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Останньої березневої суботи
в нашому університеті відбувся
вже традиційний день відкри-
тих дверей. За рішенням агенції
«Абітурієнт – сервіс – «Україна»
та виробничої наради навчаль-
ного закладу його було підго-
товлено і проведено в дещо
зміненому форматі.

Зокрема, дню відкритих две-
рей передувала досить потужна
рекламна кампанія як у засобах
масової інформації, так і прове-
дена відбірковими комісіями
факультетів і відділень. А пра-
цівники управління стратегії
економічного розвитку своєчас-
но виготовили три види рек-
ламних матеріалів, пов’язаних
із цим заходом.

Людно було того дня на Хо-
рива, 1г. Майбутніх студентів,
їхніх батьків і друзів при вході до
приміщення зустрічав величез-
ний банер, який повідомляв про
захід. А вже в самому при-
міщенні запрошеними опікува-
лися хлопці і дівчата, активісти
студентського самоврядування.
Вони вели облік прибулих, допо-
магали тим, хто цього потребу-
вав, знайти приймальну комісію.

Активними й уважними були
на дні відкритих дверей шести-

курсниця Любов Александрова
(економічний факультет), чет-
вертокурсник Роман Марусіка,
третьокурсник, майбутній юрист
Дмитро Морока, другокурсники
Алла Коломієць і Тетяна Алек-
сейчук (факультет біомедичних
технологій), Андрій Коломієць
(автомеханічне відділення), май-
бутній психолог Алла Рибченко,
Ігор Поліщук (факультет інже-
нерних технологій) та майбутній
видавець Артем Баланов. Сту-
денти роздали чимало реклам-
них матеріалів, загалом багато
зробили, щоб день відкритих
дверей пройшов організовано.

Цьому значною мірою сприя-
ло і те, що всі без винятку фа-
культети, а також автомеханічне
відділення були представлені як-
що не першими керівниками, то
завідувачами кафедр або ж їхні-
ми заступниками. Тож спілку-
вання із потенційними абітурієн-
тами, їхніми батьками було дуже
конкретним і ефективним.

Напружено працювала прий-
мальна комісія. Тут уже звикли,
що перше знайомство з нав-
чальним закладом в абсолют-
ної більшості майбутніх сту-
дентів розпочинається саме з
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Відповідь на це запитання
шукали з ініціативи в. о. мініст-
ра освіти і науки Станіслава
Ніколаєнка під час проведення
науково-практичного семінару
керівників Університету «Украї-
на», провідних технікумів і ко-
леджів, НДІ соціально-трудо-
вих відносин і роботодавців, які
обговорили шляхи інтеграції
України у світовий освітній
простір.

Проблема полягає не лише
у скасуванні освітньо-профе-
сійних рівнів молодшого спе-
ціаліста і спеціаліста, які не «впи-
суються» в Болонський процес.
Як відомо, Болонська угода пе-
редбачає перехід на двоступе-
неву систему підготовки кадрів
«бакалавр-магістр».

Скасувати не складно. Але
щоб «не вилити з водою і дити-
ну», варто серйозно подумати
про подальшу долю систем
профтехосвіти і середніх спеці-
альних закладів, дипломи яких
буде неможливо «конвертува-
ти» в міжнародні стандарти піс-
ля остаточної «болонізації» на-
ціонального освітнього просто-
ру. Чим це загрожує? Неконку-
рентоспроможністю не тільки
на міжнародному, а й на внут-
рішньому ринку праці.

Окрім того, аналіз рівня під-
готовки українських бакалаврів
і магістрів свідчить про певний
відрив вузівської теорії від ви-
робничої практики, особливо
в інженерних, управлінських і
економічних науках.

На думку заступника в. о.
міністра освіти і науки Михайла
Степка, потрібно переламати
ситуацію, коли вузи готують
фахівців без урахування потреб
роботодавців, а останні сприй-
мають бакалаврів як таких, що
не довчилися до спеціалістів
і магістрів. Але бакалавр є пов-
ноправним суб’єктом вищої
освіти, який може займати
відповідні керівні і технологічні
посади.

Саме тому, переконаний
М. Степко, виникла нагальна
потреба забезпечити більш
ефективну наскрізну підготовку
від молодшого спеціаліста до
бакалавра. Окрім того, життя
вимагає відновити те позитив-
не, що було в радянській сис-
темі освіти. В цьому контексті
була згадана успішна робота
заводів-втузів, які готували
фахівців безпосередньо під за-
мовника.

Ці думки були активно під-
тримані першим міністром осві-

ти і науки незалежної України,
Президентом Університету «Ук-
раїна» Петром Таланчуком,
який ознайомив колег з напра-
цьованим досвідом і своїм ба-
ченням цієї проблеми.

Цікаві міркування висловлені
директорами Київських інду-
стріального Оленою Тумансь-
кою та радіомеханічного техні-
куму Володимиром Карпенком,
головою правління ВАТ «Ки-
ївський радіозавод» Миколою
Сторожуком, директором НДІ
соціально-трудових відносин
Сергієм Мельником та іншими
учасниками семінару.

Не забарилося і рішення про
необхідність проведення під
егідою МОН експерименту зі
створення своєрідного корпо-
ративного вузу, який об’єднає
під інтелектуальним і навчаль-
но-методичним «дахом» Уні-
верситету «Україна» та матері-
ально-технічними можливос-
тями роботодавців профільні
технікуми та коледжі, які праг-
нуть «вписатися» в світові
інтеграційні процеси в освіт-
ньо-науковій та виробничій
сфері.

Зрозуміло, до цього процесу
зможуть долучитися не тільки
учасники згаданого вище семі-

нару, а й усі зацікавлені колек-
тиви вищих навчальних зак-
ладів І-ІІ рівнів акредитації.

До речі, орієнтиром у цьому
напрямі можуть бути не тільки
заводи-втузи з радянського
минулого, а й сучасні корпора-
тивні університети світу. Нап-
риклад, глобальна корпорація
«Кока-кола» є засновником
університету «Еморі» в Атланті,
а потужна автомобільна ком-
панія «Форд» є головним фі-
нансовим донором Мічигансь-
кого університету в Ленсінгу
(США). Вони вкладають гроші в
інтелект і отримують високо-
кваліфікованих фахівців для
власних заводів. Результат за-
гальновідомий – мільйони лю-
дей п’ють їхні напої і їздять на
їхніх автомобілях, хоча наш ли-
монад не гірший...

Валерій БЕБИК,
проректор Університету

«Україна»,
завідувач кафедри

глобалістики, політології  
та міжнародних комунікацій

(«Урядовий кур’єр»,
17.03.2006 р.)

17-ої кімнати основного корпу-
су навчального закладу.

За словами Юлії Кіщук, їй та
її колегам з приймальної комі-
сії довелося того дня зустрітися
з десятком юнаків і дівчат, їхні-
ми батьками. Відвідувачі ціка-
вилися умовами прийому і нав-
чання, набором спеціальнос-
тей, які може запропонувати уні-
верситет, а також пільгами, що
надає навчальний заклад окре-
мим категоріям студентів.

Як відомо, близько 390 юна-
ків і дівчат відвідують курси до-
університетської підготовки.
Зрозуміло, що таким слухачам
легше пройти вступні випробу-

вання, загалом адаптуватись до
навчання у ВНЗ. Той, хто з тих
чи інших причин не зробив цьо-
го раніше, має ще час і мож-
ливість вступити на одномісячні
курси і тим самим зробити пер-
ший, але дуже вагомий крок до
здобуття вищої освіти.

Безперечно, є й такі абітурієн-
ти, котрі більше покладаються
на власні сили. Що ж, упевне-
ність – річ гарна. Таким юнакам і
дівчатам працівники приймаль-
ної комісії радили придбати не-
обхідну літературу, яку підготу-
вало видавництво «Університет
«Україна». Такі підручники, по-
сібники були представлені на

спеціальній виставці, яку роз-
горнули на першому поверсі ос-
новного корпусу університету.

А пізніше відбулося загальне
зібрання. Перед присутніми
виступили проректор універси-
тету з навчальної роботи, керів-
ник агенції «Абітурієнт – сер-
віс – «Україна» В. М. Колосов,
відповідальний секретар прий-
мальної комісії В. В. Малишев.
Вони розповіли про навчаль-
ний заклад, умови вступу до
нього і навчання.

По завершенні розмови абі-
турієнти та їхні батьки поспілку-
валися з деканами, завідувача-
ми кафедр, іншими представ-

никами факультетів і кафедр
університету.

Загалом належна організація
дня відкритих дверей сприяла
отриманню позитивних резуль-
татів. Тієї суботи до університе-
ту було подано 139 заяв (102 –
на денну і 37 – на заочну форми
навчання). Тож є підстави спо-
діватись, що посилення проф-
орієнтаційної роботи дасть змо-
гу забезпечити виконання лі-
цензованого обсягу на всі без
винятку спеціальності.

Тетяна ЛУКАШЕНКО,
заступник відповідального

секретаря приймальної
комісії

Як включити технікуми 
в Болонський процес?

За новітніми технологіями
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Завдяки більшій научуваності
учнів профільних класів, тобто
прискореному засвоєнню ними
базового матеріалу, з’являється
можливість збагатити зміст
профільних курсів внаслідок:
а) поглибленого вивчення нав-
чального матеріалу; б) систем-
ності знань із запропонованої
для засвоєння інформації;
в) підвищення теоретичного
рівня знань; г) посилення прик-
ладного аспекту знань. Якщо не
здійснювати збагачення матері-
алу для учнів, що обрали даний
профіль, то розвиток дітей із
високими пізнавальними мож-
ливостями і потребами галь-
мується, в них зникає моти-
вація. Тому в змісті профільних
дисциплін треба скоротити
кількість однотипних, трену-
вальних завдань і вправ, орієн-
тованих на просте відтворення
інформації, та збільшити кіль-
кість завдань, що потребують
пошукової, творчої, дослід-
ницької діяльності. Інакше ка-
жучи, йдеться про оптимальне
співвідношення інформативної
й розвивальної функцій змісту
навчальних курсів.

Зміст освіти в профільних
класах передбачає вдале поєд-
нання базових, профільних
предметів та елективних курсів.
Приблизне співвідношення
змісту освіти в них відповідно
має становити – 50:30:20. Де-
далі більшого значення набува-
ють елективні курси (внаслідок
шкільного компонента нав-
чального плану), що створені за
вибором учнів і є обов’язкови-
ми для відвідування. Їхня функ-
ція полягає у: а) підтриманні ос-
новних профільних предметів
(наприклад, «Хімічна екологія»
підтримує вивчення профільно-
го предмета «Хімія»); б) спри-
янні внутрішньопрофільній спе-
ціалізації навчання (наприклад,
курс «Лабораторний експери-
мент із хімії» дає знання для ро-
боти лаборанта хімічної лабо-
раторії). Зазначена функція
елективних курсів посилює осо-
бистісну орієнтацію навчання,

бо, по-перше, учень робить са-
мостійний вибір; по-друге, об-
раний ним зміст тісно пов’язу-
ється з його інтересами, нахи-
лами, перевагами, особистим
досвідом.

Зміст освітніх галузей і зміст
кожного навчального предмета
має бути також модернізований
відповідно до вимог сьогоден-
ня й сучасного стану науки. Він
покликаний формувати в дити-
ни цілісне бачення світу.

Розглянемо основні аспекти
оновлення змісту.

1. Концептуальною основою
модернізації змісту освіти є куль-
турологічний підхід до його
оновлення. Культуру слід роз-
глядати не лише як джерело
змісту (адже зміст освіти є відо-
браженням культури певної
епохи), а й як джерело його
цілісного, інтегративного, ком-
плексного проектування. У цьо-
му взаємозв’язку однією з клю-
чових проблем модернізації
змісту освіти є визначення місця
мистецтва в структурі змісту за-
гальної середньої освіти. Пот-
ребують перегляду існуючі мо-
делі художньої освіти в школі,
обсяг «наявності» мистецтва в
шкільних програмах у бік збіль-
шення годин з метою вихован-
ня, передусім, духовної культу-
ри. Виховання культури (полі-
культурності, культурної толе-
рантності) необхідне для люди-
ни будь-якої професії. 

2. Знання мають виконувати
підрядну, інструментальну роль
у набутті учнем компетент-
ності, адже навчити на все
життя неможливо. Тож нав-
чальний процес має бути спря-
мований на таке засвоєння
змісту, щоб учень на основі йо-
го застосування був здатним
до розв’язання різних жит-
тєвих чи професійних ситуацій.
Іншими словами, йдеться про
функціональність знань, їхній
тісний зв’язок із життям. Саме
такі знання стануть у пригоді в
майбутній професійній діяль-
ності. 

3. Необхідно розширити в
змісті шкільних курсів міжпред-

метний компонент, тобто
включити в зміст даного пред-
мета навчальний матеріал з
інших галузей теоретичних
знань та практики з показом
можливостей дослідження роз-
ділу, що вивчається в галузі
іншої науки. Питання викорис-
тання міжпредметних зв’язків
не нове в освіті, але введення
його як компонента змісту нав-
чання нині зумовлене вимога-
ми набуття учнями компетент-
ності. Адже для розв’язання
певної професійної проблеми
людина використовує цілісні,
інтегровані знання, набуті за
допомогою комплексу нав-
чальних предметів і життєвого
досвіду. Тому міжпредметний
компонент змісту навчання є
конче потрібним для швидкої
мобілізації свого особистісного
потенціалу з метою вирішення
нових професійних і життєвих
завдань та розумного й доціль-
ного перетворення дійсності
відповідно до етичних норм су-
часної людини. 

4. Серед пріоритетних тен-
денцій оновлення змісту є
створення умов для дифе-
ренціації навчання, уміння ор-
ганізувати його на різних
рівнях складності (що, власне,
і являє собою диференціацію
змісту) з метою всебічного роз-
витку і саморозвитку особис-
тості, її самостійності, само-
вдосконалення й самооргані-
зації. Сьогодні зміст освіти
розглядається як засіб розвит-
ку особистості. Диференціація
змісту передбачає варіатив-
ність програм з урахуванням
індивідуальних розбіжностей.
Завданням учителя, особливо
на етапі допрофільної підго-
товки, є допомога учневі у: ви-
борі рівня опанування змісту
навчання; визначенні ним ін-
дивідуальної «освітньої траєк-
торії» для набуття багатого
внутрішнього змісту («при-
своєння знань», внутрішнє ін-
телектуальне збагачення); ви-
борі профільних предметів як
етапу, що передує професійній
орієнтації.

5. Спостерігається зростання
ролі діяльнісного компонента
змісту навчання, який набув
особливого значення у зв’язку
із завданням виховання мо-
більної, здатної до прийняття
рішень особистості. Успіх будь-
якої навчальної діяльності за-
лежить від мотивації учіння. Су-
часна молодь хоче знати не ли-
ше, що саме треба вчити, а й
навіщо. Тож зростає роль учи-
теля в організації навчальної ді-
яльності, яка сприяє формуван-
ню внутрішньої мотивації учня
до вчення. Якщо зміст навчання
є особистісно значущим, то тоді
формуватиметься позитивна
внутрішня мотивація, готов-
ність до самостійної творчої ді-
яльності і, в цілому, потреба
в знаннях.

6. Традиційний підхід до
змістового компонента стан-
дартів освіти орієнтований на
певну уніфікацію, усередненість
інтелекту. Інноваційний підхід
потребує як врахування се-
реднього рівня інтелекту, так і
одночасно поглиблення прог-
рам для «просунених», ство-
рення індивідуальних програм
підвищеного рівня складності
для особливо обдарованих.
Тож зростає роль тих учителів,
які не стільки навчають, скільки
допомагають дитині самостійно
вчитись. Враховуючи, що змін-
ність є надзвичайно важливою
рисою способу життя людини у
XXI столітті, освіта також має
весь час оновлюватись, швидко
реагуючи на потреби сус-
пільства.

7. Поява нових джерел ін-
формації призвела до того, що
учні почали менше читати
книжки. Цей факт став не лише
загальнодержавною, а й гло-
бальною проблемою. Навіть у
старших класах значна частина
учнів не встигає виконати са-
мостійну роботу за текстом
підручника не тому, що погано
його розуміє, а тому, що по-
вільно читає. Відтак знижується
темп засвоєння інформації. З ці-
єї ж причини погіршується й

Привертаємо увагу

Психологічний і змістовий аспекти
проблеми вибору профілю навчання

Закінчення. Початок у № 1–2

Закінчення на 4-ій стор.
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грамотність школярів, адже
відомо, що чим більше людина
читає, тим грамотніше вона пи-
ше. Тому важливим моментом
оновлення змісту навчання має
стати збільшення годин для чи-
тання, зростання тиражів ви-
пуску хрестоматій тощо.

Отже, основні аспекти онов-
лення змісту навчання на етапі
допрофільної підготовки у разі
врахування їх у процесі роботи
вчителями-предметниками
сприятимуть становленню осо-
бистості учня, його більш ефек-

тивній підготовці до життя, до
свідомого вибору профілю
навчання у вищій школі.

У цілому ж для успішного
розв’язання проблеми вибору
профілю навчання на етапі до-
профільної підготовки необхід-
ні скоординовані зусилля всіх
спеціалістів, які беруть участь у
процесі професійного самови-
значення учнів. При цьому вчи-
телі-предметники мають врахо-
вувати основні аспекти і напря-
ми оновлення навчального
змісту відповідно до вимог сьо-

годення. Шкільні психологи,
класні керівники, педагогічна
громадськість, батьки, предста-
вники підприємств і служби
зайнятості населення повинні
враховувати вплив соціальних
факторів на дітей: мікросередо-
вища, засобів масової інфор-
мації тощо. Усі зацікавлені сто-
рони мають вести пошуки конк-
ретних шляхів розв’язання ви-
ховних проблем, зокрема й сто-
совно професійного самовизна-
чення учнів, у тому числі й на
етапі допрофільної підготовки.

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

Що таке справжнє Мистец-
тво? Передусім, те, що освя-
чено великим Талантом.
Але до цього визначення я
додав би і вірне служіння
високим ідеалам Добра і
Правди. А успіх, визнання
рано чи пізно прийдуть.

Саме так спало на думку,
коли я побував на кількох
виступах Світлани Іванівни
Мирводи. Ніколи не вважав
себе гарним знавцем пісен-
них талантів, тож спочатку
не поспішав з оцінками і
висновками. Співаків на ук-
раїнській землі багато, при-
чому різних – з голосом і на-
віть безголосих, тому бояв-
ся помилитися чи навіть
розчаруватися. Але кожна
зустріч зі Світланою Мирво-
дою все більше переконува-
ла: у бандуристки, співачки
справжній талант.

Логічно, що невдовзі захо-
тілося більше дізнатись про
цю жінку, розповісти про неї
читачам нашої газети.

Ще донедавна, майже рік то-
му, пісенно-музична зірка Світ-
лани Мирводи ніяк не пересіка-
лася з освітнім небосхилом Уні-
верситету «Україна». Допоміг, як
це часто буває, випадок. З твор-
чістю Світлани Іванівни познайо-
милася завідувач кафедри ме-
неджменту організацій нашого
університету Тетяна Іллівна Пі-
шеніна. Жінки швидко знайшли
спільну мову з багатьох поглядів
не лише на мистецтво, а й на
навчання і виховання молоді. Та
й не могло бути інакше. Адже
Тетяна Іллівна – досвідчений
викладач, науковець, а Світлана

Іванівна – мати двох синів, най-
молодший з яких уже школяр.
Тож виникла думка про викла-
дання в університеті курсу «Соці-
ально-економічні основи роз-
витку культури». Були певні ва-
гання: чи вдасться переконати
адміністрацію навчального зак-
ладу. Вдалося.

Так, С. І. Мирвода стала вик-
ладачем кафедри менеджменту
організацій. І досі пригадує, як
хвилювалась перед першою
лекцією. Так, наче перед відпо-
відальним, до того ж, сольним
концертом. Готувалась до зуст-
річі з молоддю серйозно, ви-
могливо, як звикла робити все
у своєму житті.

Я спитав думку Т. І. Пішеніної
про старшого викладача ка-
федри.

– Не подумайте, що робимо
якісь поблажки співачці. Світ-
лана Іванівна розробила курс
лекцій, суворо дотримується
складеного плану, тобто пов-
ною мірою підтверджує, що
включення її предмета до
підготовки майбутніх еконо-
містів цілком слушне і ви-
правдане.

Важливе місце в роботі моло-
дого викладача посідають прак-
тичні заняття. Серед них – екс-
курсії до музеїв, відвідування
концертів, різних культурно-
мистецьких заходів.

Розмовляю зі студентами
Світлани Іванівни. Всі вони
найкращої думки про лекції
і практичні заняття своєї
викладачки.

– Подобаються як теоре-
тичні, так і практичні занят-
тя, – говорить Тетяна Кін-
щак. – Справжній фахівець
повинен бути високоосвіче-
ною людиною.

Інна Опанасенко додає,
що такі заняття сприятимуть
швидшому становленню
майбутніх економістів. Ад-
же доведеться вести пере-
говори, спілкуватись з ба-
гатьма людьми.

Сергій Киреєв вважає, що
всебічно розвинена люди-
на, як правило, успішніша,
ніж та, котра, крім про-
фесійних знань, ні до чого
більше не прагне.

Світлана Іванівна намага-
ється якнайкраще виправ-
дати сподівання студентів.
Хоч це дається непросто.

Коли я при підготовці цього
нарису щось хотів уточнити у
Світлани Іванівни, мене попе-
редили, що вдома вона буває
пізно: настільки зайнята на ро-
боті в університеті, репетиціями
і концертами. Домашні вже по-
троху звикають до такого роз-
порядку дружини і матері. Тож
десь після 22-ої години ввічли-
во попросили зателефонувати
трохи пізніше. Я подумки по-
співчував чоловічому складу
сім’ї Мирводів і водночас спи-
тав дозволу потурбувати їх за
30–40 хвилин. За другим разом
удалося поспілкуватися зі Світ-
ланою Іванівною.

Під ніжний передзвін бандури

Знай наших
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Березень нинішнього року
став пам’ятним у житті Світлани
Іванівни Мирводи. Указом Пре-
зидента нашої країни їй було
присвоєно високе звання заслу-
женої артистки України. Справ-
ді гідне визнання таланту арти-
стки оркестру народної і попу-
лярної музики Національної
радіокомпанії. Тож було чима-
ло привітань родичів, друзів,
щирих прихильників таланту
Світлани Іванівни.

Закономірно, на мій погляд, і
те, що побільшало запрошень
на різні виступи. Світлана Іва-

нівна ніколи не відмовлялась
(лише у зв’язку з якимись над-
звичайними обставинами – хво-
робою, поїздкою кудись) від
зустрічей із людьми, по-справж-
ньому закоханих у справжнє
Мистецтво. Як, приміром, мож-
на було проігнорувати за-
прошення столичного музею
Т. Г. Шевченка разом із відоми-
ми артистами взяти участь у
виставі-концерті «Воскресни в
слові», присвяченій Великому
кобзарю? Прийшла до Музею
разом із молодшим своїм си-
ном Тимофієм. Тож грала на

бандурі, виконувала пісні на
слова геніального поета. А гля-
дачі – хоч їх було не так бага-
то – захоплено вітали бандури-
стку і співачку, яка разом із дек-
ламатором, заслуженим артис-
том України Петром Бойком,
музикознавцем, скрипалем Ки-
рилом Стеценком подарували
людям справжнє свято...

Розмовляти, спілкуватися з
цією жінкою цікаво і повчаль-
но... Тож можна позаздрити
глядачам, які приходять на кон-
церти, взагалі на виступи
Світлани Іванівни Мирводи, й

особливо студентам, котрі ма-
ють змогу слухати її лекції, бу-
вати на організованих нею
практичних заняттях. Тож хай
Вам щастить у всьому, справж-
ня Українко!

Анатолій УРБАН 

На фото: у Маріїнському
палаці разом із Президентом

України після вручення
посвідчення заслуженої

артистки України

Останнім часом багато гово-
риться про права людини і про
Європейський суд з прав люди-
ни. На жаль, у багатьох ще існує
абстрактне уявлення про цей
інститут і порядок звернення до
нього.

Європейська Конвенція про
захист прав людини й основних
свобод – основний європейсь-
кий договір, що був прийнятий
Радою Європи 4 листопада 1950
року і набрав сили 3 вересня
1953 року після його ратифікації
вісьмома країнами (на сьогод-
нішній день Конвенцію ратифі-
кувала 41 держава). Україна
приєдналася до неї 17 липня 1997
року. З цього часу всі жителі Ук-
раїни незалежно від громадян-
ства одержали можливість звер-
татися до Європейського Суду
для захисту своїх прав.

Інститут Європейського Суду
з прав людини був заснований
у 1959 році, а з 1 січня 1999 року
він є єдиним і головним орга-
ном Європейської Ради із за-
хисту прав і основних свобод
людини. Юрисдикція нового
єдиного Суду поширюється на
всі держави, що ратифікували
Конвенцію, і стосується тільки
тих питань, що безпосередньо
відносяться до тлумачення і за-
стосування даної Конвенції
і прийнятих до неї Протоколів.

До складу Суду (на сьогодні
45 суддів) входить по одному
судді від кожної держави, яка
ратифікувала Європейську кон-
венцію з прав людини. Судді
працюють у чотирьох секціях
(кожну очолює голова), зі скла-

ду яких створюються палати із
семи суддів. Засідає також Ве-
лика палата у складі 17 суддів.

Права і свободи, закріплені в
Конвенції, постійно наповню-
ються новим змістом, уточню-
ються і конкретизуються як за
допомогою прийняття до неї до-
даткових протоколів, так і в ре-
зультаті рішень Європейського
Суду з прав людини, що мають
силу прецеденту. Багато вчених і
політичних діячів дійшли вис-
новку, що Європейська Кон-
венція стала найзавершенішим і
найефективнішим договором
щодо прав людини у світі.

Правила звертання до Євро-
пейського Суду з прав людини.

Для того щоб Ваша заява
була прийнята до розгляду,
необхідно добре знати, ро-
зуміти і дотримуватись наступ-
них правил:

1. Суд приймає до розгляду
скарги, що надходять від:

– будь-якої фізичної особи,
неурядової організації або гру-
пи приватних осіб, які ствер-
джують, що відносно їх були
порушені права, передбачені
Європейською Конвенцією. При
цьому не має значення, як Ви
назвете своє звернення: скар-
гою, заявою або петицією;

– держави – учасника у ви-
падку міждержавних скарг.

2. У Суді розглядаються тіль-
ки ті скарги, що подані проти
держави, яка підписала і рати-
фікувала Конвенцію, і які відно-
сяться до подій, що наступили
після ратифікації Конвенції цією
державою.

3. Розглядові підлягають скар-
ги, пов’язані з порушенням
тільки тих прав, що гарантовані
Конвенцією і Протоколами до
неї. В інших випадках скарги
відхиляються.

4. Першочерговою і необхід-
ною для прийняття скарги до
розгляду в Європейському Су-
ді, власне кажучи, є умова, що
заявник вичерпав всі внутрішні
способи захисту.

Страсбурзький Суд здійснює
свої повноваження лише тоді,
коли органам влади держави
не вдається відновити поруше-
не право. Як правило, Суд ви-
ходить з того, що заявник по-
винен був звернутися зі своєю
скаргою до суду першої інстан-
ції і в усі наступні апеляційні ін-
станції аж до Вищого Суду.
Європейський Суд не відносить
до числа таких інстанцій право-
захисні організації, що існують
у державі, включаючи інститут
омбудсмена (уповноважений з
прав людини). Важливо зазна-
чити, що всі факти, що станов-
лять предмет міжнародної
скарги, повинні бути викладені
спочатку в ході належного роз-
гляду в своїй країні, тобто вже
на першій стадії повинно бути
заявлено про порушення того
або іншого права відповідно до
Конвенції.

Скаргу до Європейського Су-
ду можна подати й у тому ви-
падку, якщо заявник вважає
і може обґрунтувати неможли-
вість проходження всіх необхід-
них судових інстанцій. У цих ви-
падках Суд враховує також і такі

обставини, як сумнів щодо
ефективності тих або інших
способів захисту, незнання за-
явником наявності тих або
інших способів захисту, відсут-
ність безоплатної правової до-
помоги, допущені помилки або
неправильні рекомендації з бо-
ку адвоката. Залежно від спе-
цифіки кожної конкретної
справи Суд визначає, чи є ці
обставини підставою для звіль-
нення заявника від обов’язку
використовувати всі внутрішні
способи.

Варто пам’ятати, що визнан-
ня заяви неприйнятною у зв’яз-
ку з тим, що не вичерпані всі
внутрішні способи захисту, є
лише тимчасовою перешкодою.
Цю заяву буде знову розглянуто
у випадку її повторної подачі
після того, як заявник викорис-
тає всі наявні внутрішні способи
захисту.

5. Особливу увагу варто звер-
нути на «правило шести міся-
ців». Заяву до Європейського
Суду необхідно подавати про-
тягом шести місяців з дати ви-
несення остаточного рішення
органом, звернення до якого
являє собою використання ос-
танніх способів захисту. Дата,
з якої починається відлік часу,
означає не тільки ту дату, коли
прийняте відповідне внутрішнє
рішення, але і дату, коли заяв-
ник довідався про це рішення 
і у результаті зміг подати заяву
до Європейського Суду.

6. Існують також додаткові
умови прийнятності скарги.

Якщо звертаєтесь до Європейського Суду

На юридичні теми

Закінчення на 6-й стор.
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Чи можна уявити традиційне
українське село без пісні? Над-
ходить вечір, попорано до-
машнє господарство, і молодь
збирається на вечірки. То там,

то там перегукуються співочі
гурти, немов змагаючись між
собою.

На жаль, так було ще років
тридцять-сорок тому. Вечор-

ниці – свого роду клуб здебіль-
шого сільської молоді – помалу
відійшли в минуле. Їх замінили
вечори танців, коли танцюваль-
ні майданчики часто-густо з не-

долугими оркестрами і випадко-
вим репертуаром збирали па-
рубків і дівчат різного віку і впо-
добань. А вже не один десяток
років панівне становище у доз-
віллі молоді зайняли дискотеки,
на яких вистачає чого завгодно,
лише не порядку і смаку.

Тож не дивно, що організато-
ри культурно-масової роботи
все частіше звертаються до на-
шої славної минувшини. Серед
незаслужено забутого – і ве-
чорниці. Це справді цікаве і са-
мобутнє явище в суспільному
житті українського народу. Тут
існували досить стійкі традиції.
Одна з них стосувалась ор-
ганізації вечорниць, чітко випи-
саних ритуальних правил.

Звичайно, в сьогоднішні ве-
чорниці їх організатори вносять
чимало нового. Замість тра-
диційної хати місцем дійства
стає сцена клубу або актової за-
ли. Кількість глядачів, як прави-
ло, набагато перевищує кіль-
кість самодіяльних артистів, кот-
рі охоче грають ролі учасників
масових зібрань молоді.

Суд не розглядатиме скаргу, як-
що вона:

– є анонімною;
– аналогічна тій, яка вже була

розглянута Судом або вже є
предметом іншого міжнародно-
го розгляду або врегулювання;

– не містить нової інформації
стосовно справи.

7. Оскільки розглядові підля-
гають тільки ті скарги, що спря-
мовані проти дій або рішень
державних органів, Суд не прий-
має скарги проти приватних
осіб або неурядових органі-
зацій.

Суд може на будь-якій стадії
розгляду прийняти рішення про
виключення скарги зі свого
списку справ, тобто визнати її
як неприйнятну, якщо обстави-
ни приводять до висновку про
те, що:

– скарга не відповідає вище-
згаданим правилам, і тому є
неприйнятною для розгляду;

– заявник більше не має на-
міру добиватися розгляду своєї
скарги;

– питання було вирішено з
будь-якої іншої причини, якщо
Суд буде вважати невиправда-
ним продовжувати розгляд пе-
тиції.

Рішення щодо прийнятності
скарг є остаточними і не підля-
гають оскарженню. Однак заяв-
ник може подати на розгляд но-
ву скаргу, якщо у справі виник-
ли додаткові обставини.

Основні права, гарантовані
конвенцією:

– право на життя;
– право на фізичну недотор-

каність;
– право на свободу й особис-

ту недоторканість;
– право на справедливий

розгляд справи;
– заборона на надання зво-

ротної сили карному зако-
нові;

– право на повагу приватно-
го і сімейного життя, житла і ко-
респонденції, право одружува-
тися і створювати родину;

– право на свободу думки,
совісті і релігії;

– право на свободу виражен-
ня своєї думки;

– право на свободу мирних
зборів і свободу асоціації;

– право безперешкодно ко-
ристуватися своїм майном.

Правила заповнення заяви
в Суд.

Як уже зазначалося, Євро-
пейський Суд може одержува-
ти скарги від будь-якої фізич-
ної особи, неурядової організа-
ції або будь-якої групи приват-
них осіб, які стверджують, що
вони є жертвами порушення
своїх прав однією з держав –
учасників Конвенції.

Процес розгляду скарги Євро-
пейським Судом не припускає
ніяких витрат, оскільки проце-
дура безкоштовна і не потребує
обов’язкової участі адвоката
(проте, ця участь рекомен-
дується).

Незважаючи на те, що офі-
ційними мовами Суду є англій-
ська і французька, заявникові
надається право оскаржувати
своєю рідною мовою.

Заява повинна містити таку
інформацію:

– прізвище, вік, місце робо-
ти, адресу і підпис заявника;

– прізвище, місце роботи й
адресу представника (якщо та-
кий є);

– назву держави, на яку по-
дається скарга;

– мету заяви і положення
Конвенції, що, на думку заяв-
ника, були порушені;

– виклад аргументів і фактів,
на яких будується заява.

До заяви повинні додаватися
всі відповідні документи, зок-
рема копії рішень або постанов,
що стосуються предмета заяви.

Усю кореспонденцію варто
направляти за адресою:

Conseil de L’Europe, 67075,
Strasbourg, Cedex, France.

Олена ЧОМАХАШВІЛІІ, 
старший викладач кафедри 

конституційного,
адміністративного та 

фінансового права
Університету «Україна»

Хата моя, біла хата…

Народні традиції і звичаї
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Це – актуально

Так сталось і на «Українських
вечорницях», які вирішили від-
родити в нашому університеті.
Їх організував і провів проф-
спілковий комітет навчального
закладу разом із Центром сту-
дентської творчості.

Увазі численних глядачів бу-
ло запропоновано дійство з тра-
диційною господинею хати, яку
всі учасники вечорниць велича-
ли паніматкою. Її роль гарно
зіграла викладачка університе-
ту Світлана Мирвода. Як відо-
мо, обов’язком паніматки було
тримати лад на вечорницях. І це
Світлані Іванівні вдалося. Вона
чудово співала і грала на бан-
дурі. В одному з номерів Світ-
лані Іванівні допомагав її син-
школяр Тимофійко, котрий гар-
но грає на скрипці, кількох
дерев’яних народних інстру-
ментах.

Активну участь у святі взяли
студенти університету Руслан
Іщенко, Наталя Приступ, Юлія
Волошина, керівники гуртків
Центру студентської творчості
Світлана Дудко, Ольга Гуменюк,
Андрій Лелюх, Борис Борисов,
Тетяна Кисляк, лауреати міжна-
родних конкурсів співачка Інна
Титаренко, акордеоніст Ігор Саїк.

На сцені, що зображала сіль-
ську хату, спочатку були тільки
дівчата. Розмови точилися зде-
більшого про погоду, про свята,
які хочеться зустріти якнайкра-
ще. Але ось у жвавіших терпець
уривається: то одна, то інша
гляне на двері, переб’є пісню
розмовою, сміхом. Нарешті,
з’являються хлопці. З їхнім при-
ходом стає гамірно і весело.
Щохвилини сипляться жарти.
І пісні відповідного змісту гарно
сприймалися глядачами, котрі
час від часу підхоплювали зна-
йомі мелодії і слова.

Знайшлось місце і небили-
цям. Як відомо, це жартівливі
народні оповідання. Особливо
старалися тут парубки, щоб
привернути увагу дівчат.

Більшість глядачів стали ак-
тивними учасниками дійства.
Підспівували передусім ті, хто
краще знав мелодію і слова пі-
сень. Глядачі схвальними реп-
ліками нагороджували артис-
тів. А серед аматорів сцени цьо-
го разу були не тільки звичні
для глядацького ока постаті, а й
чимало викладачів, праців-
ників нашого навчального зак-
ладу. Це, зокрема, проректор
з наукової роботи Катерина Оле-

гівна Кольченко, завідувач ка-
федри екології Володимир Во-
лодимирович Шаповалов, на-
чальник управління науково-до-
слідної роботи Ганна Федорів-
на Нікуліна, старший викладач
кафедри маркетингу Тарас Ва-
сильович Григорчук.

На святі, що було приурочене
до Міжнародного жіночого дня,
було багато цікавого і несподі-
ваного. Так, конкурс українсь-
ких народних страв справді
став змаганням хисту і фантазії
любителів кулінарного мистец-
тва. Так, тут були переможці. До
речі, найкращою стравою були
визнані «Президентські варе-
ники». Саме вареники з капус-
тою, хоча вистачало й інших
страв, якнайбільше підійшли до
основної ідеї вечорниць.

Глядачі віддали належне й
витворам інших конкурсантів.
А серед них були всі без винят-
ку факультети.

Піднесена атмосфера вечор-
ниць виявила чимало талантів
серед глядачів. Першим попро-
сив мікрофон декан факультету
комп’ютерних технологій Ста-
ніслав Сергійович Забара. Він
виконав власний романс, при-
свячений жінкам. У нагороду

отримав бурхливі оплески
вдячних слухачок. Та й пред-
ставники сильної статі відда-
ли належне таланту відомого
науковця.

Вирішив не відставати від
свого колеги завідувач кафедри
природничих наук та інформа-
тики Всеволод Григорович Зен-
цев. Він запропонував гуртом
заспівати славнозвісні «Із сиром
пироги». Сам ініціатор був, зви-
чайно, солістом. Причому спі-
вав на досить пристойному,
майже професійному рівні.

Свято вдалося і запам’ятало-
ся людям різного віку. Старші
згадали далекі дитинство,
юність і молодість, молодші –
долучилися до животворного
джерела народної творчості.

Президент нашого універси-
тету Петро Михайлович Талан-
чук справедливо зауважив, що
увага до народних традицій і
звичаїв повинна бути постій-
ною і що такі свята мають влаш-
товуватись частіше. Бо все кра-
ще з минувшини треба берегти,
розвивати і примножувати.

Анатолій УРБАН

Помилковою є думка, що те-
роризм виник наприкінці XIX
століття. Він настільки ж давній,
як і саме насильство. Спорадич-
но й епізодично він пронизував
собою всю історію людства.

В усіх народів і в усі часи ді-
алектика інтересів формувала
використання майна, свободи,
здоров’я, життя одних людей
іншими як засіб досягнення
цілей. Між бажаним та дійсним
завжди стояли і стоять чиєсь
благополуччя або чиєсь життя.
Підтвердженням цього є долі
цілих народів, правителів і неві-
домих нікому людей.

В Європі тероризм став яск-
равим соціально-політичним
феноменом у 70–80-х рр. ми-
нулого століття. Саме тоді він
набуває своєї методології, тех-
нології та ідеології. Відкриває
добу європейського перманент-
ного тероризму російське на-
родництво, що перейшло від

безперспективної пропаганди
соціалізму до ефективних теро-
ристичних актів. «Народна во-
ля» п’ять з лишком років трима-
ла в неймовірній напрузі цілу
систему державної влади Ро-
сійської імперії і, безсумнівно,
стимулювала зародження й ін-
тенсивне формування євро-
пейського тероризму.

Народовольці не були пер-
шими терористами. Але вони
були першими терористами,
що створили терористичну ор-
ганізацію. Терористичні мето-
ди використовували і до «На-
родної волі», але лише в ній
вперше був об’єктивний без-
особовий механізм, що ство-
рює стратегію і тактику терорис-
тичної діяльності, безупинний
процес організації самих теро-
ристичних актів.

Організаційні принципи «На-
родної волі» стануть згодом не
лише шаблоном для терорис-

тичних організацій, але й для
окремих політичних партій та
НСДАП. Формуючи концепцію
терористичної організації, Ви-
конавчий комітет «Народної
волі» виходив з чіткого поділу
членів на прихильників рево-
люційних перетворень (тих, хто
теоретично підтримував ідею
цих перетворень) і на тих, хто
практично їх здійснював. На
думку членів ВК, спільнота лю-
дей на основі відданості певним
політичним ідеям не має чи-
сельного обмеження та ор-
ганізаційної структури. Але во-
ни також вважали, що можлива
спільнота людей, об’єднаних не
лише спільними ідеями, але й
спільною діяльністю, спрямо-
ваною на здійснення цих ідей.
Така спільнота є чисельно обме-
женою й організаційно структу-
рованою. Враховуючи те, що
соціально-політична система
Російської імперії не передба-

чала розв’язання політичних
суперечностей у суспільстві ні
в який інший спосіб, окрім на-
сильства, народовольці були
приречені стати на шлях теро-
ристичної боротьби. Відкинута
консервативно налаштованою
народною масою, зазнаючи пос-
тійних репресій з боку царсько-
го уряду, соціал-революційна
частина російської інтелігенції
повинна була або зійти з полі-
тичного кону, або ж, засвоївши
специфіку політичної боротьби
в Росії, відповісти на насиль-
ство насильством і заявити про
себе як про реальну силу. Вона
обрала останнє, і в серпні
1879 р., після розпаду «Землі
і волі» постала «Народна воля».

Народовольці ж створили за-
конспіровану напіввійськову
організацію з жорсткою дис-
ципліною, про рівні права в якій
мова могла йти лише відносно

Тероризм: витоки і сьогодення

Закінчення на 8-й стор.
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бути ні для кого, включаючи
старих людей, жінок, дітей.
Зрозуміло, терористична вій-
на – це війна на винищення.
Але винищення особливого ро-
ду. Терор – це війна передусім
на знищення людської гідності.
Знищення страхом.

Про масштаби поширення
тероризму та інтенсивність йо-
го застосування можна судити
зі статистичних даних, опуб-
лікованих спеціальними дер-
жавними структурами різних
країн світу та спеціалізованими
виданнями. Так, за даними
журналу «International Security
Revue» у період 1970–78 рр. за-
реєстровано 5534 терористич-
них акти. Говорячи про 1981 р.,
американський «Journal of
defiance and diplomacy» пові-
домляє про 2700 терористич-
них актів, вчинених 125 теро-
ристичними групами, що діяли
у різних регіонах світу, але пе-
реважно у 50 країнах. Дані за
1985 р. свідчать про збільшен-
ня кількості цих актів порівняно
з 1981 р. на 15%. За даними ЦРУ
США за період з 1968 по
1980 рр. було вчинено 6714
акцій міжнародного терориз-
му. В одній зі своїх щорічних
доповідей ЦРУ змальовує вра-
жаючу картину поширення те-
роризму: якщо у 1970 р. терак-
ти були вчинені у 48 країнах, то
в 1975 р. – в 57, у 1980 р. – у 76,
а у 1981 р. – в 91 країні. До 1995
р. тероризм охопив понад 100
країн світу, а кількість терактів
з 1968 по 1995 рр. наблизилася
до 25 000.

Проблема формулювання по-
нять «терор» і «тероризм» досі
залишається невирішеною. Де-
які фахівці вважають, що вони
не є поняттями, що пов’язані з
чітко визначеними та ясно іден-
тифікованими подіями. Саме це
зумовило той факт, що між по-
няттями «терор» і «тероризм»
не проводять смислового роз-
межування.

Щодо самого слова «терор»,
то воно запозичене з латини, де
terror означає «страх», «жах».
Відповідно, такий самий сенс
мають похідні від нього: анг-
лійське слово terror і французь-
ке teurreur. У своєму сучасному
значенні слово «терор» з’яви-
лося наприкінці XVIII ст. Його
поняттєве оформлення відно-
ситься до періоду Великої
французької революції.

Логічна схема існуючих виз-
начень терору і тероризму є
вкрай простою. Вона, як прави-
ло, конструюється з суб’єкта те-

жахів державного репресивно-
го терору, а нині потерпають
у прямому розумінні цього
слова від свавілля криміналь-
ного терору, терору карно-ма-
фіозного.

У Сполучених Штатах Амери-
ки існує спеціальний інститут
міжнародного тероризму при
Університеті штату Нью-Йорк.
Його фахівці слідкують практич-
но за всіма аспектами міжна-
родного тероризму: соціальни-
ми, політичними, юридичними,
психологічними, класифікуючи
різні види і прояви терористич-
ної діяльності.

Тероризм сьогодні набагато
страшніший, ніж у часи народо-
вольців. Це – наймогутніша
зброя, інструмент, технологія,
використовувані не тільки в бо-
ротьбі проти Влади, але дуже
часто і самою Владою для до-
сягнення своїх цілей.

Тероризм, на жаль, став
невід’ємною частиною політич-
них і економічних процесів у
світі та становить все більшу
загрозу громадській і націо-
нальній безпеці. Із одиничних
проявів він перетворився на ма-
сове явище. Будучи різновидом
організованої злочинності, яка
занурюється корінням у потуж-
ну тіньову економіку, тероризм
може поставити під сумнів весь
процес подальшого розвитку
людства.

Актуальність теми дослі-
дження зумовлена необхідніс-
тю вивчення і узагальнення ря-
ду важливих і складних подій
міжнародного життя, що пов’я-
зані з політикою та економікою,
які є першочерговим об’єктом
інтересу терористичних органі-
зацій сучасності.

Крім того, причиною кон-
фліктів і напруженості між дер-
жавами стають проблеми на-
ціональних меншин депорто-
ваних народів, біженців, для
яких не існує кордонів, ор-
ганізованої злочинності, конт-
рабандної торгівлі наркотика-
ми та «відмивання» грошей.
Для окремих індивідів терорис-
тична діяльність стає про-
фесією. Терористи добре підго-
товлені і оснащені, завжди ма-
ють фору в часі, у них відсутня
бюрократія і вони завжди точ-
но знають, чого хочуть. Ті, про-
ти кого розв’язана терористич-
на війна, мають розуміти, що
вона йде не на життя, а на
смерть. 

З точки зору терористів страх
перед смертю повинен бути то-
тальним. Винятків не повинно

членів ВК. Сам же Виконавчий
комітет, будучи центральним
органом організації, виконував
лише власну волю (а не рішен-
ня партійного з’їзду, що є, при-
наймні, номінально вищим ор-
ганом будь-якої політичної
партії), здійснюючи авторитар-
но-централізоване управління
всією організацією. Ціла мере-
жа гуртків і груп, створена нав-
коло Комітету, не лише повніс-
тю залежала від нього, але й не
мала права будь-що знати про
його діяльність. Більше того,
статут ВК чітко визначав вимоги
дисципліни до членів організа-
ції – встановлював ієрархію
втаємничення у справи ор-
ганізації (структуру т. зв. «аген-
тів ВК» різних щаблів).

Отже, народовольці створи-
ли не партію. Вони і не могли її
створити, бо в Російській імпе-
рії не існувало партійної систе-
ми. Та й потрібна їм була не
партія, а бойова організація,
спроможна протистояти ка-
ральним органам держави.

Таким чином, вперше в рам-
ках суспільства була створена
структура, що змагалася з дер-
жавою за право здійснювати
легітимне насильство.

Специфіка і рівень розвитку
сучасної цивілізації характери-
зується існуванням гострих гло-
бальних проблем, що займа-
ють долі не тільки окремих лю-
дей, соціальних груп, націй,
класів, регіонів і континентів,
але і всього людства в цілому.

Серед них є «традиційні»:
погроза ракетно-ядерної ката-
строфи, екологічна, енергетич-
на, демографічна, продоволь-
ча, з наявністю яких люди
звиклись як з неминучістю і в
міру своїх можливостей праг-
нуть нейтралізувати або по-
м’якшити їх негативну й руй-
нівну дію.

Поряд з цим на кінець XX
сторіччя з’явилась така непрог-
нозована проблема, як пробле-
ма СНІДу, яка за характером та
інтенсивністю свого прояву
«тягне» на рівень глобальності,
ускладнюючи і без того невтіш-
ну панораму соціального і біо-
логічного статусу сучасного
людства.

Незважаючи на страхітливі
масштаби і гостроту даної про-
блеми, як це не парадоксаль-
но, проблема тероризму в усій
його різноманітності і складній
специфіці не привернула ще
належної уваги дослідників
країни, народи якої в недале-
кому минулому зазнали всіх

рору (тероризму); насильства
як способу впливу; об’єкта; ме-
ти, яку ставить суб’єкт. У роз-
ширеному варіанті у визначенні
з’являються додаткові уточню-
ючі елементи, і його логічна
схема виглядає так: суб’єкт те-
рору (тероризму) використовує
насильство (або загрозу його
застосування) як спосіб впливу
на об’єкт для досягнення постав-
лених перед собою задач (полі-
тичних, соціальних, економіч-
них тощо).

Отже, можна зробити висно-
вок, що терор (тероризм) – це
передусім метод ціледосягнен-
ня, принциповою основою яко-
го є застосування (або погроза
застосування) насильства.

Але на основі вищевказаної
властивості даного явища
сформулювати його визначен-
ня неможливо, оскільки на-
сильство як таке притаманне не
лише теророві (тероризмові),
але й іншим соціально-політич-
ним явищам. Наприклад, для
досягнення певних цілей (полі-
тичних, соціальних, економіч-
них тощо) дуже часто викорис-
товується війна. Принциповою
основою цього методу також
є застосування насильства. То-
му для того щоб дати чіткі дефі-
ніції терору і тероризму, не-
обхідно окреслити особливості
форм насильства, властиві
лише їм.

Коли терорист підриває бом-
бу в багатолюдному торговель-
ному центрі або коли група озб-
роєних осіб, увірвавшись до
мирного міста, вбиває без-
збройних мешканців, або коли
працівники каральних органів
держави катують і розстрілю-
ють арештованих ними людей,
насильство, яке здійснюється в
усіх цих випадках, залишається
без відповіді, цебто таким, що
має однобічну спрямованість.
Це його головна визначальна
особливість.

Таким чином, лише за вико-
ристання тих форм насильства,
які властиві теророві чи теро-
ризмові, суб’єкт насильства не
може стати об’єктом (і навпаки)
в момент здійснення теракту,
цебто у даному разі відбуваєть-
ся чітка диференціація на суб’-
єкт і об’єкт насильства.

Галина КРАВЧЕНКО,
студентка ІІІ курсу

Університету «Україна»
(спеціальність «Фінанси»)
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Ґрунтовне знання економіки
потрібне всім у суспільстві. Во-
но дає змогу краще зрозуміти
процеси, що відбуваються в
господарському житті, активні-
ше впливати на нього.

Назву кілька книг економічної
тематики, які підготувало видав-
ництво нашого університету.

Економіка підприємства:
Навч. посіб. для дистанційного
навчання / Єрмаков О. Є., Бон-
дар Н. М., Калина А. В. та ін.–
К.: Вид-во «Університет «Ук-
раїна», 2004.– 248 с.

Навчальний посібник підго-
товлений для студентів дис-
танційної форми навчання на
основі затвердженої типової
програми з дисципліни «Еко-
номіка підприємства». Реко-
мендовано студентам еконо-
мічних спеціальностей відпо-
відних спрямувань, а також
усім тим, хто цікавиться питан-

нями економічної діяльності
підприємств у сучасних умовах.

Берлач А. І., Стовбчатий А. М.
Основи казначейської спра-
ви: Навч. посіб. для дистан-
ційного навчання.– К.: Вид-
во «Університет «Україна»,
2005.– 228 с.

Навчальний посібник для
дистанційного навчання з курсу
«Основи казначейської спра-
ви» є експериментальним ви-
данням, в якому за модульним
принципом розкривається ос-
новне коло питань організації
бюджетного процесу за сучас-
них умов розвитку фінансово-
кредитної системи України.
Особливу увагу приділено тех-
нології виконання державного
бюджету за доходами та видат-
ками, а також проблемам бух-
галтерського обліку бюджетів
у фінансових органах, його ор-
ганізації та документальному

оформленню за сучасними стан-
дартами.

Видання рекомендоване сту-
дентам, аспірантам, виклада-
чам, а також спеціалістам каз-
начейських органів України.

Клименко А. О. Організа-
ційні та правові засади діяль-
ності банків щодо протидії
легалізації доходів, здобутих
злочинним шляхом: Моно-
графія. – К.: Вид-во «Універ-
ситет «Україна», 2006.– 168 с.

У монографії подається за-
гальна характеристика органі-
заційно-правового механізму
протидії легалізації доходів,
здобутих злочинним шляхом,
розкривається зміст його скла-
дових, висвітлюється сутність
діяльності банків щодо вияв-
лення фінансових операцій, по-
в’язаних із легалізацією злочин-
них доходів, недоліки такої ді-
яльності та пропозиції щодо її

вдосконалення. Автор пропо-
нує нові підходи до розуміння
форми фінансового контролю,
зокрема фінансового моніто-
рингу.

Видання рекомендоване пра-
цівникам правоохоронних ор-
ганів, юристам, викладачам,
аспірантам і студентам, а також
усім, кого цікавлять проблеми
боротьби з відмиванням гро-
шей та новітні розробки у галузі
фінансового права.

Ці та інші книги економічної
тематики можна отримати для
опрацювання і поглибленого
вивчення у факультетських біб-
ліотеках та читальному залі на-
шого університету.

Тетяна ДІДЕНКО,
завідувач бібліотеки

Університету «Україна»

Що потрібно, щоб бути здо-
ровим? Та багато чого. Важли-
вою запорукою здоров’я є про-
філактика захворювань. А вона,
в свою чергу, передбачає добре
знання особливостей і можли-
востей свого організму. Тому
так важливі поради фахівців,
виконання тих рекомендацій,
які сприяють зміцненню здоро-
в’я, попередженню непотрібних
ускладнень і негативів.

Про це і йшлося в лекції ро-
сійського фахівця Олексія Воло-
димировича Чудинова. Пан Чу-
динов – відомий у сусідній з на-
ми країні медик, ліпідолог (спе-
ціаліст з ліпідно-жирових пору-
шень, атеросклерозу та серце-
во-судинних захворювань).
Він – співзасновник, директор і
головний лікар приватного ме-
дичного центру «Сімейна меди-
цина», координатор освітньої
програми для лікарів і пацієнтів
з атерослерозу у Пермській об-
ласті Російської Федерації.

Виступаючи в нашому універ-
ситеті, російський фахівець
розповів про особливості про-
філактики та лікування серце-

во-судинних захворювань і ате-
росклерозу. Дуже корисними
і повчальними були рекомен-
дації лектора щодо правильно-
го харчування, подолання шкід-
ливих звичок.

Запросив російського медика
до нашої столиці Київський
центр Брахма Кумаріс Всесвіт-
нього духовного університету.
О. В. Чудинов прочитав цикл
лекцій «Легка дорога до довго-
ліття». Його слухачами в актово-
му залі Інституту педагогіки АПН
України стали сотні прихильни-
ків здорового способу життя.

А для членів Міжнародного
жіночого благодійного фонду
«За виживання» російський
фахівець прочитав лекцію «Спо-
соби підтримки здоров’я у по-
хилому віці».

Управління соціальної адап-
тації та реабілітації Відкритого
міжнародного університету роз-
витку людини «Україна» вислов-
лює подяку Київському центру
Брахма Кумаріс Всесвітнього ду-
ховного університету за надану
працівникам університету «Ук-
раїна» можливість прослухати

лекцію Чудинова Олексія Воло-
димировича, сімейного лікаря,
лікаря-ліпідолога, директора й
головного лікаря приватного ме-
дичного центру «Сімейна меди-
цина» (м. Перм, Росія), коорди-
натора й керівника освітньої
програми для лікарів і пацієнтів
з атеросклерозу у Пермській об-
ласті на тему «Сучасні особли-
вості профілактики та лікування

серцево-судинних захворювань
і атеросклерозу».

Сподіваємося на подальшу
співпрацю щодо проведення
подібних заходів.

Надія НАТРУСНА,
головний лікар управління

соціальної адаптації
та реабілітації

Університету «Україна»

Щоб ґрунтовно знати економіку
У видавництві університету

Головне – здоров’я

Лекції читає російський фахівець
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Шановні читачі! З цього
випуску ми започатковуємо в
нашій газеті рубрику «Поради
медика», в якій ми будемо сис-
тематично та послідовно розпо-
відати про культуру здоров’я:
фізичну, психічну та медичну,
про фактори і принципи його
відновлення.

Ми будемо намагатися зро-
бити, щоб наші статті містили
корисну інформацію і вам було
цікаво.

Ця стаття присвячена одній із
найрозповсюдженіших шкідли-
вих звичок – тютюнопалінню.
Спочатку ми розповімо, якої
шкоди завдає паління організму
людини, які органи і системи
вражаються. А ви самі зробите
висновки – чи є сенс саме так
заспокоюватись або заповню-
вати вільний час. Також тут ви
зможете знайти декілька порад
щодо подолання цієї шкідливої
звички. Ми будемо дуже раді,
якщо хтось зверне увагу, вико-
ристає цю інформацію і зможе
з нашою допомогою кинути
палити.

Паління – одна з найшкідли-
віших звичок. Дослідженням
доведено, в чому полягає шко-
да паління. У димі тютюну міс-
титься більше 30 отруйних ре-
човин: нікотин, вуглекислий
газ, оксид вуглецю, синильна
кислота, аміак, смолисті речо-
вини, органічні кислоти та інші.

Одна-дві пачки цигарок міс-
тять смертельну дозу нікотину.
Курця рятує те, що ця доза над-
ходить в організм не відразу, а
частинами. Статистичні дані свід-
чать: порівняно з тими, хто не
палить, курці в 13 разів частіше
хворіють на стенокардію, в 12 –
на інфаркт міокарду, в 10 ра-
зів – на виразку шлунка.

Курці становлять 96–100%
усіх хворих на рак легенів. Ко-
жен сьомий, хто тривалий час
палить, хворіє на облітеруючий
ендартеріїт – тяжку недугу кро-
воносних судин.

Тютюнові вироби готуються
з висушеного листа тютюну, яке
містить білки, вуглеводи, міне-
ральні солі, клітковину, фермен-
ти, жирні кислоти та інше. Серед
них важливо відмітити дві групи
речовин, небезпечні для люди-
ни, – нікотин та ізопреноїди.

За кількісним вмістом у листі
тютюну та за дією на різні орга-

ни і системи людини нікотин
посідає перше місце. Він по-
трапляє в організм разом із тю-
тюновим димом, у складі якого
є, окрім нікотину, речовини
дратівливої дії, зокрема канце-
рогенні (бензпирен і дибензпи-
рен, які сприяють виникненню
злоякісних пухлин, багато вуг-
лекислого газу – 9.5% (в атмос-
ферному повітрі – 0.046%) і
оксиду вуглецю – 5% (в атмос-
ферному повітрі його немає).

Нікотин відноситься до нер-
вових отрут. Експериментами
на тваринах і спостереженнями
над людьми встановлено, що
нікотин у малих дозах порушує
нервові клітини, сприяє збіль-
шенню частоти дихання і серце-
биття, порушенню ритму серце-
вих скорочень, нудоті і блювоті.
У великих дозах гальмує, а по-
тім паралізує діяльність клітин
центральної нервової системи,
зокрема вегетативної. Розлад
нервової системи визначається
зниженням працездатності,
тремтінням рук, послабленням
пам’яті. 

Нікотин впливає і на залози
внутрішньої секреції, зокрема на
надниркові, які при цьому ви-
діляють у кров гормон – адре-
налін, що викликає спазм судин,
підвищення артеріального тиску
і почастішання серцевих скоро-
чень. Згубно впливаючи на ста-
теві залози, нікотин сприяє роз-
витку у чоловіків статевої слаб-
кості – імпотенції. Тому її лікуван-
ня починають з того, що хворому
пропонують кинути палити. 

Особливо шкідливе паління
для дітей і підлітків. Нервова
і кровоносна системи, які ще не
зміцнились, хворобливо реагу-
ють на тютюн.

Окрім нікотину, негативну
дію спричиняють й інші скла-
дові частини тютюнового диму.
Потрапляючи до організму, ок-
сид вуглецю розвиває кисневе
голодування за рахунок того,
що чадний газ легше з’єднуєть-
ся з гемоглобіном, ніж кисень,
і потрапляє з кров’ю до всіх тка-
нин і органів людини.

Експериментально встанов-
лено, що у 70% мишей, які
вдихали тютюновий дим, роз-
винулися злоякісні пухлини ле-
генів. Рак у людей, що палять,
виникає в 20 разів частіше. Чим
довше людина палить, тим

більше в неї шансів померти
від цього важкого захворюван-
ня. Статистичні дослідження
показали, що в людей, котрі
палять, часто зустрічаються ра-
кові пухлини й інших органів –
стравоходу, шлунку, гортані,
нирок. У тих, хто палить, нерід-
ко виникає рак нижньої губи
внаслідок канцерогенної дії
екстракту, що накопичується
в мундштуку люльки.

Дуже часто паління призво-
дить до хронічного бронхіту,
що супроводжується постійним
кашлем і неприємним запахом
з рота. У результаті хронічного
запалення бронхи розширю-
ються, утворюються бронхоек-
тази з важкими наслідками –
пневмосклерозом, емфіземою
легенів, так званим легеневим
серцем, що призводить до не-
достатності кровообігу. Це і виз-
начає зовнішній вигляд завзя-
того курця: хрипкий голос,
одутлість, задишка.

Велика роль паління й у ви-
никненні туберкульозу. Так, 95
зі 100 людей, які хворіють на
нього, до моменту початку за-
хворювання палили.

Ті, котрі часто палять, відчу-
вають болі в серці. Це пов’язано
зі спазмом коронарних судин,
що живлять м’яз серця, з роз-
витком стенокардії (коронарна
недостатність серця). Інфаркт
мікарду у тих, котрі палять, зус-
трічається втричі частіше.

Паління може бути і голов-
ною причиною стійкого спазму
судин нижніх кінцівок, що спри-
яє розвитку облітеруючого ен-
дартеріїту, переважно у чо-
ловіків. Це захворювання веде
до порушення травлення, ганг-
рени і в результаті – до ампу-
тації нижньої кінцівки.

Від речовин, що містяться в
тютюновому димі, страждає так
само система травлення, пере-
дусім зуби і слизиста оболонка
рота. Нікотин збільшує виділен-
ня шлункового соку, що вик-
ликає ниючі болі в області со-
нячного сплетіння, нудоту і блю-
воту.

Ці ознаки можуть бути проя-
вом гастриту, виразки шлунка,
які у тих, котрі палять, виника-
ють набагато частіше. Так, на-
приклад, серед чоловіків із зах-
ворюванням на виразку шлунка
96–97% палили.

Паління може викликати ніко-
тинову амбліопію. У хворого,
котрий страждає на цю недугу,
наступає часткова або повна слі-
пота. Це дуже загрозливе захво-
рювання, за якого енергійне ліку-
вання не завжди буває успішним.

Ті, хто палять, наражають на
небезпеку не тільки себе, але й
навколишніх людей. З’явився
навіть термін «пасивне палін-
ня». В організмі тих, хто не па-
лить, після перебування в за-
димленому і непровітреному
приміщенні накопичується знач-
на концентрація нікотину.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ 
БАЖАЮЧИХ КИНУТИ ПАЛИТИ

· Попросіть родичів, знайо-
мих, друзів, щоб підтримали
Вас у цьому починанні.

· Поступово зменшуйте кіль-
кість випалених цигарок на 1-3
штуки.

· Збільшуйте інтервали між
палінням.

· Намагайтеся не допалювати
цигарку до кінця, тому що в ос-
танній її частині міститься най-
більше шкідливих речовин.

· Зменшуйте кількість затяжок
і збільшуйте перерви між ними.

· Намагайтеся під час паління
рідше тримати цигарку у роті.

· Урізноманітнюйте Ваше хар-
чування овочами, фруктами,
молочними продуктами, що
допоможе легше перенести ут-
римання від паління.

· Не купуйте цигарки, а що-
раз просіть у кого-небудь з пе-
рехожих запалити; поступово
Ви відчуватимете від цього ні-
яковість, та й давати Вам  ци-
гарки людям просто набридне.

· На пропозицію кого-небудь
зі знайомих запалити – відмов-
ляйте.

· Добре, якщо Ви починаєте
кидати палити разом із ким-не-
будь зі своїх друзів, – у Вас бу-
де можливість поділитися з дру-
гом успіхами або невдачами у
своєму починанні, одержати
своєчасну пораду.

Олена КОВАЛЬ,
спеціаліст 

з фізичної реабілітації
Університету «Україна»

Згубна звичка

Ваше здоров’я
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Десь і колись я прочитав про
те, що майже всі люди здібні чи
талановиті у чомусь. От тільки
не кожен з нас докладає зусиль,
щоб ці задатки належним чи-
ном реалізувались. Тому дале-
ко не всі займаються улюбле-
ною справою, такою, яка б і тобі
була до вподоби, до душі, і сус-
пільству корисною була.

А що, як такі здібності, талан-
ти не в гордій однині, а в часто

несподіваній множині? «Тільки
зірок з неба не хапає», – каже
про таку ймовірну ситуацію на-
родна мудрість. Тож так важли-
во вибрати у своєму житті го-
ловне, саме те, в якому ти, лю-
дино, реалізуєшся сповна. І зро-
бити це своєчасно і правильно.

Олег Слєпцов ще дуже мо-
лодим вподобав архітектуру. З
нею, саме з нею, були пов’язані
роки навчання, перші самостій-

ні трудові кроки. В архітектурі
має і досить вагомі досягнення.
Професор архітектури, дійсний
член Української академії ар-
хітектури, лауреат державної
премії України... У п’ятнадцяти
містах світу височать будівлі,
зведені за проектами О. С. Слєп-
цова і його однодумців з бюро,
яке вже не один рік очолює
Олег Семенович.

Уже кілька років відомий
архітектор співпрацює з нашим
університетом. Більшість, упев-
нений, абсолютна більшість
викладачів, студентів, усіх пра-
цівників нашого навчального
закладу знають, як має виг-
лядати головний корпус універ-
ситету на Крамського, 10. Вже
окреслюється, на мій погляд,
дуже гарна будівля. Спроекту-
вали її фахівці з «Ліцензіарху»,
яким керує знаний архітектор.

А нещодавно чимало праців-
ників університету вперше дізна-
лись ще про кілька граней та-
ланту Олега Слєпцова. Відомий
архітектор запросив багатьох
киян на свою виставку-концерт.
І не лише як співак і композитор.
У залах Будинку мистецтв була
відкрита виставка творчих робіт
Олега Семеновича. Вже чимало
років відомий архітектор зай-

мається живописом, графікою
і ручним ткацтвом (виготовлен-
ням гобеленів). В активі уміль-
ця – 12 персональних виставок
у кількох містах України, почи-
наючи з багатолюдного Києва
(1988, 2002, 2005 роки) і закін-
чуючи набагато меншими за об-
сягом Славутичем (1989 рік) і Чи-
гирином (2004 рік).

Запитую студента Інституту
декоративно-прикладного мис-
тецтва імені М. Бойчука, Іллю
Давиденка, що йому сподоба-
лося у творчих роботах худож-
ника.

– Все, що я побачив, – відпо-
вів хлопець, – свідчить про ви-
сокий професіоналізм, впевне-
ну і вправну руку митця. І тема-
тика гарна – більшість робіт
присвячено Києву, високим і
світлим почуттям.

А потім був концерт. У сто-
личному Будинку мистецтв лу-
нала прекрасна музика. Олег
Слєпцов виконував свої пісні.
І не випадково, що перша пісня,
запропонована слухачам, при-
свячувалась нашій столиці.

Загалом, концерт вразив твор-
чою сміливістю композитора і
виконавця, котрий звертається
до текстів як відомих, так і менш
знаних поетів. Серед співавто-
рів багатьох пісень Олега Слєп-
цова всесвітньо відомі Ред’ярд
Кіплінг, Олександр Блок, Анна
Ахматова. Сподобалися гляда-
чам пісні та вірші київського по-
ета Віталія Іващенка. Щедрими
аплодисментами нагородили
присутні «Любов за сорок», «Де
моя любов?» і особливо «Мату-
сю». Після виконання останньої
Олег Слєпцов зійшов до гля-
дацької зали, щоб привітати
свою матір і подарувати їй
квіти.

Прихильно оцінили присутні і
кілька творів інструментальної
музики, написані Олегом Слєп-
цовим.

У цілому, виставка і концерт
переконливо засвідчили: Ук-
раїна завжди була, є і буде ба-
гата по-справжньому талано-
витими людьми.

Анатолій УРБАН
На фото: під час концерту

Прекрасне поряд

Талантів світлий спалах
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«…люди не народжуються
біологічним способом, а лише 

проходячи шлях, стають чи
не стають людьми».

М. Мамардашвілі

У вищих навчальних закладах
створюються органи студентсь-
кого самоврядування. Вони спри-
яють гармонійному розвитку
особистості студента, формуван-
ню у нього навичок майбутнього
організатора, керівника.

У світі побутують дві основні
версії особистісного розвитку
людини. Погляди науковців роз-
ходяться у визначенні провід-
ної ролі в особистісному роз-
витку соціального середовища
чи людини.

Я вважаю, що людина віді-
грає значно більшу роль у сво-
єму творенні, ніж середовище.
Але інколи без сторонньої до-
помоги зробити щось буває
майже неможливо, і тоді вирі-
шальну роль відіграють люди,
які опиняються поруч і власним
прикладом демонструють зов-
сім іншу якість життя.

Стародавня мудрість каже:
«Господи, дай мені спокій, щоб
прийняти те, що я не можу змі-
нити, хоробрість, щоб змінити
те, що можу, і мудрість, щоб
зрозуміти різницю».

У зрілих людей давно стало
звичкою говорити: «Молодь –
наше майбутнє!» Проте я як
представник саме цього моло-
дого покоління бачу, що пере-
важна більшість моїх однолітків
боїться змін, боїться майбутньо-
го. А страх у свою чергу поро-
джує невпевненість у собі. То яке
ж майбутнє чекає на нашу
країну, якщо його «творці» все
частіше проявляють апатію, боя-
гузтво, пасивність, безініціатив-
ність?

Юність – це період громадян-
ського становлення людини, її
соціального самовизначення,
активного включення в громад-
ське життя, формування духов-
них якостей особистості. Голов-
не при цьому – формування ак-
тивної життєвої позиції.

Важливою рисою психічного
розвитку юнаків і дівчат є форму-
вання самоповаги, що базується
на самооцінці і самовихованні.
Психологічні дослідження пока-
зують, що звичайні підлітки

оцінюють себе голов-
ним чином з орієнта-
цією на своє май-
бутнє.

Юності також при-
таманне зростання
самосвідомості. Це
усвідомлення своїх
якостей і можливос-
тей, потреба у звіту-
ванні про свої вчин-
ки, уявлення про
своє місце в житті,
усвідомлення себе
як особистості. Го-
ловна риса самосві-
домості і спрямова-
ності в юності – націленість у
майбутнє. Це прагнення визна-
чити місце в житті, нетерпляче
очікування свого майбутнього
і бажання взяти участь у жит-
тєвих справах. Своє життя юнаки
і дівчата уявляють яскравим, на-
сиченим важливими подіями і ве-
ликими звершеннями.

«Людина лише там чогось до-
магається, де вона сама вірить
у свої сили», – зазначав свого
часу Л. Фейєрбах.

Університет для студентів –
це школа життя. Однак те,
наскільки успішно ми пройде-
мо цей життєвий етап, зале-
жить лише від нас: від нашої ак-
тивності, небайдужості, інтере-
су, захоплень.

Університет «Україна» пропо-
нує багато шляхів для саморе-
алізації, саморозвитку особис-
тостей студентів. Це: наукова
діяльність, студентська соціаль-
на служба, змістовне проведен-
ня дозвілля, студентські нав-
чально-науково-виробничі під-
розділи тощо. Але всі вони, на
жаль, були створені працівни-
ками університету. Я вважаю,
що дійсно важливим у форму-
ванні особистості, яка володіти-
ме навичками управління, креа-
тивним мисленням, матиме ак-
тивну позицію у житті і позитив-
не спрямування на майбутнє,
є створення студентською спіль-
нотою самоврядування.

Потенціал особистісного са-
морозвитку одвічно закладе-
ний у кожній людині. Навіть
найнесприятливіші умови жит-
тя неспроможні остаточно зупи-
нити, загальмувати цей пере-
можний рух уперед. У людини
завжди є вибір, здатний зміни-

ти смисложиттєві орієнтації. Це
вибір траєкторії життєвого шля-
ху, подальшого напряму само-
створення.

Оскільки без почуття впевне-
ності у собі фактично немає
особистості, кожна людина по-
винна чітко знати, уявляти свої
«ресурси» – можливості, здіб-
ності, те, чого вона може досяг-
ти. Студентське самоврядуван-
ня – це, на мою думку, перша
можливість студента дійсно са-
мореалізуватися.

Члени студентського само-
врядування:

– набувають незамінних, не-
обхідних у житті управлінських
навичок та навичок по роботі
у команді. На чолі студентсько-
го самоврядування стоїть Пре-
зидент самоврядування. Для
вирішення завдань, визначених
основними напрямами діяль-
ності студентського самовряду-
вання, створюються Студентсь-
кий Парламент та Кабінет Мі-
ністрів;

– ознайомлюються з політич-
ними іграми, політичною рек-
ламою, передвиборними агіта-
ціями, розробкою програм ді-
яльності самоврядування, ви-
борами. Президента обирають
на один рік шляхом таємного
голосування усіх студентів; про-
тягом двох тижнів з дня обран-
ня повинен представити свій
план роботи на рік помісячно,
оголосити вибори Парламенту
(з представників кожної академ-
групи) та створити його; ство-
рити Кабінет Міністрів;

– набувають ораторської
майстерності та практикують
творче мислення. Президент
є представником студентства
у переговорах на всіх рівнях, як

в університеті, так і поза його
межами; представляє свій план
роботи; щомісячно звітує перед
Парламентом про виконання
свого плану роботи та вирішен-
ня поточних питань, з якими
звертаються студенти; бере
участь у роботі керівних органів
університету. Парламент вису-
ває пропозиції щодо шляхів
вирішення студентських проб-
лем, організації заходів. Кожен
міністр представляє програму
та план роботи свого міністер-
ства на рік помісячно; в кінці
кожного місяця звітує перед
Парламентом та Президентом
про виконання своїх програм,
планів та доручень Президента;

– розвивають комунікативні
здібності та розширюють коло
друзів і знайомих по всій Ук-
раїні. Спілкуються із величез-
ною кількістю студентів задля
виявлення базових студентсь-
ких проблем, які потребують
вирішення та прийняття пропо-
зицій щодо діяльності самовря-
дування. Співпрацюють зі сту-
дентами інших ВНЗ та мо-
лодіжними організаціями. Пла-
нується введення в університеті
програми «Шляхами України»,
яка забезпечить студентам мож-
ливість змістовного дозвілля,
створення безлічі дружніх сто-
сунків по всій «Україні» – між-
філійні зв’язки;

– розвивають організаторсь-
кі здібності. Організовують зміс-
товне дозвілля, туристичні по-
їздки, концерти, фестивалі, кон-
курси, змагання, розробляють
новітні програми, впроваджу-
ють проекти.

Освіта як соціальне явище ли-
ше тоді може вважатися доско-
налою, якщо вона не лише за-
безпечує успішне задоволення
суспільних запитів сьогодення, а
й намічає загальні підходи щодо
вирішення майбутніх проблем.

На мою думку, з вищого нав-
чального закладу має виходити
сформована особистість, яка
володіє комплексом знань,
умінь і навичок. Цей комплекс
вона може отримати лише шля-
хом: сумлінного навчання, ак-
тивної позиції у житті студент-
ства (участь у самоврядуванні),
цікавого та корисного перебігу
практики.

Щоб університет став школою життя

Студентське самоврядування
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Університет сьогодні Університет завтра

Актуальність діяльності студентського самоврядування

Лише невелика кількість студентів, так званий сту-
дентський актив, має доступ до організації студент-
ського життя, яке, на їхню думку, є оптимальним, пе-
реважно вони ж ним і живуть

Щорічно буде проводитись анкетування всіх студентів для виявлення їх бажань
та пропозицій щодо влаштування їхнього власного студентського життя, які
аналізуватимуться і втілюватимуться в життя органами студентського самовряду-
вання

Рівний доступ до студентського життя студентів різних форм навчання

Молоді студенти заочної та дистанційної форм нав-
чання взагалі не задіяні у студентському житті, оскіль-
ки існує стереотип, що вони у цьому не зацікавлені

Усіх студентів дистанційної та заочної форм навчання будуть інформувати про
життя університету і запрошуватимуть до активної участі у ньому

Повноцінне використання унікальних можливостей розгалуженої мережі

В університеті є значна кількість філій та центрів
дистанційного навчання, розташованих по всій Ук-
раїні, але студенти переважно обмежуються спілку-
ванням у межах своєї територіальної одиниці

В університеті діятиме система міжфілійних зв’язків, за допомогою якої студен-
ти матимуть змогу подорожувати по всій Україні, знайомлячись з її історичними
і культурними пам’ятками, економіко-промисловими досягненнями регіонів і зба-
гачуючись новими знайомствами зі студентами усіх філій університету

Участь студентства у спортивному житті

Відбувається дуже багато спортивних змагань
різноманітних напрямів, окремі спортсмени й універ-
ситет у цілому виборюють престижні нагороди, проте
цей рух ще не досяг загальностудентського визнання

Буде створена студентська група підтримки, яка матиме власні композиції і фор-
му; виступатиме на змаганнях університетського значення, а згодом і міжуніверси-
тетського масштабу. Ініціативна група інформуватиме студентів про спортивний
рух, пропагуватиме здоровий спосіб життя і всіляко залучатиме контингент сту-
дентів до спортивної діяльності

Участь у волонтерській діяльності

Недосконалою є система волонтерського руху в ме-
жах університету

На кожному факультеті буде створений загін волонтерів, які проходитимуть
навчання у школі волонтерів, братимуть активну участь в організації та проведенні
університетських та позауніверситетських заходів

Участь у розв’язанні конфліктних ситуацій

Студенти намагаються вирішувати конфліктні ситу-
ації, проблеми з розкладом занять та захищати свої
права самотужки, як одинаки

Студентське самоврядування захищатиме права студентів перед керівництвом
університету; братиме участь у складанні розкладу занять (за потреби); допомага-
тиме у розв’язанні конфліктів у студентсько-викладацькому середовищі

Активна участь в управлінні університетом

Студентське самоврядування фактично не бере
участь в управлінні університетом, його представники
навіть не присутні на виробничих нарадах

Студентське самоврядування буде активно шукати шляхи реальної допомоги
студентства у вирішенні нагальних проблем розбудови рідного університету

Участь в управлінні працевлаштуванням, підтримання зв’язків із випускниками

Після закінчення університету втрачається живий
зв’язок із його випускниками

Асоціація випускників підтримуватиме постійний контакт з нашими випускника-
ми, здійснюватиме моніторинг життєвої успішності випускників університету, готу-
ватиме пропозиції щодо підготовки програм підвищення кваліфікації випускників,
розроблятиме заходи щодо підвищення ефективності працевлаштування з точки
зору взаємної відповідності запитів роботодавців і випускників

Створення престижної репутації студентського самоврядування університету, досягнення лідерських позицій в Україні

На сучасному етапі студентство не бачить діяльності
органів студентського самоврядування, а студенти
університету, які беруть участь у міжвузівських захо-
дах, переважно не афішують місце свого навчання

В університеті з’явиться потужний студентський актив, який братиме активну
участь у заходах за межами університету і запрошуватиме до участі у наших захо-
дах студентів усієї країни

Передвиборна програма
У цьому році нашому університету виповнюється вже 7 років, а це свідчить про те, що його вже закінчили перші студенти і, до речі,

більшість досить непогано влаштувалася у житті.
Чим запам’ятаються їм студентські роки? Можливо, приязними викладачами і справжніми друзями, можливо, веселим відпочинком

і розмаїтим дозвіллям, можливо, широким простором для самореалізації та саморозвитку, а можливо, лише складністю навчального про-
цесу та орендованими приміщеннями. Чи відчули вони за роки свого навчання, що ж таке справжнє студентське життя, про яке так часто
згадують їх батьки та бабусі?

Лише ми – студенти – справді знаємо, що для нас – студентське життя, чого нам бракує і чого хочеться. Тож, можливо, варто досягти
бажаного, зробити університетське навчання цікавим, захоплюючим, веселим?

Цим, на мою думку, має займатися студентський актив, з якого формуватиметься студентське самоврядування.
Я, Коляда Анастасія Костянтинівна, – студентка ІІ курсу спеціальності «Соціальна робота».
Основна причина висунення мною кандидатури на посаду Президента студентського самоврядування – це величезне бажання створити

в університеті справжнє студентське життя, якісно відмінне від сьогодення.

Запрошую всіх активних студентів до співпраці у створенні справжнього студентського самоврядування. Адже тільки разом
ми зможемо досягти справжнього успіху.

Нам потрібні ваші нові ідеї, а також пропозиції та допомога для їх втілення у реальність!
Анастасія КОЛЯДА,

студентка ІІ курсу Університету «Україна»
(спеціальність «Соціальна робота»)
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Нещодавно в нашому універ-
ситеті завершила роботу VI
Міжнародна науково-практич-
на конференція «Актуальні
проблеми навчання і виховання
людей з особливими потреба-
ми». Відбулась вона напере-
додні Міжнародного дня інвалі-
дів. У її межах проводився кон-
курс наукових робіт студентів з
інвалідністю, переможці якого
були нагороджені грамотами,
подарунками та спеціальними
іменними преміями. Одна з
них – премія імені Василя Ду-
манського. Цю унікальну що-
річну премію започаткувала
громада села Серединки Бер-
шадського району на Віннич-
чині на чолі з головою сільської
ради Леонідом Горячківським
та головою ТОВ «Прогрес», кан-
дидатом сільськогосподарсь-
ких наук Олександром Каву-
ном. Так вінничани вирішили
відзначити успіхи в науковій
роботі студентів із особливими
потребами, які навчаються в Уні-
верситеті «Україна».

Разом із запашним подільсь-
ким короваєм та найщирішими
побажаннями з рук сільського
голови премію отримали пере-
можці конкурсу Вікторія Біляк,
Антон Герасименко, Оксана
Тюльнєва та Михайло Коптєв.

Ім’я Василя Михайловича Ду-
манського – талановитого пись-
менника, поета і філософа з По-
ділля, на жаль, ще мало відоме в
Україні, хоча його вже добре
знають за кордоном завдяки
літературним передачам Все-
світньої служби «Радіо Україна»
та унікальній книзі «Вибір».

Народився Василь 22 серпня
1950 року в селі Серединка Бер-
шадського району на Віннич-
чині в сім’ї колгоспників – Гали-
ни Семенівни та Михайла Ми-
колайовича Думанських. Тяжка
недуга – мієліт (атрофія м’я-
зів) – прикувала його до ліжка
на все життя, а батьків прив’я-
зала до нього. Більше двадцяти
років він не міг тримати ложки,
а два останні роки у своєму
страждальному житті – піднес-
ти хліба до рота.

Здавалося б, що за таких обс-
тавин інвалід І групи від наро-
дження був приречений на пос-
тупове згасання і ненависть до
такого несправедливого світу.
Таке буває, але це для слабких.

Василю вдалося спростувати
таку думку і довести, що світ
сповнений любові й вищої
справедливості, бо в нього, не-
виліковно хворого, було багато
друзів, які, як метелики до
світла, летіли до його сили, оп-
тимізму, здатності всупереч
усім перешкодам відбутися,
стати особистістю в тих обста-
винах, які визначила для нього
доля. «А ця здатність унікальна і
саме тому особливо цінна», –
писав про серединського Про-
метея син Василя Стуса Дмитро.

Вінничанин був щедро наді-
лений талантами художника і
літератора. За його малюнками
мати вишивала неповторні ор-
наменти на рушниках, а батько
за ескізами сина збудував хату.

Твори Василя Думанського –
це вдячність батькам за їхній
тихий подвиг, за те, що не зрек-
лися його, як їм радили вчини-
ти деякі «доброзичливці». Нав-
паки, батько і мати завжди три-
мали відчиненими двері їхньо-
го дому, аби син не відчував
самотності і, спілкуючись із ба-
гатьма серцями, пізнавав ті
світи, що були поза стінами
їхньої хати.

Освіту опановував з допомо-
гою вчителів, які приходили до
нього додому, а потім – само-
тужки. Сам прокладав і стежку
у велику літературу, першими
кроками на якій стали вірші,
позначені печаткою справжньо-
го таланту.

Свою маленьку прозу почав
писати пізніше, коли з різних
причин припинялося його лис-
тування. З цього почалися етю-
ди В. Думанського – коротенькі
листи про життя природи і лю-
дей, адресовані всім нам.

Час невпинно вносив свої ко-
рективи у Василеве життя. Вже
не мав сили навіть перегортати
сторінки, проте, хоч ледве-лед-
ве тримав ручку, писав за допо-
могою трафарета. А коли вже
не міг і цього – надиктовував
свої твори рідним, друзям, уч-
ням, вчителям...

Ще за життя Василя за раху-
нок місцевого колгоспу «Прог-
рес», очолюваного тоді талано-
витим керівником, відомим ме-
ценатом і надзвичайно чуйною
людиною Федором Кавуном,
вийшли невеликими тиражами
дві його книжечки – «Мій день»

(Вінниця, 1993) та «Листопад»
(Вінниця, 1995), які відразу ста-
ли бібліографічною рідкістю.

Сільський філософ В. Ду-
манський підготував рукопис
і третьої книги – «Між берега-
ми», але мріяв, щоб його твори
дійшли до людей в одній – під
назвою «Вибір». Про це він пи-
сав незадовго до смерті і мені,
і своєму близькому другу Фе-
дорові Шевчуку, заслуженому
журналісту України, нині спец-
кору газети «Вінниччина», який,
по суті, був першовідкривачем
Василевого таланту в засобах
масової інформації й упоряд-
ником двох перших книжок.

Василь не встиг стати членом
Національної Спілки письмен-
ників України, хоча був уже
сформованим, зрілим, талано-
витим письменником, творчість
якого виділялась глибиною
думки й художньою доверше-
ністю. Надзвичайно скромний
і вимогливий до себе, він ва-
гався і не поспішав оформляти
потрібні документи, нехтуючи
порадами друзів-спілчан: «Аби
не думали, що вигод шукаю...».

Проте, як гриби після дощу,
у пресі почали з’являтись публі-
кації про серединського феноме-
на. Тоді і сталася подія, про яку й
понині знає досить вузьке коло.

Однієї довгої зимової ночі
скривджена подружньою зра-
дою жінка робила свій страш-
ний вибір: бути їй чи не бути на
цьому несправедливому світі.
На горищі вже чекала власно-
руч облаштована шибениця, а
наприкінці прощального листа
була поставлена крапка. Вона
востаннє окинула зором кімна-
ту... Раптом погляд зупинився
на свіжій газеті на дивані. Це бу-
ли «Сільські вісті» за 17 лютого
1995 р. Ніби магнітом, притяг-
нуло до себе єдине слово –
«ВИБІР» – назва невеликого
етюду Василя Думанського,
надрукованого в рубриці «Вер-
биченька» з подачі відомої пое-
теси Наталки Поклад. Саме він
і став у ту мить єдиною «соло-
минкою», що врятувала людину
від поспішного кроку в небуття
і дала початок вірній дружбі,
яка продовжувалась до самої
Василевої смерті.

– Не знаю сильнішої людини.
Фізичні вади ховалися за його
великою любов’ю, добротою і

мудрістю. Я й нині звіряю людей
за Думанським, – зізнається
Наталка Ш.

З червня 1996 р. у 46-річному
віці пішов за земні обрії Василь
Думанський, лишивши по собі
неоціненний творчий доробок.
А до 50-річного ювілею з ініціа-
тиви та за активної участі друзів
і земляків була видана його
третя книжка – «Вибір» (К.:
УАІД «Рада», 2000). Вона наро-
дилась із любові, милосердя і
доброти у наш нелегкий і праг-
матичний час, для багатьох
ставши справжнім випробуван-
ням на людяність, порядність і
благородство.

«Хрещеним батьком» книги
став Комітет Верховної Ради у
справах пенсіонерів, ветеранів
та інвалідів, а «хрещеною ма-
тір’ю» – Національна Спілка
письменників України.

Книжка ця унікальна і воісти-
ну народна, бо вийшла за кош-
ти, зібрані всеукраїнською то-
локою від 25 благодійників –
господарств, підприємств, уста-
нов та окремих осіб. А скільки
добрих, чуйних людей різного
віку, статі, соціального стану,
віросповідань і національнос-
тей конкретно допомагали чи
морально підтримували ініціа-
тивну групу та автора цих ряд-
ків, зокрема на довгому (впро-
довж 5 років) і надзвичайно
тернистому шляху від рукопису
до книги! Тому на знак великої
вдячності всі вони поіменно
названі у післямові від упоряд-
ника.

До «Вибору» увійшов весь
творчий доробок В. Думансь-
кого – проза, поезія, думки
кількома рядками, афоризми
та матеріали, присвячені цій
унікальній людині. Кожна коро-
тенька новела – то постріл. Без
кулі, але в самісіньку душу, що
вливає в неї любов, повагу до
ближнього, до світу, який нас
оточує і якого ми не помічаємо
за буденними клопотами.

Таїсія СВЯТЕНКО,
упорядник книги «Вибір»,

співробітник управління
соціальної адаптації

і реабілітації Університету
«Україна», член

Національної спілки
журналістів України

Гордість України

Сільський філософ і поет

Закінчення в наступному номері
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На золотом крыльце сидели 
три студента, еле-еле
отыскали нужный класс.
Шли экзамены у нас.

– Кто сегодня принимает?
– Черт возьми, никто не
знает.
– Кто ходил на лекции?
– Ну, ты что? Вот если бы
Аня Красна привалила,
говорят, она ходила.
– А как выглядит доцент?
Старый? Лысый? Сколько
лет?
– Вот идет там, с бородой,
может этот?
– Ты – больной?
Это слесарь Миша.
– Вот беда. Кто слышал,
что сдаем сегодня мы?
Нет, в натуре, пацаны.
– Говорят, что физику или 
астрономию.
– А я пришел сдавать,
братцы, анатомию.
– Ну, браток, ты лажанулся.
Ты с какой ноги проснулся?
– Ты с какого факультета?
– Ой, забыл. Там, за
буфетом…
– Мой совет тебе тогда,
ты шмаляй скорей туда.
– Стой, братва, кажись,
идет,
наш декан его ведет.

– Ну, привет, орлы! Привет!
Как дела?
– Вопроса нет! На экзамен
на любой,
как на праздник,– всей
гурьбой.
– Что-то, Иванов, тебя
не видал с полгода я.
Загулял на дискотеках?
– Что Вы, нет, в библиотеках
я грызу науки камень
– Ну, ну, ну. Сейчас узнаем.
Молодец. Хоть бюст лепи.
Зубы, все ж, побереги.

… И пошли по списку робко:
первый вылетел, как пробка.

– Я скачал из Интернета
все вопросы, все ответы.
Он спросил меня потом,
кто такой Исаак Ньютон?
Я все шпоры перебрал,
но ответ не угадал.
– Вспомнил я, аж легче
стало!

Груша на него упала.
– Только яблоко – не груша,
он лежал и бил баклуши.
– Интересный поворот:
значит, был он садовод!
– Он с Ампером и Вольта
вывел новые сорта.
Слал на север и восток.
– Да, крутой был мужичок!
– Что-то здесь не
получается:
Ньютон физиком считается!
– Стой, братва, давай без
паники,
Ньютон выдумал механику!
– Нет, механик не Ньютон,
а механик был Патон!
– Что вы, братцы, чушь
несете,
первым был здесь
Паваротти!
Помнишь, он сказал: штаны
на все стороны равны.
– Да, да, да, все это так:
с ним работал Гей-Люсак.
– Как рассказывал мой дед,
штаны мерил Архимед
или, может, Пифагор…
– Нет, он изобрел мотор!
Они вместе с Эдисоном
мастерили дизели.
Их потом на
«Дженермоторс»
очень часто видели.
– Ух, куда забрался он,
что там некий сэр Ньютон!
– Что вы все – Ньютон,
Ньютон!
Самый важный – Клод
Шеннон!
Не было б его на свете,
не гулять нам в Интернете.
Нам профессор говорил,
тот такое натворил,
он весь мир аж до Пекина
обмотал веб-паутиной!
– Что-то, братцы, здесь не так.
Знаменит был Пастернак.
Он, усилий не жалея,
открывал нам Фарадея.
Вот как раз его тематика
и дала нам информатику.
– Кем же был тогда
Эйнштейн,
что всех физиков умней?
– Это очень уморительно!
Он открыл: все
относительно.
Нет здоровых, нет больных,
нет ни умных, ни дурных!
– Очень мудро. Ну, идем.
Жаль, что не ему сдаем.

– Эй, Анюта, вот как раз,– 
ты ж отличница у нас.
Что Ньютон там натворил,
Чем он всех заворожил?

– У Ньютона – три закона.
Первый – для любых
студентов:
очень стыдно быть
инертным.
Второй выразить труднее:
ускоряйтесь побыстрее,
не число, не только масса, – 
ускоренье – сила наша!
Третий – знай: твои
стремленья
встретят вмиг

сопротивленье,
кто – кого, без дураков!
Дрогнул, струсил – будь
таков!
Вот такая это штука,
вся Ньютонова наука!

Я подумал под конец:
– Ай-да, Аня – молодец.
Да, ребята, слово дам,
девка вам не по зубам.
А еще совет балбесам,
это уж от Ани:
не дождетесь вы прогресса,
лежа на диване!

Вячеслав СЕРГИЕНКО

«Освіта України – 2006» – так
називалась виставка, яка нещо-
давно відбулася у столичному
Палаці спорту. На ній відвідувачі
могли ознайомитися з освітні-
ми, інформаційними та іншими
послугами, які пропонують вищі
навчальні заклади, видавницт-
ва і ЗМІ Києва та інших регіонів.

Виставка, що тривала три дні,
викликала щиру зацікавленість.
Причому різних за віком і осві-
тою людей. На виставці було на
що подивитись.

Так, видавництво «Універ-
саріум» презентувало підручни-
ки чеською та англійською мо-
вами, журнал «Освіта і кар’є-
ра», книги юридичної темати-
ки, що стосуються правових ас-
пектів освоєння космічного прос-
тору. Цікаві плани «Універ-
саріуму» на нинішній рік.

Учителів багатьох київських
і не київських шкіл зацікавили
підручники та посібники видав-
ництва «Хуберт» (Німеччина).
Про це подбала одна зі столич-
них фірм.

Цікавим і різноманітним був
стенд видавництва «Знання».
Як відомо, воно, поряд з іншою,
випускає чимало літератури для
вищих навчальних закладів.
Зокрема, загальну увагу при-
вернула книга нинішнього Пре-
зидента України, фінансиста за
фахом Віктора Ющенка та Во-
лодимира Міщенка «Управлін-
ня валютними ринками».

Консорціум з удосконалення
менеджмент-освіти в Україні
представив сенсаційний «Мар-
кетинг» – підручник для вищих
навчальних закладів. Написа-
ний він на основі книги відомих

американських маркетологів
Рудемуса, Керина і Хартлі. Цей
посібник вісім разів перевида-
вався у США, п’ять – у Канаді.
Книга вже перекладена польсь-
кою, російською, іспанською,
французькою, китайською і пор-
тугальською мовами. Тепер уже
маємо український варіант.
У ньому всебічно розкрито по-
зитивний досвід вітчизняних
компаній щодо просування то-
варів на ринок.

Консорціум представив та-
кож підручники з маркетингу та
менеджменту, автори яких – ві-
домі науковці О. І. Сидоренко
та П. С. Редько, літературу з еко-
номіки та педагогіки.

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Мук» – «Ук-
раїна» запропонувало відвіду-
вачам виставки сервери, ноут-
буки, комп’ютери, електронні
підручники, завдяки яким мож-
на поповнити свої знання з Ін-
тернет-бібліотеки.

Цікавими були стенди Ук-
раїнського центру міжнародної
освіти, Львівського банківсько-
го інституту, столичного універ-
ситету «Крок», Уманського дер-
жавного університету імені Пав-
ла Тичини та ряду інших нав-
чальних закладів.

Не загубився на виставці і наш
університет. Зокрема, загальну
увагу привернула представлена
малою «Україною» програма її
розвитку на 2006-й рік, різно-
манітна рекламна продукція.

Наталія КЛЄВЕТОВА,
студентка IV курсу

(спеціальність «Видавнича
справа та редагування»)

Немного юмора

Виставки

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Ньютонова наука

Презентують вищі навчальні заклади
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Я б хотіла тобі сказати...

Я б хотіла тобі сказати, що час летить і його не повернеш назад. І лише коли зрозумієш це, відчуєш (почуєш? побачиш?)
біль...

Чуєш? Бачиш? Відчуваєш?
Плин часу, що летить невпинно і стирає всі сліди минулого, не розкриваючи майбутнього? Чуєш звучання лихого смутку,

що розбиває із кришталевим дзвоном колишні мрії, забираючи надію? Відчуваєш смутну думку, що крає серце і знищує
душу тільки для того, аби насолодитись гірким (а може, солодким) горем?

Час від часу гортаю старі щоденники. Пожовклі листочки минулого. Вони залишаються незмінними, немов статуї – сліпі,
глухі, німі. Для них немає часу, для них час застиг. А чи зрушить з місця?

Я б хотіла тобі сказати, що кохаю.
Я кохаю...

Фото. Ця посмішка знову хвилює мене. Вона весь час зі мною – уві сні, коли дивлюся на інших, коли мрію, коли сумую,
навіть коли поряд хтось інший... Час від часу ця посмішка стає занадто яскравою, а іноді тьмяніє, неначе хтось затуляє її
щільним папером. У такі хвилини стає страшно. Здається, страх тільки й чекає такої миті. А я починаю боротьбу, яка ніколи
не закінчується. Вона то згасає, то розгортається з новою силою, висмоктуючи з мого бідолашного серця всі сили.
Втомилась?

Голос вітру. Щоразу заспокійливий, тихий, рідний. Часом жорстокий, часом лагідний, але такий близький! Він міг тобі
розказати про силу буревію, самотності і про лагідний вітерець взаємності. Але чи почуєш? Кожного разу зникаючи,
залишаючи по собі лише загадки...

Терпіти? А чи треба?

Я хотіла б тобі сказати, що в обличчях інших шукаю твої риси – твої очі, твої вуста, твоє волосся... Погляд знову і знову
шукає серед натовпу картину щастя. Того, що було колись. А минуло лише... кілька років.

Багато? Для кого? Для тебе? Для мене? Не знаю.

Поцілунок.
Хочеш чи ні? Що для тебе важить більше: моя спроба повернення чи твоя слабкість біля мене? Кого/чого ти боїшся? Адже

я безпечна для тебе! Доторкнись. Відчуй. Не пожалкуєш. Обіцяю.

Таємне бажання додає сили. Сили, аби боротися проти часу. Що робити? Кого чекати? Знову питання без відповідей.
І знову, як тоді... Зачароване коло? Ні. Просто власне бажання. Тебе. Для тебе.

Я б хотіла тобі сказати...
Годі! Повернись! Повір мені і спробуй зрозуміти! Втома згубить мене. Вона спалить мене ізсередини, змінивши мене не

тільки зовні... 
Рухи, погляд, думки – ти, більше не впізнаєш... Не віддавай мене втомі! Я більше не витримую!!!

Зоряне небо. Місячне небо. Сонячне небо. Для тебе. Тобі. Заради тебе. Чуєш? Бачиш? Відчуваєш?

Ні!!! Злюче слово, що розриває душу й серце. Вибач. Пробач. Повернись... Смуток згорить. Втома згасне. Тільки
доторкнись до мрії і зрозумій, що ти не можеш...

Я б хотіла тобі сказати про час. А чи зможу? Чи зрозумієш? Велика втома зморює. Дуже хочеться спати – очі закриваються.
Зрозумій. Дай відповідь на головне питання: кохаєш?

Чи зрозумієш, що хотіла б тобі сказати? Я просто хотіла відкрити тобі таємничу глибочінь моєї душі... Чи зрозумів ти?

Леся ГВОЗДЕВСЬКА,
студентка IV курсу

(спеціальність «Видавнича справа та редагування»)

На ліричній хвилі


