча$
та навчаються разом зі своїми
здоровими однолітками в інтег$
рованих групах — мікромоделях
соціального середовища.

Основою набуття вищої освіти
є державні освітні стандарти,
обов’язкові для всіх студентів,
незалежно від стану їх здоров’я.
Тільки за такого підходу випуск$
ники з інвалідністю як про$
фесіонали можуть бути конку$
рентоздатними на ринку праці.
Сприймаючи студентів із інва$
лідністю як рівних, до них вису$
вають такі ж вимоги з боку ВНЗ,
як і до інших їхніх ровесників.
Психологи проводять тренінги
щодо адаптації студентів із
особливими потребами до на$
вчального процесу, формування
комунікативних умінь та нави$
чок, формування впевненості в
собі та толерантності; соціально$
психологічні тренінги, корекцій$
но$розвиваючі ігри, ритмічно$ру$
хові та музично$звукові ігрові
вправи тощо. Ті, хто вирішили
пов’язати свою долю з Універси$
тетом «Україна», повинні знати,
що в ньому створено центр
спеціальних технологій навчан$
ня, де студентам надається тех$
нічна, інформаційна та консуль$
тативна підтримка, зокрема:

• навчання роботі на комп’ю$
тері та офісній техніці;

• надання студентам із вадами
зору можливості роботи на
комп’ютеризованих робочих міс$
цях, обладнаних синтезаторами
мови;

• надання доступу до офісно$
го та адаптивного технічного
обладнання для сканування
навчальної літератури та її пе$

реведення в електронний вигляд,
прослуховування аудіозаписів
лекцій, виконання самостійних
практичних завдань тощо;

• надання доступу до медіа$
теки (альтернативної бібліотеки
аудіо$, тифло$ та електронних
навчальних матеріалів);

• надання допомоги у подо$
ланні труднощів, що виникають
під час навчання;

• надання інформації щодо
сучасних технологій та техніч$
них засобів навчання студентів
із інвалідністю.

У багатьох філіях працюють
центри реабілітації, де викорис$
товуються різні форми і методи
соціалізації студентів із особли$
вими потребами (Херсонська
філія, Карпатський, Луцький,
Сумський інститути та інші)

Студенти з особливими пот$
ребами залучаються до участі у
різних щорічних творчих захо$
дах: Фестиваль творчості та Все$
українські спортивні ігри сту$
дентів із інвалідністю під одной$
менною назвою «Сяйво надій»,
міжнародна конференція «Ак$
туальні проблеми навчання та
виховання людей з особливими
потребами», конкурсні наукові
роботи студентів із інвалідністю,
Всеукраїнська конференція «Мо$
лодь, освіта, наука, духовність…»
Але є щось більше і значиміше.
Це, передусім, любов, щирість,
гуманне ставлення до ближньо$
го. Саме вони здатні зцілити
людські серця, врятувати і збе$
регти моральні цінності у будь$
якому суспільстві… 

Ми повинні допомагати один
одному, ставитися до інших так,
як хочемо, щоб ставилися до
нас. Всі люди різні, і кожен має
піклуватися про ближнього,
особливо якщо він того потре$
бує, якщо для нього ваша
підтримка — ніби кисень, без
якого не можна дихати.

Яскравим прикладом гуман$
ності є втілена в навчання систе$
ма супроводу для забезпечення
рівного доступу студентів із
особливими потребами до на$
вчання в університеті, що вклю$
чає новітні освітні технології,
спеціальні методи підтримки й
адаптивні технічні засоби.

Тарас Гаврилов — студент фа$
культету комп’ютерних техно$
логій — погодився поділитися з

нами своїми враженнями, на$
бутими за роки навчання. Юнак
здобув середню освіту в школі з
поглибленим вивченням англій$
ської мови. В одинадцять років,
після КДС — щеплення, отримав
групу інвалідності. Але все ж та$
ки прагнення до знань, бажання
бути корисним суспільству, на$
полегливість допомогли йому
навчатися на «відмінно». Він пе$
реборював чимало труднощів,
що з’являлися на його шляху,
твердо йшов до своєї мети —
здобути вищу освіту.

Ось слова Тараса: «Я не при$
йшов до ВМУРоЛ «Україна», щоб
лише отримати диплом. Я при$
йшов сюди, щоб здійснити свою
мрію — здобути якісні знання…»
Протягом усіх років навчання
Тарасу допомагали його батько
та, особливо, дідусь Коновал
Іван Павлович. Ця людина зас$
луговує на особливу подяку та
велику шану за піклування про
свого внука. Іван Павлович
віддавав все тепло і ласку Тара$
сові. Кожного дня разом із вну$
ком займався навчанням, суп$
роводжував його на лекції, до$
помагав удома. «Ми навіть ра$
зом писали конспекти…», — крізь
сльози від любові та вдячності
до дідуся говорить Тарас.

Окрім навчання, юнак відчув,
що таке справжня дружба. Він
вже й сам неодноразово допо$
магав своїм одноліткам, якщо ті

чогось не розуміли. «Я дуже ра$
дий, що стільки років вивчав те,
що мені подобається, і мені доз$
волили цим займатися. Комп’ю$
тери мені подобалися з дитин$
ства, а тепер на кафедрі я здо$
був високі знання за спеціаль$
ністю комп’ютерні системи та
мережі. Володію чотирма мова$
ми. З квітня 2007 року працюю
інженером — програмістом у
фірмі «Мета Софт». Брав участь
у кількох науково$практичних
конференціях. Є стипендіатом
Президента Університету. Зараз
я можу назвати себе справжнім
студентом, таким же, як і всі,
старанним, чесним і по$спра$
вжньому щасливим… Велике
«спасибі» хочу сказати своїм
викладачам, які завжди мене
підтримували і навчили вірити 
в людську доброту…»

22 лютого 2008 року Тарас
Гаврилов на «відмінно» захис$
тив магістерську роботу.

Знайомлячись з долею Тараса
і таких же, як він, студентів, хочу
закінчити власними словами:

«Ми зрозуміємо інших, тіль-
ки якщо опануємо себе,

Ми відчуємо Любов, тільки
якщо її подаруємо…»

Алла СУЩЕНКО,
студентка III курсу

(спеціальність «Видавнича
справа та редагування»)

По*справжньому щасливі…

Про тих, хто поряд

А ми удвох
Фотоетюд Наталії ГАВРИЛЮК
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бачила реального світу, якщо
вона сліпа від народження, то
внутрішній світ її вже не буде
сповненим смутку. В такому
разі пізнання світу відбувалося
через слух, а у світі фантазій усі
звуки набували надзвичайно
чарівних форм. І в творчості пе$
редаються найтонші душевні
хвилювання. У віршах це гли$
бина значення зримованих
слів, у музиці — хвилюючі ком$
позиції нот.

Сліпа дитина дуже уважна до
найменшого шереху. Її хвилює
як причина звуків, так і те, як са$
ме вони утворюються. Музикою
можна передати найтонші
емоційні зміни.

Бувають випадки, коли люди
зі сліпотою стають художника$
ми. Якщо зір втрачено ще в ди$
тинстві, то спочатку потрібно
навчити розрізняти кольори. Тут
важливу роль відіграє відчуття
тепла і холоду. Митець просто
запам’ятовує, де холодні та де
теплі фарби. І відтворює у
дійсності картини своєї уяви.

Найголовніше для будь$кого
пізнати світ і пізнати себе. Пізна$
ючи світ, з дитинства потрібно
навчитися пізнавати людину — її
думки, почуття, найтонші й
найскладніші порухи душі,
прагнення, поривання. Єдність
починається там, де людина,
пізнаючи людське, пізнає тим
самим себе, учиться дивитися
на себе ніби збоку.

Вірші Ольги Ткач

У нашому університеті на ка$
федрі видавничої справи на$
вчається немало дітей із дуже
низьким рівнем зору. Багато хто
з них пише вірші. Є й такі, чиї
твори принесли перемогу своїм
творцям. Ось один із віршів
Ольги Ткач:

Я — світ, у якому немає людей,
А їх і не буде, допоки існую.
Я — дім, у якому немає гостей:
Я їхнім же хлібом з порога

частую.

Я — мапа, яка загубила міста:
З містами і квіти ростуть не на

місці.
Я — мавка, яка не лічила до ста,
Хоч хвиля мине — і їй спов$

ниться двісті.

Жага до творчості притаман$
на будь$якій людині. Навіть у
прадавні часи люди творили
своєрідні написи$малюнки на
стінах. Створюючи щось —
скульптуру, малюнок, вірш, —
людина відображає свою сут$
ність. Ми — це все, що ми чуємо
і бачимо. 

Життя розкривається як сис$
тема творчості, постійної напру$
ги і подолання перешкод,
постійного комбінування і ство$
рення нових форм поведінки.
Отже, кожна думка, кожний рух
і переживання є прагненням до
створення нової дійсності, при$
водом до чогось нового.

Чим цікава творчість саме лю$
дей з особливими потребами?
Просто, споглядаючи їхнє мис$
тецтво, нам легше зрозуміти
їхній внутрішній світ. Люди з
інвалідністю відтворюють те, що
їх хвилює, чого їм бракує — тво$
рять свій світ, так проявляється
їхня творча природа і розкри$
вається характер.

Викладачі спрямовують дітей
із інвалідністю до творчості. По$
яснюють, що це найліпший
спосіб розкритися і зрозуміти
самого себе, глибше осмислити
своє життя. І діти починають
вчитися творити. Вчаться «бу$
ти». «Учитися бути" означає
пізнати самих себе, усвідомити
свої сили й можливості,
покінчити з фаталізмом і
покірністю, означає вчитися жи$
ти, пізнавати, мислити вільно і
критично, учитися любити світ і
робити його гуманнішим, учи$
тися творчості.

Літературна творчість більш
притаманна сліпим людям. По$
перше, світ вони пізнають саме
на слух. По$друге, завдяки цьо$
му слух у них розвинений надз$
вичайно добре. Наприклад, як$
що звичайна людина може по$
бачити, що хтось прийшов, то
тут можна лише почути.

Сліпота застилає видимий
світ темною завісою, яка, зви$
чайно, лягає на мозок, утрудню$
ючи і пригноблюючи його робо$
ту, але все ж таки із спадкових
уявлень і з вражень, одержува$
них іншими шляхами, мозок
творить в темряві свій власний
світ, сумний і похмурий, але не
позбавлений своєрідної, сумної
поезії. Якщо ж людина ніколи не

Холодна, мов ніч, і сліпуча
мов день,

Мене колихає самотня година...
Я світ, у якому не буде людей!
Достатньо того, що сама я

людина...

Ольга Ткач здобула першу
премію на літературному кон$
курсі «Любіть Україну».

Одна людина, мов цілий світ.
Але світ без людей, бо їх вона не
бачить. І мапа без міст, яких не
видно. Самотність огортає холо$
дом, або ж засліплює. Але дуже
важливо відчувати себе люди$
ною! І це дає сили прожити життя.

Два світи, між якими стою:
Однією ногою поцейбіч...
Я не міряла мрію свою,
Не чекала, що прийде
царевич...

Дві стихії, яким віддаюсь:
Одна рве, а до іншої рвуся...
Я уже не пірну під обрус,
Не сховаюсь, якщо й побоюся...

Дві душі у моїй однині,
І обидві напівздичавілі...
Одна вірші диктує мені,
А одна задихається в тілі...

Два світи, між якими лежу
І розкручую сни на канати.
Я готова ступить за межу,
Лиш не можу її відшукати...

Вірш має подвійне значення.
Кожна людина шукає ту, невиз$
начену межу, за якою прихова$
ний інший, можливо кращий,
світ. А для людини, що погано
бачить — це ще й межа між бар$
вами і тьмою.

Вірші Геннадія Горового

Хочу представити декілька
віршів ще одного студента на$
шого університету. Ім’я Ген-
надія Горового вже широко
відоме прихильникам поетич$
ного слова. Вірші з третьої
збірки молодого поета. «Крапки
не ставлю...» містять інтимну та
філософську лірику.

Життя — складне й таке просте,
І водночас жорстоке.
То снігом душу замете
В квітучу пору року,
А то розіллється дощем

В зимову стужу люту.
І знову біль. Та де ж той щем,
Солодкий і розкутий?
Небесний крик бузкових пав
Кресав з вогню намисто —
Весняний день із кручі впав
На берег кам’янистий...
Життя — складне й таке просте,
І ні в кого спитати,
Коли ж добро те проросте,
Що сіє кожна мати...

Начебто так просто написано,
але приховані глибокі почуття.
Так, «життя просте, і водночас
жорстоке»... І простими слова$
ми можна сказати дуже багато.
Власне, мене дуже зацікавив
цей вірш. Здається, що кожен із
нас розуміє цю простоту, але
нічого не робить. І вірш, ніби ду$
шевний крик, просить пробуди$
тися і діяти.

Є ще цікаві поетичні рядки з
філософськими думками. Поет
пише про світло і темряву, але в
якому значенні?.. Такі вірші зму$
шують замислитись:

Іноді, щоб перемогти темряву,
треба втратити стежку до

світла.

І знову «пітьма і світло», по$
шуки істини. Світло порівнюють
із днем та радістю. А темрява —
це ніч і сум. І серед цього перех$
рестя душа поета прагне віднай$
ти свою істину. Сумні, але дуже
гарні рядки.

Пітьма і світло, я — між ними.
Вони близькі, та є чужими.
Мов у бджолиному рою,
Шукаю істину свою.

Заполонили мені серце
То день, то ніч — як мед
із перцем.
А поміж ними я стою,
Шукаю істину свою.

І сум і радість завжди поруч:
Ліворуч хтось, а хтось праворуч.
На перехресті я стою,
Шукаю істину свою.

Наталія КІЗЮН,
студентка IV курсу

(спеціальність «Видавнича 
справа та редагування»)

Прекрасне – поряд
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Отакий ми пісенний народ!
Залюблений у пісню як народну,
так і сучасну. І за давніх часів, і
сьогодні в ній ідеться про світлі і
радісні почуття. Дехто скаже:
«Але ж не всі пісні, особливо су$
часні, такі». Тож виконавець по$
винен мати гарний смак, бути
дуже вимогливим до свого ре$
пертуару.

Світлана Іванівна Мирвода —
не новачок на великій сцені. Не$
одноразово брала участь у
різних конкурсах, підтримувала
пісенно і як ведуча багатьох
інших співаків. А от наприкінці
цієї зими Світлана Мирвода і
про себе згадала. Треба було
підбити підсумки певного і, до
того ж, важливого етапу в ар$
тистичній діяльності. По$друге,
випала нагода разом із друзями
і шанувальниками відзначити
черговий день народження. А
він випадає не щороку, бо день
отой — 29$го лютого. Тож абсо$
лютна більшість глядачів, котрі
вщерть заповнили того вечора
актовий зал Будинку вчителя,
особливо щиро і сердечно віта$
ли свою улюбленицю із її осо$
бистим святом. Вдячна ауди$
торія швидко переконалась: до
звітного концерту Світлана Мир$
вода підійшла, як і завжди,
відповідально: програма більш
як на 90 відсотків була новою.
Хоча автори текстів і музики бу$
ли звичні і для співачки, і для ша$
нувальників її таланту. Ведуча кон$
церту назвала прізвища поетів і

композиторів, з якими Світлана
Іванівна співпрацює. Більшість із
авторів завітали на концерт і
взяли в ньому найактивнішу
участь. Тобто говорили гарні
слова артистці, дарували квіти. А
композитори Анатолій Лаврін$
чук, Олександр Ткаченко співали
разом із іменинницею. Звичайно,
свої пісні. Як правило, прем’єрні.

Почався концерт традиційною
за такої ситуації піснею — при$
вітанням «Многая літа» у вико$
нанні чоловічого хору «Чума$
ки», яким керує Василь Триліс.
А потім несподівано для багатьох
зі сцени та із зали, де розмісти$
лися хористи, полилась ме$
лодія однієї з найвідоміших ук$
раїнських народних пісень.

«Ой, горе тій чайці» (авторство
якої небезпідставно припису$
ють гетьману І. Мазепі). Соліст$
кою, звичайно, була Світлана
Мирвода, дзвінкий голос якої
чітко вирізнявся на фоні потуж$
них і красивих чоловічих го$
лосів.

Несподіванок, причому приєм$
них, було чимало. Коли земля$
ки — волиняни Світлани Мир$
води згадали про її родину,
співачка зійшла зі сцени до
своїх найрідніших людей — ма$
тері і старшої сестри, щоб ра$
зом заспівати одну із родинних
пісень. Вийшло гарне тріо, хоч
записуй на диск. А виконувалась
улюблена пісня дідуся співачки —
Клима — «Ой ти дубе».

Чимало було вітань офіцій$
них. Гарні слова виголосив
президент Національної радіо$
компанії України В.І. Набруско.
Віктор Іванович нагадав при$
сутнім, що артистка не один рік
працює в оркестрі народної та
популярної музики Національ$
ного радіо, що її чудова гра на
бандурі і такий же чудовий спів
дістали загальне визнання міль$
йонів радіослухачів. 

Президент нашого універси$
тету П. М. Таланчук, котрому
теж надали слово, зазначив, що
Світлана Іванівна Мирвода вже
третій навчальний рік є стар$
шим викладачем університету.
Причому досить успішним: її
лекції і практичні заняття з
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Будь$яке свято — родинне,
державне чи інше — можна
відзначати по$різному. По$су$
часному чи так, як водилося в
давнину, тобто з дотриманням
гарних традицій і звичаїв

Ще позаторік в нашому уні$
верситеті вирішили напере$
додні відомого свята — Восьме
березня — вітати жінок на «Ук$
раїнських вечорницях». Ініціа$
торами виступили профспілко$
вий комітет, відділ виховної ро$
боти і Центр студентської твор$
чості. До речі, керівники перших
двох колективів були ведучими
тогорічних вечорниць.

Перший млинець не вдався
глевким. Учасникам свята воно
сподобалося. Тож запропону$
вали влаштувати таке дійство
знову. Відразу зазначу: цьо$
горічні «Українські вечорниці"
були і масовішими, і багато в
чому цікавішими та веселішими
за попередні.

Програма вечора, що відбув$
ся 6 березня, виявилася наси$

ченою і яскравою. Звичайно, не
обійшлося без традиційних
вітань на адресу жінок універ$
ситету. А потім добрих півгоди$
ни на сцені виступали учасники
художньої самодіяльності уні$
верситету. Вони нагадали стар$
шим за віком глядачам (а мо$
лодші загалом уперше бачили,
як кажуть, уживу таке яскраве
дійство) цікавий і повчальний
звичай, який свого часу робив
життя в селі цікавим та змістов$
ним. Лунали старовинні народні
пісні, в тому числі обрядові. Ви$
конувались танці, розігрувались
сценки. Відмінно справилась із
роллю господині вечорниць про$
ректор університету О. П. Коля$
да. На висоті виявились усі без
винятку самодіяльні артисти:
співаки, танцюристи, музики.
Глядачі уважно слідкували за
дійством, дехто не витримував,
щоб не підспівати, коли вико$
нувалась знайома пісня.

У другій половині вечора,
причому тривалішій за часом,

артистами стали всі присутні на
вечорі. Бо конкурси змінювали
один одного, бо кожен уболі$
вав за свої факультет, управ$
ління. Спочатку змагалися в
кулінарній майстерності. Тут бу$
ло чимало фантазії, приємних
несподіванок. Журі довелося
нелегко: адже непросто визна$
чити кращих серед кращих. Усі
без винятку команди гарно і
цікаво представляли свої блю$
да. Так, декан факультету комп’ю$
терних технологій С. С. Забара
признався, що харчі його ко$
манди приготовлені за рецепта$
ми його тітоньки з Полтавщини.
Те, що тітонька нашого профе$
сора має гарний смак, переко$
нались і журі, і ті глядачі, яким
пощастило спробувати хоча б
одну із семи страв, запропоно$
ваних комп’ютерниками. Тож
перше місце, яке дісталося фа$
культету комп’ютерних техно$
логій університету, було дуже і
дуже закономірним.

Друге місце дісталося куліна$
рам факультету соціальних тех$
нологій, третє — управлінню
навчально$виховної роботи.

До речі, не залишились без
нагород команди всіх без ви$
нятку факультетів, окремих
відділів. Спеціальним призом
журі відзначило кулінарів нау$
ково$дослідної частини універ$
ситету, які презентували страву
«Торбинка науковця». Позитив$
ну оцінку отримали кулінари
управління стратегії економіч$
ного розвитку, Інституту пра$
вознавства та суспільних відно$
син, бібліотеки та юридичного
відділу, факультетів біомедич$
них технологій, економіки та ме$
неджменту, філології та масо$
вих комунікацій, відділу кадрів.

Позмагалися, причому успішно,
зі своїми наставниками студен$
ти об’єднання «Технолог», котрі
представили страву із борошна
з красивою і дуже зобов’язуючою
назвою «Українська троянда».

Слід сказати, що кожне гаст$
рономічне представлення суп$
роводжувалось цікавим номе$
ром художньої самодіяльності.
І кожне з них яскраво засвідчу$
вало: талантів у нашому універ$
ситеті не злічити. Бо і співали
гарно, і костюми відповідні про$
демонстрували. Щодо кос$
тюмів, то у жінок не було конку$
рентів.

І після чи не найголовнішого і
найтривалішого конкурсу були
інші випробування і змагання.
Журі визначило їх переможців.
Так, перше місце отримав кос$
тюм проректора університету
О. П. Коляди, друге місце —
працівниці факультету комп’ю$
терних технологій О. В. Мака$
ренко. Бронзовим призером
стала Г. Ф. Нікуліна — началь$
ник управління науково$дослід$
ної частини. 

Привернули увагу конкурси
співаків. Автору цих рядків було
приємно, що журі не обійшло
увагою його вірш «Жінок краси$
вих не злічити».

Дуже масовими стали кон$
курси на краще знання україн$
ських народних пісень.

Загалом свято вдалося. Хочеть$
ся, щоб воно стало традиційним
та масовим. Бо такі дійства
згуртовують людей, роблять їх
духовно багатшими, приверта$
ють увагу до всього кращого,
що було в минулому.

Анатолій УРБАН

історії світової культури дуже
люблять студенти факультету
економіки та менеджменту.

А підтвердженням позитив$
ного впливу співачки на долу$
чення працівників університету
до високого мистецтва став
несподіваний для багатьох
присутніх дует Світлани Мир$
води і проректора університету
Оксани Коляди, котрі гарно,
просто чудово, виконали ук$
раїнську народну пісню «Місяць
на небі».

Загалом у співачки багато
щирих друзів. Різних за про$
фесією, віком, уподобаннями. Є
вони і серед співаків, котрі не
могли не прийти на концерт
своєї колежанки. Тож, присутні
на вечорі зустрілися зі справж$
нім сузір’ям талантів. Це лауре$
ати багатьох міжнародних і все$
українських конкурсів Маркіян
Свято та Ірина Керсанова, зас$
лужена артистка України Окса$
на Калінчук і незмінний учасник
багатьох концертів Світлани

Мирводи народний артист Ук$
раїни Олександр Василенко.
Представляючи свого друга$ко$
легу, Світлана Іванівна зазначи$
ла, що той прийшов на її вечір з
іншого концерту, що, на щастя,
закінчився трохи раніше, ніж її
концерт. Слухачі, нагородивши
відомого співака щедрими оп$
лесками ще до виходу того на
сцену, були ще більш вдячні ар$
тисту за прекрасне виконання
двох пісень, до речі, разом із
іменинницею. Це — знана вже

багатьма «Не минай мого
подвір’я» (на слова Дмитра Лу$
ценка) та прем’єрна пісня на
слова Олександра Матвєєва.
Переклав вірш українською мо$
вою студент$заочник нашого
університету поет Юрій Тітов.

Загалом концерт удався, ні$
кого не залишив байдужим.
Глядачі щиро вітали співачку, її
талановиту родину, бажали їм
нових творчих успіхів.

Анатолій УРБАН
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Народні традиції і звичаї

Запросили українські вечорниці

На знімку: працівниці факультету комп’ютерних технологій
(зліва направо) Ірина  Липська, Ганна Чередниченко, Ольга Макаренко



1320.04.2008 № 3�4 (95�96)

Життя Костянтина Едуар-
довича Ціолковського, пер-
шого у світі теоретика осяг-
нення космічного простору і
звичайного шкільного вчите-
ля, воістину незвичайне. Чи
можна стверджувати, що пе-
дагогічна діяльність була йо-
го професією? І так, і ні. 

Так, тому що у вересні 1879
року Костянтин Ціолковський
склав екстерном екзамен на
вчителя математики повіто-
вого училища в Рязані і через
декілька місяців отримав
своє перше призначення в
повітове містечко Боровськ
Калузької губернії. Ні, тому
що педагогіка ніколи не була
головним заняттям у його
житті. Це, швидше всього,
був певний соціальний ста-
тус, заробіток для утримання
сім’ї. Головна ж справа в
житті вченого — наука, вина-
ходи, технічна творчість, по-
шук методів проникнення
людини в космічний простір,
розробка ідеї суцільномета-
левого безкаркасного дири-
жабля та літака, пошук щастя
для всього людства — ство-
рення філософії безсмертя.

Однак, як відомо, талановита
людина талановита в усьому.
Ціолковський не міг байдуже
проводити шкільні заняття, як
це робили його колеги. Він за$
хоплювався будь$якою спра$
вою, якою доводилося займа$
тись у житті. Проробивши 12
років в Боровську, Ціолковсь$
кий був переведений в 1892
році в місто Калугу «… як один із
найбільш здібних та завзятих
викладачів» — лунало з вуст ди$
ректора народних училищ гу$
бернії. Насправді Костянтин
Едуардович не мав формаль$
ного права викладати навіть у
середній школі, оскільки мав
освіту вчителя лише початкових
класів. Однак, такі обмеження
не завадили вченому$педагогу
пропрацювати 18 років у Ка$
лузькому єпархіальному жіно$
чому училищі, а в радянський
час у 6$ій єдиній трудовій школі
ІІ$го ступеня, тобто в середніх
навчальних закладах.

«Я був завзятим вчителем і
повертався з училища виснаже$
ним, оскільки більшу частину
своїх сил залишав там. Тільки

увечері я міг взятися за свої
розрахунки і досліди», — згаду$
вав вчений в одній зі своїх ав$
тобіографій. І справді, зали$
шається тільки дивуватися, як
могла людина, яка в дитинстві
майже втратила слух, досягти
вагомих успіхів не лише в науці,
але й на освітянській ниві?

Сумне дитинство педагога

Що ж було дороговказом для
Костянтина Ціолковського в йо$
го освітянській справі? Які обс$
тавини в житті майбутнього
вченого перетворили звичай$
ного рязанського юнака на
справжнього майстра$педаго$
га? Костянтин Едуардович був
дуже гуманною людиною. Він з
особливою пошаною та лю$
бов’ю ставився до людей, а
особливо до дітей, що, як відо$
мо, є секретом успішної викла$
дацької практики для кожного
педагога. Напевне Ціолковсь$
кий пригадував своє дитинство,
свій сумний шкільний досвід…

Народився майбутній просві$
титель 5 (17) вересня 1857 року
в селищі Іжевське Спаського
району Рязанської області, в
родині лісничого Едуарда Ігна$
товича Ціолковського. Батько
Костянтина Едуардовича був
дуже працелюбною та ви$
нахідливою людиною, ці якості
згодом передалися й майбутнь$
ому вченому та лягли в основу
формування його наукового
світогляду. Про своїх батьків
Ціолковський згадував: «Бать$
ко завжди був стриманим. Се$
ред знайомих він вважався ро$
зумною людиною та оратором.
Серед чиновників — ідеально
чесним. У нього була прист$
расть до винахідництва і будів$
ництва. Мене ще не було на
світі, коли він придумав та змай$
стрував молотарку. На жаль,
невдало! Старші брати роз$
повідали, що він майстрував із
ними моделі будинків та па$
лаців. За всяку фізичну працю
батько нас нагороджував, як і
за всяку самодіяльність. Ми
майже завжди все робили самі.
Мати була зовсім іншого харак$
теру — сангвіністичної, запаль$
ної натури, весела, насмішкува$
та і обдарована. В батька пере$
важав характер, сила волі, в

матері — талановитість». Ці якості
не могли не передатися ма$
ленькому Кості. За свідченнями
Аркадія Олександровича Кос$
модем’янського, одного з голов$
них біографів Ціолковського:
«Перші роки дитинства Костян$
тина Ціолковського були щас$
ливими. Він був жвавою смішною
дитиною — заповзятливою та
допитливою». Проте, на жаль,
щасливе та безтурботне дитин$
ство винахідника промайнуло
швидко і навіть швидше, ніж в
його однолітків.

Хлопчина з бідної багатодіт$
ної родини не мав ніяких дип$
ломів, не мав, навіть, атестата
середньої школи. В десятирічно$
му віці Ціолковський, катаю$
чись на санях, застудився і зах$
ворів на скарлатину. Хвороба
була тяжкою, і внаслідок її заго$
стрення хлопчик майже повністю
втратив слух. Ця трагічна в житті
вченого подія стала справжнім
випробуванням для нього. Внас$
лідок порушення слуху хлопчи$
на мусив тимчасово припинити
навчання у школі. «Глухота ро$
бить мою біографію неціка$
вою, — пише пізніше Ціолковсь$
кий, — адже позбавляє мене
спілкування з людьми, спосте$
реження і запозичення». З 10 до
14 років життя Ціолковського
було «найсумнішим та най$
темнішим часом… Я намагаюся
відновити його в пам’яті, але
нічого зараз не можу згадати.
Нічим згадати той час».

Сім’я в ці роки жила у В’ятці, і
Костя разом зі своїм старшим
братом Ігнатієм вступив до
В’ятської чоловічої гімназії —
класичної гімназії другої поло$
вини ХІХ століття, де велику
увагу приділяли вивченню мерт$
вої мови. Проте, незважаючи
на свою глухоту, Костянтин Еду$
ардович ще з дитинства вияв$
ляв особливий інтерес до знань.
Книжки стали його вірними дру$
зями. Шістнадцятилітнім підліт$
ком Ціолковський захоплював$
ся астрономією, фізикою, ме$
ханікою.

Навчання в гімназії стало для
майбутнього вченого справж$
нім випробуванням. Він майже
не чув викладачів, не міг спілку$
ватися з ровесниками, старо$
давні мови були йому зовсім не
до вподоби. Якось учень Ціол$

ковський попав у карцер за те,
що зіпсував посібник на уроці
грецької мови. З великим зу$
силлям опанував перший і дру$
гий класи, у третьому провчив$
ся два роки і був відрахований
«для вступу до технічного учи$
лища». Можливо, це було лише
приводом для подальшого здо$
буття освіти, оскільки більше
ніде він офіційно не вчився.

По закінченню двох класів
гімназії, коли Ціолковському
виповнилося 16 років, батько
Едуард Ігнатійович відправляє
талановитого сина в Москву до
свого знайомого Н.Федорова,
який працював у той час біб$
ліотекарем у Рум’янцевському
музеї. Під керівництвом Федо$
рова Костянтин Ціолковський
займається самоосвітою, багато
читає, відвідує публічні бібліо$
теки, де знаходить всю потрібну
йому літературу. Після трь$
охрічного перебування в Москві
Ціолковський повертається до
рідної домівки і робить перші
педагогічні спроби, стаючи ре$
петитором для відстаючих
гімназистів.

Це був важкий час для під$
літка, якому, як бачимо, довело$
ся займатися самоосвітою, аби
задовольнити свої величезні
потреби в науково$технічних
знаннях. Про шкільне навчання
Костянтин Ціолковський не лю$
бив згадувати, і про цей епізод
його дитинства стало відомо не
від нього самого, а від в’ятських
краєзнавців, які виявили доку$
менти в архівах міської гімназії.

«Він — повний спеціаліст
свого предмета»

І все ж таки Ціолковський
вибрав професію вчителя — ще
в юності він зрозумів, що у ньо$
го є здібності до педагогічної
справи. Свої перші гроші він за$
робив, ще не маючи диплома
вчителя, даючи приватні уроки
відстаючим гімназистам. Сім’я
в той час проживала в Рязані,
і по місту швидко розійшлись
чутки, начебто Костянтин Ціол$
ковський доступно пояснює ал$
гебру. Від уроків не можна було
відбитись.

Якщо заглибитись у біогра$
фію великого вченого, то можна

Особистості

Педагогічна кар’єра Ціолковського

Продовження на стор. 14
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стверджувати, що справжні йо$
го успіхи у викладацькій справі
почали проявлятися, коли він
був 20$річним юнаком, а зго$
дом рязанським педагогом. Во$
сени 1879 року Костянтин Ціол$
ковський у день свого народ$
ження, 17 вересня (за старим
стилем), складає екстерном ек$
замен на вчителя математики
повітового училища в Рязані, а
24 січня 1880$го вже був приз$
начений учителем арифметики
і геометрії Боровського повіто$
вого училища Калузької гу$
бернії. Там він одружився на
Варварі Соколовій — дочці
удівця Є.Н. Соколова, на квар$
тирі якого в той час проживав.
Весілля, яке справили молодя$
та, важко було назвати взагалі
весіллям — воно було скром$
ним і майже непомітним.

У 1892 році, заслуживши
зразкову репутацію педагога,
він був переведений у Калугу,
де викладав математику гімна$
зистам. Вчительська кар’єра бу$
ла успішною. І вже через рік, у
1893 році у звіті народних учи$
лищ губернії зазначалось: «Він
— повний спеціаліст свого пред$
мета і вірний педагогічній
справі». Через сім років, у 1899$
му, Ціолковський стає вчителем
фізики, хімії та космографії в
єпархіальному жіночому учи$
лищі. 

Практика педагога
Ціолковського

У чому ж секрет успішного
«перетворення» людини, яка
внаслідок своєї недуги мала,
здавалося б, повністю обмежи$
ти себе у спілкуванні та дружбі?
Як відомо з біографії Ціолков$
ського, в побутових домашніх
умовах Костянтин Едуардович
користувався спеціальною слу$
ховою трубкою, яку, до речі,
виготовив власноруч, проте із
собою в училище її ніколи не
брав. Там він знаходив інший
вихід зі становища. У своїй ав$
тобіографії вчений так згадував
про цю обставину: «Незважаю$
чи на глухоту, мені подобалось
вчителювання. Більше часу ми
приділяли розв’язанню задач.
Це краще збуджувало мозок і
самодіяльність і не так було для
дітей нудно… Намагався мати
хороші стосунки з учнями та
ученицями. Через свою глухоту
тримався більше лекційного
методу. Запитувати не любив,
тому що важко було слухати і,
крім того, відповіді слабких
дратували мені нерви…

…Справу я зазвичай вів так.
Пояснював урок приблизно
півгодини. Показував досліди,
до того ж прилади лагодив сам
або віддавав їх підправляти за
свій рахунок. Потім я пропону$
вав підняти руку тим учням, які
зрозуміли моє пояснення. Як
правило, піднімало руку де$
кілька осіб. Їм я пропонував
повторити мою лекцію. Їхнє
повторення мені здавалося по$
ганим, але учні їх розуміли, і
вже чимало рук піднімалось на
знак засвоєння уроку. Відмітки
ставив щедро, і це не тільки не
шкодило, але й навіть сприяло
роботі та успіху учнів».

Добрий Костянтин Едуардо$
вич спробував якось ввести
систему самооцінок — запиту$
вав учня, який бал він сам би
собі виставив. Але ця практика
не вдалася: совість не дозволя$
ла вимагати високу оцінку, а на
погану добровільно погоджу$
ватись теж не хотілось.

Ціолковський дуже любив
прості, але ефективні фізичні
досліди. У вільні хвилини він
влаштовував цілі фізичні виста$
ви: «У мене мерехтіли елект$
ричні блискавки, гриміли гро$
ми, дзвеніли дзвіночки, танцю$
вали паперові ляльки, пророб$
лялися блискавкою дірки, заго$
рялися вогні, вертілись колеса,
сяяли ілюмінації і світилися вен$
зелі…».

Вчений мав дивну як для зви$
чайної людини, звичку. Я її наз$
вав би одним із методів
поєднання «літальної» науки з
професією, хоча не найкращим.
Ця звичка лише викликала не$
розуміння, здивування та сміх
серед міщан. Як свідчать деякі
джерела, в зимові дні Костян$
тин Едуардович, надівши ков$
зани і взявши парасольку,
відправлявся в гімназію по
кризі замерзлої ріки. Парасоль$
ка слугувала йому не лише як
прикриття від можливого сніго$
паду, але й разом із тим, як
вітрило при пориві ходового
вітру. Ця винятково дотепна
раціональність, між тим, пов$
ністю ізолювала Ціолковського
від сусідів — простих жителів на
окраїні слобідки. Вони крутили
пальцями біля скроні, гадаючи,
що шкільний вчитель явно збо$
жеволів. Однак, він терпів усі
глузування, гидкий поговір
вузьколобих не міг забруднити,
затуманити його переконання.

В Калузі педагогічне життя
Ціолковського найтісніше було
пов’язане з єпархіальним жіно$
чим училищем, в якому він вик$

ладав 18 років, з 1899 до 1917 ро$
ку. Викладати в училищі йому
подобалось, там були добро$
зичливий педагогічний колек$
тив, хороша дисципліна. Учи$
лище було закритим навчаль$
ним закладом для дітей духов$
ного стану, в ньому вчилися
дочки сільських учителів, дяч$
ків, діти багатих священників і
діти$сироти, котрі жили в інтер$
наті при училищі.

Здавалося б, як зацікавити
уроками фізики 14–15$річних
дівчат, які були дуже далекі від
природничих наук? Ціолковсь$
кому це вдавалося знову ж таки
за допомогою яскравих фізич$
них дослідів.

На початку минулого століття
в жіночому єпархіальному учи$
лищі на уроках обов’язково бу$
ла присутня вихователька і наг$
лядала за дисципліною. Вона
сиділа по заду і зазвичай в’яза$
ла. Однак, на уроках Ціол$
ковського в’язання, як правило,
припинялось — вихователька,
як і учениці, із захопленням слу$
хала розповіді про науку.

Якось помилково слабкій
учениці Ціолковський замість
двійки поставив п’ятірку, і щоб
її не засмучувати, не закреслив
бал. Коли викликав її наступно$
го разу, вона відповіла на
п’ятірку. Він помітив, що двійки
розчаровують дітей, зменшу$
ють їх прагнення вчитись, і зро$
бив висновок, що вони шкід$
ливі за всіма ознаками.

Спогади калузьких учениць

Державний музей історії кос$
монавтики багато років поспіль
збирав спогади про життя та
творчість Костянтина Ціол$
ковського. Оскільки вчений
вивчив 500 учнів та 2000 уче$
ниць, збереглося безліч спо$
гадів від дівчат, які пам’ятали
Костянтина Едуардовича по
жіночому училищу.

Ось перше знайомство, коли
новий вчитель заходить до кла$
су: «Запам’ятайте, під час відпо$
відей на уроці я завжди стави$
тиму вам запитання: навіщо,
чому, які причини того чи іншо$
го явища?». Потім казав: «Ну,
бажаю щастя вашій думці».

У свої 42 роки, коли вчений
лише ступив на поріг калузько$
го училища, він мав дуже стом$
лений вигляд. Свої враження
від першої зустрічі з педагогом
учениці описували наступним
чином: «Яким було перше вра$
ження? До класу зайшла висо$
ка, міцна людина, нам здалася

старою. На ньому був старий
зношений сюртук, який блищав
від того, що його довго носили.
Шия Костянтина Едуардовича
була пов’язана білою хусткою.
Трохи випуклі, з навислими
віями очі, що здавалися напів$
закритими через товсті окуля$
ри, дивилися на нас із винятко$
вою добротою і м’якістю. Адже
для дітей найголовніше: добрий
вчитель чи ні. Ми відразу відчу$
ли, що вчитель дуже добрий».

Чи знали учениці про наукову
діяльність Ціолковського, про
його інше і головне життя?
Більшість нічого не знало, але
до учениць старших класів до$
ходили якісь туманні свідчення.
І ось що було, коли вони нама$
галися заговорити на цю тему з
учителем: «Будучи ученицями
5$6 класів, ми не раз чули, що
Костянтин Едуардович зай$
мається науковими працями в
галузі повітроплавання. Якось
ми дозволили собі запитати у
нього про це. Він трохи розхви$
лювався і сказав: «Замовкніть,
щоб я більше від вас про це
ніколи не чув». Вихователька
нам за це дуже дорікала».

Вчений ніколи не пускав сто$
ронніх до «святої святих», у
свою творчу лабораторію, особ$
ливо дітей. Два життя цієї лю$
дини — наука і педагогіка —
йшли паралельно одна одній і
ніколи не перетинались.

В цілому Костянтин Едуардо$
вич пропрацював педагогом
майже 42 роки, з 1879 по 1921 рік,
пішов на пенсію за станом здо$
ров’я у 64$річному віці. Десятки
учениць Ціолковського стали
вчителями не тому, що він за$
лишив у їхніх душах любов до
науки, а тому, що такою була
традиція для випускниць єпар$
хіального училища, там були
навіть спеціалізовані педаго$
гічні старші класи. Але, ставши
вчителями, дівчата брали собі
за зразок улюбленого вчителя і
намагалися у всьому його наслі$
дувати.

Були вчителями і діти самого
Костянтина Едуардовича. Стар$
ша дочка Любов Костянтинівна,
середня Марія, молодша Ганна
та син Олександр працювали в
сільських школах Калузької об$
ласті, а пізніше — в Калузі,
Олександр викладав на Пол$
тавщині. Склалася ціла сімейна
династія, якщо врахувати, що і
батько Ціолковського Едуард
Ігнатійович, випускник Санк$
Петербурзького лісничого інсти$
туту, викладав деякий час у
Рязані в таксаторських класах,
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На життєвих перехрестях

Молитва, або Найдорожчий подарунок
Ця історія почалася кілька

років тому. Одного квітневого
дня була у справах на Цент$
ральному київському автовок$
залі. До прибуття очікуваного
автобуса часу було вдосталь,
отож і прогулювалась на при$
леглій території. Раптом звід$
кись долинула улюблена пісня у
виконанні Олександра Малініна.
Як магнітом, потягнуло на звук.
Зайшовши до підземного пере$
ходу, була зачарована живим
чистим голосом та віртуозними
гітарними переборами. Підійшла
ближче з надією побачити в
напівтемряві співака. Ним вия$
вився високий худорлявий ру$
сявий юнак, який вже співав
зовсім незнайому й напрочуд
красиву пісню. 

Стала неподалік. Повз нас
пливла людська ріка. Перехожі
стишували хід, уважно дослу$
хаючись до слів. Зграйки учнів
зупинялися, посміхаючись, ві$
тались і підспівували юнакові, а
дехто навіть клав біля чохла
гітари свої зекономлені п’ятаки.

– Молодий чоловіче, з таким
талантом треба співати не в
підземному переході, а на ве$
ликій сцені, — промовила за$
хоплено. 

– Я теж про це мрію, та …
Дізналася, що Володимир —

сирота. Після смерті батька —
«афганця», а потім і матері, ви$
ховувався в Кокандському ди$
тячому будинку, що в Узбекис$
тані. Там же закінчив музичну

школу. З дитинства пише вірші
й придумує мелодії до них.
Двічі робив спроби вступити до
Київського національного уні$
верситету культури і мистецтв,
але щоразу не вистачало єди$
ного бала, от і змушений трену$
ватися тут.

Згадалось, як багато років то$
му теж хвилювалась перед
вступом до інституту культури, і
як моя наполегливість та мате$
ринська молитва допомогли
стати студенткою.

– За мрію треба боротись.
Отож, серйозно готуйся до іспитів,
і цього разу неодмінно все бу$
де добре, ось побачиш. А я
молитимуся за тебе, — запевни$
ла його. 

На початку вересня Володи$
мир із гордістю демонстрував
омріяний студентський квиток
із написом: «Музичний факуль$

тет, відділ естрадного співу» і,
ледь стримуючи сльози радості,
пообіцяв: 

– Коли я буду виступати на
великій сцені, — обов’язково
запрошу Вас на концерт і посад$
жу на найпочесніше місце в
першому ряду…

Швидко спливли студентські
роки. Випадкове знайомство
переросло у щиру дружбу. 

І ось — телефонний дзвінок:
– Запрошую Вас до Українсь$

кого Дому, на гала$концерт
Першого Міжнародного фести$
валю авторської православної
пісні «Благодатне небо». Буду
співати Вашу улюблену — «Мо$
литву».

…– Виступає Володимир Оль$
шанніков, місто Київ, — урочис$
то оголосив ведучий. 

З центрального місця першо$
го ряду в світлі софітів було

добре видно, як від хвилюван$
ня виступили краплинки поту
на його чолі. Гітара плакала і
сміялась, а з грудей виривалось
те, що роками ятрило душу. Він
відпускав образи, каявся і про$
сив прощення. Чистий сильний
голос звучав зі сцени впевнено,
наповнював залу і піднімався
увись, линучи до самого Бога, зі
словами щирої молитви.

Таїсія СВЯТЕНКО, 
провідний фахівець 

управління соціальної
адаптації та 

реабілітації Університету
«Україна»

P.S. Цей гала$концерт пода$
рував мені ще кілька приємних
сюрпризів. Було дуже приємно,
коли зал оваціями зустрів вис$
туп старшого викладача кафед$
ри менеджменту Університету
«Україна», заслуженої артистки
України Світлани Мирводи з
піснею «Усе на світі любиться» у
супроводі танцювального анса$
мблю «Бель$па до». Слова до
цієї пісні написав наш унікаль$
ний студент Юрій Тітов. Його
було нагороджено дипломом
лауреата І Міжнародного фес$
тивалю авторської православ$
ної пісні «Благодатне небо», гра$
мотою Священного Синоду Ук$
раїнської Православної Церкви
та Орденом Блаженнішого Во$
лодимира, Митрополита Київсь$
кого і всієї України.

де навчали обліку лісних ма$
сивів та іншим премудростям,
що необхідні лісникам.

Маловідомим фактом є те,
що за сумлінну працю на педа$
гогічній ниві вчений був наго$
роджений орденами Св. Станіс$
лава 3$го ступеня у 1906 та 
Св. Анни 3$го ступеня в 1911 ро$
ках. До цього біографи ретель$
но приховували цей факт, стве$
рджуючи, що єдиною нагородою,
яку отримав Ціолковський, був
орден Трудового Червоного
Прапора до 75$річчя з дня на$
родження у 1932 році.

Ця історія нічим не відрізня$
лася б від історій інших тодішніх
та сучасних освітян, коли б,
крім 42$річного педагогічного
стажу, на рахунку Костянтина

Едуардовича Ціолковського не
було шістсот наукових праць із
найрізноманітніших галузей на$
уки і техніки, десятків тисяч екс$
периментів із аеродинаміки,
сотень моделей дирижаблів,
праць про суспільний устрій
людства та безсмертя людсько$
го роду.

В пам’ять про видатного пе$
дагога та творця теорії суціль$
нометалевого дирижабля Ака$
демія Наук СРСР встановила
в 1954 році золоту медаль
ім. К. Е. Ціолковського «За ви$
датні роботи в галузі міжпла$
нетних польотів». У Калузі та
Москві споруджено пам’ятники
Костянтину Ціолковському. Та$
кож у Калузі створено мемо$
ріальний будинок$музей, в яко$

му вчений прожив більшу час$
тину свого життя. Його ім’я
присвоєно Державному музею
історії космонавтики в Калузі,
Калузькому педагогічному та
Московському авіаційно$тех$
нологічному інститутам. Один із
кратерів на Місяці названо ім’ям
геніального вченого.

Життя та творчість Костян-
тина Едуардовича Ціолков-
ського було дивовижно спів-
звучне з класичним латинсь-
ким висловом «Крізь терні —
до зірок». Неначе в додатку
до цієї відомої фрази він пи-
сав: «Людина будь-що мусить
перебороти земне тяжіння і
мати в запасі простір хоча б
сонячної системи». Йому це
вдалося.

Власне кажучи, все його
життя повне таємниць. І не
лише особисте, але й суто на-
укове. Мало хто знає, що
Костянтина Едуардовича ці-
кавила також і водна стихія,
використання енергії вод
Світового океану, гідрокос-
мосу, який, як відомо, має
багато спільного із зовнішнім
космосом. Саме він розробив
макет автономної батисфе-
ри для дослідження підвод-
них глибин. Але це, як ка-
жуть, зовсім інша історія…

Юрій КОЛЯДА, 
студент IV курсу 

Університету «Україна»
(спеціальність

«Соціальна робота»)

Невигадана історія
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Духовність Спорт і ми

Нещодавно в новому корпусі
нашого університету (на Львів$
ській, 23) пройшов черговий
«Тиждень національної твор$
чості». На мій погляд, не менш
цікавий, ніж попередні. Знову
наші студенти об’єднались в
дружну міцну родину. Незважа$
ючи на невелику площу ауди$
торії, там зустрілись факультети
економіки та менеджменту,
соціальних технологій, філо$
логії та масових комунікацій,
біомедичних, комп’ютерних
технологій, інженерних техно$
логій, Інституту правознавства і
суспільних відносин. Весело бу$
ло всім, адже відділ виховної
роботи й цього року порадував
студентів новими конкурсами
та цікавими змаганнями. Тож
після всієї біганини, танців,
співів, загадок, приказок сту$
дентів, гарної вистави «Ярма$
рок» угостили українськими
вареничками із сиром, м’ясом,
картоплею та грибами (нікого

не обділили, на будь$який смак
підібрали). А після такого треба
й відпочити. І тут організатори
влучили, як кажуть, в яблучко:
підготували гарну виставу, в
якій взяли участь студентські
адміністратори факультетів,
студентське самоврядування та
студентський актив нашого
університету. В програмі були
жарти і співи, побудовані на ук$
раїнських традиціях та звичаях,
й гарні костюми — тобто все, що
потрібно для справжнього ук$
раїнського національного свя$
та. Сподобалось всім, і свідчен$
ням тому були шалені оплески
та сміх глядачів.

Будемо сподіватися, що нас$
тупного року активісти пораду$
ють наших студентів ще чимось
захоплюючим.

Анна КОЛОМІЄЦЬ,
студентський адміністратор

факультету
соціальних технологій

Нещодавно на базі Націо$
нального університету фізично$
го виховання та спорту відбули$
ся І спортивні студентські ігри з
греко$римської боротьби се$
ред вищих навчальних зак$
ладів. Першість виборювали
дев’ять збірних команд міста.
На перемогу, крім господарів
змагань, претендували сильні
борці Національного технічного
університету «КПІ», Національ$
ного аграрного університету,
Національного університету ар$
хітектури та будівництва, Націо$
нального педагогічного універ$
ситету імені М. Драгоманова та
інші.

Збірна команда нашого уні$
верситету, очолювана заслу$
женими тренерами України
С. Г. Адирхаєвим та Г. К. Садоя$
ном, посіла друге місце. Пер$
шість дісталася господарям зма$
гань. Наша збірна отримала
також ліцензію на виступ у Пер$
ших Всеукраїнських спортив$
них іграх, що відбудуться 9–11
травня ц. р. у Черкасах. 

Честь університету на борців$
ському килимі захищали сту$
денти денної і заочної форм
навчання факультетів соціаль$
ної роботи, економіки та мене$
джменту Віталій Бутейко, Юрій
Гайненко, Володимир Заїка,
Василь Ткачук, Андрій Ткачен$
ко. Останні два хлопці (важко$
ваговики) після напружених
попередніх сутичок зустрілися
між собою у фіналі змагань.
Причому не вперше, так було і
на багатьох попередніх турні$
рах. Але і цього разу, як і рані$
ше, переміг більш іменитий і
досвідчений спортсмен$студент
V курсу факультету соціальних
технологій Андрій Ткаченко,
неодноразовий призер чемпіо$
натів світу, майстер спорту між$
народного класу.

Мирослав ДАНИЛЕНКО,
тренер з греко-римської

боротьби
Університету «Україна»

Студентський квиток і залікову книжку першокурсниці Інституту
правознавства та суспільних відносин (спеціальність «Право$
знавство») Даниленко Алли Вікторівни вважати недійсними у
зв’язку з втратою.

Студентський квиток шестикурсниці факультету економіки та
менеджменту (спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності») Комар (Жихарєвої) Наталії Григорівни вважати
недійсним у зв’язку з втратою.

Студентський квиток другокурсника Інституту автомобільного
сервісу (спеціальність «Автомобілі і автомобільне господарство»)
Левченка Сергія Борисовича вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Студентський квиток п’ятикурсника факультету комп’ютерних
технологій (спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі») Толкача
Дмитра Миколайовича вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Студентський квиток третьокурсниці факультету економіки та
менеджменту (спеціальність «Облік і аудит») Череповської Тетяни
Олександрівни вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Залікову книжку першокурсниці Інституту правознавства та
суспільних відносин (спеціальність «Міжнародна інформація»)
Грищенко Юлії Андріївни вважати недійсною у зв’язку з втратою.

Студентський квиток другокурсника факультету економіки та
менеджменту (спеціальність «Фінанси») Орла Олега Вадимовича
вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Студентський квиток і залікову книжку першокурсниці факультету
економіки та менеджменту (спеціальність «Фінанси») Намлієвої
Наталії Сергіївни вважати недійсними у зв’язку з втратою.

Студентський квиток третьокурсника факультету економіки та
менеджменту (спеціальність «Менеджмент організацій») Примака
Антона Віталійовича вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Стали срібними
призерами


