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Пам’ятна подія

«Якщо говорити про вік лю�
дини, то десять років – це ще
дитинство. Але якщо говорити
про Університет «Україна», то
наш малюк заявив про себе
дуже переконливо уже як до�
рослий, здатний вирішувати
всі проблеми сучасного вищо�
го навчального закладу.»

Ці слова Президента універ�
ситету П.М. Таланчука стали
своєрідним камертоном дій�
ства, присвяченого десятиріч�
ному ювілею ВНЗ. У численних
вітаннях, телеграмах ішлося
про місце навчального закладу
в освітньому просторі України,
про його унікальність. Свідчен�
ням тому є й те, що наш універ�
ситет привітали з ювілеєм
перші керівники держави –
Президент, Голова Верховної
Ради і Прем’єр�міністр. Виго�
лошувалися й інші привітання –
від міністерств, Київської місь�
кої державної адміністрації,
багатьох громадських органі�
зацій. Ведучі зачитали телег�
рами Алли Пугачової, братів
Кличків, з якими зустрічалися
студенти ВНЗ у різні роки. За�
галом у святі взяли участь чи�
мало поважних гостей. 

Серед них — патріарх Київ�
ський і всієї Руси Філарет, рад�
ник Міністра оборони України,
генерал – лейтенант А. С. Троць,
Генеральний представник ООН
в Україні Френсіс О’Доннелл,
Заступник Голови Представни�
цтва ЮНЕСКО в Україні, Ди�
ректор Департаменту культури
і гуманітарного співробітницт�

ва МЗС М. В. Скуратовський,
Президент Міжнародного жі�
ночого клубу 2008/2009 років
Евріл Бейлі, Президент Міжна�
родного клубу 2007/2008 ро�
ків Крістал Клімовіц, Аташе з
питань освіти та культури по�
сольства Грузії Зураб Топурія,
економічний радник посоль�
ства Грузії Лалі Кіладзе, пред�
ставник нашого партнера —
Нью�Йоркського університету,
заступник директора Інституту
освіти інвалідів Доктор Джанет
Дункан; дружини Послів в Ук�
раїні: Болгарії — Красимира
Шопова, Польщі — Ева Ключ�
ківська, Чехії — Дара Бастова,
Хорватії — Марина Кірінсіс.

Багато гостей піднімалися
на головну сцену Палацу Ук�
раїни, де відбувалося святко�
ве дійство, щиро бажали вик�
ладачам, студентам, усім пра�
цівникам навчального закладу
нових, ще більших успіхів,
безмежно щедрого творчого
довголіття. Серед тих, хто от�
римав слово для вітання, – го�
лова Піклувальної ради уні�
верситету, народний депутат
України О.Г. Білорус, голова
Комітету Верховної Ради з пи�
тань науки і освіти В.І. Полоха�
ло, заступник міністра освіти
та науки України П.Б. По�
лянський, голова Асамблеї
вищих навчальних закладів
недержавної форми власності
І. І. Тимошенко, голова Київ�
ської міської організації проф�
спілки працівників освіти і
культури О. М. Яцунь, началь�

ник відділу міністерства фі�
нансів України Г.Г. Васильєва,
відповідальний працівник мі�
ністерства праці і соціальної
політики Л.О. Савченко. Цінні
подарунки вручили представ�
ники банку «Хрещатик» і ком�
панії «Колізей».

У зв’язку з ювілеєм універ�
ситету істотно поповнилася
кількість працівників нашого
навчального закладу, відзна�
чених різними нагородами.
Це — грамоти, подяки, високі
звання (про це детально на
3�ій сторінці сьогоднішнього
номера газети). Ведучі вечора
назвали також велику кіль�
кість відзначених «внутріш�
німи» нагородами.

Цікавою і насиченою вияви�
лася концертна програма. Її
вели заслужені артисти Ук�
раїни Оксана Пекун і Анатолій
Гнатюк. Спочатку виступали
кращі учасники художньої са�
модіяльності. Це право вони
вибороли на «Університетсь�
кому літі – 2008» й інших кон�
цертах. Найбільш повно були
представлені співаки і танцю�
ристи базової структури на�
вчального закладу, Миколаїв�
ського і Полтавського інсти�
тутів. На висоті виявилися та�
кож таланти з Броварів, Ва�
силькова, Рівного. Гарно вико�
нала пісню «На побачення»
заслужена артистка України,
старший викладач університе�
ту Світлана Мирвода.

А на закінчення дійства при�
сутні щедрими оплесками на�

городили зірок нашої співучої
країни: народних артистів Ук�
раїни Ніну Матвієнко, Володи�
мира Гришка і Ніну Шестако�
ву, пісенний гурт «Mansound».
До речі, всі вони виступали на
благодійних засадах.

Свято тривало близько п’яти
годин (з невеличким антрак�
том). Студенти, викладачі, пра�
цівники університету, які по�
бували на чудовому дійстві,
отримали неповторний за�
ряд енергії, утвердились у
прагненні зробити навчаль�
ний заклад ще кращим і ус�
пішним.

Анатолій УРБАН

Університет відзначає ювілей

Високу нагороду Київського
патріархату у зв’язку з ювілеєм

університету і своїм особистим —
орден Cвятого Володимира —

отримав керівник навчального
закладу П. М. Таланчук



Колективу Відкритого міжнародного
університету розвитку людини

«Україна»
Дорогі друзі!

Сердечно вітаю викладачів, студентів і співробітників Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна» з 10�річчям
від дня заснування. 

За ці роки колектив університету своєю невтомною, копіткою пра�
цею зробив відчутний внесок у розвиток вітчизняної вищої школи
та науки, підготовку висококваліфікованих кадрів.

У сьогоднішньому світі інтелект стає основним капіталом нації,
забезпечує конкурентоспроможність держави та її місце на міжна�
родній арені. Ваш університет розгорнув масштабну роботу з роз�
ширення вищої освіти в Україні. Хочу відмітити шляхетну політику
закладу, який особливу увагу приділяє навчанню студентів з фізич�
ними вадами, що дає їм можливість долучитися до повноцінного
життя.

Нехай притаманні вам професіоналізм і творча наснага й надалі
слугують на благо українського народу.

Бажаю вам щастя, здоров’я, нових успіхів і звершень.

Президенту і колективу
Відкритого міжнародного університету

розвитку людини «Україна»
Щиро вітаю колектив університету з десятирічним ювілеєм!
Нині університет «Україна» – це один з найбільших вищих на�

вчальних закладів та один з провідних міжнародних освітніх
центрів нашої країни.

За короткий час новостворений університет успішно пройшов
шлях до навчального закладу найвищого рівня акредитації і заклав
підвалини для формування власних наукових шкіл.

Університет має потужний науковий потенціал. Створена Вами
матеріально�технічна база дозволяє впроваджувати найновіші ме�
тоди підготовки фахівців, в тому числі і з числа людей з обмежени�
ми можливостями.

Бажаю колективу Університету творчої наснаги, наукових успіхів
у праці та навчанні.

Високо тримайте марку університету, зберігайте і примножуйте ті
прекрасні традиції, що склалися за пройдений Вами десятирічний
освітній шлях.

Голова Верховної Ради України                           Арсеній ЯЦЕНЮК

Шановні друзі!
Від щирого серця вітаю викладачів, співробітників, студентів

Університету «Україна» із першим десятиріччям!
Це гарна дата, красивий ювілей. Вами зроблено вже багато, але

я впевнена, що головні Ваші досягнення ще попереду.
Сьогодні Ваш Університет – один з наймолодших, але це не зава�

дило Вам зробити Ваш навчальний заклад потужним, відомим та
шанованим.

Хоча і не це найголовніше. Найцінніше у Вашій роботі те, що Ви
надаєте освіту людям, які мають проблеми зі здоров’ям, саме Ваш
Університет став рідною Альма�матер для тисяч студентів�інвалідів.

Я знаю, що Ви вперше в Україні розробили моделі супроводу
навчання студентів з особливими потребами, у Вас можуть навча�
тися молоді люди з порушеннями зору, слуху, ДЦП та іншими зах�
ворюваннями. Ви займаєтеся благородною справою – соціальною
адаптацією людей, даруєте їм надію в майбутнє, тому Ваш вклад у
створення гуманного суспільства важко оцінити.

Бажаю Вам усім здоров’я, благополуччя, любові до знань та прос�
того людського щастя!

Прем’єр�міністр України                                   Юлія ТИМОШЕНКО
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Університет вітають

Твої люди, університете

С. І. МИРВОДА — старший викладач Університету «Україна». Нещо6
давно чудовій співачці присвоєно ще одне звання — «Киянка року». Так
відзначено вклад артистки у зміцнення зв’язків України і її столиці 
з країнами далекого та близького зарубіжжя

В навчальній аудиторії
Фото Лариси ЗОТОВОЇ



3

Напередодні 10�річного юві�
лею вищого навчального зак�
ладу Київська міська державна
адміністрація нагородила таких
працівників університету:

Подякою Київського
міського голови

Андреєва Ірина Борисівна –
начальник відділу медико�со�
ціальної реабілітації;

Афанасьєв Борис Анатолійо�
вича – доцент кафедри міжна�
родної інформації;

Барна Наталія Віталіївна – де�
кан факультету філології та ма�
сових комунікацій;

Безуглова Людмила Василів�
на – провідний фахівець відділу
контролю за формуванням та
виконанням педагогічного на�
вантаження;

Білоусов Віктор Дмитрович –
декан факультету інженерних
технологій;

Бойко Надія Сергіївна – сек�
ретар – референт президента
університету;

Горбаток Катерина Григорів�
на – начальник відділу по спіль�
ній діяльності;

Гребенюк Катерина Леонідів�
на – заступник головного бух�
галтера;

Діденко Тетяна Олексіївна –
завідувач бібліотекою;

Зименко Світлана Василівна –
начальник відділу організацій�
ної роботи і контролю;

Косоригіна Наталія Дмит�
рівна – начальник відділу конт�
ролю за формуванням та вико�
нанням педагогічного наванта�
ження;

Приходько Любов Іванівна –
доцент кафедри конституційно�
го, адміністративного та фінан�
сового права;

Фесюк Петро Васильович –
проректор з організаційно�адмі�
ністративної роботи.

Міністерством освіти і науки
України нагороджені такі пра�
цівники університету:

Почесною грамотою
Міністерства освіти

і науки України

Загадарчук Галина Мико�
лаївна – професор кафедри
соціальної роботи Університету
«Україна»;

Іванова Ірина Борисівна – до�
цент кафедри соціальної роботи
Університету «Україна»;

Кіт Григорій Васильович – ди�
ректор Івано�Франківської філії
Університету «Україна»;

Морока Ірина Олексіївна –
старший викладач кафедри
міжнародної інформації Універ�
ситету «Україна»;

Борисюк Світлана Володи�
мирівна – начальник відділу
організаційної роботи з ТВСП
Університету «Україна»;

Жулінський Микола Васильо�
вич – доцент кафедри дизайну
Сумського гуманітарного інсти�
туту Університету «Україна».

Нагрудним знаком
«Відмінник освіти України»

Барно Тетяна Олександрівна —
проректор з навчальної роботи
Кіровоградського інституту Уні�
верситету «Україна»;

Шевчук Олена Сергіївна –
проректор з наукової роботи
Миколаївського міжрегіональ�
ного інституту розвитку людини
Університету «Україна»;

Токар Олександр Іванович –
доцент кафедри природничих
дисциплін та інформаційних
технологій Рівненського інституту;

Маркашов Володимир Єгоро�
вич – директор Горлівської філії
Університету «Україна»;

Лисова Світлана Іванівна –
професор кафедри гуманітар�
них дисциплін Університету «Ук�
раїна»;

Нікуліна Ганна Федорівна –
начальник науково�дослідної
частини Університету «Україна»;

Терещенко Андрій Леонідо�
вич – доцент кафедри цивіль�
ного та трудового права Універ�
ситету «Україна».

Нагрудним знаком
«Петро Могила»

В'юн Валентин Георгійович –
проректор з наукової роботи
Миколаївського міжрегіональ�
ного інституту розвитку людини
Університету «Україна» 

Ільєнко Микола Микитович –
доцент кафедри соціальної ро�
боти Університету «Україна»

Цуканова Тетяна Олексан�
дрівна – ректор Сумського гу�
манітарного інституту

Чайковський Михайло Євге�
нович – ректор Хмельницького

інституту соціальних технологій
Університету «Україна»

Нагрудним знаком
«За наукові досягнення»

Коновець Олександр Федоро�
вич – професор кафедри міжна�
родної інформації Університету
«Україна».

Тітов Микола Микитович –
професор кафедри міжнародної
інформації Університету «Ук�
раїна».

Міністерством праці та со�
ціальної політики України наго�
роджені такі працівники універ�
ситету:

Почесною грамотою Мі6
ністерства праці та соціальної
політики:

Волинчук Оксана Анатоліївна –
керівник служби президента уні�
верситету по роботі з клієнтами
Університету «Україна»

Коляда Оксана Петрівна – про�
ректор – начальник управління
стратегії розвитку університету.

Оголошено Подяку:
Адирхаєву Сослану Георгіїви�

чу – завідувачу кафедри фізич�
ного виховання. 

Дредітову Анатолію Юхимо�
вичу – начальнику відділу госпо�
дарсько�технічної експлуатації.

Зотовій Ларисі Олександрів�
ні – помічнику президента уні�
верситету.

Крикун Наталії Петрівні – на�
чальнику управління соціальної
адаптації та реабілітації.

Мельнику Миколі Миколайо�
вичу – головному спеціалісту уп�
равління організаційної роботи і
контролю 

Почесною Грамотою Мі6
ністерства фінансів України
нагороджені такі працівники
університету:

Журавльова Валентина Мико�
лаївна – проректор з фінансово�
економічної роботи – головний
бухгалтер Університету «Україна».

Каленюк Надія Володимирів�
на – головний бухгалтер Жито�
мирського економіко�гуманітар�
ного інституту.

Танська Людмила Вацлавівна –
старший викладач кафедри фі�
нансів, заступник декана фа�
культету економіки і менедж�
менту з наукової роботи.

Циганов Сергій Андрійович –
завідувач кафедри банківська
справа Університету «Україна».

У зв’язку з десятиріччям уні�
верситету велику групу праців�
ників навчального закладу
відзначено орденами Святого
Володимира ІІІ ступеня. Високу
нагороду вручив патріарх Ки�
ївський і всієї Руси Філарет. Ось
відзначені орденами:

Журавльова Валентина Ми�
колаївна – проректор універ�
ситету – головний бухгалтер;

Кольченко Катерина Олегівна –
проректор університету з науко�
вої роботи;

Коротєєва Антоніна Вікторівна –
декан факультету економіки та
менеджменту;

Кривоносов Олександр Сер�
гійович – помічник Президента
університету;

Романенко Лариса Федорів�
на – перший проректор універ�
ситету;

Сухицька Наталія Валеріївна –
директор Інституту права та
суспільних відносин;

Тюптя Лідія Тимофіївна – на�
чальник управління навчально�
методичної роботи;

Фесюк Петро Васильович –
проректор з організаційно�адмі�
ністративної роботи.

Щиро вітаючи нагороджених
дуже сподіваємося, що цей
список буде суттєво продов�
жений. Адже просто з різних
причин не встигли зреагувати
на важливу подію в житті уні�
верситету окремі організації,
відомства, установи.

До числа відзначених слід
додати і чимало тих, хто отри�
мав так звані внутрішні наго�
роди, тобто університетські.

Багато працівників, терито�
ріально відокремлених підроз�
ділів відзначені на місцевому
рівні, тобто обласними і місь�
кими держадміністраціями.
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Вітаємо нагороджених

І ордени, і грамоти, і подяки...

Вручено
ордени

Від редакції
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У червні 1999 р. міністри вищої
освіти 29 європейських країн
підписали Болонську декларацію,
яка сформувала нові перспективи
розвитку загальноєвропейської
системи вищої освіти, відомої як
Зона європейської вищої освіти.
Згідно з нею, українська система
вищої освіти має органічно влити�
ся до європейського освітнього
простору, в основі якого лежить
якість вищої освіти.

Саме на тлі таких трансфор�
маційних змін і створювався ви�
щий навчальний заклад — Від�
критий міжнародний універси�
тет розвитку людини «Україна». 

Як згадує академік АПН Ук�
раїни, доктор технічних наук, про�
фесор, президент Університету
«Україна» П. М. Таланчук: «в 1998
р., до мене, як до президента Ака�
демії інженерних наук України,
звернулися кіровоградські аф�
ганці з Регіонального фонду
соціального захисту інвалідів із
пропозицією створити вищий
навчальний заклад для людей з
особливими потребами, в якому
вони могли б отримати знання і
солідну фахову підготовку, діста�
ли можливість самостійно зароб�
ляти на життя, а не очікувати
чиїхось подачок. І ця ідея своєю
актуальністю, новизною, а голов�
не – гуманною метою мене дуже
зацікавила». 

У липні 1998 р. під егідою Ака�
демії інженерних наук України бу�
ло створено новий навчальний
заклад ТОВ «Інститут розвитку лю�
дини» (Інститут інвалідів). Визна�
чальною метою Інституту стало
створення й організація системи
підготовки та перепідготовки
фахівців у галузі ринкової еко�
номіки, сфери соціально�право�
вого забезпечення фінансово�
господарської діяльності підпри�
ємств і установ, насамперед, з
числа людей з інвалідністю, дітей�
сиріт, малозабезпечених та осіб,
які постраждали внаслідок Чорно�
бильської аварії, локальних кон�
фліктів, воєн і надзвичайних си�
туацій.

9 грудня 1998 р. на перших Збо�
рах Засновників було прийнято
рішення про створення нового ви�
щого навчального закладу інтег�
рованого типу – Відкритого
міжнародного університету роз�
витку людини «Україна» (Універ�
ситету «Україна»). 12 лютого 1999 р.

було затверджено Статут Універ�
ситету «Україна» та інші установчі
документи. На виконання рішення
Київської міської Ради від 18 лю�
того 1999 р. № 146/247 «Про на�
дання дозволу на створення ви�
щого закладу освіти Відкритий
міжнародний університет розвит�
ку людини «Україна» Київська
міська державна адміністрація
своїм розпорядженням від 15 бе�
резня 1999 р. № 349 виступає
співзасновником Університету
«Україна» і затверджує низку за�
ходів щодо його створення. Тим
самим київська міська влада про�
явила підтримку та розуміння ідеї
доступу до освіти та культурних
цінностей широких верств насе�
лення, у тому числі людей з особ�
ливими потребами, ідеї оновлен�
ня змісту освіти в Україні. Слід зау�
важити, що тодішній мер м. Києва
О. О. Омельченко особисто багато
зробив для підтримки Університе�
ту «Україна». Університет є колек�
тивною власністю Засновників
згідно з Установчим договором
про створення та діяльність вищо�
го закладу освіти «Відкритий між�
народний університет розвитку
людина «Україна» від 20 квітня
1999 р.

Вже 7 травня 1999 р. Універси�
тет «Україна» був зареєстрований
Подільською районною держав�
ною адміністрацією м. Києва як
неприбутковий вищий навчаль�
ний заклад колективної форми
власності ( Статут, затверджений
Міністерством освіти України за
№02125 ). Університет «Україна»
має свідоцтво про державну
реєстрацію за №02125 від
7.05.1999 р. і внесений Мінстатом
України до Єдиного державного
реєстру підприємств і організацій
18 травня 1999 р.(довідка за
№9876) про включення до
ЄДРПОУ від 20.05.1999 р.). Статут
Університету в новій редакції зат�
верджено в МОН України
14.10.2004 р. та зареєстровано
Подільською районною державною
адміністрацією м. Києва 29.12.2004
року за №10711050009000579.
З�поміж тих, хто сприяв станов�
ленню та розвитку університету,
можна назвати міністрів освіти
В. О. Зайчука та В. Г. Кременя,
міністрів праці та соціальної по�
літики І. Я. Соханя і М. М. Папієва,
а також О. В. Гарячу, В. М. Дьячен�
ка, М. О. Солдатенка, С. Т.Сташев�

ського, В. М. Сушкевича, В. Б.Яло�
вого та ін. 

Головна мета Університету «Ук�
раїна» – надання вищої освіти
всім бажаючим, насамперед мо�
лоді з особливими потребами –
інвалідам, сиротам, матеріально
незахищеним громадянам, які
мають обмежені можливості пе�
ресування до освітньо�культурних
центрів, через впровадження
новітніх освітніх технологій.

Вже 17 травня 1999 р. наказами
по Університету «Україна» було
створено 15 перших територіаль�
но відокремлених структурних
підрозділів, а 6 липня 1999 р. на
засіданні Державної акреди�
таційної комісії проліцензовано 21
спеціальність, у тому числі 16 �за
освітньо�кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» і 5 – «молодший
спеціаліст» із загальним ліцензійним
обсягом 3060 студентів. Загальна
ліцензія серії ВПД�ІІ №110142
отримана 28 вересня 1999 р.

Університет має довідку від
01.06.1999 р. №832 про взяття на
облік як платника податків
(рішення Державної податкової
інспекції Подільського району
м. Києва від 01.06.1999 р. №14257914),
про реєстрацію університету як
платника податку на додану вартість.

12 липня 1999 р. розпочала ро�
боту Приймальна комісія. На пер�
ший курс було набрано 1616 сту�
дентів. У базовій структурі універ�
ситету в м. Києві прийом студентів
був здійснений на 3 спеціальності
денної та 7 – заочної форм на�
вчання із загальною кількістю 367
студентів, у тому числі  – 70 осіб з
інвалідністю.

8 липня 1999 р. рішенням Київ�
ської міської Ради № 368/469
утворено відбіркову комісію з
направлення інвалідів до Універ�
ситету «Україна». У жовтні цього
року розпочинається навчальний
рік для студентів денної форми
навчання.

Перший навчальний рік
(1999/2000) закінчило 1384 сту�
денти, у тому числі 114 осіб із
інвалідністю, працювало понад
400 викладачів.

У 2000 р. здійснено набір уже на 28
спеціальностей, а загальна кількість
студентів становила 5 678 осіб.

Із кожним роком Університет
«Україна» набуває все більшої ди�
намічності розвитку: зростає кон�
тингент студентів (2001/2002 н. р. –

11899 студентів; 2002/2003 –
17386; 2003/2004 – 25755;
2004/2005 – 34611; 2005\2006 –
42203), на кінець 2006/2007 н.р.
контингент студентв університету
становив 36877 осіб, у тому числі
інвалідів – 1033 (2,8%), сиріт – 113,
дітей із малозабезпечених сімей –
1162. На контрактній основі навча�
лося 91,2% студентів, у тому числі
на денній формі – 43,4% від за�
гального контингенту студентів;
розширюється спектр спеціаль�
ностей (2001/2002 н. р. – 36 лі�
цензованих спеціальностей різних
освітньо�кваліфікаційних рівнів;
2002/2003 – 47; 2003/2004 – 50;
2004\2005 – 64; 2005\2006 –
100); кількісно та якісно поліп�
шується професорсько�викла�
дацький склад, у 2006/2007
н.р.навчально�виховний процес
забезпечували 2844 науково�пе�
дагогічних працівники, з них 1442
із науковими ступенями і вченими
званнями, у тому числі 232 докто�
ри наук, професори, 1210 канди�
датів наук, доцентів; відшліфо�
вується та вдосконалюється його
структура. Можна констатувати:
ВНЗ за 10 років свого існування
впевнено вийшов на ринок надан�
ня освітніх послуг, насамперед,
молоді з особливими потребами.

За десять років свого існування
базова структура Університету в м.
Києві перетворилася на розгалу�
жений навчальний заклад з по�
тужним навчально�методичним
і науковим потенціалом та міцною
матеріально�технічною базою.
Навчально�виховний процес про�
ходить на 8 факультетах і 41 ка�
федрі.

За результатами незалежного
соціологічного дослідження «Со�
фія Київська» Університет «Ук�
раїна» посідає третє місце серед
понад 100 ВНЗ України недер�
жавної форми власності, а за
рівнем упровадження новітніх
технологій навчання – 4 місце у
першій десятці найкращих ВНЗ 

19 квітня 2005 р. Університет
«Україна» отримав ІІІ�ІУ рівень
акредитації, а у 2007 р. акредито�
ваний за ІУ рівнем.

Матеріали підібрала  
Алла СУЩЕНКО,

студентка III курсу
(спеціальність 

«Видавнича справа
та редагування»)
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За пудсумками Всеукраїнської наукової конференції
«Молодь, освіта, наука, духовність» присуджено призові місця
і нагороджено грошовими преміями за напрямом «Соціальна
робота»:

– Хмельницьку Юлію Миколаївну, студентку 4 курсу спеціаль�
ності «Соціальна робота», за наукову роботу «Особливості
дослідження формування «Я�концепція» у дітей, хворих на дитячий
церебральний параліч». Науковий керівник: Тюптя Лідія Тимо�
фіївна, кандидат педагогічних наук, професор (І місце).

– Мичак Людмилу Вікторівну, студентку 5 курсу спеціальності
«Соціальна робота» Вінницького соціально�економічного інституту,
за наукову роботу «Технологія інформаційного забезпечення у
діяльності соціальних служб і організацій». Науковий керівник: Сто�
ляренко Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент
(ІІ місце).

– Шумовську Тетяну Анатоліївну, студентку 5 курсу спеціальності
«Соціальна робота» Хмельницького інституту соціальних техно�
логій, за наукову роботу «Особливості застосування технологій
підвищення суб’єктивної активності у соціальній роботі з одиноки�
ми матерями». Науковий керівник: Ємельянова Тетяна В’ячес�
лавівна, кандидат філософських наук, доцент (ІІІ місце).

Нагороджено подяками та подарунками учасників конкурсу:
– Григорівську Марину Володимирівну, студентку 4 курсу

спеціальності «Соціальна робота» Хмельницького інституту
соціальних технологій, за наукову роботу «Профілактика вживання
наркотичних речовин у підлітковому середовищі».

Нагороджено подяками учасників  конкурсу:
– Броварник Галину Петрівну, студентку 5 курсу спеціальності

«Соціальна робота» Вінницького соціально�економічного інституту,
за наукову роботу «Теорія і практика здійснення соціальної допомо�
ги людям з особливими потребами».

Присуджено призові місця і нагороджено грошовими пре6
міями за напрямом «Психологія»:

І місце:
– Василюк Лесю Григорівну, студентку 6 курсу спеціальності

«Психологія», за наукову роботу «Особливості виявлення індивіду�
альності в процесі самореалізації та самоствердження в юнацькому
віці». Науковий керівник: Омелаєнко Ігор Борисович, кандидат пси�
хологічних наук, доцент.

ІІ місце:
– Муц Анжеліку Олегівну, студентку 4 курсу спеціальності «Пси�

хологія» Вінницького соціально�економічного інституту, за наукову
роботу «Дослідження конфліктності та насилля в сім’ї на стадії пер�
винної адаптації». Науковий керівник: Лящ Оксана Павлівна, кан�
дидат психологічних наук, доцент;

– Данилюк Наталію Василівну, студентку 6 курсу спеціальності
«Психологія» Хмельницького інституту соціальних технологій, за
наукову роботу «Вплив тривожності студентів на стиль спілкування
у групі». Науковий керівник: Деркач Мальвіна Володимирівна.

ІІІ місце:
– Ямкову Ірину Станіславівну, студентку 6 курсу спеціальності

«Психологія», за наукову роботу «Динаміка індивідуально�осо�
бистісних характеристик у процесі психокорекції». Науковий
керівник: Омелаєнко Ігор Борисович, кандидат психологічних наук,
доцент.

Нагороджено подяками та подарунками учасників конкурсу:
– Ланкевич Олену Євгенівну, студентку 4 курсу спеціальності

«Мова та література (англійська мова та друга іноземна)» Київсько�
го національного лінгвістичного університету, за наукову роботу
«Професійна спрямованість особистості студентів лінгвістичного
інституту»;

– Узаревич Наталію Яківну, студентку 3 курсу спеціальності «Пси�
хологія» Рівненського інституту, за наукову роботу «Психологічна
підготовка дітей до розлучення батьків»;

– Дорощук Марину Володимирівну, Ярмолюк Дар’ю Вікторівну,
студенток 4 курсу спеціальності «Психологія» Хмельницького інсти�
туту соціальних технологій, за наукову роботу «Психологічні особ�
ливості акцентуацій характеру підлітків на ефективність шкільної
адаптації».

Нагороджено подяками учасників  конкурсу:
– Агеєву Юлію Валеріївну, студентку 3 курсу спеціальності «Пси�

хологія» Рівненського інституту, за наукову роботу «Подолання по�
ведінкових труднощів у молодшому шкільному віці методом ігроте�
рапії»;

– Сіренко Вікторію Вадимівну, студентку 4 курсу спеціальності
«Психологія» Вінницького соціально�економічного інституту, за на�
укову роботу «Психологічні особливості адаптації студентів перших
і випускних курсів»;

– Лисюк Іванну Василівну, Дем’янову Тетяну Віталіївну, студенток
2 курсу спеціальності «Психологія» Хмельницького інституту
соціальних технологій, за наукову роботу «Психологічні особли�
вості дівчинки�підлітка».

Присуджено призові місця і нагороджено грошовими пре6
міями за напрямом «Фізична реабілітація»:

І місце:
– Приступу Марину Олексіївну, Малютіну Людмилу Олексіївну,

студенток 5 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» Сумського
гуманітарного інституту, Щербак Івету Борисівну, аспірантку, за на�
укову роботу «Фізична реабілітація дітей з органічним ураженням
нервової системи». Науковий керівник: Щербак Борис Іванович,
кандидат медичних наук, доцент.

ІІ місце:
– Атаманюк Вероніку Анатоліївну, студентку 3 курсу спеціаль�

ності «Фізична реабілітація» Житомирського економіко�гуманітар�
ного інституту, за наукову роботу «Корсетотерапія в лікуванні хво�
рих на сколіоз ІІІ ступеня». Науковий керівник: Косенко Валентина
Миколаївна, кандидат медичних наук.

ІІІ місце:
– Ходакову Тетяну Петрівну, студентку 6 курсу спеціальності

«Фізична реабілітація» Житомирського економіко�гуманітарного
інституту, за наукову роботу «Комплексна програма фізичної ре�
абілітації хворих цукровим діабетом 2�го типу, ускладненого ней�
ропатією та ангіопатією судин нижніх кінцівок із застосуванням
мікрохвильової резонансної терапії». Науковий керівник: Горошко
Олена Григорівна, старший викладач;

– Рубана Миколу Олеговича, студента 5 курсу спеціальності
«Фізична реабілітація» Хмельницького інституту соціальних техно�
логій, за наукову роботу «Особливості застосування кінезіотерапії, ма�
сажу, лікувальної гімнастики при дегенеративно�дистрофічних змінах
функцій хребта». Науковий керівник: Кравчук Людмила Степанівна.

Нагороджено подяками та подарунками учасників конкурсу:
– Чичук Оксану Олексіївну, студентку 3 курсу спеціальності

«Фізична реабілітація» Житомирського економіко�гуманітарного
інституту, за наукову роботу «Клінічна ефективність застосування
гімнастики в поєднанні з елементами східного танцю в різні триме�
стри вагітності»;

– Кухаренко Світлану Володимирівну, студентку 3 курсу спе�
ціальності «Фізична реабілітація» Житомирського економіко�гу�
манітарного інституту, за наукову роботу «Вплив рухових ігор на
фізичний розвиток дітей, які часто хворіють ГРВІ».

Нагороджено подяками учасників конкурсу:
– Онофрійчука Богдана Петровича, студента 3 курсу спеціаль�

ності «Фізична реабілітація» Хмельницького інституту соціальних
технологій, за наукову роботу «Фактори ризику здоров’я дітей та
молоді в Україні»;

– Маруняк Альону Сергіївну, студентку 6 курсу спеціальності
«Фізична реабілітація» Вінницького соціально�економічного інсти�
туту, за наукову роботу «Лікування поперекового остеохондрозу»;

Студентська наука
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– Флінту Ольгу Миколаївну, студентку 5 курсу спеціальності
«Фізична реабілітація» Хмельницького інституту соціальних техно�
логій, за наукову роботу «Кінезіотерапія як один з ефективних за�
собів покращення рухової діяльності».

Присуджено призові місця і нагороджено грошовими пре6
міями за напрямом «Гуманітарні дисципліни»:

І місце:
– Плотнік Тетяну Михайлівну, студентку 2 курсу факультету еко�

номіки та менеджменту, за наукову роботу «Історія життя дружин
декабристів». Науковий керівник: Лисова Світлана Іванівна, канди�
дат історичних наук, професор.

Нагороджено подякою учасницю конкурсу:
– Джунь Анну Володимирівну, студентку 1 курсу спеціальності

«Видавнича справа», за наукову роботу «Готична субкультура».
Присуджено призові місця і нагороджено грошовими пре6

міями за напрямом «Економіка»:
ІІІ місце:
– Микулич Вікторію Ігорівну, студентку 5 курсу спеціальності

«Комп’ютерний еколого�економічний моніторинг» Рівненського інсти�
туту, за наукову роботу «Можливості застосування енергозберігаючих
технологій в умовах енергетичної кризи». Науковий керівник: Войто�
вич Ігор Станіславович, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента.

Нагороджено подяками та подарунками учасників конкурсу:
– Прилуцьку Наталію Юріївну, студентку 5 курсу Житомирського

економіко�гуманітарного інституту, за наукову роботу «Маркетин�
гові технології міжнародного менеджменту»;

– Заїку Ольгу Олександрівну, студентку 5 курсу Житомирського
економіко�гуманітарного інституту, за наукову роботу «Створення
та функціонування моделі виробничої стратегії в умовах вітчизня�
ного підприємства».

Нагороджено подяками учасників конкурсу:
– Волкова Станіслава Сергійовича, студента 3 курсу Білоцерківсь�

кого інституту економіки та управління, за наукову роботу «Струк�
турна перебудова системи (ВЕЗ), (СЕЗ), (ТПР) у контексті інтеграції
економіки України у світове господарство»;

– Драпоя Дмитра Сергійовича, студента 3 курсу Білоцерківського
інституту економіки та управління, за наукову роботу «Рейдерська
експансія»;

– Шапочка Андрія Олександровича, студента 1 курсу спеціаль�
ності «Фінанси» Рівненського інституту, за наукову роботу «Ство�
рення і впровадження інформаційних систем і технологій у фінансо�
вих установах»;

– Гайдук Наталію Юріївну, студентку 3 курсу спеціальності «Фінан�
си» Хмельницького інституту соціальних технологій, за наукову ро�
боту «Маркетинг в Україні: становлення та перспективи розвитку».

Присуджено призові місця і нагороджено грошовими пре6
міями за напрямом «Фінанси»:

І місце:
– Слободянюк Ганну Петрівну, студентку 6 курсу спеціальності

«Фінанси» Вінницького соціально�економічного інституту, за нау�
кову роботу роль та значення вибору стратегій для розвитку
підприємства». Науковий керівник: Заюкова Марина Сергіївна, кан�
дидат економічних наук, доцент.

ІІ місце:
– Бачинського Олександра Вікторовича, студента 6 курсу

спеціальності «Фінанси» Вінницького соціально�економічного інсти�
туту, за наукову роботу «Оцінка кредитоспроможності позичальника
та застосування моделі кредитного скорингу». Науковий керівник:
Киш Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

ІІІ місце:
– Зарембу Юрія Васильовича, студента 6 курсу спеціальності

«Фінанси» Вінницького соціально�економічного інституту, за нау�
кову роботу «Проблеми та перспективи розвитку страхових послуг
в Україні». Науковий керівник: Карачина Наталя Петрівна, кандидат
економічних наук, доцент.

Нагороджено подяками учасників  конкурсу:
– Процишину Ірину Ігорівну, студентку 6 курсу спеціальності «Фінан�

си» Вінницького соціально�економічного інституту, за наукову роботу
«Ліквідність та платоспроможність молокопереробних підприємств»;

– Созанську Оксану Анатоліївну, студентку 6 курсу спеціальності
«Фінанси» Вінницького соціально�економічного інституту, за нау�

кову роботу «Фінансово�господарська діяльність як основа ефек�
тивного управління підприємством». 

Присуджено призові місця і нагороджено грошовими пре6
міями за напрямом «Право»:

І місце:
– Рашкова Андрія Георгійовича, студента 2 курсу спеціальності

«Правознавство» Білоцерківського інституту економіки та уп�
равління, за наукову роботу «Характеристика державного уп�
равління та основні напрямки його розвитку в сучасний період».
Науковий керівник: Рекичина Станіслав Спиридонович, доцент.

ІІ місце:
– Левицьку Ірину Андріївну, студентку 2 курсу спеціальності

«Правознавство» Хмельницького інституту соціальних технологій,
за наукову роботу «Принципи забезпечення права на свободу та
особисту недоторканість». Науковий керівник: Кожушко Олена
Олегівна.

Нагороджено подяками та подарунками учасників конкурсу:
– Вануліча Дениса Станіславовича, студента 3 курсу Біло�

церківського інституту економіки та управління, за наукову роботу
«Профспілкові органи як суб’єкти трудового права»;

– Логвинову Юлію Олександрівну, студентку 2 курсу Інституту
права та суспільних відносин, за наукову роботу «Організація но�
таріальної служби та діяльність адвокатури»;

– Бойко Наталію Іванівну, студентку 2 курсу Інституту права та
суспільних відносин, за наукову роботу «Адміністративно�правове
регулювання мовної політики щодо державної мови в Україні»;

– Гаврилюк Світлану Анатоліївну, студентку 4 курсу спеціальності
«Правознавство» Новокаховського гуманітарного інституту, за нау�
кову роботу «Майнові засади господарювання»;

– Жилка Андрія Івановича, студента 4 курсу спеціальності «Пра�
вознавство» Новокаховського гуманітарного інституту, за наукову
роботу «Корпоративна благодійність в Україні».

Нагороджено подяками учасників конкурсу:
– Кобзаренко Іванну Ростиславівну, студентку 3 курсу Дубненської

філії, за наукову роботу «Девіантна поведінка неповнолітніх та юве�
нальна юстиція».

Присуджено призові місця і нагороджено грошовими пре6
міями за напрямом «Переклад»:

ІІ місце:
– Смірнову Катерину Геннадіївну, студентку 3 курсу спеціальності

«Переклад», за наукову роботу «Розходження та подібності форм
умовного способу в українській, російській, англійській та
німецькій мовах». Науковий керівник: Морєва Наталія Іванівна,
кандидат філологічних наук, доцент.

Нагороджено подяками та подарунками учасників конкурсу:
– Іващишин Олену Миколаївну, студентку 5 курсу спеціальності

«Переклад» Сумського гуманітарного інституту, за наукову роботу
«Множинність перекладів української символіки». 

Присуджено призові місця і нагороджено грошовими пре6
міями за напрямом «Дизайн»:

І місце:
– Лозінську Марину Ігорівну, Сапсая Андрія Вікторовича, Калай�

дову Ольгу Олександрівну, студентів 4, 6 курсів спеціальності «Ди�
зайн інтер’єрів та обладнання», за наукову роботу «Актуальні пи�
тання реконструкції п’ятиповерхової забудови (без відселення
мешканців і збереження існуючого житлового фонду)». Науковий
керівник: Горбик Олександр Романович, кандидат архітектури,
професор.

Присуджено призові місця і нагороджено грошовими пре6
міями за напрямом «Українська журналістика – видавнича
справа»:

ІІ місце:
– Дзюбу Аллу Юріївну, студентку 2 курсу спеціальності «Перек�

лад», за наукову роботу «Тема «втрачених ілюзій» в однойменному
романі Оноре де Бальзака». Науковий керівник: Головченко Ніна
Іванівна, доцент.

Нагороджено подяками та подарунками учасників конкурсу: 
– Кузмінську Наталію Сергіївну, студентку 3 курсу спеціальності

«Видавнича справа» Хмельницького інституту соціальних техно�
логій, за наукову роботу «Національно�політичні концепти сучасної
публіцистики».
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Згідно з наказом № 60 від 12 травня 2008 р. «Про проведення
конкурсу на звання «Кращий викладач�науковець Університету
«Україна» від факультетів університету надано  подання на 21 канди�
датуру за номінаціями:

– кращий викладач�керівник НДРС – за впровадження наскріз�
ної наукової роботи студентів;

– кращий викладач�наставник СННВП – за підвищення рівня
професійної підготовки студентів;

– кращий викладач�новатор – за вклад у формування наукового
іміджу Університету «Україна», розробку та впровадження новітніх
технологій, в тому числі елементів супроводу навчання та техно�
логій інклюзії студентів в інтегрованих групах.

Визначено переможців конкурсу в номінації «Кращий
викладач6керівник НДРС»

У даній номінації названо 8 кандидатур:
Ільєнко Микола Микитович, професор кафедри соціальної

роботи;
Омелаєнко Ігор Борисович, доцент кафедри клінічної психології;
Приліпко Ірина Леонідівна, старший викладач кафедри

української мови та літератури;
Максимчук Валентин Спиридонович, доцент кафедри теорії та

практики перекладу;
Конвісер Ігор Олександрович, професор кафедри журналістики;
Ромоданова Валентина Олександрівна, професор кафедри

технології харчування;
Рудюк Людмила Василівна, доцент кафедри фінансів;
Демський Едуард Францович, професор кафедри консти�

туційного, адміністративного та фінансового права. 
Члени Оргкомітету обговорили подані кандидатури і визначили,

що вони відповідають вимогам Положення про конкурс і заслу�
говують на звання «Кращий викладач�науковець Університету
«Україна» 2007/2008 навчального року.

Визначено переможців конкурсу в номінації «Кращий
викладач6наставник СННВП»

У даній номінації названо 4 кандидатури:
Сергійчук Зінаїда Олександрівна, завідувач кафедри української

мови та літератури;
Губарець Василь Васильович, завідувач кафедри видавничої

справи та редагування;
Козліковська Надія Ярославівна, старший викладач кафедри

теорії та практики перекладу;
Юліна Антоніна Іллівна, доцент кафедри технологій харчування.
Члени Оргкомітету обговорили подані кандидатури і визначили,

що вони відповідають вимогам Положення про конкурс і заслу�
говують звання «Кращий викладач�науковець Університету «Ук�
раїна» 2007/2008 навчального року.

Визначено переможців конкурсу в номінації «Кращий
викладач6новатор»

У даній номінації названо 9 кандидатур:
Іванова Ірина Борисівна, доцент кафедри соціальної роботи;
Купрєєва Ольга Іллівна, доцент кафедри психології;
Барна Наталія Віталіївна, доцент кафедри документознавства;
Цілина Марина Миколаївна, доцент кафедри української мови

та літератури;
Калакура Марія Михайлівна, завідувач кафедри технології хар�

чування;
Сташук Вадим Данилович, доцент кафедри побутової електрон�

ної апаратури;
Сидоряк Ірина Георгіївна, старший викладач кафедри цивільного

та трудового права;
Кіслов Василь Васильович, професор кафедри міжнародної

інформації;
Чомахашвілі Олена Шотаївна, старший викладач кафедри

конституційного, адміністративного та фінансового права.
Члени Оргкомітету обговорили подані кандидатури і визначили,

що вони відповідають вимогам Положення про конкурс і заслу�
говують на звання «Кращий викладач�науковець Університету
«Україна» 2007/2008 навчального року.

Конкурси

Названо переможців

Нагороджено подяками учасників конкурсу за напрямом
«Менеджмент»:

– Липко Вікторію Володимирівну, студентку 2 курсу спеціальності
«Менеджмент організацій», за наукову роботу «Основні проблеми
культури менеджменту».

Нагороджено подяками та подарунками учасників конкур6
су за напрямом «Документознавство»:

– Кіншу Марину Володимирівну, студентку 2 курсу спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність» Кіровоградського
інституту, за наукову роботу «Генезис, сучасний стан та перспекти�
ви розвитку нотного документа».

Нагороджено подяками та подарунками учасників конкур6
су за напрямом «Українознавство»:

– Русакову Анастасію Вікторівну, студентку 4 курсу спеціальності
«Документознавство та інформаційна діяльність» Кіровоградського
інституту, за наукову роботу «Формування духовності особистості
засобами мови».

Нагороджено подяками та подарунками учасників конкурсу
за напрямом «Комп’ютерний еколого6економічний моніторинг»:

– Матвєєнка Сергія Володимировича, студента 5 курсу спеціаль�
ності «Комп’ютерний еколого�економічний моніторинг» Меліто�
польського інституту екології та соціальних технологій, за наукову ро�
боту «Моніторинг популяцій тварин в мисливських господарствах».

Нагороджено грамотами наукових керівників студентів6пе6
реможців конкурсу із занесенням подяки до особової справи:

– Тюптю Лідію Тимофіївну, кандидата педагогічних наук, професора;
– Столяренко Олену Вікторівну, кандидата педагогічних наук, до�

цента Вінницького соціально�економічного інституту;
– Ємельянову Тетяну В’ячеславівну, кандидата філософських на�

ук, доцента Хмельницького інституту соціальних технологій;

– Омелаєнка Ігоря Борисовича, кандидата психологічних наук, доцента;
– Лящ Оксану Павлівну, кандидата психологічних наук, доцента

Вінницького соціально�економічного інституту;
– Деркач Мальвіну Володимирівну, заступника завідувача ка�

федри Хмельницького інституту соціальних технологій;
– Щербака Бориса Івановича, кандидата медичних наук, доцен�

та Сумського гуманітарного інституту;
– Косенко Валентину Миколаївну, кандидата медичних наук Жи�

томирського економіко�гуманітарного інституту;
– Горошко Олену Григорівну, старшого викладача Житомирсько�

го економіко�гуманітарного інституту;
– Кравчук Людмилу Степанівну, заступника завідувача кафедри

Хмельницького інституту соціальних технологій;
– Лисову Світлану Іванівну, кандидата історичних наук, професора;
– Войтовича Ігоря Станіславовича, кандидата педагогічних наук,

в.о. доцента Рівненського інституту;
– Заюкову Марину Сергіївну, кандидата економічних наук, до�

цента Вінницького соціально�економічного інституту;
– Киш Людмилу Миколаївну, кандидата економічних наук, до�

цента Вінницького соціально�економічного інституту;
– Карачину Наталю Петрівну, кандидата економічних наук, до�

цента Вінницького соціально�економічного інституту;
– Рекичину Станіслава Спиридоновича, доцента Білоцерківсько�

го інституту економіки та управління;
– Кожушко Олену Олегівну, викладача Хмельницького інституту

соціальних технологій;
– Морєву Наталію Іванівну, кандидата філологічних наук, доцента;
– Горбика Олександра Романовича, кандидата архітектури, про�

фесора;
– Головченко Ніну Іванівну, доцента.
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Милосердя

Повноцінне життя

Наше дозвілля

Студенти — козацькими шляхами

Студенти Кіровоградського інституту — чи не найактивніші
учасники акції «Козацькими шляхами». 

Кожна людина має право на
повноцінне життя. Незважаючи
на вік, вона заслуговує нор�
мальних умов існування. Люди
літні, яких залишила родина і
близькі, викликають співчуття, а
не жалість. Організація «Центр
територіального устрою» зай�
мається проблемами 3695 чо�
ловік, допомагає їм збагатитися
духовно та одужати фізично, за�

безпечує одягом, їжею, медика�
ментами, урізноманітнює куль�
турне життя. В закладі налічуєть�
ся 50 працівників. 

У відділенні соціально�побу�
тової реабілітації на обліку –
1370 одиноких осіб, які потре�
бують щоденної допомоги та
588 – перебуває на стаціонарі,
їм надається 48 видів послуг. За
старенькими доглядають перу�

кар, кравець, чоботар, культор�
ганізатор, а також засновано
клуби за інтересами. 

У Відділенні медико�соціаль�
ної реабілітації, що в поліклініці
№3, працюють лікар, медична
сестра та сестра з масажу. В пер�
шій половині дня людей обслу�
говують у лікарні, а в другій –
фахівці надають допомогу вже
за місцем проживанням хворих. 

Відділення матеріальної гро�
шової допомоги забезпечує
коштами 522 особи. Гроші в це
відділення надсилають бла�

годійні організації та просто лю�
ди, які не байдужі до долі
пенсіонерів. Питаннями роз�
поділу матеріальної допомоги
займається Рада ветеранів. Тож,
можна сміливо сказати, що в
світі ще існують люди з добрим
серцем та щирою душею, тепло�
ти якої вистачить не тільки на
близьких людей, а й на сто�
ронніх.

Власна інформація
(Кіровоград)

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

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

успіхів студенти інституту опи�
нилися на березі річки Рось, де
їх чекала переправа. В казку.
Бездонне небо, дзвінке повітря,
спів солов’я й умите вранішнє
сонце… А головне – свобода! Тут
справді, подолавши метушню,
відчуваєш життя вповні, відчу�
ваєш радістю.

Кіровоград був одним із най�
активніших міст серед близько
півсотні інших делегацій. Наші
студенти брали участь у багатьох
заходах, наприклад: ігри «Чарів�
ники», «Ажіотаж», «Хитрий лис»,
«Адреналін». Але найповніше
студенти змогли показати свої
здібності з аеробіки та волейбо�
лу, здобувши перші місця.

Власне наш колектив одержав
змогу виявити себе як справжня
команда у грі «Адреналін».

Всі молоді люди прагнуть ад�
реналіну. Саме так і називалася
гра, в якій ми взяли участь. Зви�
чайні люди о 23:45, як правило,
сплять, але не ми! Біля старту
вишикувалося п’ятеро відчай�
духів, усмішки на обличчях,
іронія в голосах. Одним словом,
загін бійців кіровоградського
фронту. І ось СТАРТ!

Коли бачиш команди супер�
ників, які повертаються зі зма�
гань, то тебе охоплює жах! Гар�
ний і чистий одяг, що був на
них, перетворився на глину. Ли�
ше усмішка на їхніх обличчях
свідчила про прагнення до бо�
ротьби і перемоги.

Коли прибули до першого
пункту, то нас ознайомили зі
змістом завдання. Усі ми хоча б
раз у житті віджималися від
підлоги. Але не всі від болота.
Саме це було першим нашим
завданням. Далі, як загін спец�
назу, побігли на другий пункт.
Як нам сказали, за легендою ви�
бухнула граната, поранено то�
вариша. Завдання – перенести
людину через болото і струмок.
Знову ми впорались. Третє зав�
дання було дивне: бо яка нор�
мальна людина котитиме стов�
бур від дерева вгору й униз. Як�
що треба, то треба! Знову біга�
нина – довга й утомлива
пробіжка в темряві, нічого не
видно! Лише завдяки колектив�
ному контролю ми обминали
перешкоди. Що може бути
гірше, ніж повзати на животі у
багнюці? А саме це ми й роби�
ли. Майже добре впоралися й з

цим етапом. Далі – подібне зав�
дання, і знову багно, глина й
підтримка групи.

«Чому я не сокіл, чому не
літаю?» – саме такі думки
пробігали в голові, коли поба�
чив, що скоріше схожий на сви�
ню, яка знайшла грязюку! Ма�
ленька прикрість спіткала нас у
наступному конкурсі. Розгрузла,
що вийшла з ладу переправа. Не
здаючись ні на хвилину, ми пря�
мували далі. Знову повзати! Вже
не вистачає сил, але дух команди
підіймає тонус і жагу перемоги!

Хто хотів би роздягтися вночі,
аби зв’язати довгий канат?
Майже голі і брудні, але з най�
довшим канатом, ми відчували
себе переможцями! Далі були
завдання, які не могли нам
зіпсувати настрій. Ми виграли
самі для себе, ми останні герої і
ми – найкращі.

Тому що «Україна»!
Збігли чотири дні перебуван�

ня в казці. Кожен виніс із
поїздки свої враження, свої
особисті досягнення. Але чи не
найбільшим здобутком є не�
оціненний скарб дружби, яку
так просто в місті не знайдеш.

Сподіваємося, що наші козацькі
шляхи проляжуть через Кор�
сунь�Шевченківський і вдев’ят�
надцяте і принесуть ще більше
нагород та задоволення.

Ігор ШАГІН,
учасник подорожі
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Духовність

У ПОШУКАХ СКАРБІВ УКРАЇНСТВА
Ґрунтовну роботу у напрямку

поглиблення знань з українсь�
кої мови та літератури, фольк�
лору, народознавства прово�
дить кафедра української мови
та літератури нашого універси�
тету. Професорсько�викла�
дацький склад працює не лише
над забезпеченням високого
рівня теоретико�практичних
умінь студентів, а й систематич�
но організовує різноманітні
освітньо�культурні заходи. Так,
протягом 2007/2008 навчаль�
ного року з метою кращого ро�
зуміння студентами окремих
проблем прадавньої та сучас�
ної культури, мови і літератури
викладачами кафедри були ор�
ганізовані й проведені: перег�
ляд та обговорення кінофільмів
С. Параджанова «Тіні забутих
предків» (листопад 2007 р.),
О. Довженка «Звенигора», «Ар�
сенал», «Зачарована Десна»
(лютий – березень 2008р.). За�
пам’яталися відвідування Му�
зею української літератури та
лекція на тему «Модернізм пер�
шої хвилі в українській літера�
турі» (15–16 жовтня 2007 р.). Не
залишив байдужим наших ви�
хованців творчий вечір, прис�
вячений 100�річчю від дня на�
родження Олега Ольжича, в
рамках якого відбулися зустрічі
зі знавцями та дослідниками
творчості поета, зокрема із
дослідницею архівних ма�
теріалів Катериною Криворучко
(5 грудня 2007 р.).

Окремо хочемо зупинитися
на проведенні засідання під�
секції «Наукові підходи до вив�
чення української мови та літе�
ратури у світлі нових дослід�
жень трипільської культури»
(24 травня 2008 р.) у рамках
роботи секції «Основні тенден�
ції розвитку філологічної науки
та інформаційних технологій»,
яка працювала у контексті під�
сумкової конференції професор�
сько�викладацького складу фа�
культету філології та масових ко�
мунікацій 28 – 29 травня 2008 р. 

У рамках заходу, ініціатором
та організатором якого висту�
пила кафедра української мови
та літератури, відбулася поїздка
до приватного Музею трипіль�
ської культури (с. Трипілля
Обухівського р�ну Київської
обл.). Екскурсія по музею, оз�

найомлення з його експоната�
ми викликали значний інтерес,
сприяли поглибленню знань
про джерела нашої духовної і
матеріальної культури. Слід
зазначити, що у музеї зібрано
більше 2000 унікальних експо�
натів, які пов’язують трипільсь�
ку цивілізацію держави Аратта
із сьогоденням. Зразки ма�
теріальної та духовної культу�
ри Трипілля – це своєрідні зна�
ки�символи, що промовляють
до людей своїм закодованим
змістом. Такими є, наприклад,
знак Сонця – Сварга (Свасти�
ка), Хрест; знак Інь�Янь, який
несправедливо приписують да�
лекосхідним народам, – у три�
пільській культурі він на три ти�
сячі років старший.

Перегляд та обговорення на�
уково�популярного кінофільму
«У пошуках скарбів» значно по�
повнили знання про трипільсь�
ку культуру. Коментарі Віктора
Степанова дозволили з’ясувати
суть найновіших досліджень її. 

Потреба глибокого осмис�
лення почутого й побаченого
реалізувалася у науковій дис�
кусії «Трипілля: минуле і сучас�
не», в якій взяли участь викла�
дачі кафедри української мови
та літератури університету і
працівники Музею трипільської
культури. Зміст дискусії полягав
в обміні маловідомою інфор�
мацією, даними найновіших на�
укових відкриттів (пов’язаних з
трипільською культурою, міфо�
логією, давньою матеріальною і
духовною культурою українців). 

Пізнавально�інформативний
і науковий спектр дискусії був
поглиблений слуханням та об�
говоренням доповідей, підго�
товлених викладачами нашої
кафедри. Особливий інтерес
викликали такі доповіді, як
«Трипільська культура як пер�
шоджерело пізнання та вивчен�
ня народознавства» (З.О. Сер�
гійчук, завідувач кафедри ук�
раїнської мови та літератури,
к.пед.н.), «Мовлення прадавніх
трипільців і сучасна українська
мова» (М.М. Цілина, доцент ка�
федри, к.філол.н.), «Світогляд
прадавніх українців у творчості
письменниці українського за�
рубіжжя Докії Гуменної» (О.В.
Коломієць, доцент кафедри,
к.філол.н.), «Відгомін трипіль�

ської духовної культури в ук�
раїнській прозі та поезії» (І.Л.
Приліпко, старший викладач
кафедри, к.філол.н.). Цікавим
підходом в осмисленні ролі
скарбів минулого для розвитку
сучасної науки та духовності
вирізнялися доповіді доцента
кафедри, к.філол.н. Н.М. Пазяк
(«Календарно�обрядова поезія
у навчанні і вихованні дітей з
особливими потребами»), асис�
тента кафедри В.І. Луценко («Слі�
ди прадавніх лексичних форм у
сучасній українській мові»), вик�
ладача кафедри Г.Т. Князюка
(«Трипільська культура як фун�
дамент української духовної та
матеріальної культури»), доцен�
та кафедри, к.філол.н. С.А. Водо�
лазької («Трипільська культура у
дослідженнях Юрія Липи»). 

Питання про першовитоки
цивілізації, духовної та ма�
теріальної культури людства
хвилюють науковців усього
світу не одне століття. У роз�
маїтті гіпотез, теорій та кон�
цепцій губиться істина. Сьо�
годні все більше науковців виз�
нають унікальність і важливість
феномену трипільської циві�
лізації та культури у пошуках
відповіді на питання про зарод�
ження цивілізації і її культурні
витоки. Дослідження архео�
логів, істориків, культурологів
свідчать про те, що ніде в світі
немає феномену, який хоч тро�
хи наближався б до рівня ідей�
ної, сакральної, мистецької по�
туги, сформованої предками
українців на нашій землі. Зай�
нявши простір від Чорного мо�
ря та Дунаю до Польщі, охопив�
ши територію сьогоднішніх
Молдови, Румунії та інших дер�
жав, трипільська цивілізація
існувала безперервно 3500
років, від 2200 до 5700 року до
Різдва Христового. Саме ук�
раїнці, які є автохтонами своєї
землі від часів мамонтів, маючи
вже тоді духовну пуповину –
Кам’яну Могилу (поблизу
Мелітополя), в якій зафіксова�
ний найдавніший у світі прото�
шумерський архів ХІІ – ІІІ тися�
чоліття до Різдва Христового
(розшифрований шумероло�
гом А. Кіфішиним), є нащадка�
ми унікальної цивілізації сьо�
годні. Цивілізації, яка дала
світові перше колесо (6500

років тому), першого одомаш�
неного коня (8000 років тому),
12 хліборобських злаків (серед
них: пшениця, ячмінь, жито, го�
рох), неземної краси кераміку.
Саме звідси веде початок
піктографічна писемність, саме
тут були найбільші у світі міста�
гіганти: Майданецьке (3320 га,
близько 15 тис. населення), Таль�
янок (4430 га, 20 тис. людей) та
ін. Саме за часів трипільської
культури українці зображували
Праматір усього Сущого, яка
народила світове Яйце�Райце,
із якого вийшов увесь Всесвіт.
Десятки тисяч статуеток із жіно�
чим тілом трипільської культу�
ри, на щастя, дійшли до нас.
Сьогодні зображення Прама�
тері можемо спостерігати також
на писанках, вишиваних сороч�
ках, різьбленнях на сакральних
та побутових речах.

Робота підсекції «Наукові
підходи до вивчення українсь�
кої мови та літератури у світлі
нових досліджень трипільської
культури» сприяла відкриттю
нового ракурсу наукових дос�
ліджень, пов’язаних із пошуком
витоків нашої мови та літерату�
ри, осмисленням тяглості та
спадковості етногенетичних зв’яз�
ків, без усвідомлення яких не�
можливими є реалізація патріо�
тичного потенціалу, відчуття
національної ідентичності. Фе�
номен трипільської культури є
невичерпним джерелом для
наукових розвідок, зокрема –
що й засвідчив проведений
захід – у галузі філології, адже
вивчення різних фактів три�
пільської культури дає змогу
пролити світло на багато, зда�
валося б, незрозумілих мовних
та літературних явищ.

Відомою є істина, що без знан�
ня минулого немає майбутнього.
Усвідомлення сьогодення, його
складної культурологічної, со�
ціально�політичної поліфонії, та�
кож потребує погляду у минуле,
вивчення та осмислення якого
здатне дати відповіді на багато
питань сучасної доби. 

Зінаїда СЕРГІЙЧУК,
завідуюча кафедри

української мови та літератури
Університету «Україна»,

Ірина ПРИЛІПКО,
старший викладач кафедри
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Київ чекає майстрів «робити погоду»
в Антарктиці…

Про підготовку до АТСМ�
ХХХІ, так скорочено називають
надзвичайно цікаву і важливу
міжнародну акцію, яка нещо�
давно відбулася в Києві, роз�
повів директор Національного
антарктичного наукового цент�
ру МОН України Валерій ЛИТ�
ВИНОВ. Це – Консультативна
нарада країн – учасників Дого�
вору про Антарктику (Вашинг�
тон, 1959 р.), котрі мають
відповідний статус, який дає
право вирішального голосу при
обговоренні актуальних гео�
політичних питань про долю
Шостого континенту та його
шельфів. І не тільки...

– Валерію Аркадійовичу, роз�
кажіть, будь ласка, про форум
світової антарктичної спільно�
ти, де, і хто взяв у ньому участь?

– Засідання світового Анта�
рктичного клубу, яке прото�
кольною мовою зветься КНДА
або АТСМ з відповідним номе�
ром, відбувається щороку в
різних країнах за абеткою. Нині
– черга України, яка в травні
2004 року на АТСМ�ХХУН у
Кейптауні стала Консультатив�
ним членом Договору про Ан�
тарктику. У першій половині
червня українська столиця
прийняла делегації близько 50
держав усіх континентів плане�
ти, які працювали в Києві два
тижні. Це престижна, але вод�
ночас витратна, копітка й
відповідальна справа, ре�
алізацію якої покладено на
НАНЦ і, звичайно ж, Міністер�
ство освіти і науки України, під
егідою якого ми працюємо. Для
підготовки цього заходу було
видано спеціальну постанову
Кабінету Міністрів України,
створено оргкомітет, у якому,
крім МОН, – представники
МЗС, Мінтрансу, Мінагро�
політики та Київської міської
державної адміністрації. Забез�
печити синхронний переклад
чотирма офіційними мовами
наради, роздрукувати мільйон
документів, організувати куль�
турну програму для учасників –
не так просто. Недарма, в Сек�
ретаріаті (АТ5) ця підготовча
робота триває два роки. Вико�
навчий директор Секретаріату
пан Йоханнес Хубер двічі

приїздив з Буенос�Айреса до
Києва з цього приводу, разом зі
мною відвідував різні державні
інституції, давав рекомендації
та практичні поради.

– Ви використовували досвід
інших країн при підготовці ан�
тарктичного форуму в Україні?

– Мені й моїм заступникам
неодноразово доводилося бу�
вати на засіданнях 8САК,
АТСМ, КОМНАП та інших анта�
рктичних установ і організацій.
А торік на XXX нараду АТСМ ми
відрядили весь наш відділ
міжнародного співробітництва.
Все там розпитали, занотували,
сфотографували... На цій ос�
нові склали детальний план на�
шої роботи, розробили проект
культурної програми, візитів,
прийомів тощо.

– Розкажіть про здобутки на�
ших полярників.

– До 2006 року наша антарк�
тична станція «Академік Вер�
надський" була зорієнтована в
своїй діяльності на Державну
програму досліджень України в
Антарктиці на 2002 – 2010 роки
та виконання зобов'язань перед
англійськими колегами, що
працювали на острові Галіндез
кілька десятиліть. Нині ми пере�
осмислюємо наші пріоритети,
вибудовуємо нові стосунки з
колишніми партнерами і ду�
маємо над подальшим удоско�
наленням Державної антарк�
тичної програми, новий проект
якої через рік маємо представи�
ти урядовцям. Вона вже буде
п'ятирічною і цільовою. Тобто
динамічнішою, більш орієнто�
ваною на конкретні потреби
держави, більш сучасною, ви –
ходячи з геополітичних інте�
ресів України в Південному по�
лярному регіоні. При цьому бу�
дуть враховані підсумки тре�
тього Міжнародного полярного
року, рішення ухвалені АТСМ�
ХХХІ. У науково�дослідних ро�
ботах МПР�Ш Україна бере
участь уперше і одразу ж вия�
вила активність. НАНЦ разом з
іншими організаціями та уста�
новами представив 16 проектів,
над якими успішно працюють
учені та зимівники й нині.
Діапазон цих робіт дуже широ�
кий. Він охоплює коло проблем

від розробки медичних і пси�
хофізіологічних технологій збе�
реження здоров'я учасників
експедицій в Антарктиці,
дослідження полярних геосфер
за допомогою аерокосмічних
засобів до комплексного вив�
чення антарктичної біоти і
впровадженням нових приро�
доохоронних біотехнологій.

Не можу також не згадати
про наші наміри реконструюва�
ти станцію, яка експлуатується в
суворих кліматичних умовах
вже півстоліття. А головне – про
прагнення вчених продовжити
рух вглиб антарктичного конти�
ненту, створення сезонних станцій,
більш прагматичний підхід до
організації експедицій на морсь�
ких полігонах. Але для цього нам
потрібне науково�дослідне суд�
но з сучасним обладнанням.

– А що робить НАНЦ для
втілення планетарних намірів?

– Транспортна проблема для
нас найболючіша і найвит�
ратніша. Фрахт іноземних суден
нам не вигідний. Він дорогий і
унеможливлює оперативне ре�
агування на виклики часу в
плані океанічних і шельфових
розвідок. Щодо перспектив, то
нас надихає інтерес молоді до
полярних досліджень. Ми зао�
хочуємо до цього студентів,
ліцеїстів, школярів, влашто�
вуємо фотовиставки, зустрічі з
полярниками, беремо участь у
тематичних конференціях юних
науковців Малої академії наук.
Такі зустрічі останнім часом
відбулися зі студентами Націо�
нального політехнічного уні�
верситету КПІ, учнями столич�
них шкіл №№ 20, 49, 115, 172,
209. Старшокласники зі спецш�
коли на Березняках підготували
17 рефератів про Антарктику і
вернісаж стіннівок на геогра�
фічну тематику, а учні 115 школи
половину доповідей зробили
французькою мовою. Нас під�
тримали в цих починаннях
представники Британської Ради
в Україні, Центр співробітницт�
ва в галузі вищої освіти та науки
Посольства Франції в Україні.
Аташе з університетського та
наукового співробітництва Гійом
Касперський особисто брав
участь у цих заходах. Чимало

зусиль доклала і координатор
проектів Навчально�пізнаваль�
ної програми для шануваль�
ників – агенції «Е.У.Т» Марина
Чайка.

Дружні стосунки склалися у
полярників з кафедрою ди6
зайну Відкритого міжнарод6
ного університету розвитку
людини «Україна». Завідую6
чий кафедрою А. Ломовський
та професор О. Горбик ініці6
ювали цікаві студентські кур6
сові, дипломні роботи, брали
участь у проводах зимівни6
ків. Випускники цього нав6
чального закладу, студенти з
особливими потребами зро6
били проекти полярного ка6
лендаря, журналу «Експе6
диція6ХІ» і навіть української
антарктичної станції май6
бутнього.

Нещодавно у Великій Бри�
танії підписано угоду між Бри�
танською антарктичною служ�
бою (БАС) і Національним ан�
тарктичним науковим центром.
Це – подія першорядна. Ми бу�
ли у відрядженні в Лондоні ра�
зом із академіком НАН України
Сергієм Комісаренком. Сергій
Васильович – знаний в країні
вчений, був послом України у
Великій Британії. Йому запро�
поновано очолити українську
делегацію на АТСМ�ХХХІ. Пе�
ребування в англійській столиці
дало змогу обговорити це пи�
тання в МЗС цієї країни, а потім
відвідати Кембридж, де відбу�
лося підписання Договору про
двостороннє співробітництво в
Антарктиці між НАНЦ і БАС. До
цього ми також радилися з ака�
деміком НАНУ Петром Гожи�
ком, який не лише стояв біля
витоків антарктичного центру, а
й як директор Інституту гео�
логічних наук, член науково�
технічної ради «Антарктика»,
активно співпрацює з НАНЦ,
представляє наші інтереси в
Національній академії наук Ук�
раїни. Отже, наша співпраця із
британськими вченими про�
довжена до 2017 року, що
скріплено моїм підписом і ди�
ректора БАС – Н. Дж. П. Овенса. 

Розмову вів
Володимир БОЧКАРЬОВ
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Зустрічі з прекрасним

Мій вибір — «Україна»
Визначальною характеристи�

кою статусу конкретно взятої
людини як особистості є те, чого
вона досягла в своєму житті.
При знайомстві чи при зустрічі з
давнім другом, зв'язок з яким
не підтримувався більше п'яти�
восьми років, найперше, з чого
ми починаємо свою розмову,
запитуємо, де і ким він працює
або яку професію здобуває на
даний момент. Це дає можли�
вість нам визначити цінність
нашого співрозмовника: чи під�
ходить він мені, чи варто мені з
ним продовжувати дружні взає�
мовідносини в подальшому
житті.

Звичайно, передумовою ус�
пішної професійної самореа�
лізації є здобуття вищої освіти.
Проте, на жаль, не кожному
абітурієнту вдається вступити
до престижного державного чи
приватного вузу на обрану ним
професію. А особливо тим, хто
проживає в сільських місце�
востях.

Я вступив до Університету
«України» у 2004 році на фа�

культет соціальних технологій.
Власне, до цього я навіть не
знав, що існує ВНЗ, який надає
можливість здобути вищу осві�
ту людям з обмеженими мож�
ливостями. Про це я дізнався в
одній з газет, прочитавши стат�
тю, присвячену першому ви�
пуску студентів діючого закла�
ду. Ознайомившись в ній з
діяльністю цього університету, я
поставив собі за мету: хай там
що, навчатися саме в «Україні»,
і розпочав готуватися до вступ�
ної кампанії.

Як я вступив до університету?
На щастя, мені вдалося вступи�
ти за співбесідою, не складаючи
екзаменів. Вся справа в тому,
що, ще навчаючись у випускно�
му класі загальноосвітньої шко�
ли, я взяв участь в акції «Не за�
лишити без уваги жодної дити�
ни», ініціатором якої був Боро�
дянський Центр соціально�пси�
хологічної реабілітації населен�
ня, постраждалого від аварії на
ЧАЕС. Хоч я й не здобув пере�
моги на цьому заході, однак за
участь у ньому працівники

Центру написали рекомендацію
до Університету «Україна» про
прийняття мене за принципом
співбесіди. Це стало для мене
найбільшою перемогою у житті.

Нині я навчаюсь на VI�курсі
університету. Обрав заочну
форму навчання: мені дово�
диться далеко їздити і щодня
долати таку відстань фізично
дуже складно. Тому від
стаціонару відмовився відразу.
В навчанні підтримую хороші
стосунки з викладачами, з по�
вагою ставлюсь до студентів�
співгрупників. Паралельно з
цим працюю пономарем (по�
мічником священнослужителя)
в місцевому приходському
храмі. Незважаючи на те, що
працюю на безоплатній основі,
від своєї роботи отримую задо�
волення. Також часто публіку�
юсь в газеті «Університет «Ук�
раїна». З майбутнім я ще не
визначився остаточно, але яко�
го б спрямування не була моя
професійна діяльність, вона
обов'язково буде тією чи іншою
мірою пов'язана з тими знання�

ми, які я здобуваю на факуль�
теті соціальних технологій. Вза�
галі, мрію працювати з інваліда�
ми, сприяти їхній соціалізації.
Не приховуватиму що й я сам
маю ІІІ�групу інвалідності, тому
розумію ті проблеми, з якими
стикається дана категорія насе�
лення.

Користуючись нагодою, хочу
подякувати в першу чергу Петру
Михайловичу Таланчуку за
створений ним університет, а
також усім викладачам, які ме�
не навчають і навчатимуть в
майбутньому. Окрему подяку
висловлюю редакції газети
«Університет «Україна» за те,
що вона не відмовляє мені в
публікації моїх статей. Бажаю
«Університету «Україна», його
Президенту Таланчуку П.М.,
викладачам та студентам по�
дальшого розквіту в царині
здобуття знань і наукових звер�
шень.

Юрій КОЛЯДА,
студент IV курсу

Університету «Україна»

Новий корпус університету. Фото Лариси ЗОТОВОЇ
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Нещодавно в приміщенні На�
ціонального університету фі�
зичного виховання та спорту
відбувся чемпіонат України зі
спортивного танцю, де 2 місце
виборов співробітник управ�
ління соціальної адаптації і ре�
абілітації та тренер секції тан�
цювального спорту спортивного
клубу Університету «Україна»

Михайло Савельєв та його
партнерка Галина Солнцева.
Поздоровляємо зі спортивним
досягненням та бажаємо по�
дальших успіхів. 

Бажаючим займатися спор�
тивними танцями у Спортивно�
му клубі Університету «Україна»
звертатися за тел. 8�097�389�
50�22 — Савельєв Михайло.
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Наші інтерв’ю

Літературні уподобання Альони Скиби

Знай наших

Стали призерами
чемпіонату України

Альона Скиба –
студентка III курсу 

Університету «Україна»
(спеціальність «Видавнича

справа та редагування»).
В неї я і взяла це інтерв'ю.

– Я навчаюся з тобою вже
третій рік. Мене вражає твоя
працелюбність і допитливість.
Знаю, що дуже багато читаєш,
завдяки тобі я теж стала чле6
ном Книжкового клубу.

За яким принципом ти оби6
раєш книжки для читання?

– Книжки я обираю по�різно�
му: переглядаю рецензії в Інтер�
неті, інколи прислухаюсь до по�
рад знайомих або просто читаю
ті книжки, які згадуються в
інших творах. 

– Чи є в тебе книжки, до
яких весь час повертаєшся?
Чому надаєш перевагу 6 про6
зі чи поезії?  

– Виділити якусь одну книгу
дуже важко, бо на кожному
етапі життя була своя улюблена
річ. Загалом я часто можу по�
вертатися до окремого епізоду
якогось твору, що вразив мене
найбільше. А перевагу я надаю
більше прозі, аніж поезії, хоча
знову ж таки все залежить від
ситуації, зрештою від автора
твору.

– Пам'ятаю, коли ми вив6
чали по зарубіжній літера6
турі твір Еразма Ротердамсь6
кого «Похвала глупоті», ти
зробила на семінарі цікаву
доповідь. Написала навіть
російською мовою вірша, що
містив враження від читання
твору 

Похвала Эразму
Роттердамскому

Мы все корим других за глупость,
А сами верно служим ей,
Учитель, врач, философ, стоик,
Ловкач, актер, прелюбодей,

Святой отец, поэт, историк –
Они все верно служат ей,
Мы служим ей от колыбели
И до могилы –
Что ж теперь?

И так уж плохо в самом деле
Быть чуточку глупей других?
Любить весь мир и удивляться,   

Шутить, вставать и спотыкаться,
Стареть, рождаться, познавать
И все опять… опять… опять…

Благодаря лишь ей одной,
То роковой, то благодатной,        
То сладостной, то вдруг
отвратной,
То старой сгорбленной, кривой,

А то прекраснее Авроры,
С пылающим, зовущим взором,
Но мы орем и проклинаем,
Ёе на плахе убиваем,

Всю жизнь ее одну пиная,
И словом крепким проклиная,
И лишь один Эразм – о Боги!
Ей оду сочинил в дороге,

Её зачислил в Пантеон,
Определил её он трон,
Воздал хвалу её заслугам,
Воздал почет, поводырей,

И, как бы, в шутку, ненароком,
Чтобы не быть с прожженным
боком,
Именовал он не пороком,
А благодатью всех людей!!!

– Чи були в тебе улюблені
книжкові герої у дитинстві? 

– Було навіть кілька. Спочат�
ку це були герої відомого дитя�
чого письменника Всеволода
Нестайка, а вже з 5 класу це ста�
ли герої Олександра Дюма –
батька.

– Ти пишеш вірші, прозу.
А коли ти почала писати?  

– Прозу я не пишу, а риму�
вати почала приблизно з трьох
років. Потім із 6 класу мене по�
чав відвідувати вдома викла�
дач із поетичної студії «Со�
нет». 

– Твої вірші приємно читати.
Мені запам'ятався один із них.

Загублені душі

Загубилися ми з тобою,
Десь у місті, а може в селі,            
Загубилися ми з тобою
На великій блакитній землі,

Хочуть душі поради спитати,
Та немає нікого навкруг,
І лишається тільки чекати,             
Коли знайде нас двох добрий дух,

В самоті серце жити не може,
І не б'ється вже майже воно,
Боже, хто нам тепер допоможе?
Хто врятує? Жду щастя давно.

– Ти добре знаєш класич6
ну літературу. А чи не роз6
чаровують сучасні письмен6
ники?

– Ні, сучасна література не
розчаровує, адже, як казав Стен�
даль, «Література – дзеркало
суспільства», тому сучасні пись�
менники просто відображають
нашу дійсність.

– Хто твій улюблений пись6
менник?

– Із сучасних – Лада Лузіна, а
із класиків — Леся Українка, Ва�
силь Симоненко.

– Поети�класики, яких ти наз�
вала, були справжніми патріо�
тами України. Тема патріотизму
присутня і в твоїх віршах. Мені
сподобався вірш «Україну тер�
зали режими» (опублікований
у позаминулому номері газет. –
Ред.). Ти завжди даєш поради,
які книжки варто прочитати.
З якою книжкою зазвичай лю�
биш відпочивати?

– Не можу конкретно відпо�
вісти, все залежить від настрою.
Я можу відпочити, читаючи кла�
сику, сучасну літературу, під�
ручники з різних предметів.

– Чи є у тебе улюблений
книжковий афоризм?

– Не зовсім книжний, але
Мати Тереза колись сказала:
«Життя – це книга, прочитай».

– А у мене трохи схожий:
«Любіть книги – вони на все
дадуть вам відповідь». Дякую
тобі за спілкування, бажаю ві�
ри, надії і любові, творчих
успіхів. 

Хай щастить!

Спілкувалася
Тетяна КОВАЛЕНКО,

студентка ІІІ курсу
Університету «Україна»

(спеціальність «Видавнича
справа та редагування»)
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«Я народився в мальовничому 
українському місті Таганрозі...» 

(великий російський
письменник А.П.Чехов,

м. Таганрог нині – 
територія Ростовської області

Російської Федерації)

Щонайменше 1000 років нас
годували міфами Рюрикови�
чів – Мономаховичів про те, що
до християнства українці не
мали ніякої історії. 

Мовляв, дійсно, на території
України були древні цивілі�
зації... 

Наприклад, Мезинська циві�
лізація (від назви чернігівського
села Мізин, 15–12 тис. до н.е.),
яка згодом проявилася у Верх�
ній і Нижній Мезії. Останні доб�
ре відомі історикам як провінції
Римської імперії – сучасні Угор�
щина, Румунія, Молдова, Сербія. 

Була цивілізація Кам’яної
Могили (Запоріжжя, 12�3 тис.
до н.е.). І не просто була. Ця
стародавня країна (Енеїда), за
даними відомого шумерелога
А. Кифішина, стала у 3 тис. до
н.е. метрополією Шумеру (нині
– Ірак), Єгипту (Північна Афри�
ка) і Трої (нині – Туреччина). 

До речі, римляни (за даними
їхнього історика Тіта Лівія) ви�
водили свій родовід від тро�
янців, яких цар Еней привів сво�
го часу в Італію, де його нащад�
ки і заснували у 743 р. до н.е.
славетний Рим. 

Одне «але». Римляни назива�
ли своїх предків�троянців –
Teucri (Теукри!). Погляньте на
словники з класичної латинсь�
кої мови і ви в цьому переко�
наєтесь! «Те» – з грецької озна�
чає Бог (звідси й теологія), а

«укр» – країна. Отже, «Божест�
венна Країна» – Україна! 

Між іншим, в часи Священної
Римської імперії (середні віки)
в Європі було цілих три «Ук�
раїни": власне Україна, Войно�
ва Крайна (Альпи) і Сербська
Крайна (Балкани)... Такі ось
«окраины» в самому центрі
Європи!.. 

Була Трипільська цивілізація
аріїв�оріїв (6 – 2 тис. до н.е.),
які, вийшовши у 2 тис. до н.е.,
за свідченням російського схо�
дознавця Л.Васильєва з берегів
Дніпра, завоювали світ від Індії і
до Британії. 

Були, мовляв, а потім кудись
«випарувалися». А сучасні ук�
раїнці, котрі споконвіку жили
на цих землях, до цих славет�
них цивілізацій «не мають
ніякого відношення, бо не ма�
ють ніякого відношення»... 

Більше 350 років нам тлума�
чили, що був, начебто, якийсь
один «давньоруський народ»,
від якого відбрунькувалися
старші брати�росіяни і молодші
брати – українці й білоруси. 

Але «Роська правда» (не
Руська, а Роська – за текстом!)
Великого київського князя
Ярослава (якого на одному з те�
леканалів визнали нещодавно
Великим Українцем) свідчить
про інше. 

Нагадаємо, що «Роська прав�
да» – це політико�правова
пам’ятка наших предків, яка
стала вінцем суспільної думки
Київської Русі Х�ХІІ століття. 

Вже й не знаю, звідки ідеоло�
ги Російської імперії – СРСР
взяли, що крім Київської Русі,
була ще й якась Русь Новго�
родська?.. 

У пункті першому «Правди
роської» (саме так правильно
називається за текстом цей се�
редньовічний документ наших
предків) чітко відокремлюються
один від одного народи: «руси�
ни» і «словени». 

Цитую «Правду роську» кня�
зя Ярослава (за Академічним
списком): 

«Оубьет моуж моужа, то мьс�
тить братоу брата, или сынови
отца, любо отцю сына, или бра�
тоучадоу, любо сетриноу сыно�
ви; аще не боуде кто мьстя, то
40 гривен за голову; аще боу�
деть роусинъ, любо гридинъ,
любо коупчина, любо ябетникъ,
любо мечникъ, аще (в) изгои
боудеть, любо словенинъ, то 40
гривенъ положити за нъ». 

Отже, відповідно до цього
середньовічного тексту, русин і
словенин – були представника�
ми абсолютно різних народів! 

Русинами новгородці та інші
мешканці нинішніх російських
земель звали жителів Київської
Русі. А самоназвою новгородців
було – словени! Так що українці
ніколи не були і не є слов’янами! 

Саме тому так відрізняються
наші мови, культура, звички,
ментальність... Саме тому
російська імперська історична
наука (В.Татищев, М.Ломоно�
сов та ін.) посилалися на пра�
давній міф про наших предків,
згідно з яким було два брати –
Скіф і Словен. Старший брат
Скіф залишився жити на бать�
ківській землі (в Україні), а мо�
лодший брат Словен пішов на
північ і ... заснував Новгород
(в Росії)... 

Такі ось метаморфози спра�
вжньої української історії. Насп�

равді ж, ми – нащадки Мезина,
Енеїди (Кам’яної Могили),
Аратти/Оратти, Великої Скіфії
та Антії! 

Не даремно ж весь цивілізо�
ваний античний світ названо на
честь праукраїнського племені
антів, яке жило на території
Вінницької, Хмельницької, Чер�
нівецької і Одеської областей
України та Придністров’я. Сто�
лицею вони мали Антварію
("Арію Антів»), що знаходилася
в районі міста Ямполя. 

Якби ці анти були такими вже
й варварами, хіба б пишалися
цією назвою представники кла�
сичної греко�римської циві�
лізації?.. 

Валерій БЕБИК,
доктор політичних наук,

проректор з інфор6
маційно6аналітичної роботи

Університету «Україна»,
голова Всеукраїнської

асоціації
політичних наук

Минувшина

Українці — не слов’яни!

Закінчення на стор. 14

За новітніми технологіями

Мета — вища освіта
Хто не мріє про здобуття ви�

щої освіти? Але чи всі добива�
ються наміченого? На жаль, да�
леко не всі. На заваді різні обс�
тавини як об’єктивні, так і
суб’єктивні. Тож спроби освітян
наблизити гарну мрію ще до
ширшого кола людей можна
лише вітати.

Дистанційна форма навчання
загалом позитивно сприй�
мається не тільки потенційними
претендентами на диплом, а й
громадською думкою. Як відо�
мо, у кожній справі багато ва�
жить перший крок. Наш на�
вчально�консультаційний пункт
зробив його торік. Не просто він

дався. Адже у Кривому Розі
37 вищих навчальних закладів.
І кожен хоче виконати ліцен�
зійний обсяг, привернути до
себе увагу.

Сталося так, що на Криво�
різький навчально�виробни�
чий центр «вийшов» керівник
Кіровоградського інституту, ві�

дома не тільки на Кіровоград�
щині людина – Олександр Ми�
колайович Барно. Він і автор
цих рядків з участю місцевої
влади оцінили ситуацію, перс�
пективи і дійшли висновку, що є
за активної та цілеспрямованої
роботи шанси зайняти певну
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нішу у міському освітньому
просторі. Зокрема, вирішили
зосередитися на двох районах, в
яких немає вищих навчальних
закладів. У вересні минулого
року нашими студентами стала
21 особа. Це люди різні за віком і
сімейним станом, котрі прагнуть
отримати дипломи юристів, до�
кументознавців, фінансистів.

Заняття відбуваються по су�
ботах у приміщенні навчально�
виробничого центру, який я
очолюю. Викладачі у нас із цьо�
го ж таки центру та вищих на�
вчальних закладів міста. Умови
для навчання дистанційників,
на мою думку, добрі. До їх пос�
луг комп’ютерний клас, бібліо�
тека, фонд якої поповнюється з

допомогою Кіровоградського
інституту. Кожен студент отри�
мує необхідну літературу за на�
вчальною програмою.

Про нас узнали в місті, тож
уже маємо понад 60 заяв вступ�
ників на 2008—2009 навчальний
рік. Цьому сприяла активна про�
форієнтаційна робота, зв’язки зі
школами і ПТУ. Плануємо роз�

ширити набір спеціальностей
з тим, щоб повніше задоволь�
нити потреби студентів.

В. ЛЕГУН,
завідуючий Криворізьким

навчально6
консультаційним

пунктом

Вибір молодою людиною май�
бутнього фаху та вступу у са�
мостійне життя дає підґрунтя
виховання та розвитку особис�
тості. Мрії про свою майбутню
професію, які народжуються у
дитини вже у ранньому віці та
відображають навколишнє се�
редовище, загалом життя сус�
пільства, нерідко носять харак�
тер романтики. Але особливо
інтенсивно виявляються вони з
початком юності, тобто з 14–15
років. 

Тож зрозуміло, що саме тоді
центральне місце у життєвих
планах займає майбутня діяль�
ність, отримання освіти та усві�
домлення своїх можливостей. 

Самосвідомість – це система
уявлень  людини про себе,
складовими якої є  усвідомлен�
ня своїх фізичних, інтелекту�
альних та інших якостей, само�
оцінка, а також суб’єктивне
сприйняття зовнішніх факторів,
які впливають на особистість. 

Як вважають деякі дослідни�
ки, підліток�інвалід часто�густо
навмисно ігнорує оцінку своєї
особистості іншими людьми,
звикаючи до думки, що він – не
такий, як усі, хто його оточує.
У таких дітей має місце не пере�
борення егоцентризму, а витіс�
нення зі сфери усвідомлення
прагнення імпонувати іншим
людям. А сучасні реалії вимага�
ють від молоді з особливими
потребами не менше, а навіть
більше, ніж від здорових ровес�
ників, активності, принципо�
вості, почуття власної гідності,
впевненості у своїх силах. Тож
коли не вдається налагодити
соціальні зв’язки, то у молодих
людей, особливо у дітей, вини�
кають почуття самотності, про�
вини, розпочинаються деза�
даптаційні процеси.   

Роль «людини з особливими
потребами» як соціального сте�
реотипу нав’язує стандартну по�
ведінку, типову для особистості
з інвалідністю, а не супровод�
жується втратою свободи жит�
тєвого шляху. У неї складаються
життєві стратегії, які спонукають
уникати перепон або так
маніпулювати ними, щоб вони
перетворилися на виправдання
пасивної життєвої позиції. 

У напрямі бажаного май�
бутнього можна виділити три
самостійні   синдроми. Найваж�
ливішим із них є комплекс уяв�
лень, пов’язаних із трудовою
діяльністю. Це зірка, центр якої –
стереотип «цікава творча робо�
та». Наявність такого комплексу
свідчить, що вступ до трудової
діяльності служить для юнаків із
особливими потребами засо�
бом реалізації найрізноманіт�
них прагнень: до романтики та
пригод, до щасливого сімейно�
го життя, високого матеріаль�
ного благополуччя, корисних
знайомств. 

Інший синдром виражає
орієнтації респондентів на ак�
тивне життя, передусім у тру�
довій діяльності (центр його –
стереотип «швидке пересу�
вання по службі»). Третій синд�
ром – прагнення до високого
суспільного становища. На�
приклад, у студентів та абіту�
рієнтів із дитячим церебраль�
ним паралічем дуже яскраво
виражений другий синдром,
вони дуже прагнуть досягнень у
професійній діяльності та  виз�
нання їх із боку оточення, особ�
ливо з боку рідних та близь�
ких. У людей із особливими
потребами дуже виражена
«внутрішня картина хвороби»,
яка дає поштовх до активного
суспільного та трудового життя

або ж навпаки робить немож�
ливим повноцінне майбутнє
життя. 

У людей, які хворіють на цук�
ровий діабет, яскраво виражені
невпевненість у собі та у своїх
силах; це проявляється у ваган�
нях з приводу майбутньої про�
фесії, бо у зв’язку зі станом здо�
ров’я є деякі обмеження. У сту�
дентів із особливими потреба�
ми проблема полягає у відпо�
відності своїх фізичних та емо�
ційних сил майбутньому фаху.
Здебільшого це відбувається у
зв’язку з недооцінюванням або
переоцінюванням своїх можли�
востей.  

Особливості міжособистіс�
них відносин молоді з пробле�
мами слуху полягають у тому,
що на перше місце ставляться
гарна успішність, сумлінне ви�
конання громадських дору�
чень, працьовитість, товарись�
кість, широта поглядів. Але бу�
вають і такі випадки, коли на
перший план виходить замк�
неність, небажання прийти на
допомогу, відхилення від гро�
мадських доручень, впертість,
брутальність

Образ бажаного майбутньо�
го в юнаків безпосередньо ви�
являється у мотивах вибору
професії, причому найбільш
пов’язані з ним такі мотиви, як
«можливість отримання окре�
мої квартири», «високий за�
робіток». 

При виборі професії важлива
роль належить здібностям і ха�
рактерологічним рисам самих
індивідів, так само і неповтор�
ним особливостям їх індивіду�
альних біографій. Люди праг�
нуть вибрати професію, що
відповідає ситуації, яка склала�
ся, уявленням про себе. Якщо
вибрана професія відповідає їх

Я�концепції, вони домагаються
самоактуалізації. У сучасній пси�
хології розглядаються різні ча�
сові форми Я�концепції. Про�
фесійна самооцінка може бути
розглянута як важливий еле�
мент у структурі професійної
Я�концепції особистості. У струк�
турі професійної самооцінки
також виділяють: 

1. самооцінку результату;
2. самооцінку потенціалу. 
Самооцінка потенціалу пов’я�

зана з оцінкою досягнутого і ві�
дображає задоволеність або
незадоволеність досягненнями.
Самооцінка результату пов’яза�
на з оцінкою своїх професійних
можливостей і відображає та�
ким чином віру в себе, упев�
неність у своїх силах.

Низька самооцінка результа�
ту не обов’язково свідчить про
«комплекси професійної не�
повноцінності». Навпаки, у по�
єднанні з високою самооцінкою
потенціалу є фактором профе�
сійного саморозвитку особис�
тості. 

Період вибору професії, ко�
ли молоді люди намагаються
розібратися і визначитися у
своїх потребах, інтересах, здіб�
ностях та можливостях, як пра�
вило, до  25 років закінчується
підбором роботи, яка підхо�
дить, та початком її освоєння.
З 25 років починається етап
кар’єри, коли домінуючою пот�
ребою стає необхідність зайня�
ти чільне місце у вибраній
сфері діяльності.

Ірина ПАВЛОВА,
практичний психолог

управління соціальної
адаптації

та реабілітації
Університету «Україна»

Це – актуально

Самосвідомість — як один із факторів
правильного вибору професії
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Слово – студентам університету

З вірою у майбутнє
Л

ипень 2006 року приніс
у моє, дещо сіре і бу�
денне, життя нову надію

на втілення давньої, але ре�
тельно прихованої мрії. Це не
мала бути якась нова вишукана
сукня від Кардена або двокім�
натна квартира на Хрещатику.
Адже все, чого мені хотілося, –
лише навчатися, причому не
просто навчатися, а здобувати
улюблену спеціальність. Ще за�
довго до того я знала, що жур�
налістика – це мій шлях до са�
мореалізації Богом отриманих
можливостей. І стати на цей
тернистий шлях допомогли мені
викладачі Відкритого міжнарод�
ного університету розвитку лю�
дини «Україна». І коли вже за�
питувати: чому саме цей універ�
ситет, то у мене є дуже проста
відповідь – приваблювала, по�
перше, назва (адже я дуже люб�
лю державу, в якій зростала не
лише сама, а ще мої предки:
дідусі і бабусі), по�друге, – про
цей заклад я чула найкращі
відгуки усіх моїх знайомих.

Вже з сьомого класу я  прояв�
ляла інтерес до речей досить
складних. Ставила дорослим
запитання, на які мені не одразу
могли відповісти або й взагалі
не могли. Певна частина однок�
ласників не розуміли мого на�
хилу, але навіть це не могло зу�

пинити, адже мама завжди до�
помагала мені вірити у свої
можливості, була поруч з доб�
рою порадою на підхваті.
Замість казок Андерсена, братів
Грімм та інших письменників,
чия талановита творчість спря�
мовувалася на досить юну ау�
диторію, я брала до рук свіжий
номер преси і насолоджувалася
її читанням довгими зоряними
вечорами. Вже тоді улюблени�
ми моїми авторами були Воло�
димир Біленко, Степан Колес�
ник, Віталій Карпенко, Олек�
сандр Глушко. Їхня любов до
справедливості відкривала мені
двері у найсолодшу країну, наз�
ва якої «боротьба"… Може, за�
раз багато хто не сприйматиме
мою розповідь належним чи�
ном, але я впевнена в одному
стовідсотково – людина жива,
допоки може змагатися за
місце під сонцем у нашому
жорстокому, підступному світі…
І я змагалася, зубами ухопив�
шись за останню ниточку надії,
аби не бути сліпою, не вірити у
обіцянки тих, хто їх не дотри�

мується, і творити долю власни�
ми руками. 

…Два роки минуло, наче у
яскравому сні. Сьогодні, гово�
рячи про заклад, у якому навча�
юся, я відчуваю непереборну
гордість: такий рівень кваліфі�
кованої освіти можна отримати
не в кожному ВНЗ, але в моєму
випадку, маю сказати, скаржи�
тися нема на що. Наші невтомні
викладачі�трударі дають нам не
лише знання, але й моральну
насолоду у спілкуванні, вони
підтримують в усьому – почи�
наючи від навчання, закінчуючи
сімейними проблемами. 

Серце «України» і, водночас,
її найболючіше місце – діти з
особливими потребами. Вона
не відмовить нікому, хто хоче
здобувати знання. Переймаю�
чись цією проблемою, праців�
ники університету намагаються
показати нам, як важливо до�
помагати ближньому, – адже
не лише розум творить людину!
До цього моменту я навіть не
замислювалася, що пліч�о�пліч
з нами є ті, хто потребує любові

і турботи. Про заклад можна го�
ворити нескінченно довго, пох�
валяючись його репутацією і
статусом. Але єдиний урок, ви�
несений мною за період на�
вчання, – «Україна» – школа
життя, де не можна відокреми�
ти науку від чогось вищого, чо�
гось духовного. Це сплетіння
душ і сердець наших викла�
дачів і студентів, взаєморо�
зуміння і взаємопідтримка, але
це й перші кроки до здобуття
професії і майбутнього кар’єр�
ного росту…

Власне кажучи, мені б хотіло�
ся щиро привітати весь наш ко�
лектив з десятиріччям універси�
тету і побажати наснаги і
терпіння. Я щиро вдячна долі за
те, що саме мені випала мож�
ливість бути одним із студентів
цього закладу і отримувати без�
коштовну вищу освіту, про яку
мені було годі й мріяти. 

Лілія ДАНЮК,
студентка II курсу

(спеціальність «Видавнича 
справа та редагування»)

Сонячного ранку останньої
суботи весни 2008 року, сту�
денти груп перекладу, доцент
кафедри теорії та практики пе�
рекладу В.С. Максимчук вибра�
лись на екскурсію.

День видався на диво соняч�
ним та яскравим, що зарядило нас
позитивним настроєм та енер�
гією, щоб піднятися на круті вер�
шини, що оточують нашу столицю.

Спорт відіграє важливу роль
в житті людей. Він впливає не
лише на тіло людини, а й на її
дух. Спорт і особливо туризм –
загартовує і допомагає уникати
багатьох хвороб. Хто регулярно
займається спортом, той довго
залишається здоровим і міцним.
Це не легко з повним рюкзаком
підійматися на гору. Але як гар�
но милуватися неповторними
краєвидами, сидіти ввечері біля
вогнища і розмовляти з друзя�
ми. Особливо нам подобається
виходити на природу в кінці

травня – на початку червня. Де�
рева і кущі покриті чудовим лис�
тям, повітря чисте і свіже, весе�
ло щебечуть птахи. Небо було
цього дня чистим і безхмарним.
Дуже цікаво і захоплююче роз�
повідав екскурсовод Лисенко
Валерій Миколайович про нав�
колишні місця, їх історію та тру�
дове і героїчне минуле нашого
народу. Демонстрував схеми,
макети, альбоми. Під час похо�
ду був проведений усний прак�
тикум з німецької мови. Особ�
ливо відзначилась своїми знан�
нями Маргарита Чернишова.

Від екскурсії отримали масу
задоволення, купу вражень та
привезли море яскравих фото�
графій.

Чудово, що ми навчаємось в
такому прекрасному сучасному
європейському ВНЗ.

Світлана ХОМЕНКО,
староста групи

Подорожуємо

Незабутні враження
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…Історіє, ти знов живеш 
в прадавніх сполохах Трипілля.
Цим поетичне світло ллєш, 
мов в келихи хмільного зілля
В натхненні я згадав ім’я – 
те, що дарує почуття.
І знов моя строфа лірична
живе у ньому симфонічно…
Брати – слов’яни, я нащадок 
Трипільських пращурів святих,
пишу про те, як вже без них 
живу – наслідую їх спадок.
У спокої не залишаюсь, 
коли в минуле придивляюсь…
…Дніпро – велика річка часу: 
немов увесь я в течії –
спливають місяці й роки. 
Мене охоплює відраза –
немає сил. Мене несе 
кудись на гострі камінці,
хоч є стило в моїй руці – 
карбую літери щоразу…
На берегах лежить каміння – 
сумних образ лихі створіння.
На дні – уламки каяття 
штормів буденного буття.
У спокої не залишають – 
немов невігласа карають 
за давні помилки життя.
Незадоволення летять 
до мене, йдуть... Що вони хочуть,
бажають хвилі ці не тихі, – 
буремні, пакосні, великі?
Каміння гострі, наче пики, 
з підводних урвищ стовбурчать…
…Аж, раптом, винесе на них 
моє уразливе вкрай тіло.
Бо вже нема Дніпрові діла 
до того, що загину я?
Куди підеш, душа моя? 
І чи від того я покаюсь?!
А може дещо помиляюсь 
в проміннях сонячного дня?..
Та ж ні, я правди не лякаюсь. 
Дніпре, загинути не дай
та від страждань оберігай, 
бо ще я маю в світі діло,

таке, що к серцю прикипіло – 
пишу вірші про рідний край.
…Також дівчатам поможи, 
які не бачать в світі рай
і у кафе працюють тяжко 
за мізер денної платні –
вродливі, гарні, молоді, 
але знедолені вони –
добра не в зась не відчувають, 
себе за гроші продають,
свої тіла на ніч здають 
зеленим вбивцям. Серце крає…
Душа від болю закипає… 
Життя їх кинуте в сміття!
Ось�ось піде у небуття. 
Вони себе тим обікрали,
а радощів і не пізнали! 
Як ненароджене дитя.
…Як захистити їх від цього? 
Не бачать душі їх нічого,
окрім грошей. Вогонь Трипілля, 
спали брудні бридкі думки,
а очі палкі й молоді 
врятує хай краса дівоча.
Подалі від грошей�тиранів 
та липкозорих ресторанів!
Щоб не здавався світ за очі 
від тих принад, що справжній
злочин!
…Та я б стрибнув у хвилі часу, 
щоб швидко врятувати вас
від лиха та брудних образ, 
бо є ще почуттів прикраси...
Хай вб’ють мене каміння гострі, 
але дарую вам не острів,
Велику землю, – щастя край, 
де буде кожній справжній рай.
Радіти буду, як дізнаюсь, 
що врятував вас для життя.
Є почуття – плин майбуття: 
такі як ви, від прірви краю
Відступите для каяття… 
І для продовження буття.

Андрій ГОРБЕНКО,
студент ІІ курсу

(спеціальність «Українська
мова та література»)

Чом несподівано й тривожно
Постукав ти в моє вікно,
І тихо запитав: «Чи можна?»,
А я заждалася давно.
Бо сподівалася на диво,
Яке в житті зустріну знов,
Що стану справді я щаслива,
І гарна трапиться любов.
Тобі довірилась одразу,
Приворожив не знаю чим,
Невже не будем в парі разом?
Невже не поведеш в свій дім?

За руку взяв мене несміло,
В розмовах час до ранку збіг,
А я жду слів: «Кохана», «Мила»,
І знаю, що почую їх.
Вже зорі з неба покотились,
І місяць попрощався з ним,
Здається, ми удвох зустрілись
З коханням у житті своїм.
Хоч за майбутнє ще тривожно,
Та вірю в почуття ясне,
Чого ж питаєш ти: «Чи можна?»,
Цілуй мене, милуй мене.

Анатолій УРБАН

Студентський квиток і залікову книжку четвертокурсника фа�
культету комп’ютерних технологій (спеціальність «Комп’ютерні
системи та мережі») Михайленка Олександра Сергійовича вважати
недійсними у зв’язку з втратою.

Студентський квиток п’ятикурсника факультету інженерних
технологій (спеціальність «Електронна побутова апаратура»)
Дейнеги Миколи Івановича вважати недійсним у зв’язку зі стратою.

На ліричній хвилі
На березі Дніпра

Чом несподівано й тривожно

Історична балада

Літо6літо6літечко

Спорт і ми

Вперше перші
Уже чимало років в нашому

університеті відбуваються ша�
хові змагання різного формату.
Стандартні – це суперництво
студентів, викладачів та співро�
бітників, студентів з особливи�
ми потребами. Чи не найцікаві�
ші змагання – це зустрічі команд
студентів та викладачів. Шахи –
такий вид людської діяльності,
в якому вік спортсмена важли�
вий, але не вирішальний фак�
тор. Кілька років старші не
зустрічали суттєвого опору з бо�
ку молодших. Тільки в цьому
році вперше команда студентів

перемогла команду викладачів
із рахунком 4:2. 

Крім матчевої зустрічі, шахіс�
ти провели спільний бліц�тур�
нір. У цьому суперництві сту�
денти також виявилися на ви�
соті, хоч перше місце поділили
викладач та студент – завідую�
чий кафедрою комп'ютерної
інженерії Анатолій Григорович
Тимошенко та першокурсник
факультету філології та масо�
вих комунікацій Олег Гончаров. 

Кирило ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
головний суддя змагань


