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Пам’ятна подія

«Ми отримали привітання від
Президента України, Прем'єр�
міністра, Голови Верховної
Ради України, міністрів освіти і
науки, фінансів, праці і со�
ціальної політики, керівників
інших міністерств і відомств. Це
свідчить про високий автори�
тет і той вклад, який робить
Університет «Україна» в розбу�
дову освіти в державі. Ми всі
добре знаємо наші здобутки.
Але більше уваги хотілося б зо�
середити на проблемах, шля�
хах їх вирішення та завданнях».

(З доповіді першого
проректора університету

Л. Ф. Романенко на
конференції трудового

колективу університету)

Торік я закінчила Кіровог�
радську середню школу №3.
Як і перед багатьма випускни�
ками, переді мною постало
одвічне питання: «Де продов�
жити навчання?» Ще школяр�
кою обрала ВНЗ – ним стала
тоді ще філія Університету «Ук�
раїна». А от майбутню спеціаль�
ність визначила не без впливу
матері – вона за фахом бухгал�
тер. Тож схвалила мій вибір —
«Менеджмент організацій».

Позаду перший рік студе�
нтського життя. Ні разу не по�
жалкувала, що обрала саме
Кіровоградський інститут. Вчи�
тися мені цікаво. Подобаються
лекції, практичні заняття. Ро�
зумію, що мій майбутній фах
буде затребуваним. Вірю, що
по закінченні навчання знайду
роботу і цікаву, і престижну. А
поки що стараюся отримати
необхідні знання і навички.

Але живу не тільки навчан�
ням. Відвідую заняття інсти�
тутського вокального відділен�
ня. Знаходжу час і для спорту,
зокрема для легкої атлетики.

Загалом у нашому інституті
гарно організовано дозвілля
студентів. Запам'ятались відві�
дини музеїв і пам'ятних місць
України.

Наш інститут – справді су�
часний навчальний заклад.
Вірю, що наступні курси для
мене будуть ще цікавішими,
допоможуть мені через кілька
років стати гарним фахівцем.

Олена БАС, 
студентка ІІ курсу

Кіровоградського інституту

Наприкінці серпня відбулася
традиційна конференція тру�
дового колективу університе�
ту. Її відкрив і вів керівник
навчального закладу П. М. Та%
ланчук. Учасники конференції
обговорили підсумки роботи
ВНЗ за 2007–2008 навчальний
рік та завдання на наступний
рік. З доповіддю виступила
перший проректор універси�
тету Л. Ф. Романенко (вик�
лад доповіді на 2–5 сторінках
сьогоднішнього номера га�
зети).

В обговоренні доповіді взя�
ли участь керівники інститутів:

В. М. Брустінов (Мелітополь),
М. Є. Чайковський (Хмельниць�
кий), Г. І. Севрюков (Нова
Каховка), О. М. Барно (Кіро�
воград), директор Дубненсь�
кої філії В. П. Музика, декан
факультету філології та масо�
вих комунікацій Н. В. Барна,
завідувач кафедри комп’ютер�
ної інженерії А. Г. Тимошен%
ко та президент студентського
самоврядування Ніна Гаєв%
ська. З обговореного питання
прийнято розгорнуту поста�
нову.

Власна інформація

Конференція трудового
колективу

Вітаємо

За вагомий особистий внесок
у розвиток вітчизняної освіти
і науки, підготовку висококва�
ліфікованих спеціалістів та ста�
новлення університету Вер�
ховна Рада України відзначила
працівників структурних підроз�
ділів навчального закладу.

Цінний подарунок (годин�
ник) від Голови Верховної Ра�
ди України вручено: 

Козаку Василю Мигальо%
вичу – ректору Карпатського
інституту підприємництва;

Кривоносову Олександру
Сергійовичу – помічнику Пре�
зидента університету;

Сидоренку Миколі Йосипо%
вичу – завідувачу кафедри
теорії та історії держави і пра�
ва Інституту права та суспіль�
них відносин університету,
кандидату юридичних наук,
доценту;

Юхименку Петру Івановичу –
ректору Білоцерківського інсти�
туту економіки та управління
університету, доктору еконо�
мічних наук.

Щиро вітаємо всіх нагород�
жених з високою відзнакою
Верховної Ради України.

Власна інформація

*  *  *
Житомирський економіко�

гуманітарний інститут – один з
найкращих територіально відо�
кремлених підрозділів нашого
університету. В цьому чимала
заслуга керівника інституту
Олени Михайлівни Дікової�
Фаворської. Напередодні юві�
лею університету її нагород�
жено орденом святого Воло�
димира ІІІ ступеня. Ця висока
відзнака Української православ�
ної церкви Київського патріар�
хату. Вітаємо Вас, Олено Ми�
хайлівно!

Власна інформація

Високі відзнаки

Вчитися
мені цікаво



числі на денну форму навчання –
1333, на заочну – 13791 особа.

Згідно з рішенням ДАК у
2007/2008 н.р. отримано лі�
цензію за 41 спеціальністю різ�
них освітньо�кваліфікаційних
рівнів: «бакалавр» – 13, «спе�
ціаліст» – 6, «магістр» – 7, «мо�
лодший спеціаліст» – 15.

Упродовж 2007/2008 нав�
чального року базовою струк�
турою акредитовано 7 спеціаль�
ностей, у тому числі: за ос�
вітньо�кваліфікаційними рівнями
магістр – 2, спеціаліст – 2.

У ТВСП акредитовано 35
спеціальностей, у тому числі за
освітньо�кваліфікаційними
рівнями: 3 молодших спе�
ціалістів, 6 – бакалаврів, 9 –
спеціалістів, 7 – магістрів.

Але не можна не вказати на
те, що було відмовлено в ліцен�
зуванні ОКР – магістрів із
спеціальності «Програмне за�
безпечення автоматизованих
систем» Луцькому інституту
розвитку людини, Полтавсь%
кому інституту економіки і
права (напрям 0304 «Право»,
спеціальність 6.030402 «Пра�
вознавство»), Кіровоградсь%
кому інституту розвитку лю%
дини (напрям 0502 «Менедж�
мент», спеціальність 7.050201
«Менеджмент організацій»),
Сумському гуманітарному
інституту (напрям 0102 «Фі�
зичне виховання і спорт»,
спеціальність 8.010202 «Фізич�
на реабілітація»). А це свідчить
про безвідповідальність та
низьку виконавчу дисципліну
керівників ТВСП, коли вони по�
дають не підготовлені справи
до ліцензування та акредитації.
В цих справах досить часто має
місце: відсутність з ряду спе�
ціальностей нових стандартів
освіти (ОКХ, ОПП), затвердже�
них Міністерством освіти і науки
України; недостатня кількість у
штаті випускових кафедр
кваліфікованого науково�педа�
гогічного персоналу з наукови�
ми ступенями та вченими зван�
нями; недостатність інформа�
ційного та комп’ютерного за�

Стало доброю традицією у
нас проводити конференцію
трудового колективу напере�
додні нового навчального року,
підбивати підсумки зробленого
і визначати завдання на наступ�
ний період.

Звітний період 2007/2008 н. р. –
багато в чому історичний: ми
відсвяткували перший деся�
тирічний ювілей. Ця подія була
відзначена не тільки освітянами
нашої держави. Ми отримали
привітання від Президента Ук�
раїни, Прем’єр�міністра, Голо�
ви Верховної Ради України,
міністрів освіти і науки, фінан�
сів, праці і соціальної політики,
керівників інших міністерств і
відомств. Це свідчить про висо�
кий авторитет і той вклад, який
робить Університет «Україна» в
розбудову освіти в державі. Ми
всі добре знаємо наші здобутки.
Але більше уваги хотілося б зо�
середити на проблемах, шляхах
їх вирішення та завданнях.

У 2007/2008 навчальному
році освітню діяльність універ�
ситету проводили згідно з лі�
цензією Міністерства освіти і
науки України за 46�ю спе�
ціальностями різних освітньо�
кваліфікаційних рівнів.

Загальний ліцензований об�
сяг прийому студентів на денну
та заочну форми навчання у
2007/2008 навчальному році
становив 27122 особи, у тому

безпечення; відсутність відпо�
відної матеріально�технічної
бази для здійснення навчаль�
ного процесу та повного обсягу
документації щодо матеріаль�
но�технічного забезпечення. Ці
недоліки слід врахувати керів�
никам ТВСП і більш виважено
ставитись до процесу ліцензу�
вання та акредитації.

Перевірка фактичного кон�
тингенту студентів обумовлює
необхідність перегляду ліцензо�
ваних обсягів і приведення їх у
відповідність до реального ста�
ну. На необхідність здійснення
цього заходу вказано і в
рішенні ДАК від 29 лютого
2008 р. Результати перевірки
виявили, що використання лі�
цензованого обсягу по універ�
ситету в середньому становить
74%, тобто приблизно чверть
місць залишається вакантними.
За денною формою навчання
цей показник становить – 63%,
а за заочною – 85%. За освітньо�
кваліфікаційними рівнями: «ма�
гістр» – 86%, «спеціаліст» –
71%, «бакалавр» – 62%, «мо�
лодший спеціаліст» – 72%. Зро�
зуміло, що донабір на ці ва�
кантні місця – надзвичайно важ�
ливе завдання, водночас це
поліпшення матеріального ста�
новища в університеті. І зовсім
незрозуміло, що такі «дефі�
цитні» місця – магістрів – у нас
залишаються вакантними.

У 2007/2008 навчальному
році до університету на І курс
зараховано 6837 студентів, із
них на денну форму навчання –
3392, на заочну – 3445. Вико�
нання ліцензованого обсягу
становить 77,1% проти 83,7% 
у минулому році. У базовій
структурі на денну форму зара�
ховано 833 абітурієнти, що
нижче на 2,4% виконання ліцен�
зованого обсягу попереднього
року, і 893 – на заочну.

Виходячи з результатів при�
йому студентів, необхідно від�
мітити ефективну роботу щодо
прийому студентів:

– кафедри соціальної робо�
ти, де повністю виконаний

ліцензований обсяг на денну та
заочну форми навчання;

– на заочну форму навчання –
кафедр технології харчування,
психології, менеджменту ор�
ганізацій базової структури.

Повністю виконали ліцензо�
ваний обсяг територіально
відокремлені структурні під�
розділи: Білоцерківський інсти�
тут економіки та управління ,
Новокаховський гуманітарний
інститут , Васильківська філія ,
Карпатський інститут підпри�
ємництва, Кіровоградський
інститут розвитку людини,
Миколаївський міжрегіональ�
ний інститут розвитку лю�
дини.

Також треба відмітити плідну
роботу щодо прийому сту�
дентів на старші курси до базо�
вої структури університету на
наступні спеціальності: «Доку�
ментознавство та інформаційна
діяльність» , «Електронна побу�
това апаратура» , «Комп’ютерні
системи та мережі» , «Марке�
тинг» , «Мікробіологія та віру�
сологія» , «Облік і аудит» ,
«Правознавство» , «Програмне
забезпечення автоматизованих
систем» , «Технологія харчу�
вання» , «Фінанси» , «Хімічна
технологія тугоплавких немета�
левих та силікатних матеріалів» 

Водночас треба визнати не�
задовільною роботу щодо на�
бору студентів на перший курс,
а також на старші курси денної
та заочної форм навчання на
спеціальності у базовій струк�
турі:

«Екологія та охорона нав�
колишнього середовища»
(Н. А. Ілюк), «Комп’ютерний
еколого�економічний моніто�
ринг» (К.Х. Зеленський), «Між�
народна інформація», «Політо�
логія», «Фізична реабілітація»,
«Українська мова та літерату�
ра»; у територіально відокрем�
лених структурних підрозділах:
Броварській філії, Житомирсь�
кому економіко�гуманітарному
інституті, Сумському гуманітар�
ному інституті, Рівненському
інституті, Херсонській філії.
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З висоти досягнутого — до нових
звершень

Виклад доповіді першого проректора університету
Л.Ф. Романенко на конференції трудового колективу
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Я не буду акцентувати увагу
на тому, до чого призводять ре�
зультати невиконання ліцензо�
ваних обсягів, – вони всім
відомі.

Можна було б говорити про
посилення конкуренції між на�
вчальними закладами та змен�
шення кількості абітурієнтів.
Але в першу чергу причинами
невиконання ліцензованих об�
сягів є некоректні методи про�
форієнтаційної роботи. Тому
деканам факультетів, завідую�
чим кафедрами, керівникам
ТВСП слід активізувати про�
форієнтаційну роботу, орієнту�
ючись не тільки на школи, гім�
назії, ліцеї, технікуми, батьківсь�
кий актив, а і на підприємства
та організації, укладаючи з ними
відповідні угоди, уважно стави�
тися до кожного слухача підго�
товчих курсів, до кожного абіту�
рієнта, шукати нові форми і ме�
тоди профорієнтаційної роботи.

На початок 2007/2008 на�
вчального року в університеті
в цілому разом з його ТВСП
налічувалося 37381 студентів, у
тому числі на денній формі на�
вчання – 15588, заочній –
12525. Серед них 1691 (4,5%) – з
особливими потребами, 178  –
сиріт, 1500 – з малозабезпечених
сімей.

Контингент студентів базової
структури на початок навчаль�
ного року становив 10066 сту�
дентів, з них – на денній формі
навчання – 3899  чоловік, на за�
очній – 6167, у тому числі 793
(7,87%) – інваліди, 100 – сиріт,
462 (4,58%) – з малозабезпе�
чених сімей.

На кінець 2007/2008 нав�
чального року контингент сту�

дентів університету становив
27418 осіб. Саме на це я хочу
звернути увагу. Викликає вели�
ке здивування, що упродовж
поточного навчального року
було відраховано 3697 осіб, що
порівнянно з минулим навчаль�
ним роком на 932 більше, у то�
му числі за власним бажанням
– 785 осіб, за невиконання нав�
чального плану – 1207, за пору�
шення умов контракту – 790, за
невиконання навчального пла�
ну і умов контракту – 915. Ще
гірша картина у базовій струк�
турі: тут за минулий навчаль�
ний рік було відраховано 2083
(20,7%) студентів, у тому числі
на денній формі навчання –
1184 (11,76%), на заочній – 899
(8,94%), за власним бажанням –
327; за невиконання навчально�
го плану – 685; за порушення

умов контракту – 557; за неви�
конання навчального плану і
умов контракту – 514.

Така велика кількість відра�
хувань (9,9%) в цілому і 20%
по Києву просто недопустима,
бо лише 2,13% в цілому по
університету і 5,5% у базовій
структурі студентів відраховано
за порушення умов контракту.
Це свідчить не про посилену
вимогливість, а в першу чергу
про низький, неякісний рівень
навчально�виховної і органі�
заційної роботи серед сту�
дентів, байдужість, безвідпові�
дальність викладачів, відсут�
ність контактів з батьками, фор�
мальність кураторства. Мабуть,
консультації проводять фор�
мально, а часом лише відміча�
ють в розкладі і не проводять
загалом.

Ми так важко вирішуємо пи�
тання набору студентів і так легко
з ними розстаємося. Тому завіду�
вачам кафедрами, деканам,
керівникам ТВСП терміново слід
розробити відповідні заходи, по�
силити контроль як за якістю нав�
чання, так і за ефективністю про�
ведення консультацій. Адже
кваліфікований викладач – це і
педагог, і вихователь, і він не бу�
де рахуватись з тим, чи стоять 2
або 4 години консультацій у
розкладі занять, чи ні, якщо ба�
чить, що студент звернувся до
нього за роз’ясненням, консуль�
тацією, а буде допомагати якісно
засвоювати матеріал. Тим біль�
ше, що педагогічне навантажен�
ня викладачів не обмежено
лише аудиторними годинами.
Тому, враховуючи вищезазначене,
а також нагальну необхідність
підвищення якості навчання, рек�
торські перевірки будуть прово�
дитись двічі за семестр. Свій
контроль повинні посилити і де�
кани факультетів, завідувачі ка�
федрами, керівники ТВСП.

У 2007/2008 навчальному
році закінчили університет за
різними освітньо�кваліфіка�
ційними рівнями 11390 сту�
дентів, у тому числі 920 ма�
гістрів, 3230 спеціалістів, 5995
бакалаврів, 3598 молодших
спеціалістів.

Безпосередньо в базовій
структурі університету випуще�
но 3043 осіб, у тому числі
магістрів – 376, спеціалістів –
881, бакалаврів – 1768.

Кількість відмінників в універ�
ситеті становить 3575 (13, 82%)
від загальної кількості студен�
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тів, у тому числі 157 (3,5%) –
з особливими потребами. У ба�
зовій структурі університету
кількість відмінників становить
1226 (15%) осіб, серед них 127
(1,4%) – інваліди.

Кількість студентів, які закінчи�
ли навчальний рік на «відмінно»
та «добре», становить 10174
(38,4%) особи, у базовій струк�
турі університету – 2518 (27,7%),
у тому числі 329 (11,42%) – з
особливими потребами. Показ�
ники у базовій структурі значно
нижчі. Управлінню навчально�
виховної роботи треба з цим
серйозно розібратися, з’ясувати
причини такого становища.

Результати екзаменаційних
сесій у поточному навчальному
році свідчать про підвищення
абсолютної успішності студентів
загалом на 15,5%. Вона стано�
вить у середньому 94–98% у
Білоцерківському, Карпатсько�
му, Кіровоградському, Полтав�
ському, Хмельницькому інсти�
тутах, Горлівській та Івано�
Франківській філіях.

Зросли якісні показники підго�
товки фахівців у Мелітопольсько�
му, Новокаховському інститутах.

Водночас перевірка ТВСП і
факультетів базової структури у
квітні–травні 2008 року пока�
зала низький рівень успішності,
де середній бал зі спеціальнос�
тей «Фізична реабілітація» –
2,9, «Комп’ютерні мережі» – 2,8
у Сумському інституті, з трудо�
вого права – 1,6 у Миколаївсь�
кому інституті, «Фізична ре�
абілітація» – 2,2, «Соціальна
робота» – 2,6, «Фінанси» – 2,9 у
Луцькому інституті, у базовій
структурі з навчальних дис�
циплін: «Електротехніка» – 2,7,
«Стандартизація, сертифікація
та метрологія» – 2,6 на фа�
культеті інженерних технологій,
«Комп’ютерні мережі» – 1,6 на
факультеті комп’ютерних техно�
логій, «Теоретична механіка» –
1,6 за спеціальністю «Авто�
мобілі та автомобільне госпо�
дарство», «Фізіологія людини» –
2, «Соціальна педагогіка» – 2,9,
«Вікова психологія» – 0,9 на фа�
культеті «Соціальних технологій»,
«Адміністративне право» – 2,8,
«Міжнародні відносини» – 1,9 –
Інститут правознавства і сус�
пільних відносин. Це не може
не викликати занепокоєння.

Перевірка знань показала,
що не всі студенти вміють
логічно мислити, аналізувати
процеси, події, факти, робити
самостійні висновки. Окремі
юнаки і дівчата під час вико�
нання завдань допускають
суттєві помилки; з дисциплін
циклу професійної та практич�
ної підготовки рівень практич�
них знань студентів нижчий від
теоретичного. У багатьох ви�
падках студенти не вміють са�
мостійно обирати оптимальний
варіант із запропонованих ме�
тодів виконання завдання, ви�
користовувати у процесі роботи
необхідну довідкову літературу,
допускають граматичні та мате�
матичні помилки. Частина
юнаків і дівчат не зовсім пра�
вильно трактує результати
аналітичних розрахунків, зво�
дячи їх до простих арифметич�
них обчислень, висвітлює пи�
тання у загальних вимірах без
поглибленого аналізу. Як у ба�
зовій структурі університету, так
і у його ТВСП є певні недоліки в
організації самостійної роботи
студентів, не завжди надається
чітка консультаційна допомога,
виявляється безсистемність
знань окремих студентів,
відсутній взаємозв’язок теорії
та практики. Підсумки сесійного
контролю з окремих дисциплін
суттєво перевищують нормати�
ви акредитації, що свідчить про
недостатню вимогливість окре�
мих викладачів, які завищують
ці показники і не завжди дотри�
муються критеріїв оцінювання
знань студентів.

У вибіркову частину навчаль�
ного плану введені дисципліни,
що дають змогу студентам опа�
нувати елементи споріднених
професій, які тісно пов’язані з
обраною. Це дисципліни еко�
номічного та соціально�право�
вого спрямування: друга іно�
земна мова, менеджмент, мар�
кетинг, етика, діловодство та
документознавство тощо.

У навчальних планах
спеціальностей, пов’язаних з
виробничою сферою та сферою
обслуговування, у вибірковій
частині введені нові дис�
ципліни. Зокрема, у вибірковій
частині навчального плану
спеціальності «Екологія та охо�
рона навколишнього середови�
ща» – основи екологічного
підприємництва, екологічна
паспортизація територій і
підприємств: на спеціальності
«Технологія харчування» – ор�
ганізація ресторанного госпо�
дарства за кордоном, барна

справа; на спеціальності «Ди�
зайн» – етика реклами, рекла�
ма і Public relation. До навчаль�
них планів економічного напря�
му введені такі необхідні з точ�
ки зору ринкових відносин дис�
ципліни: реінжиніринг бізнес
процесів, комерційна діяльність
посередницьких підприємств.

Забезпечення якості підготов�
ки фахівців з університетською
освітою вимагає нових концеп�
туальних засад організації нав�
чального процесу.

Протягом 2006/2007–2007/
2008 навчальних років в уні�
верситеті завершився перехід
на новий зміст навчання, виз�
начений галузевими стандарта�
ми, які містять освітньо�про�
фесійні програми підготовки
фахівців. Конкурентоспромож�
ність фахівців на ринку праці
обумовила модернізацію нав�
чальних планів, ринкову орієн�
тацію варіативної складової.

У 2006 – 2007 рр. продовжу�
вався експеримент з впровад�
ження кредитно�модульного
навчання на перших курсах
спеціальностей «Фінанси»,
«Соціальна робота» базової
структури, цих же спеціальнос�
тей у ТВСП – Житомирському
е к о н о м і к о � г у м а н і т а р н о м у
інституті, Полтавському інсти�
туті економіки і права, Мико�
лаївському міжрегіональному
інституті розвитку людини, Кар�
патському інституті підприєм�
ництва, Хмельницькому інсти�
туті соціальних технологій від�
повідно до положень Болонсь�
кої декларації.

Для забезпечення проведен�
ня педагогічного експерименту
були складені і затверджені ро�
бочі навчальні плани, мето�
дичні рекомендації щодо змісту
і оформлення робочих програм
з навчальних дисциплін; визна�
чені форми індивідуальної і са�
мостійної роботи студентів,
система академічних кредитів,
форми контролю успішності
студентів, оцінювання знань за
100�бальною накопичувальною
системою.

Як складова частина контро�
лю знань запроваджена на
практиці система поточного
(модульного) і підсумкового
контролю знань студентів у тес�
товій формі на персональних
комп’ютерах. Цю систему вже 2
роки використовують у Хмель�
ницькому інституті, досвід яко�
го вивчений та узагальнений
для поширення в інших струк�
турних підрозділах. Нова філо�
софія і економіка освіти вима�
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гає оцінювання роботи викла�
дача не усереднено – 8 годин за
робочий день, а врахування
якісних показників та розробки
критеріїв оцінки якісної (а не
кількісної) роботи студента і
викладача.

Запровадження концепту�
альних засад організації на�
вчального процесу, повсюдний
перехід усіх спеціальностей у
всіх структурних підрозділах
університету вимагає, щоб ме�
тодична рада університету, ро�
ботою якої опікується (керує)
перший проректор ВНЗ, працю�
вала не формально, а більш
ефективно і якісно, і не в дні,
коли проходять засідання Вче�
ної ради університету. На мето�
дичній раді необхідно обгово�
рювати нові технології навчан�
ня, дискутувати стосовно нових
методів ефективної організації
аудиторної, самостійної та
індивідуальної роботи сту�
дентів та втілювати їх у на�
вчальний процес. Треба розро�
бити і запровадити в навчаль�
них планах єдині за спеціаль�
ностями робочі навчальні пла�
ни, уніфіковані робочі нав�
чальні програми, НМКД – єди�
ний підхід до кредитно�мо�
дульного навчання, треба, щоб
авторські колективи – з кращих
викладачів як базової структури,
так і ТВСП – розробляли і готу�
вали до друку навчальні посіб�

ники, підручники, монографії.
Методична рада повинна ор�
ганізувати цю роботу, а потен�
ціал для цього в університеті є.

У 16 областях України, а саме:
Вінницькій, Волинській, Жито�
мирській, Закарпатській, Івано�
Франківській, Кіровоградській,
Київській, Луганській, Полтав�
ській, Рівненській, Тернопіль�
ській, Хмельницькій, Черкаській,
Чернігівській, Чернівецькій, Дніп�
ропетровській функціонує мере�
жа дистанційного навчання.

Контингент студентів виріс з
5300 у 2004/2005 н. р. до 8452
осіб у 2007–2008 н. р.

Значна робота щодо розгор�
тання мережі дистанційного
навчання та формування кон�
тингенту студентів проведена
Дубенською філією (В.П. Музи�
ка); Хмельницьким (М.Є Чай�
ковський), Луцьким (Р.П. Кар�
пюк) інститутами. У цих струк�
турних підрозділах успішно
вирішують питання підвищення
кваліфікації кадрів, ведуть по�
шуки ефективних форм ор�
ганізації навчального процесу,
навчально�методичної роботи,
наукових досліджень.

Так, у Дубенській філії серед
студентів дистанційної форми
навчання щорічно проводиться
науково�практична конферен�
ція «Мій науковий дебют» 

В університеті чимало зроб�
лено і робиться щодо створення

сучасної навчально�матеріаль�
ної бази центрів дистанційного
навчання, забезпечення їх не�
обхідними науково�методич�
ними матеріалами кафедрами
університету: навчальними прог�
рамами, тестовими завданнями,
екзаменаційними білетами, те�
матикою курсових робіт. Сту�
дентів повністю забезпечено під�
ручниками, навчальними посіб�
никами з кожної дисципліни.

Водночас у роботі центрів
дистанційного навчання є
ряд суттєвих недоліків.

Так, у звітному періоді Дер�
жавною інспекцією навчальних
закладів МОН України прове�
дена перевірка діяльності Чер�
каського, Чернівецького РЦДН
та Згурівського, Макарівського,
Обухівського локальних центрів
Київського РЦДН.

Виявлені серйозні порушен�
ня. Зокрема, відсутня норма�
тивно�правова, організаційно�
розпорядча та навчально�мето�
дична документація. Не вико�
нано рішення виробничих на�
рад щодо відповідності норма�
тивним вимогам якісного скла�
ду викладачів, належного на�
вчально�методичного забезпе�
чення, організації підвищення
рівня професійної кваліфікації
працівників РЦДН, ЛЦДН, ши�
рокого залучення до навчання
осіб з обмеженими фізичними
можливостями.

Кращою має бути виконавсь�
ка дисципліна керівників РЦДН.

Є проблеми з дотриманням
термінів навчання студентів, їх
допуску до державної атестації
та підготовкою документації на
видачу дипломів. Це стосується
в першу чергу керівників Івано�
Франківського (Г.В. Кіт) та
Вінницького (Полторак) РЦДН.
Невчасно подають проекти на�
казів на зарахування студентів
та оформляють договори на
навчання керівники Луцького,
Житомирського, Кіровоградсь�
кого, Хмельницького РЦДН.

З метою поліпшення ор�
ганізації навчального процесу,
вирішення питань – з термінами
навчання, випуском молодших
спеціалістів тощо – дистанційну
форму навчання приєднано до
управління навчально�виховної
роботи (нач. Л.Т. Тюптя).

Для забезпечення ефектив�
ності дистанційного навчання
необхідно: провести з ураху�
ванням набору студентів оп�
тимізацію мережі центрів ДН;
підвищити якісний склад викла�
дачів; посилити контроль за ве�
денням нормативно�правової,
організаційної та навчально�
методичної документації РЦДН,
ЛЦДН; організувати постійно
діючі семінари�практикуми з
питань організації навчального
процесу, формування науково�
методичного забезпечення.

Ще зовсім недавно – кілька
тижнів тому – ці юнаки і дівчата
дуже хвилювалися і пережива�
ли, складаючи вступні випробу�
вання до нашого університету.
За абітурієнтів щиро вболівали
їхні батьки, родичі, друзі, вчи�
телі тих шкіл і навчальних зак�
ладів, де юнаки і дівчата вчили�
ся. Тепер дуже відповідальні
випробування позаду. Сьогод�
ні, останньої п’ятниці серпня, у
вчорашніх абітурієнтів свято.
Вони стали повноправними сту�
дентами.

Але й зараз, коли все виз�
начено, вони хвилюються. Та
сьогоднішні хвилювання приємні
і зовсім не тривожні, як це було
ще кілька тижнів тому. Бо вони
прийшли не на чергове випро�
бування, а на свято. Свято їхнє і
на честь їх. Тому особливо
радісне та світле для вчорашніх

школярів, учнів профтехучи�
лищ, тих, хто вирішив здобути
вищу освіту не одразу, а після
кількох років роботи.

Традиційним місцем проведен�
ня «Посвяти у студенти» вже не
вперше в нашому університеті
стала Площа знань, біля нового
його корпусу. На сцену підніма�
ються ведучі свята – Світлана
Дудко і Андрій Лелюх. Присутні
оплесками зустрічають їхні сло�
ва про те, що багатотисячна
університетська родина цього
ювілейного для навчального зак�
ладу року поповнилась енер�
гійною, цілеспрямованою мо�
лоддю, яка успішно справилася
зі вступними випробуваннями.

Право запалити «Вогонь знань»
нинішнього року отримали пред�
ставники факультету економіки
та менеджменту, кращому за
підсумками І півріччя 2007–2008

навчального року. Цю почесну місію
виконують декан факультету
А. В. Коротєєва, завідувач кафед�
рою менеджменту зовнішньо�
економічної діяльності С. В. Кар�
пенко та кращі студенти факультету.

За гарною і давньою тра�
дицією група студентів універ�
ситету цього дня поклала квіти
до пам’ятників видатним дер�
жавним і громадським діячам
України – князю святому Воло�
димиру, великому Кобзарю
Т.Г. Шевченку, першому прези�
денту України М.С. Грушевсь�
кому та вченому�енциклопе�
дисту, природознавцю, мисли�
телю В.І. Вернадському.

Ведучі свята детально роз�
повіли присутнім і, насамперед,
першокурсникам, їхнім бать�
кам, родичам та друзям про
наш університет, історію його
створення і перспективи. Особ�

лива увага приділялась тому,
які умови матиме нове попов�
нення ВНЗ для навчання і доз�
вілля.

Цю думку розвинув і конкре�
тизував у своєму виступі на
святі Президент університету
П.М. Таланчук. Він зазначив, що
першокурсники та їхні батьки
обрали потужний навчальний
заклад, в якому сьогодні на се�
ми факультетах та одному
інституті базової структури, у 23
територіально відокремлених
підрозділах на денній, заочній і
дистанційній формах навчання
здобувають вищу освіту близь�
ко 50 тисяч студентів.

Слово отримує перший прорек�
тор університету Л.Ф. Романенко.
Вона зачитує наказ про зараху�
вання на перший курс базової
структури навчального закладу.
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З місця події

Поповнили університетську сім’ю

Закінчення на стор. 8
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Відрадні підсумки

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ
Трохи більше місяця тому

Кіровоградський інститут від�
значив своє перше деся�
тиріччя. Навчальний заклад
здійснює підготовку фахівців
з вищою освітою із: правоз�
навства, фінансів, менедж�
менту організацій, фізичної
реабілітації, видавничої спра�
ви та редагування, докумен�
тознавства та інформаційної
діяльності.

Форми навчання: денна, за�
очна і дистанційна.

Діяльність інституту спрямо�
вується, головним чином, на
науковий супровід модер�
нізації навчально�виховного
процесу, реалізацію завдань
Національної доктрини роз�
витку освіти. Особлива увага
приділяється створенню сучас�
ної структури інституту, роз�
ширенню спектра спеціаль�

ностей. Чимало робиться для
вдосконалення навчально�ви�
ховного процесу, поліпшення
професорсько�викладацького
складу, результативності нау�
ково�дослідної роботи, зміц�
нення матеріально�технічної
бази. Вже шостий рік очолює
інститут доктор педагогічних
наук, професор О.М. Барно
(на знімку).

За умов стрімкого зростання
науково�технічного прогресу
Україна потребує посилення
свого наукового потенціалу.
Неоціненну роль у цьому про�
цесі може зіграти вища школа.
І тут своє слово повинні сказати
всі без винятку вищі навчальні
заклади нашої країни.

Діяльність наукового відділу
Кіровоградського інституту спря�
мована на виконання норма�
тивних документів Міністерства
освіти та науки України, вимог
і рекомендацій, що виплива�
ють з рішень загальних зборів
університету. Отже, справа за
реальним виконанням наміче�
ного.

По закінченні навчального
року прийнято підбивати його
підсумки. Якщо говорити про
наукову роботу, то вони зага�
лом успішні. Протягом 2007�
2008 навчального року в нашо�
му інституті проведено одну
міжнародну і п'ять всеукраїнсь�
ких конференцій. Це стільки, як
і намічали.

Викладачі і студенти інституту
побували на конференціях
різного рівня. Зокрема, в Лу�
ганську, Луцьку, Львові, Жито�
мирі, Києві (двічі), Харкові,
Сімферополі. Наші представни�
ки стали учасниками наукових
конференцій Білорусі (Мозир і
Могилів), Росії (Москва і Санкт�
Петербург), Польщі (Варшава
та Ополє). Участь ця була не
екскурсійною, а досить актив�
ною. Наші викладачі і студенти
приїздили в інші ВНЗ – ук�
раїнські та зарубіжні – з до�
повідями, повідомленнями
відповідної тематики.

Звичайно, щоб наукові роз�
робки були помічені широким
загалом і щоб зрештою не загу�
бились у круговерті буднів, ми з
нинішнього року стали вида�
вати «Наукові вісники». Вже
вийшло кілька їх номерів.

Так, у нас є дуже знані нау�
ковці, котрі можуть пробитися в
серйозні видання. Але ж є мо�
лодь, яку варто і необхідно під�
тримати. Приміром, зараз в ін�
ституті п'ять аспірантів. Це молоді
викладачі, коло їх інтересів різно�
манітне: економіка, інформаційні
технології, психологія, фізична
реабілітація, машинні процеси
поліграфічного виробництва.

Двоє наших викладачів за�
вершують навчання в аспіран�
турі і невдовзі мають захистити
кандидатські дисертації. Так,
старший викладач факультету
фізичної реабілітації Є. В. Ми�
ценко представив цікаве дос�
лідження з розвитку олімпійсь�
ких видів спорту на конфе�
ренції у Львівському державно�
му інституті фізичної культури.
Повернувся зі Львова молодий
здобувач з медаллю за кращу
наукову роботу.

У ряді інших всеукраїнських і
міжнародних конференцій бу�
ли представлені наукові роботи
викладачів і аспірантів нашого
навчального закладу О.В.Крав�
ченко і Н. О. Мельниченко (ка�
федра соціально�гуманітарних
дисциплін), Б. В. Панасенко і
О.В. Король (економічний фа�
культет) та інші.

Є як мінімум два абсолютно
різні підходи до того, в якому
обсязі студенти повинні займа�
тись наукою, окрім основного

навчального плану (який на
старших курсах включає обо�
в’язкове проведення наукових
досліджень у формі курсових і
дипломних робіт). Одні вважа�
ють, що чим більше поринати в
науку, тим краще. Інші – пред�
ставники протилежної точки
зору – вважають, що студенту,
як правило, важко одержувати
реальну користь від наукової
роботи, поки в нього немає на�
лежного фундаменту знань. Во�
ни також зазначають, що на мо�
лодших курсах ВНЗ не просто
зорієнтуватися і знайти своє
місце в такій дуже важливій
справі.

Загалом на користь серйоз�
ної студентської науки можна
назвати чимало вагомих аргу�
ментів. Вони випливають з того,
що мета вищого навчального
закладу – готувати конкуренто�
спроможних на ринку праці,
професійно мобільних спеціа�
лістів, котрі відповідають сучас�
ним потребам держави і сус�
пільства, забезпечують розви�
ток передових технологій, спри�
яють економічному, соціально�
му і культурному прогресу.

У нашому інституті добре за�
рекомендувало себе студентсь�
ке товариство «Наукова Ук�
раїна». Сама назва говорить
про його призначення. Є відпо�
відальні за цю важливу ділянку
роботи з молоддю. Це – старші
викладачі Л. І. Крепа (економіч�
ний факультет), Н. І. Мельни�
ченко (факультет фізичної ре�
абілітації) та декан юридичного
факультету О. А. Гордуз.

Серед студентів, по�справж�
ньому залюблених у науку, наз�

ву насамперед третьокурсниць
Інну Громко (спеціальність «До�
кументознавство та інфор�
маційна діяльність), Юлію Лу�
ньову («Менеджмент органі�
зацій»), Інну Крамар («Фізична
реабілітація»), другокурсника
Станіслава Степанова («Пра�
вознавство»). У цих та інших
юнаків і дівчат є гарні приклади
для наслідування. Олена Воло�
димирівна Король успішно
закінчила наш інститут чотири
роки тому. Була активним нау�
ковцем ще з перших курсів нав�
чання у ВНЗ. Тож не випадково
їй запропонували залишитись в
інституті. Сьогодні О. В. Король –
старший  викладач навчального
закладу, аспірантка.

Так приблизно складається
трудова і наукова кар'єра випу�
скниці 2007 року Ольги Воло�
димирівни Завгородньої.

Загалом у науковій роботі бе�
ре участь 15 відсотків студентів
денної форми навчання. Завдя�
ки таким активістам успішно
пройшли чимало заходів. Се�
ред них – читання, присвячені
творчості відомого російського
поета Арсенія Тарковського. У
цих читаннях узяла участь доч�
ка письменника, популярна
актриса театру і кіно Маргарита
Терехова.

Набирають сили і розмаху
міжнародні зв'язки нашого
інституту. Чільне місце в догово�
рах з ВНЗ Білорусії, Болгарії,
Грузії, Росії та інших країн зай�
має співпраця в науковій роботі.

Сергій ЧАБАНЕНКО,
проректор з наукової роботи

Кіровоградського інституту

Наука
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Слава України

Є такий музей в Кіровограді

Любити і поважати рідне слово

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

Кажуть: усе гарне починаєть�
ся з любові. Це певною мірою
стосується і нашої мови. Її, ук�
раїнську мову, вважають ми�
лозвучною, ставлять на рівень
найкращих у світі.

Але любов, як і будь�яке
інше почуття, має підтверджу�
ватися відповідними діями і
справами. Якщо йдеться про
рідну мову, то перша дія, на
мою думку, полягає у її вико�
ристанні. Причому свідомо і
повсякденно.

Я родом із села. Воно має
назву Володимирівка. Хочеться
думати (чомусь у це віриться),
що назва пов'язана з великим
князем, котрий чимало зробив
для утвердження Київської
держави. З дитинства мене пе�
реважно виховувала бабуся,
яка власне і навчила мене ук�
раїнській мові. Батько і мати
теж розмовляють українською,

але з широким використанням
місцевої говірки.

Сільська школа зміцнила
мою, якщо можна так вислови�
тися, українськість. І це за всієї
поваги до інших мов, зокрема,
російської.

І от я студентка, навчаюсь в
обласному центрі. Одразу
помітила штучну двомовність.
Мої ровесники на заняттях
здебільшого послуговуються
державною мовою, а позауди�
торно і загалом у побуті �
російською. Дехто вдається до
суржика або ж молодіжного
сленгу. От і виходить, як у відо�
мому народному прислів'ї: од
одного берега одстав, та до
другого не пристав.

У тому, що чимало юнаків і
дівчат віддають перевагу росій�
ській мові, ігноруючи рідну, бачу
дуже серйозну проблему. По�
перше, це не патріотично. Своє,

рідне, треба любити, активно бо�
ронити, якщо в цьому виникне
потреба. А вона виникає чи не на
кожному кроці. Нам ще дуже да�
леко до того, щоб українська мо�
ва запанувала повсюдно – від
Карпат до Донбасу, від Черніго�
ва до Ялти. Для цього треба док�
ласти чимало зусиль. Причому і з
боку держави, і з боку кожного її
громадянина.

Дуже добре, що в нашому
інституті проводять багато за�
ходів на підтримку української
мови, на утвердження любові і
шани до рідного слова. Багато
важить і особистий приклад
викладачів, усіх працівників
навчального закладу.

Так, будь�яка мова в Україні
має право на існування і розви�
ток, але не повинна заважати
утвердженню державної мови.
На думку багатьох справжніх
патріотів, слід добиватися неу�

хильного виконання законода�
вства, ухваленого Верховною
Радою України. Це стосується
реклами, мовної практики у
бізнесових та інших структурах.

А щодо побутового мовлен�
ня, то, на мій погляд, ак�
тивнішими мають бути без ви�
нятку всі, хто вболіває за рідну
мову. Чому ми повинні йти на
зустріч тим, хто зневажає своє
рідне, хто і досі вірить у меншо�
вартість українського і тимча�
совість самого курсу на нього?
На захист рідного слова має ста�
ти все українство. Бо державна
мова лежить у фундаменті дер�
жавотворення, без неї Україна
не матиме майбутнього.

Інна ГРОМКО,
студентка ІІІ курсу спеціальності

«Документознавство
та інформаційна діяльність»

Кіровоградського інституту

У минулому навчальному
році для нас, першокурсників,
влаштовувалось чимало ціка�
вих екскурсій. Одна з них – до
будинку�музею М.Л. Кропив�
ницького.

Відвідавши його, ми особисто
дізналися багато нового і ціка�
вого про життя видатного ук�
раїнського драматурга, актора і
композитора. Марко Лукич
Кропивницький багато зробив
для створення вітчизняного те�
атру. Це його найбільша заслу�
га перед сучасниками і нащад�
ками.

За своє життя драматург на�
писав понад 40 п'єс, багато з
них і досі йдуть на сценах те�
атрів України і ряду інших
країн.

Чимало років письменник
прожив у будинку, який сьо�
годні є музеєм. В той період з�
під пера письменника з'явилося
чимало драматичних та музич�

них творів. А скільки чудових
ролей у своїх та іших п'єсах ви�
конав видатний актор! Своїм
талантом М. Л. Кропивницький
вірно служив українському на�
роду, назавжди прославив на�
шу вітчизняну культуру.

Добре, що в нашому місті є
музей М.Л. Кропивницього, і
тисячі людей мають змогу до�
лучитися до світу прекрасного,
краще та більше знати про нашу
минувшину. І відрадно, що се�
ред відвідувачів такого гарного
музею багато молоді. Життя і
діяльність М. Л. Кропивниць�
кого – гарний приклад для
юнаків і дівчат.

Людмила МУНДРОКА,
Яна РЯБЧЕНКО,

студентки ІІ курсу
Кіровоградського інституту

спеціальності
«Правознавство»

Мова моя українська

Біля пам’ятника М. Л. Кропивницькому
на території будинку%музею в м. Кіровограді
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Сьогодні ми зібралися на
площі Знань Університету «Ук�
раїна», щоб привітати дорогих
наших першокурсників, а також
студентів, які повірили нам і пе�
рейшли до нас на навчання на
старші курси, а їх майже стільки
ж як і першокурсників, із дуже
важливою подією у їхньому
житті – вони стали студентами
університету – вищого навчаль�
ного закладу четвертого рівня
акредитації, якому 30 червня
цього року виповнилося десять
років. У зв’язку з ювілеєм наш ко�
лектив привітали Президент Ук�
раїни, Голова Верховної Ради Ук�
раїни і Прем’єр�міністр України.

За цей час Університет «Ук�
раїна» перетворився на сучас�
ний вищий навчальний заклад:
сформовано широкий спектр
спеціальностей, при цьому 35%
студентів навчаються за інже�
нерним профілем. Контингент
студентів в Університеті «Ук�
раїна», – при середньому зна�
ченні цього показника для
університетів України 11 тис., на�
лічує близько 50 тис. осіб. Про�
водиться безперервне вдоско�
налення системи навчально�ви�
ховного процесу, інтенсивно
створюється бібліотечний фонд.
Мета наша  – кожному студен�
тові базову книжку з кожної
дисципліни навчального плану –
близька до здійснення. Інтен�
сивно формується науково�пе�
дагогічний персонал, 195 особи
навчаються в аспірантурі уні�

верситету та в аспірантурах
інших вищих навчальних закла�
дах, більше 50�ти осіб працю�
ють над докторськими дисер�
таціями і 218 є пошукачами.

Вдосконалюється зміст науко�
вої компоненти університету,
ефективно розвиваються нау�
кові розробки інженерно�при�
родничого напряму. Сьогодні
актуальним стало впроваджен�
ня їх у виробництво.

Просувається створення влас�
ної матеріально�технічної і оз�
доровчо�лікувальної бази. Зна�
ходячись тут, на Львівській, 23,
ви можете самі переконатися в
цьому. Розробляються заходи
щодо будівництва житла як для
студентів, так і для співробіт�
ників університету.

Університет, його профе�
сорсько�викладацький склад,
студентство живуть повнокров�
ним життям. Наукові дослід�
ження й конференції, фести�
валі, олімпіади, спортивні захо�
ди, туристичні походи є орга�
нічною складовою навчально�
виховного процесу. Набирає
обертів студентське самовряду�
вання. Можна було б ще багато
розповідати про наші досягнен�
ня і здобутки, їх є багато, але ми
всі добре усвідомлюємо, що во�
ни стали можливими в першу
чергу завдяки самовідданій
праці професорсько�викла�
дацького складу, навчально�
допоміжного і адміністратив�
но�господарського персоналу.

Низький уклін Вам, шановні ко�
леги, за Вашу відданість справі і
високу відповідальність. І зви�
чайно ж, ми не змогли б досяг�
нути хороших результатів, якби
суб’єкт навчання – наші студен�
ти – не трудилися системно, на�
полегливо й цілеспрямовано.
Бо ще не було такого випадку за
часи існування людської циві�
лізації, щоб когось чомусь на�
вчили попри його бажання.

Шановні колеги! Ми вдячні
вчителям шкіл, які доклали ба�
гато зусиль, щоб запалити у вас
потяг до знань і підготовили вас
для засвоєння університетської
програми.

Колектив університету добре
усвідомлює, що основним на�
шим інвестором є батьки, ро�
дичі і близькі студентів, і тому
наша сердечна подяка всім вам
за довіру і допомогу у створенні
необхідних умов для отримання
вибраної вашими підопічними
професії.

Керівництво університету над�
звичайно цінує реальну практич�
ну допомогу Київської міської
влади у розвитку і становленні
Університету «Україна». 

Щире спасибі керівництву
Міністерства праці та соціальної
політики, Фонду соціального за�
хисту інвалідів України, його ре�
гіональному відділенню у м. Києві
за їх розуміння наших проблем. 

Низький уклін народним де�
путатам України та депутатам
Київської міської Ради за їх

співучасть, поради і допомогу в
розвитку Університету «Україна». 

Білорус Олег Григорович –
давній наш друг, а сьогодні  –
голова Піклувальної ради Уні�
верситету «Україна», знахо�
диться на відпочинку, але сьо�
годні вранці телефонував і про�
сив передати всім Вам най�
щиріщі побажання всіляких га�
раздів. Особливо ми щиро
вдячні Голові правління банку
«Хрещатик» Гриджуку Дмитру
Миколайовичу за фінансово�
кредитну підтримку розвитку
Університету «Україна». 

Шановні батьки наших сту�
дентів, родичі й близькі – ос�
новні наші інвестори!

Ми закликаємо Вас об’єднати
наші зусилля і разом допомогти
Вашим дітям стати чудовими
людьми, висококласними фахів�
цями, свідомими будівничими
демократичної, розвинутої дер�
жави.

Шановні друзі! Говорячи про
наші здобутки за 10 років, ми не
повинні забувати про те, що у
нас є дуже багато проблем, і для
їх вирішення необхідно багато і
напружено працювати. Корінна
проблема – це якість підготовки
фахівців. Її можливо успішно
вирішити за рахунок залучення
до навчання студентів всесвіт�
ньо знаних учених, педагогів і
комплектування навчального
обладнання найсучаснішою тех�
нікою. І ми наполегливо будемо
іти цим шляхом.

(Закінчення. Початок на 5%ій стор.)

Після цього за традицією від�
бувається вручення студентської
символіки – залікової книжки,
студентського квитка та ключа від
Храму знань. Їх отримують пер�
шокурсники Юлія Оністрай та Ва�
силь Поліщук (Інститут правозна�
вства та  суспільних відносин) і
Михайло Пінков (факультет со�
ціальних технологій).

Право зачитати «Присягу пер�
шокурсника» цього року отрима�
ла президент студентського самов�
рядування третьокурсниця факуль�
тету соціальних технологій Ніна
Гаєвська. Над Площею знань лу�
нає багатоголосе «Клянусь!», яке
повторюють усі першокурсники.

Нове поповнення університе�
ту, весь його колектив, усіх при�
сутніх на святі щиро привітали
гості: заступник начальника

Головного управління освіти Ки�
ївської міськдержадміністрації
В. М. Герасименко, заступник го�
лови правління банку «Хреща�
тик» О.М. Тимченко і голова регіо�
нального Київського відділен�
ня захисту інвалідів С.О. Артюх.

На закінчення свята перед
присутніми виступили пере�
можці недавнього фестивалю
студентської творчості універ�
ситету. Гарно виконали пісні

Марина Матус (Броварська
філія) та сім’я Іванцових (Пол�
тавський інститут).

У високе і чисте небо над
Площею знань злітають кольо�
рові кульки. Звучить Гімн уні�
верситету, який цього року став
рідним для майже шестисот
першокурсників базової струк�
тури навчального закладу.

Анатолій УРБАН

З місця події

Поповнили університетську сім’ю

У нас – сучасний вищий навчальний заклад
З виступу Президента університету П. М. Таланчука

на Посвяті у студенти 29 серпня 2008 року
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Це ( актуально

Альтернативні джерела енергії

Вагомий доробок працівників Інституту екології
і альтернативної енергетики нашого університету  

Як відомо, запаси основних
традиційних джерел енергії не
безмежні. За даними французь�
кої комісії з атомної енергетики,
кам’яного вугілля людству вис�
тачить ще на 300 років, а нафти
і газу – лише на 50.

Обмеженість у запасах, зрос�
таюча дорожнеча, екологічна
шкода при розробці та викорис�
танні традиційних джерел енер�
гії роблять неминучим перехід
до альтернативних її варіантів.
Проблема ця виникла не вчора
і вже має історію.

У світі використовують такі
альтернативні джерела енер�
гії:

– гемоенергетика (геліокон�
денсатори, сонячні батареї);

– біоенергетика (виробни�
цтво біомаси, біосинтез водню,
рідке пальне – етанол, олія
і т. д.);

– вітроенергетика;
– альтернативна гідроенерге�

тика (малі гідроелектростанції,
приливні і хвильові електрос�
танції, які використовують енер�
гію морських течій);

– енергетика, яка використо�
вує різницю температур (геотер�
мальна енергетика, низькотем�
пературна енергетика, яка вико�
ристовує різницю температур
глибинних і поверхневих вод
моря і т.д.);

– вторинна енергетика (вико�
ристовує теплові викиди про�
мисловості);

– космічна енергетика (отри�
мання енергії на спеціальних
штучних супутниках Землі з
вузько спрямованою їх переда�
чею на наземні приймачі) та
інші.

Проводять також роботи з
використання відновлюваль�
них і змішаних джерел енергії
(атомно�водневих, сонячно�вод�
невих та ін.).

Як же з цим у нашій країні?
20 лютого 2003 року Верхов�

на Рада України прийняла За�
кон «Про альтернативні джере�
ла енергії». Цей документ виз�
начає основи використання нет�
радиційних джерел енергії в
нашій країні.

У 2005 році вітчизняне
Міністерство палива і енергети�
ки розробило концепцію енер�
гетичного розвитку країни, так
звану «Енергостратегію – 2030»,
згідно з якою щорічне спожи�
вання газу в Україні повинно
бути зменшене в 2030 році із 78
до 45 мільярдів кубометрів,
тобто на 40 відсотків, а частка
альтернативних і відновлю�
вальних джерел енергії в країні
має становити 19 відсотків.

У січні 2006 року Верховна
Рада України зробила наступ�
ний крок – було внесено зміни
до Закону «Про електроенерге�
тику» і введено спеціальний  та�
риф на електричну та теплову
енергію, так званий «зелений
тариф». Це передусім стосува�

лося малих гідроелектростанцій
на малих ріках України, вста�
новлена потужність яких не пе�
ревищує 20 МВт (гідроенерге�
тичний потенціал річок нашої
країни може забезпечувати
щорічно виробництво понад 18
мільярдів кіловат�годин електро�
енергії, в тому числі на малих
річках – понад 4 мільярди кіло�
ват�годин). Стосуються зміни до
Закону також підприємств, які
отримали геотермальну енергію
на базі виведених з експлуатації
нафтогазових свердловин. Крім
того, були надані податкові
пільги для підприємств, що ви�
готовляють обладнання для ви�
робництва електричної і тепло�
вої енергії з альтернативних
джерел.

У вересні 2007 року Міністер�
ство палива і енергетики поліп�
шило прогноз щодо альтерна�
тивних джерел енергії. Пла�
нується, що до 2030 року частка
альтернативних і відновлю�
вальних джерел у загальному
обсязі виробництва енергії в Ук�
раїні має становити 23 відсотки,
а не 19, як передбачалося ра�
ніше. Такі дані містяться в підго�
товленій і направленій на розг�
ляд Кабінету Міністрів України
Концепції програми розвитку
відновлювальних джерел енер�
гії. Ця цифра була переглянута
у зв’язку з тим, що потенціал
нетрадиційних і відновлюваль�
них джерел енергії в нашій
країні виявився більшим по�
рівняно з прогнозним показни�
ком 2005 року.

Таким чином, якщо раніше
передбачалося, що до 2030 ро�
ку Україна за рахунок альтер�
нативних і відновлювальних
джерел енергії заміщатиме 57,7
мільйона тонн умовного пали�
ва, то з урахуванням перегля�
нутих цифр цей показник зрос�
те до 70 мільйонів тонн. Ідеться
не лише про газ, а й решту
енергоресурсів, включаючи і
атомну енергетику, яку раніше
вважали панацеєю від усіх не�
гараздів.

Чи реальні ці цифри і плани?
Якщо порівняти їх з тим, що
робиться в розвинених краї�
нах, то для цього необхідно
докласти зусиль не так уже й
багато.

Швеція, наприклад, до 2020
року повністю планує відмови�
тись від органічних видів пали�
ва і перейти на енергію віднов�
лювальних джерел. Ісландія цього
прагне досягти у 2050 році.
Бразилія активно використовує
цукрову тростину і через 5 років
планує 80 відсотків транспорту
перевести на етанол, який і от�
римують з цукрової тростини.
Великобританія використовує
енергію вітру і хвиль, і до 2012
року 10 відсотків енергії будуть
з відновлювальних джерел.
США планує розвиток атомної
енергії. Іспанія і Німеччина є
лідерами в Європі з викорис�
тання вітроенергетики, її при�
ріст щороку становить 25 від�
сотків.

Але треба враховувати те,
що в цих країнах вкладають
величезні кошти на розвиток
альтернативних джерел енер�
гії, там наука та бізнес ідуть
пліч�о�пліч. А в Україні цього
поки що немає.

Підбиваючи підсумки вище�
викладеному, необхідно зазна�
чити, що людство в цілому не
стоїть на межі енергетичної
загибелі. Існують різні оцінки
енергетичного потенціалу Землі.
За даними авторитетних фа�
хівців, у перерахунку на тонни
умовного палива наша планета
має такий потенціал: біомаси –
5,6, гідроенергетики і геотер�
мальної енергії – по 2,8, енергії
приливів і відливів – 0,04, со�
нячної енергії (сонячні елемен�
ти, колектори) – 6,3. В сумі цей
потенціал більш ніж удвічі пе�
ревищує сьогоднішні затрати
енергії. Все начебто чудово і
обнадійливо. Але насторожує
те, що українські вчені і дер�
жавні достойники не поспіша�
ють з розв’язанням даної проб�
леми – одні обіцяють досягти
успіху через двадцять років,
другі – через тридцять, треті –
через п’ятдесят років. Чи не бу�
де це пізно?

Ніна КОМАРНИЦЬКА,
викладач

соціальних дисциплін
Васильківської філії

Університету
«Україна»
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ДАВНЬОСЛОВ'ЯНСЬКА МІФОЛОГІЯ:
МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ

Міфологічна свідомість, яка
була панівною протягом трива�
лого періоду, не втратила акту�
альності і сьогодні – її відгомін
можна спостерегти не лише у
різноманітних фольклорних
явищах, але й в обрядах, у віру�
ваннях та забобонах сучас�
ників. І хоч усні традиції бага�
тьох народів (в тому числі й ук�
раїнського) не зберегли міфо�
логію як систему оповідальних
текстів та особливу форму
світопізнання, рефлекси міфо�
логічних уявлень все ж донині
представлені у традиційних
текстах різної жанрової належ�
ності, в обрядовій, ігровій та ін.
практиці. Тому міф, «як система
уявлень про світ, як особливий
тип мислення, що передує істо�
ричному, відновлюється на
підставі даних етнографії, архе�
ології, лінгвістики, психології та
інших наук. Для реконструкції
міфологічної картини світу
особливо істотними є несвідомі
вияви архаїчних уявлень у
мові, у принципах соціальної
організації, в художній твор�
чості».

Теорія цього питання має гід�
ний розвиток у класичних дос�
лідженнях О. Потебні, В. Гна�
тюжа, М. Сумцова та ін., хоч 
і не всі із викладених цими дос�
лідниками тез витримали пе�
ревірку часом і мають наукове
обгрунтування у подальших
працях. Характерно, що біль�
шість учених того періоду
прагнули відшукати в націо�
нальній традиції відповідники
відомим світовим міфоло�
гічним системам та пантеонам.
Аналогічні намагання спос�
терігаємо й досі у працях ба�
гатьох науковців, таких, як
А. К. Байбурин, В. Ф. Давидюк,
Л. Н. Виноградова та ін.

Міфологічне та історичне на�
чало своєрідно переплітаються
в епічному художньому світі, і
цей момент є спільним для усіх
епічних жанрів. Генетична за�
лежність художнього мислення
ряду прозових наративів від
міфологічного пласту свідо�
мості вкрай виразна, через те
без розуміння міфів неможливо
належним чином осягнути ху�

дожню глибину епосу. Одними
з найдавніших епічних форм є
міфологічні оповіді.

Міфологічні сюжети — най�
давніші в епічній традиції
кожного народу. Саме з ними
пов’язане популярне уявлення
про міф як про оповідальний
текст (такими постають, зокре�
ма, відомі з давніх писемних
джерел ассіро�вавилонські,
єгипетські, грецькі та ін. міфи).
Проте існує й інше трактування
міфу – як моделі світу, системи
традиційних уявлень про світ. І
хоча останні обов’язково наявні
в міфологічних наративах, усна
традиція такі твори в цілісному
вигляді зберігає не завжди. Не�
має сумніву, що етап міфо�
логічного мислення пройшли в
своєму розвитку всі етноси, од�
нак лише окремі з них сформу�
вали цілісну міфологічну систе�
му та донесли відповідні тексти
до історичних часів.

В архаїчному суспільстві міф
був засобом осягнення таєм�
ниць буття. Він водночас давав
змогу розуміти минуле та прог�
нозувати майбутнє. Світ люди�
ни (мікрокосм) та всесвіт (мак�
рокосм) були для міфологічної
свідомості ізоморфними. Саме
відтворення сакрального міфо�
логічного тексту не лише пояс�
нювало уклад світу, а й у ро�
зумінні людини доби міфотво�
чості мало вплив на прийдешнє.
Не тільки зміст оповіді, а й об�
рядові дії, що її супроводжува�
ли, мали сакральний характер.
Міф складав нерозривну єдність
з ритуалом. За міфологічною
логікою, сутність явища виявля�
лася через те, як воно виникло,
тому значна частина міфів і в
своєму словесному тексті, і в
обрядових діях відтворювала
саме процес постання світу, лю�
дини, тварин та речей.

Одними з найдавніших пи�
семних свідчень про богів, яких
вшановували наші предки, є
літописи: «І став Володимир
князювати у Києві сам, і поста�
вив дерев’яних богів на горі за
теремним двором: бога блис�
кавок і грому Перуна із срібною
головою і золотими вусами,
потім Хорса – великого бога, а

за ним Волоса – охоронника ху�
доби і покровителя торгівлі, а
ще Даждьбога і Стрибога, які
тримали у своїх руках небо і
вітер. А коло них поставив богів
Симаргла і Мокошу, і саме до
Мокоші, своєї богині, приходи�
ли чаклунки і жриці поклоняти�
ся. На тій же горі було капище. І
там палили вогонь, і приносили
туди жертви, називаючи де�
рев’яних ідолів богами. І при�
водили до цих богів своїх синів
і дочок». З’ясовуючи відомості
про пантеон богів, дослідники
спираються на окремі, часом
уривчасті дані, як�от: на літо�
писні згадки про звичай прися�
гатися іменами Перуна, Волоса
та ін. Саме вони дають змогу
поступово відтворити міфоло�
гічний світогляд наших предків.

Попри відсутність достатньої
кількості достовірних свідчень,
дослідники XIX ст. зробили до�
сить значний поступ у галузі
дослідження праслов’янської та
праукраїнської міфології. Одна
із перших таких спроб нале�
жить М. Костомарову. У своїй
праці він реконструює пантеон
слов’янських божеств, вико�
ристовуючи для цього широке
коло джерел найрізноманіт�
нішого походження

В Україні інтерес до міфо�
логічних текстів виявили не ли�
ше фахівці, а й аматори�
дослідники та письменники. З
цього погляду можемо говори�
ти про започатковану традицію
створення фальсифікатів, а та�
кож більш�менш достовірних
реконструкцій національних
епосів, заснованих на міфо�
логії. Наукову оцінку таких
спроб від Макферсонових «ре�
конструкцій» поем Оссіана до
«Велесової книги» та «Словни�
ка давньоукраїнської міфо�
логії» С. Плачинди дав Г. Грабо�
вич. Він окреслив «соціо�психо�
логічну матрицю» та «культур�
но�історичні спонуки» їх пос�
тання, відзначаючи, що «в
різних суспільствах і в різних
епохах потреба самостверд�
ження вимагає відкритття своїх
коренів. Автентичність тих ко�
ренів ... стає другорядною суп�
роти основної міфотворчої

функції». Неприпустимість зве�
дення величної будови історії
національного духу на ґрунті
містифікацій Г. Грабович порів�
нює з використанням фальшо�
ваних грошових купюр.

Як бачимо, процес встанов�
лення наукової істини, на жаль,
зумовлює створення новітніх
міфів про давню міфологію.
Проте осягнення особливостей
міфологічної свідомості, на ос�
нові якої виникали епічні жан�
ри, є неодмінною умовою ро�
зуміння традиційного епосу.

Міфологія стала безпосе�
реднім підґрунтям для най�
давніших епічних форм. Навіть
ті, що створені в історичні часи
і послуговуються історичними
фактами, не вільні від реф�
лексів міфологічного світо�
сприйняття. Це помітно на різних
складниках їх поетичного світу:
героях, сюжетах, конфліктах то�
що. Найбільшу ж спорідненість
з міфологією виявляють казки,
легенди та частково перекази.

Історична дистанція між ви�
никненням найдавнішого міфо�
логічного епосу (про постання
світу, появу людини, оволодін�
ня культурними благами, а
зрештою і про «кінець світу») та
більш новітніми оповідями про
історичні часи та події не могла
не позначитися на характері ос�
мислення часу та простору, по�
будови сюжету, на особливос�
тях вирішення конфлікту, зма�
лювання героїв. Ця різниця зу�
мовлює відмінності різних епіч�
них жанрів, постання яких зна�
менувало певні етапи розвитку
свідомості та творчої уяви.

Якщо міфи відбивали живі,
актуальні для їхніх носіїв уяв�
лення, то в казках ці риси
давньої свідомості ставали
джерелом формування нового
художнього цілого. Витоки ка�
зок сягають первісного мислен�
ня, властивих йому вірувань
(анімізм, тотемізм, віра в силу
магії тощо) і були безпосе�
редньо пов’язані з давніми ри�
туалами (зокрема, із так звани�
ми обрядами «переходу»). Од�
ним із таких був обряд ініціації,
що полягав у посвяченні, пере�
ході з одного статусу в інший
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шляхом символічної тимчасо�
вої смерті та перебування в по�
тойбічному світі, набуванні но�
вих здібностей та відродженні
до життя в іншій соціальній
ролі.

Для формування казок про
тварин особливе значення мав
образ міфологічного трікстера –
комічного дублера культурного
героя. Трікстер повторює його
дії, проте завжди зазнає пораз�
ки, він недоумкуватий, але вод�
ночас хитрий, не обтяжений
моральними табу. Його риси
легко упізнавані в багатьох об�
разах казок про тварин, для
яких хитрість стала визначаль�
ною рисою та засобом захисту
від сильного.

У побутових казках два ос�
новні типи героїв – дурень і
блазень�хитрун. Такі антиподи
є в кожній казці, проте нерідко
фігляр прикидається дурнем чи
лише видається ним з першого
погляду. Обидва ці казкові типи
походять від тріктерського на�
чала міфології.

Міфологічна свідомість по�
мітна і в художній системі таких
епічних наративів, як легенди.
Цей жанр надзвичайно різно�
манітний за своїм складом.
Назва легенда походить від ла�
тинського legenda – текст,
призначений для читання.
Первісно вона вживалася на оз�
начення житій святих, написа�
них для читання в день їх
пам’яті, а згодом почала вико�
ристовуватися у фольклорис�
тиці щодо ширшого кола
творів.

Більшість легенд мають фан�
тастичний характер, закоріне�
ний у міфологічному мисленні.
Мотиви, які втратили властиву
міфові сакральність та ритуаль�
не забарвлення, продовжують
своє життя в легенді. Тому не�
важко простежити й тематичну
спадкоємність між ними.

Масив легенд великий і до�
сить різноманітний не лише за
змістом, а й за походженням.
Тож виокремити в ньому певні
пласти за тими чи іншими озна�
ками доволі складно. Будь�яка
класифікація цього жанру вияв�
ляється умовною. Проте навіть
побіжний огляд цих творів дає
змогу спостерегти особливість,
властиву переважній їх біль�
шості. Як і міфи, легенди
відповідають на питання як,
яким чином, через що, чому: як
виник світ, хто і як створив го�
ри, звідки взялися грім і блис�
кавка, град, як виникли твари�
ни, рослини тощо.

Спектр таких етіологічних ле�
генд дуже широкий, і саме вони
є найглибиннішою верствою
цього жанру. В них відбито ха�
рактер архаїчного мислення і
збережено найдавніші міфоло�
геми. Легенди пояснюють по�
ходження світу (космогонічні),
людей (антропогонічні), небес�
них світил (солярні, люнарні та
астральні), появу об’єктів ланд�
шафту, рослин, тварин тощо,
виникнення народів, окремих
соціальних груп, їх звичаїв. Хо�
ча за походженням ці твори ду�
же давні і міфологічні елементи
в них простежуються доволі
чітко, переважна більшість за�
писів здійснена настільки піз�
но, що первісні мотиви нерідко
затемнюються пізнішими на�
шаруваннями, зокрема, хрис�
тиянськими. Це позначається
на характері сюжетів та персо�
нажів, які генетично належать
християнській традиції (Святий
Петро, Соломон, Самсон, Мой�
сей та ін.).

Міфологічний елемент, що
став джерелом вимислу в ле�
гендах і зумовив їх фантастич�
ний характер, з плином часу
поступово доповнювався й істо�
ричним. Внаслідок цього леген�
ди наближались до переказів і
розповідали про реальні події,
вдаючись при цьому як до без�
посереднього документального
відтворення історії, так і до її
художнього осмислення. Саме
цим зумовлений тісний зв’язок
усної та літописної традиції.
Так, у «Повісті минулих літ» ми
знайомимося з легендами та
переказами часів Київської Русі
про заснування Києва, смерть
князя Олега, про боротьбу з пе�
ченігами та ін.

Отже, історія мала паралель�
не відбиття в усній та писемній
практиці. Якщо в легендах та
переказах домінувала народна
оцінка, то в літописах вона час�
то була більш офіційною, мог�
ла, наприклад, ілюструвати точ�
ку зору князя, на замовлення
якого створювався літопис. Та�
ким чином, в усній традиції
формувався своєрідний народ�
ний літопис, що поєднував і
міфологічне й історичне тракту�
вання подій. Для окремих тема�
тичних циклів, наприклад, для
оповідей про опришків, харак�
терним є поєднання історично�
го та фантастичного. Особливе
ставлення до таких персонажів,
як Довбуш, Пинтя та Шугай, ба�
жання звеличити їх спричиняє
героїзацію, залучення ар�
хаїчних міфологічних мотивів

та ін. Скажімо, опришки чудес�
ним чином набувають непри�
родної сили чи невразливості:
«Узяв дідо чорної масті, і ви�
мастив Пинтю від голови до
п’ят. Лише під лівим плечем ли�
шив клаптик білого тіла: «Вічно
ніхто не живе, – то й тобі треба
лишити місце для рани, через
яку вийде душа із тіла». Такі ге�
рої мають чарівні предмети, що
рятують їх від смерті, а гинуть
не від звичайної, а від чудесної
чи замовленої зброї: «Люди го�
ворили, що Довбуш не вмре
ніколи, бо має таку силу, що ку�
ля його не бере... Тільки така
куля могла його вбити, котра
була виллята із гака підкови,
якою перший раз був підкова�
ний чорний кінь».

Дивовижні здатності мали, за
народними уявленнями, й ко�
заки�характерники: «... як
зійдеться битись, то начнуть
стріляти, а він розхристається,
розтягне на собі сорочку, то кулі
йому в пазуху, наче пчоли в
улік. Ще й приказує, бувало; ті,
знайте, стріляють, а він стоїть
та: «Не плюй, бісів сину! Нащо
ти плюєш!?». Як бачимо, джере�
лом фантастики в легендах бу�
ли рудименти міфологічних
уявлень.

Як відомо, слово «міф», крім
загальновживаного визначення
певних уявлень про світ, світо�
відчуття давньої людини, має
ще й таке визначення: вигадка.
Та цій вигадці вірили і вірять на
побутовому рівні.

Проте міфологічні уявлення
мають рефлекси не лише у фа�
бульних творах, а й у міфо�
логічних оповідях�спогадах, які
зображають фантастичні події:
зустрічі з надприродними істо�
тами чи людьми, наділеними
надзвичайними здібностями.
На відміну від легенд, закоріне�
них у минулому, події цих
оповідей сучасні, свідками їх є
самі оповідачі чи їхнє оточення.
Якщо згадки про дохристи�
янські божества майже не були
збережені навіть у часи най�
раніших фіксацій українського
фольклору (частка таких текстів
серед фіксацій досить незнач�
на), то сюжети та персонажі так
званої «нижчої» міфології чи
демонології побутують і нині.
Це демонологічні оповіді про
відьом, чарівників, а також про
лісовиків, чугайстрів, водяників
(болотяників, очеретяників),
домовиків (хованців, годо�
ванців, хазяїв), вовкулаків, ру�
салок (мавок), мерців, потер�
чат, зміїв, упирів, страх, блуд,

персоніфікації хвороб та ін. Се�
ред них є й «слабо індивіду�
алізовані міфічні істоти (часом
не наділені власним іменем)».

Прикметною рисою цих
творів є те, що попри ней�
мовірність зображуваного їхні
оповідачі та слухачі зазвичай не
сприймають оповідь як пе�
ресічну вигадку, адже в цьому
разі інтерес до неї був би знач�
но слабший. Саме єдність віри
оповідача і слухача у мож�
ливість, хоч і неймовірність,
описуваних подій підтримувала
не лише інтерес до таких
оповідей, а й життя їх в устах
народу. З цього погляду фа�
бульні твори та міфологічні ме�
морати зближаються із міфами,
проблема достовірності яких не
поставала через сакральний ха�
рактер оповіді, і відрізняються
від казки, аудиторія якої напе�
ред налаштована на сприйман�
ня цікавої вигадки. У спогадах�
меморатах ще більш яскраво,
ніж в легендах, простежується
віра оповідача в реальність
зображених подій: «А я, дак
шо? Ну так рипнули двері, ну
щось таке йде, І мене за ноги,
так за ноги. Да такий шорсткий
якийсь. Я думаю: «Ну я ж поза�
микала, шоб хто увийшов, ну
хто б до мене увийшов? І воно
так от імено отут отак за жижки
до міста здавило. Я зразу змик�
нула, що це ж домовик, дак ти�
ки так вивечу: «На худо, чи на
добро?» – отако. А він твердо
каже: «На худо». Твердо, прос�
то: «На худо!» І такий мужик,
такий, «Боже мой, – я думаю, –
аби я подужала встать, шоб
свєт уключить, шоб воно вийш�
ло вже». І так я нияк, совалась,
совалась, ни встала, а тоді вже,
як цей увесь переляк одийшов,
дак уключила – позамикано
все, позачиняне, і хвіртка по�
закривата, й і кругом пройшла
й по двору – нигде, никого. Не
сліду нигде, саме дощик пе�
ріщить; ни сліду, ничого нима
нигде. Оце таке».

Ця віра творить атмосферу
оповіді і тоді, коли оповідач
ніби «для годиться» висловлює
сумнів: «А чи так воно було, чи
ні, – не знаю»; «Я відаю?» тощо.

Анна РЯБОШАПКА,
студентка ІІ курсу

юридичного факультету
(спеціальність

«Правознавство»)
Кіровоградського інституту

розвитку людини
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Нещодавно наш університет
узяв участь у спеціалізованій
виставці комплексної реабі�
літації для людей з особливими
потребами та людей похилого
віку «Унваекспо». Виставка
відбулася за підтримки Міні�
стерства праці та соціальної
політики України. Всеукраїнсь�
ка молодіжна громадська ор�
ганізація студентів�інвалідів
«Гаудеамус», президентом якої
є проректор з наукової роботи
нашого університету К. О. Коль�

ченко, була відзначена Дипло�
мом досить представницької
виставки.

Це вже не перша відзнака
наших студентів�інвалідів, об’єд�
наних у профспілкову органі�
зацію «Гаудеамус».

Наталія КРИКУН,
начальник управління 

соціальної адаптації 
та реабілітації

Університету «Україна»

12.09.2008 № 8�9 (100�101)

Спорт і ми Наше дозвілля

Приємна подія

Отримали Диплом

Коли кількість
переходить у якість

Літо, ох літо!

Кілька місяців тому команда
нашого інституту вперше за ос�
танні роки стала бронзовим
призером Спартакіади універ�
ситету, сьомої вже з початку
створення навчального закла�
ду. Вагомий внесок у цей успіх
любителів армреслінгу. Так,
чемпіонкою Спартакіади у своїй
категорії стала першокурсниця
факультету фізичної реабі�
літації Ганна Свиріпа. Другі
місця вибороли третьокурсник
Ярослав Денисенко (спеціаль�
ність «Видавнича справа та ре�
дагування) та Ганна Ворона
(«Фізична реабілітація»). Тре�
тіми призерами змагань стали
Тарас Яровий (економічний
факультет) та першокурсник
факультету фізичної реабі�
літації Аміль Мансаров.

Чимало наших студентів по�
казали результати, за якими
увійшли до перших п'ятірок VII
Спартакіади. 

Сподіваємося, що цей успіх
буде закріплений у наступних
змаганнях. Передумовою тому
є активна участь наших сту�
дентів у різних секціях. Най�
більш масові з них – волейболь�
на, футбольна, баскетбольна,
шахова. Нещодавно команда з
ритмічної аеробіки зайняла
друге місце серед вищих нав�
чальних закладів Кіровограда.
Успішно виступають наші сту�
денти на багатьох міських та
обласних змаганнях.

Ася ШЛЯХОВА,
викладачка

Кіровоградського інституту,
майстер спорту

Стало доброю традицією в
університеті влітку відвідувати
старовинну Кафу, сьогоднішню
Феодосію. І цього серпня нас
гостинно прийняв батальйон
морської піхоти. Дозвіл був от�
риманий на найвищому війсь�
ковому рівні – його дали На�
чальник Генерального штабу та
командувач ВМС. 22 студентам
було надано окреме при�
міщення. Троє дівчат з групи
отримали теж окрему кімнату.
За 7 днів ми відвідали музеї і
могили Айвазовського, Олек�
сандра Гріна, фортецю XVII
століття, пройшли старовинни�
ми вуличками Кафи, плавали у
відкритому морі. Двічі студенти
мали можливість побачити
нічну Феодосію під час диско�
тек. А ще була подорож до Кок�
тебеля, музей М. Волошина,
сходження до його могили і
мандри вздовж моря. А чет�
вірка відважних пройшла від

Коктебеля до Феодосії, подо�
лавши 25 км.

Військові надали можливість
відвідати полігон, де нас зустрів
командир бригади і весь осо�
бовий склад батальйону. Ми
побачили навчання піхотинців,
проїхали БТРами по полігону,
потримали в руках зброю мор�
ської піхоти, побували в похід�
ній їдальні і здійснили екстре�
мальне сходження в гори, де
відбувались зйомки фільму Ф.
Бондарчука «9 рота». Побачили
бліндажі, дзоти (до речі, увесь
батальйон знявся в батальних
сценах фільму).

Враження незабутні.
Море, сонце, такі привітні ву�

лички стародавньої Кафи і Кок�
тебеля – це запам'ятається на�
довго.

О. КРИВОНОСОВ,
помічник Президента

університету

На навчальному полігоні морських піхотинців.
Фото автора замітки
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