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Ще навчаючись у школі,
часто чула не тільки від ровес-
ників, а й від учителів і зага-
лом старших за віком людей
серйозні застереження щодо
правильного вибору свого
майбутнього. Мовляв, дуже
легко помилитись. Згодна з
цим. А також із тим, що не так
просто щось змінити пізніше.
Але ж визначальні рішення не
сприймаються спонтанно, в одну
годину, за день, тиждень чи
навіть рік. Є досить часу, щоб усе
як слід зважити, обміркувати.

Липчанська загальноосвітня
середня школа, що на Закар-
патті, дала мені гарні знання з
усіх без винятку предметів.
Закінчила я її із золотою ме-
даллю. Часто доводиться чу-
ти, що сільські діти – а я саме
із них – помітно відстають від
свої ровесників навіть із неве-
личких міст. Не зовсім згодна
з цим. Хто хоче більше знати з
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Президент П. М. ТАЛАНЧУК

Не помилилась у виборі

До 10-річчя університету

одного чи кількох предметів,
знатиме. Було б тільки бажан-
ня. Є різні форми поповнення
знань. Я, приміром, майже
одночасно із золотою медаллю
в рідній мені школі отримала
свідоцтво про позашкільну
освіту. Бо навчалася у Хустській
філії Закарпатського територі-
ального відділення Малої ака-
демії наук України. Обрала секцію
«Українська література». Мої знан-
ня з улюбленого предмета по-
мітно поповнилися завдяки нав-
чанню в Малій академії. А також
тому, що читала багато.

Ще навчаючись у школі, за-
цікавилась творчістю відомої
української письменниці Оксани
Забужко, підготувала кілька до-
повідей, повідомлень. На жаль,
уже на третьому етапі конкурсу,
оголошеного Малою академією,
недобрала двох балів, щоб ста-
ти переможницею. Що ж, буває.
Значить, є над чим працювати,

щоб досягти більшого.
Наприкінці цьогорічного

літа стала студенткою Кар-
патського інституту підпри-
ємництва. Чому обрала саме
цей навчальний заклад? Не
тільки тому, що близько до
дому. Подалася до Хуста,
передусім, тому, що чула
багато гарного про Інститут
підприємництва, про Універ-
ситет «Україна» загалом. І це,
незважаючи на їх дуже юний
вік (якщо базова структура
невдовзі зустріне своє перше
десятиліття, то Карпатсько-
му інституту до такого свята
ще три роки). Зрозуміло, що
обрала факультет філології
та соціальних технологій, спе-
ціальність «Українська мова
та література».

Не розчарувалась, навіть
жодної миті, що зробила
саме такий вибір. Мені ціка-
во вчитися. Дуже багато да-

ють лекції та практичні заняття
досвідчених і компетентних
викладачів. Як і в школі, бага-
то читаю. Як і в Малій ака-
демії, мене цікавить, пере-
дусім, творчість сучасних ук-
раїнських прозаїків. Але й ми-
нувшину не обминаю увагою.
Одногрупники обрали мене
своєю старостою. Запам’ятав-
ся вечір знайомств першоку-
рсників, де я ще раз зро-
зуміла, що обраний мною
інститут – саме той навчаль-
ний заклад, який дасть мені
гарне і достойне майбутнє.
Мене цікавить наука. І дуже
добре, що їй в нашому інсти-
туті, як і загалом в універси-
теті, приділяють велику увагу,
всіляко підтримують прагнення
студентів до неї.

Людмила ІЛЯШОВИЧ,
студентка І курсу

Карпатського інституту 

Ç Íîâèì Ðîêîì! Ç Ð³çäâîì Õðèñòîâèì!



Університет «Україна» ставить
собі за мету об’єднати зусилля
вчених, освітян, підприємців,
усієї громадськості для обгово-
рення та розв’язання широкого
кола проблем навчання і вихо-
вання людей з особливими пот-
ребами. Тому щорічно організо-
вує та проводить Міжнародну
практичну конференцію, прис-
вячену таким дуже важливим
питанням. Нинішнього року вже
VIII таке зібрання, як і у попе-
редні роки, підтримали Комітет
Верховної Ради України у спра-
вах пенсіонерів, ветеранів та
інвалідів, Міністерство праці та
соціальної політики України,
Міністерство освіти і науки Ук-
раїни, Міністерство у справах
сім’ї молоді та спорту, Київська
міська державна адміністрація,
Інститут спеціальної педагогіки
АПН України, Фонд соціального
захисту інвалідів, Національна
асамблея інвалідів України, Все-
українська молодіжна громадсь-
ка організація студентів-інвалі-
дів «Гаудеамус» та Благодійний
фонд «Добробут ХХІ століття».

Конференцію відкрив Прези-
дент університету П.М. Талан-
чук. Він привітав усіх присутніх,
представив гостей зібрання.

Вела конференцію проректор
університету з наукової роботи
К.О. Кольченко. 

На пленарних засіданнях – а
їх відбулося два – виступили зас-
тупник Міністра праці і соціаль-
ної політики В.М. Дяченко, на-
родний депутат України, голова
Національної асамблеї інвалідів
України В.М. Сушкевич, началь-
ник Відділу гуманітарної освіти
Міністерства освіти та науки Ук-
раїни М.Г. Юрловська, доктор
юридичних наук, професор
Університету «Україна» А.І. Бер-
лач, професор університету
ім. М. Драгоманова А.Г. Шев-
цов, ректор Карконоського ко-
легіуму (Польща), професор
Томаш Вінницький, науковець
Шауляйського університету (Лит-
ва) Людмила Радзівічієне, ректор
Житомирського економіко-гу-
манітарного інституту ВМУРоЛ
«Україна» О.М. Дікова-Фавор-
ська, заступник директора Все-
українського центру реабілітації
інвалідів Н.М. Малиновська,
представник Міністерства освіти

і науки України П.В. Кириченко та
один із провідних науковців Львів-
ської політехніки М. О. Сварник.

На цьогорічній конференції –
на пленарних і секційних засі-
даннях – чимало промовців заз-
начали, що Відкритий міжна-
родний університет розвитку
людини «Україна» – перший в
Україні вищий навчальний зак-
лад інтегрованого т-ипу, що
впевнено перетворюється на
один із провідних ВНЗ країни.
Дев’ять років напруженої праці
дозволили створити потужний
заклад ІV рівня акредитації, в
якому 8 факультетів, 13 інсти-
тутів, 10 філій, 16 регіональних та
110 локальних центрів дистан-
ційного навчання по всій країні.
Свідченням його успішного роз-
витку та правильності обраного
шляху є безперервне зростання
рейтингу: якщо 2003 року серед
ста десяти недержавних вищих
навчальних закладів він був на
восьмому місці, то 2007 року
піднявся вже на третє. Сьогодні
тут на денній, заочній і дис-
танційній формах навчання по-
над 47860 студентів, серед них –
понад 1800 із інвалідністю.

Університет «Україна» стає
потужним науковим центром.

Тут сформувалися оригінальні та
новаторські напрями науково-
дослідної роботи і традиції, які
вирізняють його з-поміж інших
навчальних закладів. Закономір-
но, що діяльність професорсь-
ко-викладацького складу на
чолі з Президентом Петром Та-
ланчуком не залишається поза
увагою міжнародних інституцій.
Так, до численних вітчизняних та
зарубіжних відзнак у 2006 році
додався почесний статус «Уні-
верситет Миру».

Нині в Києві триває зведення
нового університетського міс-
течка. Перший корпус із прилег-
лими спорудами у 2006 році вже
прийняв студентів. У ньому
розмістилися 3 факультети: еко-
номіки та менеджменту, біоме-
дичних і комп’ютерних техно-
логій. Опановує нові площі й
Інститут дистанційного навчання
зі своїми науково-виробничи-
ми підрозділами: лабораторією
інформаційно-комунікаційних
технологій та аудіовідеостудією.

Усім цим користується і мо-
лодь із особливим потребами.
На території університету на
рівні найвищих європейських
стандартів зводять перше в
Україні студентське містечко

безбар’єрного доступу. Воно стає
окрасою столиці та освітньої
системи України.

На другому пленарному засі-
данні були оголошені підсумки
двох конкурсів – студентських
наукових робіт за тематикою
конференції і наукових робіт
студентів із особливими потре-
бами (опубліковані в сьогод-
нішньому номері газети).

Загалом на конференції було
представлено 242 доповіді. Час-
тину їх було зачитано та обгово-
рено на засіданнях семи секцій.

Учасники конференції мали
змогу переглянути виставки
творчих робіт студентів із особ-
ливими потребами та технологій
лікувально-оздоровчого харчу-
вання, книжкову виставку.
Особливу увагу привернули ро-
боти студентів кафедри дизай-
ну. Вони, до речі, будуть вико-
ристані в оформленні оздоров-
чої бази нашого університету в
смт. Міжгір’я Закарпатської об-
ласті. Приїжджі мали змогу оз-
найомитися з новим корпусом
навчального закладу, поспілку-
ватися з його господарями – сту-
дентами і викладачами.

Власна інформація
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У центрі уваги – молодь
з особливими потребами
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Конференції

Президент П. М. Таланчук (праворуч) з високим гостем:
заступником Міністра праці і соціальної політики В. М. Дяченком. 
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Присуджено шість перших місць і нагороджено грошовими
преміями:

– Шумовську Тетяну Анатоліївну, студентку V курсу Хмельницько-
го інституту соціальних технологій спеціальності «Соціальна робота»,
за наукову роботу «Використання терапії кольором і світлом у процесі
соціального супроводу навчання студентів із особливими потребами
«. Науковий керівник: Церклевич В.С., викладач;

– Малютіну Людмилу Олексіївну, студентку VІ курсу Сумського гу-
манітарного інституту спеціальності «Фізична реабілітація», за науко-
ву роботу «Фізична реабілітація хворих на короткозорість». Науковий
керівник: Щербак Б. І., к.мед.н, доцент;

– Вельмик Світлану, Страйстер Кристину, студенток II курсу
Горлівської філії спеціальності «Облік і аудит», за наукову роботу
«Інваліди – їхнє місце в суспільно-корисній праці в Україні». Науко-
вий керівник: Макаренко А.В., викладач;

– Вергелес Інну Олександрівну, студентку V курсу спеціальності
«Соціальна робота», за наукову роботу «Критерії ефективності
соціальної роботи зі студентами з особливими потребами». Науко-
вий керівник: Тюптя Л.Т., к.пед.н., професор;

– Лопирьову Юлію Олександрівну, студентку VІ курсу спеціаль-
ності «Клінічна психологія», за наукову роботу «Психотравмуюче зна-
чення внутрішньо-особистісного конфлікту у формуванні неврозу».
Науковий керівник: Омелаєнко І.Б., к.психол.н., доцент;

– Лопушанську Ольгу Володимирівну, студентку ІІ курсу спеціаль-
ності «Правознавство», за наукову роботу «Працевлаштування
інвалідів: реалії сучасності та перспективи». Науковий керівник: Бер-
лач А.І., д.ю.н., професор.

Присуджено сім других місць і нагороджено грошовими
преміями:

– Флінту Ольгу Миколаївну, студентку V курсу Хмельницького
інституту соціальних технологій спеціальності «Фізична реабілітація»,
за наукову роботу «Вплив засобів кінезіотерапії та нетрадиційних ме-
тодик фізичної реабілітації на рухову активність дітей». Науковий
керівник: Веретко І.А., старший викладач;

– Вербицького Олександра Миколайовича, студента IV курсу
спеціальності «Фізична реабілітація», за наукову роботу «Комплексна
реабілітація дітей перших років життя з пологовими ураженнями
верхніх кінцівок». Науковий керівник: Щербакова Н.А., к.пед.н., доцент;

– Григорчук Тетяну Михайлівну, студентку V курсу Хмельницького
інституту соціальних технологій спеціальності «Соціальна робота», за
наукову роботу «Формування позитивного ставлення до людей із
особливими потребами як передумова їх ефективної інтеграції у
соціум». Науковий керівник: Церклевич В.С., викладач;

– Корець Лесю Василівну, студентку V курсу Луцького інституту
розвитку людини спеціальності «Фізична реабілітація», за наукову
роботу «Особливості психофізіологічних параметрів у молоді зі слу-
ховою депривацією». Науковий керівник: Бєлікова Н.О., к.біол.н., до-
цент;

– Коваля Євгена Євгеновича, Костюк Надію Зеноніївну, Мельник
Тетяну, студентів III курсу Івано-Франківської філії, за наукову роботу
«Дослідження електромагнітних механічних властивостей фе-
рошпінелей». Наукові керівники: Бакума Т. Д., к.фіз.-мат.н., доцент,
Шевчук О.В., асистент;

– Лич Анну Віталіївну, студентку VI курсу спеціальності «Фінанси»,
за наукову роботу «Доступність освіти у вищих навчальних закладах
для людей із особливими потребами: зарубіжний досвід та практика
в Україні». Науковий керівник: Рудюк Л.В., старший викладач;

– Грищенка Петра Миколайовича, студента VII курсу спеціальності
«Правознавство», за наукову роботу «Діти вулиці: проблеми безпри-
тульних дітей в Україні». Науковий керівник: Берлач А.І., д.ю.н., про-
фесор.

Присуджено вісім третіх місць і нагороджено грошовими
преміями:

– Жученко Богдану Сергіївну, студентку ІV курсу Полтавського
інституту економіки і права спеціальності «Фізична реабілітація», за
наукову роботу «Лікувальна фізична культура в реабілітації хворих на
сколіоз». Науковий керівник: Волошко Л.Б., к.пед.н., доцент;

– Терехову Вікторію Сергіївну, студентку ІV курсу Миколаївського
міжрегіонального інституту розвитку людини, спеціальності «Фізична
реабілітація», за наукову роботу «Інноваційні технології оздоровлен-
ня, виховання та навчання молоді». Науковий керівник: Мірян А.М.,
доцент;

– Кайчук Оксану Броніславівну, студентку VI курсу Хмельницького
інституту соціальних технологій спеціальності «Соціальна робота», за
наукову роботу «Підвищення комунікативних навичок та інтеграція
молоді з вадами зору в інтегрованому середовищі: соціально-педа-
гогічний аспект». Науковий керівник: Бурдаш М.В., ст. викладач;

– Муц Анжеліку Олегівну, студентку IV курсу Вінницького соціаль-
но-економічного інституту спеціальності «Психологія», за наукову ро-
боту «Дослідження психологічних особливостей ставлення здорових
людей до людей із особливими потребами». Науковий керівник: Лящ
О.П., к.пед.н, доцент;

– Гриневич Тетяну Василівну, студентку II курсу Луцького інституту
розвитку людини спеціальності «Туризм», за наукову роботу «Акту-
альні проблеми реставрації історико-культурного заповідника
«Луцький замок». Науковий керівник: Терлецький В.К., к.біол.н., до-
цент;

– Оніщук Наталію Миколаївну, студентку VІ курсу спеціальності
«Психологія», за наукову роботу «Вплив батьківського ставлення на
формування локусконтролю в підлітковому віці». Науковий керівник:
Пасічняк Р.Ф., к.психол.н., доцент;

– Долгого Станіслава Аркадійовича, студента V курсу спеціальності
«Правознавство», за наукову роботу «Правове регулювання бла-
годійної діяльності в Україні». Науковий керівник: Крупка Ю.М.,
к.ю.н., доцент;

– Атаманюк Оксану Андріївну, студентку V курсу Рівненського
інституту спеціальності «Фінанси», за наукову роботу «Проблеми та
перспективи зайнятості та працевлаштування людей із особливими
потребами в Україні». Науковий керівник: Вашай Ю.В., викладач.

Нагороджено грамотами та подарунками:
– Дергачову Наталію Анатоліївну, студентку V курсу Горлівської

філії спеціальності «Фізична реабілітація»;
– Юр’єву Світлану Юріївну, студентку V курсу Горлівської філії

спеціальності «Фізична реабілітація»;
– Мокича Дмитра Васильовича, студента IV курсу Луцького інсти-

туту розвитку людини спеціальності «Фізична реабілітація»;
– Панчука Сергія Віталійовича, студента V курсу Хмельницького

інституту соціальних технологій спеціальності «Соціальна робота»;
– Івахнова Вадима Сергійовича, студента V курсу Сумського гу-

манітарного інституту спеціальності «Правознавство»;
– Задорожню Вікторію Сергіївну, студентку ІІІ курсу Горлівської

філії;
– Ємельяненко Олену Костянтинівну, студентку ІІІ курсу Горлівсь-

кої філії спеціальності «Правознавство»;
– Ковальчук Олену Миколаївну, студентку VI курсу спеціальності

«Фінанси»;
– Білань Інну Вікторівну, студентку IІІ курсу спеціальності «Правоз-

навство»;
– Феркаляк Наталію Михайлівну, студентку V курсу спеціальності

«Технологія харчування»;
– Тарасенко Віталіну Миколаївну, студентку ІІІ курсу Полтавського

інституту економіки і права спеціальності «Переклад»;

26.12.2007 № 12-13 (91-92)

Студентська наука

Переможці конкурсу
Підбито підсумки VІ конкурсу студентських наукових робіт за тематикою VIIІ Міжнародної
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в
інтегрованому освітньому середовищі»



4

– Марчука Олександра Алімовича, студента VI курсу Хмельниць-
кого інституту соціальних технологій спеціальності «Соціальна робота»;

– Ковалюк Надію Василівну, студентку ІІ курсу Рівненського інсти-
туту спеціальності «Фінанси»;

– Кузьмінську Наталію Сергіївну, студентку ІІІ курсу Хмельницько-
го інституту соціальних технологій спеціальності «Видавнича справа
та редагування».

Нагороджено подяками та подарунками:
– Кондратюк Вікторію В’ячеславівну, студентку V курсу Рівненсько-

го інституту спеціальності «Економіка підприємства»;
– Грозовську Юлію Сергіївну, студентку III курсу Рівненського

інституту спеціальності «Облік і аудит»;
– Мурадову Гаяне Самвенівну, студентку III курсу Рівненського

інституту спеціальності «Фінанси»;
– Нечитайло Валентину Вікторівну, студентку IV курсу Рівненсь-

кого інституту спеціальності «Комп’ютерний еколого-економічний
моніторинг»;

– Котлубай Марину Сергіївну, студентку V курсу спеціальності «Ви-
давнича справа та редагування».

Нагороджено подяками:
– Колесник Аліну Юріївну, студентку V курсу Вінницького соціаль-

но-економічного інституту спеціальності «Соціальна робота»;
– Правник Наталію Петрівну, студентку V курсу Рівненського інсти-

туту спеціальності «Фінанси»;
– Борзенко Надію Юріївну, студентку V курсу Горлівської філії

спеціальності «Фізична реабілітація»;
– Яковенка Олександра Володимировича, студента V курсу

Горлівської філіїї спеціальності «Фізична реабілітація»;
– Авдєєнко Альону Сергіївну, студентку IV курсу Вінницького

соціально-економічного інституту спеціальності «Фізична реабілітація»;
– Блащук Тетяну Василівну, студентку IV курсу Вінницького соціаль-

но-економічного інституту спеціальності «Фізична реабілітація»;
– Рубаненко Людмилу Василівну, студентку VII курсу Вінницького

соціально-економічного інституту спеціальності «Соціальна робота»;
– Гусарук Тетяну Вікторівну, студентку V курсу Рівненського інсти-

туту спеціальності «Соціальна робота»;
– Парасину Ірину Анатоліївну, студентку V курсу Хмельницького

інституту соціальних технологій спеціальності «Психологія»;
– Борисенко Наталію Дмитрівну, студентку II курсу Рівненського

інституту спеціальності «Облік і аудит»;
– Панько Віту Юріївну, студентку IV курсу Рівненського інституту

спеціальності «Психологія»;
– Хуторну Катерину Іванівну, студентку VI курсу Вінницького

соціально-економічного інституту спеціальності «Психологія»;
– Голубєву Ольгу Вікторівну, студентку II курсу Рівненського інсти-

туту спеціальності «Економічна кібернетика»;
– Микулич Вікторію Ігорівну, студентку V

курсу Рівненського інституту спеціальності
«Комп’ютерний еколого-економічний моні-
торінг»;

– Бережну Юлію Вікторівну, студентку II
курсу Сумського гуманітарного інституту
спеціальності «Дизайн»;

– Єфіменка Олега Андріановича, студента
IV курсу Сумського гуманітарного інституту
спеціальності «Переклад»; 

– Середу Юлію Володимирівну, студентку
ІІІ курсу Горлівської філії;

– Видмиденко Тетяну Володимирівну, сту-
дентку ІІІ курсу спеціальності «Правознав-
ство»;

– Сачкову Ірину Сергіївну, студентку ІІІ
курсу спеціальності «Правознавство»;

– Дворську Оксану Олегівну, студентку ІІІ
курсу спеціальності «Правознавство»;

– Боханцеву Віталіну Юріївну, студентку ІІІ
курсу Горлівської філії;

– Кучеряву Вероніку Василівну, студентку
V курсу Вінницького соціально-еко-
номічного інституту спеціальності «Соці-
альна робота»;

– Демченко Альону Іванівну, студентку І курсу Вінницького
соціально-економічного інституту спеціальності «Соціальна робота»;

– Танцорову Ірину Миколаївну, студентку V курсу Вінницького
соціально-економічного інституту спеціальності «Соціальна робота».

Нагороджено грамотами наукових керівників студентів-пе-
реможців конкурсу із занесенням подяки до особової справи: 

– Тюптю Лідію Тимофіївну, кандидата педагогічних наук, професо-
ра, завідувачку кафедри соціальної роботи; 

– Берлача Анатолія Івановича, доктора юридичних наук, професо-
ра, завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінан-
сового права;

– Щербака Бориса Івановича, кандидата медичних наук, доцента
Сумського гуманітарного інституту;

– Волошко Ларису Борисівну, кандидата педагогічних наук, доцен-
та Полтавського інституту економіки і права;

– Щербакову Ніну Анатоліївну, кандидата педагогічних наук, до-
цента кафедри реабілітації;

– Церклевич Вікторію Сергіївну, викладача Хмельницького інсти-
туту соціальних технологій; 

– Мірян Аллу Миколаївну, доцента Миколаївського міжрегіональ-
ного інституту розвитку людини; 

– Бурдаш Марину Василівну, старшого викладача Хмельницького
інституту соціальних технологій;

– Бєлікову Наталію Олександрівну, кандидата біологічних наук, до-
цента Луцького інституту розвитку людини;

– Лящ Оксану Павлівну, кандидата психологічних наук, доцента
Вінницького соціально-економічного інституту;

– Макаренко Анну Володимирівну, викладача Горлівської філії; 
– Терлецького Володимира Карловича, кандидата біологічних на-

ук, доцента Луцького інституту розвитку людини; 
– Бакуму Тамару Дмитрівну, кандидата фізико-математичних на-

ук, доцента Івано-Франківської філії; 
– Шевчук Олену Вікторівну, асистента Івано-Франківської філії; 
– Омелаєнка Ігоря Борисовича, кандидата психологічних наук, до-

цента кафедри клінічної психології; 
– Пасічняк Руслану Федорівну, кандидата психологічних наук, до-

цента кафедри психології;
– Веретко Ірину Андріївну, старшого викладача Хмельницького

інституту соціальних технологій;
– Крупку Юрія Миколайовича, кандидата юридичних наук, доцен-

та кафедри господарського права;
– Рудюк Людмилу Василівну, старшого викладача кафедри

фінансів;
– Вашай Юлію Володимирівну, викладача Рівненського інституту.
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Надано Стипендію імені професора Н. П. Воллернера у галузі
технічних наук:

– Пазичу Артему Івановичу, студенту VI курсу спеціальності
«Комп’ютерні системи та мережі», за наукову роботу «Вироблення
єдиного підходу до збереження та обробки результатів виконання
тестових завдань». Науковий керівник: Кисельов Г.Д., доцент, с.н.с. 

Розподілено Стипендію ім. професора Н.Г.Дорофеєвої між
студентами-переможцями таким чином:

за напрямом «Хімія, екологія, біотехнологія»:
1 місце – Форостовець Тетяна Валеріївна, студентка IV курсу

спеціальності «Технологія харчування», за наукову роботу «Визна-
чення якості пельменів різних виробників України». Науковий
керівник: Ромоданова В.О., к.т.н., професор;

за напрямом «Фізична реабілітація»:
1 місце – Гненна Леся Миколаївна, студентка V курсу  Хмельниць-

кого інституту соціальних технологій спеціальності «Фізична ре-
абілітація», за наукову роботу «Реабілітація при вроджених вадах
серця у дітей 8-10 років». Науковий керівник: Кравчук Л.С., заступник
зав. кафедри фізичної реабілітації;

2 місце – Столярчук Олег Іванович,  студент VI курсу Хмельницько-
го інституту соціальних технологій спеціальності «Фізична ре-
абілітація», за наукову роботу «Зародження та розвиток спортивного
руху в Україні як засіб  реабілітації серед неповносправних». Науко-
вий керівник: Веретко І.А., ст. викладач;

3 місце – Шаталова Анастасія, Ковбасенко Олена, Погоріла Ольга,
студентки V курсу Сумського гуманітарного інституту спеціальності
«Фізична реабілітація», за наукову роботу «Фізична реабілітація хво-
рих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки після
хірургічного лікування в Краснопільській районній лікарні». Науко-
вий керівник: 

Сорока Г.М., к.мед.н., доцент;
за напрямом «Економічні науки»:
1 місце – Луканіна Ольга Ігорівна, студентка VІ курсу спеціальності

«Фінанси», за наукову роботу «Економіко-правові аспекти проблеми
зайнятості інвалідів». Науковий керівник: Рудюк Л.В.; 

2 місце – Брайчук Катерина Миколаївна, студентка ІІ курсу
спеціальності «Менеджемент зовнішньоекономічної діяльності», за
наукову роботу «Застосування  демпінгу та антидемпінгового ме-
ханізму в Україні». Науковий керівник: Карпенко С.В., к.е.н., доцент;

3 місце – Тропанець Олена Іванівна, студентка IV курсу спеціаль-
ності «Менеджемент зовнішньоекономічної діяльності», за наукову
роботу «Інноваційна продукція, основні стратегії формування». Нау-
ковий керівник: Карпенко С.В., к.е.н. доцент.

Розподілено Стипендію  Шарон Равер-Лампман між студен-
тами-переможцями таким чином:

1 місце – Яворська Інна Олександрівна, студентка V курсу Хмель-
ницького інституту соціальних технологій спеціальності «Соціальна
робота», за наукову роботу «Артотерапія як чинник соціалізації дітей-
сиріт із обмеженими можливостями у дитячих будинках інтернатно-
го типу». Науковий керівник: Гурман О.М., заступник завідувача ка-
федри соціальної роботи;

2 місце – Данильченко Юрій Дмитрович, студент Полтавського
інституту економіки і права спеціальності «Соціальна робота», за нау-
кову роботу «Досвід застосування бібліотерапевтичного тренінгу в
роботі студентського клубу «Терра інкогніто». Науковий керівник: Ко-
валенко О.Г., к.психол.н., доцент;

3 місце – Люлько Дмитро Миколайович, студент ІV курсу Хмель-
ницького інституту соціальних технологій спеціальності «Соціальна
робота», за наукову роботу «Пріоритетні напрями роботи з молоддю
з обмеженими функціональними можливостями в контексті роботи
Науково-методичного центру інтегрованого навчання та соціально-
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Студентська наука

Кращих визначено
Підбито підсумки IV Конкурсу наукових робіт студентів з інвалідністю за тематикою наукових
досліджень університету, проведеного в рамках VІІI Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі»

педагогічної реабілітації студентів ХІСТ ВМУРоЛ «Україна». Науковий
керівник: 

Матвійчук Т.В., викладач.
Розподілено Стипендію Грега Лампмана між студентами-пе-

реможцями таким чином:
1 місце – Смірнова Катерина Геннадіївна, студентка III курсу

спеціальності «Переклад», за наукову роботу «Нове в документоз-
навстві Федеративної Республіки Німеччина». Науковий керівник:
Максимчук В.С., доцент;

2 місце – Володін Дмитро Сергійович, студент V курсу  Миколаївсь-
кого міжрегіонального інституту розвитку людини спеціальності «Пе-
реклад» за наукову роботу «Переклад власних назв українською мо-
вою». Науковий керівник: Орлова О.В., доцент.

Нагороджено стипендією Національної асамблеї інвалідів Ук-
раїни:

– Білоуса Андрія Дмитровича, студента V курсу Сумського гуманітар-
ного інституту спеціальності «Правознавство», за наукову роботу «Дер-
жавні гарантії соціальної захищеності інвалідів в Україні як показник
розвитку суспільства». Науковий керівник: Федотенко О.Г., ст. викладач.

Нагороджено грамотами та подарунками:
– Ільїна Андрія Михайловича, студента VI курсу Дніпропетровсь-

кої філії спеціальності «Дизайн»;
– Іватю Василя Володимировича, студента V курсу Луцького інсти-

туту розвитку людини спеціальності «Фізична реабілітація»;
– Задорожнюк Марину Миколаївну, студентку III курсу  Вінницько-

го соціально-економічного інституту спеціальності «Документознав-
ство та інформаційна діяльність».

Нагороджено грамотами наукових керівників студентів-пе-
реможців конкурсу із занесенням подяки до особової справи:

– Рудюк Людмилу Василівну, старшого викладача кафедри фінансів;
– Карпенка Сергія  Володимировича, кандидата економічних наук, до-

цента, завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;
– Кисельова Геннадія Дмитровича, кандидата технічних наук, до-

цента, старшого наукового співробітника кафедри системного проек-
тування НТУУ «КПІ»;

– Ромоданову Валентину Олександрівну, кандидата технічних на-
ук, професора кафедри технології харчування;

– Гурман Олену Миколаївну, заступника завідувача кафедри
Хмельницького інституту соціальних технологій;

– Коваленко Олену Григорівну, кандидата психологічних наук, до-
цента Полтавського інституту економіки і права;

– Матвійчук Тетяну Владиславівну, викладача Хмельницького
інституту соціальних технологій;

– Іванашко Оксану Євгенівну,  кандидата психологічних наук, до-
цента кафедри гуманітарних дисциплін;

– Максимчука Валентина Спиридоновича, доцента кафедри теорії
та практики перекладу;

– Орлову Олену В’ячеславівну, доцента кафедри іноземної філо-
логії та перекладу Миколаївського міжрегіонального  інституту роз-
витку людини;

– Красиленка  Володимира Григоровича, кандидата технічних  на-
ук, доцента кафедри інформаційних технологій Вінницького соціаль-
но-економічного інституту;

– Кравчук Людмилу Степанівну, заступника завідувача кафедри
Хмельницького інституту соціальних  технологій;

– Веретко Ірину Андріївну, старшого викладача Хмельницького
інституту соціальних технологій;

– Сороку Галину Михайлівну,  кандидата медичних наук, доцента
Сумського гуманітарного інституту.

– Федотенко Ольгу Григорівну, старшого викладача Сумського гу-
манітарного інституту.
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Фестивалі

Розмаїття талантів
Кажуть, і, як правило, спра-

ведливо, про особливу тала-
новитість українців. І співати
гарно вміють, і затанцювати
красиво спроможні. Загалом
творче начало сильне мало не
в кожного нашого співвітчиз-
ника.

Це ще раз підтвердив не-
давній, уже п’ятий, фести-
валь «Сяйво надій». Він про-
водиться для студентів із
особливими потребами. 

Два дні тривало це чудове
дійство. До участі у фестивалі
допускалися колективні та
індивідуальні роботи за чотир-
надцятьма номінаціями.

Справжнім сузір’ям талантів
можна назвати це свято. На нь-
ого з’їхалися студенти з 14 тери-
торіально відокремлених під-
розділів. П’ятнадцятим учасни-
ком, зазвичай досить представ-
ницьким, була базова структу-
ра університету.

Як і попередні роки, місцем
проведення напівфіналу і фіна-
лу було обрано Палац культури
«Дарниця». Учасники, гості та
глядачі фестивалю і першого, і
другого дня мали змогу перег-
лянути цікаву виставку творчих
робіт конкурсантів. Свої набутки
представляли та охоче спілку-
валися з усіма зацікавленими
людьми автори дизайнерських
проектів, художніх фотографій,
вишивок, аплікацій… Розмов-
ляю з чорнявою дівчинкою із
Горлівки Даринкою Горєлою.
Третьокурсниця факультету ком-
п’ютерних технологій пред-
ставила чудові аплікації із со-
ломки, а також в’язані вироби.
Дівчина вперше на фестивалі
«Сяйво надій», хоча досвід
участі в різного роду конкурсах –
міських, обласних – має, була
їх призером і переможницею.

Єгор Поздняков – студент
третього курсу Мелітопольсь-
кого інституту, де оволодіває
спеціальністю інженера-техно-
лога. Останнє захоплення хлоп-
ця – ліпка з пластиліну. На
відміну від Даші, Єгор – не но-
вачок на фестивалі «Сяйво
надій». Тож почувається впев-
нено. Дуже допомагає юнакові
підтримка з боку матері – Світ-
лани Володимирівни. До речі,
жінка, теж творча людина,

приїхала на студентський фес-
тиваль не з порожніми руками.
Вона привезла з Мелітополя і
виставила на загальний огляд
п’ять вишивок.

Потужно була представлена
кафедра дизайну базової струк-
тури університету.

Розмовляю з Тетяною Мой-
сеєнко, Андрієм Яремком і Ста-
ніславом Берстеньовим. Різні
роботи представили на фести-
валі ці третьокурсники. У Ста-
ніслава це дизайн-проекти бла-
гоустрою скверу по вулиці Січо-
вих стрільців, а також дитячого
майданчика. Андрій спроекту-
вав оформлення каплички і ви-
готовив красиві писанки. Цікаві
роботи й у Тетяни. Майбутні
дизайнери попросили добрим
словом згадати їхніх настав-
ників, викладачів Любов Гри-
горівну Гусєву, Леоніда Йоси-
повича Гука і Юрія Миколайо-
вича Кущенка, котрі чимало
роблять для їхнього творчого
становлення.

Чудове дійство відкрила пер-
ший проректор університету,
голова оргкомітету Л.Ф.Рома-
ненко. Було чимало інших вітань
від багатьох гостей фестивалю.

А потім на сцені Палацу культури
один одного змінювали співа-
ки, танцюристи. Причому не
тільки учасники фестивалю, а й
гості. Зокрема, гарно виступали
колективи і солісти Центру сту-
дентської творчості базової
структури нашого університету.
Чудово виконали вальс пра-
цівник навчального закладу
Михайло Савельєв і дворазова
чемпіонка світу з танців на візках
Олена Глушкова. На висоті був і
гурт «Київ».

Не просто було журі визначи-
ти переможців. Назвемо їх за
номінаціями:

«Декоративно-прикладна» –
Горена Дар’я (Горлівка);

«Виконавче мистецтво» – Іри-
на Казимір, Дмитро Зима (Київ);

«Пісенний вернісаж» – Марія
Раулець (Миколаїв);

«Авторська пісня» – Юлія Со-
лодовська (Кременчук);

«Країна фантазій» – Іван Бе-
резка (Горлівка);

«Спортсмен року» – Андрій
Ткаченко (Київ);

«Науковець року» – Катери-
на Смирнова (Київ);

«Жестова пісня» – Ольга
Шпак (Хмельницький);

«Фотографічна» – Максим
Гунько (Нова Каховка);

«Літературна» – Інна Олійник
(Київ);

«Музична» – Олексій Мото-
вильник (Київ);

«Художня» – Володимир
Лубін (Кіровоград);

«Дизайн» – Станіслав Берс-
теньов (Київ).

Десять відзнак установила
громадська організація сту-
дентів-інвалідів «Гаудеамус»,
кілька – спонсори фестивалю.

Було ще чимало призів. Так,
особливий приз за активну
участь у всіх фестивалях вру-
чено вже згадуваному Єгору
Позднякову з Мелітополя. Приз
глядацьких симпатій дістався
Надії Чумаковій із Хмельниць-
кого.

Путівку на п’ятиденний від-
починок на базі підготовки па-
ралімпійців в Євпаторії від На-
ціональної асоціації інвалідів
України отримала Ірина Чека-
новська з Хмельницького.

Анатолій УРБАН
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На знімку: переможниця фестивалю Дар’я Горєла з Горлівки.
Фото Лариси ЗОТОВОЇ
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Ювілей навчального закладу,
як і будь-якого колективу, завж-
ди непересічна подія. Навіть 
якщо ця дата не така й велика.
Тож до першого десятиріччя на-
шого університету чи не кожен
його студент, викладач, співро-
бітник намагається (чи намага-
тиметься) зробити щось гарне.
Це можуть бути успіхи у нав-
чанні, роботі, досягнення у спорті
чи самодіяльній творчості…
Врешті-решт варіантів чимало.
Про один із них наша розповідь.

Серед творчих осередків уні-
верситету чи не найпримітніша
кафедра дизайну. І викладачі, 
і студенти її беруть постійну
участь у різних виставках, кон-
курсах, гідно представляючи
навчальний заклад, виборюючи
на них, як правило, високі місця.

Не став винятком і нинішній
рік. Наприкінці жовтня Київсь-
кий годинниковий завод зап-
росив усіх бажаючих, у тому
числі студентів та аспірантів, до
участі у конкурсі ескізів «Сучас-
ний український годинник».
Але так трапилося, що інфор-
мацію на кафедрі дизайну от-
римали лише в середині листо-
пада, за кілька днів до кінцево-
го терміну подачі робіт на кон-
курс. Тож бажаючим позмага-
тися, випробувати свої творчі

можливості довелося скрутно.
Четверо третьокурсників устиг-
ли представити свої ескізи. Бу-
ло б більше робіт з кафедри,
якби  не обмаль часу.

Роботи конкурсантів – а се-
ред них були і професіонали, й
аматори – оцінювали члени журі
з участю організаторів та співор-
ганізаторів такого змагання. За-
галом було представлено понад
100 ескізів. При визначенні пере-
можців серед аматорів врахову-
вались такі критерії, як візуальна
краса, функціональність, інно-
ваційність, художній зміст і на-
явність власного стилю.

Спочатку були відібрані 20
робіт. Цікаво, що до них потра-
пили ескізи всіх представників
нашого університету. Назвемо
цих студентів. У конкурсі взяли
участь третьокурсники Дмитро
Височанський, Станіслав Берс-
теньов, Олексій Дяченко і п’яти-
курсник Роман Чечуга. Перші
два стали переможцями предс-
тавницького творчого змагання.
Дмитро і Станіслав стали кра-
щими у різних номінаціях: пер-
ший – «Функціональність»,
другий – «Інноваційність». Крім
дипломів, отримали ще й іменні
годинники. До речі, обидва
одразу ж замінили свої колишні
годинники подарунковими.

Станіслав відверто признався,
що в принципі не сподівався на
перемогу. Бо й суперників було
чимало, і з досвідом відповідним.
Зокрема, студенти кафедр ди-
зайну Київського національного
Університету будівництва і архі-
тектури та університету культури.

Не був упевнений в успіху і
Дмитро.

– Дуже хотілося стати учасни-
ком конкурсу, – пояснив хлопець
через сурдоперекладача. – Не
так важливо перемогти. Але
будь-який успіх приємний.

Дмитро Височанський – хло-
пець з характером. Від народ-
ження нечуючий. Але і в школі-
інтернаті, і в університеті не

пасує перед труднощами, вчить-
ся не гірше за здорових ровес-
ників. Коли я запитав Дмитра
про його захоплення, то дізнався,
що навчання у нього на першо-
му плані. Вибір зробив свідомо,
бо ще в шкільні роки всерйоз
захопився малюванням. Май-
бутня професія дуже подобаєть-
ся, тож прагне використати всі
можливості для вдосконалення
вже сьогодні. Читаю своєрідну
анотацію роботи, написану сту-
дентом Д. Височанським:

«Створюючи ескіз сучасного
українського годинника, я праг-
нув знайти таку його форму,
яка відрізнялась би від біль-
шості годинників, що мають
круглу форму. Дизайн відобра-
жає довершеність форми, пе-
редбачає багатофункціональ-
ність, зручність у використанні,
застосування високоякісних оз-
доблювальних матеріалів».

Найкращої думки про всіх
чотирьох конкурсантів професор
Олександр Романович Горбик:

– Дуже старанні хлопці. До-
питливі, а це не зайве в нашій
творчості. І у стосунках із викла-
дачами, студентами теж на ви-
соті: доброзичливі, ввічливі. Ду-
же вірю в їхнє гарне майбутнє.
До речі, промисловий дизайн не
зовсім за нашою професією.
У нас здебільшого дизайн інтер’є-
ру. Тож успіх наших вихованців
особливо цінний. Так само, як і
те, що два з чотирьох конкур-
сантів – Дмитро Височанський і
Олексій Дяченко – з особливими
потребами. І їм набагато важче у
навчанні і загалом у житті, ніж
здоровим ровесникам.

Анатолій УРБАН

Гідно представили університет
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«Україна» – Україні

Дмитро Височанський

Група учасників конкурсу. Другий праворуч – Станіслав Берстеньов
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Влітку всі нарікали на спеку.
Потерпали від спраги. А зараз,
для багатьох несподівано рано,
настав час кутатися та берегтися
від застуди.

Чим загрожує вона? Зазвичай
ускладнення після гострих рес-
піраторних інфекцій легші, аніж
після грипу. Після ГРЗ збільшують-
ся лімфатичні вузли, з’являються
ларингіти, фарингіти, трахеїти.

Дехто при цьому вперто про-
довжує ходити на роботу. І чи-
нить неправильно. При застуді
слід уникати контакту з людь-
ми. Хворий хоча б три дні має
відлежатися вдома. Слід прий-
мати полівітаміни (краще віта-
мін С), відхаркувальні засоби.
Можна також якийсь із загаль-
них стимуляторів: настоянку
жень-шеню, елеутерококу або
ехінацеї. Імунну систему можна
активізувати імуномодулято-
рами: арбідолом, аміксином,
ізопринозином, гропринози-
ном. Ці препарати мають ще й
противірусну активність.

При застуді людей, як прави-
ло, температурить. Та, буває,
температура не підіймається.
Але не радійте цьому. Бо за та-
кого варіанту імунна система
працює слабо і не бореться з
хворобою. Тож людина одужу-
ватиме довше. Їй потрібно не
«душити» вірус антивірусними
препаратами, а підвищувати
імунітет: приймати імуностиму-
лятори, препарати, які поліпшу-
ють обмін речовин.

Багато хворих вважають ду-
же помічним гарячу ванну,
душ, миття голови. Одразу
скажу: при високій температурі
не треба, а при невеликій усе
це корисно. Додаткове зігрі-
вання стимулює роботу імунної
системи. Добре також пропіт-
ніти у лазні, але не в компанії,
щоб не заражати інших лю-
дей.

Корисно пити багато рідини.
Бажано з аскорбіновою кисло-
тою або лимонним соком.

Чимало людей впевнені, що
застуду лікує горілка з перцем
чи вино. Так, горілка посилює
кровообіг. Нею добре полоска-
ти горло, завдяки чому стиму-
люється імунна система. Всере-
дину приймати оковиту для
імунітету не варто. Але тепле
червоне вино розслаблює брон-
хи, допомагає відходженню
мокроти з них. Його корисно
тим, у кого бронхіт. Але не біль-
ше ніж 200 грамів.

Більшість застуджених нама-
гаються будь-що збити, як вони
кажуть, температуру. Збивають
не температуру, а лікують лю-
дину. Якщо шкіра волога, роже-
ва, людина пітніє – терморегу-
ляція нормальна, хворий сам
себе охолоджує. У цьому ви-
падку потрібно збивати темпе-
ратуру, коли вона вище 39 гра-
дусів. Якщо тіло гаряче, сухе,
бліде, не пітніє – знижувати
температуру необхідно будь-
яку. Лише не хімією, а обтиран-

ням водою з оцтом, зі спиртом,
просто прохолодною водою.
Пити прохолодну воду – близь-
ко 20 градусів.

Буває, що в колективі всі вод-
ночас хворіють. Щоб не зарази-
тися, приймайте препарати, що
активізують імунітет: великі до-
зи вітаміну С (до 1 грама на
день протягом 10-12 днів), го-
меопатичний препарат антиг-
рипін, розчинений у гарячій
воді, або ж арбідол, аміксин,
ізопринозин, пропринозин.

А тепер щодо грипу. Він дуже
небезпечний для дітей, особли-
во до 12 років. Причина зро-
зуміла – у хлопчиків та дівчаток
ще не сформувалася імунна
система.

Небезпечний грип і для осіб із
захворюваннями серцево-су-
динної системи, органів дихан-
ня, з нейроінфрекцією. І для
літніх – старших за 60 років. Як
відомо, імунна система слаб-
шає з віком.

В аптечній мережі можуть
вам запропонувати різнома-
нітні сиропи проти кашлю. Що
треба знати про них? Є сиропи
від кашлю рослинного поход-
ження – ці нешкідливі. А є сиро-
пи, що містять псевдоефедрин
або сембутанол, – препарати
для розширення бронхів. Ці си-
ропи небажано давати дітям до
12 років, особам із гіпер-
тонічною хворобою, із захво-
рюваннями серцево-судинної
системи.

Дехто запитує: який із кашлів
небезпечніший? Сухий чи той,
при якому щось відхаркується?
Перший з них не те, що більш
небезпечний, він більше висна-
жує пацієнта. Сухий кашель
треба придушувати – лібікси-
ном, тусупрексом. Він буває від
вірусної інфекції. А мокрий ка-
шель від бактерій, тобто він
змиває бактерії, після нього
стає легше. Його потрібно сти-
мулювати – амброксол, лазол-
ван тощо.

При температурі потрібно
пітніти, бо з потом виходять
токсини і шлаки, охолоджуєть-
ся організм. Від цього людині
загалом стає легше.

Насамкінець про цілющі
властивості часнику. Кажуть,
якщо носити цей овоч на шиї,
то він відлякуватиме віруси. Од-
разу скажу: так. Відлякуватиме,
тільки не віруси, а інших людей
своїм специфічним запахом. А
для боротьби з вірусом корис-
но нарізати часник у банку, зак-
рити її пластиковою кришкою,
прорізати дві дірки. В одну
вставити трубочку для соку і
вдихати кожною ніздрею по
черзі повітря з трубочки – чудо-
ве лікування.

Матеріал підготувала
Надія НАТРУСНА,

головний лікар управління 
соціальної адаптації та 

реабілітації університету

Ваше здоров’я

Ох уже ця застуда

Співпраця

Канадський учений — студентам 
нашого університету

Постійні дружні зв’язки з вик-
ладачами і студентами факуль-
тету філології та масових ко-
мунікацій підтримує відомий
український вчений-мікробіо-
лог Євген Рослицький, який
мешкає в Канаді. Його приїзди
в Україну щоразу ознаменову-
ються діловими зустрічами та
благодійними акціями. Він є іні-
ціатором збирання коштів се-
ред українців Канади і передачі
їх безпосередньо молодим
людям, які постраждали від

катастрофи на Чорнобильській
АЕС, а також організатором ліку-
вання окремих студентів на Кубі.

Євген Рослицький – не лише
відомий вчений-мікробіолог,
але й знаний у Канаді перекла-
дач та видавець. Вершиною йо-
го перекладацької діяльності
став біографічний роман про
Шевченка польського пись-
менника Єжи Єнджеєвича «Ук-
раїнські ночі або родовід
генія». Під час зустрічі в універ-
ситеті він подарував цю книгу

для бібліотеки факультету філо-
логії та масових комунікацій.

Водночас Євген Рослицький
висловив готовність передати
безкоштовно свою багатотомну
власну бібліотеку для потреб
науковців та студентів Універ-
ситету «Україна».

Нещодавно на сторінках жур-
налу «Рідношкільник» (м. То-
ронто), де учений є головним
редактором, він широко предс-
тавив поетичну творчість сту-
дента факультету філології та

масових комунікацій Геннадія
Горового, детально розповівши
про його складну долю людини
з особливими потребами і на-
даними університетом можли-
востями отримати безкоштовну
вищу освіту.

Василь ГУБАРЕЦЬ,
завідувач кафедри
видавничої справи

та редагування
базової структури

університету
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Наші інтерв’ю

Непередбачена історія любові і життя
Народний поет-пісняр, воло-

дар усіх можливих державних
регалій і відзнак, 50-річчя твор-
чої діяльності якого недавно
відзначала Україна, все ж не
є кумиром сучасної української
молоді. Як кажуть молоді лю-
ди – «Не той формат». То що ж
за «формат» має поет В. Кри-
щенко, автор понад 800 пісень,
багато з яких вважають народ-
ними. Пригадуєте? – «Наливай-
те, браття, кришталеві чаші,
щоб шаблі не брали, щоб кулі
минали голівоньки наші…», або
інші, ліричні:

Стрілися двоє, що долею
схожі,

Може десь тут, або може десь
там…

Дивляться в очі, чи вірити
можна

Теплій руці і привітним словам.
Вадим Дмитрович охоче по-

годжується з тим, що в пісні
існує «віковий бар’єр», і це нор-
мально. До справжніх почуттів
треба доростати, дорослішати,
щоб відчути власним серцем
всю глибину найяскравіших і
далеко  не безболісних порухів
власної душі. Кожний із нас, і
лише у свій час, визначений до-
лею, відкриває для себе велику
таїну  Любові, бо:

Усі ми прагнемо любові,
Чи юні, чи немолоді,
Усі ми, як листки вербові
На темній і сумній воді.
І тоді ми звертаємось до

справжньої поезії, до спра-
вжньої пісні. І вже тоді нам без
Вадима Крищенка не обійтись.
Бо його талант – це вміння че-
рез пісенне слово спілкуватися з
нашими душами, де біль і ра-
дість жадають, вимагають втіхи
і розуміння. Такий от містичний
зв’язок між нами і незбагнен-
ною владою поезії.

Ми зустрілися з Вадимом
Дмитровичем в його невелич-
кому, але затишному офісі на
вул. Анрі Барбюса. Славетний
поет зблизька виявився дуже
доброзичливим і цілком дос-
тупним, без тіні «зірковості».
Високий, ставний без огляду на
вік, з пишною, хоч і «засніже-
ною» шевелюрою. Виразні, із
серпанком смутку карі очі на
красивому, з правильними ри-
сами обличчі, над яким літа не
владні. Вражає погляд – добрий,
всерозуміючий, дуже відкритий

і довірливий – так дивляться на
світ або зовсім молоді люди,
або істинно віруючі.

Про нашу «Alma mater» Ва-
дим Крищенко дещо обізнаний
зі своїх джерел.

– Про Ваш Університет «Ук-
раїна» знаю як про вуз, в якому
мають можливість навчатися
студенти з незаможних родин
та студенти-інваліди. Це дуже
важливо для нашої освіти.
А Вашого керівника і Президен-
та університету Таланчука П. М.,
хоч і не мав честі знати особис-
то, дуже шаную ще з тих пам’ят-
них часів, коли він вчинив як
дуже мужня людина і патріот,
надавши дозвіл на проведення
у приміщенні свого вузу (він,
наскільки я пам’ятаю, був тоді
ректором Київського політе-
ху) Першого з’їзду Народного
руху України. Тоді це був
дійсно вчинок, вартий пам’яті
і поваги.

– Питання традиційне. Як
відбувається Поет?

– Я народився у студентський
родині, у гуртожитку, і був учи-
тельським дитям. Село, дитин-
ство, війна. Людина формується
воістину з дитячих років. Я вдяч-
ний джерельним основам люд-
ської моралі, яку втілювали мої
батьки, сільські вчителі-інтелі-
генти. Ми з братом дуже чекали
батька з війни, і, на щастя, до-
чекались. Але, коли мені було
13 років, померла моя люба ма-
туся. Так сталось, що така ж пе-
чальна доля спіткала і мого мо-
лодшого сина. Моя дружина,
його мати, також пішла з життя,
коли йому було 13 років.

Після закінчення школи я з-
поміж двох покликань душі –
журналістики і театрального
мистецтва – обрав журналісти-
ку. Багато моїх однокурсників
стали потім відомими письмен-
никами – Роберт Третьяков,
Олекса Мусієнко, Борис Олій-
ник, Василь Захарченко… Я пи-
сав вірші, але довгий час імену-
вався в розряді українських по-
етів «…та інші».

Добре пам’ятаю, коли Андрій
Малишко, почитавши мої вір-
ші, висловився: «Ну, Вадиме,
твої вірші, як пісня…». Я тоді не
міг навіть визначитись, чи доб-
ре це, чи погано.

– Яка музика подобається
Вам особисто?

– Мені подобається україн-
ський мелос і змістовні слова.
А молоді перш за все потрібен
рух, енергійні ритми. Але піз-
ніше молоді люди все одно
звернуться до мелодійної пісні,
бо в ній є душа. Я працюю в
жанрі традиційної української
мелодійної пісні, побудованої
на народній пісні. Хоча не раз
був свідком, коли популярні на-
родні пісні, як от «Ти ж мене
підманула, ти ж мене підвела»,
іноземці сприймали як сучасні.

– Чи відчуваєте Ви державну
підтримку української пісні?

– Радіо підтримує, телеба-
чення категорично ні. Ті люди,
в чиїх руках телебачення України,
заявляють, що українська пісня
фінансово неспроможна, а от,
наприклад, російська ресторан-
на співачка Люба Успенська –
у них «всесвітньовідома», тому
вона може розраховувати на
повні глядацькі зали, тобто
фінансовий успіх  і, відповідно,
на увагу телевізійників. При ць-
ому, друковані засоби інфор-
мації з пієтетом і один з-попе-
ред другого пишуть про кон-
церти подібних зірок «світового
масштабу», а про концерти по-
справжньому Народної співач-
ки, нині покійної Раїси Кири-
ченко жодна газета не згадува-
ла й словом. Чому ж тоді ма-
ють повний аншлаг українські
митці, коли їм усе-таки з вели-
чезними труднощами вдається
пробитися на всеукраїнську
сцену? Постає питання, з якою
метою вигідно експлуатувати
міф про фінансову неспро-
можність української пісні?
Я вбачаю в цьому виразну і не-
приховану антиукраїнську по-
зицію людей, які волею недоб-
рої долі займаються форму-
ванням суспільної свідомості і
культури.

– Але чому не сталося по-
зитивних змін у цьому плані,
коли Міністерство культури
очолила Оксана Білозір, по-
пулярна українська співачка
і, не сумніваюсь у цьому, пат-
ріотка української пісні?

– Все це дійсно так, але О. Бі-
лозір була міністром культури
зовсім недовго, хоча найго-
ловніша причина полягає в тому,
що творчі люди, митці не мо-
жуть стати хорошими чиновни-
ками. Так було і з Іваном Дзю-

бою, незаперечним духовним,
моральним  авторитетом в Ук-
раїні. Та й Богдан Ступка, як
геніальний актор, лише добре
грав роль міністра культури
у свій час. Міністром культури
має бути талановитий, патріо-
тично налаштований, але все ж
чиновник у нормальному ро-
зумінні цього слова.

– Розкажіть, як працює поет?
Прозаїки, наприклад, часто
ставлять собі планові завдан-
ня, наприклад, писати в день
10 сторінок. Але ж поету пот-
рібно особливе натхнення? 

– Це не зовсім так, але можу
сказати, що є час і такі місця, де
пишеться особливо легко. Нап-
риклад, періодично я підлікову-
юсь у Феофанії, яка розташова-
на на території монастирського
саду. Там, безперечно, особли-
ва аура. А в інший час я просто
сідаю за письмовий стіл і почи-
наю працювати, а творчий
настрій з’являється у процесі
напруженої роботи – пишу,
впорядковую…

– Які композитори і вико-
навці стали Вашими?

– Першим композитором був
Климент Домінчин, потім Ігор
Поклад, Геннадій Татарченко,
Олександр Злотник, Володи-
мир Домшинський… Їх було не
багато і не мало, але хороших і
різних.

Із українських співаків се-
реднього і старшого поколінь,
мабуть, не було жодного, хто б
не виконував мої пісні. Багать-
ом із них я дав, так би мовити,
«путівку в життя». Наприклад,

Закінчення на 10 стор.
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Аллу Кудлай я з Климентієм
Домінчином знайшов у хорі
імені Верьовки. Композитор
Ігор Білозір привів до мене Ок-
сану Білозір. Її першою «моєю»
піснею стала пісня «Ласкаво
просимо». Виконавцями моїх
пісень були і є Павло Дворсь-
кий, Віталій Білоножко, Надія
Шестакова-Крутова, Павло
Зібров, Катя Бужинська, Віктор
Шпортько… і, звичайно, неза-
бутньої пам’яті Назарій Ярем-
чук, Раїса Кириченко та Іван
Мацялко. Вони були не просто
чудовими співаками, але й не-
повторними світлими душами.
На превеликий жаль, разом із
цими співаками пішли з життя
багато пісень, які вони викону-
вали. А якщо вже говорити про
активні пісні, які продовжують
звучати, то їх десь близько
сотні із 800 написаних. Пам’я-
таю слова Ігоря Шамо, який
висловився наступним чином:
«Не треба 100 пісень, які зву-
чать один раз – краще мати од-
ну пісню, яка звучить 100 раз». 
Я написав десь близько 800
пісень, але «активних» із них –
близько 100.

Плідно і вже багато років
співпрацюю з одним із найкра-
щих голосів України Іво Бобу-
лом, а пісню «Болить душа» на
музику О. Гавриша в його вико-
нанні вважаю своїм найкращим
ліричним твором. 

Дуже цікаво було почути
свою маршову пісню «Кришта-
леві чаші» у фільмі Єжі Гофмана
«Вогнем і мечем». Прикро лише
те, що використав він її, не зва-
жаючи на цивілізовану євро-

пейську традицію, без мого
дозволу.

Зараз із великим задоволен-
ням працюю з молодими і надз-
вичайно талановитими вико-
навцями Павлом Мрежуком і
Михайлом Брунським. Остан-
ній («Кохана»), має просто
унікальний голос, дещо подіб-
ний до російського виконавця
Вітаса. А Павло Мрежук («Я –
України син», «Вино розлуки»,
«Мелодія любові») – співак і
композитор, то моє, так би мо-
вити, творіння, якому, не без
труднощів і перешкод, але до-
поміг вийти на нелегку зіркову
дорогу. Та ще молода співачка з
Прикарпаття Світлана Весна,
популярність якої зростає з кож-
ним днем.

– Питання традиційне. Ваші
творчі плани?  

– Я хочу бути зі своєю поезією
там, де мене чекають, де хочуть
слухати чи виконувати пісні на
мої слова. Тому в моїх планах –
підготувати для шанувальників
рідної пісні збірники пісень із
нотами – зараз саме в нотних
збірниках є потреба, яка прак-
тично ніким не задовольняєть-
ся. І пишу нові поезії, шукаю для
них композиторів, зустрічаюсь
із багатьма людьми, вирішую
безліч інших важливих і не ду-
же, але життєво необхідних пи-
тань. Адже поети-піснярі не на-
лежать до стану заможних лю-
дей і вже з цієї причини не мо-
жу «спочивати на лаврах». Я не
маю навіть власного авто-
мобіля, є стандартна двокімнат-
на квартира, маленька дачка
«літнього» зразка. Ще скром-

ний офіс для роботи – це все,
що я можу собі дозволити, але
й не ремствую з цього приводу.
Адже знаю напевне – великі
матеріальні статки – все ж не
головне у житті.

– Яку маєте родину? 
– Маю двох синів, 40 і 30 ро-

ків. Маю дві внучки. Маленькій
онучці Поліні, молодшій дочці
старшого сина – чотири місяці.
Не можу похвалитись тим, що в
моїй родині все цілком благо-
получно. Але вважаю, що роди-
на, сім’я має бути завжди на
першому місці як найбільша
цінність у житті, яку переоціни-
ти просто неможливо.

– Дозвольте скористатись
своїм жіночим правом. Які
жінки Вам подобаються?

– Передусім добрі, сердечні,
несуєтні. Без доброти немає
душі. Ні зовнішня краса, ні інші
приємні речі не можуть замінити
добро в жіночому серці. В мо-
лодості я, мабуть, би ще щось
до цього додав, але тепер ро-
зуміюсь у найціннішому. Добра
жінка зуміє зрозуміти, пробачи-
ти, просто помовчати, коли не
потрібно слів. І, як це не пара-
доксально на перший погляд,
але творчість вимагає самоти-
ни, одинокості… Як казав один
мудрий чоловік – все, що ство-
рює митець (крім дітей, звичай-
но), – він створює сам на сам із
собою.

На прощання я слухаю кілька
пісень Поета з люб’язно пода-
рованого ним компакт-диску.
Ось звучить та сама «Болить ду-
ша», яку співає Іво Бобул. Мо-
гутня сила кохання і невід’ємно-

го від нього пекучого почуття
втрати наповнює серце по
вінця, і Час зупиняється. І доки
звучить надзвичайний голос
співака, те велике кохання з йо-
го насолодою і душевними му-
ками стає моїм, і саме моїм.
Мабуть, у цьому і полягає велика
сила справжнього мистецтва –
повертати людей у найпрек-
расніші миті їхнього життя, да-
рувати надію на зустріч з Лю-
бов’ю. Лише вона, многолика і
всепереможна, примирює нас
із парадоксами життя і є, влас-
не, його основним сенсом.

Розмову вела
Наталя ПЕРИНСЬКА, 
головний редактор

видавничо-друкарського
комплексу «Університет

«Україна».
Листопад 2007 року

Цей вірш друкується
вперше як подарунок

Вадима Крищенка
нашому виданню

Коли життя од бід – рябе
Й тягар невдач на серце тисне –
Картай когось, картай себе,
Та не кляни свою Вітчизну.

Була покара без вини,
Була в дорозі прикрість різна,
Та од прокляття відверни
Ти Бога, Матір і Вітчизну.

Свята

Козацькому роду нема переводу
Студенти кафедри українсь-

кої мови та літератури виріши-
ли повернути нас до козацької
доби, ознайомивши з деякими
моментами її спадщини.

У день Святої Покрови две-
рі факультету філології були
відчинені для всіх, щоб вони
могли не тільки святкувати, а й
брати участь у козацькому
гарті.

Вишиті сорочки, українська
народна пісня та веселий настрій
підкріплювали святковість цього
заходу та подарували можли-
вість кожному з присутніх бути
причетними до продовження

багатовікових традицій україн-
ського народу.

На півтори години козаками
попробували стати студентами
факультетів правознавства, еко-
номіки та менеджменту, соці-
альних технологій, інженерних
технологій, інституту автосервісу.

Всі вони пройшли випробу-
вання різноманітними конкур-
сами: від розгадування загадок
до перевірки їх на силу, орга-
нізованість та командність. На
кожному етапі головним арбіт-
ром був справжній козак, ота-
ман Григорій Трохимович Кня-
зюк (старший викладач кафед-

ри української мови та літера-
тури).

Приємним сюрпризом став
виступ членів гуртка Бойового
гопака під керівництвом Воло-
димира Шерстка. Своєрідне об-
рамлення святу надав Богдан
Новіцький, студент 4 курсу ка-
федри перекладу, який вико-
нав кілька народних пісень, за-
чарувавши присутніх не тільки
мелодійністю народного фольк-
лору, а й своїм чудовим голо-
сом. Гостями та суддями були
начальник управління з вихов-
ної роботи Вікторія Андріївна
Дика та проректор з інфор-

маційно-аналітичної роботи уні-
верситету Бебик Валерій Ми-
хайлович.

І хоч переможцями стали ко-
заки юридичного факультету,
але всі учасники, окрім дипло-
мів та солодких подарунків, от-
римали купу позитивних емо-
цій, відчуття адреналіну та гор-
дості за те, що ми є нащадками
славного козацького роду!

Олеся ФЕДОРЕНКО, 
cтудентка 4 курсу 

(спеціальність
«Українська мова

і література)

Не лай Вітчизну



1126.12.2007 № 12-13 (91-92)

Таланти твої, «Україно»

Знов лунає пісня
Кінець нинішнього року став дуже насиченим для учасників ху-

дожньої самодіяльності нашого університету. Як ніколи, було багато
відповідальних виступів, передусім на різних конкурсах. Тож дуже
прагнули бути на висоті, гідно представити наш навчальний заклад.

Безперечно, найскладнішим випробуванням для співаків і танцю-
ристів нашого університету стала участь у Х Міжнародному фести-
валі студентської творчості «Барви осені – 2007». Тут випало змага-
тися з талановитою юнню 77 вищих навчальних закладів України,
Ірану, Японії, Китаю та ряду інших країн. Понад 500 учасників вибо-
рювали першість у пісенних і танцювальних номінаціях. Тож справді
талановитим юнакам і дівчатам випала можливість показати вимог-
ливому журі та глядачам свої здібності.

Наш університет представляли 15 учасників. У номінації «Народ-
на пісня» вдало виступило тріо «Мальва» у складі студентки VI кур-
су факультету соціальних технологій Інни Олійник, четвертокурс-
ниці цього ж факультету Тетяни Безкишко та керівника фольклор-
ного гурту «Мальва» Тетяни Кисляк. Дівчата гарно виконали ук-
раїнську народну пісню в обробці М. Леонтовича «Летіла зозуля», 
а також українську жартівливу народну пісню «А в барині за двором».

У номінації «Авторська пісня» виступила солістка вокального ан-
самблю «Дніпрові зорі» Анна Левчук. Журі і глядачів буквально роз-
чулила пісня «Матері», яку дівчина написала разом зі своїм батьком.

Виконала Аня ще одну пісню «Зустрілися двоє» на вірші редакто-
ра університетської газети Анатолія Урбана (музика керівника во-
кально-інструментального ансамблю «Камертон» Ігоря Саїка).

В номінації «Естрадна пісня» університет представляв вокально-
інструментальний ансамбль «Дніпрові зорі» під керівництвом
Світлани Дудко. Його учасники виконали композицію «Ілайдже-
рок» в обробці Ігоря Саїка. Гарно проспівав ВІА університету й ук-
раїнсько-польську пісню «Гей, соколи» (текст і музику опрацював
знову ж таки Ігор Саїк).

Не залишився поза увагою журі та глядачів і виступ нашого тан-
цювального гурту «Плай», яким керує Борис Борисов.

Всі самодіяльні колективи університету були відзначені диплома-
ми. І це при тому, що наш навчальний заклад уперше брав участь у
такому представницькому фестивалі.

Майже у ті ж листопадові дні колективи художньої самодіяль-
ності університету виступали на фестивалі творчості дітей та молоді
Святошинського району. І тут наші артисти виявилися на висоті. Так,
володаркою Гран-прі в номінації «Авторська пісня» стала Анна Левчук.

Друге місце в номінації «Народна пісня» дісталося студентці IV кур-
су факультету соціальних технологій Тетяні Безкишко. Успішно вис-
тупив і вокальний ансамбль «Дніпрові зорі» під керівництвом Світла-
ни Дудко. Він став одним із кращих у номінації «Естрадна пісня».

До речі, на гала-концерті, який відбувся в центрі культури «Свя-
тошин» наш університет був відзначений Подякою управління у
справах сім’ї та молоді Святошинської райдержадміністрації на ім’я
керівника навчального закладу П. М. Таланчука.

Наприкінці листопада відбувся Х районний фестиваль творчості
дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Девізом фести-
валю був красномовний заклик «Повіримо у себе». Наш університет
не залишився осторонь цього заходу. Успішно виступили творчі ко-
лективи й окремі виконавці. Так студентка VI курсу факультету
соціальних технологій Інна Олійник була найкращою в номінації
«Народна пісня». Третьокурсник факультету філології та масових
комунікацій Костянтин Гордійчук майстерно прочитав гуморески.

Були відзначені і творчі колективи університету, зокрема вокаль-
но-інструментальний ансамбль «Дніпрові зорі», танцювальний гурт
«Плай», що взяли участь у гала-концерті.

Наталя ГАВРИЛЮК, директор Центру
студентської творчості університету

Фото автора

Не залишились без нагород

Маємо і Гран-прі

Бо повірили у себе

Анна Левчук 

Співає Інна Олійник 
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У видавництві університету

Нова література
У жовтні і листопаді цього ро-

ку у видавництві «Університет
«Україна» побачили світ понад
20 друкованих видань. Най-
більш вагомо представлені нав-
чальні посібники соціально-гу-
манітарного циклу. Йдеться про
наступні видання таких авторів: 

• «Основи редакторської май-
стерності» В. О. Карпенка; 

• «Етика, естетика» К. С. Се-
менюк;

• «Управління персоналом»
С. В. Карпенка, О. А.Карпенко; 

• «Функціональна діагности-
ка» Є. О. Хорошухи, В. В. Пуш-
каря, В. П. Мурзи; 

• «Соціальна робота. Мо-
дульна програма» Л. Т. Тюпті,
І. Б. Іванової; 

• «Державне управління в еко-
номічній сфері» С. В. Карпенка; 

• «Техніка роботи менеджера
і державного службовця» С. В.
Карпенка, О. А. Карпенко.

Майбутні фінансисти можуть
збагатити свої знання за допо-
могою нижчезазначених нав-
чальних посібників:

• «Державне регулювання еко-
номіки» Т. І. Пішеніної, Л. Г. Чер-
нюк; 

• «Страхові послуги» М. М.
Матюхи; 

• «Маркетинг» Т. В. Григор-
чука.

Цікавим сюрпризом для сту-
дентів природничих спеціаль-
ностей стане «Атлас конструк-
цій». Обладнання хімічних ви-
робництв та підприємств буді-
вельних матеріалів. Розділ І.
Обладнання для подрібнення,
класифікації та змішування» під
ред. к. т .н. О. М. Тимохіна, доц.
В. Г. Нестерова, д. т. н., проф. В.
В. Малишева. Крім нього: 

• «Екологія» О. М. Дугана,
Г. О. Статюхи. 2-е вид.; доповн.
і перероб.; 

• «Анатомія людини» М. М. Іль-
єнка, С. В. Гарматіна, К. П. Іль-
єнко. 

Студентів технічних спеціаль-
ностей чекають такі фахові ви-
дання: 

• «Теплотехніка» В. Г. Зенцева; 
• «Дослідження операцій і ме-

тоди оптимізації» А. Г. Тимо-
шенка, М. Є. Корольова, В. І. Пав-
ленка, О. В. Савіної;

• «Теоретичні основи пере-
давання інформації» Ю. І. Тани-
гіна. 

Правничі науки, до яких
прагнуть наші студенти, збага-
тились фундаментальним нав-
чальним посібником «Кримі-
налістика» авт. А. О. Ляша та 
В. М. Абрамової, а історію своєї
держави та права України буде
зручно вивчати, користуючись
курсом лекцій «Історія держави
і права України» Ч. 2 А. М. Іва-
ненка.

Практично всі автори цих
навчальних посібників є викла-
дачами нашого Університету
«Україна».

Закономірним наслідком про-
ведення Восьмої міжнародної
науково-практичної конферен-
ції «Актуальні проблеми нав-
чання та виховання людей в
інтегрованому освітньому сере-
довищі» стали «Тези допо-
відей». Вийшов друком «Збір-
ник наукових праць».

Придбати ці та інші друковані
видання можна в приміщенні
видавничо-друкарського комп-
лексу «Університет «Україна»
за адресою: вул. Львівська, 23
(Головний корпус університету,
окремий вхід). Контактний те-
лефон: 8 (044) 424-40-69.

Наталя ПЕРИНСЬКА,
головний редактор ВДК

Студентський квиток і залікову книжку студента IV курсу фа-
культету комп’ютерних технологій (спеціальність «Еколого-еко-
номічний моніторинг») Січкаря Сергія Валерійовича вважати
недійсними у зв’язку з втратою.

Студентський квиток студента IІ курсу факультету інженерних
технологій (спеціальність «Електронна побутова апаратура»)
Білошвеця Олександра Олександровича вважати недійсним у
зв’язку з втратою.

Залікову книжку студентки I курсу факультету соціальних тех-
нологій (спеціальність «Фізична реабілітація») Тарасюк Катерини
Сергіївни вважати недійсною у зв’язку з втратою.

Студентський квиток і залікову книжку випускника факультету
правознавства та міжнародних відносин (спеціальність «Правоз-
навство») Морозова Павла Олександровича вважати недійсними
у зв’язку з втратою.

Спорт і ми

Чемпіони району
В рамках VII відкритої Спартакіади «Здоров’я» серед команд під-

приємств, установ та організацій Подільського району Університет
«Україна» 15 листопада цього року узяв участь в шахових змаганнях.

В шаховому турнірі грали команди 9 організацій. Склад команди
традиційній - 2 шахісти та одна шахістка. Змагання проводились за
коловою системою в двох підгрупах.

Наша команда виступила дуже вдало. Вона виграла всі зустрічі.
Другою була команда центру соціальної служби району для молоді,
а третьою – команда Академії водного транспорту. Честь універ-
ситету захищали декан факультету комп’ютерних технологій С. С. За-
бара, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії А. Г. Тимошенко
і фахівець Л.В. Болховітіна. А в грудні А. Г. Тимошенко і Л. В. Бол-
ховітіна стали чемпіонами університету серед його співробітників.

Наша інформація
На фестивалі «Сяйво надій» голова оргкомітету, перший
проректор університету Л. Ф. Романенко (в центрі), декан
економічного факультету А. В. Коротєєва та переможець одного
з конкурсів Станіслав Берстеньов

Фото Лариси Зотової 


