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Відбувся ІІ міський конкурс
«Інтелект молодих – на службу
столиці», організований Голов-
ним управлінням освіти і науки
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) спіль-
но з Київським державним
центром науково-технічної і
економічної інформації. У ньо-
му взяли участь студенти та на-
уковці нашого навчального
закладу.

Рішенням конкурсної комісії в
числі інших нагороджені пред-
ставники Університету «Ук-
раїна»:

Викладачі нашого університе-
ту – передусім знані науковці.
Але є серед наставників сту-
дентської молоді відомі спортс-
мени, художники, письменни-
ки. А нещодавно до цього пе-
реліку додався ще й генерал-
майор. Це декан факультету ін-
женерних технологій В. Д. Біло-

Чимало добрих справ на ра-
хунку волонтерів нашого уні-
верситету. Вони беруть активну
участь у багатьох акціях. Це не
могли не помітити. Тож зако-
номірне відзначення кращих
волонтерів. Нещодавно пода-
рунки міського центру соціаль-
них служб молоді вручено сту-
дентам Ілоні Фабриці, Юлії Пе-
репаді, Олегу Злобіну, Олесі
Федорченко, Юлії Ковтун, Надії
Паляниці й Анастасії Коляді. А
керівники волонтерів нашого
університету – В. А. Дика і
О. Г. Храновська – відзначені
подяками.

Ці високі нагороди вручено
на вже традиційному фестивалі
«Сяйво надій».

Ліна ГАНГАЛО,
керівник студентської

соціальної служби
Університету «Україна»

Вітаємо

ІІІ премією
Чомахашвілі Олена Шатаєвна – старший викладач кафедри

адміністративного та фінансового права;
Фурманчук Катерина Олексіївна – студентка ІІІ курсу факульте-

ту соціальних технологій.

Дипломом і цінним подарунком
Ніколіна Валентина Василівна – старший викладач кафедри

технології харчування;
Данкевич Людмила Анатоліївна – старший викладач кафедри

технології харчування.

Дипломом і подарунком
Малюга Павло Володимирович – студент V курсу автоме-

ханічного відділення;
Литвиненко Іван Миколайович – асистент автомеханічного

відділення.

Наш кореспондент

За підсумками конкурсу

Знай наших

Приємна
новина

Є в нас і генерали
усов. Правда, не Збройних сил
України (в них, ще до розпаду
СРСР, Віктор Дмитрович дослу-
жився до майора), а Міжнарод-
ного союзу козацтва. Таке висо-
ке звання нашому декану прис-
воїла Мала рада МСК. Відповід-
ний документ підписав Верхов-
ний отаман Міжнародного сою-

зу козацтва, генерал козацтва
О. В. Хорофейко.

Водночас із цим званням
В. Д. Білоусов отримав і нагоро-
ду – орден «Честь. Віра. Слава»
ІІІ ступеня.

Вітаємо Вас, Вікторе Дмитро-
вичу!

Власна інформація

Приємні новини – стор. 1

Петро Таланчук – інтерв'ю в "Урядовому кур'єрі" –
стор. 2–3

Розповідаємо про спеціальності – стор. 5

Студентська наука – стор. 6

Бо добром нагріте серце – стор. 7

Сьогодні в номері
Свято високої та мужньої поезії – стор. 8–9

На юридичні теми – стор. 10

Знайомтеся: Богдан Новицький – стор. 11–12

Великий індієць – стор. 14–15

У видавництві університету – стор. 16

Добрі
справи

волонтерів



Життя мудріше за нас з вами.
Але в цьому житті є люди, які
вписують яскраві і неповторні
сторінки до книги нашого буття.
Такі люди намагаються підняти-
ся вище планки, яку ставить собі
буденна свідомість. Вони небай-
дужі і непосидющі. А ще невип-
равні романтики, на яких і три-
мається наш бурхливий і непов-
торний світ.

До таких людей (без усяких
умовностей) належить профе-
сор Петро Таланчук, який стар-
тував у нелегке трудове життя із
простої сільської родини на
Київщині, а нині є президентом
Відкритого міжнародного уні-
верситету розвитку людини «Ук-
раїна».

Погодьтеся, мало хто може
похвалитися таким послужним
списком: доктор технічних наук,
ректор Київської політехніки,
народний депутат СРСР, перший
міністр освіти України, прези-
дент Академії інженерний наук
України, нині президент-ректор
понад 43-тисячного Університе-
ту «Україна». 

Отже, вибір співрозмовника
не є випадковим, тим більше,
що недавно постановою уряду
П. Таланчук включений до комі-
сії з реформування національної
системи освіти... 

– Шановний Петре Михай-
ловичу, ви здивували бага-
тьох, коли після усіх тих «зір-
кових» посад вирішили «з ну-
ля» створити новий універси-
тет, який отримав назву «Ук-
раїна». Навіщо воно було вам
потрібно?

– Я не з тих людей, котрі мо-
жуть спокійно сидіти дома і пи-
шатися минулими досягнення-
ми. Коли людина зупиняється в
русі, вона припиняє жити. Але
тут я маю на увазі рух інтелекту-
альний, а не лише фізичний. Я
схиляю голову перед тими людь-
ми, до яких життя виявилося не
надто милосердним, які мають
проблеми із здоров'ям, але не
скорилися долі. Незважаючи на
певну «неповносправність», ці
люди наполегливо вчаться, пра-
цюють над собою і демонстру-
ють таку силу духу, що дають фо-
ру багатьом фізично здоровим.

Бажання допомогти таким
людям і спонукало нас створити
Університет «Україна», в якому в
інтегрованих групах навчаються,

зокрема, й інваліди, яких в інші
ВНЗ не дуже приймають. Таких
студентів у нас близько 7 від-
сотків, тоді як у державних ВНЗ,
які начебто в першу чергу мають
допомагати саме знедоленим і
малозабезпеченим, ця категорія
студентів не перевищує 0,5
відсотка.

– По суті, виходить, що не-
прибутковий, неурядовий Уні-
верситет «Україна» реалізує
державні соціальні функції?
Чому в такому разі ви не ста-
вите питання про бюджетне
фінансування навчання у ва-
шому університеті, принаймні
інвалідів та соціально незахи-
щених?

– Ми то ставимо, на словах всі
погоджуються, але коли справа
доходить до конкретних дій з
виділенням бюджетних коштів,
виявляється, що «немає відпо-
відних механізмів», бо ми є не-
державними. І тут ми дуже спо-
діваємося на підтримку Прези-
дента і уряду, від яких залежить
вирішення цього питання. 

Зрештою, за Конституцією
України всі форми власності є
рівноправними, але чомусь при
розподілі бюджетних коштів,
спрямованих на підготовку фа-
хівців для народного господар-
ства, про це забувають. І тут ми
просили б підтримки і вашої га-
зети, оскільки преса має фор-
мувати відповідну громадську
думку і пересічного громадяни-
на, і можновладця. 

– А все-таки: як вам вдало-
ся за шість років так потужно
розвинутися? За європейсь-
кими мірками 43 тисячі сту-
дентів – це вже щось!

– Тут чимало складових. Ми
серйозно попрацювали над нав-
чально-методичним забезпечен-
ням і зараз нарощуємо інтелекту-
альні зусилля по організації су-
часних форм навчання. 

Насамперед мова йде про дис-
танційну форму навчання, яка
набуває останнім часом особли-
вої популярності в усьому світі.
Оскільки «дистанційка» викорис-
товує сучасні інформаційно-ко-
мунікаційні та навчально-мето-
дичні технології в організації нав-
чального процесу (Інтернет, су-
путникове телебачення, ком-
п'ютерні та паперові кейс-мето-
дики), це ставить принципово
нові завдання перед профе-
сорсько-викладацьким складом
університету.

В даному разі власне техно-
логічні, методичні питання ор-
ганізації навчання студентів пот-
ребують додаткових зусиль по
підготовці підручників і посіб-
ників нового покоління, оціноч-
них тестів рубіжного та завер-
шального контролю отриманих
студентами знань.

— І чим ви тут можете пох-
валитися?

– Хвалитися не будемо. А ось
наші студенти можуть підтвер-
дити, що за минулий рік у ви-
давництві університету вийшло

більше сотні найменувань під-
ручників і посібників. Вони май-
же повністю забезпечують підго-
товку фахівців за дистанційною
формою навчання, яку ми ре-
алізуємо відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки Ук-
раїни.

Цього року ми вже запустили
власну друкарню, закупили для
неї найсучасніше поліграфічне
обладнання, що дасть змогу
значно підвищити якість наших
книг.

Це наші реалії, і зараз ми
серйозно працюємо над тим, щоб
розширити спектр навчально-ме-
тодичних розробок «Made in
Ukraine», залучаючи власних вик-
ладачів і провідних фахівців з усієї
України. Розпочали роботу і над
електронними версіями підруч-
ників та навчальними фільмами,
які будуть корисними студентам
усіх форм навчання. З нового нав-
чального року ми вводимо в дію
першу чергу будівель нашого но-
вого кампуса, де, зокрема, буде
розміщено і нашу телерадіо-
студію та інститут дистанційного
навчання.

– У навчально-виховному
процесі головною є особис-
тість викладача. Ваш ВНЗ є
дуже молодим, але універси-
тет (якщо він насправді хоче
бути університетом) повинен
мати власні наукові школи. Чи
є у вас такі науковці?

– Звичайно, за такий корот-
кий період неможливо підготу-
вати власних академіків. Але
нам вдалося знайти аргументи,
щоб запросити на роботу до
університету таких авторитет-
них докторів наук і професорів,
як Л. Романенко (перший про-
ректор, завкафедри маркетин-
гу), С. Забара, А. Петренко,
А. Степанов, В. Тарасенко (ві-
домі фахівці з комп'ютерних
технологій), В. Назаренко (зав-
кафедри вищої математики),
Ю. Зіньковський (академік
АПН), А. Берлач (завкафедри
конституційного, адміністратив-
ного та фінансового права),
В. Мурза (завкафедри реабілі-
тації), М. Томчук (завкафедри
психології), В. Карпенко (завка-
федри журналістики). Зрозу-
міло, що за такими високо-
кваліфікованими фахівцями
тягнуться їхні колеги, докторан-
ти, аспіранти тощо.
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ПЕТРО ТАЛАНЧУК: «Ми будуємо малу
«Україну» в інтересах великої України»

П. М. Таланчук на минулорічній посвяті у студенти



320.02.2006  № 1-2 (67-68)

Скажімо, прийшов до нас на
посаду проректора з навчально-
методичної роботи відомий по-
літолог і фахівець з паблік ри-
лейшнз В. Бебик, а з ним цілий
ряд висококваліфікованих фа-
хівців-міжнародників. 

З цього року геополітику в
Університеті «Україна» читає
А. Кудряченко (колишній рад-
ник-посланник нашого посоль-
ства в Німеччині), глобалістику –
В. Базів (колишній генконсул Ук-
раїни в Канаді), міжнародну
журналістику – І. Слісаренко
(популярний ведучий «5 кана-
лу» – випускник Лондонського
університету), з проблемами ін-
формаційного суспільства зна-
йомить студентів Г. Соловій (ви-
пускниця докторантури Люб-
лінського університету). 

Погодьтесь, цим людям є що
сказати студентам – політологам
та майбутнім фахівцям з міжна-
родної інформації. І не тільки
сказати, а й написати, у тому
числі й для студентів дистан-
ційної форми навчання. 

– Згадувалась «дистанцій-
ка». А які новації варто очіку-
вати в найближчий час?

– Нині ми опрацьовуємо кон-
цепцію нового змістового напов-
нення роботи центрів дистанцій-
ного навчання, розташованих у
регіонах. На нашу думку, перед
українською освітою відкриють-
ся дуже великі перспективи, як-
що ми зможемо поєднати підго-
товку фахівців за дистанційною
формою навчання з паралель-
ним відкриттям робочих місць у
регіонах. У такий спосіб студенти
зможуть і навчатися, і водночас
заробляти гроші на навчання.

На базі згаданих вище ло-
кальних центрів дистанційного
навчання під патронатом район-
них відділів освіти можна було б
створити освітньо-консульта-
ційні центри, які б надавали до-
помогу і в отриманні сучасної
освіти, і в організації виробницт-
ва та малого бізнесу. Особливо
актуальною, на нашу думку, мо-
же бути реалізація цієї концепції
в сільських районах, де просто
напрошується поєднання мож-
ливостей новостворюваних аг-
рарних дорадчих служб та інте-
лектуальних ресурсів, зокрема й
нашого університету.

Ми переконані, що в такий
спосіб можна було б за досить
короткий час створити чимало
нових робочих місць, про які го-
ворив під час своєї вибор-
чої кампанії наш Президент
В. Ющенко. Ми маємо щодо
цього чимало цікавих думок, і
якщо нас почують в уряді і Сек-
ретаріаті Президента, можна бу-
ло б вже найближчим часом
вийти на конкретні результати.

– У назві вашого універси-
тету є слово «міжнародний».
Як це виглядає на практиці?
Зокрема, як це поєднується з
нагальною потребою укра-
їнської освіти більш активно
виходити на міжнародний
освітній ринок? Які тут існу-
ють проблеми?

– Внутрішньоуніверситетсь-
ких проблем немає. Ми готові в
організаційному та навчально-
методичному плані до реалізації
дистанційної форми навчання
зарубіжних студентів.

Зокрема, в порядку експери-
менту ми відкрили центри дис-

танційного навчання в Болгарії і
Придністров'ї і вже маємо перші
позитивні результати. Але існу-
ють певні обмеження норматив-
но-правового порядку, які пе-
решкоджають українським уні-
верситетам вести більш насту-
пальну освітню політику

Насамперед найбільше нам
заважають старі умови ліцензу-
вання навчання студентів-іно-
земців. 

Зараз від вузів вимагають на-
явності відділів візової підтрим-
ки, спеціальних гуртожитків для
іноземців і т. ін. Але ж студенти-
дистанційники не мають в цьому
потреби! Такі студенти можуть
проживати де-небудь в Тюмені
чи Акапулько, спілкуватися з
викладачами по Інтернету і в та-
кий же спосіб складати свої
заліки та іспити! 

Ось тут Міністерству освіти і
науки потрібно якнайшвидше
змінити правила гри для вузів,
які спроможні скласти серйозну
конкуренцію на міжнародній
арені, і скасувати застарілі нор-
ми ліцензування, коли дис-
танційна форма навчання ще
перебувала в зародковому стані.
(Зрозуміло, що для студентів
стаціонарних форм навчання всі
ці вимоги мають залишитись).

Ми вже підготували необхідні
пропозиції і направили їх до на-
шого міністерства і сподіва-
ємось, що знайдемо підтримку,
оскільки не тільки наш універси-
тет, а й інші українські ВНЗ мо-
жуть серйозно потіснити своїх
зарубіжних конкурентів на їхній
території, особливо там, де є ве-
лика українська діаспора, що
потребує інтелектуальної та

культурологічної допомоги з бо-
ку нашої держави. 

– Насамкінець хотілося б
почути вашу думку, що треба
реформувати в нашій освіті,
аби достойно виглядати в за-
гальносвітовому освітньому
просторі.

– Насамперед потрібно пе-
рейти до категорій глобального
мислення, якщо хочете, нової
філософії освіти. Це раніше
університети були «тихими за-
водями», де викладачі розміре-
но, не поспішаючи спостерігали
за світом і ділилися із студента-
ми думками про минуле. Нині
освіта перетворилася на вели-
кий, складний, конкурентний
бізнес, що потребує постійних
інтелектуальних і фінансових
інвестицій і відповідного стра-
тегічного мислення. 

Своєю чергою, освіта і наука
самі стають рушієм суспільного
розвитку. Як на мене, враховую-
чи потужний культурно-науко-
вий потенціал українців, нам
потрібно реалізувати концепцію
перетворення України на краї-
ну-університет, що готуватиме
кадри для всього світу. Та, влас-
не, ми і не очікуємо вказівок зго-
ри. Ми вперто і наполегливо ви-
будовуємо нашу малу Україну –
Університет «Україна». І робимо
це суто в національних інтересах
великої України, древньої і вод-
ночас молодої, самобутньої і
дуже перспективної!

(«Урядовий кур’єр», 03.02.06.) 

Текст інтерв’ю 
опубліковано без змін.

Коло друзів нашого університету останнім часом поповнили відомі дослідники Антарктики. Це ті, хто вивчає особливості південного кон-
тиненту на станції «Академік Вернадський». Студентка нашого  університету Олександра Сіверська сфотографувала найбільш цікаві миті
проводів чергової експедиції. У них узяли участь проректор із наукової роботи Катерина Кольченко, завідувач кафедри дизайну Анатолій
Ломовський, котрий подарував експедиції свою картину «Всесвіт».

Із місця події

Так проводжають експедиції
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Успіх випускників у житті, їхня
самореалізація багато в чому за-
лежить від правильного вибору
професії. Тому роль первинного
професійного самовизначення в
наш час значно зросла. Про-
фесійному ж вибору випуск-
ників передує не менш важли-
вий для дитини етап вибору
профілю навчання, від якого за-
лежить і досягнення в навчанні, і
задоволення від процесу пізнан-
ня, і підготовка переходу на нас-
тупний освітній щабель та й
врешті-решт до майбутньої про-
фесійної діяльності. Адже що
точнішим буде самовизначення,
то більшою є ймовірність того,
що суспільство одержить фахів-
ця високого ґатунку. Проте
проблема вибору профілю нав-
чання часто відбувається стихій-
но (вплив друзів – «за ком-
панію», престижність профілю
тощо). Нині дедалі більше нау-
ковців доходять думки, що шко-
лярів треба заздалегідь готувати
до свідомого вибору профілю
навчання відповідно до вікових
особливостей. Ознайомлення з
деякими професіями відбува-
ється поступово ще в молодшо-
му шкільному віці і навіть у до-
шкільному. Зокрема, діти дізна-
ються про професії лікаря, вихо-
вателя, продавця тощо, а потім
на основі нехай і невеликих
життєвих спостережень грають-
ся в лікаря-хворого, вихователя-
вихованця, продавця-покупця
тощо. Тому підготовку до життя,
вибору профілю навчання треба
починати раніше, а не тоді, коли
учні молодших класів, які навча-
ються в рамках 12-річної школи,
дійдуть до десятого класу.

Особливу актуальність підго-
товка до вибору профілю нав-
чання набуває у 8–9-х класах,
адже наприкінці 9-го класу учні
вже мають визначитися з ви-
дом і рівнем продовження ос-
віти після закінчення основної
школи. Необхідність у такому
виборі в цьому віці зумовлена і
внутрішніми причинами: осо-
бистими потребами знайти гід-
не місце у суспільстві, здобув-
ши престижну професію. 

У підлітковому та юнацькому
віці людина відчуває величезні
труднощі у визначенні своїх

життєвих цілей і перспектив.
Відомо, що у більшості підлітків
ще не досить розвинені осо-
бисті якості, потрібні для вибо-
ру профілю; готовність до ви-
бору і відповідальність за ньо-
го, наявність здібностей, знань,
інтересів, об'єктивна само-
оцінка, самостійність, сила волі.
До того ж, у дітей цього віку не-
достатньо знань для вибору
профілю навчання і професій-
ного самовизначення: про са-
мого себе, про світ професій,
про потреби регіону в певних
професіях тощо. Крім того, у
них занижена потреба у про-
фесійному самовизначенні, у
необхідності заробляти на жит-
тя. Вони передовіряють вирі-
шення цих питань батькам. От-
же, в сьогоднішній соціальній
ситуації виникли суперечності
між необхідністю первинного
професійного самовизначення
(вибір профілю навчання, вид і
рівень продовження освіти), з
одного боку, а з іншого – не-
достатнім розвитком особистіс-
них якостей, відсутністю сфор-
мованих мотивів до вибору.
Тож сьогодні завдання вчи-
телів – допомогти кожному
школяреві у самовизначенні на
цьому етапі, в умінні здійснюва-
ти свідомий власний вибір,
приймати самостійне відпові-
дальне рішення.

У цьому зв'язку вчителі на-
самперед визначаються з кри-
теріями відбору особливостей
особистості, які можуть стати
підґрунтям для диференціації
учнів за напрямами навчальних
профілів. Зокрема, це передба-
чає: 1) наявність психологічних
та соціальних особливостей,
що є істотними для процесу
навчання (пізнавальні здібності
інтелекту, креативність, научу-
ваність, нахили, ціннісні та про-
фесійні орієнтири тощо); 2) ви-
явлення і врахування (за мож-
ливості) психічних та фізіоло-
гічних особливостей (швидкість
перебігу нервових процесів, си-
ла нервової системи, характе-
ристика сприймання, пам'ять,
увага, емоційний та вольовий
розвиток тощо); 3) ступінь по-
ширення певних особливостей
особистості (мотивів, потреб,

інтересів) для визначення типо-
логічних рис учнів під час фор-
мування класу певного профілю
навчання. Наприклад, учнів, які
мають здібності стосовно спор-
ту, можна згрупувати у клас
спортивного профілю, а от як-
що серед них мало учнів, котрі
цікавляться тенісом, групувати
у відповідний профіль (теніс-
ний) недоцільно (за винятком
спортивних інтернатів). Цей
критерій є особливо важливим
для музичного, художнього,
рухового профілів.

Отже, потрібна систематична
діагностично-прогностична ро-
бота у цьому напрямі. Психоло-
го-педагогічну допомогу учням
8-9-х класів у виборі профілю
навчання можна здійснювати,
наприклад, у межах факульта-
тивного курсу «Моя професійна
перспектива» або «Моя май-
бутня професія» тощо, зміст
якого має враховувати останні
досягнення психолого-педа-
гогічної науки й актуальні тен-
денції розвитку суспільства й
освіти, а також новітні досяг-
нення у цій науковій галузі.
Іншими словами, потрібні ком-
плексні зусилля щодо змісту
психолого-педагогічної роботи
всього педагогічного колективу
(класних керівників, психоло-
гів, учителів-предметників) і
батьків.

Зміст психолого-педагогічної
роботи, спрямованої на про-
фесійне самовизначення шко-
лярів, передбачає такі етапи на-
уково-методичного забезпе-
чення: а) формування соціаль-
них і особистісно значущих мо-
тивів вибору професії; б) ство-
рення умов для моделювання
свого майбутнього й ідеально-
го образу професіонала, а та-
кож реалізації професійних
інтересів і планів; в) надання
учням можливості широко-
профільної підготовки в поєд-
нанні з формуванням відпо-
відної спрямованості особис-
тості, що включає потреби, інте-
реси, переконання, ціннісні орі-
єнтації, мотиви і відношення;
г) формування позитивного
ставлення до свого професій-
ного майбутнього; ґ) виховання
шанобливого ставлення до різ-

них видів професійної праці як
соціально рівноцінних, поваги
до людей праці.

Вибір профілю навчання –
найбільш відповідальний крок,
який треба зробити у старшому
підлітковому віці. На процес ви-
бору профілю навчання, виду і
рівня освіти впливають грома-
дянські і моральні цінності, засво-
єні підлітком, основами яких є
свідома законослухняність, мо-
ральне ставлення до оточення
(як до людини, так і до приро-
ди), глибоке почуття патріотиз-
му і толерантності до людей
іншої ментальності. Отже, зміст
психолого-педагогічної діяль-
ності має бути спрямований на
виховання відповідних цінніс-
них орієнтацій учнів. Цьому
сприяють індивідуальні бесіди з
учнями, тренінгова групова ро-
бота, використання запиталь-
ників тощо. На етапі допрофіль-
ної підготовки психолого-педа-
гогічна робота із професійного
самовизначення дає найкра-
щий результат, якщо вона ґрун-
тується на особистісному під-
ході. Йдеться не лише про став-
лення до учня як до особистості,
а й про те, що бесіди і поради
найкраще вести віч-на-віч, бо
підлітки дуже соромляться і
«спалахують», боячись бути
посміховиськом під час розго-
лошення таємниці свого про-
фесійного вибору. У професій-
ній орієнтації особистісний
підхід може здійснювати лише
той учитель, який користується
справжньою повагою учнів,
уміє вести рівноправний суб'-
єкт-суб'єктний діалог у формі
обміну інтелектуальними, мо-
ральними, емоційними і со-
ціальними цінностями. Під час
цього важливим є виховання у
підлітка усвідомлення власних
можливостей, упевненості у
своїх силах, окрилення у свідо-
мому самостійному виборі, са-
мореалізації в майбутньому.

Формування у дитини впев-
неності в собі включає: а) пов-
ноцінне усвідомлення своєї
людської сутності; б) здатність
самостійно ставити цілі і діяти
відповідно до них, зберігаючи
адекватну критичну позицію

Психологічний і змістовий аспекти
проблеми вибору профілю навчання

Привертаємо увагу

Продовження на стор. 6



520.02.2006  № 1-2 (67-68)

Важливою рисою сучасного
суспільства є зростання інтересу
до політики, політичних про-
цесів, а відповідно, і зростання
престижності такої достатньо
нової в Україні професії, як
політолог. Як свідчить і вітчизня-
ний, і світовий досвід, дієвість
політики залежить не тільки від
доброї волі політичних лідерів,
а й від їхнього професіоналізму,
компетентності у прийнятті та
реалізації рішень у сфері по-
літичної діяльності. Саме цьому
і повинна сприяти професійна
підготовка політологів.

Ще в 1948 р. ЮНЕСКО реко-
мендувала всім країнам – чле-
нам цієї організації – курс політо-
логії для вивчення в системі ви-
щої освіти як обов'язкову нав-
чальну дисципліну. З 1989 р. її
розпочали викладати у про-
відних вищих навчальних закла-
дах України та інших республік
колишнього Радянського Союзу.
Слідом за Київським національ-
ним університетом ім. Т. Г. Шев-
ченка фахівців із політології по-
чали готувати Києво-Могилян-
ська академія, Національний пе-
дагогічний університет імені
М. Драгоманова, а серед недер-

жавних – Міжрегіональна ака-
демія управління персоналом.
Проте це не повною мірою задо-
вольняло потреби у підготовці
фахівців з цього напряму. Мар-
кетинговий аналіз засвідчив ви-
соку потребу у висококваліфіко-
ваних спеціалістах-політологах,
політичних оглядачах, аналіти-
ках, іміджмейкерах.

У березні 2004 р. кафедра
політології була заснована в
Університеті «Україна». З того
часу вона отримала ліцензію на
освітню діяльність і здійснює
підготовку фахівців за напря-
мом «Політологія», спеціальність
«Політологія», освітньо-кваліфі-
каційний рівень «бакалавр»
6.040300. Кафедру очолив док-
тор історичних наук, професор
А. М. Михненко. Нині колек-
тив очолює доктор психології
В. М. Бебик. Головною метою
діяльності кафедри є підготовка і
забезпечення політичних інсти-
тутів, передусім м. Києва, а та-
кож інших регіонів України, ор-
ганів державної влади і місцево-
го самоврядування, навчальних
і науково-дослідних закладів
висококваліфікованими спеці-
алістами-політологами.

Сьогодні на кафедрі політо-
логії працюють досвідчені і мо-
лоді науково-педагогічні кадри,
із загальної чисельності яких
65% – професори, доценти.
З метою підготовки високо-
кваліфікованих спеціалістів у
галузі політології та їх праце-
влаштування кафедра підтри-
мує зв'язки із провідними нау-
ковими та вищими навчальни-
ми закладами, громадсько-полі-
тичними і партійними органами.

Студенти-політологи одержу-
ють ґрунтовну професійну під-
готовку, яка передбачає ви-
вчення циклів не тільки про-
фесійно орієнтованих, а й фун-
даментальних, гуманітарних
дисциплін. Навчання політо-
логів в Університеті «Україна"
базується на гармонійному по-
єднанні кращих традицій вітчиз-
няної освіти з новітніми міжна-
родними освітянськими техно-
логіями. Тому сфера застосу-
вання професійних навичок су-
часного політолога є досить ши-
рокою. Політологи працюють на
державній службі і в органах
місцевого самоврядування, у
науково-дослідних центрах, у
навчальних закладах, засобах

масової інформації, політичних
партіях, громадських об'єднан-
нях. Політологи виконують
функції аналітика і консультанта
з політичних питань, іміджмей-
кера і розробника політичних
технологій, наукового співробіт-
ника, викладача.

А щодо працевлаштування,
то назву первинні посади. Це –
експерт, аналітик, радник, кон-
сультант у місцевих органах
влади, районних, міських, об-
ласних державних адміністра-
ціях (відділи внутрішньої полі-
тики; аналітичні центри в орга-
нах МВС і СБУ, в неурядових
громадсько-політичних орга-
нізаціях та ін.); службах вивчен-
ня громадської думки та сус-
пільно-політичних настроїв; ус-
тановах та виборчих штабах
громадських об'єднань і полі-
тичних партій; в інших сферах
управління. За бажанням полі-
толог може займатися освітньо-
педагогічною роботою, працю-
вати науковим співробітником
у науково-дослідних центрах.

Ірина ВАСИЛЬЄВА,
заступник завідувача

кафедри, кандидат
філософських наук, доцент

Карл Цайнінґер є Президен-
том та Головою правління ком-
панії Global Technology Mana-
gement Consultants, що спеціа-
лізується на оптимізації  бізнес-
процесів та глобальному техно-
логічному менеджменті. Його
компанія запровадила методи-
ку розробки нових продуктів
«Час продавати» [Time-to-Mar-
ket]. Крім цього, пан Цайнінґер

є директором літніх програм та
професором Принстонського
університету. Він отримав сту-
пені магістра і доктора наук із
інженерної фізики в Універси-
теті Принстона, закінчив прог-
раму управлінського розвитку в
Гарвардській бізнес-школі. Про-
фесор Цайнінґер був віце-пре-
зидентом та директором із роз-
витку консалтингової компанії

Thomas Group, пізніше – заступ-
ником Голови правління ради
директорів, президентом, гене-
ральним директором, виконав-
чим віце-президентом та ди-
ректором з досліджень ком-
панії Siemens Corporate Research

and Support, Inc. Крім цього,
доктор Цайнінґер працював
над багатьма проектами уряду
США. Американський науко-
вець тричі відвідував наш уні-
верситет, де читав і проводив
семінари, тренінги.

Співпраця

Розповідаємо про професії

Якщо ви цікавитеся політикою

Лекції читає науковець США
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Згідно зі статтею 47 Консти-
туції України кожен громадя-
нин має право на житло. Грома-
дянам, які потребують соціаль-
ного захисту, житло повинне
надаватися відповідно до зако-
нодавства державою та органа-
ми місцевого самоврядування
безоплатно або за доступну для
них плату.

Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 31 грудня
2004 року № 994-р було схва-
лено Концепцію державної
комплексної програми «Жит-
ло – інвалідам» (далі – Кон-
цепція). Законодавець у цій
Концепції визначив ряд най-
важливіших моментів щодо за-
безпечення інвалідів житлом.
Розглянемо найважливіші її
аспекти.

Розроблення Державної ком-
плексної програми «Житло –
інвалідам» (далі – Програма)
зумовлено необхідністю прис-
корення розв'язання такої важ-
ливої соціальної проблеми, як
забезпечення людей із обмеже-
ними фізичними можливостя-
ми, які потребують соціального
захисту, житлом, пристосова-
ним до їхніх потреб. 

Адже інваліди є однією з най-
менш соціально захищених ка-
тегорій населення і, як правило,
не мають можливостей забез-
печити себе необхідними умо-
вами проживання. Частка таких

громадян перевищує 5 відсотків
населення України.

А тому з урахуванням значу-
щості соціальних результатів,
яких передбачається досягти,
розроблення та виконання Прог-
рами є одним з пріоритетних
напрямів діяльності держави.

Орієнтовна потреба в загальній
площі для забезпечення житлом
інвалідів усіх категорій визначена
з розрахунку кількості інвалідів,
які перебувають на квартирному
обліку, та усередненої загальної
площі квартири на сім'ю з двох
осіб у 43 кв. метри. А тому для за-
безпечення житлом інвалідів усіх
категорій необхідно близько 1320
тис. кв. метрів загальної площі
житла, з них для забезпечення
житлом інвалідів війни – майже
430 тис. кв. метрів.

Проведений аналіз Концеп-
ції, схваленої урядом, свідчить,
що шляхи розв'язання вищеза-
значених проблем полягають у
тому, що слід:

– передбачити здійснення
ряду заходів, спрямованих на
підвищення соціального захис-
ту інвалідів і створення належ-
них умов для їхньої життєдіяль-
ності та інтеграції у суспільне
життя з урахуванням індивіду-
альних потреб, здібностей та
інтересів;

– фінансове забезпечення
Програми може бути здійснено
за рахунок коштів державного

бюджету із залученням коштів
місцевих бюджетів та інших
джерел. Серед них важливе
місце повинні займати різні ви-
ди державного кредитування та
іпотечне кредитування;

– обсяг асигнувань на будів-
ництво або придбання соціаль-
ного житла для інвалідів за ра-
хунок коштів місцевих бюд-
жетів формується на підставі
регіональних програм забезпе-
чення житлом цієї категорії на-
селення, що затверджуються
Радою Міністрів Автономної
Республіки Крим та органами
місцевого самоврядування;

– місцеві органи виконавчої
влади під час наданя житла ін-
валідам повинні враховувати у
кожному конкретному випадку
їх житлові умови та висновки
медико-соціальної експертної
комісії.

З метою підвищення ефек-
тивності Програми під час її
розроблення необхідно враху-
вати, що близько 15 відсотків
самотніх інвалідів, які перебу-
вають на квартирному обліку,
потребують переселення у спе-
ціальні будинки-інтернати для
інвалідів. Це дасть можливість
вивільнити певну частину жит-
лового фонду, що обов'язково
передається для забезпечення
житлом інших інвалідів, які пе-
ребувають на квартирному
обліку.

У Програмі слід передбачити
заходи щодо удосконалення
відповідної нормативно-право-
вої і нормативно-технічної бази
у сфері будівництва, проекту-
вання та реконструкції житла
для інвалідів із урахуванням їх
потреб.

Програма виконуватиметься
у період з 2006 по 2010 рік.

У результаті виконання
Програми передбачається за-
безпечити житлом або по-
ліпшити житлові умови близь-
ко 31 тис. сімей інвалідів за ра-
хунок надання їм житла в об-
сязі 1320 тис. кв. метрів загаль-
ної площі. Протягом 2006–2007
років передбачається забезпе-
чити житлом 10 тис. сімей
інвалідів війни, які потребують
поліпшення житлових умов по-
зачергово згідно із законодав-
ством.

Загальновідомо, що соціаль-
ний рівень держави визнача-
ється її ставленням до найбільш
незахищених членів суспіль-
ства, зокрема інвалідів. Тому
для України на шляху її неза-
лежного становлення це питан-
ня є надзвичайно важливим та
актуальним.

Ярослав ДЕМ'ЯНЕНКО, 
студент І курсу 
(спеціальність

«Правознавство»)

Студентська наука

Житло – інвалідам

Психологічний і змістовий аспекти 
проблеми вибору профілю навчання

Привертаємо увагу

стосовно самого себе; в) вміння
передбачати результати дій до
їхнього виконання і самостійно
будувати стратегію досягнення
цілей згідно із внутрішніми осо-
бистісними сенсами; г) вміння
співвідносити потреби, що ви-
никають, із можливостями їх-
ньої реалізації у цій ситуації і з
привласненими особистістю аг-
рокультурними орієнтирами
(смислами), які мають місце у
суспільстві.

Для реалізації психолого-пе-
дагогічної діяльності, пов'яза-
ної з проблемою діагностично-

прогностичного вибору учнями
профілю навчання, на етапі
допрофільної підготовки не-
обхідно створити психолого-
педагогічні умови. Зокрема, по-
трібно модернізувати зміст фа-
культативних курсів із профе-
сійного самовизначення для
учнів 8-9-х класів, поновити
програми факультативних кур-
сів із професійного самовизна-
чення, які базуватимуться на
знаннях, набутих школярами у
процесі вивчення основ наук.

Основи ж наук за своїм зміс-
том мають бути «придатними»

для життя випускників, сприяти
їхній самореалізації, тобто зміст
освіти має важливе значення
для самовизначення учнів. То-
му виникла необхідність збіль-
шити кількість пропедевтичних
курсів для ознайомлення учнів
із дисциплінами, які вони ще не
вивчали, щоб на допрофільно-
му рівні учні мали про них хоча
б загальне уявлення (напрям
науки, її значення, приблизний
рівень розвитку), а також пред-
метних і міжпредметних елек-
тивних курсів.

Віктор МАЛИШЕВ, 
кандидат хімічних наук,

доцент Відкритого 
міжнародного університету

розвитку людини
«Україна»,

Людмила ЛИПОВА, 
кандидат педагогічних наук,

старший науковий
співробітник 

Інституту педагогіки АПН
України,

Ігор БОНДАРЄВ,
заступник директора

спеціалізованої школи № 317

Закінчення в наступному номері

Продовження. Початок на стор. 4
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Повнота життя визначається
вмінням людини цінувати кож-
ну мить, усвідомлюючи її не-
повторність, те, що неможливо
двічі увійти в одну й ту саму
річку, як стверджували давньо-
грецькі філософи. Відчуття кож-
ним індивідуумом наповненості
свого життя залежить також від
комунікативних здібностей осо-
бистості, наявності друзів, зна-
йомих, через яких вона пізнає
себе й одночасно відчуває свою
необхідність.

На думку багатьох мислителів
минулого і сучасного, творча
орієнтація на те, щоб уміти бути,
є саме тією, яка дозволяє людині
відчувати своє життя наповне-
ним. Тому невід'ємним атрибу-
том його має стати наша з вами
благочинність.

«Він вчинив милосердно»,
«милосердний вчинок» – каже-
мо ми, коли маємо справу з вия-
вами великодушності, безкорис-
ливості, беззавітної вірності сво-
єму обов'язку. Милосердя – це
здатність жертвувати особисти-
ми інтересами на користь інших,
діяти чесно, відкрито, сміливо,
але водночас і непомітно для тих,
із ким спілкуємося.

Як же сьогодні слід розуміти
«милосердя»? Що значить для
нас це поняття? Чи є в нього си-
ноніми? Гадаю, що є. Це – жа-
лість, співчуття, доброта, по-
рядність, щедрість, милість,
благодійність тощо. Названі
слова логічно вказують на вито-
ки виховання, його вади і пере-
ваги залежно від випадку,
конкретної людини чи життєвої
ситуації.

Добра людина не може бути
немилосердною. Дехто, прав-
да, посилається на сучасну ко-
мерціалізацію світу. Мовляв,
чимало людей, які жебраку-
ють, роблять це злочинним
шляхом, брехнею, завуальову-
ючи правду. Тож не заслугову-
ють на милостиню, зазвичай
мізерну.

Зовсім не випадково, що
справжнє піклування про ближ-

нього, непідробний гуманізм
завжди мали релігійний мотив.
Адже секулярний, тобто безду-
ховний, часом безбожний гу-
манізм приносить страшні пло-
ди. І не секрет, що ми потроху
до цього йдемо. Чому наші лю-
ди з іронією ставляться до бла-
годійності? Чому чимало наших
співвітчизників нездатні діли-
тись багатством, віддавати його
частину суспільству? Чому вони
вважають, що в них нема що
дати?

Переконана: поняття «мило-
сердя» обов'язково має поєдну-
ватися з порядністю, добротою,
щирістю і навіть патріотизмом.
А вони або є в людині, або ж їх
немає. Та певна й у тому, що
кожна людина, незалежно від
статків, повинна відчувати мо-
ральну винагороду від свого
доброчинства.

Любов милосердна, чемність
вища законів, а милосердя жит-
тя – за всі церемонії. Мою увагу
привернула одна із давніх ле-
генд. Стисло переповім її.

"Жив був колись чоловік. Він
був містиком і спрямовував
свої молитви до єдиного Бога.
Коли чоловік молився, пройш-
ли повз нього кульгавий, го-
лодний, сліпий і пригнічений.
Побачивши їх, святий у розпачі
вигукнув: «О, Творцю! Як мо-
жеш Ти бути Богом любові і
нічого не робити заради того,
щоб допомогти цим знедоле-
ним?» У відповідь не пролунало
ані звуку. Але чоловік терпляче
вичікував. І тоді серед тиші про-
лунав голос із неба: «Я дещо
зробив для них… Я створив те-
бе!» Коментарі, на мій погляд,
зайві.

Гуманізм – це світогляд, в ос-
нові якого – переконання про
безмежні можливості людини
та її здатність до вдосконален-
ня, вимога свободи і захисту
гідності особистості, право її на
щастя і усвідомлення того, що
задоволення її потреб та інте-
ресів повинно бути кінцевою
метою суспільства.

Чільне місце в гуманізмі по-
сідає людина як найбільша цін-
ність. Обстоюються її права на
щастя і повагу, свободу та гід-
ність, вільний вияв і всебічний
розвиток її розуму, почуттів,
здібностей і здатностей.

Гуманістичний характер куль-
тури виявляється також у тому,
що поза культурою людина за-
галом не могла б існувати як лю-
дина. Тому не випадково чима-
ло сучасних мислителів вважа-
ють, що подальший розвиток та
існування людства залежить від
розвитку культури, культиву-
вання людяності, любові до всьо-
го живого, утвердження в усіх
сферах життєдіяльності ідеалів і
цінностей гуманізму.

Та наразі на свободі розгулює
монстр, ім'я якого «ненависть».
Антигуманність лютує по всій
землі. Можна сказати, що нена-
висть досягла масштабів все-
світньої епідемії. Парадоксаль-
но, але що комфортніше жи-
вуть люди у містах, то більше
вони відмежовуються і віддаля-
ються один від одного. Якщо
йдеться про інвалідів, то теле-
бачення, телефонний зв'язок,
Інтернет, доставка замовлень
полегшили життя багатьом лю-
дям з особливими потребами,
проте позбавили їх повноцін-
ного спілкування, розуміння,
взаємодопомоги.

ХХІ століття – не тільки доба
перенаселення, глобалізації,
але й самоти душ. Це призво-
дить до трагедій, подібних тій,
що сталася в Гамбурзі, де одно-
го чоловіка знайшли у його
квартирі в інвалідному візку ли-
ше через п'ять років після його
смерті. Він нікому не був потріб-
ний: ні родичам, ні сусідам, ані
владі.

Для багатьох мешканців міст
цей випадок та чимало схожих
на нього є символом страшної
відчуженості, мізантропії у по-
всякденному житті, браку спіл-
кування. Але ж суспільство по-
чинається з кожного із нас. Для
самовиживання потрібно час-

тіше читати Біблію. Хоча б такі її
рядки: «Дивіться, не чиніть ми-
лостиню вашу перед людьми
для того, щоб вони побачили
вас, інакше не буде вам нагоро-
ди від Батька вашого небесно-
го… Отже, коли твориш милос-
тиню, не галасуй перед собою,
як роблять це лицеміри, щоб
прославили їх. Істинно кажу
вам – вони вже отримують
свою нагороду. Коли твориш
милостиню, хай ліва рука твоя
не знає, що робить права, щоб
милостиня твоя була в тайні. І
Батько твій, що бачить тайне, –
воздасть тобі явним».

Людському самовдоскона-
ленню завжди притаманний
певний парадокс. Французький
художник Сальвадор Далі сфор-
мулював його так: «Прагни дос-
коналості, але вищої доскона-
лості ти не досягнеш ніколи». Як
на мене, чинити милосердно –
це і є вища міра досконалого
характеру та розуміння справж-
ньої сутності глибинних про-
цесів життя. Досконалості мож-
на досягти, якщо дуже прагнути
цього і якщо таке прагнення бу-
де освячене світлими помисла-
ми, високою і благородною
метою.

Інна МІЛЯВІЧЮС, 
студентка ІІ курсу

(спеціальність «Видавнича
справа та редагування»)

Милосердя

Бо добром нагріте серце
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Саме так характеризували
творчість Юрія Тітова численні
прихильники його таланту. Були
й інші епітети: «задушевна»,
«ніжна...». А один із письмен-

ників згадав оцінку Бориса
Олійника, котрий, ознайомив-
шись чи не з першими віршами
молодого поета, назвав їх «нор-
мальними» і закликав усіляко
підтримувати молодий талант.

«Моя душа не може не співа-
ти» – четверта книга Юрія. Ця
книга багато в чому підсумкова,
бо ввібрала в себе все найкра-
ще з творчого доробку молодо-
го поета. Це підтвердила пре-
зентація збірки, що відбулася у
столичному Будинку вчителя.

Зустріч із численними при-
хильниками поетичного талан-
ту Ю. Тітова вдалася. Не справ-
дилися побоювання організа-
торів презентації, що холодна
погода може негативно позна-
читися на масовості заходу. Ак-
товий зал Будинку вчителя був
заповнений вщерть. І думаєть-
ся, що презентація помітно до-
дасть Юрію прихильників. Ад-
же не секрет: серед тих, хто
завітав того вечора до Будинку
вчителя, було чимало й таких,

хто про поезію Ю. Тітова знав
дуже мало. Дехто, особливо з
числа студентів, прийшов прос-
то на запрошення своїх викла-
дачів, увагу декого, навіть з

числа старших за віком людей,
привернула доля поета.

Так, вона не з легких... Адже
25-річний Юрій ніколи не сту-
пив на землю з інвалідного

візка. Проте він не озлобився на
життя, не впав у відчай. Поезія
Ю. Тітова дуже оптимістична і
закликає людей творити Добро
і Справедливість, жити за їхні-
ми законами.

Презентація нової книги пое-
та перетворилася на справжню
концертну виставу. І сталося так
тому, що до творчості Ю. Тітова
звертаються все більше компо-
зиторів. І якщо є пісня чи ро-
манс, то обов'язково знайдеть-
ся й гарний їх виконавець.

Так, багатьох глядачів при-
ємно вразив виступ народного
артиста України Олександра
Василенка. Відомий баритон
тричі виходив на сцену, щоб
виконати пісні на слова Ю. Ті-
това.

Прихильником поетичної
творчості Юрія назвав себе ще
один народний артист нашої
країни Леонід Сандуленко. Він
не тільки виконав пісню «Моя
Україна», а й передав молодо-
му поету щирі вітання від циган
Києва, а присутнім на творчому
вечорі – популярну циганську
мелодію.

Загалом, сюрпризів було чи-
мало. Передусім, творчих. Так,
вірш «Очей твоїх» поклав на

Презентація

Свято високої та мужньої поезії
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музику відомий композитор,
народний артист України Ма-
р'ян Гаденко. Пісню, як, до речі,
майже все, що співалося, чита-
лося, говорилося того вечора,
гарно сприйняли присутні. Ще
більше оплесків пролунало, ко-
ли після виконання своєї пісні
на сцену піднявся сам Мар'ян
Гаденко, котрий привітав і сво-
го співавтора, молодого поета, і
всіх його прихильників.

Сюрпризом, причому навіть
для ведучої вечора, стала
участь у презентації відомого
українського спортсмена Віта-
лія Кличка. Чемпіон світу з бок-
су побажав Юрію Тітову муж-
ності, нових успіхів у творчості і
подарував поету свою книжку.

Вітальних адрес, подарунків
було чимало – від різних мініс-
терств, відомств, від благодій-
них фондів. Це були книги, кар-
тини, комп'ютер і цифровий
фотоапарат. Думається, що во-
ни дуже допоможуть Юрію в
його нелегкому повсякденному
житті.

Добре, що талановита моло-
да людина стає усе більш зна-
ною. Так, благодійний фонд,
яким опікується дружина Пре-
зидента України – Катерина
Ющенко, крім вітальної адреси,
пообіцяв влаштувати Юрію Ті-
тову поїздку до Криму. А Фонд
святої Марії оголосив поета
своїм стипендіатом.

Нинішнього року Юрій Тітов
став студентом І курсу нашого
університету. Навчається хло-
пець за спеціальністю «Видав-
нича справа та редагування».
Проректор із наукової роботи
університету К. О. Кольченко,
привітавши Юрія з новою пое-
тичною книгою, побажала хлоп-
цю всіляких гараздів, успіхів у
творчості і навчанні, зазначив-

ши, що університет пишається
таким своїм студентом.

Запам'ятався присутнім вис-
туп настоятеля Свято-Макарів-
ської церкви отця Макарія. Ця
церква разом із Оболонською
райдержадміністрацією стала
одним зі спонсорів виходу ос-
танньої книги поета. І не випад-
ково. Юрій Тітов – глибоко віру-
юча людина. Релігійна темати-

ка – провідна в його творчості.
Вона так само природна, як і
інші теми, зокрема Любові,
Правди, Справедливості, висо-
кої Відповідальності Людини.

Презентація показала, що у
Юрія Тітова чимало щирих і
вірних друзів. Одна з них – вдо-
ва відомого поета Дмитра Лу-
ценка. У день презентації книги
Юрія у Тамари Іванівни було
особисте свято. Але у свій день
народження давня прихильни-
ця поетичного таланту Ю. Тітова
прийшла до Будинку вчителя,
щоб ще раз підтримати поета.
До того ж, привела із собою
друзів, знайомих.

Тамара Іванівна вже не один
рік підтримує поета, всіляко на-
магається привернути увагу ши-

рокого загалу до його творчості.
І завдяки зусиллям цієї жінки (і не
лише її) це все більше вдається.

Звичайно, на вечорі часто лу-
нало поетичне слово. Кращі вір-
ші Ю. Тітова читали заслужений
артист України Василь Обручов,
юні прихожани Свято-Макарів-
ської церкви й учасники літера-
турної студії, що працює при Бу-
динку вчителя.

І перед презентацією, і по за-
кінченні її я розмовляла з її
учасниками. Ось що сказав ко-
лишній військовий, а нині жур-
наліст Юрій Мединський:

– Про Юрія Тітова почув від
одного з київських компози-
торів. Це було кілька років то-
му. У віршах Юрія мене най-
більше приваблює їх оптимізм.
Треба бути дуже мужньою лю-
диною, щоб, незважаючи ні на
що, творити таку світлу поезію.

Доктор філології Галина Ми-
хайлівна Сагач одразу ж назва-
ла своїх улюблених поетес.
Це – Ліна Костенко і Антоніна
Листопад. Із творчістю Юрія
Тітова познайомилася порівня-
но недавно. Вірші привабили
щирістю, душевністю.

Науковець Олександр Литви-
ненко був дуже чітким у своїх
визначеннях:

– У віршах Юрія Тітова є спра-
ведливість Тараса Шевченка,
людяність Василя Симоненка,
щирість Ліни Костенко.

Художник Костянтин Черіга
дуже образно зазначив:

– Вірші Юрія Тітова – це не-
наче вітерець весняного ранку.

Ірина Пархоменко привела
на презентацію своїх вихо-
ванців – учнів Київської гімназії
№ 32. Нещодавно вокальний
ансамбль під керівництвом мо-
лодої вчительки виконав на од-
ному з міжнародних конкурсів
в Японії пісню на слова Юрія
Тітова «Зоре моя».

– Дуже рада, – сказала Іри-
на, – тому, що мою з Юрою піс-
ню гарно сприйняли в далекій
від нас країні. Думаю, що це ли-
ше перша ластівка міжнародно-
го визнання творчості молодого
українського поета.

Багатодітній матері Вікторії Во-
лощенко дуже сподобалося, як
співала Марта Шпак із Буковини.

– А про вірші Юрія Тітова мо-
жу сказати лише одне: вони
надзвичайно людяні, добрі та
справедливі, їх гарно сприйня-
ли я і всі мої діти.

Презентація, що тривала
майже три години, аж ніяк не
втомила численних слухачів.
Програма її, на мій погляд, бу-
ла гарно продуманою, цікавою і
справді захоплюючою. Голов-
не – сприяла утвердженню
справжньої літератури, високої
і мужньої Поезії, яку гідно
представляє студент нашого
університету Юрій Тітов.

Наталія КЛЄВЕТОВА,
студентка ІV курсу

(спеціальність «Видавнича
справа та редагування»)

Сокровенне

Я хотіла б тобі сказати…

Я щиро вдячний усім, хто завітав на мій творчий вечір,
хто мав особливу нагоду причаститися моїм словом і
піснею. Від усього люблячого серця прийміть низький
уклін за добру теплу підтримку. Найяскравіші миттєвості
свого життя я залишатиму на згадку за допомогою
вашого чудового подарунка.

Добрі мої люди! Я завдячую Богові, що звів мене з
вашим навчальним закладом. Попереду - навчання, в
яке обіцяю вкласти свою старанність і Любов.

З глибокою повагою та вдячністю,
Юрій Тітов

Дякую тобі, мій коханий. Дя-
кую за те, що зараз ми не ра-
зом. За те, що не докоряєш ме-
ні. За те, що даєш мені спокій,
не цілуєш, не обіймаєш мене.
Мій любий, дякую за те, що не
знаю солодкої отрути уст твоїх.
Не знаю тої гіркоти полину та
неземної насолоди.

Тисячі разів я знову і знову
уявляла нашу зустріч. Коли це
станеться? Сьогодні? Завтра?
Або ж ніколи? А може не в цьо-
му житті, може на сьомому не-
бі? Знаю, що колись… А все ж
таки зустрінемось.

Може, коли я опинюся на сьо-
мому небі, я буду інша, чиста як

ангел? Адже тут на землі я заб-
руднилася, – це від марення то-
бою!

Увірвешся в моє життя бу-
ревієм. Не даватимеш мені спо-
кою. Взагалі не залишиш твере-
зих думок. Я не впевнена, що
хочу зустріти тебе, що мені по-
трібен сам ти. Я брудний янгол,

а хто ти? Ти моя ілюзія, моя
мрія. Чому б тобі не залишитися
тим, ким є для мене зараз? У ме-
не є все, а тебе мені не потрібно.

Я щаслива без тебе.
Валерія ВОЄВОДІНА,

студентка IV курсу
(спеціальність «Видавнича

справа та редагування»)
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Вчинення будь-якого адмі-
ністративного правопорушення
є посяганням на охорону прав і
свобод громадян, власності,
конституційного ладу України,
права і законні інтереси під-
приємств, установ та органі-
зацій, характеризується анти-
громадською спрямованістю,
неповагою до суспільства, до
правил співжиття, честі та гід-
ності інших громадян.

Адміністративним правопо-
рушенням визнається проти-
правна, винна дія чи бездіяль-
ність, яка посягає на громадсь-
кий порядок, власність, права і
свободи громадян, на встанов-
лений порядок управління, як-
що ці порушення за своїм ха-
рактером не тягнуть за собою
кримінальної відповідальності.

Тому завданням законодав-
ства, яке передбачає адмініс-
тративну відповідальність, є
зміцнення законності, вихован-
ня громадян у дусі точного і не-
ухильного додержання Консти-
туції і законів України, сум-
лінного виконання своїх обо-
в'язків та встановлення відпо-
відальності перед суспільством.

Враховуючи соціальне при-
значення законодавства та його
виховну роль, законодавець ок-
ремо регулює умови та порядок
адміністративної відповідаль-
ності неповнолітніх, застосовую-
чи при цьому загальнолюдські
цінності та принципи гуманізму,
доцільності, верховенства права
та неупередженості щодо при-
тягнення неповнолітніх до від-
повідальності. І невипадково
статтею 12 Кодексу України про
адміністративні правопорушен-
ня (далі КУпАП) передбачено,
що адміністративній відпові-
дальності підлягають особи, які
досягли на момент вчинення
адміністративного правопору-
шення шістнадцятирічного віку.
Цей вік достатній для усвідом-
лення власних дій та здатності
керувати ними. Отже, принципи
гуманізму та доцільності закла-
дено у визначенні віку, з якого
наступає адміністративна відпо-
відальність.

Гуманістичні ідеї пересліду-
ються і в застосуванні адмініс-
тративних стягнень до непов-

нолітніх. Статтею 13 КУпАП пе-
редбачено, що до осіб віком від
шістнадцяти до вісімнадцяти
років замість адміністративних
стягнень застосовуються заходи
впливу, а саме: зобов'язання
публічно або в іншій формі по-
просити вибачення у потерпіло-
го; попередження; догана або
сувора догана; передача непов-
нолітнього під нагляд батькам
або особам, які їх заміняють, чи
під нагляд педагогічному або
трудовому колективу за їх зго-
дою, а також окремим громадя-
нам на їх прохання (ст. 24
КУпАП). Однак ці заходи впли-
ву не є адміністративним стяг-
ненням і не вважаються такими,
що особа притягалася до адмі-
ністративної відповідальності;
не можуть бути кваліфікуючими
обставинами, що обтяжують
адміністративну відповідаль-
ність у разі вчинення повторно
протягом року адміністративно-
го правопорушення. І лише у
разі вчинення особами віком від
шістнадцяти до вісімнадцяти
років адміністративних право-
порушень, пов'язаних із вироб-
ництвом, придбанням, збері-
ганням, перевезенням, переси-
ланням наркотичних засобів
або психотропних речовин без
мети збуту в невеликих роз-
мірах (ст. 44 КУпАП); дрібним
викраданням чужого майна (ст.
51 КУпАП); порушенням правил
дорожнього руху (ст. 121–127
КУпАП); керуванням транспорт-
ними засобами у стані сп'яніння
(ст. 130 КУпАП); дрібним хулі-
ганством (ст. 173 КУпАП); стрі-
льбою в населених пунктах (ст.
174 КУпАП) та порушенням пра-
вил придбання, зберігання,
носіння, реєстрації, реалізації
вогнепальної зброї (ст. 190–195
КУпАП), вони несуть відпо-
відальність на загальних підста-
вах. Проте орган, який розгля-
дає справу, а саме суд, з ураху-
ванням характеру вчиненого
правопорушення та особи пра-
вопорушника, може застосову-
вати замість накладання адмі-
ністративного стягнення вище-
зазначені заходи впливу. Тільки
за правопорушення, передбаче-
не статтею 185 КУпАП – злісна
непокора законному розпоря-

дженню або вимозі працівника
міліції, члена громадського фор-
мування з охорони громадсько-
го порядку і державного кордо-
ну (дружинника), військовос-
лужбовця, – неповнолітні притя-
гуються до адміністративної
відповідальності на загальних
підставах – накладення стягнен-
ня у вигляді штрафу чи призна-
чення виправних робіт, якщо
особа працює. Однак і в цьому
випадку до них не може бути
застосовано адміністративний
арешт на строк до п'ятнадцяти
діб, який передбачений санк-
цією статті 185 КУпАП.

Усі справи про адміністра-
тивні правопорушення, вчинені
особами віком від шістнадцяти
до вісімнадцяти років, розгля-
даються винятково місцевими
(районними, районними у міс-
ті, міськими) судами загальної
юрисдикції.

Протоколи про адміністра-
тивні правопорушення непов-
нолітніми складаються органа-
ми внутрішніх справ, уповнова-
женими КУпАП особами ор-
ганів державних інспекцій та
інших контрольно-наглядових
органів. Ці протоколи переси-

лаються до суду за місцем вчи-
нення правопорушення або за
місцем проживання правопо-
рушника в порядку і відповід-
ності до КУпАП.

Якщо вчинено адміністратив-
не правопорушення неповно-
літнім віком від чотирнадцяти
до шістнадцяти років, відпові-
дальність за яке передбачено
КУпАП, то таку відповідальність
несуть батьки або особи, які їх
заміняють (у вигляді штрафу від
трьох до п'яти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів гро-
мадян).

Таким чином, адміністративна
відповідальність неповнолітніх
установлюється законодавцем
не стільки з метою покарання,
скільки з метою виховання, ви-
явлення й усунення причин та
умов, які сприяють їх вчиненню.

Едуард ДЕМСЬКИЙ,
кандидат юридичних наук,

професор кафедри
адміністративного та

фінансового права
Університету «Україна»,
Людмила ПОГРЕБЕННИК,

студентка V курсу
(спеціальність

«Правознавство»)

На юридичні теми

Адміністративна відповідальність 
неповнолітніх

ВОНА
В моє серце ввійшла Вона,
Та чомусь я при ній німію,
Гарне й світле в душі вирина,
Хоч про це ще сказати не смію.

Сподіваюсь на щастя я знов,
І тому говорю ніжно й щиро,
Поєднає обох нас любов,
Якщо в неї ми вдвох повірим.

Хай мене увесь світ почує,
Що про неї всі мрії мої,
Радість світла в душі квітує,
Називаю коханням її.

Юрій МОСТОВИЙ, 
студент IV курсу 

(спеціальність «Видавнича справа та редагування»)

На ліричній хвилі
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У багатотисячному універси-
тетському колективі не так
просто виділитись із загалу.
Треба або щось гарне зробити,
або ж у чомусь відзначитись.
Колектив, як правило, помічає
своїх героїв, віддає їм належне.

Цього невисокого на зріст
хлопчину знають якщо не всі, то
майже всі в нашому універси-
теті. Його чудовий дискант за-
чаровує всіх слухачів. Співає
хлопець красиво, професійно. І
це не могли не помітити, не
оцінити.

Але кілька випадків допомог-
ли мені більше дізнатися про
хлопця, до того ж дещо з іншо-
го боку. Тобто не лише як
про здібного співака. Одно-
го разу у нас ішла мова про
те, як Богдану живеться в
родині (пізніше була зустріч
із матір'ю хлопця).

Рік тому в нашому уні-
верситеті відбулася міжву-
зівська науково-практична
конференція студентської
молоді. Богдан узяв найак-
тивнішу участь у її підго-
товці та проведенні і як до-
повідач, і як співак. Але про
все це (і не тільки про це) –
у нашій недавній розмові з
хлопцем.

– Як ти вперше заспі-
вав? Що сприяло тому?

– Співаю змалку. Як і
більшість дітей, дослухався
до пташиного різноголосся,
до звуків, на які така багата
наша природа. Дуже подобало-
ся слухати відомих співаків.
Будь-який музичний твір при-
вертав мою увагу. Загалом,
скільки пам'ятаю себе, завжди
співав. І вдома, і в дошкільних

закладах, і в школі. Звичайно,
на любительському рівні.

– А далі що було?
– А пізніше допоміг випадок.

Мій приятель Ілля (ми з ним
мешкаємо в одному будинку),
почувши, як я співаю, порадив
мені записатися до дитячого хо-
ру славнозвісної капели імені
Л. Ревуцького. Ілля вже ходив
туди, навіть кілька разів побував
за кордоном. Саме можливість
відвідати інші країни найбільше
привабила мене тоді. Я завжди
мріяв побувати за кордоном,
побачити на власні очі, як жи-
вуть інші народи, познайомити-
ся з їх культурою, мистецтвом.

– То які були перші вра-
ження від занять у хорі?

– Щонайкращі. Керівник хо-
ру Аїда Набіївна Зайцева пока-
зала себе чудовим знавцем
різних за жанром пісенних тво-

рів. Запам'яталися перші репе-
тиції, змістовні і водночас дуже
напружені. З Аїдою Набіївною
цікаво, але важко. Бо керівник
хору дуже вимоглива до себе й
до всіх без винятку співаків.

– А коли ти став солістом?
– Через кілька років серйоз-

них занять у хорі. Почувши від
своєї наставниці про таке її
рішення, щиро зрадів тому. Я
розцінив його як вищий щабель
у своєму творчому становленні.
Прекрасно розумів, що вимоги
до мене зростатимуть і що я
маю їм повною мірою відпо-
відати.

– А як щодо зарубіжних
поїздок?

– Було їх чимало. Перші ще
тоді, як потрапив до Риму, Віч-
ного міста, про яке знав тільки з
книжок та фільмів. Вузькі ву-
лички, але дуже охайні, великі
площі. Ми тоді гостювали в

Італії вісім днів. Найбільше за-
пам'яталась аудієнція у Папи
Римського, наш виступ перед
понтифіком. А відвідини Фло-
ренції, Венеції! Але як не було
гарно за кордоном, ніколи не
забував про Україну, Київ, мою
рідну землю, яку не замінить
найпрекрасніше і найчистіше
місто на землі.

– Що дали і дають тобі за-
няття в хорі?

– Дуже багато. Ось уже чет-
вертий рік я співаю у складі на-
шого дуже професійного, не
лише на мій погляд, колективу.
Стараюсь не підвести керівни-
ка, своїх товаришів, не розча-
рувати глядачів. Тож доводить-

ся багато працювати, бути завж-
ди й у всьому дуже відпові-
дальним. Я повинен досконало
знати слова, тональність, мо-
тив. Мене найбільше хвилюва-
ли велика аудиторія та спів соло
з оркестром – співати в такт му-
зичних інструментів. Таке було
спочатку, але з часом це побою-
вання зникло. Сьогодні я впев-
нено виконую різні пісні (партії
юнацькі, окрім дискантових).

– А чим запам'яталась ос-
тання зарубіжна поїздка?

– Торік у жовтні я у складі хору
їздив до Німеччини. Два тижні
гостювали ми в цій країні. Брали
участь у концерті, організовано-
му Тамарою Шамо, дочкою відо-
мого українського композитора
Ігоря Наумовича Шамо. Мета
пані Тамари – навчати рідній їй
мові і культурі в зарубіжжі. Були
цікаві екскурсії, під час яких ми

Наші інтерв'ю

Чарівний голос Богдана Новицького
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краще познайомилися з мину-
лим і сьогоденням однієї з най-
більших європейських країн.

– Тобі доводиться виступа-
ти з різними оркестрами і
диригентами, в різних ауди-
торіях. Як почуваєшся в таких
ситуаціях?

– Навіть найбільшому таланту
треба постійно і наполегливо
працювати, вдосконалюватись. Я
це добре розумію і цим керуюся.
Найскладніше в роботі соліста –
співати з іншим диригентом,
звикнути до його руки і манери
диригування. Мій керівник у та-
ких випадках завжди просить ін-
ших маестро, щоб вони диригу-
вали чітко і зрозуміло. І це дуже
допомагає. Так само, як і власний
досвід, який набуваю з роками.

– А як ти став студентом
Університету «Україна»?

– Про свій майбутній вищий
навчальний заклад почув від
свого класного керівника у
школі. Вона переконала мене,
що саме Університет «Україна»
дасть мені необхідні знання,
можливість отримати і вищу ос-
віту, і гарний фах. Навчаюся я за
спеціальністю «Переклад», по-
глиблено вивчаю англійську
мову.

Жодного разу не пошкоду-
вав, що зробив саме такий
вибір. Мені цікаво вчитися. По-
добається і високий рівень вик-
ладання, і спілкування з новими
друзями, і чимало цікавих за-
ходів, в яких випадає брати
участь.

– Чи завжди задоволений
собою студент Богдан Но-
вицький?

– Далеко не завжди і не
всім. Через заняття співом
нерідко доводиться пропуска-
ти заняття. Трапляються й інші
ситуації. Так, я спочатку без-
відповідально ставився до
вивчення латинської мови.
Але згодом зрозумів, що цей
предмет по-своєму цікавий і
повчальний. Переконав у цьо-
му і викладач, його підхід до
студентів. Тепер з латиною все
гаразд. Вивчив цією мовою
«Отче наш» (читає його швид-
ко і впевнено – Л. В.).

– І насамкінець – про най-
пам'ятнішу подію за останній
рік у твоєму житті.

– Чи не найщасливіший мо-
мент у моєму житті – концерт
одного з найкращих тенорів
світу Лучано Паворотті. Справді
геніальний співак. Враження
незабутнє.

– Спасибі тобі, Богдане, за
щиру і відверту розповідь
про себе. Щастя, здоров'я і
добра тобі!

– Дякую.

Розмову провела
Людмила ВЕРЕМЕЙ,

начальник відділу соціально-
медичної реабілітації
управління соціальної

адаптації та реабілітації

На знімках: 
разом із приятелем у музеї;

поряд із Ніною Матвієнко; 
вітає керівник хору.

Люди наскільки однакові, настільки ж різні. Любов, ненависть і байдужість у кожному. Якісь гумові почуття.

Серед тисяч облич кого шукати? Чому я не ціла? Чому потребую доповнення?

Розбите скло – то мої алмази. Схованка з чиїмось розбитим життям. Червоні, зелені, сині скалки – скарби
вчорашнього дитинства. Гра починається з дотику…

Чорні птахи в проваллі. У снах найбільший і найменший смисл.

Я одягаю на себе доброзичливість серед чужих. Я загортаюсь у дратівливість серед найближчих. Суцільне
непорозуміння. Ну зрозумій же мене! Незагострене лезо ніяк не поріже тканини. Я вдягаюсь у червоне і чорне.
Я фарбую свої долоні. Темні повіки від краплини отрути в крові.

Ріки жовчі. Чорні ріки жовчі. Чорні-чорні ріки жовчі. Мінливі течії почуттів і настроїв. Я знаходжу тебе серед
облич. Який у тебе вигляд, немає значення. Ім'я… Ну яке в тебе може бути ім'я?..

А якщо ти – не ти? Я плутаюсь у власних словах, блукаю у власних бажаннях. Допоможи мені.

Я стрічаюсь з тобою вранці. Я стрічаюсь з тобою вдень. Я стрічаюсь з тобою ввечері. На моїй руці зупинилися
три годинники. Я кохаю тебе?

Запаморочення. Втрата свідомості. Сновидіння. Тисячі сонць тонуть у пліснявіло-зеленій воді. Чорні потоки з
чорних очей. Вони стікають у твої долоні.

Біль закінчиться завтра. Мій подих уже не самотній. Чи надовго?

Я зберу свої спогади у прозорі мішечки з тонкого павутиння думок.

Сірі птахи в проваллі. У снах найбільший і найменший смисл.

Я самотня з тобою й без тебе. Але дощ зупиняється вчора. Здійми наді мною каміння, щоб відбити пекуче
світло сонячних ламп. Небо – то моя стеля.

Я збираю скалки й дзеркала. Я вдягаюсь у голубе і рожеве. Я маю намисто з мурашок. Очі мої занадто прозорі.
Бачать твоє відображення. Гра закінчується дотиком.

Білі тіні на сходах. Білі пальці снують поверхнею світанку. Біле сонце включиться вчора. Білі квіти на білих
зап'ястках. В молоці потонули скляні діаманти.

Білі птахи в проваллі. У снах найбільший і найменший смисл.
Анастасія ЛЯХ,

студентка IV курсу
(спеціальність «Видавнича справа та редагування»)

Сокровенне

Сновидіння
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Про це йшлося на недавньо-
му засіданні круглого столу, що
відбувся в нашому університеті.
Ініціаторами зібрання виступи-
ли Всеукраїнська громадська
організація студентів-інвалідів
«Гаудеамус», міський центр
сім’ї «Родинний центр».

Так, релігійна ситуація в нашій
країні неоднозначна і досить
складна. Рік у рік збільшується
кількість релігійних об'єднань,
причому чимало з них неза-
реєстровані. Не роблять цього,
як правило, тому, що вдаються
до неправових методів, намага-
ються будь-що залучити на свій
бік якнайбільше прихильників.
Тож і поєднують обрядову чи
проповідницьку діяльність із по-
сяганнями на життя, здоров'я,
честь і гідність особи. Прикладів
тому більше ніж досить.

Українське суспільство не
може бути байдужим до цього.

Зокрема, чимало проповідників
основні свої зусилля спрямову-
ють на молодь, у тому числі на
юнаків і дівчат, у яких є пробле-
ми зі здоров'ям. У полі зору
різних релігійних об'єднань та-
кож усі ті, хто з якихось причин
невдоволений своїм станови-
щем, шукає вихід із критичних
ситуацій.

Що ж протиставити релігій-
ному екстремізму? Про це і вели
предметну та цікаву розмову
учасники круглого столу. Не ви-
падково, що серед них були
психологи і релігієзнавці, філо-
софи і соціальні працівники,
викладачі вищих навчальних
закладів і журналісти.

Не випадково для засідання
саме такого круглого столу був
обраний і час його проведення.
Адже протягом квітня-грудня
поточного року реалізовував-
ся проект «Інформаційно-кон-

сультативний центр з питань
релігій для молоді та сім'ї».

Проводилися тренінги, кон-
сультації, індивідуальна робота
з тими, хто потрапив під вплив
деструктивних релігійних об'єд-
нань, а також рідних та друзів
адептів. Адептами називають, у
переносному значенні, ревних
прихильників якоїсь ідеї, вчен-
ня. Як це не дивно, але добрих
півгодини учасники зібрання
сперечалися щодо визначення
«деструктивних релігійних об'-
єднань». Розв'язало суперечку
посилання на Закон України
«Про свободу совісті та релігійні
організації», у якому йдеться
про дії, що суперечать поло-
женням цього документа.

Цікавим, на наш погляд, був
розгляд конкретних ситуацій,
пов'язаних із діяльністю окре-
мих об'єднань. Багато в чому
повчальною була і розповідь

про досвід окремих викладачів
кращих навчальних закладів
столиці (зокрема, Києво-Моги-
лянської академії), які вміло
працюють зі студентством, смі-
ливо вступають у суперечку
навіть із добре підготовленими
опонентами.

Висновки, до яких дійшли
учасники круглого столу, зво-
дилися до посилення профілак-
тичної роботи, кращого озбро-
єння всіх причетних до цієї
важливої справи необхідними
знаннями. Наразі також ство-
рення постійно діючого Інфор-
маційно-консультаційного цен-
тру з питань діяльності деструк-
тивних релігійних організацій,
куди б могли звернутися всі ба-
жаючі.

Власна інформація

Це – актуально

Релігійний деструктивізм: 
як йому запобігти

Радимо прочитати

Для студентів із особливими потребами

Сьогодні у вищих закладах
освіти нашої держави інваліди
становлять 0,4% від загального
контингенту студентів. Врахову-
ючи це, необхідно шукати аль-
тернативні форми підготовки їх
до життя, забезпечення їм рів-
них зі здоровими членами сус-
пільства можливостей профе-
сійного становлення.

Як відомо, перевагу надають
інтегрованому навчанню інвалі-
дів у вищих навчальних закла-
дах. У забезпеченні ранньої
інтеграції важливими є відчуття
комфортності самої дитини-
інваліда, яка природно і неви-
мушено сприймає правила
співжиття у колективі одноліт-

ків. Виникає необхідність роз-
робити методологічні засади
розвитку інтегрованих груп.

Усвідомлення суспільством
пріоритетності гуманістичних
цілей щодо прагматичних обу-
мовлює суттєві зміни традицій-
них поглядів на навчання та ви-
ховання дітей із особливими
потребами як у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах, так і в
школах-інтернатах.

Для того, щоб забезпечити
природну, неформальну адап-
тацію та інтеграцію, необхідно
дослідити проблеми, пов'язані
із психічним станом студентів, а
також із навчанням.

Вивчення навчальної діяль-

ності студентів із особливими
потребами показало, що не-
обхідно вдосконалювати техно-
логії, зміст навчання. А саме не-
обхідно розробляти скорочені
конспекти лекцій, організову-
вати самостійну роботу сту-
дентів. Є необхідність у роз-
робленні дворівневих підруч-
ників: полегшений варіант, ос-
новний – сам підручник.

На кафедрі вищої математи-
ки Університету «Україна» вий-
шов із друку навчальний посіб-
ник «Елементи теорії ймовір-
ностей» – полегшений варіант
для студентів із особливими
потребами. У навчальному по-
сібнику в концентрованому

вигляді представлено конспект
лекцій із виділеними інфор-
маційно значущими фрагмен-
тами тексту. Після кожної теми
наводяться приклади розв'я-
зання типових прикладів, зав-
дання для самостійної роботи.
Вважаємо, що цей посібник до-
поможе студентам із особливи-
ми потребами опановувати
дисципліну. Придбати або за-
мовити цей навчальний посіб-
ник можна за адресою:

03142, м. Київ, а/с № 112, тел.
8 (044) 203-62-75.

Валентина РЕЗАНКО,
(Національний університет

харчових технологій)
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30 січня 1948 р. індуським
фанатиком був убитий видат-
ний керівник національно-виз-
вольного руху Індії, мислитель,
політичний і громадський діяч
Мохандас Карамчанд Ганді, що
увійшов до історії сучасної
цивілізації як Махатма («велика
душа»). З того дня минуло біль-
ше п'яти десятиліть, але інтерес
до особи Ганді не слабшає.
Більше того, у наші дні, коли, як
завжди під час значних історич-
них поворотів, думка мимоволі
звертається до питання про сенс
історії, цей інтерес помітно зріс.
Для нас сьогодні особливо важ-
ливі долі тих людей, учення і
діяльність яких, ознаменувавши
переломні етапи суспільного
розвитку і високий ступінь їх ос-
мислення, пережили свій час і
створили вічні загальнолюдські
цінності. До них належить і Ма-
хатма Ганді.

Видатний індієць був не
просто політиком у вузькому
сенсі цього слова. На всіх ета-
пах боротьби за незалежність
Індії він виступав як духовний
лідер Індійського національно-
го конгресу (ІНК), не будучи
його офіційним главою. Якщо
спробувати поставити його в
один ряд із іншими керівника-
ми ІНК – Наороджі, Гокхале,
Мотілалом і Джавахарлалом
Неру – або з видатними полі-
тичними діячами, під керів-
ництвом яких боролися за не-
залежність народи інших країн
Сходу, – Сунь Ятсеном, Кема-
лем Ататюрком, – то його типо-
логічно не можна об'єднати ні з
одним з них. Він був душею
визвольного руху і розробив
унікальні за своєю дієвістю за-
соби боротьби. 

У роки своєї юності Ганді ма-
ло чим відрізнявся від інших
представників індійської інте-
лігенції. Він намагався в одязі,
манерах, стилі життя якомога
більше наслідувати європейців.
Проте поступово його погляди
змінилися. У 1906 р. він прий-
няв обітницю брахмачарія і від-
мовився від особистої влас-
ності, від їжі тваринного похо-
дження, дотримувався статевої
стриманості. Він відіслав сім'ю
до Фенікса, де існувала невели-
ка колонія з його послідовників
і готувалася його газета «Індіан

опонент», а сам став вести аске-
тичне життя людини, що відмо-
вилася від турбот про будинок.
Зовні він мав вигляд факіра.
Напівголий, з палицею в руці,
почав він своє сходження як
Махатма.

У цей же час Ганді сформу-
лював вчення про сатьяграхе і
виклав його на сторінках «Ін-
діан опонент». Термін «сатьяг-
раха» запропонував сам мис-
литель, пояснивши його таким
чином: «сатья» – істина, втілена
в любові, «аграха» – твердість
духу; «сатьяграха» – завзятість
в істині, заснована на нена-
сильстві. 

Перша сатьяграха почалася в
Південній Африці в 1907 р. на
знак протесту проти расистсь-
кого закону уряду Трансваалю,
що вводив для індійців спеці-
альні перепустки, для отриман-
ня яких поліція вимагала реєс-
трації і відбитки пальців. Доби-
тися відміни закону Ганді не
вдалося. Але проведена ним
сатьяграха привернула увагу
світової громадськості до стану
індійців.

Друга сатьяграха проводила-
ся в 1913 р. Розмах руху змусив
південноафриканські власті пі-
ти на переговори з Ганді і
прийняти «Закон про полег-
шення становища індійців».
Сатьяграха Ганді в Південній
Африці принесла свої перші
плоди.

Повернувшись до Індії в
1915 р., Ганді заснував в Ахма-
дабаді ашрам (обитель), у якій
він і його однодумці готувалися
до боротьби Індії за розв'язан-
ня соціальних і політичних
проблем методами, що принес-
ли Ганді перші перемоги в Пів-
денній Африці. 

У 1917 р. Ганді провів свої
перші сатьяграхи (Чампаране,
Кхедде). Значення їх важко пе-
реоцінити. Вони відіграли вели-
чезну роль у пробудженні полі-
тичної активності широких
верств населення. 

Початок очолюваної Ганді
ненасильницької боротьби про-
ти панування англійського ім-
періалізму в Індії поклала масо-
ва кампанія проти закону про
надзвичайний стан, що вступив
у силу в Індії 1919 року. Закон
був розроблений на основі про-

позицій комісії, яку очолював
англійський суддя Роулетт, і
увійшов до історії під назвою
«Закону Роулетта». У відповідь
на загрозу введення надзви-
чайного стану Ганді написав
«Клятву сатьяграхи» і створив
«Союз сатьяграхи» для збору
підписів під цією клятвою. Зі
вступом закону в силу Ганді
оголосив про початок сатьягра-
хи і закликав до проведення
хартала (закриття лавок) і при-
пинення всякої ділової актив-
ності. Заклик Ганді був підтри-
маний ІНК. Розпочалися масові
хартали і виступи робітників,
ремісників, торговців, людей
вільних професій, які були
озброєні спеціальною поетап-
ною програмою проведення
сатьяграхи.

На першому етапі передбача-
лися такі форми бойкоту ко-
лоніального режиму: відмова
від почесних посад і звань, від
участі в офіційних прийомах та
інших церемоніях, бойкот анг-
лійських шкіл, коледжів, ви-
борів до законодавчих органів,
бойкот іноземних товарів. На
другому етапі сатьяграхи про-
понувалося перейти до відмови
від сплати податків. Метою
сатьяграхи оголошувалося до-
сягнення свараджу – самовря-
дування Індії. Програма Ганді
була схвалена на сесії ІНК в

Калькутті 1920 року. У тому ж
році був прийнятий новий ста-
тут, розроблений Ганді, який пе-
ретворював ІНК на масову полі-
тичну організацію; створювали-
ся найвищі органи ІНК, що діяли
між сесіями: Всеіндійський і Ро-
бочий комітети. Вчення Ганді
про масові ненасильницькі ме-
тоди боротьби за самовряду-
вання Індії було прийнято як
офіційну ідеологію ІНК. Відте-

пер Ганді став вищим духовним
лідером ІНК, офіційно визна-
ним вождем індійського наро-
ду, який почав свою ненасиль-
ницьку революцію в ім'я звіль-
нення країни від британського
колоніального панування. 

Ставши на шлях політичної
боротьби, Ганді закликав вияв-
ляти «завзятість в істині» пере-
дусім у боротьбі проти колоні-
ального панування, проти імпе-
ріалістичної експлуатації, імпе-
ріалістичної системи в цілому,
оскільки ця система відповідно
до його уявлень була глибоко
аморальною. Саме в цьому за-
гальному контексті слід ро-
зуміти антиімперіалізм Ганді.

Переконаність у справедли-
вості боротьби проти англійсь-
кого панування додавала Ганді
сили знову і знову піднімати на-
родні маси на цю боротьбу
(сатьяграхи 1922, 1930–1932 рр.,
кінця 30-х і початку 40-х років).
Його політичні супротивники
переконувалися у всезростаю-
чому значенні Ганді. Уїнстон
Черчілль писав: «Тривогу і оги-
ду вселяє вигляд Ганді – бун-
тівного юриста, котрий нині
виступає як факір того типу,
який дуже поширений на Сході,
що піднімається напівголим
сходами палацу віце-короля
Індії з тим, щоб, керуючи кам-
панією неспівпраці і грома-
дянської непокори, на рівних
вести переговори з представни-
ками короля-імператора».

Уся друга половина життя
Ганді була фактично присвяче-
на тому, щоб участь у сатьяграсі
стала етичним обов'язком кож-
ного індійця, і досягнення Ін-
дією незалежності, крім усього
іншого, свідчить також і про те,
що він досяг успіху в цьому.

Після припинення у 1922 р.
першої всеіндійської сатьяграхи
Ганді визнав доцільним зосере-
дити свої зусилля на розв'язанні
соціальних проблем: розвитку
домашнього ткацтва (прядіння
на ручній прядці), боротьбі з не-
доторканістю (тобто із соціаль-
но-побутовою дискримінацією
індійців, що знаходилися поза
кастовими станами індійського
суспільства) і пропаганді індусь-
ко-мусульманської єдності. За
допомогою цих заходів Ганді
сподівався полегшити становище

Постаті

Духовність Махатми Ганді
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найбільш знедолених верств
населення і виховати їхню гро-
мадянську свідомість. Сам Ганді
назвав свою програму конс-
труктивною. У розвитку до-
машнього ремесла він вбачав
вирішення багатьох соціальних
проблем Індії і перш за все
проблему зайнятості величез-
них мас населення, забезпечен-
ня їх одягом і звільнення від за-
лежності від імпортних тканин.
Не випадково прядка стала для
нього і його послідовників сим-
волом благополуччя Індії, її
економічної незалежності від
Англії. Ганді писав: «Я пов'язав
мою віру з прядкою. Від неї, я
глибоко переконаний, залежить
порятунок країни. Прядка і ли-
ше прядка може вирішити, як-
що взагалі будь-що може
вирішити, проблему глибокої
убогості Індії». Прядка була не-
розривно пов'язана з уявлення-
ми Ганді про соціальну справед-
ливість. Проголосивши конс-
труктивну програму, Ганді ство-
рив ряд організацій для її вико-
нання. До найбільш активних
належали «Чарка Сангх» і «Харі-
джан Сангх». 

М. Ганді не зміг добитися
корінної зміни становища недо-

торканих і важко переживав це.
Проте його вплив на політичну
культуру, політичну свідомість
Індії, досить суттєвий. У тому,
що перша конституція Індії
офіційно заборонила диск-
римінацію недоторканих, чима-
ла його заслуга.

Таке ж велике значення нада-
вав Ганді боротьбі за індусько-
мусульманську єдність. Визнан-
ня рівності всіх релігійних об-
щин, боротьба проти їх протис-
тавлення у суспільному житті і
політиці, проти дискримінації
щодо послідовників певної ре-
лігії були його етичною по-
зицією. Вчення Ганді про Істину
виходило з того, що всі релігії
істинні, а відмінності між ними
пояснюються умовами місця і
часу.

Для Ганді як вождя національ-
но-визвольного руху головним
було завжди те, що боротьба за
сварадж може бути заснована
тільки на ненасильстві: «Досяг-
нення свараджу – це подолання
всіх труднощів. Ненасильство
або, точніше, люди, що дотри-
муються ненасильства, повинні
пройти це випробування. І вони
мають знайти якнайкращі мето-
ди, щоб вести боротьбу, незва-

жаючи на атмосферу насиль-
ства, що оточує їх ».

Починаючи другу сатьяграху
в ім'я свараджу в 1930 р., Ганді
писав: «Британська імперія бу-
ла започаткована в умовах амо-
ральності, оскільки була ство-
рена для посилення експлуа-
тації індійських ресурсів... Сто-
рінки історії, написані англійця-
ми, переконливо свідчать, що
для досягнення мети вони не
вважали жодне шахрайство
надмірним, а жодне насильство
дуже страшним».

Сатьяграха 1930 р. почалася
соляним походом Ганді, що
дістав широкий резонанс в Індії
і за її межами. Разом із 78
своїми прихильниками він від-
правився на берег моря в міс-
течко Данді варити сіль на знак
протесту проти соляної моно-
полії англійців, переконуючи
маси своїм особистим прикла-
дом у необхідності активної,
але ненасильницької грома-
дянської непокори англійським
властям. Десятки тисяч людей
пішли за ним. 

У житті Ганді були періоди,
коли він відходив від безпосе-
реднього керівництва діяль-
ністю ІНК. Так було після припи-

нення першої кампанії грома-
дянської непокори у 20-х ро-
ках. Так було і в другій половині
30-х років. З одного боку, бага-
то лідерів ІНК втрачали віру в
ефективність методів нена-
сильства, з іншого боку, Ганді
не схвалював участі ІНК в орга-
нах самоврядування, що ство-
рювалися англійцями. Але він
завжди залишався духовним
вождем індійського національ-
но-визвольного руху.

Мохандас Карамчанд Ганді
(1869-1948) – видатний діяч
національно-визвольного руху
Індії. Національний конгрес під
його керівництвом перетворив-
ся на масову політичну орга-
нізацію, а сам Ганді набув своєю
діяльністю незаперечного авто-
ритету й широкої популярності
серед народу, що прозвав Ганді
Махатмою («велика душа»).

Підкреслюючи унікальність і
велич М. К. Ганді, А. Ейнштейн
говорив: «Можливо, наступні по-
коління навряд чи повірять, що
така людина зі звичайної плоті та
крові ходила цією землею».

Лілія ОСМАНОВА, 
студентка ІІ курсу

факультету
комп'ютерних технологій

Історія знає тисячі крилатих
висловів і цитат відомих світові
грецьких та римських мисли-
телів, поетів та громадських
діячів. Їхні афоризми увійшли
не лише до золотого фонду ан-
тичної мудрості, вони також
склали скарбницю світової ку-
льтури. Крилаті вислови збага-
чують мову кожного народу,
розширюють діапазон знань у
різних сферах людського буття,
допомагають у спілкуванні.

Але горшки ліплять не тільки
святі. Безперечно, афоризми
видатних людей, як кажуть,
більше на слуху. Їх охоче циту-
ють, на авторитет авторів кри-
латих висловів посилаються,
щоб підтвердити певну думку.

І все ж мудрість – не лише
монополія обраних Богом і До-
лею. Багато чого красивого і
повчального можуть запропо-
нувати та пропонують широко-
му загалу і не дуже відомі люди.
Я, приміром, регулярно пере-

читую у «Сільських вістях»,
«Хрещатику» та в ряді інших га-
зет і журналів вислови рядових
читачів видань. Більшість цих
висловлювань мені дуже подо-
баються. Адже справедливе ви-
значення: «Народ скаже, як
зав'яже».

Михайло Хорошуха – спор-
тивний лікар, валеолог. Нині він
викладач дисциплін «Валео-
логія» та «Спортивна медици-
на» кафедри реабілітації нашо-
го університету. А загалом за
плечима Михайла Федорови-
ча – і служба в армії, і двадця-
тирічна робота у Броварському
вищому училищі фізичної куль-
тури (Київська обл.), і захоп-
лення оздоровчою системою
Порфирія Іванова…

Книжечка афоризмів М. Ф. Хо-
рошухи складається з розгорну-
тої передмови, чотирьох тема-
тичних розділів («Медицина і
здоров'я», «Фізична культура і
спорт», «Філософські аспекти

життя», «З крупинкою дотеп-
ності»). Привертають увагу «Де-
сять кращих афоризмів авто-
ра». Це вислови, відібрані са-
мим Михайлом Федоровичем.
Є ще «Додатки», в яких М. Хо-
рошуха розповідає про майбут-
ню збірку гуморесок свого ко-
леги по роботі М. П. Пушкаря.

Серед понад 200 афоризмів
чільне місце займають вислов-
лювання, пов'язані з медици-
ною, здоров'ям, фізкультурою і
спортом. Ось лише кілька з них:
«Відмовитись від ліків – хо-
робрість, вилікуватись без лі-
ків – мистецтво, не хворіти і бу-
ти здоровим – мудрість», «Зна-
ти про те, як стати здоровим –
одне, стати здоровим – інше»,
«Без втоми немає відновлення»
тощо.

Чимало афоризмів розкри-
вають філософські аспекти
життя. Наведу ті, що мені осо-
бисто сподобалися: «Дружба
закінчується там, де розпочи-

нається бізнес», «Знайшов – не
радій, скоро загубиш; загубив –
не сумуй, скоро знайдеш»,
«Найголовніше в житті – саме
життя».

Загалом ця книжечка, що
вийшла у видавництві нашого
університету невеличким накла-
дом, на мою думку, приверне
увагу читачів. Хочеться побажа-
ти автору і далі творити афориз-
ми (а це не так просто, як декому
здається). І не тільки їх. Адже
кандидат медичних наук, до-
цент кафедри реабілітації нашо-
го університету М. Ф. Хорошу-
ха – автор багатьох книг, статей
зі спортивної медицини і ліку-
вальної фізкультури. Життєве
кредо науковця і цікавої та до-
питливої, на мій погляд, людини
дуже просте і зрозуміле: не мати
ворогів, робити людям добро і
ніколи не згадувати про це.

Анатолій УРБАН 

Сказав, як зав'язав

Рецензія
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Уже наші давні пращури гідно
оцінювали значення історично-
го досвіду попередніх поколінь і
необхідність його вивчення. Ви-
датному римському оратору
Ціцерону належить слушний
висновок про історію, яка є «ве-
ликою наставницею життя». До
цього ж закликав українців і
наш безсмертний Кобзар:

Подивіться лишень добре,
Прочитайте знову
Тую славу. Та читайте
Від слова до слова…
Все розберіть… та спитайте
Тоді себе: що ми?
Чиї сини? Яких батьків?
Видавництво нашого універ-

ситету підготувало чимало по-
сібників, підручників, присвя-
чених історичній тематиці. Наз-
ву лише кілька з них.

Історія України: Навч. посіб.
для дистанційного навчан-
ня / В. Б. Павленко, С. І. Лисо-
ва та ін. – К.: Вид-во «Універ-
ситет «Україна», 2004. – 263 с.

Навчальний посібник для
дистанційного навчання напи-
саний на основі програми курсу
«Історія України» для вищих

закладів освіти, розкриває ос-
новні проблеми тем курсу. Він
містить теоретичний матеріал,
поданий за модульним прин-
ципом організації навчального
процесу, тестові завдання для
самостійного опрацювання,
завдання для складання тлу-
мачного словника, опорний
конспект кожної теми та список
основної і додаткової літера-
тури.

Посібник призначений для
студентів усіх форм навчання,
особливо – заочної і дистанцій-
ної, та абітурієнтів, а також усіх,
хто цікавиться історією україн-
ського народу.

Історія України для вступ-
ників до ВНЗ: Навч. посіб. /
К. М. Левківський, Н. Г. Весел-
ка, Н. Г. Панченко, М. Й. Сьом-
ка. – К.: Вид-во «Університет
«Україна», 2003. – 367 с.

Посібник рекомендований
абітурієнтам, слухачам факуль-
тетів та відділень доуніверситет-
ської підготовки, вчителям-
предметникам середніх шкіл,
ліцеїв, гімназій, студентам різ-
них форм навчання. Він є скла-

довою комплексу методичного
забезпечення для дистанційної
форми навчання.

Історія України: Плани се-
мінарських занять / Уклад.:
О. О. Ковалевська, С. І. Лисо-
ва, К. А. Кобченко, С. О. Руба-
шова. – К.: Вид-во «Універси-
тет «Україна», 2004. – 66 с.

Запропоноване видання під-
готовлене відповідно до нав-
чальних планів спеціальностей
університету із урахуванням їх
специфіки яка позначилася на
різниці лекційних та семінарсь-
ких занять. Збірник містить пе-
редмову, тематичні плани спеці-
альностей, плани семінарських
занять із питаннями для само-
контролю, списком рекомендо-
ваної літератури й орієнтовними
темами реферативних повідом-
лень, а також поради щодо під-
готовки та оформлення цих ма-
теріалів.

Видання розраховане на сту-
дентів усіх спеціальностей Уні-
верситету «Україна».

Історія держави і права Ук-
раїни: Навч. посіб.: У 2-х ч. /
Уклад.: А. М. Іваненко. – К.:

Вид-во «Університет «Ук-
раїна», 2004. – Ч. 1. – 148 с.

У першій частині посібника
висвітлюються суспільно-полі-
тичний, державний лад, право
України з найдавніших часів і
до Лютневої демократичної ре-
волюції 1917 р., розглядаються
їх основні етапи, закономірнос-
ті та специфічні умови їх фор-
мування і розвитку в зазначе-
ний період.

Посібник рекомендовано
студентам факультету право-
знавства та міжнародних відно-
син університету, а також усім,
хто цікавиться історією держави
і права України.

Ці та інші книги, в яких глибо-
ко і всебічно висвітлюється на-
ше минуле, можна отримати у
факультетських бібліотеках та
читальному залі університету.

Олена РУДЕШКО,
заступник завідувача

бібліотеки 
Університету «Україна»
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У видавництві університету

На ліричній хвилі

Прочитайте … тую славу

Знайди мені ліки, щоб душу зцілити,
Не хочу я плакать від смутку й жалю,
Знайди мені ліки (так хочеться жити),
Щоб я не страждала від слова «люблю».

Знайди мені ліки від горя і смутку,
Для серця й душі чудодійний бальзам.
Шукай їх у травах, листках незабудки,
У росах, що пісню співають вітрам.

Знайди мені ліки загоїти рани,
Я ліки до серця свого прикладу,
І може, від цього йому легше стане
Й забуде воно про нещастя, біду.

Знайди мені ліки, збери по краплинці
У тихих озерах, у світлих струмках,
Де пахощі трав, оксамити суниці,
Знайди їх у хмарах, знайди у зірках.

Знайди мені їх, бо інакше загину,
Зів'яну, мов квітка без сонця й води,
Схилюся, як  в спеку та гілка жасмину
І більш не благатиму ліки знайти.

Жанна КУШНІР,
студентка IV курсу

Вінницького соціально-економічного інституту

Знайди мені ліки


