
Місія Університету «Ук�

раїна» — якісна доступна вища
освіта для людей, які прагнуть
повної особистісної саморе�
алізації на користь суспільства.

Мета діяльності Універси�

тету «Україна» — надання ви�
щої освіти всім бажаючим, зо�
крема молоді з малозабезпече�
них родин, яка прагне отримати
сучасну якісну освіту, та молоді
з особливими потребами — че�
рез впровадження новітніх
освітніх технологій.

Відкритий міжнародний

університет розвитку люди�

ни «Україна» створений
у 1999 році за підтримки Київ�
ської міської адміністрації, об�
ласних та міських рад регіонів
України. Мережу територіаль�
но відокремлених структурних
підрозділів утворюють 12 інсти�
тутів, 11 філій, 16 регіональних і
110 локальних центрів дис�
танційного навчання в усіх об�
ластях України. Сьогодні в
університеті на денній, заочній
та дистанційній формах нав�
чання за 72�ма різними рівнями
ліцензованих напрямів та
спеціальностей навчається по�
над 47 тисяч студентів, з них
близько 9% інвалідів. Універ�
ситет «Україна» є вищим нав�
чальним закладом класичного
типу, тобто в ньому представ�
лений широкий спектр спеціа�

льностей різних напрямів — фі�
лології та масових комунікацій,
біомедичних, пакувальних, ін�
женерних, автомеханічних,
комп’ютерних, соціальних тех�
нологій, економіки і менедж�
менту, правознавства і міжна�
родних відносин.

Навчальний процес в універ�
ситеті здійснюється колективом
висококваліфікованих викла�
дачів, який очолює Петро Ми�
хайлович Таланчук — Заслуже�
ний діяч науки і техніки України,
дійсний член Академії педа�
гогічних наук України, доктор
технічних наук, професор, ініціа�
тор створення і президент Ака�
демії інженерних наук України,
член чотирьох міжнародних

академій, почес�
ний ректор Націо�
нального техніч�
ного університету
України «Київсь�
кий політехнічний
інститут», перший
міністр освіти не�
залежної України.

Загальна кіль�
кість викладачів по
мережі універ�
ситету в 2006/
2007 н. р. станови�
ла близько 5 тис.
осіб, з них 614 пра�
цюють у базовій
структурі в м. Київ.
При цьому в ба�
зовій структурі 58
(9,4%) становлять
доктори наук, про�
фесори і 168
(27,4%) — канди�
дати наук, до�
центи. Загалом в
університеті пра�
цюють 235 (5,5%)
докторів наук, про�
фесорів і 1 198 (28%) кандидатів
наук, доцентів.

Крім навчання, на Вас чекає
справжнє захоплююче студент�
ське життя! Всім студентам уні�
верситету надається можли�
вість брати участь у різноманіт�
них університетських заходах —
туристичних подорожах, бла�

годійних та екологічних акціях,
спортивних змаганнях, КВК,
брейн�рингах, творчих конкур�
сах, святкуваннях, які прово�
дять базова структура чи тери�
торіально відокремлені струк�
турні підрозділи університету;
побувати у чарівних місцях,
познайомитися з цікавими
людьми, знайти нових друзів.

Запрошує університет

Абітурієнт
2006

Гість університету — міністр освіти та науки

України С. М. Ніколаєнко

Президент університету 

П. М. Таланчук



2 20.06.2007  № 5�6 (84�85)

Факультет економіки та менеджменту в 2005 році пройшов Дер�
жавну процедуру акредитації освітньо�кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» зі спеціальностей «Фінанси», «Банківська справа»,
«Облік та аудит», «Менеджмент організацій» та ліцензування прог�
рам магістерської підготовки цих спеціальностей.

Історія факультету економіки та менеджменту почалася у 1999
році, коли Університет «Україна» отримав ліцензію на підготовку
фахівців за спеціальністю «Фінанси», відповідно до якої було на�
брано на І�й курс дві групи студентів: ФН�91, ФН�92. Навчання по�
чалося 1 жовтня 1999 року. Відповідно до вимог забезпечення на�
вчального процесу була створена кафедра фінансів, завідував ка�
федрою кандидат наук, доцент В. В. Красношапка.

Робота з ліцензування спеціальностей економічного профілю бу�
ла закінчена у 2000 році. На початку 2000—2001 навчального року
було прийнято рішення про створення факультету економіки та ме�
неджменту, який очолювала О. А. Ромазанова. Факультет складав�
ся з 4�х кафедр: фінансів, обліку і аудиту, банківської справи, мене�
джменту організацій.

Тоді ж факультет економіки та менеджменту було передислоко�
вано на нові навчальні площі у Подільський район. Деканом фа�
культету став В. В. Лавринович.

З 2002 року кафедру фінансів очолив кандидат економічних на�
ук, доцент П. П. Закорко, він же став і на чолі факультету економіки
та менеджменту. Навчальний процес на факультеті, зважаючи на
збільшення кількості студентів, було організовано в дві зміни.
У 2006–2007 навчальному році на факультеті налічувалося 2 226
студентів.

Навчальний процес організовано в новому сучасному корпусі,
що по вулиці Львівській, 23, де аудиторії обладнані інтерактивними
дошками та мультимедійними системами. Студенти користуються
електронною бібліотекою та комп’ютерною мережею Internet.

Випускники університету мають можливість працювати керівни�
ками підприємств, установ і організацій різних форм власності,
керівниками підрозділів зовнішньоекономічної діяльності, мене�
джерами страхових та інвестиційних компаній, у комерційних бан�
ках, фінансово�кредитних установ, відділах маркетингу, бухгал�
терського обліку, планово�фінансових, стратегічного розвитку.

Кафедра фінансів

У 2003–2004 навчальному році факультет економіки та менедж�
менту очолила кандидат економічних наук, доцент А. В. Коротєєва.
Колективом кафедри була продовжена науково�методична робота
щодо впровадження принципів Болонського процесу в підготовку
фахівців з фінансів, удосконалення науково�методичних комп�
лексів дисциплін, закріплених за кафедрою, створення методично�
го забезпечення дистанційного навчання. Підготовка майбутніх
фінансистів здійснюється за ОКР: «бакалавр», «спеціаліст»,
«магістр» та за програмою перепідготовки спеціалістів.

Кафедра маркетингу

Активність підготовки фахівців з маркетингу обумовлена нагаль�
ними потребами розвитку української економіки як соціально
орієнтованої ринкової економіки та вимогами інтеграції її до
міжнародних економічних відносин.

З вересня 2003 року на факультеті економіки та менеджменту бу�
ло створено кафедру маркетингу, яку очолила доктор економічних
наук, професор Л. Ф. Романенко. Спеціальність «Маркетинг» ліцен�
зовано за рівнем «магістр».

Колектив кафедри підготував програму короткострокових курсів
підвищення кваліфікації з маркетингу, яка користується значним
попитом серед українських підприємств та організацій.

Кафедра менеджменту організацій

Кафедра менеджменту організацій — одна з провідних на факуль�
теті. Офіційною датою її заснування вважається 07.04.1999 року.

Кафедру очолює Т. І. Пішеніна — кандидат технічних наук, стар�
ший науковий співробітник, доктор економіки та менеджменту,
дійсний член Міжнародної академії менеджменту.

Здійснюється перехід до нових, переважно комп’ютерних техно�
логій навчання, впровадження імітаційних моделей мікро� та мак�
рогосподарських систем, освоєння сучасних програмних продуктів.
Організація навчального процесу на кафедрі опрацьована, запро�
ваджені сучасні навчальні плани, які визначають цикли гуманітар�
них, фундаментальних, професійно�орієнтованих дисциплін за фа�
ховим спрямуванням, а також вибіркових навчальних дисциплін
освітньо�кваліфікаційних рівнів підготовки «бакалаврів»,
«спеціалістів» та «магістрів».

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності створе�
на з метою забезпечення організаційної, навчально�методичної,
наукової, виховної роботи у підготовці майбутніх менеджерів
зовнішньоекономічної діяльності.

Завідувач кафедри С. В. Карпенко — кандидат економічних наук,
доцент. У 1999 році захистив дисертацію на тему: «Проблеми роз�
витку малого підприємництва».

Кафедра спрямовує свою діяльність на організацію і здійснення
на належному науково�методичному рівні навчально�виховного
процесу з дисциплін, визначених навчальним планом з метою
підготовки майбутніх менеджерів та надання студентам знань,
умінь, навичок з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції теорії і практики,
ефективності застосування новітніх технологій у навчальний про�
цес, враховуючи специфіку університету інтегрованого типу.

Під час навчання за фахом студенти отримують знання щодо спо�
собів оптимізації діяльності підприємств, законів економічного роз�
витку в ринкових умовах господарювання, міжнародної економіки,
кредиту, обліку, фінансів, оподаткування, митної справи, ефектив�
ності організаційно�економічних процесів.

Студенти беруть участь у культурних програмах університету,
відвідують історико�культурні установи Києва, організують куль�
турно�масові заходи факультету та університету.

Кафедра банківської справи

Університет у 2000 році вперше здійснив набір студентів за
спеціальністю «Банківська справа», а у 2002 році була організована
кафедра банківської справи, яку очолив кандидат економічних на�
ук, доцент І. М. Лазепка; з 2004 року очолює кафедру доктор еко�
номічних наук, доцент С. А. Циганов.

З метою підвищення конкурентоздатності наших спеціалістів на
ринку праці навчальним планом передбачений ряд дисциплін, які
не викладаються в інших закладах, але вкрай необхідні для по�
глибленого вивчення окремих ділянок банківської діяльності, а са�
ме: «Кооперативні банки», «Картковий бізнес», «Організація і про�
гнозування готівкового грошового обігу в банках», «Кредитні
спілки».

Кафедра обліку та аудиту

Перший набір студентів було здійснено в 2000 році. З 2003 року
кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент О. П. Гаценко,
яка організувала роботу колективу з науково�методичного забезпе�
чення програм підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів та пе�
репідготовки спеціалістів.

Студенти не тільки набувають глибокої теоретичної підготовки,
але й опановують прикладні комп’ютерні бухгалтерські програми,
здобувають практичних навичок обліку.

Кафедра загальноекономічних дисциплін

Кафедру загальноекономічних дисциплін було створено у 2004 ро�
ці, очолив її кандидат економічних наук, доцент О. М. Святославов.

Факультети і відділення

Факультет економіки та менеджменту
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Колектив кафедри забезпечує фундаментальну базову економічну
підготовку не тільки студентів економічного факультету, а і всього
Університету «Україна».

Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні навчально�ме�
тодичної літератури. Йдеться про підручники, навчальні посібники,

Наші спеціальності забезпечать ваше майбутнє

Факультет створено Наказом Президента Університету «Україна»
від 15 квітня 2002 року. З того часу тут проводиться підготовка
фахівців за спеціальностями: «Дизайн», «Хімічна технологія туго�
плавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Технологія харчу�
вання», «Електронна побутова апаратура».

Очолює факультет кандидат технічних наук, доцент Віктор Дмит�
рович Білоусов.

На факультеті створено два навчально�науково�виробничі комп�
лекси (з Київським індустріальним технікумом та Технікумом гро�
мадського харчування). На факультеті працюють три� та шес�
тимісячні курси доуніверситетської підготовки.

Спеціальність «Дизайн»

Освітньо�кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Напрям підготовки: дизайн.
Підготовка фахівців з дизайну і реклами здійснюється на основі

синтезу сучасних вітчизняних та іноземних досягнень з використан�
ням практичного досвіду роботи рекламно�дизайнерських фірм.
Це — розробка логотипів; інтер’єрів офісів і магазинів; оформлення
вітрин магазинів зразками різних товарних груп; кольорове
оформлення інтер’єру; художнє оформлення рекламних оголо�
шень, покажчиків, текстів; рекламна викладка товарів у торговель�
ній залі; освітлення цих товарів і зали тощо.

Навчальний процес на кафедрі дизайну здійснюється колекти�
вом висококваліфікованих викладачів. Серед них: Олександр Ро�
манович Горбик — кандидат архітектури, старший викладач,
постійний автор журналів «Будівництво України», «Архітектурна
Україна», «Вісник Академії архітектури України», головний редак�
тор журналу «Тест будівельних товарів»; Леонід Йосипович Гук —
заслужений працівник культури України, старший викладач. Очо�
лює кафедру доцент Анатолій Іванович Ломовський — член
Національної спілки художників України, член правління Спілки
художників України, заступник голови живописної секції Київсь�
кої організації НСХУ.

Спеціальність «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих

і силікатних матеріалів»

Освітньо�кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Напрям підготовки: хімічна технологія.
Протягом навчання студенти оволодівають технологіями вироб�

ництва новітніх будівельних матеріалів і виробів: високоякісне фло�
ат�скло; склоблоки; триплекс; архітектурно�будівельна цегла та ка�
мені; черепиця; теплоізоляційні керамічні матеріали (керамзит
(хайдіт), аглопорит тощо); полімернобітумні матеріали; екструзій�
ний полістирол; базальтові тепло� звукоізоляційні матеріали; конст�
рукційно�теплоізоляційні блоки з ніздрюватих бетонів; гарнітури
санітарної кераміки; тротуарні бетонні плитки; плитки для підлог
і облицювання (внутрішнього і зовнішнього); сухі будівельні суміші
(клей для плитки, штукатурка, шпаклівка) тощо.

Бакалавр з хімічної технології та інженерії відповідно до фунда�
ментальної і професійно�орієнтовної підготовки може виконувати
такі види професійної діяльності:

— науково�дослідну: проведення наукових досліджень у галузі
синтезу нових речовин і матеріалів; розробка нових процесів
хімічної технології, моделювання й оптимізація виробничого устат�
кування; експерименти з випробування нового обладнання; визна�
чення і аналіз властивостей речовин та матеріалів, які використову�
ються й отримуються; проведення патентного пошуку й аналізу літе�
ратури;

— проектну: проведення проектування хіміко�технологічних
схем, оформлення проектної документації;

— технологічну: експлуатація діючих виробництв; контроль якості
сировини, допоміжних матеріалів і продукції; участь у виробленні
технологічних рішень з організації і вдосконалення виробництва;
проведення аналізу діючих технологічних схем і розрахунку техно�
логічних параметрів.

Спеціальність «Виробництво тугоплавких неметалевих

і силікатних матеріалів та виробів»

Освітньо�кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.
Напрям підготовки: хімічна технологія.
Посади, які може обіймати молодший спеціаліст: лаборант (хі�

мічні та фізичні дослідження); технік�технолог, технік�лаборант
(хімічні та фізичні дослідження); технік�лаборант (хімічне виробни�
цтво); технік; технолог.

Спеціальність «Технологія харчування»

«Їжа повинна бути ліками, 
а ліки — їжею»

Гіппократ
Освітньо�кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Напрям підготовки: харчові технології та інженерія.
Культурі харчування людина вчиться протягом життя. Крім цього,

смачно приготовлена, здорова їжа — це витвір мистецтва.
Опановуючи спеціальність «Технологія харчування», Ви зможете

спробувати створити свій власний шедевр, оволодієте техно�
логічними системами виробництва продукції ресторанного, ліку�
вально�профілактичного, дієтичного і дитячого харчування.

Уміння правильно організувати процес харчування — це один із
найважливіших факторів збереження здоров’я, фізичної, розумо�
вої активності та настрою людини... Тому бути фахівцем у цій га�
лузі — сучасно, відповідально й актуально! Це одна із професій, яка
завжди буде перспективною, необхідною і престижною.

Спеціалістів саме такого напрямку готує кафедра технології хар�
чування.

Фахівці, які отримують диплом спеціаліста з фаху «Технологія
харчування», можуть працювати в сфері торгівлі, закладах ресто�
ранного господарства, маркетингових фірмах (різного розміру,
форм власності та організаційно�правових форм господарювання),
зовнішньоекономічних організаціях, інформаційно�обчислюваль�
них центрах, проектних організаціях, у центрах зайнятості, консал�
тингових фірмах, довірчих товариствах (трастах), інвестиційних
і страхових компаніях тощо.

Спеціаліст, котрий отримав диплом з фаху «Технологія харчуван�
ня», може брати участь в управлінні технологічними процесами
з переробки сировини та перетворення її на високоякісну про�
дукцію; у розробці та впровадженні екологічно чистих, ресурсо�
зберігаючих, економічно доцільних технологій.

Обираючи означену спеціальність, Ви не пожалкуєте: адже що�
дня відкриваються нові підприємства ресторанного господарства,
які потребують освічених, високоінтелектуальних, енергійних фа�
хівців. Ми чекаємо на Вас!

Фахівець, здатний виконувати професійну роботу за спеціальністю,
може обіймати посади начальника зміни, завідувача виробничої лабо�
раторії, інженера�технолога, інспектора з якості, викладача спеціаль�
них дисциплін у вищих навчальних закладах І рівня акредитації.

Бакалавр з технології харчування може продовжити навчання на
здобуття рівня магістра професійного спрямування за напрямом
«Технологія харчування».

Факультет інженерних технологій

конспекти лекцій, різні види допоміжної літератури. Наші кращі викла�
дачі — автори багатьох методичних розробок з проведення семінарів,
практичних занять. Чимало з них видруковано у різних видавництвах
нашої країни, а також у видавництві Університету «Україна», причому
як для денної, заочної, так і для дистанційної форм навчання.
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Спеціальність «Електронна побутова апаратура»

Освітньо�кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Напрям підготовки: радіоелектронні апарати.
Кваліфікація бакалавра з цієї спеціальності забезпечується

поглибленим вивченням фундаментальних дисциплін і підготов�
кою в галузі радіоелектроніки, обчислювальної техніки, інформати�
ки та метрології. Особлива увага приділяється використанню пер�
сональних комп’ютерів та сучасного програмного забезпечення для
автоматизованого проектування, а також ознайомленню з перспек�
тивною електронною апаратурою відомих закордонних фірм.

Бакалавр за професійним спрямуванням «Електронні апарати» —
це особа з вищою освітою, основна сфера діяльності якої — проек�
тування, виробництво, дослідження, експлуатація, випробування,
а також обслуговування і ремонт широкого спектру електронної та
радіоелектронної апаратури — найрізноманітнішої за принципами
функціонування, складністю, за елементною базою і матеріалами,
що використовуються, технологічними процесами виготовлення, за
призначенням. Це радіотехнічні апарати, комплекси та системи,
електронно�обчислювальні засоби, пристрої та системи радіоло�
кації та радіонавігації, побутова електронна апаратура, засоби
зв’язку, медичні та біотехнічні електронні апарати і системи, елект�

ронне обладнання для наукових досліджень, контрольно�вимірю�
вальні системи в засобах автоматизації виробництв тощо.

Бакалавр за професійним спрямуванням «Електронні апарати»
може працювати на державних та приватних промислових
підприємствах, у науково�дослідних, проектних і конструкторських,
а також монтажних організаціях, що займаються виробництвом,
проектуванням, дослідженням та установкою електронних апаратів
різноманітного призначення.

Крім того, випускники кафедри претендуватимуть на
відповідальні посади у наукових установах, організаціях та фірмах,
діяльність яких пов’язана з використанням, обслуговуванням та ре�
монтом радіоелектронних і електронно�обчислювальних засобів,
електронного наукового, медичного контрольно�вимірювального
обладнання, систем автоматизованого управління, побутової
електронної апаратури тощо. У комерційних підрозділах та фірмах,
пов’язаних з продажем та збутом електронних апаратів, вони мо�
жуть обіймати посади референта, консультанта з питань техніки,
менеджера.

Останнім часом на факультеті, як і в університеті загалом, чимало
зроблено і робиться для зміцнення матеріально�технічної бази,
поліпшення навчально�виховної роботи.

Сьогодні немає жодної галузі народного господарства, науки
і техніки, де б комп’ютерні технології не відігравали провідної ролі
і не забезпечували б основну складову їхнього розвитку і прогресу.
Комп’ютерні науки розвиваються з надзвичайною динамічністю, що
не має аналогів за всю історію людства. Попит на фахівців цього
профілю постійно зростає, відкриваючи безмежний простір для
творчої діяльності працьовитих і талановитих фахівців.

У нас в університеті факультет комп’ютерних технологій готує
фахівців за трьома спеціальностями: програмне забезпечення авто�
матизованих систем (напрям — програмна інженерія, комп’ютер�
ний еколого�економічний моніторинг); екологічна сертифікація
підприємств, моніторинг і оптимізація виробництва (напрям — ком�
п’ютерні науки) та комп’ютерні системи та мережі (напрям — ком�
п’ютерна інженерія).

Факультет очолює доктор технічних наук, професор, академік
Академії інформатики України, лауреат Державних премій СРСР та
УРСР, Головний конструктор багатьох обчислювальних машин,
систем та пристроїв Станіслав Сергійович Забара.

Перший етап навчання з усіх спеціальностей (4 роки) завер�
шується отриманням диплома бакалавра державного зразка. У по�
дальшому бажаючі можуть продовжити навчання за програмою
спеціаліста або магістра.

Концепція навчання на факультеті, крім вивчення фундаменталь�
них наук, полягає у наданні студентам ґрунтовних навичок з роз�
робки та експлуатації програмно�технічних засобів проектування
автоматизованих систем різного напряму. Кожен студент забезпе�
чується окремим робочим місцем у комп’ютерних класах.

Студенти проходять виробничу і переддипломну практику на
провідних підприємствах і фірмах Києва. Налагоджено плідну
взаємодію з профільними кафедрами Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут». Студенти
залучаються до активної науково�дослідної роботи. Викладачі фа�
культету опублікували 22 монографії та навчальні посібники, понад
130 наукових праць у фахових виданнях.

Кафедра інформаційних технологій та програмування

Головним змістом спеціальності «Програмне забезпечення авто�
матизованих систем» є застосування комп’ютерних технологій та
розробка прикладного програмного забезпечення, що спрямоване
на автоматизацію різних сфер інтелектуальної діяльності людства:
інженерної, соціальної, економічної, наукової тощо.

Напрями діяльності випускників кафедри: сучасне програмуван�
ня; засоби та методи Internet�технологій, Web�дизайн, електронна
комерція; проектування мультимедіа�інформаційних ресурсів у ме�

режі Internet; розробка прикладних програмних систем (офісних,
банківських та інших); програмне забезпечення діяльності ор�
ганізації; створення баз даних, систем автоматизації бізнес�про�
цесів, діловодства тощо; автоматизація проектування інженерних
об’єктів; створення робочих місць із мережною підтримкою,
підключення до інформаційних ресурсів Internet, впровадження за�
собів захисту інформації тощо.

На кафедрі працюють чотири доктори і дев’ять кандидатів наук.
Кафедру очолює професор Станіслав Сергійович Забара.

Кафедра комп’ютерного еколого�економічного моніторингу

Потреба у фахівцях за спеціальністю «Комп’ютерний еколого�
економічний моніторинг» з кожним роком стає гострішою, що
пов’язано із антропогенним впливом на довкілля наслідків госпо�
дарської діяльності. Забезпечення екологічної безпеки довкілля як
напрям інтелектуальної і науково�практичної діяльності визнано
найпріоритетнішим у Європі й усьому світі. Майбутні фахівці за цією
спеціальністю набувають знань та умінь у вирішенні завдань дослі�
дження технологічних об’єктів та систем і математичного та
комп’ютерного моделювання процесів розповсюдження забруд�
нень у довкіллі (у повітрі, водоймах, річках, підземних водах тощо),
задач прогнозування стану довкілля, створенні розподілених баз
даних стану довкілля на базі системного і прикладного програму�
вання, виконують екологічну експертизу та сертифікацію під�
приємств.

Напрямки діяльності: комп’ютерний еколого�економічний моні�
торинг державних та приватних підприємств (еколого�економічна
експертиза та еколого�економічна сертифікація підприємств); ін�
формаційне та програмне забезпечення автоматизації технологіч�
них процесів та систем комп’ютеризації підприємств; комп’ютерне
і математичне моделювання та прогнозування стану навколишньо�
го середовища та побудова експертних систем (наукова діяль�
ність); створення та адміністрування розподілених баз даних еко�
логічних систем; розробка систем управління екологічними систе�
мами; дослідження технологічних процесів об’єктів, що проекту�
ються, та їхня еколого�економічна експертиза з використанням су�
часних інформаційних технологій.

На кафедрі працюють чотири доктори та сім кандидатів наук.
Очолює кафедру доцент Кирило Харитонович Зеленський.

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Фахівці цієї спеціальності беруть участь у створенні, інсталяції
технічних засобів і програмного системного забезпечення комп’ю�
терних систем, комплексів та мереж загального і спеціального при�

Факультет комп’ютерних технологій
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значення. Ця спеціальність має більш технічне спрямування, ніж по�
передні, і водночас підтримується потужною підготовкою з програ�
мування.

Напрямки діяльності: створення, монтаж та експлуатації роз�
поділених комп’ютерних систем; засоби та методи Internet�техно�
логій, Web�дизайн; адміністрування мереж та систем; створення та
експлуатація комп’ютерних пристроїв і комплексів; створення прик�
ладного та системного програмного забезпечення; програмно�

технічне забезпечення діяльності організації: комплектація телеко�
мунікаційної техніки, інсталяція програм, створення баз даних,
підключення до інформаційних ресурсів Internet.

На кафедрі працюють чотири доктори та тринадцять кандидатів
наук. Кафедру очолює доцент Анатолій Григорович Тимошенко.

Викладачі і студенти факультету беруть активну участь в спортив�
ному житті навчального закладу. Найбільш відомі здобутки шахістів
і шашкістів у різного роду районних, міських змаганнях.

Факультет біомедичних технологій — один з наймолодших в уні�
верситеті. До його складу входять кафедри мікробіології та сучас�
них технологій, екології та охорони навколишнього середовища.
Найближчим часом планується в рамках факультету створити ка�
федру біотехнології.

Кожна кафедра націлена на вирішення актуальних проблем
взаємодії людини з природою і готує компетентних спеціалістів
у відповідних галузях.

Базовими дисциплінами на факультеті біомедичних технологій
є мікробіологія та імунологія.

З мікробіологією людство пов’язує найбільші сподівання, а саме:
— можливість профілактики, діагностики і лікування інфекційних

захворювань;
— селекцію мікроорганізмів�продуцентів різних хімічних сполук,

антибіотиків і ферментів;
— значне підвищення врожайності сільськогосподарських куль�

тур і збереження родючості ґрунтів;
— розробку методів боротьби зі збудниками хвороб сільськогос�

подарських рослин;
— вивчення причин та розробку методів боротьби з біопошко�

дженнями бетонних і металевих споруд, кабельних мереж та вит�
ворів мистецтва;

— переробку відходів, що забруднюють довкілля.
Завдяки об’єднанню зусиль колектива викладачів кафедр випу�

скники володітимуть новітніми біологічними технологіями і мати�

муть змогу працювати в науково�дослідних лабораторіях та вироб�
ництвах промисловості мікробного синтезу.

Імунологія вийшла з надр мікробіології і вивчає механізми захис�
ту людини і тварин. Останніми роками імунологічні дослідження
увійшли майже у всі сфери біології та медицини, спрямовуються на
розв’язання проблем трансплантації органів, створення вакцини
проти СНІДу, імунотерапії раку, аутоімунних захворювань й алергії. 

На факультеті готують унікальних фахівців, які зможуть працювати
імунологами в клініках і науково�дослідних лабораторіях. Наші випуск�
ники успішно користуватимуться набутими знаннями в сфері генної ін�
женерії — створення та отримання препаратів з ембріональних клітин.

Надзвичайно актуальними є аспекти взаємодії людини і приро�
ди, що вивчаються на кафедрі екології та охорони навколишнього
середовища, оскільки людство опинилося перед загрозою еко�
логічної катастрофи і потребує фахівців для попередження та квалі�
фікованого розв’язання екологічних проблем. Студенти�екологи го�
туються до розробки перспективних екологічно чистих енерго�
зберігаючих технологій і методів невиснажливого природокористу�
вання. Випускники кафедри здатні приймати компетентні рішення
з урахуванням соціальних і економічних особливостей нашої дер�
жави та вимог національного і міжнародного законодавства.

Вивчивши потреби сучасного ринку професій, ми впевнені, що
наші випускники — спеціалісти мікробіологи, імунологи, вірусологи
та екологи — зможуть успішно реалізувати здобуті знання у прак�
тичній роботі.

Факультет біомедичних технологій

Людське життя, існування особистості, її прагнення, домагання,
розкриття внутрішнього потенціалу, психічне і фізичне здоров’я, про�
фесійне становлення були у центрі уваги багатьох професій, які нале�
жать до типу «Людина – людина». Серед них особливо актуальними
є спеціальності психолога, соціального працівника та реабілітолога.

Опанування ними пропонує один із найбільших та найпо�
тужніших факультетів Університету «Україна» — факультет соціаль�
них технологій з його п’ятьма кафедрами: психології, клінічної пси�
хології, соціальної роботи, реабілітації та фізичного виховання. 

Спеціальність «Психологія» є однією з найпрестижніших на
освітньому ринку. Сфера застосування психологічних знань є над�
звичайно широкою — в рекламі та бізнесі, політиці, маркетингу та
менеджменті, засобах масової інформації, мистецтві, закладах
освіти та клініках, науково�дослідній і викладацькій роботі, а також
в організації власної справи. Кафедри психології та клінічної психо�
логії забезпечують якісну підготовку та спеціалізацію відповідно до
інтересів студентів за напрямами «Практична психологія» та
«Клінічна психологія». Тут працюють досвідчені фахівці в даній га�
лузі, переважно доктори та кандидати психологічних наук. Для за�
безпечення практичних та лабораторних занять психодіагностични�
ми та апаратурними методиками при кафедрі психології створена
навчально�наукова лабораторія.

Кафедра соціальної роботи здійснює підготовку фахівців, які пра�
цюватимуть у сфері соціального управління та допомагатимуть
соціально незахищеним верствам населення. Її випускники праце�
влаштовуються у державних центрах і службах соціальної роботи,
осередках соціального захисту та допомоги, соціального забезпе�
чення, комісіях у справах неповнолітніх, центрах працевлаштування.

Кафедра реабілітації здійснює підготовку фахівців за спеціаль�
ністю «Фізична реабілітація». Випускники, отримавши відповідні
дипломи, працюють у науково�дослідних інститутах клінічного про�

філю, лікарнях, спортивних командах, закладах освіти. І, оскільки
їхня діяльність пов’язана з лікувально�відновлювальною, фізкуль�
турно�оздоровчою, спортивно�масовою, виховною та рекре�
аційною роботою, фахівці фізичної реабілітації сприяють збере�
женню та відновленню здоров’я багатьох людей.

Окрім теоретичної підготовки, студенти мають можливість набу�
вати практичних навичок. Цьому сприяє практика на базах, які від�
повідають усім сферам майбутньої професійної діяльності. 

На факультеті також діють «Центр практичної психології», де сту�
денти можуть отримати психологічну допомогу та набути власного
досвіду консультативної, корекційної роботи; студентський науко�
во�виробничий підрозділ «Психологічна студія «Інсайт».

Зрозуміло, студентське життя — це, передусім, активне навчання.
Але, окрім того, юнаки і дівчата факультету мають, безумовно, й інші
інтереси. Це — участь у студентському самоврядуванні, робота в сту�
дентській соціальній службі університету, волонтерська діяльність,
робота у гуртках, туристичні мандрівки, спортивні змагання, КВК,
дискус�клуб, зустрічі з відомими людьми, екскурсії та багато іншого.

Факультет має гарну матеріально�технічну базу, комп’ютерні кла�
си, де можна не лише виконувати навчальні завдання, а й поцікави�
тися світовими новинами. До послуг студентів — солідний фонд
власної бібліотеки, а також потужна електронна бібліотека. Фонд
щороку поповнюється новими фаховими виданнями. 

З цього року в університеті за кількома спеціальностями відкрито
аспірантуру, дві з яких належать до факультету: «Педагогічна та вікова
психологія» і «Фізична реабілітація». Тому незабаром професорсько�
викладацький колектив поповниться молодими власними фахівцями.

І, оскільки соціальні технології — на етапі бурхливого розвитку, то
факультет має намір розширювати спектр спеціальностей, за якими
здійснюватиметься підготовка фахівців, а отже кількість студентів
зростатиме, навчання ставатиме цікавішим.

Факультет соціальних технологій
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Факультет правознавства та міжнародних відносин створений
на базі юридичного відділення на підставі Наказу Президента
університету від 15.04.2002 року. Очолює його Наталія Валеріївна
Сухицька.

Контингент студентів станом на 2006–2007 навчальний рік стано�
вить 840 осіб, з них на денній формі навчається 450 осіб, а на за�
очній — 390. На факультеті сформована 21 група денної і 14 груп за�
очної форм навчання.

Значна увага на факультеті приділяється виховній роботі. Так
упродовж навчального року було проведено такі заходи, як святко�
вий концерт, присвячений Дню юриста (жовтень), конкурс КВК,
присвячений Дню студента (листопад), концерт, присвячений Вось�
мому березня (березень), організовано і проведено святкові диско�
теки, присвячені Дню юриста (листопад) та Новому року (грудень).
На факультеті періодично організовуються лекції з профілактики
вживання наркотиків, алкоголю та тютюну. Пропаганда здорового
способу життя на лекціях поєднується з проведенням загальнофа�
культетських змагань з футболу, волейболу та участю збірної фа�
культету у різноманітних загальноуніверситетських змаганнях. 

Активно працює PR�група щодо залучення абітурієнтів до навчан�
ня в нашому університеті. Видається газета «Абітурієнт», факуль�
тетська студентська газета «De Facto». Проведено конкурс на кращу
академічну групу, що стимулює студентів більш відповідально ста�
витись до навчального процесу.

Спеціальність «Правознавство»

Освітньо�кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст, магістр.
Напрям підготовки: право.

У того, хто вирішить вивчити всі закони, 
не залишиться часу їх порушувати.

І. В. Гете (1749–1832)
німецький поет

Процес соціалізації — це входження особи в правове середови�
ще, послідовне набуття нею правових знань, її залучення до право�
вих цінностей і культурних надбань суспільства, прийняття
відповідних правових поглядів та способу дії, її правова активність,
що розпочинається у ранньому віці. Правова соціалізація може
здійснюватись у різних формах — від стихійного сприйняття права
до свідомого здійснення правової діяльності. І в цьому процесі
однією з найважливіших форм є правове виховання, невід’ємною
складовою якого є юридичне навчання.

З урахуванням вимог ринку праці, прогнозованою зоною про�
фесійної діяльності бакалавра з права є індивідуальна адвокатська
діяльність (консультації та представництво з цивільних, криміналь�
них справ, трудових суперечок, консультації та юридична допомо�
га із загальних питань під контролем професійного адвоката); нота�
ріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних пос�
луг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, держав�
ними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса); діяль�
ність судових виконавців, слідчих арбітрів (крім арбітражної діяль�
ності); вивчення громадської думки з політичних і суспільних пи�
тань, а також статистичний аналіз результатів; консультації з питань
комерційної діяльності й управління; слідча діяльність і забезпечен�
ня безпеки; управління і нагляд у сфері оподаткування; діяльність
судів; діяльність органів прокуратури; діяльність системи з вико�
нання покарань; охорона і забезпечення громадського порядку;
діяльність і забезпечення безпеки населення в надзвичайних ситу�
аціях; захист цивільного населення; обов’язкове соціальне страху�
вання.

Фахівець з кваліфікацією «бакалавр з права» здатен виконувати
зазначену професійну роботу і може обіймати такі посади:

оргсекретар (асоціації, спілки, федерації); референт; секретар
адміністративний; секретар виконкому; секретар відповідальний;
секретар комітету (організації, підприємства, установи); секретар

правління; секретар судового засідання; секретар колегії судової;
судовий виконавець; судовий розпорядник; інспектор; інспектор
з інвентаризації; інспектор з обліку та бронювання військовозо�
бов’язаних; інспектор з розподілу та обліку житлової площі; інспек�
тор з оборонно�масової роботи; інспектор з основної діяльності;
інспектор�ревізор; інструктор; інструктор виконкому з організацій�
ної роботи; інструктор з організаційно�масової роботи; інструктор
з основної діяльності; молодший державний інспектор; ревізор;
інспектор митний; головний державний податковий інспектор;
інспектор з контролю за цінами; ревізор�інспектор податковий;
старший державний податковий інспектор; інспектор із виплати
пенсій; інспектор із призначення пенсій; інспектор із соціальних до�
помог; інспектор із ліцензування; паспортист; інспектор (цін, мір,
ваг тощо); інспектор державний; інспектор державний з конвенцій�
ного рибальства; інспектор з експорту; інспектор з воєнізованої
охорони; приватний детектив; соціальний робітник;

а також згідно з переліком штатних посад у міністерствах та ві�
домствах — такі посади:

помічника голови суду, консультанта нотаріальної контори,
інспектора відділу працевлаштування, інспектору відділу кадрів,
юриста�претензіоніста, інспектора в системі МВС з призначення на
посади відповідно до Положення про проходження служби в орга�
нах внутрішніх справ.

Рівень вирішуваних бакалавром права професійних завдань обу�
мовлюється необхідністю забезпечення потреб юридичної практики,
а також його академічною та професійною мобільністю, можливістю
отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Спеціаліст відрізняється від бакалавра сферою практичної діяль�
ності і способом визначення знань та умінь. На факультеті готують
юристів за спеціалізацією «Господарсько�правова діяльність» для
професійної діяльності у сфері юридичної практики, правового за�
безпечення усіх напрямів діяльності різноманітних підприємниць�
ких структур, банків, фінансових та страхових компаній.

Фахівці за освітньо�кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» можуть
обіймати також посади судді, прокурора, слідчого, адвоката, нота�
ріуса, юрисконсульта, виконувати відповідальну роботу у сфері
державного управління, митного та податкового контролю. Вони
можуть бути використані для роботи в науково�дослідних устано�
вах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах за профі�
лем спеціалізації.

Магістр має право обіймати посади керівників усіх рівнів (ниж�
чого, середнього, вищого) в юридичних підрозділах підприємств
та організацій. Фахівці цього рівня використовуються на підпри�
ємствах та в об’єднаннях різних форм власності та організаційно�
правових форм, у науково�дослідних закладах, у системі підготов�
ки і підвищення кваліфікації кадрів. Вони здатні виконувати про�
фесійну роботу: юрисконсульта, керівника юридичної служби,
начальника юридичного відділу районної держадміністрації, на�
чальника або заступника начальника юридичного управління обл�
держадміністрації, інспектора відділу реєстрації актів громадянсь�
кого стану, начальника юридичного відділу виконкому міської ра�
ди, завідувача відділом соціального захисту населення, судді суду,
судді господарського суду, помічника голови суду, господарсько�
го суду, адвоката, помічника адвоката, нотаріуса, консультанта но�
таріальної контори, асистента, викладача навчального закладу,
методиста, молодшого наукового співробітника, наукового співро�
бітника.

На факультеті правознавства та міжнародних відносин за спри�
яння Канадського фонду співробітництва практика студентів ІІ–VІ
курсів спеціальності «Правознавство» організована в «Юридичній
клініці». Робота в ній сприяє формуванню самостійної творчої осо�
бистості, дає змогу студентам, зокрема з особливими потребами,
інтегруватися у професійне середовище.

«Юридична клініка» забезпечена комп’ютерно�правовою систе�
мою «Ліга�Закон», яка налічує 65 тисяч законів та підзаконних актів.

Факультет правознавства 
та міжнародних відносин
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Спеціальність «Політологія»

Освітньо�кваліфікаційний рівень: бакалавр.
Напрям підготовки: політологія.
Вивчення політичних наук є одним із важливих напрямів упро�

вадження нової концепції гуманітарної освіти.
Професійні знання і досвід кваліфікованих політологів необхідні

для підготовки ефективних процедур прийняття компетентних
рішень у сфері публічної політичної діяльності. Політолог — це спе�
ціаліст із вивчення сфери політичних відносин, політичної системи
суспільства, політичних інститутів, питань внутрішньої і зовнішньої
політики, міжнародних відносин; у галузі аналізу, діагностики і про�
гнозування політичних процесів і управління ними.

Сфера застосування професійних навичок сучасного політолога
є достатньо широкою. Вони працюють на державній службі та в ор�
ганах місцевого самоврядування, в науково�дослідних центрах,
у навчальних закладах, засобах масової інформації, політичних
партіях, громадських об’єднаннях.

Працевлаштування:
Первинні посади: експерт, аналітик, радник, консультант у місце�

вих органах влади, районних, міських, обласних державних адмі�
ністраціях (відділи внутрішньої політики; аналітичні центри: в орга�
нах МВС і СБУ, в неурядових громадсько�політичних організаціях
і установах тощо); службах вивчення громадської думки та суспіль�
но�політичних настроїв; науково�дослідних центрах; установах та
виборчих штабах громадських об’єднань і політичних партій; в ін�
ших сферах управління та обслуговування.

Освітньо�педагогічна робота: викладач соціально�політичних
дисциплін і соціології у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях,
вищих навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації, науковий
співробітник.

Спеціальність «Міжнародна інформація»

Освітньо�кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Напрям підготовки: міжнародні відносини.

Хто володіє інформацією, 
той володіє світом

Відомості, що передаються усним, письмовим або яким�небудь
іншим способом про актуальні новини внутрішнього та міжнарод�
ного життя, — все це та ряд інших визначень можна застосувати до
поняття «інформація», яка в складних сучасних умовах відіграє де�
далі більшу роль.

Віднесення «Міжнародної інформації» до факультету правознав�
ства та міжнародних відносин пов’язане з новим поняттям «інфор�
маційного права», яке функціонує як міжгалузевий комплекс пра�
вових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері створення,
використання, переміщення та захисту інформації (інформаційних
ресурсів). Виділення згаданого права із загального масиву зумов�
лене посиленими процесами отримання інформації у сучасному
суспільстві та зростанням важливості інформаційних відносин, які
потребують спеціального комплексного регулювання.

Випускники кафедри готуються до діяльності у міжнародних ор�
ганізаціях, Міністерстві закордонних справ України, фірмах, засо�
бах масової інформації тощо. Фахівець здатний виконувати про�
фесійну роботу «міжнародник�аналітик» і може обіймати посади:
аналітик комп’ютерних систем, фахівець зі зв’язків із гро�
мадськістю та пресою, фахівець�аналітик із дослідження товарно�
го ринку, експерт із суспільно�політичних питань, консультант із
суспільно�політичних питань, міжнародник�аналітик, політичний
оглядач.

Враховуючи те, що така спеціальність на трудовому ринку Ук�
раїни досить нова, сучасна і перспективна, потреба у ній останніми
роками значно зросла, особливо в галузях збору, аналізу та оброб�
ки інформації.

Для студентів цієї спеціальності діє Центр «Інтербізнес», де сту�
денти допомагають організаціям, підприємствам в аналітичних роз�
робках бізнесових проектів.

Випускник кафедри міжнародної інформації може працювати
у таких сферах:

— інформаційно�аналітичне забезпечення зовнішньополітично�
го, зовнішньоекономічного курсу України;

— оцінювання конкретних ситуацій у міжнародних відносинах,
світовій економіці та політиці;

— зв’язки з громадськістю;
— використання міжнародних інформаційних систем і техно�

логій;
— забезпечення наукових досліджень у сфері міжнародних

інформаційних відносин.
Випускник кафедри міжнародної інформації може обіймати такі

посади:
— дипломатичний представник; 
— керівник, співробітник інформаційних служб підприємств і ор�

ганізацій різних форм власності; 
— експерт, радник, консультант (в апараті органів державної

влади, в апараті центральних та регіональних органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування); 

— референт з основної діяльності (міжнародні відносини);
керівник, співробітник прес�служб, підрозділів реклами, зв’язків
з громадськістю, інформаційно�аналітичних підрозділів у сферах
туристичного підприємництва, радіомовлення і телебачення. 

Навчальний процес на кафедрі міжнародної інформації — це: два
повнофункціональні комп’ютерні класи, обладнані комп’ютерами
класу Pentium IV із вільним доступом до них для проведення занять
та самостійної роботи. Усі комп’ютерні класи підключені до мережі
Інтернет.

Дисципліни спеціальності «Міжнародна інформація» повністю
забезпечені навчальною і науковою літературою.

З першого курсу студенти беруть участь у наукових гуртках і сту�
діях, студентських науково�практичних конференціях і конкурсах.

У навчальному процесі на кафедрі міжнародної інформації вико�
ристовуються сучасні інтерактивні й тренінгові освітні технології.

Інститут автомобільного сервісу
Стрімке зростання автомобільного транспорту в Україні вимагає

якісного сервісного його обслуговування. Звідси випливає потреба
в підготовці відповідних кадрів. Вони покликані організувати робо�
ту станцій технічного обслуговування автомобілів, впроваджувати
прогресивні технології в автосервісі, зокрема вміння користуватися
високоефективною комп’ютерною апаратурою і діагностичним об�
ладнанням. Важливо також уміти обґрунтовано оцінювати
технічний стан автомобілів та встановлювати причини дорожньо�
транспортних пригод, володіти необхідним комплексом знань
юриспруденції, управлінських та господарських проблем. Ці
відповідальні завдання виконує Інститут автомобільного сервісу,
створений на базі автомеханічного відділення університету. Очолює
інститут фахівець, відомий в автомобільних колах країни, перший
міністр транспорту незалежної України, заслужений працівник
транспорту Орест Дмитрович Климпуш.

Планом перспективного розвитку створеного навчального за�
кладу передбачено розробити стратегію подальшого розширення
і вдосконалення ступеневої підготовки високоякісних фахівців для
вітчизняного автосервісу — від автослюсаря, кваліфікованого
майстра до інженера, менеджера, економіста, експерта зі страхо�
вої та технічної експертизи, котрі в своїй професійній діяльності
змогли б задовольнити досить жорсткі вимоги ринкової еко�
номіки.

Базовими спеціальностями, які готує Інститут, є «Автомобілі та
автомобільне господарство» (ліцензована та акредитована за IV
магістерським рівнем фахової підготовки), а також «Обслуговуван�
ня та ремонт автомобілів і двигунів» — за рівнем молодших
спеціалістів. Загальна кількість студентів денної і заочної форм на�
вчання, котрі здобувають знання за цими спеціальностями, за ос�
танні п’ять років зросла із 40 осіб до 750.
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Крім розширення спектру спеціальностей, колектив Інституту
постійно працює над підвищенням якості підготовки майбутніх
фахівців. Це досягається за рахунок високого науково�професійно�
го рівня професорсько�викладацького складу. Заняття проводять
кандидати і доктори наук, професори (75%). Серед наставників мо�
лоді — три заслужені працівники транспорту України, один — Заслу�
жений діяч науки і техніки країни.

Рівень теоретичної підготовки майбутніх фахівців автомобільного
сервісу забезпечується навчальними програмами комплексів дис�
циплін, що створюють базу для взаємодії з автомобілем на будь�
якому етапі його життєвого циклу — від проектування до утилізації.
Такі комплекси дисциплін мають сформувати у випускників знання
і вміння, що можуть бути згруповані за такими напрямками.

І напрямок — формування соціально�громадського рівня
фахівця. До складу дисциплін, які мають забезпечити підготовку за
цим напрямком, належать: історія України, українська мова, куль�
турологія, філософія (релігієзнавство, логіка, етика, естетика), еко�
номічна теорія, політологія, правознавство, соціологія, іноземна
мова, психологія, фізичне виховання, безпека життєдіяльності,
цивільна оборона.

ІІ напрямок — дисципліни, які належать до циклу фундамен�
тальних і спрямовані на підвищення рівня теоретичної підготовки
студентів та надання їм можливості в майбутньому займатися фун�
даментальними та прикладними дослідженнями проблем транс�
порту. Це — вища математика, фізика, інформатика, теоретична ме�
ханіка, теорія машин і механізмів, історія інженерної діяльності, те�
орія технічних систем, опір матеріалів, електротехніка, електроніка
та мікропроцесорна техніка, основи теплотехніки.

ІІІ напрямок — комплекс дисциплін, які надають інженеру знан�
ня, щоб він мав змогу займатися проектуванням автомобілів або
обладнання для поліпшення використання чи технічного обслугову�
вання дорожньо�транспортних засобів. До складу цього комплексу
входять: нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка,
взаємозалежність, стандартизація та технічні вимірювання, гідрав�
ліка гідро� та пневмоприводів, автомобільні двигуни, деталі машин
та ПТО, автомобілі, електронне та електричне обладнання авто�
мобілів, теорія машин і механізмів.

IV напрямок — дисципліни, які забезпечать підготовку фахівця
до його участі у виробництві або капітальному ремонті автомобілів
на відповідних промислових підприємствах. До цього напрямку
дисциплін можна віднести: технологію конструкційних матеріалів та
матеріалознавство, технологічні основи машинобудування, охоро�
ну праці, виробництво та ремонт автомобілів, основи теорії
надійності та якості в системі автотранспорту, теоретичні і практичні
основи машинобудування і авторемонтного виробництва, будову й
обслуговування автомобілів.

V напрямок — забезпечення комплексу знань, необхідних для
організації й управління транспортним процесом перевезення ван�
тажів та пасажирів.

Дисципліни: екологічні проблеми автотранспорту, технічна
експлуатація автомобілів, технологічні процеси на автотранспорті,
технічне діагностування автомобілів, автоексплуатаційні матеріали,
засоби механізації навантажувально�розвантажувальних робіт,
безпека дорожнього руху, застосування прогресивних інфор�
маційних технологій на автотранспорті, засоби малої механізації
в системі технічного автосервісу, етика ділового спілкування, охо�
рона праці в галузі, виробничі системи в автотранспорті, спеціалізо�
ваний рухомий склад автомобільного транспорту, організація авто�
мобільних перевезень, ресурсозбереження, основи новітніх техно�
логій в технічному автосервісі, електронне обладнання автомобілів
та систем діагностики, навчально�виробничий практикум з авто�
сервісу.

VI напрямок — навчальні дисципліни, метою яких є вивчення
проблем організації і управління технічним автосервісом на
підприємствах автотранспорту і в системі діючої мережі станцій
технічного обслуговування автомобілів. До них відносять: еко�
номіку підприємства, основи підприємництва, менеджменту і мар�
кетингу в системі автосервісу і АТП, організацію планування і уп�
равління виробництвом та підприємством на автотранспорті,
фінанси, інвестиції, аудит в автотранспорті, основи митного зако�
нодавства та податкової політики на автотранспорті, планування та

управління транспортним процесом, бізнес�планування на автотранс�
порті, основи правових відносин та автотранспорту, основи страхо�
вої діяльності.

VIІ напрямок — дисципліни, які мають формувати відповідний
рівень знань майбутніх інженерів�механіків з питань ринкової еко�
номіки, податкової політики, соціально�правових проблем у сфері
автотранспорту, бізнес�планування та кредитно�фінансових відно�
син тощо. Це — основи підприємництва, менеджменту і маркетингу
в системі автосервісу й АТП, фінанси, інвестиції, аудит в автотранс�
порті, основи митного законодавства та податкової політики на ав�
тотранспорті, бізнес�планування на автотранспорті, основи право�
вих відносин на автотранспорті, основи страхової діяльності.

У зв’язку із введенням обов’язкового страхування автомобільного
транспорту в нашій країні виникла потреба вивчення нових навчаль�
них дисциплін, пов’язаних із необхідністю захисту прав водіїв тощо.

Такий широкий діапазон навчальних дисциплін, які має освоїти
майбутній інженер�механік автомобільного транспорту, дає йому
змогу визначитись зі своїм подальшим працевлаштуванням згідно
з потребами і пропозиціями ринку праці. Підвищенню рівня інже�
нерної підготовки нашого випускника сприяє передбачений на�
вчальними програмами курс на паралельне оволодіння спорідне�
ними робітничими професіями: слюсаря з ремонту автомобілів,
верстатника широкого профілю, водія категорії «В» і «С»; операто�
ра діагностичного обладнання та Інтернету з отриманням
відповідних сертифікатів і посвідчень. Цьому сприяє розширена
практична підготовка студентів, включаючи і щорічну двомісячну
навчально�виробничу практику на підприємствах автотранспорту
та СТО. У зв’язку з тим, що студентами нашого факультету є пере�
важно представники чоловічої статі (хоча є 2 студентки�заочниці) за
їх бажання при умові проходження конкурсного відбору вони мо�
жуть пройти військову підготовку й отримати офіцерське звання
при Військовому інституті Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, що відкриває двері для роботи в Держав�
тоінспекції, митній службі, СБУ чи військових частинах. Вивчення
іноземної (англійської) мови спрямоване на освоєння фахової
термінології з будови й обслуговування автомобілів, що дасть змо�
гу безпосередньо спілкуватись із зарубіжними замовниками пос�
луг, а курсове проектування з професійних дисциплін і дипломне
проектування передбачає можливість використання знань і вмінь
з комп’ютерної графіки. Таким чином, обсяг і склад навчальних
дисциплін та комплекс заходів із поєднання теоретичної та практич�
ної підготовки, застосування прогресивних навчальних технологій
дає кожному студенту можливість отримати досить вагомі знання
і вміння, успішно включитись у виробничий процес на відповідно�
му напрямку діяльності в системі автомобільного транспорту та бу�
ти впевненим у своєму працевлаштуванні. 

Важливою складовою високоякісної підготовки фахівців є їхня
належна практична підготовка. З цією метою Інститут підтримує
міцні зв’язки з підприємствами автомобільного транспорту,
станціями сервісного і фірмового обслуговування автомобілів. Так,
у «Київметавтотрансі», яке є одним із найпотужніших підприємств
галузі, кілька років функціонує філія кафедри автомобільного
транспорту. Тут наші студенти мають змогу проходити практику і ви�
робниче навчання на сучасному діагностичному обладнанні, брати
безпосередню участь у виробництві.

Укладено договори про співпрацю і науково�технічне співробіт�
ництво з рядом підприємств автосервісу, зокрема ВАТ «АТП
«Атлант».

Наші студенти, незважаючи на значну завантаженість навчаль�
ним процесом, беруть активну участь у громадському житті,
постійно відвідують професійні виставки, музеї, театри, виступають
з науковими доповідями на студентських наукових конференціях,
мають певні здобутки у спортивних змаганнях різного рівня.

Таким чином, наш випускник за умови наполегливого навчання
має змогу, крім диплому державного зразка інженера�механіка ав�
томобільного транспорту, отримати ще 3–4 споріднені робітничі
професії, посвідчення водія, офіцерське звання. 

Якщо до цього додати, що випускник буде мати достатньо висо�
кий рівень володіння комп’ютером, іноземною мовою за про�
фесійним спрямуванням, то проблем із його працевлаштуванням
після закінчення навчального закладу не буде.
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Відділення філології та масових комунікацій було створено у 1999
році. Нині на факультеті шість кафедр, які працюють за різними
напрямами.

На факультеті створений дуже потужний, творчий професорсь�
ко�викладацький колектив: професорів, докторів наук — 10, канди�
датів наук, доцентів — 30, старших викладачів — 36.

Контингент студентів становить понад 1 000 осіб.
Декан факультету — Барна Наталія Віталіївна — наймолодший де�

кан України. Вона науковець�культоролог, лауреат і дипломант на�
укових конференцій «Діалог культур» у сфері теоретичної культуро�
логії, «Імідж — основа сучасної цивілізації», «Відкриті еволюціону�
ючі системи» тощо.

Кафедра видавничої справи та редагування

Очолює кафедру Василь Васильович Губарець — Заслужений жур�
наліст України, відомий практик редакційно�видавничої справи.

У складі професорсько�викладацького колективу кафедри, яка
незабаром святкуватиме своє 10�річчя, — досвідчені викладачі, ви�
сокопрофесійні науковці, практики видавничої справи та редагу�
вання, автори теоретичних розробок, науково�популярних і літера�
турних творів.

Під керівництвом викладачів кафедри протягом кількох років діє
студентський навчально�виробничий підрозділ «Бліц�друк», що
має права видавництва. Його учасники — студенти різних курсів —
самостійно здійснюють комп’ютерний набір, верстають, редагують
книжкові видання, організовують випуск у світ навчальної літерату�
ри. Найкращі з них запрошуються на роботу в університетське ви�
давництво. Займаючись улюбленою справою без відриву від на�
вчання, студенти вдосконалюють професійні навички, опановують
знання з редакційно�видавничої справи.

Упродовж кількох років активно діє студентський науковий гур�
ток «Пошук», члени якого розробляють і досліджують актуальні те�
ми з історії видавничої справи, теорії та практики редагування, су�
часного книгознавства, поліграфії, діяльності засобів масової
інформації.

Починаючи з другого курсу, студенти мають змогу проходити
навчально�виробничі та переддипломні практики у провідних ви�
давництвах та видавничих організаціях різних форм власності.

Серед студентів — багато молодих творчих особистостей, які про�
бують свої сили в літературі, журналістиці. Після завершення на�
вчання студентів кафедри запрошують на постійну роботу видавницт�
ва «Генеза», «Наукова думка», «Київська правда», «Освіта», «Педа�
гогічна преса», «Перун» та багато інших. Під час літніх канікул
чимало студентів�старшокурсників працюють літературними редак�
торами, позаштатними кореспондентами, коректорами.

Процес працевлаштування майбутніх видавців і редакторів почи�
нається ще на четвертому курсі. Всі, хто старанно вчився, повністю
виконував навчальні програми, на «відмінно» захищав виробничу
практику, отримує високооплачувані посади у сфері видавничої
справи, журналістики.

Кафедра журналістики

Кафедра журналістики забезпечує вивчення, аналіз, дослідження
теорії та практики масових комунікацій, актуальних проблем діяль�
ності засобів масової інформації, об’єднує наукові кадри, спрямо�
вує систему наукових пошуків, важливі розробки сучасної преси.
Підготовка спеціалістів для друкованих та електронних засобів ма�
сової інформації, професіоналів для вітчизняних інформаційних
структур є основою роботи кафедри. Тут викладаються найваж�
ливіші питання теорії масової комунікації, історії журналістики,
практики періодичної преси, телерадіомовлення.

Пріоритетом діяльності кафедри є виховання майбутніх жур�
налістів — працівників газет і журналів, радіо й телебачення, інфор�
маційних агенцій, прес�центрів, рекламно�інформаційних струк�
тур, надання освіти людям із особливими потребами, набуття ними

важливих журналістських навичок, сприяння в адаптуванні й ре�
алізації себе в суспільстві.

Розроблений кафедрою комплекс дисциплін має на меті навчити
студентів аналізувати й оцінювати суспільні явища, користуватися
жанровою системою публіцистики, бути глибоко обізнаними з віт�
чизняним світовим інформаційним процесом.

Очолює кафедру професор, кандидат філологічних наук, доктор
суспільно�політичних наук, Заслужений журналіст України, ко�
лишній редактор газети «Вечірній Київ» Віталій Опанасович Кар�
пенко. 

Професорсько�викладацький колектив кафедри сформувався
впродовж кількох останніх років і нині складається з високопро�
фесійних науковців та практиків журналістської роботи. Серед
них — О. О. Глушко, В. В. Губарець, О. П. Позняков, М. П. Проко�
пенко, Ж. І. Запорожченко, Р. В. Радчик, П. П. Куляс. Вони ведуть
послідовну наукову роботу, публікують монографії, дослідницькі
матеріали з журналістики, редагують друковані видання, працюють
в електронних засобах масової інформації.

Науковці кафедри беруть участь в організації та проведенні нау�
кових конференцій, моніторингах сучасної преси, розробці про�
ектів законодавчих актів і нормативних документів, а також забез�
печують студентську наукову роботу, реалізовуючи систему її
наскрізних тематичних напрямків, організовуючи їх участь у науко�
вих конференціях.

Орієнтуючи студентів на проходження виробничої практики у ре�
дакціях газет, журналів, радіо� і телекомпаніях різних сфер впливу
та власності, викладачі кафедри досягають конкретного результату:
вибору студентом безпосереднього напрямку своїх професійних
інтересів, вияву його творчих можливостей, закріплення в тому чи
іншому редакційному колективі.

Кафедра української мови та літератури

Кафедра української мови та літератури була створена у 2000
році. Завідувач кафедри — професор Зінаїда Олександрівна
Сергійчук.

Випускники кафедри «Українська мова та література» можуть
працювати літературними редакторами, коректорами, викладача�
ми ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації. З 2007 року вводиться додаткова
кваліфікація — диктор телебачення і радіомовлення (курсова підго�
товка).

На кафедрі української мови щороку проводяться наукові сту�
дентські конференції, в яких активну участь беруть студенти й ви�
кладачі.

На кафедрі працює громадська приймальня, яка надає безкош�
товні послуги з питань правопису сучасної української мови студен�
там освітніх закладів, громадянам міста Києва. 

Залучення студентів до вивчення національної культури
здійснюється за допомогою створеної у 2001 році театральної студії
«Сварга». Спільними зусиллями викладачів і студентів, учасників
студії готуються й проводяться різноманітні культурно�розважальні
заходи для студентів університету: літературні вечори, святкування
народних свят річного циклу, концерти. Викладачі кафедри ор�
ганізовують екскурсії та колективні виїзди на природу.

Кафедра теорії та практики перекладу

Для вдосконалення навчального, виховного та науково�дослід�
ного процесу була створена кафедра теорії та практики перекладу
під керівництвом Віктора Миколайовича Махінова, професора,
кандидата педагогічних наук. Тут проводять навчально�методичну,
виховну та науково�дослідну діяльність з підготовки майбутніх пе�
рекладачів — бакалаврів, спеціалістів іноземних мов і магістрів�пе�
рекладачів та викладачів перекладу.

Професорсько�викладацьким складом кафедри підготовлено до
друку та видано підручники і посібники з англійської, французької
та німецької мов. Викладачі готують опорні конспекти лекцій

Факультет філології 
та масових комунікацій



10 20.06.2007  № 5�6 (84�85)

з дисциплін: «Вступ до перекладознавства», «Германського мово�
знавства», «Загальна теорія перекладу», «Аспектний переклад»,
«Порівняльна лексикологія іноземної та української мов», «Еквіва�
лентність перекладу семантики мовних одиниць», «Граматичні та
стилістичні аспекти перекладу другої іноземної мови», «Методика
викладання перекладу», «Основи теорії та практики мовної ко�
мунікації», «Мистецтво перекладу та інтерпретації», «Проблеми
соціокультурного варіювання мови в аспекті перекладу (нім. мо�
ва)», «Техніка перекладу конференцій», «Труднощі художнього пе�
рекладу» тощо. Студенти IV курсу мають змогу обирати третю іно�
земну мову (іспанську або французьку), яку вони будуть вивчати
протягом наступних років. 

Для вивчення іноземних мов та перекладу академічні групи сту�
дентів поділяються за рівнем їх підготовки на підгрупи по 10–12 осіб.
На кафедрі здійснюється індивідуальний підхід до студентів із особ�
ливими потребами. Кафедра теорії та практики перекладу має
лінгафонний кабінет на 14 комп’ютерних місць з програмним забез�
печенням та кабінет із мультимедійним обладнанням.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Кафедра отримала ліцензію на освітню діяльність і здійснює підго�
товку фахівців за напрямом «Документознавство та інформаційна
діяльність» трьох освітньо�кваліфікаційних рівнів — 6.020100 (бака�
лавр), 7.020105 (спеціаліст) та 8.020105 (магістр) спеціальності «До�
кументознавство та інформаційна діяльність». Фахівці отримують
кваліфікацію «Менеджер органів державної влади та управління».
У 2006 році здійснено перший випуск магістрів.

Завідує кафедрою професор, кандидат філософських наук Ірина
Миколаївна Ломачинська.

На кафедрі укомплектований штат викладачів, зокрема профе�
сорський склад. У період з 2003–2007 рр. викладачами кафедри
було випущено 14 підручників.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності впро�
ваджує систему дистанційного навчання та займається розробкою
навчально�методичних комплексів дисциплін за модульно�рейтин�
говою системою.

На кафедрі впроваджено мультимедійні технології. Проводяться
заняття у вигляді презентацій, також запроваджено Інтернет�диспу�
ти та обговорення лекційно�практичних занять.

Викладачі кафедри постійно проводять комп’ютерне тестування
рівнів знань студентів. Для цього розроблені тестові завдання до
всіх дисциплін спеціальності.

На кафедрі ведеться активна наукова робота студентів. Цьому
сприяє впровадження наскрізної наукової тематики: «Документо�
знавство та інформаційна діяльність: сучасний стан та перспективи
розвитку». Створений і активно функціонує студентський навчаль�
но�науково�виробничий підрозділ «Папірус». Його студенти беруть
активну участь у наукових конференціях. На кафедрі створена
і постійно поповнюється електронна бібліотека університету.

Теоретичні знання студенти спеціальності мають можливість закрі�
пити на практиці. Основною метою її є ознайомлення зі структурою ка�
налів документної комунікації, посадовими обов’язками працівників
документної та масової комунікації, виробничим процесом.

Випускники спеціальності з успіхом працюють в державних уста�
новах, приватних підприємствах, юридичних установах.

Кафедра поліграфічних технологій в пакованні

В Університеті «Україна» з 2004–2005 н. р. здійснюється підготов�
ка спеціалістів за фахом «Технологія розробки, виготовлення та
оформлення пакувань», яких готує кафедра «Поліграфічні техно�
логії в пакованні» (ПТП).

Кафедру очолює кандидат технічних наук Степан Михайлович
Ярема.

Бакалавр з технології розробки, виготовлення та оформлення па�
ковань може продовжити навчання на здобуття рівня спеціаліста та
магістра професійного спрямування за напрямом «Видавничо�
поліграфічна справа».

Для практичного освоєння фахових дисциплін створено філії ка�
федри «Поліграфічні технології в пакованні (ПТП)» на базі ЗАТ
«Холдингова компанія (ХК) Бліц�Інформ» та ВАТ «Поліграфкнига».

Майбутній фахівець підготовлений до роботи у структурах ви�
давничої справи і поліграфічного виробництва.

У 1939 році в новорічному
інтерв’ю тодішній Президент
Карпатської України Августин
Волошин підкреслював: «Бу�
дуємо нову Карпатську Україну
та її головне місто Хуст. Будуємо
Палац уряду, університет, до�

мівку для студентів, музей,
Український народний театр»
(підкреслення моє. — О. В.).

На той час Василю Михайло�
вичу Козаку, уродженцю Хуст�
щини, йшов тільки четвертий
рік. І, звичайно, малюк не ду�
мав, не гадав, що саме він по
закінченні Хустського лісо�
технікуму та Львівського лісо�
технічного інституту через
більш, як шість десятиліть здійс�
нюватиме мрію членів Уряду
і Президента Карпатської Ук�
раїни А. Волошина.

Розпочав майже з нуля. Але
спирався на підтримку багатьох
справжніх патріотів Закарпаття.
На перших порах залучав до
викладання фахівців Ужго�
родського державного універ�
ситету та вищих навчальних
закладів Львова. Зазвичай за
сумісництвом. Водночас розпо�
чалось інтенсивне будівництво
нових навчальних приміщень.
Отож Василь Михайлович Ко�
зак уже сім років «будує універ�
ситет» і «створює домівку для
студентів».

Незважаючи на всі перешко�
ди і труднощі, це йому гарно
вдається. Тому у недавньому
привітанні із днем народження
Президія Українського (Азов�
ського) відділення Академії
економічних наук та підприєм�

ницької діяльності звернула
увагу, що ректор Карпатського
інституту підприємництва Уні�
верситету «Україна» Василь
Михайлович Козак «у своєму
житті зробив неможливе —
створив університет в історич�
ному центрі Закарпаття, який
вже став відомим у світі вищим
навчальним закладом Цент�
ральної Європи».

І це так. Який університет
в Україні може звітувати перед
громадськістю, що його науко�
во�методологічні семінари від�
ображаються на сторінках відо�
мого у світі електронного жур�
налу Міжнародної громадської
організації? А Карпатський інс�
титут підприємництва не тільки
розмістив звіт про теоретико�
методологічний семінар «Перс�

пективи міжрегіонального спів�
робітництва в умовах приско�
рення інтеграції України у Єв�
ропейський Союз» (пройшов
23.01.2007 р.), а і повний зміст
найбільш цікавих доповідей
викладачів і студентів (див. до�
кумент 338 на www.cic�
wsc.org). А найголовніше —
пропозиції, з якими ознайом�
ляться і в Європі, і в Америці.
ВНЗ бере активну участь у прог�
рамах збереження довкілля, за�
початкованих Організацією
Об’єднаних Націй, — «Ліси для
Планети» та «Один мільярд де�
рев у 2007 р.». Успішно вико�
нується культурно�виховна про�
грама «Хуст Духовний». А сту�
денти усіх кафедр на конфе�
ренції у 2007 р. зробили такі
доповіді і на такому рівні, що

У територіально відокремлених підрозділах

Про це мріяв перший Президент
Карпатської України
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вони будуть надруковані у
віснику Університету «Україна»
як справді наукові розробки.

Готуються до захисту магіс�
терські дисертації, які поки що
називають дипломними праця�
ми за новітньою тематикою:
«Реінжиніринг маркетингової
служби середнього підприєм�
ства», «Реінженіринг системи
управління продуктивністю пра�
ці» тощо. Дев’ять викладачів
працюють над дисертаціями,
а це — майбутні науковці Хуста.

У семи локальних центрах
Карпатського інституту в Рахові,

Тячеві, Міжгір"ї, Ужгороді, Ви�
ноградові, Берегові та Хусті го�
тують фахівців зі спеціальнос�
тей «Правознавство», «Фінан�
си», «Бухгалтерський облік»,
«Діловодство», що дає реальну
підтримку розбудові ринкової
економіки в Закарпатті. У цьому
теж велика заслуга Василя Ми�
хайловича та його «правої ру�
ки» Дворникової Надії Сте�
панівни.

Вагомі успіхи студентів інсти�
туту в спорті. І це теж завдяки
постійній особистій турботі
В. М. Козака щодо молоді. Зага�

лом Інститут підприємництва
став другим серед навчальних
закладів краю з майже всіх
спортивних показників. І йдеть�
ся не лише про традиційні види
спорту. Так, уже починає пере�
магати жіноча футбольна ко�
манда ВНЗ.

Рік у рік набирає сили й авто�
ритету Карпатський інститут під�
приємництва. Зокрема, напо�
легливо впроваджуються най�
сучасніші освітні технології. До
викладання залучаються все
більше здібних і компетентних
викладачів. Чимало з них із за�

доволенням їдуть працювати
до Хуста, насамперед тому, що
місцевий вищий навчальний
заклад очолює дуже цікава і та�
лановита людина.

Давня мрія Уряду і Президен�
та Карпатської України Авгус�
тина Волошина стала метою
життя Василя Михайловича Ко�
зака. Віриться, що ректору Ін�
ституту підприємництва вдасть�
ся розбудувати у Хусті класич�
ний університет. Прикладом то�
му є Карлов університет у Чехії.

Олександр ВАСИЛЬЄВ,

викладач Карпатського

інституту підприємництва
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На студентській науковій конференції, що відбулася на нашому факультеті, загалом було заслухано та обговорено 28 доповідей. Найак�
тивнішими, як і належить, виявилися студенти четвертого та п’ятого курсів. Журі було не так просто назвати кращих. Вирішили визначити
серед них призові місця.

Найкращою визнано доповідь п’ятикурсниці Анісії Дзюбенко «Моделювання функціональних пристроїв на поверхневих акустичних хви�
лях». 

А от других і третіх місць визначено по два. Срібним призером став п’ятикурсник Михайло Орловський, який підготував доповідь «Мо�
делювання пристроїв вакуумної мікроелектроніки». Так само відзначено доповідь студентів IV курсу Володимира Гаврилова й Олексія Ми�
хайлівського «Мікропроцесорна система керування кроковим двигуном».

Треті місця присуджено двом доповідачам — п’ятикурснику Олексію Абрамовичу, котрий розкрив схемотехнічні принципи побудови
фільтрів на поверхневих акустичних хвилях, та студенту четвертого курсу Денису Барчуку, тема виступу якого — «Лазерна медична діагнос�
тична система».

Доповіді окремих студентів відзначено дипломами і подяками.

Михайло ЖОВНІР,

кандидат технічних наук,

доцент факультету 

інженерних технологій

Чимало студентів першого, другого і третього курсів, котрі навчаються за спеціальністю «Технологія розробки, виготовлення та оформ�
лення паковань», підготували змістовні доповіді і повідомлення, які представили на Всеукраїнській науковій конференції «Молодь: освіта,
наука, духовність». Так, третьокурсниця Юлія Тисенко детально розповіла про способи захисту продукції поліграфічними методами. Ганна
Курасова, теж третьокурсниця, прочитала змістовну доповідь «Цифрові друкарські технології». Журі відзначило виступи обох студенток
дипломами.

Не залишилися без нагород третьокурсники Євгенія Данилюк і Максим Чекан. Євгенія гарно розповіла про комбіноване друкування ети�
кеток, а Максим — про особливості впровадження глибокого друку для паковання у новому тисячолітті. Доповіді студентів відзначені подя�
ками.

Петро КОЗАК,

старший викладач

кафедри поліграфічних

технологій у пакованні

Студенти кафедри теорії та практики перекладу взяли активну участь у недавній науковій конференції. Підготовлено та обговорено чи�
мало змістовних доповідей і повідомлень. У них ішлося про основні види перекладу, про те, як досягти адекватного перекладу художніх
творів, зокрема логізмів та ідіом, що зустрічаються в них.

На секції «Практика перекладу» кращими були визнані доповіді першокурсниць Олени Лебедєвої, Світлани Хоменко, Ірини Демчише�
ної, третьокурсниці Олени Богатиренко. Змістовні доповіді на секції «Лінгвістика перекладу» прочитали першокурсниця Тетяна Домбровсь�
ка, третьокурсниці Вікторія Кондратюк і Анна Дейнека. Цим студенткам вручено дипломи.

Чимало доповідей і повідомлень майбутніх перекладачів були відзначені подяками. Їх отримали першокурсниці Тетяна Хуторна, Ольга
Іванова, Уляна Гігієва, третьокурсниці Ганна Шведова, Катерина Ушеренко, Юлія Терещенко, Оксана В’язанкіна, Вікторія Шевчук та інші.

Олена ПЕРШЕНКО,

студентка ІІІ курсу 

(спеціальність «Переклад»)

Студентська наука

Відзначилися третьокурсники

Названо кращі доповіді

Визначено переможців

У другій половині квітня відбулася IV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Молодь: освіта, наука,

духовність». У базовій структурі університету загалом прочитано та обговорено понад 300 доповідей

і повідомлень. Кращі з них відзначені дипломами. Чимало доповідачів отримали подяки. Вашій увазі пропонуємо

розповіді про кілька таких конференцій на факультетах університету.
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Важлива роль на сучасному
етапі розвитку освітнього про�
цесу відводиться особистості
студента, учня. Формування
гармонійної, розвиненої люди�
ни — завдання, яке стоїть перед
вищою освітою. Виявити і сфор�
мувати національну еліту, знай�
ти і сформувати творчу осо�
бистість, здатну діяти раціо�
нально, компетентно,— це без�
посередньо функція викладачів
університету.

Нещодавно відбулось засі�
дання «круглого столу», присвя�
чене проблемам і перспективам
індивідуальної освіти. Прово�
дило його Управління освіти
Оболонського району м. Києва.

Незабаром виповниться 175
років від дня народження вели�
кого російського вченого, чудо�
вого хіміка, глибокого теорети�
ка і практичного дослідника
Дмитра Івановича Менделєєва.
Серед його видатних діянь
є два, що щасливо поєдналися
в історії науки. Це Періодичний
закон і хімічне товариство.

У січні 1868 року на засіданні
І з’їзду російських природо�
знавців представники хімічної
секції виступили із заявою:
«Секція просить З’їзд поклопо�
татися про створення хімічного
товариства». З’їзд одностайно
підтримав цю заяву, доручив�
ши розробити статут майбут�
нього об’єднання.

«Статут цей складало у мене на
квартирі зібрання хіміків, і при�
мітний він лаконічністю і ясніс�
тю», — пригадував Д. І. Мен�
делєєв. У листопаді 1868 року
у старій хімічній аудиторії Пе�
тербурзького університету під
головуванням Дмитра Іванови�
ча відбулися перші збори това�
риства, яке об’єднало хіміків
Росії. У першому пункті затве�
рдженого статуту зазначалось:
«При Санкт�Петербурзькому
університеті засновується хі�
мічне Товариство з метою спри�
яти успіхам усіх частин хімії і по�
ширювати хімічні знання».
Організатори товариства —

М. Зінін, О. Бутлеров, Д. Мен�
делєєв, М. Меншуткін, М. Соко�
лов, О. Енгельгардт та інші —
визначили його конкретні зав�
дання. Вже за радянської влади
товариству заслужено було
присвоєно ім’я Д. І. Менделєєва.

Співпало так, що на одному із
перших засідань товариства бу�
ло вперше обнародувано пові�
домлення про величезне від�
криття — Періодичний закон.
У лютому 1869 року Д. І. Мен�
делєєв ознайомив багатьох хімі�
ків з видрукованою на окремому
аркуші статтею «Дослід системи
елементів, заснованій на атом�
ній вазі і хімічній схожості».
А 6 березня того ж року діловод
російського хімічного товарист�
ва М. Меншуткін замість відсут�
нього автора зачитав на засі�
данні повідомлення про запро�
поновану Д. Менделєєвим кла�
сифікацію хімічних елементів.

Незважаючи на окремі неточ�
ності, допущені в цій кла�
сифікації, незважаючи на не�
правильне розташування дея�
ких елементів (ртуть, золото,
талій, марганець), незважаючи
на знаки питання біля символів
ряду елементів, що свідчило
про те, що Дмитро Іванович
сумнівався в правильності виз�
начення деяких атомних ваг
(торію, телурія тощо), не можна
применшувати важливість ос�

новного висновку. Цей перший,
можливо, ще недосконалий ва�
ріант класифікації елементів
привів ученого до відкриття ве�
ликого закону, який тепер по
праву носить його ім’я.

Встановлення періодичної
залежності дало змогу Д. І. Мен�
делєєву виправити атомні ваги
11�ти елементів, а 20�м змінити
розташування в системі. Внас�
лідок цієї величезної натхнен�
ної роботи в 1871 році з’явилася
знаменита стаття «Періодичний
закон для хімічних елементів».
У ній був представлений кла�
сичний варіант періодичної
системи, який зараз можна ба�
чити у хімічних і фізичних лабо�
раторіях усього світу. Учений
сміливо виправляв ваги окре�
мих із 63 відомих на той час
елементів і передбачав відкрит�
тя нових, для яких залишив
підказані новим законом по�
рожні місця. Наприклад, у таб�
лицях не вистачало елемента,
що мав слідувати одразу за
калієм і кальцієм.

— Можна назвати атомну ва�
гу!, — заявив учений. І описав
його властивості так, начебто
невідомий ще у природі еле�
мент був у його руках. Д. Мен�
делєєв умовно назвав його по�
санскритськи — екабором.

Так само були передбачені
атомна вага і властивості ще

двох елементів, названих ека�
алюмінієм і екасиліцієм. Ще
кілька елементів отримали своє
місце та більш лаконічні описи.

Дуже дивно нині читати про
те, що в самий розпал ти�
танічної роботи Д. Менделєєва
над періодичною системою
майже всі друзі і доброзичливці
наглядали за заблудлим хімі�
ком, делікатно натякали Дмит�
ру Івановичу, що, мовляв, слід
залишити «марні умогляди»,
зайнятися «справою, роботою».
Дивно і те, що більшість хіміків
сприйняли періодичну систему
лише як зручний навчальний
посібник для студентів. Німець�
кий переклад своєї фундамен�
тальної роботи Д. І. Менделєєв
у 1871 році розіслав багатьом
закордонним хімікам. Однак не
отримав не лише компетентної
критики, а й загалом будь�якої
відповіді.

Учений не міг зрозуміти тако�
го ставлення до свого відкриття.
Він знову і знову перелистував
свою статтю і щоразу перекону�
вався в тому, що вона цікава,
перспективна і навіть захоплю�
юча. Створювалося враження,
що читачі не помічають слів:
«система елементів має значен�
ня не тільки педагогічне, не
тільки полегшує вивчення
різноманітних фактів, приводя�
чи їх у порядок і зв’язок, але

На цю важливу зустріч було
запрошено 47 директорів за�
гальноосвітніх шкіл м. Києва
і єдиний вищий навчальний
заклад — Університет «Україна».
Відбулося активне і зацікавлене
обговорення даної проблеми.

Наш університет вже довго
і плідно співпрацює з освітяна�
ми міста. Тестування учнів ви�
пускних класів Оболонського
району, яке проводилось прий�
мальною комісією університету
у 2006 році, показало ґрунтов�
ні знання, що свідчить про знач�
ну підготовку і високий рівень
праці викладачів. Зустріч про�
водила головний спеціаліст уп�
равління О. В. Захарук, яка зміс�

товно розглянула особливості
організації індивідуального нав�
чання у загальноосвітніх нав�
чальних закладах Оболонсько�
го району м. Києва.

Детально було розглянуто пи�
тання щодо співробітництва
Університету «Україна» зі школа�
ми району. Доповідь про впро�
вадження новітніх технологій нав�
чання у процесі підготовки спеціа�
лістів у нашому університеті зро�
била завідувач кафедри менедж�
менту організацій Т. І. Пішеніна.
Було акцентовано увагу на особ�
ливостях індивідуальної роботи зі
студентами з особливими потре�
бами. Це дуже актуально у кон�
тексті Болонської системи освіти.

Відповідальний секретар прий�
мальної комісії В. В. Малишев
розповів про спеціальні умови
вступу випускників з особливими
потребами, виокремив питання
відмінностей тестування та до�
університетської підготовки стар�
шокласників.

При обговоренні проблем
навчання студентів із особливи�
ми потребами було розглянуто
питання особливостей психо�
лого�педагогічного супроводу
студентів із особливими потре�
бами та організації навчально�
виховного процесу в Універси�
теті «Україна».

Наш кореспондент

Співпраця

Сьогодні — школяр, завтра — студент

Особистості

Дві вершини Дмитра Менделєєва
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має суто наукове значення,
відкриваючи аналогії і вказую�
чи завдяки цьому нові шляхи
для вивчення елементів».

Переконаний в істинності
відкритого ним Періодичного
закону, Д. І. Менделєєв не лише
передбачив існування трьох
невідомих елементів, але й опи�
сав найдетальнішим чином їх
властивості. Першим настала
черга екаалюмінію�галію. Це
сталося вже 1875 року, коли
у Франції П. Лекок де Буобад�
рон описав відкриття нового
елемента. У листі французько�
му хіміку і в статті «Доповіді Па�
ризької Академії» російський
учений звернув увагу на неточ�
ності у характеристиці власти�
востей галію і його сполук.
Д. І. Менделєєв був настільки

впевнений у своєму Періодич�
ному законі, що, не маючи в ру�
ках жодної крупинки галію, не
знаючи його спектру, наважив�
ся поправляти відкривача еле�
мента. Дмитро Іванович не по�
милився. Всі його поправки бу�
ли підтверджені експеримен�
тально П. Лекоком де Буобад�
роном. «Я думаю, що немає не�
обхідності наполягати на вели�
чезному значенні підтвердження
теоретичних висновків п. Мен�
делєєва щодо щільності нового
елемента», — писав французь�
кий хімік.

Події навколо галію змінили
ставлення до Періодичного за�
кону. Якщо у 1869 році провідні
хіміки і фізики світу не звернули
увагу на скромну табличку в
журналі Російського хімічного

товариства, то після відкриття
нового елемента багатьох заці�
кавило, що написав у своїх
статтях і книгах Д. І. Менделєєв.
Виявилося, що російський уче�
ний передбачив існування оди�
надцяти невідомих елементів.
Але становище ускладнювалося
тим, що положення їх у Періо�
дичній системі було таке, що
сусідів навколо них не вистача�
ло або ж властивості цих сусід�
ніх елементів були вивчені не�
достатньо. Тому Дмитро Івано�
вич описав і вирахував власти�
вості лише трьох елементів
з одинадцяти. Ними були ека�
алюміній, екабор і екасіліцій. На
думку автора системи, ці еле�
менти мали бути відкриті рані�
ше інших. Так і сталося. Галій,
скандій і германій були відкриті

протягом найближчих п’ятнад�
цяти років. На решту вісім еле�
ментів потрібні були піввіку. Ос�
таннє відкриття — екайод, наз�
ваний астатом, — відбулося
в 1940 році.

І сьогодні не викликає сумні�
ву те, що Періодичний закон
є незамінним путівником у най�
різноманітніших хімічних дослі�
дженнях. Один із прикладів —
роботи із синтезу нових еле�
ментів. Без Періодичного зако�
ну неможливо було б дослідити
проблеми трансуранових еле�
ментів. Сама ж періодична сис�
тема, у свою чергу, є предметом
подальшого глибокого теоре�
тичного дослідження.

Віктор МАЛИШЕВ,

доктор технічних наук

Вийшов у світ навчальний посібник «Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика». Автори — В. Бебик, С. Шергіна,
Л. Дегтерьова — не просто виклали різні підходи до глобалізації, а й інтерпретували їх у критичному ключі, намагаючись уникнути спроще�
ного й однозначного тлумачення. Зіставлення, порівняння та критичний аналіз науково�політичних інтерпретацій, проявів та наслідків гло�
балізації, мабуть, і є найсильнішою особливістю цієї книги.

Підручник складається з чотирьох розділів. Наприклад, у першому викладено теоретичний зміст глобалістики як предметного поля
дослідження та глобалізації як історичного феномену і процесу. Другий розділ присвячено аналізу процесів глобалізації крізь призму підходів
представників різних географічних регіонів, культурних ареалів та світових цивілізацій. Третій розділ розповідає про малодосліджені у вітчиз�
няній політичній науці проблеми міжнародного і світового порядку. У четвертому йдеться про політологію глобального світу.

Не оминули автори і роль та місце України в глобалізованому світі. Матеріал переконливо свідчить, що нашій державі належить тут ве�
лика роль. Тому, зазначають автори, українська еліта має виробити власну стратегію, як адаптуватися до цього і не залишатися на задвірках
сучасних процесів. А це, у свою чергу, допомогло б визначити практичні аспекти реалізації національних інтересів нашої країни за умов
розвитку глобалізації.

«Голос України»,

03.04.07

Відкриттю IV етапу VI Спартакіади Університету «Україна» серед студентів ВНЗ передували урочистості, в яких узяли участь керівники
навчального закладу, багатьох його територіально відокремлених підрозділів. Тепло і щиро привітав учасників змагань Президент
Університету П. М. Таланчук. Потім перед присутніми пройшли команди 14 підрозділів навчального закладу — загалом понад 200
спортсменів на чолі зі своїми керівниками.

Три дні тривали змагання із семи видів спорту. І всюди боротьба була напруженою. За першість змагалися як в особистому, так 
і в командному заліку.

Чи не швидше за інших визначили переможців шахісти. Командою тут перемогли спортсмени базової структури університету. Їхні
представники Костянтин Хомовненко і Олександр Волошаненко посіли відповідно друге і третє місця. Хлопці поступилися тільки
броварчанину Семену Гребенюку, котрий переміг усіх своїх суперників.

Такого ж успіху досягла представниця Білої Церкви Людмила Подгурська. На півочка від переможниці відстала студентка Карпатського
інституту підприємництва Віталіна Тереля. Третє місце дісталося Лесі Ущіюк з Луцька.

Загалом лучани вибороли найбільше перемог — як особистих, так і командних. І призові місця їхня команда не завоювала тільки
в одному виді спорту — у баскетболі (юнаки).

Друге загальнокомандне місце дісталося спортсменам базової структури університету. Кияни були першими у змаганнях з шахів,
армспорту і волейболу (юнаки).

Третє місце командою вибороли спортсмени Рівненського інституту.
До речі, приїжджі учасники Спартакіади не лише з’ясовували, хто із них сильніший, спритніший та розумніший, а й трішки ознайомилися

з Києвом. Зокрема, побували в зеленому ошатному куточку столиці — у Пущі�Водиці. А про те, що придбали багато нових друзів, і говорити годі.
За Положенням, VII Спартакіаду університету має проводити цьогорічний переможець. Тож до зустрічі у Луцьку!

Ніна ГАЄВСЬКА, 

студентка І курсу

(спеціальність «Соціальна робота»)

Привертаємо увагу

Не загубитись у глобальному світі

Спорт і ми

До зустрічі в Луцьку
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Так говорять про економіку.
Визначення дуже справедливе.
І, передусім, тому, що еконо�
мічна (господарська) діяльність
людей є сукупністю суспільно�
виробничих відносин. Вивчати
і ґрунтовно знати цю наукову
дисципліну — значить, бути
компетентним у фінансово�
економічних аспектах госпо�
дарської діяльності загалом або
ж її окремих галузей.

За останні два роки видавни�
цтво нашого університету підго�
тувало чимало підручників,
посібників, методичних розро�
бок з цієї тематики. Назву лише
кілька з них.

Романенко Л. Ф. Маркетин�

гова цінова політика: Навчаль�

ний посібник. — К.: Університет

«Україна», 2006. — 109 с.

У виданні розглянуто ціноут�
ворення в системі маркетингу,
проаналізовано фактори, що
впливають на розмір ціни та
етапи процесу ціноутворення.
Наведено класифікації цін та
розкрито методи ціноутворен�
ня, проаналізовано цінові стра�
тегії та реакції споживачів на
зміну цін.

Посібник складається з тео�
ретичної й аналітичної частин.
У кожній з них детально про�
аналізовано теоретичні засади
формування маркетингової по�
літики, а також наведена мето�
дика визначення факторів ціно�
утворення та розрахунку опти�
мального рівня цін.

Рекомендовано як навчаль�
ний посібник для студентів,
аспірантів, викладачів, усіх, хто
вивчає маркетинг і використо�
вує його у своїй практичній ді�
яльності.

Романенко Л. Ф. Марке�

тинг — практикум: ситуаційні

завдання, кейси, рольові іг�

ри, тести: Навчальний посіб�

ник. — К.: Університет «Ук�

раїна», 2006. — 185 с.

Навчальний посібник містить
ситуаційні завдання, вправи,
кейси, рольові ігри, тести фун�
даментального курсу марке�
тингу.

Рекомендовано студентам ВНЗ,
підприємцям, працівникам мар�
кетингових підрозділів, фірм.
Книга допоможе всім, хто вив�
чає курс маркетингу, використо�
вувати методи, принципи, тех�

нології, інструменти маркетингу
під час аналізу, оцінювання й роз�
в’язання конкретних ринкових
проблем та практичних ситу�
ацій.

Рудюк Л. В. Фінанси: Нав�

чальний посібник для дис�

танційного навчання / За

наук. ред. Л. Ф. Романен�

ко. — 2�ге вид., переробл.

і допов. — К.: Університет

«Україна», 2007. — 270 с.

Навчальний посібник містить
теоретичний матеріал, поданий
за модульним принципом ор�
ганізації навчального процесу,
ключові поняття, контрольні за�
питання, питання для самостій�
ного опрацювання, контроль�
ний тест�тренінг, перелік дже�
рел літератури до кожної теми,
термінологічний словник ос�
новних понять, дає змогу легше
засвоїти навчальний матеріал.

Книга може бути корисною
для базової підготовки бакалав�
рів за напрямом «Економіка та
підприємництво». Розрахована
на студентів, викладачів, усіх, хто
цікавиться сучасними проблема�
ми функціонування і розвитку
фінансів. Може бути використа�

на не тільки для дистанційної, 
а й для інших форм навчання.

Шаповал О. Ф. Економіка

інформаційної діяльності:

Навчальний посібник для

дистанційного навчання / За

наук. ред. О. Б. Бутнік�Сівер�

ського. — К.: Університет «Ук�

раїна», 2007. — 191 с.

Навчальний посібник знайо�
мить читачів з економічною сут�
ністю інформаційної діяльності,
новітніми інформаційними сис�
темами і технологіями, що вико�
ристовуються в управлінській
діяльності на різних організацій�
них рівнях. Особливу увагу при�
ділено теоретичним основам
економіки інформаційної діяль�
ності та комп’ютерним засобам
опрацювання інформації. Пока�
зано роль сучасних Internet�тех�
нологій і корпоративних систем
в організації інформаційної ді�
яльності.

Посібник орієнтований на
освітні рівні підготовки фахівців
за спеціальністю «Документо�
знавство та інформаційна ді�
яльність», а також на усіх, хто
цікавиться економічними проб�
лемами інформаційної діяль�
ності в різних галузях народно�
го господарства України.

Ці та інші підручники, посіб�
ники економічної тематики на�
ші читачі можуть отримати
в читальному залі бібліотеки,
а також у факультетських біб�
ліотеках.

Альона АНДРУСЕНКО,

бібліотекар центральної

бібліотеки університету

У видавництві університету

Дуже цікава наука

На знімку: працівниці бібліоте�

ки Університету «Україна» (зліва

направо) — авторка публікації,

завідувач бібліотеки Тетяна

Діденко, заступник завідувача

Олена Рудешко, бібліограф Анна

Кіращук біля чергової книжкової

виставки
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Нещодавно в Києві відбулася презентація поетичної збірки
«Діалоги про кохання», виданої за сприяння кількох організацій та
установ, що опікуються проблемами людей із інвалідністю.

У книжці представлені кращі літературні твори обдарованих лю�
дей із особливими потребами — представників усіх регіонів Ук�
раїни. Приємно, що до неї увійшли «Етюди про кохання» письмен�
ника і філософа з Вінниччини Василя Думанського, а також вірші та
проза випускників Університету «Україна» — Олександра Ворони та
Олени Чинки.

На цьому вечорі доля подарувала мені знайомство з неординар�
ною особистістю — Світланою Патрою — поетесою, актрисою,
співачкою, сценаристом і чудовою майстринею.

Світлана народилася на Миколаївщині у 1981 році. Вона — інвалід
дитинства І групи. З 1986 року мешкає разом із батьками у селі Во�
лошинівка Баришівського району, що на Київщині. З 15 років пише
вірші та прозу. Згодом до рук потрапила гітара, тож з допомогою
друзів, самотужки, навчилася грати на ній. А потім самі собою поча�
ли народжуватися мелодії до власних віршів...

Вже кілька років дівчина є актрисою Гендерного інтерактивного
театру при Київській Школі Рівних Можливостей, куди її двічі на
тиждень привозять електричкою батьки. У п’єсі «У пошуках синього
птаха» за мотивами твору Ф. Метерлінка Світлана грає роль мудрої
цариці Флори. До речі, сценарій і пісню до вистави теж написала
дівчина. Прем’єра мала величезний успіх і набула широкого розго�
лосу. В результаті театральну трупу запросили до Японії на фести�
валь, присвячений екологічним проблемам. Готуючись до нього,
Світлана самостійно переклала свій монолог англійською мовою
і сама читала його перед суворою відбірковою комісією, яка була
шокована і побаченим, і почутим... На жаль, подорож до Японії так
і не здійснилась, оскільки грошей на дорогу в один бік, як того ви�
магали умови організаторів фестивалю, не могли назбирати навіть
усім селом...

У березні 2007 року на базі дитячого будинку змішаного типу «Ро�
дина», розташованого у сусідньому селі Сезенків, С. Патра заснува�
ла свій театр. А вже до Дня матері відбулася прем’єра першого спек�

таклю — «Знайди мене, мамо» за її власним сценарієм, написаним
на основі реальних подій. У виставі Світлана успішно виступила в
якості режисера�постановниці і виконавиці однойменної авторсь�
кої пісні.

А ще Світлана — керівник гуртка бісероплетіння при Баришівсько�
му районному центрі позашкільної роботи «Мрія», де вона —
справжній кумир для своїх учениць.

Талановита дівчина — неодноразова учасниця й дипломантка Всеук�
раїнського фестивалю дітей�інвалідів «Повір у себе», постійний допису�
вач газет «Зірка» та «Баришівські вісті», автор двох поетичних збірок
(1998 та 1999 рр.), головна героїня багатьох телевізійних передач на УТ�1,
ТЕТ, 5 каналі. І при цьому зовсім не захворіла на «зіркову хворобу».

Надзвичайно потужну позитивну енергетику Світлани відчувають
усі, хто хоча б раз поспілкувався з нею чи зіткнувся з її творчістю.

...Через кілька тижнів Світлана Патра отримає свідоцтво про
успішне закінчення загальноосвітньої школи. Усі роки вона навча�
лася вдома. На моє запитання про подальші плани — відповіла:

— Мрію вступити до Університету «Україна» на спеціальність «Ви�
давнича справа та редагування». 

А трохи подумавши, додала:
— Ще хотіла б навчитися танцювати на візку...
Тож, бажаю тобі, Світлана, щоб твої мрії збулися. Ти на це заслу�

говуєш!
Таїсія СВЯТЕНКО, співробітник

управління соціальної адаптації та реабілітації Університету

«Україна», член Національної спілки журналістів України

На знімку: Світлана Патра у буденному житті.

Пропоную читачам один із віршів Світлани.

Про тих, хто поряд

Якщо повіриш у себе

Вирує гучно дискотека в залі,
Весняний вечір крила розгорнув,

А під стіною сірою — печально
Сидить моя подруга на візку.

На тім візку, потрібнім і проклятім,
Що завжди в неї буде замість ніг...

Дивилась сумно, як танцюють пари,
Й ховала ув очах краплинки сліз.

Та раптом стихла музика нестримна,
І залунав чарівний тихий вальс;

Озвався голос чоловічий сильний:
— На танець можна запросити Вас? —

Красивий хлопець з посмішкою принца
Її за руку ніжно й міцно взяв.

Ні заперечити не встигла, ні злякатись —
А він посеред залу вже кружляв,
Лише для них та музика чарівна,

І руки їх, як птахи в небесах,
І поряд з ним вона — як та царівна,

Із посмішкою, щастям ув очах.
Дивились ми на них і милувались,

Печаль єдналась з радістю в серцях,
І ми усі чомусь не помічали,

Що принц з принцесою — обоє на ВІЗКАХ.

Світлана ПАТРА


