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організації в Україні Лідія Пет-
рівна Коржук.

Виступаючи перед присутні-
ми, К. Йошіда пояснив, чому са-
ме Університет «Україна» заці-
кавив «Зірок миру». Передусім,
увагу організації привернули
особливості нашої країни, її
висока духовність. Друга обста-
вина – трагічні долі японського
й українського народів, яких
зачепило своїм чорним крилом
атомне лихо. І третя обставина –
прекрасні люди в університеті.

На церемонії була присутня
заступник директора Шведсь-
кого центру освіти для дорослих
Елізабет Ліндберг, яка не впер-
ше відвідує наш університет.

Свято продовжилося прово-
дами збірної команди навчаль-
ного закладу на ІІІ Всеукраїнські
ігри серед студентів-інвалідів
(як і попередні, вони відбудуть-
ся в Євпаторії), відзначенням
переможців студентських нау-
кових робіт, які брали участь
у конкурсі «Молодь: освіта, на-
ука, духовність».

Завершив програму яскраво-
го дійства концерт універси-
тетської художньої самодіяль-
ності. Привернули увагу япон-
ські пісні і танці, які виконали
аматори сцени.

Надія СОКІЛ,
заступник студентського

адміністратора факультету
комп’ютерних технологій

Таке високе і відповідальне
звання навчальний заклад отри-
мав після підписання угоди з не-
урядовою організацією «Зірки
миру».

Значущості події, безпереч-
но, додавало і те, що Універси-
тет «Україна» – перший у світі
вищий навчальний заклад, удос-
тоєний такого високого звання.
У святі, яке можна без будь-
яких перебільшень назвати яск-
равим театральним дійством,
узяли участь чимало студентів,
викладачів, працівників навчаль-
ного закладу.

Першим слово отримав народ-
ний депутат України В. М. Суш-
кевич. Він привітав університет
з пам'ятною подією в його жит-
ті, висловив упевненість, що
навчальний заклад буде гідний
такого високого звання.

Свято відкрив Президент уні-
верситету П. М. Таланчук. 

– Відрадно, – підкреслив ке-
рівник навчального закладу, –
що нас помітили в Японії. І пе-
редусім завдяки унікальності
університету, який чимало зро-
бив і робить для того, щоб ви-
ща освіта стала доступнішою
для юнаків і дівчат із особливи-
ми потребами.

Потім відбулося підписання
Угоди. Таке відповідальне до-
ручення виконали П. М. Талан-
чук, Президент неурядової ор-
ганізації «Зірки миру» Казуту-
оші Йошіда і представник цієї
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України від 23.09.2003 р.
№ 1494, Положення про дис-
танційне навчання, затвердже-
ного наказом Міністерства ос-
віти і науки України від
21.01.2004 р. № 40 і зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції
України 09.04.2004 р. за
№ 464/9063. 

Університет «Україна» здійс-
нює експеримент у співпраці
з Центральним інститутом піс-
лядипломної педагогічної осві-
ти Академії педагогічних наук
України та Українським інсти-
тутом інформаційних техноло-
гій в освіті НТУУ «КПІ», Коорди-
наційною Радою МОН з дис-
танційного навчання в Україні.
Представники цих трьох вищих
навчальних закладів визначені
як провідні розробники норма-
тивно-правової бази дистан-
ційного навчання в Україні. На
превеликий жаль, за браком
коштів, ця робота просувається
досить повільно. Не фінансує
уряд і «Програму розвитку сис-
теми дистанційного навчання
на 2004–2006 роки». 

Наприкінці 2005 року Універ-
ситет «Україна» став асоційова-
ним членом асоціації міст Ук-
раїни та громад. Це відкри-
ває нові перспективи співпраці
з органами місцевого самовря-
дування. 

Центри дистанційного навчан-
ня, створені нами за узгоджен-
ням із місцевою владою, повинні
ширше використовувати можли-
вості спільної діяльності з орга-
нами місцевого самоврядуван-
ня, обласними, міськими і ра-
йонними державними адмініст-
раціями, органами управління
освітою відповідних рівнів для
пропаганди дистанційного нав-
чання в Україні в цілому та Уні-
верситету «Україна» зокрема.

Основним структурним під-
розділом управління дистанцій-
ним навчанням в університеті
є Інститут дистанційного нав-
чання, на який покладено вико-
нання функцій головного та ба-
зового центру його системи, ре-
гіональні центри дистанційного
навчання, створені на базі філій
або окремо в областях, задія-
них в експерименті, та локаль-
ні – у районних центрах. 

Досягнуті результати є квінте-
сенцією корпоративних зусиль

На виконання спільного нака-
зу Міністерства освіти і науки та
Академії педагогічних наук Укра-
їни № 432/36 від 02.07.2003 р.
«Про проведення педагогічного
експерименту з дистанційної
форми навчання в регіонах Ук-
раїни» та наказу Міністерства
освіти і науки України № 390 від
30.06.2005 р. «Про продовжен-
ня педагогічного експерименту
з дистанційної форми навчан-
ня» Університет «Україна» про-
довжив виконання заходів щодо
розгортання мережі дистанцій-
ного навчання та організації
навчально-виховного процесу. 

Педагогічний експеримент,
який розглядався як основна
форма навчання для молоді
з особливими потребами, осіб,
в яких обмежені можливості
пересування, до інтегрованих
центрів навчання, продемон-
стрував актуальність, приваб-
ливість та доступність такої ор-
ганізації навчального процесу
для широких верств населення
і має яскраве соціальне спряму-
вання. Він дозволяє отримати
освітні послуги вищого ґатунку
кожному громадянину нашої
країни, реалізувати всі ті факто-
ри, що визначають відкритість
вищої освіти. Тому головним
завданням Університету «Ук-
раїна» залишається не тільки
підтримувати, а й постійно пра-
цювати над удосконаленням
і розширенням всього спектру
освітніх послуг за дистанційною
формою навчання.

Діяльність університету про-
водилася чітко відповідно до
Концепції розвитку дистанцій-
ної освіти в Україні, затвердже-
ної МОН України 20.12.2000 р.,
Програми розвитку системи
дистанційного навчання на
2004–2006 роки, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів

базової структури та територі-
ально відокремлених структур-
них підрозділів. І, безперечно,
ці надбання здійснені завдяки
особистій увазі та постійній до-
помозі Президента університету
П. М. Таланчука. 

Мережа регіональних цент-
рів дистанційного навчання, що
мають відповідне методичне та
кадрове забезпечення, сфор-
мована у 15 областях, які визна-
чені у спільному наказі МОН та
АПН України. 

Значна робота щодо розгор-
тання мережі дистанційного на-
вчання та формування контин-
генту студентів у минулому році
проведена Чернігівським (заві-
дувач Подорога В. Я.), Хмель-
ницьким (завідувач – ректор
Хмельницького інституту со-
ціальних технологій Чайков-
ський М. Є.), Вінницьким (за-
відувач – проректор з питань
Вінницького соціально-еконо-
мічного інституту Шапова-
лов А. П.), іншими регіональ-
ними центрами дистанційного
навчання.

Правильність обраного курсу
на впровадження дистанційно-
го навчання в Україні підтвер-
джує те, що є непоодинокі звер-
нення до Міністерства освіти
і науки щодо впровадження на-
шого експерименту в тих регі-
онах, які не включені до відпо-
відного наказу МОН про педа-
гогічний експеримент. 

За ініціативою і за сприяння
районної державної адмініст-
рації, районної ради м. Куп’ян-
ська та за згодою Міністерства
освіти і науки відкрито локаль-
ний центр дистанційного на-
вчання у цьому місті. Зараз, за
таким же алгоритмом, розгля-
дається питання щодо відкриття
центру у м. Балаклія тієї ж Хар-
ківської області. 

За зверненнями органів міс-
цевого самоврядування, управ-
лінь освіти міст Луганська, Гор-
лівки, Краснодона до Міністер-
ства освіти і науки України та
Університету «Україна» щодо
включення до переліку регіонів,
задіяних в експерименті з дис-
танційної форми навчання,
проведено організаційну робо-
ту щодо створення центрів дис-
танційного навчання у цих міс-
тах. Це в тих областях, які ви-

значені як інтегровані центри
надання освітніх послуг у галузі
вищої освіти. 

Станом на 10.05.2006 р. май-
же 10 000 студентів (це 22,6%
загального контингенту сту-
дентів університету) отримують
вищу освіту в 156 локальних
центрах дистанційного навчан-
ня, в яких організовано нав-
чально-виховний процес за
спеціальностями «Правознав-
ство», «Фінанси», «Бухгалтер-
ський облік», «Діловодство» за
освітньо-кваліфікаційним рів-
нем «молодший спеціаліст».
У решті ЛЦДН проводиться ор-
ганізаційна, профорієнтаційна
та рекламна діяльність. 

У цьому значна заслуга заві-
дувачів РЦДН – Хмельницького
(Чайковський М. Є.) – 1657 сту-
дентів, Чернігівського (Подоро-
га В. Я.) – 997, Рівненського
(Музика В. П.) – 853 студенти.

Нарощують темпи Вінниць-
кий (Шаповалов А. П.) та Пол-
тавський (Мучник Л. М.) регіо-
нальні центри.

Разом із тим є центри, у яких
шукають причини замість того,
щоб шукати можливість пра-
цювати: Сумський (Цукано-
ва Т. О.) та Черкаський (Мо-
роз І. А.), де навчається лише
по 177 студентів. А в Білоцер-
ківському ЛЦДН (Шишковсь-
кий П. В.) як було 13 осіб у
2004 році, стільки ж залиши-
лось і у 2006-му. 

Студенти першого набору
спеціальностей «Фінанси», «Бух-
галтерський облік» та «Діло-
водство» у червні цього року
будуть готові до проходження
державної атестації. Це озна-
чає, що в червні згідно з програ-
мою експерименту ми повинні
пройти ліцензування на підго-
товку за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «бакалавр» та акре-
дитацію за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем «молодший
спеціаліст». 

Університет, територіально
відокремлені структурні підроз-
діли накопичили певний досвід
у проходженні цієї процедури.
Я вважаю, що ми у змозі пройти
і ліцензування, й акредитацію.
Сподіваємось на допомогу та-
кого досвідченого фахівця у цій
галузі, як перший проректор
університету Л. Ф. Романенко.

За новітніми технологіями

На основі педагогічного експерименту
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Що стосується адміністратив-
но-управлінського та навчаль-
но-допоміжного персоналу, то
тут маємо ряд невирішених
проблем.

Вони стосуються, у першу
чергу, фонду заробітної плати
адміністративно-управлінсько-
го персоналу.

Деякі керівники регіональних
центрів знизили темпи роботи. 

У період третього набору гір-
ше спрацювали Кіровоградсь-
кий (завідувач Піскова Л. П.) –
набрали менше на 141 студента,
ніж під час другого набору,
Луцький (завідувач – Кар-
пюк Р. П.) – зменшення на
64 студенти, Чернівецький (Го-
рюк П. Д.). 

Ось тут і закладена еконо-
мічна проріха дистанційного
навчання. 

Одна з першорядних проб-
лем – роздуті штатні розписи
адміністративно-управлінсь-
кого персоналу, відсутність ви-
могливості до підлеглих. Ми
домовилися, що заробітна пла-
та завідувачів РЦДН та ЛЦДН
буде структурована і визна-
чатиметься такими критеріями:

– кількість ЛЦДН, де орга-
нізовано навчально-виховний
процес не менше ніж для 50
студентів;

– відсутність фінансової за-
боргованості у студентів;

– організація контролю на-
вчально-виховного процесу,
яка включає в себе забезпечен-
ня виконання навчальних пла-
нів та програм і контроль якості
роботи навчально-педагогіч-
них працівників, навчально-ме-
тодичне забезпечення;

– ведення документації цент-
рами (накази на зарахування, від-
рахування, переведення тощо);

– організація додаткових дже-
рел фінансування (курсове на-
вчання);

– забезпечення охорони пра-
ці, дотримання законності та
порядку.

Матеріально-технічне,
апаратне та програмне

забезпечення
Регіональні та локальні цент-

ри дистанційного навчання за-
безпечено меблями, офісною
технікою (комп’ютер, принтер,
ксерокс, телефон/факс). 

Для облаштування робочих
місць викладачів та управлінсь-
кого персоналу, а також студен-
тів, які навчаються дистанційно,
для РЦДН та ЛЦДН придбано ме-
режеве обладнання для об’єд-
нання серверів і робочих станцій

Кадрове забезпечення
До проведення навчального

процесу в ЛЦДН залучені вик-
ладачі базової структури, тери-
торіально відокремлених підроз-
ділів університету, інших ВНЗ із
ученими ступенями і званнями,
вчителі вищої категорії, що пе-
редбачено умовами ліцензу-
вання і акредитації відповідних
спеціальностей освітньо-квалі-
фікаційного рівня «молодший
спеціаліст». За нашими даними,
якісний склад викладачів відпо-
відає вимогам ДАКу для підго-
товки фахівців за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем «молод-
ший спеціаліст». 

Перехід до підготовки за ос-
вітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» потребує покра-
щення якісного складу профе-
сорсько-викладацького складу. 

Відповідно до угоди про спів-
працю між Університетом «Ук-
раїна» та Центральним інститу-
том післядипломної педагогіч-
ної освіти Академії педагогічних
наук України підготовлено орга-
нізаторів (менеджерів) дистан-
ційного навчання. Свідоцтво ор-
ганізатора-менеджера ДН отри-
мали заступники завідувачів
РЦДН з питань використання
інформаційних і комунікацій-
них технологій, куратори-тью-
тори мережі дистанційного на-
вчання та співробітники Інсти-
туту дистанційного навчання
(всього 77 осіб). 

На базі Українського інститу-
ту інформаційних технологій
в освіті НТУУ «КПІ» підвищили
кваліфікацію 60 викладачів дис-
танційного навчання Універси-
тету «Україна» згідно з угодою
про співпрацю.

Це ті організації, яким сьо-
годні дано право офіційно сер-
тифікувати викладачів та спів-
робітників, які працюють у сис-
темі дистанційного навчання.

Ми активізуємо систему «Neo-
cad» для студентів Київського
регіонального та міського цент-
рів дистанційного навчання та
забезпечимо її функціонування
не пізніше 1 червня 2006 року. 

За якісної підготовки баз да-
них студентів ми маємо мож-
ливість активізувати цю систему
для всіх регіонів, починаючи
з липня нинішнього року. І після
відповідної підготовки викла-
дачів та співробітників тери-
торіально відокремлених струк-
турних підрозділів передавати-
мемо їм частково окремі функції
з організації навчально-вихов-
ного процесу за інформаційно-
комунікаційними технологіями.

в єдину локальну систему та їх
під’єднання до Інтернету.

Усі регіональні центри під’єд-
нано до Інтернету, на черзі –
локальні центри.

З метою впровадження ком-
п’ютерних, інформаційних та
комбінованих технологій у на-
вчальний процес за дистанцій-
ною формою навчання створе-
но лабораторію інформаційних
та комунікаційних технологій
«ІнКомТех» та аудіовідеостудію
«ТАЛАН-Студіо».

Невдовзі матимемо електрон-
ну бібліотеку, електронні версії
всіх навчальних посібників ра-
зом із необхідними методични-
ми складовими, розміщеними
на сервері у системі «Neocad». 

Ми готові приступити до ство-
рення електронних підручників,
мультимедійних курсів. Для цьо-
го і проходять спеціалізоване
навчання 60 викладачів базової
структури університету. Але і тут
необхідні серйозні зусилля усіх
кафедр, які забезпечують робо-
ту мережі дистанційного нав-
чання.

Навчально-методичне
забезпечення

Ми практично завершили
друк навчальних посібників для
підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «мо-
лодший спеціаліст». Залишив-
ся тільки один посібник для
спеціальності «Правознавство»,
вихід якого затримався через
зміни у законодавстві. Проте ця
затримка не вплине на на-
вчальний процес, оскільки ви-
вчення дисципліни передбаче-
не у жовтні-листопаді, а ви-
правлений варіант повинен бу-
ти готовий у червні. 

На 44 найменування на-
вчальних посібників і підруч-
ників для дистанційної форми
навчання ми вже отримали гри-
фи Міністерства освіти і науки.

Підготовлені й узгоджені на-
вчальні плани для навчання за
освітньо-кваліфікаційним рів-
нем «бакалавр». Складений
і узгоджений з видавничо-дру-
карським комплексом універ-
ситету план підготовки необхід-
них навчально-методичних по-
сібників. На 11 книжок уже укла-
дені угоди з авторськими ко-
лективами. Робота почалась
і не можна знижувати її темпів,
бо за цими книжками стоять
живі люди – студенти багатьох
регіонів України.

Відповідно до Положення
про акредитацію вищих на-
вчальних закладів і спеціаль-

ностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних
училищах, затвердженому пос-
тановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни та наказом по університе-
ту, у травні-червні 2006 року
буде проведено:

1. Замір залишкових знань
(комплексна контрольна робо-
та) студентів ІІ курсу дистан-
ційної форми навчання спе-
ціальностей «Фінанси», «Бух-
галтерський облік», «Діловод-
ство», державна атестація яких
планується на червень-липень
2006 року.

2. Ректорський контроль рів-
ня знань студентів дистанційної
форми навчання спеціальнос-
тей «Правознавство», «Фінан-
си», «Бухгалтерський облік», «Ді-
ловодство», державна атестація
яких планується на листопад-
грудень 2006 року.

3. Анкетування серед студен-
тів щодо вдосконалення орга-
нізації навчально-виховного
процесу за дистанційною фор-
мою навчання.

4. Анкетування серед викла-
дачів з метою вдосконалення
змісту та якості навчальних по-
сібників для ДН.

Завідувачі регіональних цент-
рів мають дуже уважно поста-
витися до всіх цих заходів.
Якісний замір залишкових
знань – це запорука проходжен-
ня державних процедур ліцен-
зування та акредитації. Анкету-
вання дасть можливість покра-
щити організацію навчально-
виховного процесу і розробити
заходи щодо вдосконален-
ня методики та організації на-
вчання. 

Розширення спектру
спеціальностей

За результатами минулоріч-
ного опитування студентів та
даних, що були подані терито-
ріально відокремленими струк-
турними підрозділами, можна
зробити висновок, що спектр
спеціальностей Університету
«Україна» в цілому відповідає
побажанням населення і разом
із тим відрізняється від потреб
центрів зайнятості.

Дані опитування студентів
дистанційної форми навчання
свідчать, що: 

– вища освіта потрібна, бо
без неї важко знайти роботу
(38% абітурієнтів);

– знання з обраної спеціаль-
ності необхідні для їх май-
бутньої роботи (28%); 

– вища освіта потрібна для
власного розвитку (27%);
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зацікавлена і високомотивова-
на до отримання вищої освіти. 

Надання додаткових
освітніх послуг

Регіональні та локальні цент-
ри дистанційного навчання ма-
ють усі можливості організову-
вати і надавати додаткові ос-
вітні послуги. Передусім, це
стосується організації навчання
на рівні курсового.

По-перше, треба звернути
увагу на програму моніторингу
знань випускників середньої
школи, яку ми нещодавно пе-
редали до всіх територіально
відокремлених структурних під-
розділів. Ця програма досить
ефективна і користується попи-
том не тільки у м. Києві, але і
в районних центрах. Агенція

– метою ще 25% абітурієнтів
стало отримання знань за обра-
ною спеціальністю;

– знання з обраної спеціаль-
ності необхідні для теперішньої
роботи (підвищення кваліфіка-
ції) (12% абітурієнтів);

– вища освіта престижна,
надає вищий соціальний ста-
тус (8%);

– хочуть отримати вищу ос-
віту, тому що їм подобається
вчитися (процесуальний мо-
тив) (8%);

– вбачають у такому навчанні
просто спосіб отримати диплом
(тільки 1% – 17 абітурієнтів).

Отже, визначальним моти-
вом до отримання вищої освіти
стала надія на майбутнє пра-
цевлаштування, тобто переваж-
на більшість абітурієнтів щиро

«Абітурієнт-сервіс-«Україна»
провела презентації в районах
Київської області, і ця програма
була тією «родзинкою», яка
привернула увагу школярів і їх-
ніх батьків до університету. Ба-
жаючих пройти таке тестування
багато. А це – запорука того,
що ми надамо дієву допомогу
школярам для проходження
державної атестації і сприяти-
мемо формуванню контингенту
першого курсу.

За результатами такого тесту-
вання можна організовувати гру-
пи підготовки до вступу до вищо-
го навчального закладу як у цьо-
му році, так і формувати групи
доуніверситетської підготовки
у наступному навчальному році.

Другий напрям – це органі-
зація різновидів курсового на-

вчання. Ми маємо ліцензії на
проведення курсового навчан-
ня для доуніверситетської під-
готовки, екскурсовода (ту-
ризм), адміністратора (офіс-
менеджера), бухгалтера та опе-
ратора комп’ютерного набору.
Звісно, при розгортанні системи
курсового навчання відповідні
ліцензії необхідно отримувати
в обласному управлінні освіти
і науки. Але на перших порах,
за певних організаційних умов,
можна скористатися і нашими
ліцензіями. 

Володимир КОЛОСОВ,
проректор університету

з навчальної роботи

рики, Австралії та Нової Зелан-
дії є підготовка юриста-адвока-
та, практика, який зможе ус-
пішно вирішувати складні прак-
тичні завдання та представляти
інтереси клієнта у суді в най-
стисліший термін після отри-
мання диплому про вищу ос-
віту. У зв’язку з цим підготовка
юристів на юридичних факуль-
тетах англосаксонських країн
базується на таких методах вик-
ладання, як розгляд теоретич-
ного матеріалу за допомогою
судових прецедентів (case
method) і клінічна освіта.

У країнах «Старої Європи»
застосовувався більш академіч-
ний підхід до підготовки юрис-
тів. Метою юридичної освіти
була підготовка студента для
отримання певної кваліфікації.
Це поняття містить у собі ово-
лодіння знаннями, поняттями
та навичками, необхідними для
заняття відповідною юридич-
ною діяльністю, підтвердженою
дипломом певного ВНЗ. Але
в деяких країнах Європи квалі-
фікаційний підхід призвів до
ряду проблем. По-перше, сту-
денти навчалися задля отри-
мання диплома, не переймаю-
чись отриманням практичних
навичок. По-друге, вищі на-
вчальні заклади були зацікав-
лені у позитивній статистиці от-
римання дипломів про вищу
освіту студентів. Найчастіше
кількість тих, хто отримував
диплом із відзнакою, сприйма-

Система викладання у вищій
школі юридичного напряму –
тема постійного обговорення та
дискутування професорсько-
викладацького складу факуль-
тету правознавства та міжна-
родних відносин Відкритого
міжнародного університету роз-
витку людини «Україна».

Впровадження модульно-рей-
тингової системи, інших інно-
ваційних технологій навчання
спонукає до роздумів про якість
надання освітніх послуг. Ця
проблема виникла не спонтан-
но, не локально. Юриспруден-
ція – не виняткова складова га-
лузей господарства, яка постій-
но оновлюється, удосконалю-
ється, змінюється. Як відомо,
право визначає політику і на-
впаки. Суспільний рух та політич-
ні зміни вимагають певних зру-
шень у чинному законодавстві.

Можна звернутися до досві-
ду інших країн. Головною ме-
тою юридичної освіти у Велико-
британії, країнах Північної Аме-

лася як показник якості викла-
дання у ВНЗ. Як наслідок, оче-
видна перевага використання
кваліфікаційного підходу приз-
вела до пріоритету «академіз-
му» над практичними навичка-
ми випускника. 

У вищій школі конкретного
профілю не виникає питання:
«Чому вчити?», дефіциту змісту
освіти немає. Виникає питання:
«Як учити?». Чи робити наголос
на свої внутрішні пріоритети,
а саме: показники успішності,
кількість підручників та комп’ю-
терів, наявність матеріально-
технічної бази (хоча це є також
вагомим фактором), чи скон-
центрувати увагу на перспекти-
вах виходу і працевлаштуванні
молодих юристів, тобто підтрим-
ці іміджу університету ззовні.

Безумовно, визначені вище
чинники взаємопов’язані, але,
на мою думку, можна мати дос-
татню кількість і хорошу якість
методичного, технічного, ма-
теріального забезпечення і не
навчити майбутніх фахівців
формам і прийомам викорис-
тання першоджерел, критично-
му аналізу законодавства, са-
мостійному пошуку розв’язання
юридичних питань, апробації
моделей різного роду правових
ситуацій, іншими словами, не
навчити працювати. 

Професія юриста – пріоритет-
на серед інших професій, досить
складна, мобільна і вимагає
постійного самовдосконалення.

Та законодавча база, якою опе-
рували і яку тлумачили в стінах
університету на виході на
30–50%, може бути в майбут-
ньому не корисною в силу постій-
них змін чинного законодавства.

Відповідно до цього випли-
ває твердження: майбутнього
юриста треба готувати до по-
стійної самостійної роботи, до
самовдосконалення через приз-
му нових «неакадемічних» форм
і методів викладання .

У рубриці «Дискусія» на
шпальтах газети «Юридичний
вісник України» професор, член-
кореспондент АПН В. Волков,
спираючись на дослідження Ко-
пенґаґенського університету, дав
роз’яснення понять кваліфікації
та компетентності. «Компетент-
ність – це уміння студента ви-
рішити певне практичне завдан-
ня та продемонструвати прак-
тичні навички, необхідні для йо-
го вирішення. Складність прак-
тичного завдання залежить від
рівня навчання. Це означає, що
випускник магістратури здатний
вирішити більш складне прак-
тичне завдання, ніж бакалавр.
Характер практичних навичок
студента визначається сутністю
професії або конкретним праце-
давцем. Російські вчені розгля-
дають компетентність у більш
широкому розумінні. На їхню
думку, це сукупність знань у дії.
Іншими словами, результат на-
вчання виявляється у наявності
певних умінь і навичок».

Розповідаємо про спеціальності

На шляху до вищої юридичної освіти
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тодів інноваційних технологій
навчання.

Загалом у навчальному про-
цесі застосовуються численні
методики, технології, педагогіч-
ні прийоми, серед яких можна
виділити традиційні (лекції, дис-
кусії, різноманітні практики, де-
монстрації тощо) та інноваційні
методики (як-от: тренінги, рольо-
ві ігри, інсценівки, тести).

За формою поряд із пасивни-
ми методиками (коли студент
виступає об’єктом навчання, як
правило, шляхом використання
лекції-монологу) та активними
(в яких студент більшою мірою
виступає суб’єктом навчання,
ведучи безпосередній діалог із
викладачем), на особливу ува-
гу заслуговують інтерактивні
методики. Останні, зокрема,
передбачають спільне навчання
(навчання у співпраці): і студен-
ти, і викладач – обидва є суб’єк-
тами навчального процесу; вик-
ладач виступає лише в ролі
більш досвідченого організато-
ра. Адже у будь-якому разі кри-
терієм виступає саме кінцевий
результат використання освіт-
ньої методики – тобто коефіці-
єнт засвоєння навчального ма-
теріалу середнім студентом.

Результати проведеного На-
ціональним тренінговим цент-
ром США (штат Меріленд) у
80-ті роки XX сторіччя дослі-
дження впливу на рівень зас-
воєння матеріалу виду методи-
ки довели, що таке навчання,
як, наприклад, практика через
дію, або навчання інших, тобто
негайне застосування отрима-
них знань, дає змогу «середньо-
му студенту» засвоїти від 75 до
90 відсотків знань у той час, як
отримання матеріалу через лек-
цію-монолог дозволяє засвоїти
їх лише на 5 відсотків. Отже,
за результатами дослідження
можна зробити висновок, що
перспективним є надання прі-
оритету в навчанні професійній
майстерності інтерактивним ме-
тодикам як найбільш природ-
ним та таким, що створюють се-
редовище для демонстрації на-
вичок, напрацюванню та проя-
вам професіоналізму.

Є різні засоби професійно
спрямованого навчання, які до-
зволяють моделювати елементи
професійної діяльності юриста.
До них належать навчальні су-
дові процеси, ділові ігри, участь
у роботі клінік та інтернатур, де
студенти отримують професійні
навички захисту інтересів клі-
єнта в суді першої інстанції або
в апеляційному суді, альтерна-

Поняття «кваліфікація» міс-
тить у собі сукупність теоретич-
них знань з обов’язкових дис-
циплін (підтверджених оцін-
кою), освітню кваліфікацію (сту-
пінь бакалавра, спеціаліста,
магістра або науковий ступінь),
досвід роботи за спеціальністю.
Таким чином, під «кваліфі-
кацією» розуміють докумен-
тально підтверджений освітній
і практичний рівень фахівця.

На думку датських учених,
кваліфікація і компетентність не
є взаємовиключними поняття-
ми. Визнається, що вони по-
винні співіснувати паралельно
і збалансовано. Когнітивною
основою всіх компетенцій є на-
укові знання. Будівельник, який
не володіє базовими наукови-
ми знаннями, не може пра-
вильно побудувати міст. Проте
набуття практичних навичок
і вивчення практики повинні
займати провідну роль у про-
цесі вищої освіти, теорія ж по-
кликана постійно поширювати
можливості практики. Датські
вчені вважають, що посилення
ролі «компетентності» в юри-
дичній освіті спричинить більш
щільний зв’язок між ВНЗ і по-
тенційними працедавцями. Це
означає, що працедавці стають
безпосередніми учасниками
освітнього процесу шляхом
впливу на впорядкування на-
вчальних і методичних матеріа-
лів, а також на методи викла-
дання у ВНЗ. Іншими словами,
ВНЗ повинні вчити не для себе
чи держави, а для працедавців.

Інноваційна юридична освіта
спрямована на формування
у випускників не абстрактних
певних знань та вмінь, відірва-
них від повсякденного життя,
а особливих компетенцій, сфо-
кусованих на здатності застосу-
вання знань та вмінь на прак-
тиці, у реальній справі. При цьо-
му компетентність майбутнього
правознавця треба формувати
у процесі навчання не лише
спеціальними, а й загально-
освітніми дисциплінами.

Хочу звернути увагу на до-
повідь міністра освіти і науки
С. Ніколаєнка на підсумковій
колегії Міносвіти і науки в лю-
тому 2006 р. «Сьогодні у світі
змінюється фундаментальна
роль вищої освіти – з категорії
елітарних стандартів вона пере-
ходить у статус соціально-куль-
турного мінімуму. Вона стає
своєрідною перепусткою у сфе-
ру професійної діяльності». 

Таким чином, ми підійшли до
питання застосування форм і ме-

тивних методів розв’язання спо-
рів, консультування, ведення
інтерв’ю та переговорів, розв’я-
зання задач, дослідження фак-
тів, організації правової роботи,
керування нею при розробці за-
конопроектів.

Освітня модель, яка нині діє
в нашій країні, спрямована на
засвоєння студентами певного
обсягу інформації у вигляді тео-
ретичних концепцій і практич-
них методик. Вони дають змогу
здійснювати професійну діяль-
ність в обраній сфері. Однак су-
часний ринок праці все більше
висуває вимоги не до конкрет-
них знань, а до компетенції
працівників. Особливо ця тен-
денція виявляється в тих об-
ластях професійної діяльності,
в яких поточна ділова практика
потребує постійного, буквально
щоденного відстеження змін у
зовнішньому та внутрішньому
середовищах, а це повною мі-
рою належить до юридичної ді-
яльності.

Отже, до інтерактивних на-
вчальних методик треба віднести:

– творчі (проблемні) завдан-
ня, які, на відміну від традицій-
них, що розраховані на репро-
дуктивність, потребують від
учасників не простого відтво-
рення інформації, а творчості,
оскільки мають елемент неві-
домого;

– роботу в малих (5–7 осіб)
групах, що надає усім учасни-
кам можливість діяти, прак-
тикувати навички співпраці,
міжособистісного спілкування,
відпрацювати спільне рішення,
вирішити розбіжності;

– участь у соціальних проек-
тах, тобто в таких, що привно-
сять реальний соціально ваго-
мий ефект (наприклад, відкрит-
тя пункту безкоштовної право-
вої допомоги, робота із засоба-
ми масової інформації, прове-
дення конкурсів, учених меди-
тацій, інтелектуальних ігор, пре-
зентацій, навчальних судових
процесів тощо).

Корисним є «живе» спілку-
вання із запрошеними на занят-
тя спеціалістами-практиками
(суддями, прокурорами, вче-
ними, депутатами, державни-
ми службовцями або громад-
ськими діячами). Метод «зай-
ми позицію» дає змогу виявити
усі наявні погляди, побачити
прибічників та противників тієї
чи іншої позиції. А «дерево
рішень» (викладання доводів
«за» і «проти», «мінусів» і «плю-
сів» того чи іншого варіанта по-
ведінки) дає можливість про-

аналізувати та зважити на всі
варіанти, до того ж не тільки
з позиції сьогодення, але і з точ-
ки зору короткострокової та
довгострокової перспективи.

Найбільш поширеним прийо-
мом інтерактивних занять висту-
пає рольова гра (імітація, ділова
гра, моделювання), яка пропо-
нує всім учасникам «зіграти»
іншу людину або «розіграти»
певну проблемну ситуацію.
Сильною стороною цього мето-
ду є можливість виступити в ін-
шій, непритаманній відповідній
справі, ролі – ролі свого проце-
суального противника. Такий
прийом дозволяє поглянути на
ситуацію з несподіваної точки
зору, спрогнозувати поведінку
інших, виявити слабкі місця
у власній підготовці. 

Ще з часів Древнього Риму
вміння вести дискусію, супереч-
ку, правильно ставити запитан-
ня вважалося одним із найваж-
ливіших для ораторського мис-
тецтва. Нинішні реалії на провід-
не місце також висувають «ме-
тод Сократа», який учить умінню
запитувати. Як доводить опи-
тування, найбільш складною
справою для юриста-початківця
є вміння запитувати. Адже го-
товність правильно сформулю-
вати запитання демонструє ви-
сокий рівень володіння ма-
теріалом незалежно від предме-
та. Зміст «сократівського діало-
гу» – у розробці низки питань,
що приводять того, хто відпові-
дає на них, до певного висновку.
Цей метод навчає не просто гра-
мотно ставити запитання, але
і планувати хід діалогу, складати
його алгоритм.

Володіння цими методиками
і формами роботи може стати
у нагоді не тільки під час на-
вчальних занять, але і безпосе-
редньо у професійній діяль-
ності, бо навчання майстерності
ніколи не може бути заверше-
ним. Більше того, саме з мо-
менту закінчення вищого на-
вчального закладу починається
найдовший період навчання,
а саме: підвищення професій-
ної компетенції у ході практич-
ної діяльності. І від того, як
спрацює цей алгоритм у на-
вчальному процесі сьогодні,
і буде залежати зростання ком-
петентності юриста завтра.

Наталія СУХИЦЬКА,
декан факультету

правознавства
та міжнародних відносин

Університету «Україна»
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Серце – життєво важливий
орган, що відповідає за рух кро-
ві, яка постачає тканини киснем
і харчуванням. Таким чином во-
но дозволяє тілу нормально
функціонувати, а також виво-
дити шкідливі речовини, на-
приклад, вуглекислий газ. Що-
дня ваше серце скорочується
близько ста тисяч разів. Для ви-
конання цієї роботи йому не-
обхідні кисень і харчування, які
доставляються до серцевого
м’яза з допомогою судин, що
оточують серце.

Чому необхідно турбува-
тися про серце?

На жаль, кожна третя люди-
на сьогодні помирає через сер-
цево-судинні захворювання.
Проблеми із серцем також зни-
жують якість життя. Найпоши-
реніше захворювання – ішеміч-
на хвороба серця. Вона вини-
кає через те, що жирна речови-
на – холестерин – прикріп-
люється до стінок серцевих ар-
терій. У зв’язку з тим, що ці жи-
рові «бляшки» накопичуються
роками, артерії стають усе вуж-
чими, знижуючи або навіть
повністю блокуючи притік крові
до серця.

Коли притік крові обмежу-
ється, може заболіти у грудях –
стенокардія. Якщо ж потік крові
різко обмежиться або припи-
ниться зовсім, виникає серце-
вий приступ.

Фактори ризику
Відповідь на питання: «Кому

загрожують захворювання сер-
ця?» проста: такі проблеми

можуть виникнути у кожного.
Та є ряд причин, що збільшують
ризик захворювання. Їх назива-
ють факторами ризику. Що
більше їх у вас, то вищі шанси
розвитку серцево-судинних за-
хворювань.

Фактори способу життя:
– паління;
– низька фізична активність;
– неправильне харчування;
– стрес.
Фактори стану здоров’я:
– високий рівень холестерину;
– високий тиск;
– зайва вага;
– діабет;
– старіння;
– стать.
Окремі фактори ризику, такі,

як старіння, подолати не мож-
на, але решту можна. Тому чи-
тайте далі і ви дізнаєтесь, що під
силу змінити на краще.

Як можна знизити ризик
розвитку серцево-судинних
захворювань?

Ви можете добитись того,
щоб ваше серце було здорове!
Це не тільки дозволить вам дов-
ше жити. Що здоровіше ваше
серце, то кращий загальний
стан вашого організму і ваша
фізична форма. Це дасть вам
змогу взяти від життя більше.

Фактори ризику, які ви не
можете змінити

Вік
Зі збільшенням віку зростає

кількість людей, які вмирають
від серцево-судинних захворю-
вань. Ризик розвитку серцевого
нападу для чоловіків збіль-

шується після 45 років, а для
жінок – після менопаузи.

Стать
У чоловіків ризик розвитку

серцевого нападу вищий, ніж
у жінок, і він може виникнути
раніше.

Спадковість
Важливу роль при визначенні

міри ризику відіграє спадко-
вість. Приміром, такі фактори
ризику, як діабет, гіпертонія
і високий рівень холестерину
в крові виявляються у людей,
які мають генетичну схильність,
тобто в сім’ях, де вже були такі
захворювання.

Фактори ризику, які ви мо-
жете змінити

Куріння, низька фізична ак-
тивність, неправильне харчу-
вання і стрес – ось ті фактори,
які ви можете контролювати. Це
дуже важливо, оскільки вони
призводять до високого рівня
холестерину в крові, гіпертонії,
діабету і зайвої ваги.

Тому бережіть своє серце і по-
старайтесь кинути палити, біль-
ше рухайтесь, правильно хар-
чуйтесь і вмійте розслаблю-
ватися.

Наші поради допоможуть
вам потурбуватись про своє
серце. Пам’ятайте: не варто
пробувати міняти все карди-
нально, краще почати з неве-
личких змін. Якщо вам знадо-
биться додаткова допомога,
спробуйте програму здорового
способу життя.

Корисні поради
· Киньте палити.

· Вчіться справлятися зі стре-
сом і знаходьте час для відпо-
чинку.

· Підтримуйте оптимальну
вагу тіла.

· Правильно харчуйтесь:
– постарайтесь скоротити спо-

живання насичених (тобто тва-
ринних) жирів; вибирайте зне-
жирені молочні продукти, пісне
м’ясо, олію, м’які види марга-
ринів;

– їжте більше фруктів і овочів;
– їжте жирну рибу (наприк-

лад, оселедці, скумбрію, сарди-
ни, тунця, включаючи консер-
вовану рибу) принаймні раз на
тиждень;

– старайтесь щодня випива-
ти півтора літра рідини; ви мо-
жете збільшити споживання во-
ди, але пийте також фруктові
соки і молоко; не зловживайте
спиртним;

– уникайте надмірного спо-
живання таких солоних про-
дуктів, як копченості, сир, а та-
кож зменшіть кількість солі, яку
ви додаєте до їжі.

· Регулярно перевіряйте ар-
теріальний тиск, щоб підтриму-
вати його на оптимальному рівні.

Якщо ж захочете отримати
додаткову інформацію з цього
приводу, то вам допоможуть
ваш лікар або дієтолог.

Надія НАТРУСНА,
головний лікар управління

соціально-медичної
реабілітації та адаптації
Університету «Україна»

Ваше здоров’я
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кар, нач. навч.-метод. відділу Л. С. Васюк, ст. викл. Ю. Я. Яскал,
директор філії к. техн. н., доц. Н. А. Сніжко, к. мед. н. М. Ф. Хо-
рошуха, ст. викл. В. В. Кривонос, ст. викл. В. П. Федоровська,
д. біол. н., проф., акад. УАН В. П. Мурза; 

2-й ряд (студенти): І. Гордієнко, Ю. Колодько, С. Дорохіна,
М. Мішина, М. Юшкевич, І. Захарченко, А. Васильєв, А. Драган,
М. Собченко, А. Крилова, А. Сендерадський;

3-й ряд (студенти): О. Юхненко, Л. Легка, Д. Єрмолов, І. Васюк,
І. Устинова, В. Мостипан, О. Гаражієва, В. Кривонос, О. Гайова,
Г. Гайдук, Я. Свірська.
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Виборам передувала велика
підготовча робота на всіх без
винятку факультетах навчаль-
ного закладу і автомеханічному
відділенні.

За два дні до виборів відбу-
лася прес-конференція. У ній
узяли участь представники всіх
груп університету, представни-
ки адміністрації. На прес-кон-
ференції прозвітувала поперед-
ній президент студентського са-
моврядування Діана Букатова.
Вона розповіла про те, що вда-
лося і що не вдалося зробити їй
протягом року, побажала пре-
тендентам на відповідальну по-
саду більших успіхів.

А потім один за одним перед
присутніми виступали зі своїми
програмами О. Гуменюк, А. Ко-
ляда і К. Пірієнко. Учасники
прес-конференції прискіпливо
оцінили сказане претендента-
ми, зазначивши водночас, що
головне – добиватися виконан-
ня наміченого, докладати біль-
ше зусиль для підвищення ав-
торитету студентського само-
врядування.

Вибори відбулись через два
дні після прес-конференції. Від-

Серед багатьох пам'ятних
подій, що останнім часом відбу-
лися в житті студентів Універси-
тету «Україна», чи не найцікаві-
шим, на наш погляд, стали ви-
бори президента студентського
самоврядування. Так, вони бу-
ли не першими в нашому на-
вчальному закладі.

Тривалий час – понад два ро-
ки поспіль – цю інституцію очо-
лював Олексій Кондратенко,
студент факультету соціальних
технологій. Але, здається, іні-
ціативу перехопили дівчата. То-
рік президентом студентського
самоврядування університету
стала майбутній юрист Діана
Букатова.

Але, на наш погляд, щось
у дівчини не заладилось. Бо на-
віть не змагалася за своє пере-
обрання. Загалом на фінішну
пряму вийшли троє претенден-
тів. І знову ж таки перевага була
за дівчатами: посаду виборю-
вали дві дівчини, причому з од-
ного й того ж факультету соці-
альних технологій, яким про-
тистояв третьокурсник факуль-
тету інженерних технологій Кос-
тянтин Пірієнко.

радно, що в них узяли участь
130 виборців із 172. Не було та-
кож серйозних порушень рег-
ламенту виборів.

Отже, обрано нового прези-
дента студентського самовря-
дування. Хочеться побажати

Анастасії Коляді активної та
успішної роботи на такій відпо-
відальній посаді. Високе довір'я
треба виправдовувати. Щасти
тобі, Насте!

Наш кореспондент

чайні люди, заворожені тобою,
почали забувати та відкидати
ПЕРШООСНОВУ. Ти був радий
цьому, адже вона була єдиним
твоїм ворогом. На побутовому
рівні ти вдовольнявся. Але цьо-
го було мало. І тоді, великий та
всесильний, вирішив брати ви-
ще. Прості смертні не дуже вже
цікавили. Захотілося більшо-
го – еліти.

Ти пішов на телебачення,
радіо та в пресу. Розрахунок
зробив правильний – це була
єдина барикада, на якій ще три-
малася першооснова й не зда-
вала свої позиції. Почалася
битва. З екранів телевізорів. Зі
шпальт газет ти, як досвідчений
політик, переконував усіх у сво-
їй правильності та необхідності.

Я тебе НЕНАВИДЖУ! Білий,
оранжевий, червоний – ти пов-
ністю заполонив  нас. Зробив
усіх бридко різнокольоровими і
в той же час – одноманітними.
Ти зробив нас брудними.

Непомітний спочатку, ти був
звичайним хлопцем. Ходив по-
між нами і роздивлявся нас.
І вже потім, вибравши наївно-
беззахисну жертву, – накидався
на неї. Перетворював її на ще
одну брудно-кольорову істоту.
Так, раніше ти вибирав нас...
боявся не влучити. Але потім,
несподівано для себе, поба-
чив – тебе чекають. Може, й не
чекають, але не проти твого
візиту. Майже у всі будинки ти
без проблем відмикав двері.
Поступово, був уже всюди. Зви-

Боротьба була не довга. Ще не-
давно міцна, а тепер зраджена
усіма послідовниками, першо-
основа здалася. Ти заполонив
ЗМІ, а звідти і свідомість міль-
йонів людей. Здавалося б –
життя прекрасне. Та ні!

Чому ж тобі не спиться вночі?
Я відповім. Ота першооснова
ще живе. І не просто живе,
а й активно займається під-
пільною діяльністю. То там зро-
бить вибух, то в іншому місці
людей збаламутить. Бентежить
їх, проникає у людську свідо-
мість та будить. Перефарбовує
і замість таких, любих тобі бруд-
но-кольорових, робить їх яск-
раво-прозорими.

Скільки ще триватиме ця вій-
на? Якщо треба, то багато-бага-

то років. Поки всі знову стануть
прозорими та повернуться до
першооснови. І нехай, поки ми
в підпіллі, нас небагато, але
з кожним днем стає все більше.
Шириться коло тих, які своєю
чистою прозорістю будуть від-
кривати свідомість іншим, бу-
дуть відроджувати ПЕРШООС-
НОВУ – РІДНУ українську МОВУ.
А ти – начувайся. Бо скоро твої
брудно-кольорові ігри закін-
чаться. Ми викоренимо тебе,
проженемо геть. Бо всіх нас єд-
нає одне. Ми ненавидимо тебе –
БРУДНИЙ мовний СУРЖИК.

Анна ДАНЬКО,
студентка V курсу,

(спеціальність «Видавнича
справа та редагування»)

Студентське самоврядування

Довір’я треба виправдовувати

Мово моя, українська

Повернутися до першооснови

Витяг із протоколу
засідання Центральної виборчої комісії з підрахунку голосів

на виборах президента студентського самоврядування
Університету «Україна»

Комісія підбила підсумки результатів обробки бюлетенів та відо-
мостей факультетів.

Всього зареєстровано бюлетенів (проголосувало осіб): 130.
З них з позначками:
– за Гуменюк Олександру: 9 бюлетенів;
– за Коляду Анастасію: 54 бюлетені;
– за Пірієнка Костянтина: 40 бюлетенів;
– утрималося від голосування: 26 виборців.
Недійсним визнано 1 бюлетень.
Постановили:
1. Вибори визнати дійсними: проголосувало 130 з 172 виборців

(понад 50 відсотків).
2. Оголосити наступні результати виборів: більшістю голосів (54) об-

рано Коляду Анастасію (спеціальність «Соціальна робота», ІІ курс).
3. Оголосити 29 квітня 2006 р. початком річного строку повнова-

жень Коляди Анастасії як президента студентського самоврядуван-
ня Університету «Україна».
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«Вибір» В. Думанського роз-
повсюджувався благодійно,
і географія цієї книги надзви-
чайно широка. Вона є у великих
наукових та обласних бібліоте-
ках України, університетах та
педагогічних інститутах, у всіх
бібліотеках для дорослих
м. Києва, районних Київської
та Вінницької областей, у вели-
ких книгозбірнях близького за-
рубіжжя. Нею поповнилися
фонди найбільших національ-
них бібліотек 25 країн на всіх
континентах земної кулі. Є вона
в Індії і США, Франції й Алжирі,
Австралії та Колумбії... Мужнє
слово В. Думанського зігріває
навіть полярників в Антарктиці.

У серпні минулого року мальов-
нича й привітна Серединка
відзначала 55-річчя з дня на-
родження свого всесвітньо ві-
домого земляка В. Думансько-
го. Воно співпало з Днем села,
обжинками та Спасом. Напере-
додні Дня незалежності у село
приїхало багато гостей, як ве-
деться, з подарунками – квіта-
ми, привітаннями, теплими
споминами, віршами, піснями.
Композитор Геннадій Володько
передав касету з піснею на сло-
ва В. Думанського «Коли ти
сам» у власному виконанні, яку
зал сприйняв шквалом оплес-
ків. Були вручені книги від зна-
менитих подолян – Анатолія Гу-
ляка та Дмитра Стуса. Киянин
Геннадій Міліневський, заступ-
ник директора з наукової робо-
ти Національного антарктично-
го наукового центру МОН Ук-
раїни, повернув у Серединку
«Вибір» з підписами полярни-
ків. Книга побувала на Україн-
ській антарктичній станції «Ака-
демік Вернадський». А другий
примірник залишив у бібліотеці
найвіддаленішої південної точ-
ки світу, що належить Україні.

Делегація Відкритого міжна-
родного університету розвитку
людини «Україна» піднесла при-
везену з Києва паляницю і пода-
рувала унікальні карти розпов-
сюдження книги «Вибір» В. Ду-
манського, видані за спонсорсь-
кої підтримки університету та
Всеукраїнської громадської ор-
ганізації студентів-інвалідів «Га-
удеамус», і запросила юних Ва-
силевих земляків вступати до
цього навчального закладу.

Творчість В. Думанського про-
низана високою духовністю та
патріотизмом. Вона вчить мило-
сердю та доброті, повазі до лю-
дини і всього живого на землі,
вселяє оптимізм і допомагає
позбутися комплексу меншовар-
тості людям із особливими по-
требами, спонукає замислитися
над сенсом життя і дає мудрість.
Ось чому його твори мають ве-
личезне виховне й естетичне
значення. Ця книга також є мо-
гутнім засобом психологічної
реабілітації для інвалідів та лю-
дей, які пережили надзвичайні
ситуації чи перебувають у стре-
совому стані, і незамінною хрес-
томатією з бібліотерапії для
соціальних працівників.

«Вибір» В. Думанського на-
писаний такою яскравою, бага-
тою і виразною мовою, що мо-
же бути навчальним посібни-
ком з української літературної
мови для читачів різного віку.
До речі, на засіданні комісії
з української літератури Науко-
во-методичної Ради Міністер-
ства освіти і науки України
20 грудня 2000 року (Протокол
№ 3) було розглянуто ВЕРСТКУ
цієї книги і зазначено, що «тво-
ри В. Думанського можуть ви-
користовуватися на уроках ук-
раїнської літератури в школах
Вінниччини (для позакласного
читання). Книга також може бу-
ти пропагована для курсу крає-
знавчих дисциплін студентам
Вінницького державного педа-
гогічного університету ім. М. Ко-
цюбинського і слухачам курсів
підвищення кваліфікації Він-
ницького обласного інституту
післядипломної освіти».

Вже кілька років поспіль ві-
домий професор, доктор філо-
логічних наук Анатолій Гуляк
читає цикл лекцій на тему
«Жанрові модифікації малої
прози Василя Думанського»
для студентів трьох київських
національних університетів –
ім. Тараса Шевченка, педаго-
гічного ім. М. Драгоманова та
медичного ім. О. Богомольця.

Василева книга послуговує
також семінаристам та пасти-
рям, які сповідують протестан-
тизм, а також священнослужи-
телям православних церков
і монастирів.

Гостинні серединчани радо
вітали кожного, щедро обдаро-
вуючи запашними короваями,
медом та теплом своїх сердець.
І всі відчували незриму при-
сутність Василя Думанського,
який об'єднав людські душі міц-
ними мостами щирості, поваги,
милосердя й любові.

P. S. На часі – питання про пе-
ревидання книги «Вибір».

Таїсія СВЯТЕНКО,
упорядник книги «Вибір»,

співробітник управління
соціальної адаптації

і реабілітації Університету
«Україна», член

Національної спілки
журналістів України

Гордість України

Сільський філософ і поет

З книги «ВИБІР»

Вибір

Я ніколи не піду до щасливих, бо їм самим добре, і вони не по-
требують, щоб хтось дотулявся до їхньої радості. Тому я був би там
таким недоречним, як жевріння електричної лампочки на стовпі
у сонячний день. Хто не гляне і – не второпає: навіщо ця трата?!

І не піду я до байдужих, які мене обминають, не помічаючи.
А піду тільки до нещасних, бо в темряві навіть запалений сірник –

світло. Як не матиму смолоскипа, щоб знайти й освітити вихід з не-
долі, то, може, хоч сльози комусь утру.

Якщо цим утішу бодай одне серце – тоді мій дух лагідно витати-
ме коло нього, і я, коли скінчиться мій час, уже не умру, а лиш пе-
рестану бути.

Вірність

Ромашки зайшли в ячмені і стали – стебло до стебла, біла голів-
ка – до вусатого колоса. Разом одхиляються од вітру і разом підно-
сяться в небо. Сонце та зорі на них задивляються, а вони шепочуть-
ся собі днями й ночами, заздрість у людей викликаючи.

Тим часом настають жнива, і косарі вже налагодили жатки. Після-
завтра ляжуть ячмені покосами, а з ними ляжуть і ромашки – стеб-
ло до стебла, біла голівка – до золотого колоса. І жодна пелюстка
з жалю не тремтить, і жодна квітка з місця не поступається.

Бо вони – разом.

Я страждаю
(монолог альтруїста)

Я іду до вас, а ви мене не бачите. Я кажу вам: «Добрий день!» –
а ви не відповідаєте. Я зичу усім добра, а ви не вірите. Я нікому не
чиню зла, а ви відвертаєтесь...

Хіба я більше за вас топчу траву? Хіба я заступаю ваше сонце чи
вдихаю ваше повітря?

Невже не любите мене за те, що мені не потрібні ваші гроші, бо
моє – не продається. Ви ж бачите – я не привласнюю чужого, і ви
остерігаєтесь мене. Я за так віддаю своє – ви не берете, приймаючи
безплатне за непотріб. Я ні в чому не шукаю вигоди – і ви не ро-
зумієте мене. Цим я муляю вашу совість і підточую вашу гордість.
Тому зачиняєте переді мною хвіртку.

А я дивлюсь на вас і днями й ночами думаю про те, щоб у ваших
душах горіла хоч маленька лампадка і в гурті й на самоті святістю
зігрівала ваші серця. Я хочу вам допомагати – ви відштовхуєте мене.

Та коли я помру, – мене вам, напевно, не вистачатиме.
А поки що я страждаю...

Закінчення. Початок у № 3–4



Завідувачеві бібліотеки Університету «Україна»
Діденко Т. О.

Øàíîâíà Òåòÿíî ̨ ºåŒæ‡¿âíî !

Щиросердно вітаємо Вас зі знаменною датою у Вашому житті – з ювілейним Днем народження.
Часто бібліотечних працівників називають навігаторами в океані літератури. Адже саме зберігачі книг ведуть читача у світ знань і муд-

рості. Ви були, є і завжди будете найголовнішим, найінформативнішим джерелом культури.
Вас можна назвати бібліотекарем з великої літери – адже стільки років працюєте на бібліотечній ниві. Чимало досягнуто і чимало пере-

жито! На сьогодні в університеті створена велика бібліотека зі складною внутрішньою структурою (розкиданою по всьому Києву), а також
з дуже різноманітною галузевою тематикою книжкового фонду. На озброєнні невеликого колективу – новітні технології роботи. І це, незва-
жаючи на величезну кількість читачів і непристосовані поки що приміщення.

З боку Ваших колег і підлеглих приємно постійно відчувати Вашу висококваліфіковану допомогу, чуйне і приязне ставлення до проблем
читачів.

Щирі ми вітання Вам даруєм,
Й не лише у травні веснянім,
Бо краса трояндово квітує,
І від неї світло й добре всім.
Хочеться сердечно побажати
Не на кілька, а на сотні літ,
Гарними хай будуть будні й свята,
Й на Добро Господь благословить.
Хай щастить в житті ще молодому,
Сонця Вам, Удачі повсякчас,
І щоб радість завжди була в домі,
А краса не зраджувала Вас.

Колеги по роботі, друзі
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щиро вдячні Президенту уні-
верситету за щедрий дарунок.

Є в нашому університеті ка-
федра хімічної технології туго-
плавких неметалевих силікат-
них матеріалів. Очолює її відо-
мий в Україні фахівець освітян-
ської і наукової галузей Олексій
Арсентійович Крупа.

Кому, як не йому, добре
відомі труднощі студентів в ово-
лодінні майбутньою спеціаль-
ністю. Щоб ґрунтовно розібра-
тися в її тонкощах, потрібно чи-
мало складових. Це і вдумлива
та творча праця в лабораторіях,
це й успішне проходження ви-
робничої практики, це й опра-
цювання наукової літератури...

Остання проблема тільки на
перший погляд здається друго-
рядною. Щоб її розв'язати, не-
щодавно потурбувався сам за-
відувач кафедри. Олексій Ар-
сентійович тривалий час зби-
рав  спеціальну літературу, що

Як поповнюється книжковий
фонд нашого університету? Пе-
редусім, завдяки  тому, що наш
навчальний заклад постійно за-
куповує необхідну студентам
і викладачам літературу. Щоро-
ку збільшується також кількість
книг, випущених видавництвом
університету. Але чимало гар-
ної літератури дарують навча-
льному закладу багато органі-
зацій, установ, а також окремі
люди. Серед щедрих даруваль-
ників є й працівники універ-
ситету.

Нещодавно близько 500 книг
передав нашій бібліотеці керів-
ник навчального закладу, ака-
демік П. М. Таланчук. Цього ра-
зу Петро Михайлович подару-
вав чимало художніх творів (зо-
крема, повне зібрання М. Горь-
кого, М. Добролюбова), книги
з теорії літератури. Хто-хто, а сту-
денти і викладачі факультету
філології і масових комунікацій

виходила на теренах колиш-
нього Союзу РСР. Кілька місяців
тому відомий науковець пере-
дав бібліотеці нашого універ-
ситету понад 120 монографій,
підручників, посібників, довід-
ників.

Час дарунка співпав із підго-
товкою студентів кафедри до
державних іспитів. Тож чимало
юнаків і дівчат готувалися до
випробувань за виданнями
свого завідувача кафедри. До
речі, більшість цих книг рари-
тетні. Автори їх – відомі вчені
у згаданій галузі. В Україні такі
книги з різних причин поки що
не видаються.

У подарованих монографіях,
посібниках, підручниках ідеться
про фізико-механічні основи
технологічних процесів галузі,
особливості виготовлення об-
ладнання, проектування, мар-
кетингові та економічні пробле-
ми розвитку галузі тощо.

Нещодавно ці видання пере-
дано бібліотеці факультету ін-
женерних технологій.

Сподіваємося, що не тільки
студенти, а й чимало молодих
викладачів, пошуковців, аспі-
рантів належним чином оцінять
щедрий дарунок відомого нау-
ковця, двічі лауреата Держав-
ної премії України Олексія Ар-
сентійовича Крупи.

Близько 100 книг передав
бібліотеці нашого університету
Інститут філософії НАН України.
Серед подарованого – видання,
що висвітлюють проблеми фі-
лософії, психології, економіки,
права, а також художні твори. Ці
книги після опрацювання в чи-
тальному залі передані факуль-
тетським філіям бібліотеки на-
вчального закладу.

Тетяна ДІДЕНКО,
завідувач бібліотеки 

Університету «Україна»

Вийшов із друку навчальний посібник «Елементи теорії ймовірностей» для студентів заочної
та дистанційної форм навчання.

У посібнику стисло і доступно подано основний теоретичний матеріал, розв’язання типових
задач, задачі для самостійного розв'язання з відповідями до них, запитання для самоконтролю
та вправи, завдання для контрольної роботи, контрольні тести (модуль 1).

Навчальний посібник можна використовувати і як збірник задач.
Книга стане в нагоді студентам заочної та дистанційної форм навчання, викладачам немате-

матичних спеціальностей вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв.
Придбати або замовити цей навчальний посібник можна за адресою: 03142, м. Київ,

а/с № 112, тел. 8(050)311-62-75.
Валентина РЕЗАНКО,

доцент кафедри вищої математики Університету «Україна»

Акції

Дарунки бібліотеці

Новинки

Сонячне вітання

Корисний посібник



10 12.06.2006  № 5-6 (71-72)

В акції взяли участь 66 на-
вчальних закладів професійно-
технічної освіти, вищих на-
вчальних закладів ІІІ-ІV рівнів
акредитації. Серед них – Націо-
нальний авіаційний універси-
тет, Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут», Міжре-
гіональна академія управління
персоналом, Академія муніци-
пального управління, Міжгалу-
зевий інститут управління, Єв-
ропейський університет, Київ-
ський університет ринкових
відносин, Міжнародний універ-
ситет фінансів, Міжрегіональ-
ний центр професійно-техніч-
ної освіти автотранспорту та бу-
дівельної механізації.

Увагу численних відвідувачів
привернула експозиція відділу
профорієнтації Київського місь-
кого центру зайнятості. Учасни-

Нещодавно в приміщенні
Міжнародного виставкового
центру (Броварський проспект,
15) відбувся загальноміський
профорієнтаційний захід «Пра-
цевлаштування. Крок за кро-
ком». Організатором його про-
ведення став Київський місь-
кий центр зайнятості.

Мета заходу: інформування
учнів випускних класів загаль-
ноосвітніх шкіл міста Києва,
їхніх батьків, шкільних психо-
логів, педагогів, широкий загал
про послуги служби зайнятості
щодо профорієнтації, навчання
та працевлаштування молодих
осіб на підприємствах міста
Києва, відновлення соціального
статусу робітника в суспільстві
та престижу робітничої про-
фесії, ознайомлення учасників
із особливостями ринку праці
міста.

ки заходу мали можливість
відвідати профінформаційні кон-
сультації, групові консультації,
тренінг-семінари, презентації
навчальних закладів, зустрітися
з роботодавцями, ветеранами
праці та наставниками, отрима-
ти кваліфіковану консультацію
спеціалістів з профорієнтації та
ознайомитися з послугами служ-
би зайнятості.

Учні 9–11 класів мали змогу
відвідати семінари на теми:
«Світ професій», «Виявіть свої
нахили», «Вдалий старт», гру-
пову консультацію «Вибір про-
фесії і ринок праці», тренінг-
семінари «Професійне само-
визначення особистості»; взяти
участь у профорієнтаційній грі
«Острів».

Шкільні психологи та педаго-
ги на круглому столі «Запрошу-
ємо до співпраці» обговорюва-

ли шляхи співпраці закладів ос-
віти та підрозділів міської служ-
би зайнятості.

Батьки випускників шкіл ма-
ли змогу взяти участь у бесідах
«Служба зайнятості – випускни-
кам шкіл», на яких йшлося про
психологічні основи вибору
професії, основні помилки при
її виборі.

Не загубився на такому дуже
представницькому заході і наш
університет. До його стендів
підходило чимало випускників
загальноосвітніх шкіл, профтех-
училищ, технікумів, старші за
віком люди. Всім, хто цікавився
навчальним закладом, вручали
буклети, іншу рекламну про-
дукцію. Пояснення давали пра-
цівники університету, зокрема
провідний фахівець відділу
практики і працевлаштування
студентів Т. І. Самко.

Нещодавно відбулася чергова виставка-семінар, присвячена професійній орієнтації школярів міста Баришівки та прилеглих сіл. Мета за-
ходу – ознайомити випускників шкіл із можливістю подальшого навчання або працевлаштування в рідній області.

Отже, з високою та гарною метою, яку декларували організатори, розібралися. А що ж у реальному житті?
Реальний стан речей одразу опустив нас на землю. Перспективи, окреслені представником центру зайнятості, досить похмурі. Для мене

стало відкриттям відсутність в області будь-якої перспективної роботи з можливістю достойного заробітку. І це на фоні декларації уряду про
значне підвищення рівня життя! Зайшовши до магазину, ви побачите київські ціни. Зарплати, на жаль, порівнянню не підлягають.

Тому учням шкіл, батьки яких не зможуть оплатити навчання, а таких – основна маса, «світить» не більше, ніж навчання в технікумі і пра-
цевлаштування в селі чи служба в армії. Для дівчат пропонувалися професії агронома чи квіткаря.

Похмуро, але правдиво.
Титанічними зусиллями представникам «України» вдалося переконати учнів у тому, що вони варті більшого, вдалося лише частково. 100

осіб – крапля в морі, враховуючи обласний масштаб. 
Та недарма говорять, що безвихідних ситуацій не буває. Завдяки незамінному оптимізму та наполегливості делегації було прийняте

спонтанне рішення: провести профорієнтаційну роботу по всіх школах міста Баришівка та прилеглих містечках, які зустрічалися нам на шля-
ху до Києва. Усі рекламні проспекти були розповсюджені менше ніж за півтори години. Сподіваюся, що наша робота не пройшла марно,
і результатом буде суттєве поповнення студентської спільноти Університету «Україна».

Наостанок хочу побажати читачам нашої газети невгамовного оптимізму, наполегливості та гарного настрою. Також хочу висловити осо-
бисту подяку нашій профорієнтаційній групі за позитивну життєву позицію, творчий підхід та гарну роботу в нестандартних ситуаціях. Гру-
пу очолювали заступник декана факультету інженерних технологій Ю. М. Алексейчук та студент ІІІ курсу Костянтин Пірієнко (спеціальність
«Технологія харчування»).

Анна ХРАБАН,
студентка ІІІ курсу

(спеціальність «Побутова електронна апаратура»)

У нашому університеті, як і у багатьох інших трудових колективах, працюють люди, юність (а у декого – і дитинство) були обпалені
найстрашнішою у світовій історії війною. Та вони витримали всі випробування, внесли значний вклад у велику Перемогу.

10 травня в університеті відбулося вшанування ветеранів Другої світової війни. До присутніх звернулася голова профкому навчального
закладу Г. Ф. Нікуліна. Вона розповіла про тих ветеранів, які і сьогодні у трудовому строю вчать студентство. І роблять це успішно. Ветеранів
привітав також проректор університету П. В. Фесюк. Він зачитав наказ Президента навчального закладу П. М. Таланчука про преміювання
10 працівників університету. Ветеранам були вручені букети червоних гвоздик.

Власна інформація

Виставки, конкурси

Щоб вибір був правильним

Відлуння події

Будьмо оптимістами!

З місця події

Вшанували ветеранів
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Підбито підсумки конкурсу студентських наукових робіт за тема-
тикою ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Мо-
лодь: освіта, наука, духовність».

Присудити перші місця і нагородити грошовими преміями:
– Сухицьку Тетяну Олександрівну, студентку I курсу (спеціаль-

ність «Правознавство»), за наукову роботу «Оборона Києва –
трагічні сторінки історії України». Науковий керівник – Лисова
Світлана Іванівна, кандидат історичних наук, професор;

– Федосову Марію В’ячеславівну, студентку V курсу Вінницького
соціально-економічного інституту (спеціальність «Документознав-
ство та інформаційна діяльність»), за наукову роботу «Кластеризація
та прогнозування з використанням пакета «Excel Neural Package» на
прикладі даних спам-тестування». Науковий керівник – Лазарєв
Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент; 

– Бороліна Миколу Олександровича, студента V курсу (спеціаль-
ність «Комп’ютерні системи та мережі»), Бороліну Катерину Олек-
сандрівну, студентку V курсу заочної форми навчання (спеціаль-
ність «Комп’ютерні системи та мережі»), за наукову роботу «Роз-
робка навчальних програм у галузі захисту інформації». Науковий
керівник – Тимошенко Анатолій Григорович, кандидат технічних
наук, доцент; 

– Гопанчука Роберта Леонідовича, студента ІІІ курсу (спеціаль-
ність «Правознавство»), за наукову  роботу «Правочини з дефекта-
ми формування волі». Науковий керівник – Абрамова Валентина
Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент;

– Денисенко Яну Олександрівну, студентку ІІ курсу (спеціальність
«Фінанси»), за наукову роботу «Іноземні інвестиції в економіку Ук-
раїни». Науковий керівник – Рудюк Людмила Василівна, старший
викладач;

– Брєжнєву Катаріну Вікторівну, студентку ІІІ курсу факультету
біомедичних технологій, за наукову роботу «Вплив генетично мо-
дифікованих продуктів на організм людини». Науковий керівник –
Топчій Наталія Миколаївна, кандидат біологічних наук;

– Зубрицьку Наталію Олександрівну, студентку ІV курсу (спеці-
альність «Соціальна робота»), за наукову роботу «Фактори інтегра-
ції людей з особливими потребами у систему вищої освіти». Науко-
вий керівник – Пузіков Дмитро Олегович, асистент;

– Яшну Ольгу Петрівну, студентку VІ курсу Мелітопольського інс-
титуту екології та соціальних технологій (спеціальність «Фізична ре-
абілітація»), за наукову роботу «Аналітично-концептуальне обґрун-
тування розробки і використання профілактичних перинатальних
програм». Науковий керівник – Зеленковська Світлана Михайлівна,
старший викладач;

– Алексєєву Ольгу Василівну, студентку VІ курсу Сумського гу-
манітарного інституту (спеціальність «Фізична реабілітація»), за на-
укову роботу «Комплексна програма фізичної реабілітації для
відновлення динамічної та статичної функцій у хворих на остеохон-
дроз шийного відділу хребта». Науковий керівник – Щербак Борис
Іванович, кандидат медичних наук, доцент;

– Кравченка Олексія Петровича, студента VІ курсу (спеціальність
«Психологія»), за наукову роботу «Особистісна невизначеність як мо-
дус несформованості системи ставлень». Науковий керівник – Кочу-
бейник Ольга Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент;

– Курочкіну Яну Олександрівну, студентку ІV курсу Кіровоградсь-
кої філії (спеціальність «Видавнича справа та редагування»), за на-
укову роботу «Етичні засади української журналістики в умовах
європейської інтеграції». Науковий керівник – Гостєва Світлана
Анатоліївна, старший викладач.

Присудити другі місця і нагородити грошовими преміями:
– Рубльову Юлію Вікторівну, студентку І курсу Горлівської

філії (спеціальність «Правознавство»), за наукову роботу «Україна
в контексті ідеї та назви Кирило-Мефодіївського братства». Нау-

ковий керівник – Захарова Лілія Михайлівна, кандидат історичних
наук, доцент;

– Мірошниченко Катерину Володимирівну, студентку ІV курсу
(спеціальність «Психологія»), за наукову роботу «Символічний лад
українського бароко». Науковий керівник – Ковальчук Наталія
Дмитрівна, кандидат філософських наук, доцент;

– Базяк Олену Володимирівну, студентку ІV курсу (спеціальність
«Правознавство»), за наукову роботу «Теоретично-правові пробле-
ми працевлаштування молоді». Науковий керівник – Павлик Петро
Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент;

– Мандзюка Миколу Миколайовича, студента IІ курсу Рівненсь-
кого РЦДН (спеціальність «Фінанси»), за наукову роботу «Фінансо-
ва стабільність в Україні – проблеми та шляхи досягнення». Науко-
вий керівник – Цикалюк Юрій Олексійович, кандидат технічних на-
ук, доцент;

– Ширшову Валентину Сергіївну, студентку ІІІ курсу факультету
біомедичних технологій, за наукову роботу «Дисбактеріоз – причи-
ни та наслідки виникнення». Науковий керівник – Фурзікова Т. М.,
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

– Бойчук Тетяну Василівну, студентку V курсу (спеціальність
«Соціальна робота»), за наукову роботу «Соціально-правовий за-
хист дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків».
Науковий керівник – Іванова Ірина Борисівна, кандидат педа-
гогічних наук, доцент;

– Лавриненко Дениса Гійовича, студента VІ курсу (спеціальність
«Соціальна робота»), за наукову роботу «Професійна компетент-
ність соціального працівника в контексті професійної спрямова-
ності». Науковий керівник – Боднар Алла Яківна, кандидат педа-
гогічних наук, доцент;

– Олійника Олексія Анатолійовича, студента IІ курсу  Кірово-
градської філії (спеціальність «Фізична реабілітація»), за наукову
роботу «Лікувальна фізкультура при порушеннях зору». Науковий
керівник – Миценко Євген Вікторович, старший викладач.

Присудити треті місця і нагородити грошовими преміями:
– Білань Інну Вікторівну, студентку І курсу (спеціальність «Право-

знавство»), за наукову роботу «Сміливий ватажок антикріпосниць-
ких повстань селянин – кріпак Устим Кармалюк». Науковий керів-
ник – Лисова Світлана Іванівна, кандидат історичних наук, професор;

– Лиховоза Віктора Івановича, студента І курсу (спеціальність
«Автомобілі та автомобільне господарство»), за наукову роботу
«Історико-технічна характеристика автомобілів Великої вітчизняної
війни радянської армії». Науковий керівник – Гудим-Левкович
Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, в. о. доцента; 

– Гайдаржиєву Дар’ю Олександрівну, студентку І курсу Горлівсь-
кої філії (спеціальність «Правознавство»), за наукову роботу «Ки-
рило-Мефодіївське товариство та його роль у формуванні політич-
ної еліти у ХІХ столітті». Науковий керівник – Захарова Лілія Ми-
хайлівна, кандидат історичних наук, доцент;

– Сидоренка Андрія Васильовича, студента V курсу (спеціаль-
ність «Комп’ютерні системи та мережі»), за наукову роботу «Мо-
дель задачі про призначення». Науковий керівник – Тимошенко
Анатолій Григорович, кандидат технічних наук, доцент;

– Денисенка Олександра Олександровича, студента ІІІ курсу
Сумського гуманітарного інституту (спеціальність «Правознав-
ство»), за наукову роботу «Забезпечення законності і дисципліни
у сфері виконавчої влади». Науковий керівник – Філіпенко Володи-
мир Юрійович, декан юридичного факультету;

– Зубрицьку Зою Олександрівну, студентку ІІ курсу (спеціальність
«Фінанси»), за наукову роботу «Стан чинної податкової системи Ук-
раїни». Науковий керівник – Рудюк Людмила Василівна, старший
викладач;

– Романенко Ірину Вікторівну, студентку ІІІ курсу Мелітопольсь-
кого інституту екології та соціальних технологій (спеціальність
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«Соціальна робота»), за наукову роботу «Особливості надання су-
первізії у соціальній роботі». Науковий керівник – Плетка Ольга Та-
расівна, старший викладач;

– Капраль Наталію Олександрівну, студентку ІV курсу Меліто-
польського інституту екології та соціальних технологій (спеціаль-
ність «Соціальна робота»), за наукову роботу «Особливості соці-
ального супроводу осіб з наслідками ДЦП». Науковий керівник –
Плетка Ольга Тарасівна, старший викладач;

– Дроботун Олену Сергіївну, студентку V курсу Миколаївського
міжрегіонального інституту (спеціальність «Фізична реабілітація»),
за наукову роботу «Психологічний супровід постінсультних та пост-
інфарктних хворих у рамках комплексної реабілітації». Науковий
керівник – Євдокимова Наталія Олексіївна, кандидат психологічних
наук, в. о. доцента;

– Шевченко Дар’ю Вікторівну, студентку V курсу (спеціальність
«Фізична реабілітація»), за наукову роботу «Аквааеробіка як нетра-
диційний метод оздоровлення студентської молоді в процесі на-
вчання у вищому навчальному закладі». Науковий керівник – Адир-
хаєва Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент;

– Литвиненко Анастасію Володимирівну, студентку V курсу
(спеціальність «Психологія»), за наукову роботу «Умови формуван-
ня професійної свідомості майбутніх психологів на етапі їхньої під-
готовки у вищих навчальних закладах». Науковий керівник – Куп-
рєєва Ольга Іллівна, кандидат психологічних наук, доцент;

– Скрипку Олександру Андріївну, студентку V курсу (спеціаль-
ність «Психологія»), за наукову роботу «Вікова специфіка зв’язку
інтенсивності психологічних захистів самореалізації». Науковий ке-
рівник – Кочубейник Ольга Миколаївна, кандидат психологічних
наук, доцент;

– Злобіну Катерину Сергіївну, студентку ІV курсу (спеціальність
«Екологія»), за наукову роботу «Зелені зони міста Києва». Науковий
керівник – Нікандров Олександр Всеволодович, кандидат технічних
наук, доцент;

– Русакову Анастасію Вікторівну, студентку ІІ курсу Кіровоградсь-
кої філії (спеціальність «Документознавство та інформаційна діяль-
ність»), за наукову роботу «Проблема духовності у культурі мови та
культурі мовлення». Науковий керівник – Соколенко Наталя Олек-
сандрівна, кандидат технічних наук, доцент.

Оголосити подяку учасникам конкурсу:
– Наконечному Олександру Петровичу, студенту ІІ курсу Рівнен-

ського РЦДН (спеціальність «Облік і аудит»);
– Смоленській Світлані Анатоліївні, студентці І курсу (спеціаль-

ність «Міжнародна інформація»);
– Кириченко Анні Павлівні, студентці І курсу (спеціальність «Пра-

вознавство»);
– Антоновій Вікторії Ігорівні, студентці І курсу (спеціальність

«Правознавство»);
– Головань Альоні Сергіївні, студентці І курсу (спеціальність «Ді-

ловодство»);
– Даніловичу Сергію Анатолійовичу, студенту І курсу (спеціаль-

ність «Фінанси»);
– Вегері Наталії Михайлівні, студентці І курсу (спеціальність

«Фінанси»);
– Гобан Оксані Василівні, студентці ІІ курсу Карпатського інститу-

ту підприємництва;
– Утенку Олександру Петровичу, студенту VІ курсу (спеціальність

«Соціальна робота»);
– Гобан Нелі Василівні, студентці ІІІ курсу Карпатського інституту

підприємництва;
– Бряник Вірі Василівні, студентці ІІІ курсу Карпатського інституту

підприємництва;
– Горошко Світлані Вячеславівні, студентці ІV курсу (спеціальність

«Соціальна робота»);
– Котловій Олені Олександрівні, студентці ІV курсу, (спеціаль-

ність «Соціальна робота»);
– П’ятниковській Олені Миколаївні, студентці V курсу (спеціаль-

ність «Соціальна робота»);
– Ломакіній Яні Сергіївні, студентці ІІІ курсу Мелітопольського

інституту екології та соціальних технологій;
– Ярошу Артему Миколайовичу, студенту V курсу Горлівської філії;

– Алексейчук Наталії Олександрівні, студентці ІV курсу Жито-
мирського економіко-гуманітарного інституту;

– Катрук Наталії Вікторівні, студентці ІІІ курсу Житомирського
економіко-гуманітарного інституту;

– Волковій Діані Вікторівні, студентці V курсу Горлівської філії;
– Сазонову Павлу Юрійовичу, студенту ІІ курсу Горлівської філії;
– Захарченку О. В., студенту ІІІ курсу Горлівської філії;
– Бузовій Наталії Віталіївні, студентці ІІІ курсу Горлівської філії;
– Страйстер Крістіні Олександрівні, студентці І курсу Горлів-

ської філії;
– Середі Юлії Володимирівні, студентці ІІІ курсу Горлівської філії;
– Шевченко Вікторії Володимирівні, студентці ІІІ курсу Горлівсь-

кої філії;
– Нечитайло Анні Олександрівні, студентці ІV курсу Кіровоград-

ської філії;
– Івахнову Вадиму Сергійовичу, студенту ІІІ курсу Сумського гу-

манітарного інституту;
– Тришиній Катерині Віталіївні, студентці ІІІ курсу Горлівсь-

кої філії;
– Єременко Діані Сергіївні, студентці Горлівської філії;
– Бондаренко Ірині Олександрівні, студентці ІІІ курсу (спеціаль-

ність «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»);
– Бражнику Ігорю Володимировичу, студенту V курсу (спеціаль-

ність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»);
– Івановій Тамарі Петрівні, студентці ІV курсу Київського націо-

нального університету ім. Т. Г. Шевченка;
– Царук Лесі Степанівні, студентці І курсу магістратури Київсько-

го національного університету ім. Т. Г. Шевченка;
– Тарасюку Олександру Анатолійовичу, студенту І курсу магістра-

тури Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка;
– Ремез Юлії Петрівні, студентці І курсу магістратури Київського

національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Нагородити грамотами наукових керівників студентів -
переможців конкурсу із занесенням подяки до особової справи:

Лисову Світлану Іванівну, кандидата історичних наук, про-
фесора; Лазарєва Олександра Олександровича, кандидата
технічних наук, доцента  Вінницького соціально-економічно-
го інституту; Тимошенка Анатолія Григоровича, кандидата
технічних наук, доцента; Абрамову Валентину Михайлівну,
кандидата юридичних наук, доцента; Рудюк Людмилу Ва-
силівну, старшого викладача; Топчій Наталію Миколаївну,
кандидата біологічних наук; Пузікова Дмитра Олеговича,
асистента; Зеленковську Світлану Михайлівну, старшого вик-
ладача Мелітопольського інституту екології та соціальних
технологій; Щербака Бориса Івановича, кандидата медичних
наук, доцента Сумського гуманітарного інституту; Кочубей-
ник Ольгу Миколаївну, кандидата психологічних наук, до-
цента; Гостєву Світлану Анатоліївну, старшого викладача
Кіровоградської філії; Захарову Лілію Михайлівну, кандидата
історичних наук, доцента Горлівської філії; Ковальчук На-
талію Дмитрівну, кандидата філософських наук, доцента;
Павлика Петра Михайловича, кандидата юридичних наук,
доцента; Цикалюка Юрія Олексійовича, кандидата технічних
наук, доцента Рівненського РЦДН; Фурзікову Т. М., кандида-
та біологічних наук, старшого наукового співробітника; Іва-
нову Ірину Борисівну, кандидата педагогічних наук, доцента;
Боднар Аллу Яківну, кандидата педагогічних наук, доцента;
Миценка Євгена Вікторовича, старшого викладача Кірово-
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дидата психологічних наук, доцента Миколаївського
міжрегіонального інституту розвитку людини; Адирхаєву
Людмилу Вікторівну, кандидата педагогічних наук, доцента;
Купрєєву Ольгу Іллівну, кандидата психологічних наук, до-
цента; Соколенко Наталію Олександрівну, кандидата
технічних наук, доцента Кіровоградської філії.
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Я – скульптор, тому вважав, що
така людина заслуговує гарного
пам’ятника. Пригадую, були
пропозиції мені особисто. Але
я обстоював і вважав більш
справедливою ідею конкурсу.
Таке творче змагання, в якому
взяли участь близько десяти
митців, відбулося. Мені пощас-
тило виграти конкурс.

– Володимире Андрійовичу!
А як до цього складалося Ваше
життя?

– Мені 61 рік. У неповні двад-
цять сім я закінчив Київський
державний художній інститут,
а в тридцять став викладачем
рідного мені навчального зак-
ладу, трохи пізніше – його про-
фесором. Академік Академії
мистецтв України. З 1990 р. –
голова правління Національної
спілки художників України.

– А творча біографія?
– Назву лише основні свої

роботи, чимось пам’ятні для
мене. Хоча для справжнього
митця немає нічого другоряд-
ного, перехідного. Отже нази-
ваю твори у хронологічному по-
рядку. Це пам’ятники: декаб-
ристам – у м. Кам’янці Черкась-
кої області (у співавторстві), ге-
роям Малинського підпілля –
у м. Малині Житомирської об-
ласті, корабелам – у м. Мико-
лаєві, Т. Г. Шевченку – у м. Чер-
нігові та в м. Шевченковому
(Казахстан), жертвам сталінсь-
ких репресій – у Биківнянсько-
му лісі під Києвом, пам’яті жертв
Чорнобильської трагедії тощо.
Лауреат Національної премії іме-
ні Тараса Шевченка (2000 рік).
Так високо була відзначена од-
на з моїх останніх робіт – па-
м’ятник Михайлові Грушевсь-
кому. До речі, він створений
у співавторстві з моїм сином
Олексієм. Так само, як і пам’ят-
ник відомому українському ак-
тору Миколі Яковченку, який
встановлено біля театру імені
Івана Франка.

– Чому і як Ви стали Скульп-
тором?

– Нагадаю Вам з Біблії: «Спо-
чатку було Слово...» А потім (і
тут не може бути аніякісінького
сумніву) була Глина. І ліпив
Всевишній не просто людину,
а співтворця, вдихнувши в неї
з душею всі найможливіші та-
ланти. Вважаю, що кожна лю-
дина обдарована. На жаль, не

Серед удостоєних честі дати
назву київським вулицям і пло-
щам траплялися різні особис-
тості. І були різні приводи або
ж причини робити це. Але все-
таки переважали кон’юнктурні
міркування.

І добре, що й тут потроху на-
водять лад. Так, одна з вулиць
у центрі столиці увічнила життя
і творчість видатного письмен-
ника. Олесь Терентійович Гон-
чар багато років жив і працював
у Києві, любив киян і місто, хо-
див його вулицями і скверами.
Тому дуже справедливим і вчас-
ним, на наш погляд, було рі-
шення столичної влади про пе-
рейменування вулиці.

Якщо пройти через сквер, що
навпроти багатоповерхівки, де
розмістилося видавництво «Ук-
раїнський письменник», можна
потрапити до іншого скверу.
Більше п’яти років тому було
відкрито пам’ятник Олесю Те-
рентійовичу Гончару. Це стало-
ся в останню неділю травня – на
День Києва.

Автор пам’ятника – худож-
ник і скульптор Володимир Анд-
рійович Чепелик. Нещодавно
з митцем зустрівся наш корес-
пондент і взяв у нього інтерв’ю.

– Дозвольте почати з трохи
нетрадиційного запитання. Як
Ви вийшли на створення па-
м’ятника Олесю Гончару?

– Не хочу повторювати за-
гальновідомих слів про місце
і роль Олеся Терентійовича Гон-
чара в українській та світовій
літературі. Це була Особистість,
наша гордість і слава. Я ще шко-
лярем читав і вивчав твори
О. Гончара, на все життя полю-
бив його героїв. Пізніше, коли
я став художником, доля зве-
ла мене з Олесем Терентійови-
чем: ми працювали в Комітеті
з Державних (Шевченківських)
премій. Знайомство, перші роз-
мови переконали мене, що
О. Гончар – не лише таланови-
тий, дуже відомий письмен-
ник, а й чудова, просто-таки
прекрасна людина. Гарна зовні
(це я, як митець, одразу помі-
чаю), душевна, толерантна. Йо-
го очі завжди світилися доб-
ром, приязню.

Коли не стало Олеся Теренті-
йовича, я неодноразово заду-
мувався над тим, як увічнити па-
м’ять видатного письменника.

всі виявляють і утверджують у
світі той Божий дар, який тільки
їхній, а не чийсь інший. Не все
дано нам розпізнати, але все
одно треба намагатися. Інколи
здається, що людина у певній
сфері досягла вершин. Але ли-
ше здається, бо вершини недо-
сяжні. Трапляється, великий
розум і маленьке серце протис-
тоять одне одному як антисвіти.
Або ж навпаки: велике серце
дуже індивідуальне чи, як часто
кажуть, непересічне, а розум
кульгавий. Чи можна за таких
обставин добитися тих нетлін-
них синтезів, щоб завладарю-
вала нашим недосконалим сві-
том краса?

– На це, здається, відповів
класик?

– Так, я вірю у непохибну
формулу Достоєвського, що
краса порятує світ. А ще любов.
На неї, на жаль, ми збідніли,
намагаючись жити за чужими
законами, пускаючи в себе
віруси агресивності, нахабності,
байдужості. Всі, приміром, хо-
чуть бути багатими, а чи мож-
ливо це? Ніхто не хоче голоду-
вати, а прагне будь-що бути си-
тим. А сите тіло і ситий дух
нездатні продукувати щось вар-
тісне. Прикро, що ідея наживи
оволодіває все більшою кількіс-
тю людей. Шкода мені й тих,
котрі чекають манни небесної.

А її не буде. Треба, зціпивши
зуби, працювати, віддаватися
сповна роботі.

– Хто був і є для Вас прикла-
дом?

– Моїм путівником у житті
завжди був, є та й буде Тарас
Григорович Шевченко, а улюб-
леним висловом – могутній
клич Кобзаря: «Борітеся – по-
борете!» Два пам’ятники гені-
альному поетові (один у Черні-
гові, другий – у Казахстані) да-
лися мені нелегко. Адже до
цього були добре відомі роботи
М. Манізера (у Києві біля На-
ціонального університету, у Хар-
кові, на могилі – в Каневі), див-
ний пам’ятник у Полтаві – І. Ка-
валерідзе, один з кращих, на
мій погляд, у світі – у Москві
(М. Грицюка, А. Фужена, Н. Синь-
кевича). І тут найнебезпечніше –
не повторити чиюсь компо-
зицію, не ступити в чужі сліди.
Створити Поета таким, яким ба-
чить твоє серце, твоя уява, твої

руки. Інколи глина не слухала-
ся, але я не здавався. Допома-
гав шевченківський девіз «Бо-
рітеся – поборете!»

– А загалом сумніви творця –
це добре чи погано?

– Ви самі знаєте, як назива-
ють тих, хто ніколи і ні в чому не
сумнівається. Та ще й у такій ду-
же індивідуальній та емоційній
справі, як творчість. Навіть тоді,
коли мій труд уже одягнений
у бронзу, сумніви обступають
зусібіч. Розумієш: не всі оцінять
належно, але хочеться, щоб
більшість тебе зрозуміла. Я схи-
ляю голову перед високим тво-
ренням. Рішучий порив чи гли-
бока задума, дія, зупинена гли-
ною, чи мисленнева енергія,
відображена в камені... Потай-
ки я молюся (молитва у мене
своя, для декого незвична):
«Ословесь, Творче, душу мою,
що в глині чи камені, і хай усі
почують її».

– Чи заздрите Ви комусь із
своїх колег? Чи іншим митцям?

– Буває. Інколи заздрив, ні,
не глинярам, не пензлярам,
а творцям пісень. Бо пісня стає
піснею лише тоді, коли три ви-
ди мистецтв зливаються воєди-
но – поезія, музика, вокал. Три
батьки однієї дитини. А в моїй
роботі ти віч-на-віч із глиною
(чи каменем) та прагненням,
щоб у них ожили і поезія, і му-
зика, і спів.

Напевне (дуже хочеться в це
вірити), десь я влучив у «десят-
ку». А можливо, таке ще попере-
ду. Весь час у пошуку, ніколи не
кричу, що ось я створив непере-
вершене, як кричать сьогодні
чимало колег (і не лише митців),
виставляючи на загальний показ
своє «его». А в ньому відбива-
ються любов до себе, грішного,
закоханість у свої витвори і гост-
ре, як правило, безпідставне
несприйняття праці інших.

Можна не звертати уваги на
такі життєві колізії і змовчати.
Але в одній притчі мовиться:
«Хто говорить, не прикрашаю-
чи, шкодить собі. Хто говорить,
прикрашаючи, шкодить тим,
кого прикрашає. Хто мовчить –
шкодить усім».

– Кажуть, що життя у митців
нерідко незрозуміле для ба-
гатьох їхніх шанувальників.
То митець замикається в чо-
тирьох стінах, а то занадто

Постаті

Увічнені у бронзі і камені
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морем. Машина вирушила в до-
рогу, а я полетів до Казахстану.
Добрий зв’язок підтримувався
перші три дні, а десь на тери-
торії Азербайджану обірвався.
Минає п’ятий, шостий день...
Ані звуку. Всі нервували, а я най-
більше. Оптимізм не дозволяв
упадати в розпач. І вже коли чи
не всі зневірилися, з’явився
добродушний аксакал і сказав,
що за стінами старого форту він
бачив якийсь автомобіль. Усі
ми кинулися в той бік, звідки
і не виглядали наших блукачів.
Вони! «КамАЗ» вгруз по саму
кабіну у пісок, а в ній втомлені
хлопці міцно спали. Як я радів
і дякував їм. Із відкриттям
пам’ятника ми не запізнилися.
Але, повірте, таке не забува-
ється...

активізується. Дехто в Україні
навіть подався у політику.

– Я живу звичайним життям.
Можливо, десь у чомусь емо-
ційний. Згадую, як у 1997 році
Україна подарувала Казахстану
(з нагоди 150-річчя Форта-
Шевченківського) пам’ятник
великому поетові. Це була моя
робота, триметрова постать
Кобзаря. Всі справи облашту-
валися досить швидко, крім
транспортних. Треба було дос-
тавити пам’ятник вчасно і не
пошкодити його. І тут знайшли-
ся справжні поціновувачі шев-
ченківського генія. Три водії да-
леких рейсів без вагань узялися
подолати майже 6 тисяч кіло-
метрів через Україну, Росію,
Азербайджан. Часом по без-
доріжжю, понад Каспійським

– Думаю, що обійшлося без
особливих переживань при
відкритті пам’ятника О. Гончару?

– Карколомних пригод, зви-
чайно, не було. Але двічі пере-
носилися, уточнювалися дати
відкриття пам’ятника. Та вий-
шло, як це нерідко трапляється,
на краще. За гарної погоди
у святковий для нашого міста
день ми увічнили пам’ять улюб-
леного письменника.

– Як Ви оцінюєте сьогоднішнє
становище української культури?

– З 1990 року я – голова
правління Національної спілки
художників України. Тому бага-
то речей добре знаю не за чут-
ками чи газетними публіка-
ціями. На жаль, деякі гарні тра-
диції поруйновано і не завжди
вдається допомогти колегам.

Не повною мірою сприяє твор-
чим спілкам держава, яка ко-
лишні свої обов’язки у куль-
турній галузі переклала на плечі
меценатів і спонсорів. Але ще
не маємо нових свідомих гро-
мадян – Терещенків, Тарновсь-
ких, Яхненків. Та я вірю, що і ху-
дожники, і скульптори, і пись-
менники, і композитори потріб-
ні завжди народові. І особливо
сьогодні – у час становлення
нової України.

– Бажаю Вам, Володимире
Андрійовичу, щастя і нових
творчих удач.

– Дякую.

Інтерв’ю взяв
Анатолій УРБАН

Людські долі

Життя – безцінний дар
Людське життя – зазвичай, не

якийсь прямий і рівний прос-
пект. Усе в ньому трапляється.
За радісними і світлими днями
можуть наступати сумні і чорні,
успіхи змінитися невдачами,
а гіркі втрати – гарними над-
баннями. Щоб не розгубитися,
правильно зорієнтуватися, по-
трібно просто бути Людиною. 

Хтось скаже: надто загальні
міркування, поради. Але якщо
це розкрити на конкретному
прикладі з життя, на конкретній
людській долі, то і висновки бу-
дуть відповідні і слушні. Тож чи-
тачам пропонуємо розповідь-
сповідь вінничанки Наталії
Іванівни Штифурко, яку вона
виголосила на зібранні сту-
дентів Вінницького соціально-
економічного інституту, присвя-
ченому присвоєнню місцевому
осередку спілки студентів-інва-
лідів «Гаудеамус» імені Василя
Думанського (розповідь про
сільського поета і філософа
у попередньому і сьогоднішньо-
му номерах газети).

Ми нічого не змінювали в ос-
новній частині виступу Н. І. Шти-
фурко (крім стилістичних пра-
вок), наскільки він був змістов-
ним і, на наш погляд, дуже пов-
чальним.

У житті багатьох людей бува-
ють такі обставини, коли не
знаєш, куди йти, коли перед то-
бою відкривається прірва, і ти
стоїш на її краю. Здається, що

весь біль і відчай світу одним
пекучим клубком зосередилися
у твоїх грудях і душі. Та лише
одне запитання набатом б’ється
у твоєму мозку: «Чому?!» Але на
це запитання немає відповіді і
немає розради. І не бачиш ви-
ходу, лише як кинутися вниз го-
ловою у цю страшну безодню
і покінчити з цим болем і відча-
єм, та й із самим життям раз і на-
завжди.

Одного разу і я стояла на
краю такої прірви. Мабуть би,
й кинулася в обійми темряви.
Але, слава Богу, що у цю хвили-
ну розпачу і відчаю на очі по-
трапила газета «Сільські вісті».
Згорнута саме так, що етюд
«Вибір» був саме тим, за що за-
чепився мій зір. «Вибір» – ма-
буть, це слово змусило мене
взяти газету до рук, бо в ту хви-
лину я справді робила вибір:
між життям і смертю, між світ-
лом і темрявою. А слова: «Я піду
тільки до нещасних, бо у тем-
ряві навіть запалений сірник –
світло. Як не матиму смолоски-
па, щоб знайти і освітити вихід
з недолі, то, може, хоч сльози
комусь утру. Якщо чим утішу
бодай одне серце, тоді мій дух
лагідно витатиме коло нього,
і я, коли скінчиться мій час, уже
не умру, а лише перестану бу-
ти». Ці слова втіхи були напи-
сані саме мені, саме до мене ав-
тор етюда Василь Думанський
говорив у ту хвилину і саме мені

утер сльози, розрадив і показав
вихід з недолі. Хочу сказати, що
вихід завжди є, тільки з велико-
го відчаю людина не помічає
його. Та робити останній крок
не варто, бо попереду життя
і, можливо, найкраща його по-
ловина.

Потім були листи, «журав-
ки», як називав їх Василь. Лис-
ти, в яких Василько підтриму-
вав мене, давав пораду,
втішав. Була єдина зустріч у Се-
рединці, в його рідному домі,
на презентації книжки «Листо-
пад». Ця зустріч справила на
мене незабутнє враження. Лю-
дина з немічним, кволим тілом
і такою великою й ніжною ду-
шею та розумним, глибоким
поглядом синіх очей. Як він ро-
зумів людей, як міг, спілкую-
чись, доторкнутись саме до тих
струн людського серця, які
відгукувалися гармонією звуків
і думок, як умів втішати, як умів
підтримувати розмову на будь-
яку тему! Коли з ним спілкува-
лась, не відчувала, що він лю-
дина з фізичними вадами. І ро-
зуму, і душевності, і мудрості,
і мужності, і сили волі та вит-
римки у Василя було стільки,
що вистачило б на багатьох
фізично здорових людей. З ним
було так просто і легко. Розумів
з напівслова. Багата уява дава-
ла можливість говорити на
безліч тем, і відчуття присут-
ності просто геніальної, розум-

ної людини не покидало мене
протягом усієї зустрічі.

Потім знову були листи. В од-
ному з них Василь написав:
«У кожного є свій дім, побудо-
ваний ним, і є сім’я, є діти,
в яких продовжуються батьки.
А у мене є ти. Мабуть, я для то-
го і жив так довго, щоб одного
разу врятувати тебе, і в цьому
полягала моя місія на землі. Ко-
ли я перестану бути, я на світ
буду дивитись твоїми очима,
бо продовжусь у тобі».

Я вдячна Богові, що була зна-
йома з такою людиною, як Ва-
силь Михайлович Думанський,
що моє життя, завдяки йому, не
мало такого трагічного кінця, що
життя моє продовжується. Тішу-
ся дітьми, онуками, добре живе-
мо у сім’ї. А найголовніше – на
роздоріжжі мого життя мене
знайшов Ісус Христос. Постукав у
мою зболілу душу, і я відкрила
йому двері свого серця, визнала
свій жалюгідний стан, покаялась.
Господь дарував мені свою лю-
бов, полегшення, втіху, прощен-
ня, спокій і дар вічного життя.
Я навіть боюсь подумати, що б
я втратила, якби все скінчилося
тоді, того зимового вечора. Але
Господь любить мене, як кожно-
го із вас, і через Василя відвів ме-
не від краю прірви. Згодом до
Господа прийшли мій чоловік
і старший син. Тепер ми під Бо-
жим благословенням, а це ні
з чим не зрівняти.
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Почесними гостями свята бу-
ли заслужений майстер спорту,
головний тренер київського
«Динамо» Анатолій Васильович
Дем'яненко і його перший нас-
тавник, майстер спорту, ветеран
футбольного клубу «Динамо»
Володимир Миколайович Ануф-
рієнко. Їм першим і було надано
слово. Анатолій Дем'яненко ко-
ротко розповів про ті високі зав-
дання, які намагається розв'яза-
ти нинішнього року очолювана
ним команда. Тренер не прихо-
вував труднощів, проблем, які
доводиться долати. Водночас за-
певнив присутніх, що динамівці
зроблять усе, щоб не підвести
своїх численних прихильників.

О спорт! Ти – життя! Це гасло
знаменитого П. Кубертена, який
понад 100 років тому відно-
вив проведення олімпійських
ігор, – яскраве свідчення важ-
ливої ролі спорту. Не осторонь
цієї вимоги життя і чимало сту-
дентів нашого університету. Тут
весь час відбуваються різного
роду змагання, турніри. Нещо-
давно в університеті підбили
підсумки спортивного року. Для
цього влаштували справжнє
свято. На ньому йшлося про
підсумки Третього етапу П'ятої
спартакіади навчального закла-
ду і Третьої спартакіади універ-
ситету серед студентів з особ-
ливими потребами.

Безперечно, запитань до нас-
тавника київських футболістів
було б значно більше, але Ана-
толій Васильович поспішав на
чергове тренування своїх підо-
пічних. Все ж А. В. Дем'яненко не
відмовив студентам у їх прохан-
нях сфотографуватися з ними.

А далі відбулося відзначення
переможців обох спартакіад.
Змагання, як відомо, тривали
протягом усього навчального
року (з жовтня 2005-го по тра-
вень 2006-го років). Першим
на сцену піднявся представник
факультету інженерних техно-
логій. Ця команда стала пере-
можцем Третього етапу П'ятої
студентської спартакіади уні-
верситету. Друге місце діста-
лось спортсменам факультету
соціальних технологій, третє –
факультету правознавства та
міжнародних відносин.

До речі, призові місця в такій
же послідовності посіли коман-
ди цих факультетів і за підсум-
ками Третьої спартакіади уні-
верситету серед студентів із
особливими потребами.

Кращим командам встиг вру-
чити кубки А. Дем'яненко.

На святі були відзначені  та-
кож переможці і призери зма-
гань в особистому заліку. Нази-
вались також кращі команди
з окремих видів спорту. На сце-
ну один за одним піднімались
переможці обох спартакіад.
Тільки їх перелік зайняв би доб-
рих півсторінки у нашій газеті.
Тому назву лише тих, хто вибо-
ров чотири та більше медалей

із різних видів змагань. Це –
студенти факультету інженер-
них технологій Жанна Коло-
мієць, Віталій Молодий і Олег
Ковальов, майбутні юристи
Ганна Горжій і Олександр Ко-
шелєв, представники факульте-
ту соціальних технологій Олек-
сандр Міщенко і Марина Поно-
маренко та інші.

Нагороди вручали декани
факультетів Н. В. Сухицька та
Л. З. Сердюк, завідувач ка-
федри фізичного виховання
С. Г. Адирхаєв, керівник центру
спортивного танцю М. А. Са-
вельєв.

За підготовку команд – при-
зерів спартакіад – грамотами
відзначено старших викладачів
кафедри фізичного вихован-
ня Ю. М. Алексійчука (факуль-
тет інженерних технологій),
В. М. Васька (факультет соціаль-
них технологій) і В. В. Чекмарьо-
ву (факультет правознавства та
міжнародних відносин).

Збірна команда нашого уні-
верситету взяла участь у фіналі
П'ятої спартакіади навчального
закладу (про це окрема роз-
повідь). А кращі спортсмени се-
ред юнаків і дівчат із особливими
потребами виступили на ІІІ Все-
українських іграх серед студен-
тів-інвалідів, що відбулися в Єв-
паторії, про що наша розповідь
у наступному випуску газети.

Наш кореспондент
На знімку: команда з Києва, що стала

переможницею П’ятої спартакіади

з армреслінгу

такіади лучани стали призера-
ми: друге місце дісталося во-
лейболістам і третє – футболіс-
там.

Лише чотирма очками посту-
пилися переможцям госпо-
дарі змагань (ректор інституту
А. П. Шаповалов). Третє за-
гальнокомандне місце дістало-
ся представникам Новокахов-
ського гуманітарного інституту,
де ректором є Г. І. Севрюков.

Фінальні змагання П'ятої
спартакіади нашого університе-
ту відбулись у Вінниці. Серед
восьми команд найсильнішими
виявились спортсмени Луцько-
го інституту розвитку людини
(ректор Р. П. Карпюк). Вони
виграли п'ять з десяти видів
програми. Зокрема, переможно
виступили тенісисти, легкоатле-
ти, плавці, шахісти і волей-
болістки. А у двох видах Спар-

Наступні рядки в таблиці
посіли спортсмени Києва, Бро-
варів, Кіровограда, Рівного
і Хмельницького.

На жаль, у фінальних змаган-
нях з різних причин не виступи-
ли представники 16 навчальних
закладів нашого університету.
Таким чином, чимало студентів
були позбавлені можливості
продемонструвати свою майс-
терність, урешті – поспілкува-

тися з ровесниками, повчитися
у кращих з них.

Змагання були гарно органі-
зовані, про що подбало керів-
ництво Вінницького соціально-
економічного інституту.

Сослан АДИРХАЄВ,
завідувач кафедри

фізичного виховання 
Університету «Україна»

Спорт і ми

Масові старти

Перемогли спортсмени з Луцька
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лімфосаркома. Незважаючи на
тяжкі дні лікування, вона витри-
мала все. І це завдяки справді
хорошим лікарям, бажанню
жити, невтомній енергії та оп-
тимізму її мами, молитвам ба-
бусі. Нона залишилась живою,
побувавши в гостях у смерті.
Після цього вона сказала собі:
я хочу створювати продукцію,
яку даруватиму людям, що по-
требують допомоги. Людям, які
загубили останній промінь на-
дії. Людям беззахисним і обез-
зброєним перед лицем смерті.
Людям таким же, якою була во-
на сама в 17 років. Заради цього
вона вижила і з допомогою та-
ких же, як вона сама, зацікавле-
них людей створила продукцію,
яка користується великим по-
питом у всьому світі.

Сьогодні доктор Нона –
серйозний учений, доктор ряду
академій. У 2004 році була на-
городжена «Золотою медаллю
Російського фонду миру». Осо-
бисто її роботу відзначили Пре-
зидент і перша леді США
Джорж і Лора Буш, ряд мерів
США, інші офіційні особи.

Київ – місто високої культу-
ри. Влітку воно перетворюється
на справжній сад. У той же час
з кожним роком Київ стає еко-
логічно небезпечним. Це спри-
чинюють чимало шкідливих ви-
робництв, тисячі автомобілів,
які заповнюють вулиці міста
і викидають у повітря токсичні,
небезпечні для довкілля речо-
вини. Великої шкоди завдала
Києву і Чорнобильська трагедія
1986 року, наслідки якої відчу-
ваються і нині.

Допомогти відновити здоро-
в'я зможе створений у Києві
Ізраїльський центр здоров'я та
краси «Dr. Nona». Продукція
його фірми унікальна, не має
аналогів. Над створенням її пра-
цює великий колектив інститу-
ту, в якому зібрані кращі вчені
світу, фахівці своєї справи.

А почалася історія з того, як
розповідає сама доктор Нона,
що в 17 років вона отримала дві
звістки. Перша гарна: стала сту-
денткою Мінського медичного
інституту. Друга дуже прикра:
за результатами гістології дів-
чині було поставлено діагноз –

В основу продукції доктора
Нони лягло наукове відкриття
біоорганомінерального комп-
лексу, який є комбінацією біо-
компонента (архебактерії), екс-
трактів рослин і мінералів
Мертвого моря. Вже розробле-
но понад 50 продуктів, які
знайшли своє застосування
у всьому світі. На підході – нові
продукти, які базуються на
філософії «Dr. Nona»: допомог-
ти людям знайти шлях до кра-
щого, більш здорового і трива-
лого життя.

Продукція, яка нині є в центрі
здоров’я і краси, допомагає від-
новити сили організму і наза-
вжди позбутися тяжких захво-
рювань.

Необхідно також зазначити,
що центр надає ряд послуг:

– у створенні міні-поліклінік
на дому;

– в індивідуальному підборі
реабілітаційно-оздоровчих
програм;

– в індивідуальному підборі
способів подолання широкої
групи захворювань (гострих,
хронічних);

– в індивідуальному підборі
програм оздоровлення;

– у створенні системи «До-
машній доктор» (новий підхід
до оздоровлення);

– пропонує новітню комп’ю-
терну діагностику;

– у профілактиці і лікуванні
онкологічних захворювань та
чимало іншого.

У центрі можна також отрима-
ти безкоштовну консультацію,
діагностичне обстеження з інди-
відуальним підбором програми
лікування. Протягом усього курсу
оздоровлення пацієнтів постійно
консультують спеціалісти центру.

У зв'язку з відкриттям нових
центрів по м. Києву фірма за-
прошує співробітників на пос-
тійну роботу з навчанням за ра-
хунок центру.

Телефон для довідки:
494-04-42

Звертатися до менеджера
Бесєдіна Івана Івановича

8097-871-39-16
або

Кєди Вікторії Леонтіївни
8066-167-19-00

ÒóæŁòü æŒðŁïŒà ðîç -
ºóŒŁ ÷àæòî

ÒóæŁòü æŒðŁïŒà ðîçºóŒŁ ÷àæòî,
Òà ì‡æ íàìŁ � Œîıàííÿ ì‡æò.
Óæì‡ıíŁæÿ ÆóŒåòîì ðÿæòó,
ÀÆŁ â‡òåð òâ‡Ø ïîäŁı ïðŁí‡æ.
à̋ ÆåçºþäíŁØ ì‡Ø Æåðåª æŒåºÿæòŁØ
î̌âåðíŁ òîØ çåºåíŁØ ªàØ,
å̃ òàŒ í‡æíî ºóíàºî «çäðàæòóØ»,
Ùî â Œóø‡ çàıîâàºîæü «ïðîøàØ».
Óæì‡ıàØæÿ ÷åðåìıîâŁì öâ‡òîì,
à̇äóðìàíþØ ì‡Ø ðîçóì íŁì.
×àðîîŒà ìîÿ Àôðîä‡òî,
Ìîÿ ïàííî ç ‡ì’ÿì âåæíÿíŁì � 
ÌàØÿ.

Геннадій ГОРОВИЙ,
студент V курсу
(спеціальність «Видавнича справа

ˇ‡äæí‡æíŁŒ

ß ïðîðîæòó ï‡äæí‡æíŁŒîì â òîÆ‡,
ÌàºåæåíüŒîþ Œâ‡òŒîþ íàä‡Ø,
ß ðîçôàðÆóþ íåÆà âŁæî÷‡íü
 ́ðîæåâŁØ Œîº‡ð, Œîº‡ð ìî¿ı ìð‡Ø.
ß çàÆºóŒàþ ÆàðâàìŁ â æàäŒàı,
 ́æòåæŒàı çàïºóòàþæÿ, ŒîºüîðîâŁı, í‡æíŁı,
Ìåíå îäíó łóŒàòŁìåł â æòðóìŒàı,
ß Æóäó ïåðłà, íà÷å òîØ ï‡äæí‡æíŁŒ.
Ìåíå îªîðíóòü Æ‡ºü, òóìàí, ‡ìºà,
ä̇óâàòŁìå ıîºîäíŁØ, ºþòŁØ â‡òåð,
Òà â æåðöÿ ÿ ÆºàªàòŁìó òåïºà,
Õî÷ ŒðàïåºüŒó, øîÆ ïåºþæòŒŁ ç‡ªð‡òŁ.
Ìîðîç äåæü ó äåðåâàı âŁªðà”, �
‡́í íå çºàìà ìåíå æòðóíŒó, òåíä‡òíó,
î̀ðîòŁìóæü çà øàæòÿ ÿ æâî”...
î̀ðîòŁìóæü ‡, âðåłò‡-ðåłò, ðîçŒâ‡òíó!
Ìîÿ ºþÆîâ òîÆ‡ íå äî æíàªŁ,
ÌŁíóºî âæå: òâî¿ Œîıàííÿ, í‡æí‡æòü,
Àºå ïîæòàíó íàâ‡òü Œð‡çü æí‡ªŁ!
ß ïðîðîæòó, ÿŒ íàâåæí‡ ï‡äæí‡æíŁŒ.

Привертаємо увагу

На ліричній хвилі

На сторожі здоров’я

Жанна КУШНІР,
студентка IV курсу Вінницького 

соціально-економічного інституту
(спеціальність «Соціальна робота»)


