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Ювілейне вітання

Якщо говорити про вік люди�
ни, то десять років – це ще ди�
тинство. Але якщо говорити про
Університет «Україна», то наш
«малюк« заявив про себе дуже
переконливо уже як дорослий,
здатний вирішувати всі пробле�

ми сучасного вищого навчаль�
ного закладу.

Бо, й справді, сьогодні ми –
ВНЗ четвертого рівня акреди�
тації, в якому навчається май�
же 50 тис. студентів денної,
заочної та дистанційної форм

навчання із сорока шести спе�
ціальностей за чотирма освіт�
ньо�кваліфікаційними рівнями.

В університеті працює понад
3500 співробітників, у т.ч. 2800
викладачів, серед яких 240
докторів наук, професорів, 1269

кандидатів наук, доцентів.
Університет має потужний ви�
давничо�друкарський комп�
лекс, сучасний комп’ютерний
парк, необхідне методичне за�
безпечення. За останні два роки
значно нарощено зусилля в
площині створення власної ма�
теріально�технічної бази. В уні�
верситеті успішно розгортає
свою роботу науковий напрям,
зароджуються та формуються
наукові школи в галузі екології
та ресурсозбереження, економі�
ки, педагогіки, державного уп�
равління у сфері соціального за�
хисту населення, комп’ютерної
інженерії, технології оздоров�
чого харчування, нанотехно�
логій та ін. Діє аспірантура,
відбувся успішний захист ди�
сертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних
наук.

Все це разом дозволяє зро�
бити висновок, що Університет
«Україна« є самодостатнім ВНЗ
і здатним виконати свою місію.
А ця місія в широкому плані
полягає в тому, що Університет
«Україна« разом з іншими про�
відними навчальними заклада�
ми повинні взяти найактивнішу
участь в організації масового
політичного просвітництва. Ре�
зультатом цього просвітництва
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(лікнепу) повинно стати всена�
родне усвідомлення, – без
національної культури і націо�
нальної держави вхід у модер�
ний світ наглухо закритий, і ті,
хто цього не розуміє, приречені
залишатися мешканцями кину�
тої Богом колонії з убогим хуто�
рянським світосприйняттям.

Суспільство і влада або влада
і суспільство повинні усвідоми�
ти важливість інтелекту як абсо�
лютно необхідну і фундамен�
тальну умову вирішення чис�
ленних проблем в Україні.

Інтелект повинен і може не
тільки осмислювати дійсність у
всій її багатомірності, а й фор�
мувати цю саму реальність.

Тому вважаємо, що система
освіти України  в цілому повин�
на забезпечувати просів, пере�
роблення всього інтелекту на�
ції, допомогти кожному інди�
віду віднайти і визначити його
людські можливості і сферу йо�
го інтересів, а потім, виходячи із
цього, допомогти йому отрима�
ти необхідну освіту і саморе�
алізуватися на користь собі і на
благо своєму народу.

Виходячи із цих стратегічних
міркувань, Університет «Ук�
раїна» і в подальшому буде на�
давати освітні послуги всім ба�
жаючим і тим, хто вміє вперто
працювати. І в цій нелегкій ро�
боті ми будемо пам’ятати, що
немає бездарних учнів, а є без�
дарні вчителі. 

Усе те, що сьогодні зроблено
в Університеті «Україна», є ре�
зультатом колективної праці
викладачів, науковців, навчаль�
но�допоміжного і обслуговую�
чого персоналу, керівників служб
і підрозділів. Низький уклін всім
вам! 

Наші здобутки не були б та�
кими вагомими, якби нам пос�
тійно не допомагали Київська
міська влада, її управління –
освіти й науки та соціального
захисту населення м. Києва та
регіональні органи влади, мі�
ністерства освіти і науки, праці
та соціальної політики, фонд
соціального захисту інвалідів,
профільні комітети Верховної
Ради й їх голови, народні депу�

тати, профспілки. Сердечна по�
дяка всім Вам від нашого колек�
тиву!

Хочеться низько вклонитися
і щиро подякувати керівникам
районів і районної освіти м. Ки�
єва, директорам шкіл і техні�
кумів, які поділилися з нами
навчальною площею, теплом
своїх приміщень і світлом своїх
сердець.

Нас зі святом привітали
представники держав, з осві�
тою яких ми налагоджуємо спів�
робітництво, та представники
міжнародних організацій, які
займаються питаннями культу�
ри, освіти і науки.

І насамкінець, але не в остан�
ню чергу, я хочу подякувати

Господу Богу за його щедроту і
підтримку наших земних справ,
за те, що він вселив у нашу
свідомість потребу віри і впев�
неності в своїх силах, навчив
вирішувати справи з позиції
доброти і справедливості, щед�
рості і щирості. У круговерті оз�
вучених і ще неозвучених про�
ектів реформування українсь�
кої системи освіти – Універси�
тет «Україна« один з небагатьох
вищих закладів освіти недер�
жавної форми власності, який
взявся за вирішення державної
проблеми: він зініціював і при�
вернув увагу всього суспільства
до необхідності забезпечення
рівних можливостей  всім гро�
мадянам у отриманні високо�
якісної вищої освіти, що про�
явилося у проведенні ряду
експериментів, пов’язаних з
впровадженням дистанційної
форми навчання, корпоратив�
ної освіти, навчанням інвалідів
тощо.

Шановні колеги! Європей�
ська Україна створить себе
тільки через освіту. То хай же
Божа воля долучить Універси�
тету «Україна» і всім нам без�
межно щедрого творчого мно�
голіття!

Петро ТАЛАНЧУК,
Президент Університету
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Нещодавно наш університет
відвідала професор Університе�
ту Флориди, відомий у США
експерт з підготовки навчальних
програм для роботи з інваліда�
ми пані Діана Риндак. Вона огля�
нула ВНЗ. Зокрема, побувала у
спортивно�реабілітаційному
центрі, медичному кабінеті, одно�
му із комп’ютерних класів, у ре�
дакційно�видавничому комплексі.

Пані Діана Риндак виступила на
семінарі викладачів і студентів
інтегрованих груп, на якому прочи�
тала лекцію «Інклюзія студентів з
інвалідністю – шлях до без�
бар’єрної совіти». А в універси�
тетській «Талан�студіо» амери�
канський науковець познайомила�
ся з підготовкою навчальних аудіо�
та відеоматеріалів. Побувала наша
гостя на відкритті фестивалю
«Університетське літо – 2008».

Програма перебування про�
фесора Діани Риндак в Універ�
ситеті «Україна« завершилася
«круглим столом« у посольстві
США в Україні. На півтораго�
динній зустрічі йшлося про за�
безпечення рівних прав для лю�
дей з особливими потребами,
про те, що необхідно зробити,
щоб Україна ХХІ століття стала
безбар’єрним суспільством.
У «круглому столі, на який було
запрошено обмежене коло
представників найактивніших
громадських організацій, наш
університет презентували його
керівник П.М. Таланчук і автор
цих рядків.

Катерина КОЛЬЧЕНКО,
проректор з наукової

роботи університету
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Наші гості

Актуально, зацікавлено

Волонтери університету на V фестивалі «Сяйво надій».
Фото Лариси ЗОТОВОЇ

У тому, що економічний факультет став кращим серед інших підрозділів,
велика заслуга — декана А. В. Коротєєвої (ліворуч) і завідуючої кафедри

маркетипнгу, першого проректора університету Л. Ф. Романенко



3

Народжується людина – на�
роджується доля, народжується
виший навчальний заклад – за�
лишається помітний слід у чиїйсь
долі. Дуже багато горлівчан і,
звичайно, чимало юнаків і дівчат
навколишніх містечок і сіл вдячні
долі, що десять років тому в на�
шому місті з’явився новий ВНЗ –
Горлівська філія Університету
«Україна».

У будь�якої події своя історія.
Не секрет, що вступити до сто�
личних вищих навчальних зак�
ладів були спроможні молоді
люди, котрі мали не тільки не�
обхідну суму знань, але й ма�
теріальну можливість для про�
живання у столиці. При цьому
слід нагадати, що Україна в се�
редині 90�х переживала не
кращі часи – йдеться, передусім,
про економіку. Далеко не кожна
сім’я Центрального району Дон�
басу могла собі дозволити
відправити свою дитину на на�
вчання за межі рідного міста.

Не я один, чимало небайду�
жих моїх колег, керівники об�
ласті, котрі вболівали серцем за
свій народ, за майбутнє України,
пройнялись ідеєю наблизити
освіту до проживання молоді.
Таку ідею підтримали в нашому
місті чимало людей. Насамперед
назву Євгена Рудольфовича
Бодунова, котрий нині працює
моїм заступником, Валентину
Миколаївну Годунову, котра тоді
завідувала фінансовим відділом
Калінінського району Горлівки,
добре знала економічну ситу�
ацію в місті, мала серйозний
досвід фінансової діяльності,
гарні організаторські здібності.

Щороку на святі «Універси�
тетське літо» називають кращих
студентів навчального закладу,
котрі за результатами І семестру
отримуватимуть стипендію Пре�
зидента університету. Це відмін�
ники, активні в громадському
житті, науковій роботі. Серед
відзначених нинішнього року:
другокурсники Артем Разважаєв
(спеціальність «Комп’ютерні
системи та мережі») і Сергій Здо�
ровець (спеціальність «Правозна�
вство»), третьокурсники
Вікторія Лизун (спеціальність
«Фінанси«) та Тетяна Яськова

(спеціальність «Банківська спра�
ва»), червертокурсники Тетяна
Алексейчук (спеціальність «Мік�
робіологія та вірусологія»), Іван
Бояркін (спеціальність «Правоз�
навство»), Антон Федорець
(спеціальність «Психологія») і
Юлія Хмельницька (спеціальність
«Соціальна робота»), п’ятикур�
ниця Надія Ворона (спеціаль�
ність «Технологія харчування»)
та шестикурсник Геннадій Горо�
вий (спеціальність «Видавнича
справа та редагування»).

Власний кореспондент

Всебічно підтримав засну�
вання філії університету по�
мічник губернатора області
В. К. Спіцин, людина відома і
дуже авторитетна. Свого часу
був мером Донецька, відав
кадрами в Міністерстві вугіль�
ної промисловості. Володи�
мир Кузьмич допоміг із при�
міщенням, яке і сьогодні слу�
гує нам.

Будівля була занедбаною, в
середині все було зруйноване.
Але ентузіазм був великим – ми
негайно розпочали ремонт. А
лагодити і переплановувати
приміщення було необхідно, ад�
же воно первісно призначалось
для інших цілей.

Роботи виконували винятково
власними силами і лише за свої
кошти. Централізованих коштів
нам ніхто не дав і не дає. А на
перших порах, коли проводив�
ся ремонт, нам виділив дві
кімнати Донецький науково�
дослідний інститут.

Першими спеціальностями
були «молодший спеціаліст»
«Правознавство» та «Бухгал�
терський облік». Спеціальності
були проліцензовані. Викладачів
підбирали місцевих.

Як відомо, десять років тому
наш університет називався
Інститутом розвитку людини.
Тож коли народжувався зами�
сел відкриття філії у Горлівці, то,
крім мети наблизити освіту до
місця проживання молоді, ок�
реслилась ще одна. Теж дуже
важлива – дати можливість от�
римати вищу освіту інвалідам, у
яких, крім матеріальних проб�
лем, є і суто фізичні. 

Далі все пішло більш ор�
ганізовано. Ми відкрили ще од�
ну спеціальність – «Фізична ре�
абілітація». Необхідність її була
викликана тим, що реабілітації
потребувала частина самих сту�
дентів з обмеженими можли�
востями.

З кожним роком філія набирала
оборотів. Настав час ліцензувати
бакалаврів, пізніше спеціалістів,
трохи згодом магістрів.

Особливо хочу зазначити, що
наші випускники конкурентосп�
роможні на ринку праці. Їх зна�
ють роботодавці. Практично всі
випускники працюють за
спеціальностями. Передусім, це
стосується правознавців. Наші
випускники працюють у право�
охоронних органах, судах, про�
куратурі, банках, словом, всю�
ди, де потрібні юристи.

Дуже гарні знання і практичні
навички отримують майбутні
«рахівні» працівники – фінан�
систи та бухгалтери. Тому ба�
гатьох студентів уже під час про�
ходження виробничої практики
запрошують на постійну роботу.

Суттєво змінилася ситуація з
працевлаштуванням випуск�
ників спеціальності «Фізична ре�
абілітація». Про увагу до цієї
спеціальності свідчить хоча б те,
що організацією практики сту�
дентів, наприклад у міській
лікарні №2, займається особисто
головний лікар Т.Г. Шаповалова.

А якщо говорити про найб�
лижчу перспективу, то це даль�
ший розвиток матеріально�
технічної бази навчального зак�
ладу. Вона у нас досить гарна,
щоб успішно проводити заняття

зі студентами, готувати фахівців
високого рівня. Маємо досить
сильний викладацький склад,
йдеться про кількість докторів,
кандидатів наук, аспірантів і здо�
бувачів. Майже всі вони – наші
випускники. Декілька з них уже
нинішнього року захищатимуть
кандидатські дисертації.

Думаю, що найблищим часом
на базі нашої філії в складі
університету буде працювати
Інститут безперервної освіти.
Тож крім головного завдання,
яке ми сьогодні виконуємо –
даємо вищу освіту студентам, ми
вирішуватимемо і питання з
ліцензування підвищення квалі�
фікації, отримання другої вищої
освіти, надання допомоги в
одержанні робітничої спеціаль�
ності. Людина повинна все жит�
тя вчитися, інакше опиниться на
його узбіччі.

Маємо ми реалізувати і давню
ідею: дитячий садок – школа –
ВНЗ. Дитина отримуватиме певні
знання в тій діяльності, якою зай�
маються випускники нашої філії.

Така програма дасть змогу ви�
пускникам шкіл чіткіше орієнтува�
тися в житті, усвідомлено обирати
професію. Подобається спеціаль�
ність – наш студент, ні – буде
чіткий орієнтир, з чого вибирати. 

Колектив філії, як і універси�
тет загалом, дуже молодий, але
він у постійному пошуку. Педа�
гог – професія творча. Скільки
працюєш, стільки і вчишся, щоб
ефективно навчати інших. 

Володимир МАРКАШОВ,
директор Горлівської філії

Університету «Україна»
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Коли йдеш до мети, дарма
сподіватися, що стежка стели�
тиметься під ноги рівна та роз�
лога. Однак, якщо маєш саму
мету, а також бажання її досяг�
ти, частина проблем відпадає
сама по собі.

Моя стежка також пролягала
далеко не садами Едему. Та я
мав мету, яка вела мене упе�
ред, мов Віфліємська зірка
волхвів. Я волів навчитися пи�
сати, стати журналістом, а в
перспективі – письменником.
Я мав мету і розуміння, що од�
ним із необхідних засобів її
досягнення повинна бути вища
освіта.

Коли я тільки готувався всту�
пати до Університету «Україна»,
чув щодо цього мого наміру
найрізноманітніші думки: прос�
то схвальні, підбадьорюючі...
Були й на кшталт – сидів би
вдома, отримував свою закон�
ну пенсію інваліда по зору та й
не мав би ніякого клопоту. По�
зитивні додавали впевненості,
негативні просто відкидалися
як неварті уваги.

Минули роки. Я, так би мовити,
без п’яти хвилин магістр жур�
налістики. Вдвічі приємніше, що
ця знаменна подія збігається зі
святкуванням 10�річчя з дня зас�
нування нашого університету.

Озираючись на пройдений
шлях, розумію, що тодішній мій
вибір був більш ніж правиль�
ний. І якби якісь містичні сили
перенесли мене назад у ті дні,
впевнений, що вчинив би так
само.

Мої досягнення говорять
самі за себе: друки в україн�
ській та закордонній періодиці,
в альманахах та антологіях,
авторство трьох поетичних збі�
рок, перемоги в літературних
конкурсах – зокрема, на студе�
нтському фестивалі «Сяйво
надій« (номінація «Літератур�
на« (2003)), премія голови
Київської обласної державної
адміністрації «За творчі досяг�
нення« (2007), грамота за пере�
могу в турнірі поетів на Всеук�
раїнській нараді молодих пись�
менників (2007)... А ще у 2008 р.
мене прийняли до лав Націо�

нальної спілки письменників
України.

Звичайно, не тільки універси�
тет формував мене, як пись�
менника та журналіста. Були й
Обухівське мистецьке братство
ім. А. С. Малишка, й літоб’єд�
нання «Радосинь« при НСПУ.
Багато чого було. Але хіба не
викладачі університету розкри�
ли переді мною всю силу редак�
торського світу: де зміна речен�
ня, одного слова або й просто
пунктуаційного знаку піднімає
написаний тобою твір на абсо�
лютно інший рівень? І де ж, як
не тут, я пізнав закони жур�
налістського буття й написав
свою першу статтю? Саме вик�
ладачі, і саме Університету «Ук�
раїна« допомогли мені утвер�
дитися у правильності зробле�
ного вибору: я – журналіст і я –
письменник.

Одначе з мого боку було б
помилкою розглядати універ�
ситет лише в якості інструменту
досягнення мети. Бо ж тоді до�
велося б відкинути інші, не
менш важливі моменти студе�

нтської пори. А їх було немало:
різноманітні події – про деякі,
як то перший друк в універси�
тетській газеті, можна говорити
й говорити, інші ж краще й по
сьогодні замовчувати; а ще –
цікаві друзі, нові горизонти та
багато чого іншого, не менш
цікавого, хвилюючого, такого,
що закарбується в пам’яті на все
життя.

Воно ж, тобто життя, на жаль,
або, на щастя, не має звички
тупцювати на місці. А значить,
настає час низько вклонитися
університетським стінам і виру�
шати далі. Що там готує мені
доля за наступним поворотом?
Не видко звідси, та дарма. Ось,
чекайте, дійду, побачу і вам роз�
повім в повісті або й у романі.

Із ювілеєм тебе, рідний уні�
верситете! 

Геннадій ГОРОВИЙ,
студент VI курсу

(спеціальність
«Журналістика»),

член Національної спілки
письменників України)

Три роки тому, коли успішно
закінчувала Кіровоградську се�
редню школу №2, я не вагалась
у виборі майбутньої професії.
Мене приваблювали еконо�
мічні науки. А от щодо навчаль�
ного закладу вагалася. Спочат�
ку подалася не до Кіровог�
радської філії Університету
«Україна». Мовляв, це зовсім
молодий навчальний заклад,
який поступається перед стар�
шими за віком ВНЗ. Але через
день�два забрала документи і
змінила свій вибір. Причина
проста – з усього побаченого і
почутого зрозуміла, що там, ку�
ди я хотіла вступати, вирішують
не знання, навіть відмінні, а
зовсім інші чинники. Батьки,
школа мене виховували інакше.

Не шкодую, що обрала філію
Університету, яка недавно стала
інститутом. Мене, як золоту ме�
далістку, зарахували за резуль�
татами співбесіди. Закінчую ІІІ
курс економічного факультету
за спеціальністю «Менеджмент
організацій».

Уже з перших днів навчання
зрозуміла, що не помилилася 
у виборі ВНЗ. Гарні і змістовні
лекції, доброзичливе і водно�
час вимогливе ставлення вик�
ладачів до студентів. Цікаво бу�
дується практика.

Група у нас дружна. Мені
довірили бути її старостою, а тро�
хи пізніше – старостою�курато�
ром. Минулого року мене обрали
головою студентської ради інсти�
туту. І хоч громадська робота за�
бирає чимало часу, стараюсь бути
на висоті і в навчанні. В інституті, як
і в школі, навчаюся на «відмінно».

А далі можлива наукова робо�
та. Ймовірна і праця на гарній по�
саді в одному із трудових колек�
тивів міста. Та впевнена, завжди
дякуватиму інституту, який став
справді моїм, за все те добре, що
дав, дає і дасть мені.

Яна КОВАЛЕНКО,
студентка ІІІ курсу

спеціальності
«Менеджмент організацій»

Кіровоградського
інституту
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Слово — студентам університету
Висока місія навчального закладу

Бо це мій інститут

Разом з друзями на екскурсії в Одесі
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Вже кілька років це гарне
дійство проводиться біля ново�
го корпусу базової структури
нашого університету. А для чого
шукати інші місця для влашту�
вання такого свята, як маємо
Площу знань, де під зеленими
шатами дубів і сосен студентсь�
ка юнь змагається в талантах,
дізнається про тих, хто найбіль�
ше відзначився в навчальному
році, який щойно фінішував.
Цьогорічне дійство набувало
особливого значення ще й то�
му, що відбувалося за три тижні
до 10�річного ювілею навчаль�
ного закладу.

Увагу присутніх привернули
численні виставки, що засвід�
чили різноманітні таланти сту�
дентів багатьох інститутів, філій
університету. Так, художньо об�
дарованих юнаків та дівчат рік у
рік у нас більшає. Журі мало з
численних робіт відібрати найк�
ращі. Я зокрема намагався вга�
дати, хто переможе в літера�

турній номінації. У багатьох були
на це найсерйозніші підстави.
Але ж Диплом один. І він у
номінації «Літературна» діс�
тався Анастасії Каліш з Кіро�
вограда. Другокурсниця спе�
ціальності «Видавнича справа
та редагування» вже має в своє�
му доробку першу книжку по�
езій, публікації в колективних
збірках.

Додам до цього, що торік у
такій номінації перемогла зем�
лячка Насті, її однокурсниця
Наталя Бардалим. Що ж, завид�
на постійність представниць
степового краю.

Серед переможців в інших
номінаціях були студенти з
різних регіонів України. Це –
Тетяна Бойчук (Дубно), Степан
Кушнір (Хмельницький), Дари�
на Кришко (Біла Церква), Світ�
лана Патра, Михайло Коптєв
(Київ).

Концертна програма свята
мала цього року особливий

характер. Журі відібрало кращі
номери для виступу на святі у
Палаці «Україна», де 20 червня
студенти, викладачі і співро�
бітники університету відзнача�
тимуть 10�річчя навчального
закладу. Головний режисер
майбутнього дійства Сергій
Мороз досить прискіпливо оці�
нював навіть кращі виступи –
адже є три тижні, щоб удоско�
налити їх, довести до гарного
рівня. Але назву тих, кому
віддало перевагу журі. Це –
співачки Тетяна Лізгунова і Юлія
Парницька, Ілонна Галицька
(Миколаїв), Денис Кудін (Ва�
сильків), Руслан Хачатрян, Іло�
на Буряк (Полтава), Ольга
Шпак, Сергій Подоляк (Хмель�
ницький), Вероніка Береза (Жи�
томир), Марина Матус (Брова�
ри), Інна Олійник та Світлана
Патра (Київ). Хореографічне
мистецтво презентуватимуть
на сценах Палацу «Україна»
Михайло Савельєв і Олена
Глушкова (Київ), миколаївці зі
своїм ритмічним танком. Се�
ред відзначених – сімейний
квартет співаків Іванцових з
Полтави, тріо «Вербонька» з

Рівного, декламатор Георгій
Кулаков з Полтави... У них є
гарні можливості 20 червня на
ювілейному святі навчального
закладу виступити на сценах
головного столичного Палацу і
показати свої таланти.

Одразу зазначимо: базова
структура університету на юві�
лейному святі буде представ�
лена ширше, ніж це окреслило�
ся на «Університетському літі –
2008». Бо кияни виступали на
інших концертах раніше, що
й дало змогу постановникам –
режисерам дійства відібрати
краще з кращих і рекомен�
дувати для сцен Палацу «Ук�
раїна». Зокрема, пісні у вико�
нанні Ані Левчук, Тетяни Кис�
ляк, Світлани Дудко, кількох
гуртів, а також танцювальну
композицію.

На святі були названі пере�
можці конкурсів, приурочених
до 10�річчя університету (про
них у наступному номері газе�
ти), а також десять нових сти�
пендіатів Президента універси�
тету (базова структура навчаль�
ного закладу).

Анатолій УРБАН
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Університетське літо#2008
Відлуння події

Співає Інна ОЛІЙНИК. Фото Наталії ГАВРИЛЮК

Танцюристки Кіровоградського інституту, котрі ретельно
готувалися до «Університетського літаC2008», на репетиції

у своєму рідному місті
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Ще недавно більшість їх, крім
занять у школі чи профтехучи�
лищі, двічі�тричі щотижня
відвідували курси доуніверси�
тетської підготовки. Наполегли�
во вчилися, щоб невдовзі, вже
нинішньої осені, стати студента�
ми вищого навчального закла�
ду. І от заняття на курсах завер�
шилися. Позаду – лекції, прак�
тичні і контрольні роботи, тесту�
вання. По�різному справлялися
176 юнаків і дівчат із цими вип�
робуваннями. Дехто, маючи
кращі знання у школі, і тут був на
висоті. Були серед курсантів і
такі слухачі, яким довелося
всерйоз братися за усунення
прогалин у засвоєнні програм�
ного матеріалу.

І ось випуск, підбиття під�
сумків. Нечисленною – всього
шість осіб – була група слухачів
із вадами слуху. Нелегко, важ�
че, ніж здоровим ровесникам,
доводилося юнакам і дівчатам.
Але вони не пасували перед
труднощами, намагаючись ні в
чому не поступатись іншим слу�
хачам. Брали старанністю,
відповідальним ставленням до
всіх без винятку занять. Тому й
оцінки високі отримували. Роз�
мовляю з братами�близнюками
Робочими – Владиславом і Вя�
чеславом. Допомагає мені в ць�
ому мати хлопців – Ірина Ми�

хайлівна. Юнаки закінчують
Київську школу�інтернат №9.
Вчаться гарно, захоплюються
тенісом, футболом. Виступають
за збірну Київської області серед
нечуючих. Амплуа різні: Владис�
лав – нападаючий, Вячеслав –
захисник. А от майбутня спе�
ціальність у хлопців одна й та ж –
«Технологія розробки, виготов�
лення та оформлення паковань».
Запитую, як і чому обрали саме
такий фах. Відповідають: учителі
спеціалізованої школи підказа�
ли. А вже під час навчання на
курсах утвердилися у своєму ви�
борі. Таку ж спеціальність мріють
отримати однокласники Владис�
лава і Вячеслава Сергій Очкур і
Христина Шелест.

На семимісячних курсах при
Інституті права і суспільних
відносин вчилася випускниця
Київської загальноосвітньої
школи №205 Євгенія Орлова.
Дівчина всерйоз налаштована
на здобуття вищої юридичної
освіти. Тож не пропускала за�
нять на курсах, гарно виконува�
ла практичні та контрольні ро�
боти. Бали у Жені з української
мови та літератури і правознав�
ства високі. Віриться, що дівчи�
на буде такою ж успішною сту�
денткою, а по закінченні на�
вчання в університеті – кваліфі�
кованим правником.

Чимало курсантів отримали
дипломи зі словами «за любов
та найкращі досягнення у вив�
ченні…». Після слова «вивченні»
зазначався певний предмет, в
якому юнак чи дівчина показали
гарні знання. Серед відзначених
– а їх близько двадцяти – я не
міг не звернути увагу на Ельвіру
Креймер. Дівчина мріє про жур�
налістську роботу. Знає, що для
цього треба гарно знати мови,
зокрема державну. Тому і в сто�
личній загальноосвітній се�
редній школі №78, і на курсах
доуніверситетської підготовки
була в числі кращих на заняттях
з української мови.

Мати Юлії Шестак дізналася
про наш університет від знайо�
мих. Тож уже кілька років Юля
цілеспрямовано готувалася до
вступу до вищого навчального
закладу. Хоче стати переклада�
чем. Дівчина вивчала у школі
німецьку і англійську мови та
самостійно – французьку. Хо�
тіла б і в університеті поглибле�
но вивчати останню з них.

Віталій Прасол, очевидно, під
впливом матері – Галини Мико�
лаївни – фахівця готельного
господарства — обрав спеціаль�
ність «Технологія харчування».
Вислухавши бали з двох пред�
метів, хлопець із задоволенням
сприйняв їх: «Непогано». Мати

юнака, котра зараз працює в од�
ному зі столичних ресторанів,
теж була задоволена: є серйозні
підстави вважати, що син стане
студентом університету.

Успішно, майже на «відмін�
но», впоралася з випробування�
ми Жаріят Омарова. Дівчина хо�
че вивчати банківську справу,
стати гарним фахівцем у цій га�
лузі. Таке прагнення своєї донь�
ки всіляко підтримують мати –
Оксана Володимирівна, праців�
ниця районного відділення Пен�
сійного фонду, та батько – Ас�
лан Сулейманович – приватний
підприємець. Жаріят із гордістю
показала мені щойно отрима�
ний диплом за глибокі знання з
математики. Призналась, що
успішному вивченню предмета
сприяла досвідчена викладачка
університету і курсів Олена Ана�
толіївна Єрмакова.

А загальний висновок з усьо�
го побаченого і почутого на ви�
пускному дні дуже втішний та
обнадійливий: гарне поповнен�
ня отримає восени наш універ�
ситет. Випускників курсів щиро і
сердечно привітали проректор
навчального закладу В.В. Мали�
шев, викладачі курсів Л.В. Урсу�
ляк та З.О. Гайова, методист
О.А. Гладун.

Анатолій УРБАН

Вже в котрий раз співробітни�
ки обласного краєзнавчого му�
зею подарували студентам
Кіровоградського інституту «Ук�
раїна» зустріч з прекрасним – з
духовними джерелами, що
живлять наш народ споконвіку.
Напередодні найсвітлішого свя�
та всіх християн, Великодня, 22
квітня відкрилась нова виставка
«Хваліте Господа з небес» з цик�
лу «Духовні скарби народу», за�
початкованого у лютому 2008
року. Цього разу представлено
вишиті панно�ікони та картини
на релігійну тематику, створені
руками талановитих кіровогра�
док, що всього півтора роки на�

зад об’єдналися в клуб народ�
них ремесел «Ниточка».

На презентації виставки вис�
тупила заступник директора
краєзнавчого музею з наукової
роботи С.Є. Колесник, яка роз�
повіла про особливості Вели�
кодня, що включає в себе обря�
ди наших предків�язичників і
бачення світу з позицій христия�
нства, подякувала за взаєморо�
зуміння та співпрацю керівницт�
ву інституту «Україна». Прорек�
тор з гуманітарних питань інсти�
туту Г.В. Хлань привітала всіх зі
святом, наголосила на важли�
вості залучення до духовності
предків молодого покоління.

Керівник клубу каретних реме�
сел «Ниточка» Н.К. Ніжнікова
розповіла про чудових талано�
витих майстрів – кіровоградців.
Співробітниця музею Г.І. Стужук
представила роботи, що експо�
нувалися на виставці. Закінчили
презентацію студентки інституту
«Україна», котрі виступили з чу�
довими піснями.

Дмитро КОЛЕСНИК,
студент І курсу 

спеціальності 
«Видавнича справа

та редагування» 
Кіровоградського інституту

Гідне поповнення

З народних джерел

З місця події

Духовність

Старший викладач кафедри
українська мова та літератури

Григорій КНЯЗЮК — ініціатор
багатьох заходів з краєзнавства.

Фото Лариси ЗОТОВОЇ
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Цього звання Київська міська
державна адміністрація у бе�
резні ц. р. удостоїла відому спі�
вачку, Заслужену артистку Ук�
раїни  Світлану Мирводу. Слід
сказати, що взагалі нинішній рік
став для вокалістки щедрим на
події – по�перше, у столичному
Будинку вчителя відбувся її кон�
церт «Мій щасливий день», який
пройшов із великим успіхом
і був присвячений дню народ�
ження співачки, по�друге, вона
залюбки виконує високу місію
посла української культури  під
час своїх поїздок за кордон. От і
цього року вона дуже успішно
гастролювала у Флориді на зап�
рошення голови  17�го відділу
Союзу українок Америки в Ма�
ямі імені Олени Теліги Ірени
Дзюбинської – для участі у фес�
тивалі «День української куль�
тури». Разом зі Світланою зап�
рошення одержали і ведуча
мистецьких програм НРКУ Ніна
Шаварська та відомі художниці
– Ніна Саєнко з донькою Лесею
Майданець.

– Тож як проходили Дні УкC
раїни у Флориді?

— Ми з нашої зими відразу по�
трапили у спекотне літо. А вже
наступного дня відбулася перша
зустріч із українською громадою

міста Голлівуд. І хоч наша твор�
ча група була дуже нечислен�
ною, все ж мистецтво України
було представлене різноплано�
во: декоративне мистецтво – го�
белени, килими, мозаїка со�
ломкою – репрезентували Зас�
лужений діяч мистецтв Ніна
Саєнко та її донька Леся, пое�
тичне слово – Ніна Шаварська,
а красу сучасної і народної ук�
раїнської пісні тамтешнім слуха�
чам доносила я.

— Який був слухач?
— Досить різний за віком. Це

представники третьої і четвер�
тої хвилі еміграції. Репертуар
уточнювався буквально у про�
цесі виступу. Сама зустріч відбу�
валася як щире і зацікавлене
спілкування – ми розповідали
про себе, про культуру сьо�
годнішньої України тощо. Мо�
лодь тепло відгукнулася на су�
часні романси, а чимало пісень
підхоплювали всі присутні –
зокрема «Гуцулку Ксеню», «Чом
ти не прийшов», «Стоїть гора
високая»... А після концерту
відбулося більш тісне спілкуван�
ня, і вдячні шанувальники зі
сльозами на очах висловили
нам своє захоплення. Одна пані
так і сказала: «Ви своїм мистецт�
вом подарували нам євшан�

зілля»... Одне слово, зустрічі бу�
ли незабутні. У місті Норт Порт,
де ми виступали на українській
вечірці, наступного дня був ор�
ганізований великий концерт і
виставка робіт наших майстрів.
По тому – знову цікаві зустрічі,
знайомства, щире спілкування.
Наші останні концерти були в
Українському культурному
центрі Маямі перед українсь�
кою громадою міста Купер Сіті,
але найемоційнішим був кон�
церт у залі при українській

церкві в Маямі, де, окрім діас�
пори, була велика група з Вене�
суели. І коли я заспівала
іспанською, оплески не вщуха�
ли дуже довго...

Хочу сказати, що подібні
зустрічі сприяють підтримці ду�
ховності українців поза межами
Вітчизни. Люди, які там живуть,
може, й щасливі, але як світять�
ся їхні очі, коли вони говорять
про Україну, як мріють вони про
подорожі на рідну землю. Ма�
буть, правду кажуть, що краще,
ніж удома, не буває ніде...

Вадим ГУСЄВ,
кореспондент

(«Голос України»,
15 травня 2008 р.)

Чи могли б ви провести п’ять
святкових днів не за тра�
диційним столом, а з імпровізо�
ваним, до якого несуть смажену
на вогнищі картоплю або юшку
замість банального олів’є? Чи
бувало з вами так, що ви заси�
нали в наметі, а прокидалися
раптово у лісовій Венеції? Сту�
дентам Кіровоградського інсти�
туту «Україна», котрі поїхали ко�
зацькими шляхами, випала на�
года відчути справжній екстрем.

Першою перепоною був упер�
тий нерозтягуваний простір фір�
мового автобуса «Україна», в
який потрібно було вмістити
увесь реманент та самих подо�
рожуючих. Водій зумів на диво
успішно пройти випробування з
еквілібристики, навіювання та
логістики. Внаслідок перших
успіхів студенти інституту опи�

Світ твоїх захоплень

«Козацькі шляхи — це наші дороги...»

Студенти Кіровоградського інституту — чи не найактивніші учасники акції «Козацькими шляхами». 
Про свої незабутні враження від подорожі розповідає  Ігор ШАГІН

На знімку (зліва направо):  учасники багатьох конкурсів
з  Кіровоградського інституту Михайло СІЧКИН,

Ася ШЛЯХОВА і Дар’я БАНДУРОВСЬКА
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Студентський квиток третьокурсниці факультету економіки та
менеджменту (спеціальність «Облік та аудит») Кузьменко Олени
Олександрівни вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Студентський квиток шестикурсниці факультету економіки та
менеджменту (спеціальність «Менеджмент організацій») Лисенко
Ірини Петрівни вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Студентський квиток шестикурсниці факультету інженерних
технологій (спеціальність «Технологія харчування») Березенко
Ольги Іванівни вважати недійсним у зв’язку з втратою.
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Хто народжений з талантом
та для таланту, той знаходить

у ньому своє найкраще існування
(Гете)

Нещодавно у головному кор�
пусі Університету «Україна» в
рамках проекту клубу «Облич�
чям до обличчя» відбулася
зустріч Народної артистки
Російської Федерації Лариси
Олександрівни Доліної зі сту�
дентами Університету «Україна»
та членами «Спілки громадсь�
ких організацій інвалідів Києва».
Незважаючи на щільний графік,
незадовго до свого концерту,
що відбувся того ж дня у «Палаці
Україна», співачка знайшла час
для спілкування з майбутнім на�
шої держави – студентами, ак�
тивною молоддю м. Києва. Зуст�
річ пройшла у невимушеній гос�
тинній обстановці, де кожен міг
поспілкуватися зі співачкою, нажи�
во почути її голос, задати питання.

Що ж ми дізналися з роз�
повідей артистки? Передусім,
вражає сильний вольовий ха�
рактер співачки. Свою кар’єру
вона будувала сама, незважаю�
чи на перепони, тернисті шляхи
до мистецьких вершин, незгоду
батьків, котрі хотіли бачити
свою дочку в іншій професійній
якості. «Ніколи не дозволяй го�
ворити собі, обіцяти те, що ти
не зможеш зробити. Якщо в те�
бе є мрія, ти повинен її захища�
ти. Якщо люди не можуть чо�
гось зробити у своєму житті, во�
ни скажуть, що й ти не можеш
ніколи зробити цього в своєму
житті. Якщо ти хочеш чогось,
іди й візьми!»

Саме цим і керувалася 
– У 16 років я випурхнула з

рідної оселі батьків, де було так
затишно і спокійно. Батьки ви�
ховували мене у рожевих оку�
лярах, я росла в інтелігентній
освіченій сім’ї. Для мене було

шоком, коли в консерваторії від
виконавців за кулісами чула не�
цензурні слова, – з посмішкою
згадує співачка. 

Девіз її простий, але суттєвий
для кожного! «Йти до кінця».
Здавалося б, ця людина просто
співає і насолоджується життям,
але все, що ми бачимо на екра�
нах телевізорів – це її дуже
копітка праця, така ж, а то й
більша, як і кожної людини на
цій планеті. Як сказала Лариса
Олександрівна, у зірок своя,
можна сказати, особлива, твор�
ча праця, яка потребує багато
життєвої енергії, сили і наснаги. 

– Для мене ніколи не було
кумирів, з дитинства я просто
співала пісні виконавців, які
мені подобалися. З тих неба�
гатьох достойних, музичне мис�
тецтво яких особливо хвилює,
і колись, і сьогодні для мене взір�
цем залишається король джазу,
людина, творчість якої викли�

кає в мене посмішку і сльози,
захват і нестримний політ душі.
Ім’я цієї людини – Стіві Вандер.

На думку Лариси Олексан�
дрівни, чим талановитішою є
людина, тим менше у неї зірко�
вості. Сама вона, дуже гарна і
відома співачка, з людей, котрі
водночас можуть бути членом
Ради Президента Російської
Федерації, а в інший момент,
відклавши все, відмінити важ�
ливі прес�конференції, для того
щоб зустрітися зі студентами –
людьми з особливими потре�
бами. Спілкуючись з Ларисою
Доліною, ми побачили в ній не
зарозумілу і пихату зірку, а ціка�
вого співрозмовника, людину з
багатим, непересічним життє�
вим досвідом, справжню осо�
бистість... 

Олександр ВОРОНА,
випускник університету

Зустрічі з прекрасним

Народжена з талантом

Залікову книжку першокурсника інституту права і суспільних
відносин (спеціальність «Правознавство») Розмислова Дмитра
Миколайовича вважати недійсною у зв’язку з втратою.

Студентський квиток і залікову книжку п’ятикурсниці факультету
соціальних технологій (спеціальність «Психологія») Михайленко
Олени Степанівни вважати недійсними у зв’язку з втратою.

Студентський квиток шестикурсника факультету економіки та менеджменту
(спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») Коло�
дяжного Сергія Олексійовича вважати недійсним у зв’язку з втратою.


