
Значна краєзнавча робота серед студентів
проводиться в Миколаївському міжрегіональ�
ному інституті розвитку людини. Організовують
її колективи викладачів кафедри журналістики
і кафедри туристичного та ресторанного бізне�
су. Тут працює туристсько�краєзнавчий клуб
«Святий Миколай», у рамках якого досліджу�
ються проблеми краєзнавства рідного краю.
Створені краєзнавчі гуртки, організовуються
екскурсії, поїздки по історичних місцях Півден�
ного Причорномор’я, Кінбурзької коси, Пе�
логіївського монастиря (м. Новий Буг),
Мигіївських порогів (с. Мигія). За матеріалами
екскурсій і походів з’явилося більше 20 публі�
кацій у місцевій пресі, були випущені стінні га�
зети, підготовлені фотомонтажі, написані кур�
сові та дипломні роботи. У найближчих планах
студентського самоврядування — обов’язково
приєднатися до наших колег із Миколаєва у реа�
лізації цих краєзнавчих подорожей.

Значна увага в Києві та інших підрозділах
університету приділяється проблемам профі�
лактики негативних явищ у молодіжному се�
редовищі. 30 листопада 2007 року студенти
Миколаївського міжрегіонального інституту
розвитку людини взяли участь у театралізова�
но�інформаційній акції «У нас не палять».
Молоді лідери в імпровізовано�театралізо�
ваній формі показали базисні постулати зако�
ну, який обмежує паління, особливо у гро�
мадських місцях.

Деякі з регіональних підрозділів університе�
ту також небайдужі до застосування засобів те�
атрального мистецтва у культурно�масовій та
виховній діяльності. Зокрема, на святах та вечо�
рах Миколаївського міжрегіонального інститу�
ту розвитку людини, Білоцерківського інституту
економіки та управління, Броварської філії ви�
ступають свої студентсько�молодіжні театри.

Головною подією у культурному житті
Університету «Україна» вже чотири роки
поспіль виступає щорічний конкурс — огляд
художньої самодіяльності інститутів, філій, фа�
культетів базової структури і центрів дис�
танційного навчання Всеукраїнський фестиваль
творчості «Університетське літо», на якому
презентуються кращі з кращих номерів, підго�
товлених талановитою молоддю з усієї «Ук�
раїни».

Багато успіхів має команда КВК із Вінниць�
кого Університету «Україна». Ця команда була
переможницею декількох сезонів у рідному
місті і стала однією з причин популярності на�
шого університету у Вінниці. 

Команда була створена в 2001 році. Робоча
назва – «Віртуози Вінниці», пізніше – «Шо
попало». Свій тернистий шлях вони розпочали
грою з командою Білоцерківської філії «УУ»
у м. Вінниці, яка, хоча і з невеликим відривом,
закінчилася перемогою.

Уже влітку 2002 року команда інституту
стала переможцем фестивалю «Гуляйполе�
2002», що проходив у смт. Високопілля Хер�
сонської області.

У вересні 2002 року – участь у чемпіонаті
асоціації КВН України у м. Одесі.

1–6 жовтня 2002 року – здобула перемогу
на фестивалі команд КВК України «Жемчужи�
на у моря�2002» у м. Одесі.

17 листопада 2002 року відбувся фінал
чемпіонату КВК на кубок міського голови м. Він�
ниці, на якому команда дебютувала і зайняла
ІІІ місце із чотирьох команд, що вийшли до фіналу
(з 12 команд). 

2–4 грудня 2002 р.– знову в дорогу, на цей
раз до м. Чернігова, де команда стала дипло�
мантами І туру ІХ чемпіонату КВК України.

28.12.2002 р. – участь у чемпіонаті КВН
м. Вінниці, присвяченого 40�річчю Вінницько�
го КВК.

2003 рік розпочався поїздкою до сусіднього
м. Хмельницького для участі у Хмельницькій
лізі асоціації КВК України.

17 листопада 2003 року вже традиційно
відбувся фінал чемпіонату КВК на кубок місько�
го голови м. Вінниці, на цей раз посіли ІІ місце. 

У лютому 2004 року у м. Вінниці відбувся
Всеукраїнський фестиваль «КВК на Валенти�
на», в якому команда також взяли участь.
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Фото 95. Команда КВК Миколаївського межрегіо�
нального інституту розвитку людини. Гала�концерт
міжнародного фестивалю КВК у м. Сочі.



2004 рік – участь у І фестивалі КВК команд
Університету «Україна», присвяченого 5�річчю
Університету «Україна», що проходив у м. Вінни�
ці. Нагороджені почесною грамотою «За педа�
гогічну майстерність та власний приклад для
І курсу».

25 грудня 2004 року – перемогли у фіналі
чемпіонату КВК на кубок міського голови
м. Вінниці.

Відзначається своїми здобутками команда
КВК Полтавського інституту економіки і пра�
ва. У жовтні 2001 року команда КВК успішно
пройшла відбірковий конкурс «Жемчужина 
у моря» в м. Одесі для участі в чемпіонаті на
Кубок Асоціації КВН України. У чемпіонаті се�
ред команд КВК м. Полтави 2002 року команда
посіла ІІІ місце.

У вересні 2002 р. команда КВК за результа�
тами проведених ігор стала переможцем і во�
лодарем Кубка мера м. Полтави. 

За підсумками чемпіонату серед команд
КВК м. Полтави 2003 року команда інституту
стала чемпіоном міста. 

За підтримкою відділу у справах сім’ї та
молоді Полтавського міськвиконкому, Асоціації
команд КВК м. Полтави протягом 2004 року ко�
манда КВК інституту успішно провела чотири
гри у чемпіонаті Відкритої Дніпровської ліги
КВК у м. Дніпропетровську та вийшла в 1/4
фіналу. 

Члени волонтерського клубу «Волдіс»
Білоцерківського інституту економіки та
управління спільно зі студентами з обмеженими
функціональними можливостями проводять
щорічну акцію – марш «Ходотон», – приуро�
чену до Дня захисту дітей, проводять заходи,
присвячені Дню дитини в дитячому притулку
«Злагода», надають допомогу Білоцерківсько�
му оздоровчому центру «Шанс», Дитячому

будинку «Материнка», Білоцерківському бу�
динку дитини.

Якщо зазирнути в історію – фундамент
студентського самоврядування значною
мірою був закладений першим студентським
ректором Наталією Руденко – студенткою
спеціальності «Фінанси» у 2000–2003 роках.
Маючи досвід президента «Республіки Росів»,
набутий у загальноосвітній школі № 20, Н. Ру�
денко внесла новий і цікавий струмінь у сту�
дентське життя. 

У Білоцерківському інституті економіки та
управління діють спортивні секції футболу, бас�
кетболу, східних єдиноборств, аеробіки, шахів.

За час існування навчального закладу студен�
ти неодноразово ставали призерами обласних та
міських змагань, а баскетбольна команда
«Університет» кілька років виступала у першій
лізі Національної першості України з баскетболу.

Тільки за останні три роки 18 студентів
отримали звання кандидатів у майстри спорту,
20 – стали першорозрядниками.
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Фото 96. Чемпіони міста 2005 року, команда
Міжнародного творчого телевізійного об‘єднання
«АМіК», срібний призер Кубку Асоціації команд КВК
України, бронзовий призер чемпіонату України,
учасник Вищої ліги відкритого міжнародного
телевізійного чемпіонату України

Фото 97, 98. Змагання кмітливих і винахідливих

Фото 99. Студентська масовка



Активну участь у різноманітних у спортив�
них турнірах, спартакіадах, змаганнях беруть
і студенти з обмеженими функціональними
можливостями, щороку здобуваючи «малі»
й «великі» перемоги. 

Згідно з планом виховної роботи щороку
проводиться комплекс  заходів: 

– спортивних (кубок інституту з футболу та
баскетболу; участь у міських, обласних та все�
українських змаганнях з баскетболу; участь
у Всеукраїнських спартакіадах студентів та
спартакіадах людей з обмеженими функціональ�
ними можливостями);

– екологічних (загальноінститутська еко�
логічна акція «Чистий простір», міські акції
«Чистий берег», озеленення міста та впоряд�
кування пам’ятників);

– патріотичних (щорічне свято на основі
національних традицій: Андріївські вечорниці,
театралізовані вистави до Дня Святого Мико�
лая — для вихованців дитячого реабілітаційного
центру «Шанс» м. Білої Церкви та Центру роз�
витку дитини с. Буки Сквирського району);

– культурно�масових (конкурсно�розва�
жальні програми до Дня працівників освіти,
Дня студента, Новорічні вечірки, свято знайомств
«Осінні зустрічі», конкурсні програми «Міс та
Містер інституту», змагання жіночої та чоловічої
команд КВК інституту);

– благодійних (акції до Дня людей з обме�
женими функціональними можливостями з на�
дання адресної допомоги студентам інституту та
дітям м. Білої Церкви, які потребують негайної
матеріальної допомоги);

– просвітницьких (акція до Дня боротьби
зі СНІДом, лекції, випуск стінгазет, профілак�
тичні бесіди з лікарями�наркологами, гінеко�
логами).

В інституті діють три творчих колективи: коман�
да КВК «Н2У – формула успіху!» (керівник —
Марина Панченко), ансамбль сучасного танцю
«Креатив» (керівник — Юлія Борисова) та клуб
східних єдиноборств «Епіцентр»  (керівник —
Богдан Ярошинський).

Команда КВК існує вже п’ять років. За цей
час вона шість разів взяла участь у розіграші
Кубку міського голови серед команд КВК міста
(щоразу завойовуючи призові місця), п’ять
разів – в обласному чемпіонаті команд КВК, на
сьогоднішній день команда посідає п’яте місце
серед 22 команд Київської області. З 2005 року
команда КВК «Н2У–формула успіху!» є членом
Асоціації КВК України, бере участь у розіграші
Кубку Асоціації КВК України.

Хореографічний колектив «Креатив» існує
з 2003 року.

За час існування він неодноразово ставав
лауреатом міського конкурсу танцю «Терпсихо�
ра запрошує…». 

Новинки студентського життя регулярно
висвітлює студентська газета «УніверCity».

Студенти Білоцерківського інституту еко�
номіки та управління – багаторазові пере�
можці міських конкурсів «Міс Академія» та
«Містер року»: Тетяна Мельничук – «Міс
Академія�2000», Марія Клопова – «Міс Ака�
демія�2001», Світлана Недвига – «Міс Ака�
демія�2002» і «Фотомодель�2003», Ірина Єзерсь�
ка – «Міс глядацьких симпатій�2002», Сергій
Бондар – «Віце�містер�2001», Юрій Калаш�
ник – «Віце�містер�2003», Віталій Сербин –
Містер�2005, Артур Прокоф’єв – «Містер
Фото�2007». 
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Фото 100,101. Навчання і спорт поруч ідуть 

Фото 102. Талановиті, молоді, впевнені в собі...



Щороку студенти та викладачі здійснюють
візити дружби до Польщі. Особливо пам’ятними
були поїздки в міста Острівець�Святошинсь�
кий (2003) і Тарнов (2005).

Діяльність волонтерського руху Сумського
гуманітарного інституту охоплює багато на�
прямків. За порівняно невеликий час існування
волонтерами інституту було проведено багато
доброчинних та благодійних заходів, тра�
диційними з яких стали: Всеукраїнська акція
від Фонду «Серце до серця» під гаслом «По�
чуйте всі», Всеукраїнська акція солідарності
з віл�позитивними людьми, благодійний аукціон
«Святий Миколай – від серця до серця», акція
до Дня Святого Валентина «Серце – дитині!»,
акція до Всесвітнього дня здоров’я під гаслом:
«Я — повноцінний громадянин» (на базі тери�
торіального центру «Берегиня»). Волонтери
інституту також брали участь в організації та
проведенні Сумського обласного інтеграційно�
го театрального фестивалю людей з функ�
ціональними обмеженнями.

Тісна співпраця з волонтерською аген�
цією м. Сум дозволяє волонтерському руху
інституту мати інформацію про наявність
потреб в організацій міста у волонтерській
допомозі. 

Гордістю Сумського гуманітарного інституту 
є жіноча команда КВК «Навіть не думай». У грудні
2007 року дівчата перемогли у півфінальній грі
Відкритої ліги КВК Сумщини, а у фіналі серед ко�
манд області (неодноразових переможців) зайня�
ли третє місце. У жовтні 2007 року команда інсти�
туту взяла участь у фестивалі Асоціації команд
КВК України  в м. Одесі і перемогла. У листопаді
відбулася ще одна гра КВК — на «Кубок мера»,
в якій команда отримала третє місце і була осо�
бисто відзначена мером м. Сум Г. М. Мінаєвим

У Броварській філії традиційно проходять
зустрічі студентів із керівництвом університету,
з відомими акторами, письменниками, політика�
ми. Ну і, звичайно, «Посвята в студенти», святку�
вання загальноуніверситетських урочистих подій,
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Фото 103, 104. Веселе дозвілля

Фото 105–107. І на сцені, як в аудиторії



проведення студентської наукової конференції,
культпоходи в кіноконцертні зали міста, у театри. 

Щорічно, у межах плану виховної роботи
університету, проходять заходи, присвячені вшану�
ванню пам’ятi Т. Г. Шевченка (Шевченкiвськi днi),
Свято українського слова. А також студенти беруть
участь у загальноміських конкурсах за інтересами.

Налагоджено тісні зв’язки з міською соціаль�
ною службою для молоді, студенти беруть актив�
ну участь у волонтерських акціях, направлених на
боротьбу зі СНІДом, алкоголізмом, наркоманією. 

Громадська, волонтерська діяльність у ре�
гіональних структурних підрозділах не відстає
від діяльності столичних волонтерів. Зокрема, 
у 2005 році професорсько�викладацький склад
та студенти Рівненського інституту стали ак�
тивними учасниками реалізації проекту Бри�
танської ради «ТАСІС» «Посилення регіо�
нальних соціальних служб». Участь у проекті
дала можливість долучитися викладачам і сту�
дентам кафедри соціальної роботи до рефор�
мування соціальної сфери України. Проект із
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Фото 108. Броварська філія.
Зустріч із мером м. Броварів

Фото 109. На сцені почуваються впевнено



питань навчання та виховання студентів 
з особливими потребами, розроблений викла�
дачами кафедри соціальної роботи, отримав
фінансову підтримку від Королівства Голландії.

Силами студентів Рівненського інституту про�
тягом року проведено одинадцять благодійних
акцій. Не залишився поза увагою волонтерів
двомісячник «Співучасть у долі дитини», який
проходив до Міжнародного дня захисту дітей.
Благодійні акції були проведені в Рівненському
реабілітаційному центрі інвалідів, Мирого�
щанському дитячому будинку�інтернаті та для
дітей сиріт у парку відпочинку ім. Т. Г. Шевчен�
ка. Матеріальна допомога була надана на суму
сім тисяч грн. 

Серед заходів патріотичного виховання у сту�
дентів Рівненського інституту відбуваються
концерти, присвячені Дню Перемоги, Міжна�
родному жіночому дню 8 Березня, до відзначен�
ня Різдвяних свят. Хвилиною мовчання та
зустрічами з очевидцями вшановується пам’ять
жертв голодомору 1932–1933 рр. в Україні.
Студенти та викладачі брали участь у мітингу
проти політичних репресій 1932–33 рр. у м. Ки�
єві. Проводяться тематичні лекції до річниці
об’єднання українських земель в єдину соборну
Україну. Не залишається поза увагою навчаль�
но�виховного процесу трагічна дата в житті ук�
раїнського народу – річниця Чорнобильської
катастрофи. З нагоди вшанування пам’яті
жертв цієї трагедії в інституті було проведено
конкурс творчих студентських робіт «Трагедія
Чорнобиля очима студентів». Організовано

низку тематичних заходів до Дня матері: «Роль
матері у моєму житті», «Моя мама – моя ге�
роїня», «Материнство – це почесний обов’язок
і життєва необхідність», проведена зустріч із
матір’ю�героїнею, яка виховала сімох дітей, –
Тетяною Якушевською на тему «Мої діти – моє
багатство».

Благодійні акції проведено до Дня захисту
дітей «Очі дитини – дзеркало сучасності» у си�
ротинці с. Олександрії, дитячому садочку
«Особлива дитина», ляльковому театрі для
дітей�інвалідів, до Дня Святого Миколая «Ми�
колай любить усіх» у Рівненському будинку ди�
тини, притулку для неповнолітніх, Дубенській
колонії для неповнолітніх; до християнських
свят відбулися Андріївські вечорниці, Різдвяні
колядки, Пасхальні вітання тощо; на засідан�
нях клубу «Молода сім’я» розглядалися питан�
ня готовності студентської молоді до життя 
у шлюбі, проблеми, які супроводжують подруж�
жя в перші місяці та роки спільного життя.

Велика увага в Рівненському інституті
приділяється соціальній та волонтерській ро�
боті. За ініціативою студентів спеціальності
«Соціальна робота» була започаткована робо�
та школи волонтерів, метою якої є соціальна
допомога незахищеним категоріям населення
регіону. Членами школи взято під опіку одино�
ких учителів�пенсіонерів, дітей Рівненського
притулку для неповнолітніх та Будинку дитини.
Силами студентів інституту тільки впродовж
2006 року було проведено одинадцять благо�
дійних акцій.
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Фото 110–113. Уміємо будні перетворити на свято



Отож, є чому повчитись у студентів Рів�
ненського інституту.

Незважаючи на молодий вік, у Івано�Фран�
ківській філії активно працює студентство. Се�
ред здобутків – студентський дискусійний
клуб, що проводить дискусії на різноманітну те�
матику, наприклад, «Я маю право», «Праце�
влаштування сучасної молоді», «Наслідки Чор�
нобиля для людства» тощо. Налагоджено тісні
контакти викладацько�студентського колекти�
ву з громадськими організаціями міста і об�
ласті: «Просвітою», «Освіченою країною»,
«Осмомислом», «Молодіжною адміністрацією
ОДА», «Студентським братством».

Студенти Карпатського інституту підприєм�
ництва (м. Хуст) беруть активну участь в орга�
нізації та проведенні культурно�масових заходів.
Постійно в інституті проводяться тематичні вечо�
ри відпочинку: «Посвята у студенти», «Вечір
знайомств», «День студента», «Новорічний
вечір», «День Валентина», «День захисника
Вітчизни», «Міжнародний жіночий день» та ін.
Діють клуби КВК, «Брейн�ринг», «Парламентські
дебати», «Дивослово». Учасники клубів неодно�
разово ставали переможцями та призерами.

У рамках державної програми з боротьби зі
СНІДом 3 грудня 2003 р. було налагоджено
співпрацю з громадсько�християнською про�
світницькою організацією «Нова надія», яка за�
безпечила цікаві матеріали для проведення низ�
ки лекцій з профілактики СНІДу та наркоманії. 

У 2000 р. створено вокальний ансамбль
«Україночка», керівником якого є В. В. Лаві�
рон. У складі ансамблю 15 дівчат. Вони вико�
нують пісні сучасних композиторів, а також за�
карпатські народні пісні. Ансамбль брав
участь у фольклорному обласному фестивалі
«Веселка над Тисою», у міжнародних фестива�
лях, організованих у рамках проекту Закар�
патської облдержадміністрації з відродження
міжнародного туризму Закарпаття, у фести�
валі «На Синевир трембіти кличуть» (Си�
невирське озеро, Міжгірський район). Во�
кальний ансамбль інституту – учасник масо�
вих заходів м. Хуста.

Протягом п’яти років у Горлівській філії
працює організація студентського самовряду�
вання, створена відповідно до постанови за�
гальних студентських зборів від 17.02.2004 р. 
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Фото 111�114. Відпочивати також треба вміти. Івано�Франківська філія



Організація має свій герб, прапор, гімн та
у своїй діяльності керується власним статутом.
Її законодавчим органом є конференція всіх
студентів — членів ОСС. Виконавчий орган
ОСС – Комітет організації студентського са�
моврядування (КОСС). Першим його очолив
студент спеціальності «Правознавство» Абду�
лаєв Олександр. З 13 березня 2006 р. він також
очолив ним же створену Горлівську молодіжну
громадську організацію «Спектр». Основною
метою організації є об’єднання молоді, що

навчається, та, через творчі досягнення в
суспільно корисній діяльності, сприяння її ста�
новленню та всебічному розвитку. 

КОСС має складну взаємодоповнюючу та
взаємопов’язану інфраструктуру. Він складаєть�
ся з десяти відділів, які працюють в означених
напрямах та об’єднують профільні підструктури.
Слід відзначити активну та плідну діяльність
відділів соціальної політики і трудового та спор�
тивного. Відділ соціальної політики об’єднує
клуби «Допомога», «Useful way», «Здоров’я» та
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Фото 118–122. Фотолітопис буднів. Карпатський інститут підприємництва



структурні підрозділи «Пошта довіри», «Соціаль�
на служба», «Школа соціального тренера». 

На початку кожного навчального року
керівник Соціальної служби набирає студентів
до школи соціального тренера, де вони прохо�
дять курс навчання з розробки та проведення
тренінгових семінарів. 

Актуальними для регіону були та залишають�
ся тренінги, спрямовані на попередження та
профілактику негативних явищ серед молоді –
«Наркоманія – міфи та реальність», «Віл/СНІД
та молодь», створені за матеріалами, що були
надані адміністрацією наркологічного диспансе�
ру та центру «Лінія життя». Соціальна служба
бере участь у проведені Днів правових знань
у навчальних закладах міста. 

Інша підструктура відділу соціальної політи�
ки – клуб «Допомога» – систематично прово�
дить доброчинні акції, такі як збирання коштів
на придбання памперсів та сумішей для харчу�
вання немовлят, яких залишили матері у поло�
говому будинку міської лікарні № 2, одягу та
іграшок для мешканців дитячого будинку
«Надія». У перелік заходів відділу входять та�
кож і навчально�розважальні та конкурсні
програми. Наприклад, такі як «Етикет», «Гос�
подарочка», «Творча скарбничка» для дітей
Горлівського дитячого будинку «Надія» та
інтернатів для дітей із хворобами серцево�су�
динної системи, вадами мовлення, дітей з обме�
женими можливостями в ДЮК «Буревісник». 

Проект підструктури відділу соціальної
політики «Пошта довіри» – «Листи без адре�
си», автором якого є О. Е. Рудь�Медведєва,
отримав визнання не тільки у всіх освітніх на�
вчальних закладах та соціальних службах
м. Горлівки, але і в м. Києві. Кожна збірка
містить у собі листи із зазначенням справжньо�
го прізвища та імені автора, у якому він звер�
тається до неіснуючого насправді адресата,
який став жертвою або має стосунок до нега�
тивного явища в суспільстві. Наприкінці листа
автор обов’язково повинен запропонувати аль�
тернативний спосіб життя або діяльності задля
її вирішення чи усунення. 

Трудовий відділ КОСС працює в одному
напрямку зі Штабом трудового виховання. За
два трудових семестри керівники ШТВ та ен�
тузіасти відділу залучили до трудової діяльності
та почали навчати студентів денного відділення
фарбуванню різними типами фарб, роботі
з будівельними сумішами, лінолеумом, шпале�
рами, амстронгом, плінтусами тощо, які власно�
руч зробили ремонти в 19 навчальних аудиторіях,
бібліотеці, приміщеннях кафедр та відділів, ко�
ридорах, холах та інших приміщеннях спільно�
го користування будівлі університету. 

Спортивний відділ трансформувався у сту�
дентський спортивний клуб, почав свою роботу
з організації І Спартакіади серед студентів на
кубок Університету «Україна», яка сприяла за�
лученню всіх студентів філії до занять із десяти
різних видів спорту. 
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Фото 123–126. Студентські будні



Спільно з Горлівською громадською мо�
лодіжною організацією «Спектр», спортивний
відділ уже два роки поспіль проводить відкри�
тий турнір з більярду серед навчальних закладів
ім. Станіслава Шавілкова, керівника секції
настільних ігор, який трагічно загинув у 2006 ро�
ці. Проведення більярдного турніру вже стало
традицією, яка допомагає налагодженню
зв’язків та добрих відносин між вищими навчаль�
ними закладами: серед них також було проведе�
но турнір. 

«Хмельницький радий Вас вітати!» – саме
такими словами тут зустрічають гостей. І не
просто зустрічають, а ще й розважають.

«День знань» – довгоочікуване свято. Ціле
літо випускники шкіл та їхні батьки з не�
терпінням чекають на теплу осінню днину і на
той момент, коли нарешті отримають документ,
який засвідчить їх належність до великої роди�
ни – родини студентів Хмельницького інституту
соціальних технологій Університету «Україна».
А вітають їх завжди щиро й привітно і керів�
ництво інституту, і представники від міської вла�
ди, а також обов’язковим є Боже благо�словен�
ня від давнього друга інституту, отця Лео�ніда.

Студенти старших курсів також не залиша�
ють поза увагою тих, хто робить перші кроки.
Обов’язковим є передача символічного ключа
від знань та символічного студентського квит�
ка, який неможливо загубити.

Але не все так просто. Для того, щоб відчути
себе справжніми студентами, після вдаваного
затишшя старшокурсники активуються і влаш�
товують так званий «Пекельний тиждень». На
ньому доводиться і на ранкові лінійки виходити,
і позачергові прибирання території влаштову�
вати і вміти швидко і вправно реагувати на
всілякі капосні витівки нібито дорослих друзів.
Та після такого випробування студенти вже
нічого не бояться!

Жовтень зустрічає нас мужнім українським
святом Покрови, (День українського козацт�
ва). Щорічна гра�конкурс «Справжній козак –
останній герой» набирає усе більше обертів 
і збирає усе більше прихильників у стінах ак�
тової зали. Хлопці пробують власні сили 
у справжніх козацьких забавах: треба і вміти
чавунну праску в руці тримати, і молоко
швидко пити, і пісні файно співати. Але той,
хто усе це робить найкраще, потім цілий рік
гордо може називати себе справжнім коза�
ком.

Про одне свято, але запозичене з�за кор�
дону, хоча не менш цікаве – Хелоуін. Ну, тут
вже є де розгулятися фантазії кожного! Цілий
день по коридорах інституту крокують розмаль�
овані створіння з величезними торбами і прого�
лошують «Цукерка або смерть!». І зовсім не
страшно, якщо у Вас цукерок із собою не буде —
вони самі Вас ними і пригостять.

У День працівника соціальної сфери студен�
ти усього факультету соціальних технологій
традиційно вітають викладачів. Чого тільки не
вигадують студенти, щоб зробити приємно тим,
кого люблять, – і медалями нагороджували,
і стрічки з титулами дарували, і навіть фотопорт�
рети робили.

«Вальс Бостон» – ще одна пісенно�осіння
назва. І носить її фестиваль бардівської пісні.
Співають на ньому не тільки студенти інституту —
на фестиваль запрошуються усі охочі з різних
навчальних закладів, починаючи зі школярів
і закінчуючи викладачами різних ВНЗ. Гітара
і гарний спів – спробуйте, вам також сподо�
бається.

Також традиційними в нашому місті є кон�
курси краси «Проскурівська красуня» та «Міс
Хмельницький», що проходять щорічно восе�
ни, коли сама природа золотим листям віншує
усіх жінок. Студентки нашого інституту також
активно приймають участь у цих цікавих конкурс�
них заходах, і в 2006 році на все місто прогримі�
ло ім’я однієї з них – володарки зразу двох ти�
тулів конкурсу.

Спробували свої сили на сцені і викладачі
нашого інституту. Конкурсна програма «Пані
викладач» наробила неабиякого шуму серед
студентів. Багато хто побачив своїх викладачів
зовсім з другого боку – не лише як фахівців
своєї справи, а ще й як талановитих і цікавих
жінок, у яких життя не закінчується на викла�
данні, які закликають і студентів жити так само
повно і різноманітно.

На початку грудня вже є традиційним фес�
тиваль англомовної пісні «Пісня єднає нас».
Співають усі – студенти і викладачі, діти і до�
рослі, навіть ті, хто ніколи не знав, що вміє
співати. Фестиваль збирає багато прихиль�
ників як серед виконавців, так і серед слу�
хачів.

Парад Дідів Морозів – цікаве дійство, що
вперше відбувалося в нашому місті, але яке
зібрало величезну кількість як глядачів, так і учас�
ників. Звісно, що ми не могли оминути таку
цікаву подію.

У день відкриття головної ялинки міста від�
булося справді казкове дійство – серед такої
кількості Дідів Морозів просто неможливо не
вірити хоча б в одного.

Також вже традиційними стали поїздки сту�
дентів інституту по дитячих будинках області.
Протягом листопада�грудня збираються речі,
іграшки, книжки і гроші. Потім знаходяться
чуйні люди, які допомагають у вирішенні транс�
портних проблем, і в результаті діти — вихо�
ванці декількох дитячих будинків отримують
море подарунків і веселощів; для них обо�
в’язково відбуваються святкові дискотеки. Як�
що відверто, то на останнє вони особливо чека�
ють.
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Пройшла сесія, за плечима — недоспані ночі,
пора і про кохання подумати, адже на порозі
День усіх закоханих. Хто вже обрав собі пару,
той мав змогу зареєструвати «студентський
шлюб», дія якого починається з моменту
реєстрації і закінчується о 24�00 того ж 14 лю�
того. А хто ще приховує свої почуття, той мав
змогу відправити освідчення�валентинку ко�
ханій людині через Пошту кохання, або ж міг
висловитися на загальній валентинці.

Який ще інститут може похвалитися, що має
серед студентів Аполлонів? Цей — може. Ад�
же студенти інституту вже традиційно є учас�
никами щорічного міського супермен�шоу чо�
ловічої краси та елегантності «Аполлон» і вже
майже традиційно є його призерами. Вияв�
ляється, що студенти вміють не тільки у футбол
грати, а ще й танцювати, співати… У 2005 році
студент Хмельницького інституту соціальних
технологій отримав титул «Аполлон�2005»,
у 2006 році «Аполлоном глядацьких симпатій»
було обрано також студента інституту, і у 2008
ми маємо свіжоспеченого «ІІ віце�Аполлона».

Промайнув лютий, і нарешті прийшов місяць,
на який із нетерпінням чекають усі дівчата
і хлопці. Дівчата — бо хочуть подарунків, 
а хлопці – бо хочуть, нарешті, відвідати конкурс
«Міс ХІСТ». Про таке багато не розкажеш – це
треба дивитися.

Прийшла весна, зійшов увесь сніг, природа
відкриває нам свої зелені обійми і наповнює
наші легені ароматом квітів. Але завжди ви�
никає питання: «А що ми робимо для того,
щоб ті обійми були зеленим?». Саме на його
вирішення і спрямований міський фестиваль
екологічної творчості «Свіжий вітер». Сту�
денти нашого інституту є неодноразовими пе�
реможцями і призерами цього цікавого
дійства: 2004 рік – два других місця, 2005
рік – ІІІ місце, 2006 рік – ІІ місце, 2007 рік –
ІІ місце.

Студентське самоврядування. Здається, що
в інституті воно було завжди. Настільки усі
звикли до роботи і настільки усі до неї тягнуть�
ся. ХІСТ пишаємося своїми відкритими і про�
зорими виборами президента студентського са�
моврядування, що є майже ексклюзивом 
у м. Хмельницькому. Президент ХІСТу завжди
користується авторитетом серед голів студент�
ського самоврядування інших вузів та
керівництва міста. Рада Міністрів різноманітна
та охоплює майже усі «проблемні» місця студе�
нтського життя.

Ну і, нарешті, команда КВК інституту —
«Наезд воспрещен!». Студенти старших курсів
мають пам’ятати 2004 рік і феєричний виступ
цієї команди і завоювання кубку в номінації «Дикі
танці». На цьому зліт команди тільки починався.
Далі — більше. 2005, 2006 – Хмельницька
відкрита ліга команд КВК, де команда впевнено

вийшла у 1/2 фіналу, 2006, 2007 – незабутня
участь у фестивалі та іграх Західноукраїнської лі�
ги команд КВК, також упевнений вихід у пів�
фінал. Ну, а ті студенти, які були на Раді лідерів
студентського самоврядування, що проходила 
у нашому місті у жовтні 2007 року, мабуть, відчу�
ли силу гумору та азарту членів нашої команди,
які розважали їх на студентській дискотеці. 

Формуванню творчої працездатності осо�
бистості у Кіровоградському інституті розвитку
людини сприяло проведення: 1) професійних
конкурсів «Студент року», «Слабка ланка»; 2)
тижнів професій «Правознавство», «Фінан�
си», «Фізична реа�білітація», «Діловодство»;
3) ярмарку кар’єри серед старшокурсників;
4) зустрічі з професіоналами�спеціалістами;
5) індивідуальної навчальної практики.

Стали традиційними відвідування студента�
ми музично�драматичного театру ім. Кропив�
ницького та обласної філармонії, обласного
художнього та краєзнавчого музеїв, участь у місь�
кому щорічному конкурсі «Джентльмен року»,
зустрічі з відомими в області людьми, зокрема
з головою облради В. Сибірцевим, мером міста
М. Чигриним, головою обласної організації
Національної спілки письменників України
В. Бондарем, поетесою та тележурналісткою
Л. Ніколаєвською. 

Студенти інституту беруть активну участь у со�
ціальній і волонтерській роботі, щовівторка про�
водять юридичні консультації (безкоштовні для
ветеранів війни та праці міста). Видається газета
«Україна».

Колектив художньої самодіяльності Пол�
тавського інституту економіки і права, починаючи
з 2002 року, шість років поспіль відзначається
у числі кращих серед вищих навчальних за�
кладів Полтавської області за результатами про�
ведення щорічного обласного міжвузівського
фестивалю�конкурсу «Студентська весна». Ко�
лектив об’єднує у собі п’ять викладачів та 46 сту�
дентів. Високу виконавську майстерність демон�
струють вокальна група «Надія» (художній
керівник – Наталія Зайко); танцювальний ко�
лектив «Імпульс"(художній керівник – Лілія Те�
рещенко); солісти пісенного жанру – Руслан Ха�
чатрян, Ангеліна Бровкіна, Наталія Мир,
Наталія Майстренко; у танцювальному жанрі –
Юлія та Тетяна Камкіни. 

Вокальна група «Проект «Революція» ста�
ла переможцем серед творчих колективів, які
брали участь у мистецькій акції «Жовтень, мо�
лодість, майбутнє», що була організована Пол�
тавським міським центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді і проводилася 
24– 25 жовтня 2005 року. 

Студенти інституту беруть участь у щорічно�
му молодіжному проекті «Студент року», ор�
ганізаторами якого є Інститут демократичного
суспільства, Полтавська обласна організація
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Народно�демократичної ліги молоді, Уп�
равління у справах сім’ї, молоді і спорту Пол�
тавської обласної державної адміністрації.
Фіналістами конкурсу були: у 2002 році – Ма�
рина Коломієць, студентка II курсу факультету
економіки і менеджменту; у 2003 році – Яніна
Кретович, студентка II курсу соціально�гу�
манітарного факультету; у 2004 році – Юлія
Білокінь, студентка II курсу соціально�гу�
манітарного факультету; у 2005 році – Олена
Подмаркова, студентка II курсу факультету
економіки і менеджменту; у 2006 році – Дмит�
ро Усов, студент III курсу соціально�гуманітар�
ного факультету. 

Студентка ІV курсу соціально�гуманітарно�
го факультету Людмила Погрібняк у квітні взя�
ла участь у конкурсі «Міс університетів Пол�
тавщини�2006» і стала його лауреатом.

Студент ІІІ курсу соціально�гуманітарного
факультету Дмитро Усов був визнаний пере�
можцем у конкурсі «Кохання з першого погля�
ду», що проходив у Полтаві до Дня Святого Ва�
лентина (14 лютого 2007 р.). 

Інтелектуальні клуби «Що? Де? Коли?» Жи�
томирського економіко�гуманітарного інституту
і Кіровоградського інституту розвитку людини
проводять ігри спільно зі старшокласниками
міських шкіл.

Фото 127–129. Перші у пісні, перші у спорті



Міжфакультетський брейн�ринг досить по�
пулярний і в базовій структурі університету.
Учасники завжди наполегливо готуються до цьо�
го інтелектуального дійства, а вболівальники
поводять себе як потрібно – голосно скандую�
чи лозунги підтримки улюбленої команди.

За роки діяльності у студентському колек�
тиві Житомирського економіко�гуманітарного
інституту сформувалися й утверджуються тра�
диції, засновані на засадах співробітництва з ви�
кладачами. Цікавою була проведена в День Те�
тяни прес�конференція, під час якої викладачі
розповідали студентам про свої студентські ро�
ки. Відкриття англійського клубу – ініціатива
студентів, їхній самостійний проект; у спектаклі
«Ромео і Джульєтта» українською, англійською
та німецькою мовами у День Святого Валентина
студенти продемонстрували, окрім акторських
здібностей, ще й знання мов; традиційними стали

концертні програми до Дня університету; цікава
презентація спеціальностей теж заснована на
студентській ініціативі.

Для формування професійних навичок діяль�
ності у сфері засобів масової інформації студен�
ти разом із викладачами підготували цілу низку
телевізійних передач. Це – «Жінка та кар’єра»,
«День Європи», «Політичний вибір» (обгово�
рення змін до Конституції).

На базі інституту діє соціологічна служба, яка 
є партнером Центру соціальних служб для молоді.
Студенти інституту проводили опитування гро�
мадської думки з питання ставлення житомирян до
конституційної реформи, вони також є розробни�
ками та учасниками соціальних проектів.

У 2003 р. до Дня матері колектив універси�
тету здійснив грандіозний ексклюзивний про�
ект «День вшанування матері дитини з особли�
вими потребами». Захід проходив у приміщенні
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Фото 130. Священик у гостях у студентів

Фото 131, 132. На відпочинку
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обласного телецентру із залученням громадсь�
кості, представників швейцарського благо�
дійного фонду «Green Cross».

Щодо доброчинних акцій у Новокаховсько�
му гуманітарному інституті слід відзначити, по�
перше, громадську організацію «Громадянська
приймальня», члени якої – студенти юридич�
ного факультету інституту — безкоштовно
консультують усіх охочих. 

Студентський міський клуб «Оазис» не
тільки займається просвітницькою діяльністю
щодо екологічного законодавства, а й проводить
екологічні рейди, карає порушників. «Оазис»
має власне видання з однойменною назвою.

Щороку студенти юридичного факультету
виступають із лекціями у молодіжній аудиторії,
беруть участь у міських заходах щодо профілак�
тики правопорушень, СНІДу серед молоді.

У Васильківській філії, як співають у відомій
пісні, живуть студенти весело від сесії до сесії.

Молоде завзяття та відданість своїй справі
притаманні Тетяні Петрівні Гришко – коорди�
натору студентського руху, педагогу�організа�
тору навчально�виховного відділу філії. Вона
організувала та особисто керує всією діяльністю
студентського самоврядування і позааудитор�
ною виховною роботою зі студентами. Серед її
досягнень — організація художньої студентсь�
кої самодіяльності, волонтерська діяльність,
КВК, організація спортивних змагань тощо.

Першим урочистим святом нового навчаль�
ного року є посвята у студенти. Зазвичай це
свято проходить у міському Будинку культури за
широкої участі друзів, батьків, викладачів і гро�
мадськості міста та його керівників. Святкують
День знань, проводять Осінній вернісаж, КВК,

Фото 133–138. Ось такі ми...
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літературно�розважальні програми «На вітри�
лах кохання», «Сон у березневу ніч», гуморини
з нагоди Дня сміху, День матері.

Університетською гордістю і улюбленцями
студентської молоді є самодіяльні артисти —
студенти філії Володимир Твердохліб, Денис
Кузін, Дмитро Богословський. Талант і вокальні
дані Володимира Твердохліба шанують усі ва�
сильківці, а нещодавно вшанувала вся Україна.
У 2007 році він став переможцем телевізійної
програми «Шанс» і вийшов до фіналу.

Колектив філії пишається творчістю моло�
дої васильківської поетеси, студентки спе�
ціальності «Видавнича справа та редагування»
Васильківської філії Університету «Україна»
Катерини Манжури.

Невід’ємною частиною навчальних програм
є планові екскурсії з наступним творчим зав�
данням. Стежки студентів філії пролягають до
Музею народної архітектури і побуту під
відкритим небом у с. Пирогово, до Києво�Пе�
черської лаври, Софіївського собору, Бо�
танічного саду, Андріївського узвозу, на Ми�
хайлівську площу тощо.

А попереду ще багато цікавих та корисних
ідей. Нам є чим пишатися, бо за нас говорять
наші справи. Ми – велика «українська» родина.
Завжди щиро радіємо досягненням колег з ін�
ших філій, втілюємо у життя спільні проекти,
радо зустрічаємося під час відпочинку та праці.
Хочеться завершити рядком зі студентського
Гімну: «Ми – «Україна», «Україна» – це ми!» 

Фото 139–141. Небайдужі і щасливі
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Фото 142–144. Благодійність — риса характеру. Житомирський економіко�гуманітарний інститут

Фото 145, 146. Відзнаки за успіхи. Новокаховський гуманітарний інститут



Культурна родзинка
Університету «Україна»

В університеті з 2002 року працює клуб
«Обличчям до обличчя». Ініціатором і ведучим
став помічник президента університету Олек�
сандр Кривоносов.

Гостями клубу за ці роки побували і прима�
донна російської естради Алла Пугачова (до ре�
чі, наш університет став єдиним навчальним за�
кладом, де погодилася виступити Алла Борисівна),
і Крістіна Орбакайте (фото 151, 152, 154). 

Побували студенти після особистого запро�
шення і на концерті примадонни української
естради, Героя України Раїси Кириченко (нині
покійної), а після концерту співачка гостинно
запросила студентів до свого дому (фото 158).

Після багаторазових зустрічей із народною
артисткою України і Росії, лауреатом Держав�
ної премії Ларисою Кадочніковою студенти
університету були запрошені на відкриття її
персональної виставки (фото 157). Надзвичай�
но емоційно пройшла зустріч студентів із моло�
дою і популярною співачкою Ольгою Юнако�
вою (фото 161).

Про космічні досягнення, людські можли�
вості і карму вели студенти розмови з гостями
клубу — першим космонавтом незалежної Ук�
раїни Леонідом Каденюком (фото 160) та відо�
мим астрологом Павлом Глобою (фото 159).
Море позитивних емоцій отримали студенти від

зустрічей із народною артисткою Росії Лілією
Ахеджаковою (фото 168) і популярним україн�
ським танцювальним колективом під керівницт�
вом Дмитра Коляденка (фото 155). 

Багато зустрічей відбулося в рамках клубу
і з відомими політиками. Зокрема, під час екс�
курсії до Верховної Ради (а їх тут було понад 30)
відбулася зустріч із Народними депутатами
Юлією Тимошенко, Миколою Томенком
(фото 170), відомою актрисою і депутатом Ва�
лерією Заклунною.

Під час виїзного засідання клубу до Львова
відбулася зустріч безпосередньо в мерії з ме�
ром Львова Василем Куйбідою (кращим мером
України 2003 року, фото 162).

Активісти університету плідно працювали під
час зустрічі із суперпопулярним співаком і Народ�
ним депутатом Славком Вакарчуком (фото 156),
наймолодшим чемпіоном світу з шахів Русла�
ном Пономарьовим (фото 165), чемпіонами
світу з боксу братами Кличками (під час зуст�
річі брати отримали ексклюзивні футболки
Університету «Україна», фото 163).

Гостями університету були і директор фонду
Президента Л. Кучми «Україна — дітям», який
нагородив японською кінокамерою студентку
університету Олену Чінку (премія «Гордість
нації�2004») і японським фотоапаратом сту�
дента Ігоря Рогового (фото 167).

Гостями клубу також побували народна ар�
тистка України Таїсія Повалій з Ігорем Лиху�
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Фото 147–150. Незабутні студентські роки...



тою, тренер «Динамо» Олег Блохін, відомий
співак Олег Скрипка, заслужений артист
України Віктор Павлик... 

Понад 800 студентів університету відвідали
Верховну Раду України, понад 250 безпосеред�
ньо були присутні на її засіданннях (фото 166). 

Під час гастролей у Києві відбулися творчі
зустрічі з народним артистом Росії, лауреатом
Державної премії, актором театру О. Табакова
Сергієм Безруковим (фото 164) та народними

артистами Росії Олександром Розенбаумом та
«королем» російської естради Філіпом Кірко�
ровим (фото 153).

Студенти університету мали честь єдиними
зі студентства Києва вітати легенду світового
кіно Софі Лорен під час Міжнародного фести�
валю «Молодість» (фото 169).

Відбулися виїзні заняття до Софіївського
парку м. Умані, до Кам’янця�Подільського,
Одеси, Переяслава�Хмельницького, Косіва.
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Фото 151–156. На сцені і в залі
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Фото 157–165. Фотомиттєвості університетського життя



Упродовж трьох останніх років у серпні студен�
ти є гостями батальйону морської піхоти у м. Фео�
досії.

Студенти мали унікальну можливість по�
бачити шедеври стародавньої культури світо�
вого значення, зокрема знамениту скіфську
пектораль у музеї історичних коштовностей
України (фото 171).

Щорічно в рамках вивчення філософії та
релігієзнавства студенти бувають гостями
Патріарха УПЦ (КП) Філарета (фото 174),
шейха Ахмеда Таміма і Равіна Києва Асмана.

У травні 2008 року гостями клубу універси�
тету побували народна артистка Росії Лариса
Доліна (фото 173) та чемпіон світу з боксу
Володимир Кличко (фото 172).

А ще розпочав свою роботу і клуб
загартування «Молоді моржі» (заснований
під керівництвом того ж самого Олександра
Кривоносова; цей клуб відвідало понад 560
студентів університету.

Цікаве життя студентів університету продов�
жується. У планах клубу на 2008 рік — зустрічі
з Олімпійською чемпіонкою Лілією Подкопає�
вою, народними артистами України Ані Лорак
та Русланою, народною артисткою Росії Лай�
мою Вайкуле, футболістами та тренерами
збірної з футболу «Динамо» (Київ) та «Арсе�
нал», відвідання Будинку футболу, спортивної
бази ФК «Динамо» у Кончі�Заспі, осіння екс�
курсія «Замки Львівщини» тощо.

Попереду нові цікаві зустрічі, нові подо�
рожі, нові враження, отримання нових знань
та практичного досвіду, що так доповнює
навчання в університеті і збагачує інтелект,
душу і просто робить студентське життя ціка�
вим і незабутнім. Нам є чим пишатися, рідна
альма�матер.
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Фото 166–171. Незабутнє...



Вас вітає Центр
студентської творчості!

Центр студентської творчості був створе�
ний у листопаді 2003 р. і є самостійним відокрем�
леним структурним підрозділом Університету
«Україна». Він координує культурно�виховну ро�
боту з діяльністю факультетів університету та
взаємодіє з відділом виховної роботи щодо куль�
турних заходів. Мету своєї діяльності вбачає у під�
вищенні духовного та культурного рівня студент�
ської молоді. 

При Центрі працюють колективи художньої
самодіяльності: вокальний ансамбль «Дніпрові
зорі», фольклорний – «Мальва», вокально�
інструментальний ансамбль «Камертон», теат�

ральна студія «Данко», танцювальний колек�
тив «Плай». Їх головне завдання – виявляти та
підтримувати молоді таланти, спрямовувати їх
у колективи і надавати їм можливості для ре�
алізації творчого потенціалу, залучати студент�
ську молодь до світових художніх цінностей,
підвищувати художній рівень, виконавчу майс�
терність і збагачувати репертуар виконавців і твор�
чих колективів високохудожніми національни�
ми творами та кращими зразками зарубіжного
вокального, хореографічного і театрального
мистецтва.

Очолює роботу Центру Н. В. Гаврилюк. Ко�
лективами художньої самодіяльності керують
молоді талановиті фахівці, випускники провід�
них вищих мистецьких закладів столиці: 
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Фото 172–174

Фото 175,176. На відпочинку



С. Дудко, А. Лелюх, О. Гуменюк, Т. Кисляк, 
Б. Борисов, І. Саїк. Вони – професіонали своєї
справи, які вболівають за творчі показники у своїй
роботі, активно пропагують мистецтво, любов
до рідної України, свого університету.

Розвиток творчої співдружності між колек�
тивами та окремими виконавцями аматорсько�
го і професійного мистецтва інших вищих на�
вчальних закладів – ще один важливий напрямок
роботи Центру. За час існування Центру колекти�

ви художньої самодіяльності взяли участь більш
ніж у 50 фестивалях, оглядах, конкурсах міжна�
родного, всеукраїнського, міського та районно�
го рівнів. Зокрема таких, як:

– всеукраїнський фестиваль студентської
творчості студентів�інвалідів «Сяйво надій»
(2004–2007 рр..);

– всеукраїнський фестиваль студентсь�
кої творчості «Університетське літо»
(2004–2007 рр.) ;
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Фото 178. Театральна студія «Данко»

Фото 180. Вокально�інструментальний ансамбль
«Камертон»

Фото 179. Фольклорий ансамбль «Мальва»

Фото 177. Вокальний ансамбль «Дніпрові зорі»

Фото 181. Україночка
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– концертна частина університетського за�
ходу «Посвята у студенти» (2004 – 
2007 рр..);

– концертна програма святкування 5�річ�
ного ювілею Університету «Україна» в Націо�
нальному палаці «Україна» (2004 р.);

– тематичні вечори і концерти до святку�
вання Нового року та Різдва Христового:
«Ніч перед Різдвом» (2003 р.), «Зимова

феєрія» (2004 р.), «Новорічний серпантин»
(2005р.);

— концерти, присвячені Міжнародному
жіночому дню 8 березня (2004–2005 рр.), і му�
зична вистава «Університетські вечорниці»
(2008 р.);

– музично�літературна  композиція «Спо�
гадами фронтовиків», присвячена Дню Пере�
моги (2004–2006 рр.);

Фото 183. Грай, баяне...Фото 182. Ведучі свят С. Дудко і А. Лелюх

Фото 184, 185. Співай, душа...

Фото 186. Танцювальний колектив «Плай», керівник Б. Борисов Фото 187. Солістка ЦСТ вокального
тріо «Мальва», студентка шостого
курсу факультету соціальних техно�
логій Інна Олійник



Р
о

з
д

іл
 4

Н
а

в
ч

а
л

ьн
о

в
и

хо
в

н
а

 та
 м

е
то

д
и

ч
н

а
 р

о
б

о
та

…

105

Фото 188, 189

Фото 190

Фото 191, 192. Самодіяльні артисти



– виступи театральної студії «Данко» під
час проведення Днів відкритих дверей» (2005 –
2007 рр.);

– міський святковий концерт для студентів
ВНЗ до Міжнародного Дня студента, який про�
водила Київська міська державна адміністрація
(26.01.2005 р.);

– заключний гала�концерт Х районного фес�
тивалю творчості дітей та молоді з функціональ�
ними обмеженнями «Повіримо у себе»
(22.11.07 р.), де наші учасники здобули призові
місця та нагороди.

Під час І Міжнародного фестивалю студент�
ської творчості, ІІІ фестивалю Всеукраїнської
молодіжної забави «Гомін Карпат» (м. Івано�
Франківськ, травень 2007 р.) у пісенних
номінаціях «Народна пісня», «Естрадна пісня»
та «Авторська пісня» наші учасники здобули
призові місця і нагороди.

За час існування Центру студентської твор�
чості в гуртках художньої самодіяльності брали
участь близько 600 гуртківців із різних факуль�
тетів університету, серед яких студенти з особ�
ливими потребами, а також учні Київського
вищого професійного училища водного транспор�
ту, на базі якого створено Центр.

У регіональних підрозділах університету
створено різноманітні колективи художньої
самодіяльності, є свої улюбленці, зірки. 

Головною подією у культурному житті
Університету «Україна» вже чотири роки
поспіль є щорічний конкурс�огляд художньої
самодіяльності інститутів, філій, факультетів
базової структури і центрів дистанційного на�
вчання Всеукраїнський фестиваль творчості
«Університетське літо», на якому презенту�
ються кращі з кращих номерів, підготовлених
талановитою молоддю з усієї «України».
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Фото 193–196

Фото 197, 198. Відпочинок для душі, наснага для серця
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Фото 199–202. Живемо весело



Спортивне життя

Спортивне життя університету координують
профілюючі кафедри базової структури і тери�
торіально відокремлених структурних під�
розділів. (ТВСП)

Фізична культура і спорт активно входять у жит�
тя студентів та співробітників університету. Цей
напрям веде кафедра фізичного віховання та спор�
тивний клуб (фото 207, 242). Для студентів та
співробітників базової структури навчального
закладу працюють 14 спортивних секцій: з аква�
аеробіки, атлетизму, шейпінгу, бойового гопаку,
боксу, боротьби, баскетболу, волейболу, настіль�
ного тенісу, плавання, спортивних танців, футбо�
лу, шахів та шашок.

У Рівненському інституті створені та успішно
функціонують спортивні секції боротьби дзюдо
і самбо, легкої атлетики , волейболу, баскетбо�
лу, атлетичної гімнастики, футболу, лікувальної
фізкультури. Окремо розроблені заняття фізич�
ною культурою для студентів із особливими по�
требами, залежно від їх нозології.

В університеті щорічно проводяться спарта�
кіади серед студентського загалу, студентів з особ�
ливими потребами та співробітників на рівні ка�
федр, факультетів, ТВСП (філій, інститутів) та
всього університету. 

Упродовж навчального року студенти змага�
ються між кафедрами та факультетами, щоб
увійти до збірної команди університету та взяти
участь у фінальних змаганнях. Спочатку, зви�
чайно, панує дух суперництва, але це лише пер�
ший крок до створення загальноуніверситетської

команди, що в майбутньому захищатиме честь
Університету «Україна» на рівні міста та
країни.

Фінальні змагання спартакіади Універси�
тету «Україна» серед студентів проводяться
з 8 видів спорту і проходять щороку у різних
містах країни на спортивних базах ТВСП. За
минулі роки мешканці Києва, Броварів,
Вінниці та Нової Каховки були глядачами
комплексних спортивних змагань, в яких
щорічно бере участь понад 350 студентів з усіх
ТВСП (фото 208, 209).

Особлива увага приділяється студентам
з особливими потребами. Для залучення їх до
спортивного життя проводяться окремі спор�
тивні змагання, спартакіади університету серед
студентів з особливими потребами з плавання,
легкої атлетики, настільного тенісу та шахів.
У них беруть участь студенти з вадами зору,
слуху, порушеннями опорно�рухового апарату
та загальними захворюваннями.

2004 року університет започаткував Всеук�
раїнські спортивні ігри серед студентів�
інвалідів, аналогів яких у світі немає. У змаган�
нях беруть участь студенти вищих навчальних
закладів України. До 10�ї річниці ми готуємо
вже п’яті спортивні ігри для цієї категорії сту�
дентів, вони мають назву «Сяйво надії». Ігри
проводяться на кращих у Європі спортивних
майданчиках «Національного центру пара�
лімпійської та дефлімпійської підготовки та
реабілітації інвалідів» у місті Євпаторії
(фото 210, 211).
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Фото 203–206. ІІІ міжнародний пісенний фестиваль студентської творчості «Гомін Карпат»



Щорічно понад 100 студентів з особливими
потребами змагаються за нагороди в легкій атле�
тиці (фото 212, 213), плаванні (фото 214, 215),
настільному тенісі (фото 216) та шахах (фото 217). 

Ці ігри дають студентам змогу не тільки от�
римати нагороди та спортивно вдосконалитись,
а й відпочити на березі Чорного моря. І хоча
у травні не надто тепло, проте дружня та тепла
атмосфера зігріває серця, і ніхто не помічає
морської прохолоди… Усі учасники із задово�
ленням відвідують екскурсії, а увечері — дис�
котеки. Є нагода потренуватись на чудових
спортивних майданчиках, поніжитись у паркій
лазні (фото 218) та поплавати у басейні. 

Спортивні ігри проходять у доброзичливій
атмосфері. За роки змагань студенти щиро по�
товаришували. Так, на перших змаганнях по�
знайомилися наші «українці» Микола Бауман
(Київ) та Юлія Батенкова (Луцьк), а під час
третіх ігор — товариші з радістю вітали под�
ружжя Батенкових!

Наша молодь гідно захищає спортивну честь
держави на змаганнях різного рівня: па�
ралімпійських та дефлімпійських іграх, чемпіона�
тах світу та Європи, Всесвітніх універсіадах. За
видатні заслуги на національних та міжнародних
спортивних аренах студенти університету наго�
роджені  як медалями (фото 219–222), так і дер�
жавними відзнаками (фото 223, 224).

Значних спортивних висот досягли:

Сергій Малишевський (фото 230) – заслу�
жений майстер спорту України, срібний призер
дефлімпійських ігор, чемпіон світу та Європи
з греко�римської боротьби, нагороджений ор�
деном «За мужність» ІІІ ступеня;

Андрій Ткаченко (фото 227) – заслужений
майстер спорту України, бронзовий призер
дефлімпійських ігор, призер чемпіонатів світу та
Європи з греко�римської боротьби, нагородже�
ний орденом «За мужність» ІІІ ступеня;

Віталій Бутенко (фото 221, другий зліва) –
майстер спорту України, призер чемпіонату
Європи з греко�римської боротьби серед спорт�
сменів з вадами слуху;

Володимир Токар (фото 225, справа) – майс�
тер спорту міжнародного класу, призер чемпіона�
тів світу з футболу серед спортсменів з вадами
опорно�рухового апарату;

Віктор Шафалюк (фото 225, сидить) –
майстер спорту міжнародного класу, призер
чемпіонатів світу з футболу;

Ольга Солодуха – майстер спорту міжна�
родного класу, чемпіонка Всесвітньої універ�
сіади (2007 р., Бангкок, Таїланд) з легкої атле�
тики у потрійному стрибку;

Руслан Ісрафілов – чемпіон Всеукраїнських
спортивних ігор з греко�римської боротьби;

В. Лутава – майстер спорту з вільної бо�
ротьби, кандидат у майстри спорту із сумо;

В. Ігнатенко – гравець збірної України з бас�
кетболу, учасник дефлімпійських ігор (Афіни,
2004 р.).
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Фото 207. Працівники кафедри фізичного виховання Фото 208, 209. Парад з нагоди початку змагання



Чимало наших студентів перемагали у різних
змаганнях і здобували почесні звання.

Зокрема, у Вінницькому соціально�
економічному інституті навчалися :

О. Колаєв – кандидат у майстри спорту
з легкої атлетики, призер першості України; 

М. Глічевський – кандидат у майстри
спорту з пауерліфтингу, чемпіон області; 

В. Малюшицький – кандидат у майстри
спорту з важкої атлетики, призер всеук�
раїнських змагань; 

В. Свередюк – майстер спорту з акроба�
тики, чемпіонка України зі спортивних танців; 

О. Шаманський – кандидат у майстри
спорту з боксу, призер всеукраїнських змагань.
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Фото 210–217. Спортивні будні



У Луцькому інституті розвитку людини на�
вчаються: 

Юрій Костюк (фото 233) – студент
спеціальності «Фізична реабілітація», заслу�
жений майстер спорту з біатлону та лижних
перегонів; переможець першого етапу Кубку
світу з біатлону на 12 км (Італія, 2005 рік), пе�
реможець другого етапу Кубку світу з біатлону
на 7,5 км. (Швейцарія, 2005 рік), срібний призер
з біатлону на 5 км., бронзовий призер з лижних
перегонів на дистанціях 10 та 15 км чемпіонату
світу (США, 2005 рік), золотий, дворазовий
срібний та бронзовий  призер з біатлону та
лижних перегонів ІХ зимових Паралімпійських
ігор в Турині (Італія);

Юлія Батенкова (фото 231) – студентка
спеціальності «Правознавство», майстер спор�
ту міжнародного класу з біатлону та лижних

перегонів; переможець з біатлону (спринт) та
срібний призер з лижних перегонів на 15 км чем�
піонату світу (США, 2005 рік), срібний призер
першого етапу Кубку світу з біатлону на 7,5 км
та бронзовий призер з лижних перегонів на 10 км
(Італія 2005 рік), срібний призер другого етапу
Кубку світу з лижних перегонів  на 10 та 15 км
(Швейцарія, 2005 рік). Виборола дві срібні та
три бронзові медалі з біатлону та лижних
перегонів на ІХ зимових паралімпійських іграх
у Турині (Італія);

Ігор Литвиненко (фото 232) – студент
спеціальності «Фізична реабілітація», майстер
спорту міжнародного класу, зайняв ІІ місце на па�
ралімпійських іграх у Сіднеї, учасник чемпіонату
світу (Бразилія, 1998), чемпіон Європи з футболу
(Бельгія, 1999 р.), член збірної команди Ук�
раїни серед інвалідів, срібний призер
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Фото 218–220



чемпіонату України (м. Жовті Води, 1999 р.).
Володар Кубка України у складі збірної ко�
манди Центру інваспорту Волині (м. Луцьк,
2000 р.). Нагороджений орденом за заслуги
ІІІ ступеня; 

Анатолій Шевчик (фото 228) – студент
спеціальності «Правознавство», майстер спор�
ту міжнародного класу, чемпіон XII паралімпій�
ських ігор з футболу (Греція, м. Афіни, 2004 рік),
чемпіон Всесвітніх ігор спортсменів�інвалідів
з футболу (Нью�Лондон, США, 2005 р); 2006 ро�
ку брав участь у міжнародних змаганнях з фут�
болу серед спортсменів із ДЦП в Ірландії –
здобули І місце; 

Юлія Солярук (фото 229) – студентка
спеціальності «Фізична реабілітація». Заслу�
жений майстер спорту, чемпіонка ХХ
дефлімпійських ігор з волейболу (Австралія,
2005 рік), переможець ІІІ�го студентського
фестивалю творчості «Сяйво надії» в номінації
«Спортсмен року» (2006 рік);

Анатолій Медведюк – студент спеціаль�
ності «Фізична реабілітація». Майстер спорту
України міжнародного класу, бронзовий призер
чемпіонату світу з футболу серед ампутантів;

Максим Бондаренко – студент спеціальності
«Фізична реабілітація». Кандидат у майстри спорту
з пауерліфтингу. 2007 р. – призер Міжнародного
турніру «Золота штанга» (м. Катовіце, Польща);

Володимир Пустельник – студент спеціаль�
ності «Комп'ютерні системи». Кандидат у майст�
ри спорту з футболу серед ампутантів, 2006 р. –
ІV місце на чемпіонаті Європи (м. Сочі, Росія);

Олександр Слюсарєв – студент спеціальності
«Фізична реабілітація». І розряд з настільного

тенісу (ДЦП). 2006 р. – призер чемпіонату Ук�
раїни (м. Євпаторія);

Андрій Прищепа – студент спеціальності
«Фізична реабілітація». Майстер спорту з фут�
болу серед ампутантів. У 2003–2004 рр. —
член збірної України;

О. Лук’янчук – майстер спорту міжнародного
класу, рекордсменка України зі спортивної ходьби;

С. Аршинніков – кандидат у майстри спор�
ту з пожежно�прикладного спорту;

Д. Вахта – майстер спорту з настільного
тенісу, чемпіон України серед юнаків
2002–2003 рр.;

В. Лавренюк – майстер бойових мистецтв,
володар чорного пояса з карате (3�й дан), суд�
дя національної категорії японської асоціації
карате та ін.

У Полтавському інституті економіки і пра�
ва навчалися майстри спорту тхеквандо брати
М. і Р. Шамяни.

У Хмельницькому інституті соціальних техно�
логій навчалися і навчаються, а також працюють
такі спортсмени, як: 

Олег Столярчук – майстер спорту України
з футболу, кандидат у майстри спорту  з пла�
вання і більярда; 

Вадим Корнєєв – майстер спорту України
з карате; 

Арсентій Теревега – майстер спорту Ук�
раїни з карате;

Олександр Колісецький – майстер спорту
України з боксу;

Олександр Данюк – кандидат у майстри
спорту з веслування; 
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Фото 221–224. Є що показати Президентові України



Михайло Євгенович Чайковський – кан�
дидат педагогічних наук, заслужений тренер
України з традиційного карате�до;

Володимир Іванович Пуча – заслужений
майстер спорту України, тренер вищої категорії
з карате;

Іван Іванович Шимків – майстер спорту
України з карате;

Тадеуш Броніславович Криштофор – тре�
нер вищої категорії з футболу.

Усі вони є багаторазовими переможцями та
призерами всеукраїнських та міжнародних зма�
гань. Команда інституту з футболу грає у вищій
лізі першості міста.

Два студенти Рівненського інституту Андрій
Костко і Сергій Бас виконали нормативи на
звання майстра спорту. Рівненський інститут
пишається своїм вихованцем – студентом

спеціальності «Психологія» Ігорем Гуцалю1
ком, неодноразовим чемпіоном Європи та Ук�
раїни з кікбоксингу.

У змаганнях з баскетболу команда студентів
Рівненського інституту посіла перше місце
аматорської ліги серед вищих навчальних за�
кладів області ( фото 244).

Мають високі досягнення у спорті, є гор�
дістю і славою інституту спортсмени Мико�
лаївського міжрегіонального інституту розвит�
ку людини:

Т. Ю. Тонкошнур1Грачова (ВСР�4) – май�
стер спорту міжнародного класу, чемпіонка Ук�
раїни з гімнастики; 

В. В Натальчук (ФР�2) – переможець
чемпіонату Європи та кількаразовий призер
паралімпійських ігор з плавання, президент�
ський стипендіат; 
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Фото 225, 226

Фото 227–233

Фото 227. А. Ткаченко
Фото 228. А. Шевчик
Фото 229. Ю. Солярук
Фото 230. С. Малишевський
Фото 231. Ю. Батенкова
Фото 232. І. Литвиненко
Фото 233. Ю. Костюк
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М. В. Шелест (МІ�6) – майстер спорту,
чемпіон України, срібний призер чемпіонату
Європи з боротьби «Вет�водо».

2007–2008 навчального року студенти Ми�
колаївського міжрегіонального інституту роз�
витку людини взяли участь у VI обласних спор�
тивних іграх серед ВНЗ ІІІ–ІV рівня акредитації
з 11 видів спорту. За результатами першого ета�
пу збірна команда інституту посіла 3�тє місце се�
ред ВНЗ м. Миколаєва.

Загалом за 2007 рік у базовій структурі
університету проведено вісім загальноуніверси�
тетських заходів, 55 змагань з окремих видів
спорту із залученням майже 1 000 студентів та
співробітників.

За рейтингом, у міських та національних
студентських заходах у 2005 році наш універси�
тет був третім серед вищих навчальних закладів
недержавної форми власності в літній
Універсіаді України та нагороджений кубком
Міністерства освіти і науки за розвиток студе�
нтського спортивного руху серед інвалідів
(фото 234). 2006 року завоювали І місце в Уні�
версіаді Києва серед вищих навчальних закладів
недержавної форми власності. У 2007році наша
студентка Ю. Солодуха стала переможницею
Всесвітньої універсіади.

Найвидатнішою спортсменкою і людиною
сучасності є радник президента Університету
«Україна» з питань розвитку спортивного руху
серед студентів з особливими потребами – Оле1
на Акопян (фото 223, 235). Вона – заслужений
майстер спорту України, повний кавалер відзна�
ки Президента «За заслуги», багаторазовий па�
ралімпійський чемпіон і призер з плавання та
лижних перегонів, учасниця чотирьох літніх та
зимових Паралімпійських ігор (Нагано – 1996;
Атланта – 1996; Сідней – 2000, Афіни – 2004). 

Не цураються спорту і викладачі та співробіт�
ники університету. Найактивніші з них беруть уча�
сть у складі збірних команд факультетів у щоріч�
ній спартакіаді навчального закладу з плавання,
настільного тенісу, волейболу, футболу, шахів.
Щороку у червні кращі представники ТВСП
університету зустрічаються у фінальних зма�
ганнях спартакіади університету. Перша спар�
такіада пройшла у Вінниці (2006р.), (фото
236–240). Наступні змагання відбудуться на
спортивних майданчиках Луцького інституту
розвитку людини. 

Співробітники університету є переможцями
районних, міських національних та міжнарод�
них змагань. Так, голова спортивного клубу, до�
цент С. Г. Адирхаєв є триразовим чемпіоном
світу з греко�римської боротьби серед вете�
ранів і очолює розвиток цього виду спорту в Ук�
раїні (фото 241, зліва). А збірні команди з фут�
болу, настільного тенісу та шахів неодноразово
ставали переможцями на районних та міських
змаганнях.  

Нашим співробітникам підкоряються
гірські вершини. 2001 р. група працівників тоді
Хмельницької філії здійснила екологічну експе�
дицію на Алтай. Під час експедиції її учасники
подолали п’ять важких гірських перевалів і льо�
довиків, кожен висотою понад 3 тис. метрів.
На одній з алтайських вершин було встановле�
но прапор Університету «Україна».

Університетський спортивний клуб надає
практичну допомогу у розробленні програм підго�
товки спортсменів, членів збірних команд з па�
ралімпійських видів спорту, а також реабіліта�
ційних програм засобами фізичної культури.

Успішно працюють зі студентською молод�
дю відомі спортивні фахівці (фото 242):

Сослан Георгійович Адирхаєв – голова
спортивного клубу, заслужений тренер України
з греко�римської боротьби, триразовий
чемпіон світу, головний тренер збірної команди
України з греко�римської боротьби серед вете�
ранів, відповідальний за розвиток спортивного
руху в Україні серед студентів з особливими
потребами;

Григорій Карамович Садоян – заслужений
тренер України, тренер дефлімпійської збірної
команди України з греко�римської боротьби;

Володимир Володимирович Богатиренко –
заслужений тренер України з боксу, тренер
збірної команди України з боксу;

Василь Талемонович Каран – заслужений
тренер України з легкої атлетики; 

Володимир Миколайович Ануфрієнко –
майстер спорту, чемпіон СРСР з футболу
(1960), заслужений тренер України;

Юрій Георгійович Перелигін – майстер
спорту з настільного тенісу, суддя національної
категорії;

Анатолій Григорович Тимошенко – до�
цент, кандидат технічних наук, суддя національ�
ної категорії з шахів;

Володимир Анатолійович Шерстюк – віце�
президент федерації бойового гопака України;
Адирхаєва Людмила Вікторівна – доцент,
кандидат педагогічних наук, тренер�викладач
з плавання;           

Ольга Анатоліївна Мірзлікіна – кандидат
наук з фізичного виховання та спорту, тренер�
викладач з волейболу; 

Михайло Анатолійович Савельєв – тре�
нер�викладач зі спортивних танців. 

Любов Дмитрівна Марниченко1Беляць1
ка – тренер�викладач шейпінгу;

Валерій Миколайович Васько – тренер�
викладач з баскетболу;

Григорій Трохимович Князюк – тренер�
викладач із краєзнавства;

Микола Григорович Довганюк – тренер�
викладач з атлетизму.

Але спортивне життя не обмежується тільки
участю у спортивних змаганнях. Викладачі



кафедри фізичного виховання та студенти бе�
руть активну участь у всіх напрямах роботи
університету. До наукової роботи залучені сту�
денти всіх курсів різних факультетів, які входять
до створеного підрозділу «Олімпія». Результати
цієї роботи були подані на міжнародних та все�
українських конференціях (Москва, Росія;
Ізмір, Туреччина; Київ, Дніпропетровськ, Львів,
Чернігів, Кіровоград та інші.), відзначені дипло�
мами та нагородами.

Для студентів з особливими потребами роз�
роблено і впроваджено у навчальний процес
фізкультурно�спортивний супровід упродовж
їхнього навчання у ВНЗ.

У навчальний процес кафедри фізичного вихо�
вання запроваджено заняття для студентів з особ�
ливими потребами (на факультеті соціальних тех�
нологій іх проводить викладач В. Д. Ананіч для
студентів з різними нозологіями, окремо, у зруч�
ний для них час (фото 243) та аквафітнес (у ба�
сейні «Водник» заняття проводить доцент
Л. В Адирхаєва, фото 244).

Викладачами кафедри надруковано понад
60�ти наукових статей і методичних матеріалів,
заплановано ще багато наукових розробок та
спортивних рекордів. 
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Фото 234. С. Г. Адирхаєв, С. М. Ніколаєнко, 
К. О. Кольченко

Фото 235. Заслужено пишається нагородами
радник президента університету О. Акопян
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Фото 236–240. Головне — не тільки перемога, а й участь 
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Фото 242. Співробітники кафедри фізичного виховання, спортивного клубу

Фото 241. Співробітники університету — переможці національних і міжнародних змагань
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Фото 243, 244. На тренуваннях



НАУКОВО�
ДОСЛІДНА

РОБОТА

119

Розділ 5



За десять років свого існування Універ�
ситет «Україна» став сучасним по�
тужним і багатопрофільним вищим

навчальним закладом, у якому органічно поєд�
нуються навчально�виховний і науковий про�
цеси, спрямовані на поліпшення професійної
підготовки майбутніх фахівців, залучення їх до
творчого наукового пошуку. 

Наукова діяльність університету спрямова�
на на виконання фундаментальних і прикладних
досліджень у галузях природничих, суспільних
і технічних наук. 

Основні напрями наукових 
досліджень університету

– Розроблення й упровадження в навчаль�
ний процес сучасних методів і технологій на�
вчання та виховання людей в інтегрованому ос�
вітньому середовищі. 

– Розроблення та впровадження системи
супроводу навчання студентів з особливими пот�
ребами. 

– Розроблення й упровадження концепції
та методик наскрізного навчання. 

– Розроблення та впровадження дистан�
ційних форм навчання. 

– Математичне моделювання та розроб�
лення програмного забезпечення інваріантного
розпізнавання образів зоровими системами. 

– Розроблення і впровадження комп’ютер�
них та інформаційних технологій у навчальний
процес. 

– Соціально�економічні проблеми України
в умовах трансформації суспільства. 

– Сучасні тенденції впровадження марке�
тингової діяльності в Україні. 

– Розроблення моделі фахівця ХХІ століття. 
– Генезис правової системи: формування

правового стилю. 

– Організаційно�правові засади державно�
го управління у сфері соціального захисту на�
селення в Україні. 

– Сучасні правові аспекти розбудови України. 
– Соціально�правове забезпечення людей

з інвалідністю. 
– Детермінанти трансформації мотивації

навчальної діяльності в інтегрованому освіт�
ньому середовищі. 

– Молодь в умовах нової соціальної перс�
пективи. 

– Новітні екологобезпечні та ресурсозбері�
гаючі технології у високотемпературній хімії та
електрохімії іонних розплавів. 

– Розроблення та впровадження технології
очищення стічних вод широкого спектра за�
брудненості. 

– Удосконалення та розробка сучасних тех�
нологій продуктів оздоровчого харчування. 

– Розвиток української мови за професій�
ним спрямуванням на сучасному етапі. 

– Педагогіка іншомовної освіти. 
– Моделювання твердотільних пристроїв

функціональної електроніки. 
– Генератори та підсилювачі міліметрового

та субміліметрового діапазону довжин хвиль на
базі твердотільних структур. 

– Розроблення медичного обладнання на
базі акустичних та електромагнітних хвиль. 

– Дослідження можливості створення прист�
роїв на базі наноелектронних структур. 

– Екологічно�географічні основи охорони
біорізноманіття. 

– Сучасний документально�комунікаційний
процес в Україні. 

– Психолого�педагогічна реабілітація здо�
ров’я людини. 

– Політична праксеологія. 
– Трансформація геополітичних систем

у сучасному світі. 
– Особливості проектування інтер’єрів для

людей з обмеженими фізичними можливостями. 
Зусилля науково�педагогічних працівників

університету спрямовані на інтеграцію освіти,
науки і виробництва як основи професійної під�
готовки висококваліфікованих фахівців, забез�
печення їхньої конкурентоспроможності на су�
часному ринку праці. 

Організаційне і методичне керівництво на�
уково�дослідною роботою всіх структурних під�
розділів університету здійснює науково�дослідна
частина, підпорядкована проректору з наукової
роботи Катерині Олегівні Кольченко (к. т. н., 
з. н. с.). 

Науково�дослідна частина (НДЧ) здійснює
координацію й організацію наукової діяльності
кафедр базової структури і територіально ві�
докремлених структурних підрозділів (ТВСП);
організовує підготовку науково�педагогічних
працівників вищої кваліфікації в аспірантурі;
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Фото 1. 
Президент Університету «Україна» П. М. Таланчук 
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готує статистичну звітність з питань наукової ді�
яльності університету; організовує проведення
наукових заходів, керує науково�дослідною робо�
тою студентів, відповідає за наукову кооперацію
і налагодження наукового співробітництва із за�
кордонними партнерами. Очолює науково�до�
слідну частину к. т. н. Ганна Федорівна Нікуліна. 

Наукова діяльність університету здійсню�
ється планомірно у відповідності зі щорічними
планами: організації наукової діяльності, орга�
нізації наукових заходів, тематичним планом
наукових досліджень, які затверджуються вче�
ною радою університету. Тематика наукових
досліджень підрозділів університету досить різ�
номанітна і спрямована на розширення і по�
глиблення наукових знань у багатьох галузях. 

У Вінницькому соціально�економічному інс�
титуті наукові дослідження спрямовані на роз�
роблення сучасних освітніх технологій, зокрема
дистанційного навчання (д. пед. н., проф.
Д. В. Чернілевський), психолого�педагогічних
засобів і методів навчання та виховання молоді
(д. психол. н., проф. М. І. Томчук), удосконалення
обліку, економічного аналізу і аудиту фінансової
діяльності підприємств (д. е. н., проф. О. А. Дубі�
нін), екологічних методів боротьби зі шкідника�
ми плодових і овочевих культур, використання
мікроорганізмів (д. біол. н., проф. В. Є. Чайка). 

У Кіровоградському інституті розвитку люди�
ни провідними стали теми: «Особливості фор�
мування фахівця ХХІ століття», «Педагогічні
умови професійного самовиховання студентів
у вищому навчальному закладі» (д. пед. н., проф.
О. М. Барно). 

У Карпатському інституті підприємництва –
«Моделювання процесів обліку, фінансування
та управління ресурсами Карпатського регіо�
ну», «Антропогенні фактори і стихійні явища
у Карпатах», «Розробка методів сприяння
творчо обдарованої особистості», «Розвиток
театрального мистецтва на Закарпатті». 

У Мелітопольському інституті екології та со�
ціальних технологій – «Біомедичні, соціологіч�
ні та екологічні проблеми реабілітації і освіти
людей із особливими потребами» та «Нетради�
ційні методи діагностики і відновлення здоров’я
людей» (д. мед. н., проф. В. І. Янушевський),
«Екологізація суспільства і проблеми освіти»
(д. б. н., проф. В. І. Лисенко), «Математичне
моделювання процесів, явищ у економіці та
господарстві» (д. т. н., проф. В. С. Єрємєєв). 

Активною є співпраця науковців інституту із
закордонними партнерами в рамках міжнарод�
ної програми «Охорона біорозмаїття та управ�
ління природним середовищем Північного Азо�
во�Чорноморського коридора». 

Науковці Миколаївського міжрегіонального
інституту розвитку людини працюють над на�
уковою тематикою «Розроблення та впрова�
дження концепції і методик наскрізного на�
вчання» (к. пед. н., проф. Л. П. Матвієнко). 

У Луцькому інституті розвитку людини роз�
робляються наукові теми: «Збалансований
розвиток і екологія людини», «Вдосконалення
фізичного виховання молоді», «Сучасні методи
реабілітації здоров’я». 

У Горлівській філії виконується комплексна
науково�дослідна робота «Визначення структу�
ри та причин інвалідності населення м. Горлів�
ка Донецької області та розроблення шляхів
зменшення інвалідизації». 

Науковці Полтавського інституту економіки
і права на замовлення Міністерства України
у справах сім’ї, молоді та спорту виконують
НДР «Теоретико�методологічні основи психо�
логічного супроводу підготовки спортсменів�
інвалідів різних нозологічних груп» (к. психол.
н., доц. Г. М. Бойко), «Регіональні та мікроеко�
номічні проблеми діяльності суб’єктів господа�
рювання в умовах транзитивної економіки»
(к. е. н, доц. В. П. Губачов), «Використання но�
вітніх технологій при викладанні іноземної мови
за професійним спрямуванням» (д. філол. н.,
проф. В. К. Зернова), «Теорія та методи евклі�
дової комбінаторної оптимізації» (д. фіз.�мат. н.,
проф. О. О. Ємець). 

У Білоцерківському інституті економіки та
управління виконуються НДР «Фінансові
аспекти ринку землі в сучасних економічних
умовах України», «Бюджетне регулювання роз�
витку АПК України» (д. е. н., проф. П. І. Юхи�
менко), «Сучасні підходи до виховної роботи
у загальноосвітніх навчальних закладах»
(к. пед. н. К. В. Плівачук). 

У Хмельницькому інституті соціальних тех�
нологій виконують НДР «Розроблення систе�
ми соціально�педагогічної реабілітації на ета�
пах: дитячий садок–школа–ВНЗ–дистанційне
навчання» (к. мед. н., доц. В. П. Фесенко); «Те�
оретико�методологічні засади формування
професійних якостей у майбутніх фахівців соці�
альної сфери» (д. пед. н., проф. А. В. Галімов). 

Актуальними сьогодні є наукові дослідження
за екологічною тематикою, яка є дуже важли�
вою для всіх регіонів України, зокрема у Мелі�
топольському, у Вінницькому, у Луцькому інс�
титутах. 

У лютому 2007 року викладачами базової
структури університету в м. Києві було підготов�
лено і подано дев’ять проектів на конкурс, оголо�
шений Державним фондом фундаментальних
досліджень; три з них мали позитивну оцінку. Це: 

«Математичне моделювання та розроблен�
ня програмного забезпечення інваріантного
розпізнавання образів зоровими системами»
(д. т. н., проф. С. С. Забара); «Будова, хімічна та
електрохімічна поведінка іонних розплавів, що
містять метали родини лантану, в основі нових
технологій синтезу боридів та трикомпонентних
сполук з металами тріади феруму (д. т. н., проф.
В. В. Малишев); «Теоретико�методологічні та



практичні засади соціалізації особистості студен�
тів з інвалідністю» (д. філос. н., проф. В. Т. Циба). 

З року в рік нарощується науково�дослід�
ницький потенціал університету. У банку за�
вершених науково�дослідницьких розробок
університету 78 робіт, зокрема: «Розроблення
технології бісквітів функціонального призна�
чення» (к. т. н., проф. М. М.Калакура, Т. О. Жу�
равель, Київ); «Організаційні засади інклюзії
студентів з інвалідністю в інтегроване освітнє се�
редовище» (к. т. н., с. н. с. К. О. Кольченко, к. т. н.
Г. Ф. Нікуліна, Київ); «Ресурсозберігаюча тех�
нологія переробки відходів твердих сплавів
карбідів вольфраму і кобальту» (д. т. н., проф.
В. В. Малишев, Київ); «Навчальні стенди для
дослідження мікропроцесорної техніки, прис�
троїв радіоелектроніки та супутникового теле�
бачення» (к. т. н., проф. В. Д. Білоусов, Київ);
«Психологічна класифікація спортсменів з ва�
дами розумового та фізичного розвитку»
(к. психол. н., доц. Г. М. Бойко, Полтава),
«Методи евклідової комбінаторної оптиміза�
ції» (д. ф. �м. н., проф. О. О. Ємець, Полтава);
«Прогностичні аспекти використання техніч�
них засобів та методів фізичної реабілітації
хворих на інфаркт міокарда» (к. мед. н., доц.
Б. І. Щербак, Суми); «Архітектурні формуван�
ня із вантово�стержневих систем» (доктор ар�
хітектури, академік архітектури В. І. Штоль�
ко, Суми); «Дослідження феритових матеріалів
на основі шпінеля нікеля» (к. ф.�м. н., проф.
Т. Д. Бакума, Івано�Франківськ); «Фіточаї при�
родної форми Українських Карпат (к. біол. н.,
О. П. Крись, Хуст); «Новітні і традиційні техно�
логії оздоровлення і фізичної реабілітації стану
здоров’я людини» (к. п. н., доц. А. П. Березов�
ський, Херсон); «Програма етапної соціально�
педагогічної реабілітації дітей і молоді з особли�
вими потребами»; «Модельна характеристика
показників психофізіологічного тестування для
відбору перспективних підлітків для занять ви�
дами спорту циклічного характеру на етапі спе�
ціалізованої базової підготовки» (к. мед. н., доц.
М. Ф. Хорошуха, Київ); та багато інших. 

Результати наукових досліджень викладачів
і співробітників університету знайшли відобра�
ження у наукових публікаціях. Всього було опуб�
ліковано 169 монографій, 1 234 підручники і нав�
чальні посібники, 2 380 навчально�методичних
видань, 145 наукових збірників, 7 810 наукових
статей. 

Належна увага приділяється підвищенню на�
укової кваліфікації викладачів і співробітників.
Нині докторантами є 54 особи, у т. ч. 22 штат�
них, аспірантами відповідно – 157 і 122, здобу�
вачами – 193 і 128 осіб. 

За роки існування університету було захи�
щено 11 докторських дисертацій. Серед них
В. В. Шевченко, О. М. Кокун, В. В. Малишев,
Н. Д. Ковальчук (Київ), Барно О. М. (Кіровог�
рад), А. В. Цьось (Луцьк), П. І. Юхименко (Біла
Церква), В. І. Захарченко (Вінниця) та інші. 

Захищено також 92 кандидатські дисертації. 

Аспірантура

У 2006/2007 н. р. розпочалася підготовка
науково�педагогічних працівників вищої квалі�
фікації в аспірантурі Університету «Україна»,
яку відкрито відповідно до рішення МОН Укра�
їни за шістьма спеціальностями (табл. 1). 

Станом на січень 2008 року в аспірантурі
університету навчалося 56 аспірантів (табл. 2). 

До кафедр університету для підготовки кан�
дидатських дисертацій прикріплено десять здо�
бувачів (табл. 3). 

Сьогодні для кожного з аспірантів в універ�
ситеті створені необхідні умови для ефективної
підготовки та якісного написання дисертації. 

Їм забезпечена можливість:
– користування навчальною, науковою, ви�

робничою, інформаційною, культурною, спор�
тивною, оздоровчою базами університету;

– отримання всіх видів відкритої наукової
інформації та наукового консультування. 

– участі у науковій діяльності кафедр, до
яких вони прикріплені. 

Дисертаційними роботами аспірантів керу�
ють 25 науковців, з них 14 мають ступінь док�
тора наук. Взаєморозуміння і хороший контакт
між здобувачами наукового ступеня і керівни�
ками – головні моменти в їхніх взаєминах, і як
результат – своєчасний і успішний захист.
Значна частина наукових керівників, є членами
спеціалізованих вчених рад із захисту дисерта�
цій, експертних рад ВАК України. Серед них
д. е. н., професор, Л. Ф. Романенко; д. політ. н.,
професор, В. М. Бебик; д. ю. н., професор,
А. І. Берлач; д. е. н., професор, В. Г. В’юн; д. т. н.,
професор, С. С. Забара; д. психол. н., профе�
сор, В. В. Клименко; д. психол. н., професор,
М. І. Томчук і ін. Кандидати наук, які залучені
до наукового керівництва, мають великий на�
уковий доробок у відповідних галузях наук. Це
к. ю. н., доцент, Е. Ф. Демський; к. т. н., доцент,
К. Х. Зеленський; Л. З. Сердюк, к. психол. н.,
доцент; к. т. н., доцент, А. Г. Тимошенко; к. мед. н.,
доцент,В. П. Фесенко; к. психол. н., доцент,
В. М. Шмаргун. 

Університет «Україна» планує у 2008 році від�
крити докторантуру з окремих спеціальностей. 

Наукові школи

Науковий імідж університету значною мірою
залежить від розвитку наукових шкіл. Плідно
розвиваються і зміцнюються наукові школи, які
очолюють відомі вчені, доктори наук, професори
П. М. Таланчук, Л. Ф. Романенко, С. С. Забара,
А. І. Берлач, В. М. Бебик, В. В. Малишев,
Д. В. Чернілевський, М. І. Томчук та інші. 

Вагомі здобутки має колектив наукової школи
за напрямом «Науково�організаційні засади на�
вчання та виховання студентів у інтегрованому
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освітньому середовищі», яку очолює академік
АПН України, д. т. н., проф. П. М. Таланчук.
Серед науковців школи – один доктор наук,
два докторанти, чотири кандидати наук, два ас�
піранти, один здобувач наукового ступеня кан�
дидата педагогічних наук. Розроблені теоре�
тичні засади інклюзії студентів з особливими
освітніми потребами в інтегроване освітнє се�
редовище. Результати наукових досліджень на�
уковців опубліковані в одній монографії, трьох
навчальних посібниках, п’яти збірниках науко�
вих праць, 67 наукових статтях у фахових ви�
даннях та п’яти збірниках тез доповідей науко�
вих конференцій. У цьому науковому напрямі
університет посідає провідне місце в Україні. 

Наукову школу за напрямом «Економіка,
організація та управління підприємствами»
очолює д. е. н., проф. Л. Ф. Романенко. За на�
уковою тематикою школи працюють чотири
доктори наук, 15 кандидатів економічних наук,
шість аспірантів, три здобувачі наукового сту�
пеню кандидата наук, студенти старших курсів.
Розроблені теоретичні засади запровадження
маркетингу у сфері банківської та фінансової
діяльності. За результатами наукових дослід�
жень захищено три кандидатські дисертації,
опубліковано три монографії, три підручники,
36 методичних розробок, 26 навчальних посіб�
ників, 69 наукових статей у фахових виданнях. 

Наукову школу за напрямом «Правові та ор�
ганізаційні засади державного управління у сфері
соціального захисту населення в Україні» очолює
д. ю. н., проф. А. І. Берлач. За науковою тема�
тикою школи працюють два доктори наук, п’ять
кандидатів юридичних наук, дев’ять аспірантів,
п’ять здобувачів наукового ступеня кандидата
наук, студенти�магістранти. За результатами
наукових досліджень захищено чотири канди�
датські дисертації, опубліковано три моногра�
фії, два підручники, 15 навчальних посібників,
84 наукові статті у фахових виданнях. 

Наукову школу за напрямом «Комп’ютерна
інженерія» очолює д. т. н., проф. С. С. Забара,
лауреат Державних премій СРСР та УРСР. Серед
колективу науковців – доктори наук, професори
Бондаренко В. М., Доля В. Г., які підготували
29 кандидатів технічних наук. За науковою тема�
тикою школи працюють 10 кандидатів технічних
наук, три аспіранти, два здобувачі наукового
ступеня кандидата наук. За результатами до�
сліджень опубліковано три монографії, один під�
ручник, десять навчальних посібників, 29 науко�
вих статей у фахових виданнях. 

Наукову школу за напрямом «Політичні
проблеми глобалізації» очолює д. політ. н., проф.
В. М. Бебик. Над науковою тематикою школи
працюють два доктори наук, п’ять кандидатів
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Таблиця 1

Шифр Назва спеціальності 

05. 13. 05 Комп'ютерні системи та компоненти

08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

12. 00. 07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

19. 00. 07 Педагогічна та вікова психологія

23. 00. 04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

24. 00. 03 Фізична реабілітація

Таблиця 2

Шифр Назва спеціальності К�сть осіб

08. 00. 04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 7

12. 00. 07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 7

19. 00. 07 Педагогічна та вікова психологія 8

23. 00. 04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку 18

24. 00. 03 Фізична реабілітація 9

05. 13. 05 Комп'ютерні системи та компоненти 7

Таблиця 3

№ з/п Кафедра, шифр і назва спеціальності К�сть осіб

1. 
Кафедра фінансів:
08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами 
(за видами економічної діяльності) 

3

2. Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права:
12. 00. 07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 5

3. Кафедра психології:
19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія 1

4. Кафедра реабілітації:
24. 00. 03 – фізична реабілітація 1
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наук, один докторант, вісім аспірантів, два здо�
бувачі наукового ступеня кандидата наук. На�
уковий доробок колективу складає шість мо�
нографій, три навчальні посібники, 39 статей
у фахових виданнях. 

Наукову школу за напрямом «Новітні тех�
нології, екологія та ресурсозбереження у висо�
котемпературній хімії» очолює д. т. н., проф. 
В. В. Малишев. Серед науковців два доктори
технічних наук, п’ять кандидатів хімічних наук,
три докторанти, два здобувачі наукового ступе�
ня кандидата наук. Розроблені новітні еколо�
гічно чисті та ресурсозберігаючі технології ви�
сокотемпературного електрохімічного синтезу
карбідів, боридів та силіцидів тугоплавких ме�
талів. За результатами наукових досліджень
захищено один докторська і два кандидатські
дисертації, опубліковані два монографії, три на�
вчальних посібники, понад 180 наукових статей
у фахових виданнях. 

Наукову школу за напрямом «Технологія
продуктів оздоровчого харчування сучасного
асортименту для людей з проблемами здоро�
в’я» очолюють проф. М. М. Калакура та доц.
В. О. Ромоданова. Серед науковців один про�
фесор, шість кандидатів технічних наук, один
докторант, два здобувачі наукового ступеня
кандидата наук. Науковий доробок – захищено
два кандидатські дисертації, опубліковано два
монографії, три навчальних посібники, 45 ста�
тей у фахових виданнях. 

Наукову школу за напрямом «Теоретико�
методологічні та практичні засади соціалізації
особистості студентів з особливими потреба�
ми» очолює д. філос. н., проф. В. Т. Циба. Серед
науковців один докторант, чотири аспіранти,
студенти�магістранти. За результатами науко�
вих досліджень опубліковано одну монографію,
два навчальних посібники, 55 наукових статей
у фахових виданнях. 

Розвиваються і нарощують свій потенціал
наукові школи у територіально відокремлених
структурних підрозділах університету. 

У Вінницькому соціально�економічному
інституті:

– «Педагогічна, вікова та юридична психо�
логія» під керівництвом д. психол. н., проф.
М. І. Томчука. За науковою тематикою працю�
ють один докторант, три аспіранти, один здобу�
вач наукового ступеня кандидата психологічних
наук, студенти�магістранти. За результатами
наукових досліджень захищено чотири канди�
датські дисертації, опубліковано дві моногра�
фії, п’ять навчальних посібників, 33 наукові
статті у фахових виданнях. 

– «Креативна педагогіка і новітні інформа�
ційні технології в освітянській діяльності» під ке�
рівництвом д. пед. н., проф. Д. В. Чернілевського.
За науковою тематикою працюють один докто�
рант, два здобувачі наукового ступеня кандидата
педагогічних наук. За результатами наукових

досліджень захищено три докторських і три кан�
дидатських дисертації, опубліковано три моног�
рафії, чотири підручники, чотири навчальних по�
сібники, 18 статей у фахових виданнях. 

– «Розроблення та впровадження опто�
електронних інтелектуальних нейромережевих
систем» під керівництвом к. т. н., доцента
В. Г. Красиленка. Серед науковців два здобувачі
наукового ступеня кандидата наук, студенти�ма�
гістранти. За результатами наукових досліджень
захищено сім кандидатських дисертацій, отри�
мано п’ять патентів, опубліковано 26 наукових
статей у фахових виданнях. 

У Мелітопольському інституті екології та
соціальних технологій: 

– «Охорона та використання тварин півдня
України» під керівництвом д. біол. н., проф.
В. І. Лисенка. Серед науковців один докторант,
три аспіранти, два здобувачі наукового ступня
кандидата наук. Науковий доробок – захищено
одну докторську й одну кандидатську дисертації,
опубліковао одну монографію і понад 120 на�
укових статей у фахових виданнях. 

У Миколаївському міжрегіональному інс�
титуті розвитку людини:

– «Економіка та управління підприємства�
ми» під керівництвом академіка Української еко�
логічної академії наук, д. е. н., проф. В. П. В’юна.
Серед науковців один докторант, два аспіранти,
три здобувачі наукового ступеня кандидата еко�
номічних наук. Науковий доробок – захищено
дві кандидатські дисертації, опубліковано два
підручники, п’ять посібників, 54 наукові статті
у фахових виданнях. 

– «Актуальні проблеми сучасної філології:
специфіка, генеза, перспективи» під керівницт�
вом к. філол. н., проф. Ю. М. Оришаки. До на�
укових досліджень залучені два докторанти, два
аспіранти, п’ять здобувачів наукового ступеня
кандидата наук. Науковий доробок – захищено
одну кандидатську дисертацію, опубліковано
одну монографію, три навчальних посібники,
47 наукових статей у фахових виданнях. 

– «Історичні особливості та сучасні проблеми
розвитку культури Півдня України: історичний,
культурологічний, екологічний та туристичний ас�
пекти» під керівництвом к. пед. н., проф.
А. Г. Михайлика. До наукових досліджень залу�
чено шість докторантів, чотири аспіранти, студен�
ти�магістранти. Науковий доробок – захищено
два кандидатські дисертації, опубліковано три на�
вчальних посібники, 24 наукові статті у фахових
виданнях. 

– «Актуальні проблеми безперервності та
наступності в системі ступеневої освіти» під ке�
рівництвом к. пед. н., доц. Л. П. Матвієнко. До
наукових досліджень залучено одного аспіранта,
чотирьох здобувачів наукового ступеня кандидата
наук, студенти�магістранти. Науковий доробок –
захищено одну кандидатську дисертацію, опублі�
ковано одну монографію, два навчальних посіб�
ники, 37 наукових статей у фахових виданнях. 
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У Білоцерківському інституті економіки та
управління:

– «Проблеми становлення та функціонуван�
ня фінансової системи в умовах трансформації
економіки України» під керівництвом д. е. н.,
проф. П. І Юхименка. До наукових досліджень
залучено чотири аспіранти, студенти�магістран�
ти. Науковий доробок – захищено одну доктор�
ську і одну кандидатську дисертації, опублікова�
но чотири монорафії, один підручник, два посіб�
ники, 60 наукових статей у фахових виданнях. 

У Карпатському інституті підприємництва:
– «Трансформування організаційно�еконо�

мічних відносин до соціально�орієнтованих
умов Закарпаття» під керівництвом д. е. н.,
проф. М. Ю Рущака. До наукових досліджень
залучено два аспіранти, п’ять здобувачів науко�
вого ступеня кандидата наук. Опубліковано 30
наукових статей у фахових виданнях. 

– «Актуальні проблеми сучасного мовознав�
ства і літературознавства» під керівництвом д. фі�
лол. н., проф. П. П. Чучки. До наукових дослі�
джень залучені три здобувачі наукового ступеня
кандидатів наук, студенти�магістранти. Науковий
доробок – захищено одну кандидатську дисерта�
цію, опубліковано дві монографії, 32 наукові
статті у фахових виданнях. 

– «Особливості підготовки спеціалістів со�
ціальної роботи, суспільно�історичні процеси на
Закарпатті» під керівництвом д. філос. н., проф.
А. К. Бичко. До наукових досліджень залучено
два здобувачі наукового ступеня кандидата на�
ук, студенти�магістранти. Науковий доробок –
опубліковано одну монографію, 34 наукові
статті у фахових виданнях. 

У Житомирському економіко�гуманітар�
ному інституті:

– «Задоволення освітніх потреб осіб з функ�
ціональними обмеженнями як фактор їх інтег�
рації у суспільство», яку очолює к. соціол. н.,
доц. О. М. Дікова�Фаворська. До наукових
досліджень залучено 1 докторанта, 1 аспіранта,
1 здобувача наукового ступеня кандидата наук.
Науковий доробок – опубліковано 1 підруч�
ник, 6 навчальних посібників, 80 наукових ста�
тей у фахових виданнях. 

У Кіровоградському інституті розвитку
людини: 

– «Формування фахівця ХХІ століття» під
керівництвом д. пед. н., проф. О. М. Барно. 

У Полтавському інституті економіки і права: 
– «Сучасні проблеми терміносистем анг�

лійської, німецької та української мов у новому
нетрадиційному напрямку», яку очолює д. фі�
лол. н., проф. В. К. Зернова; 

– «Теоретико�методологічні основи психо�
логічного супроводу підготовки спортсменів�
інвалідів різних нозологічних груп», яку очолює
к. психол. н., доц. Г. М. Бойко. 

У Луцькому інституті розвитку людини:
– «Естетичне та адаптивно�фізичне вихован�

ня студентської молоді в умовах національного

відрождення», яку очолює д. пед. н., проф.
О. Н. Дем’янчук, «Реабілітація здоров’я», яку
очолює д. мед. н., проф. А. П. Ягенський. 

У Хмельницькому інституті соціальних
технологій:

– «Розробка системи соціально�педагогічної
реабілітації дітей та молоді на етапах: дитячий са�
док – школа – ВНЗ – працевлаштування» під
керівництвом к. мед. н., доц. В. П. Фесенка; 

– «Теоретико�методологічні засади підго�
товки фахівців соціальної сфери», яку очолює
д. пед. н., проф. А. В. Галімов. 

У базовій структурі університету в м. Киє�
ві започатковані і розвиваються наукові шко�
ли за напрямами:

– «Дослідження властивостей матеріалів
та створення електронних пристроїв на базі но�
вих фізичних явищ» під керівництвом д. фіз�
мат. н., проф. Т. О. Кудикіної;

– «Геохімія підземних вод» під керівниц�
твом д. геол. н., проф. І. В. Кураєвої;

– «Соціокультурні та прагматичні аспекти
галузевих перекладів» під керівництвом к. пед.
н., проф. В. М. Махінова. 

Наукові підрозділи

З метою формування в університеті мережі
наукових підрозділів впродовж 2006–2007 ро�
ків було створено 13 навчально�наукових ла�
бораторій на базі факультетів соціальних,
комп’ютерних, інженерних, біомедичних техно�
логій, Інституту автомобільного сервісу. 

Фахівці навчально�наукової лабораторії ка�
федри психології (завідувач к. психол. н. О. І. Куп�
рєєва) забезпечують проведення навчальних
занять на факультеті соціальних технологій за
прикладними та апаратурними методиками,
проводять тематичні тренінги для студентів�
психологів і студентів з інвалідністю. На базі
лабораторії проходять практику студенти спе�
ціальності «Психологія». 

Для надання індивідуальних консультацій сту�
дентам університету, зокрема і студентам з інва�
лідністю, створено Центр практичної психології
(директор к. психол. н. І. Б. Омелаєнко). Тут пра�
цюють психоаналітична і психокорекційна групи,
в яких студенти�психологи мають можливість
підвищувати свій професійний рівень. 

2003 року був створений Центр самостійної
роботи студентів з особливими потребами. На
базі Центру апробуються та впроваджуються
елементи системи супроводу навчання студентів
з інвалідністю. Функціонують курси комп’ютер�
ної грамотності для студентів з вадами зору за
методикою комп’ютерної школи «Вікно у світ».
Студентам з особливими потребами надається
технічна, інформаційна та консультаційна допо�
мога. Для них створена і постійно поповнюється
медіатека навчальних і довідкових матеріалів. 

Для допомоги студентам у розбудові успішної
кар’єри в університеті у 2004 році було створено



Центр планування та розвитку кар’єри. До
послуг студентів підготовлені тренінги для опа�
нування сучасними технологіями пошуку робо�
ти, підвищення комунікативних здібностей, на�
дання допомоги у працевлаштуванні. 

Наукові заходи

Щороку планомірно проводяться наукові
конференції як у базовій структурі університету
в м. Києві, так і в територіально відокремлених
структурних підрозділах. Так, тільки у 2006–2007
навчальному році в університеті було проведе�
но власними силами 192 наукові конференції,
з них 19 міжнародних, 13 всеукраїнських, 22
регіональних, 52 загальноуніверситетських, 86

студентських. Серед них щорічно міжнародні
науково�практичні конференції: «Актуальні
проблеми навчання та виховання людей з особ�
ливими потребами» (м. Київ), «Проблеми про�
фесійного становлення молоді на основі духов�
но�моральних цінностей» (Вінниця), «Освіта
ХХІ століття: проблеми та перспективи» (Біла
Церква), «Молодь в умовах нової соціальної
перспективи» (Житомир), а також «Проблеми
сталого природокористування в Карпатському
регіоні (екологія, освіта, бізнес)» (Хуст),
«Міжнаціональне спілкування у духовному
збагаченні особистості, вивченні іноземної мо�
ви та підготовці перекладача» (Полтава) та ба�
гато інших. 
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Фото 1–4. Учасники VIII міжнародної науково�практичної конференції
«Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» 



Науково�педагогічні працівники та студенти
в 2006/07 навчальному році виступили з 3 554
доповідями на наукових конференціях різних рів�
нів, у тому числі 573 – на міжнародних, 612 – на
всеукраїнських, 331 – на регіональних, 790 – на
університетських, – 1 248 на студентських. 

Науково�дослідна частина університету що�
місяця випускає бюлетені з відомостями про
проведення наукових конференцій і семінарів
в Україні. 

Викладачі університету підготували і подали
116 заявок на патенти та 25 документів на вина�
ходи, з них отримано 96 патентів і 19 документів
на винаходи. Серед кращих – винахідники
з Вінницького, Полтавського, Мелітополь�
ського інститутів, базової структури універси�
тету, Васильківської філії. 

Важливе місце в організації науково�до�
слідної роботи належить пошуку та отриманню
фінансування за рахунок державних програм та
грантових проектів, які підтримуються міжна�
родними фондами й організаціями. 

Упродовж 2000–2007 років підрозділи уні�
верситету підготували проекти на отримання
грантів від міжнародних фондів, донорських ор�
ганізацій та в рамках державних програм. По�
зитивне рішення отримали 51 проект. 

Належна увага цьому напряму роботи при�
діляється у базовій структурі університету
в м. Києві, Мелітопольському інституті екології
та соціальних технологій, Луцькому інституті роз�
витку людини, Полтавському інституті економіки
і права, Кіровоградському інституті розвитку
людини, Вінницькому соціально�економічному
інституті, Житомирському економіко�гумані�
тарному інституті. 

Центр високих технологій (ЦВТ) 

Університет приділяє велику увагу підготов�
ці кваліфікованих кадрів у високотехнологічних
галузях. З метою створення відповідних умов
для набуття студентами необхідних знань і нави�
чок у найперспективніших галузях науки і техні�
ки та забезпечення тіснішого зв’язку навчаль�
ного процесу з практикою науково�дослідної та
інноваційної діяльності в університеті 2007 року
створено Центр високих технологій. До його
складу входять п’ять науково�дослідних уста�
нов, кожна з яких орієнтована на вирішення
найбільш актуальних проблем сьогодення:

– «Екології та альтернативної енергети�
ки», директор М. К. Монастирьов;

– «Нанотехнологічної індустрії», директор
О. В. Усатенко;

– «Паралельних обчислень та захисту ін�
формації», директор В. В. Савяк;

– «Персоналізації технічних систем та захис�
ту інформації», директор В. В. Поліновський;

– «Університетська клініка», директор
В. П. Грищук. 

Наукові дослідження спрямовані на вирі�
шення найактуальніших національних і міжна�
родних проблем в екологічній, енергетичній,
інформаційній галузях та у сфері охорони здо�
ров’я. Вони проводяться з ініціативи фахівців
Центру за рахунок власних коштів та за умов
відсутності підтримки з боку держави. 

Роботою науково�дослідних установ, що вхо�
дять до складу Центру, керує В. П. Грищук. На�
уково�технічне і адміністративне керівництво
здійснює президент університету П. М. Таланчук. 

За короткий термін фахівці Центру у спів�
праці з провідними науковими установами та
спеціалістами отримали в окремих галузях ори�
гінальні та перспективні результати, що знахо�
дяться на високому ступені готовності до впро�
вадження. 

Серед найзначущіших досліджень, викона�
них НДІ «Екології та альтернативної енергети�
ки», які сягають світового рівня, слід відзначити
розроблення комплексу ефективних технологій
економічно доцільного промислового застосу�
вання нетрадиційних, екологічно чистих дже�
рел енергії. Передусім, це стосується перспек�
тивних нині водневих технологій. 

Водень, елемент № 1 періодичної таблиці
Менделєєва, як найпоширеніше у природі уні�
кальне хімічно чисте пальне, з рекордною теп�
лотворною спроможністю, у наш час активних
пошуків альтернативних джерел енергії цілком
об’єктивно претендує на роль лідера і законо�
мірно перебуває в епіцентрі уваги. Зважаючи
на невідворотнє скорочення запасів вуглевод�
них ресурсів, зростає нагальна необхідність
пошуків інших джерел пального, надто для по�
треб автотранспорту. Сьогодні головні зусилля
науковців і практиків концентруються навколо
пошуків системних рішень, спрямованих на по�
долання складних технічних проблем, виклика�
них унікальними фізико�хімічними властивос�
тями водню, які можуть забезпечити створення
необхідних умов для його ефективного вико�
ристання як екологічно чистого пального. На
Заході в останні десятиріччя масштаби пошуків
технічно і економічно прийнятних рішень не�
впинно зростають. Прийнято ряд міжнародних
та національних програм з розвитку альтерна�
тивної енергетики, згідно з якими головна ува�
га приділяється водневій енергетиці. На прове�
дення дослідницьких робіт та впровадження їх
результатів у цій галузі витрачаються величез�
ні кошти. Безліч спроб щодо створення діючих
зразків автомобілів, в яких замість традиційно�
го пального використовується водень, підтвер�
джують принципову можливість його застосу�
вання. Проте необхідність застосування на всіх
етапах водневого технологічного циклу облад�
нання, яке працює в умовах екстремальних
значень температур і тисків, призводить до
значного його ускладнення, зростання масо�га�
баритних параметрів та вартості й обмеження
питомих енергетичних можливостей. Все це
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поки що не дозволило досягти економічно до�
цільних технічних рішень, але, незважаючи на
ці обставини, світова спільнота продовжує
масштабні пошуки в цій галузі енергетики. 

Зовсім по�іншому склалася ситуація в Ук�
раїні, яка за енергоємністю виробництва посі�
дає одне з перших місць у світі і значною мірою
залежить від імпорту енергоносіїв, світові ціни
на які стрімко зростають. Однак, незважаючи
на наявність значних національних ресурсів,
залучення можливостей альтернативної енер�
гетики відбувається дуже повільно. Ще гірший
стан речей у галузі водневої енергетики. Незва�
жаючи на всесвітній бум і величезні перспекти�
ви, роботи в цьому напрямку держава практично
не підтримує. Більш того, у прийнятій 2006 року
«Енергетичній стратегії України на період до
2030 року» зовсім не передбачається розвиток
такого виду альтернативної енергетики і навіть не
згадується сам термін – «воднева енергетика». 

А от Інститут екології і альтернативної енер�
гетики із власної ініціативи і за власні кошти
виконав розроблення низки пріоритетних на�
уково�технічних рішень, які суттєво випереджа�
ють у часі і значно перевершують рівень відомих
світових досягнень у цій галузі. Вони забезпечу�
ють можливість переходу до економічно доціль�
ного застосування у промислових масштабах
повного водневого технологічного циклу. За�
провадження цих розробок дозволяє уже сьо�
годні за якісно нових, прийнятніших технічних
і економічних умов, вирішити питання вико�
ристання водню як пального. Зокрема, стає
можливим створення прийнятних умов – нор�
мальних температур і атмосферного тиску по
всьому водневому технологічному циклу – ви�
добування, транспортування, зберігання та
споживання водневого пального для потреб
вітчизняних автобудівників. Р
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Фото 6. Наукові пошуки
тривають...

Фото 5. Розмова директора 
М. К. Монастирьова та
міністра освіти та науки
C. М. Ніколаєнка (2007 р.)



Створюються умови для значного зменшення
масо�габаритних параметрів силових агрегатів
при одночасному суттєвому збільшенні їх пито�
мої потужності. Також відпадає необхідність
створення спеціальної світової «водневої» інф�
раструктури і, зокрема, «водневих автобанів»,
вартість яких, наприклад, тільки для США оці�
нюється в 600 млрд доларів. 

Враховуючи специфічні переваги водневого
пального, напрацьовано ряд концептуальних
технічних рішень щодо застосування принципо�
во нових підходів при конструюванні автомобі�
лів і водневих двигунів, які будуть мати значно
вищі показники тиску, питомої потужності, еко�
номічності і автономного пробігу. Впроваджен�
ня цих розробок дозволить підійти на принципо�
во нових засадах до створення нового покоління
водневого автотранспорту, який суттєво випе�
реджатиме сучасний технічний рівень. Подаль�
ше відпрацювання цього наукового напряму
потребує відповідної науково�технічної бази,
створенням якої зараз займається НДІ. 

В Україні має місце значне перевиробниц�
тво електричної енергії особливо в нічні годи�
ни, у той же час не вистачає вуглеводневих ре�
сурсів для виробництва достатньої кількості
теплової енергії для промислових і побутових
потреб. НДІ «Екології та альтернативної енер�
гетики» розробив оригінальну конструкцію і тех�
нічну документацію та виготовив дослідні зразки
кавітаційних роторних та вихрових теплових
генераторів. Вони працюють на основі вико�
ристання синергетичного ефекту, застосування
якого дозволяє при витратах 1 кВт електро�
енергії отримати до 1,5 кВт теплової енергії. Їх
установка дуже проста – вони врізуються в ді�
ючі системи теплопостачання без будь�яких
переробок прямо по місцям споживання тепла.
При цьому не має потреби у спеціальній підго�
товці води та поточному обслуговуванні. Ці ус�
тановки працюють в автоматичному режимі,
а їх застосування не потребує спеціальних доз�
волів, тому що вони належать до класу звичай�
них електропобутових приладів. Розвинута ло�
кальна система теплозабезпечення дозволяє
значно скоротити питому собівартість і прак�
тично виключає втрати теплової енергії під час
її транспортування від централізованих джерел
генерації. Крім того, впровадження системи
перетворення надлишкової електричної енергії
у теплову дозволяє ефективно перерозподіляти
ліміти електроенергії впродовж доби, вирівню�
ючи тим самим навантаження на енергогенеру�
ючі електростанції. 

Розвиток сучасної науки і техніки потребує
матеріалів із наперед заданими фізико�хімічни�
ми властивостями. Інститут «Екології та альтер�
нативної енергетики» розробив екологічно чис�
ту і вибухобезпечну технологію та організував
дослідно�лабораторне виробництво високоякіс�
них і особливо чистих порошків металів та їх
сплавів незалежно від їх хімічних властивостей,

міцності, крихкості, пластичності й температури
плавлення. Виробництво здійснюється у спеці�
альних реакторах, які дозволяють регулювати
у широких діапазонах дисперсність (від 5 мкм
до 0,003 мкм) і виробляти порошки з аморф�
ною, скловидною і дрібнокристалічною струк�
турою часток з високорозвиненою поверхнею,
що забезпечує унікальні магнітні і сорбційні
якості та велику хімічну активність. Головною
перевагою цієї технології є низька енергоєм�
ність, компактність технологічного обладнання
і висока його продуктивність, що дозволяє на
обмежених площах організувати виробництво.
Високодисперсні порошки металів і сплавів
можуть застосовуватися практично в усіх галу�
зях народного господарства: для виробництва
твердосплавних виробів та матеріалів і виробів
алмазно�інструментального призначення, маг�
нітних матеріалів і запам’ятовуючих пристроїв,
хімічних джерел струму, мікроелементів для лі�
кувальних препаратів, присадок і домішків до
мастильних матеріалів і фарб, каталізаторів,
сорбентів, пігментів. Особливо слід зазначити
важливість використання порошків високодис�
персних систем і нанотехнологій для розвитку
нових технологій у багатьох галузях науки, тех�
ніки і охорони здоров’я. 

На сьогодні дуже актуальним залишається
питання екстракції рослинних масел, арома�
тичних та лікарських сполук із рослин, насіння
і плодів. Сучасні методи пресування не дозво�
ляють вилучати більше як 37% масел. Інститут
розробив технологію і спеціальні напівавтома�
тичні модулі, застосування яких забезпечує вилу�
чення корисних речовин до 98%. Застосування
цієї розробки дозволить ефективніше забезпе�
чувати сировиною, розширити асортимент та
вирішувати інші питання розвитку продоволь�
чої та фармацевтичної галузей. 

Інтенсивне виснаження ресурсів чистої питної
води обумовлене зростанням забруднення водних
ресурсів промисловими і побутовими стоками
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Фото 7. Лабораторна установка для очищення
питної води
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та прогресуючим засоленням поставило ці
проблеми у ряд таких, що потребують негайно�
го вирішення. НДІ екології та альтернативної
енергетики розробив також новітні економічні
й екологічно чисті технології комплексного
очищення води і повітря різного характеру та
ступеня забруднення. Під час вибору техноло�
гій переваги були надані фізичним, безреаген�
тним впливам на забруднену воду, які дозволя�
ють не збільшувати кількість осаду. Апробація
новітніх методів показала високу ефективність
комплексного очищення від основних видів
бактеріальних, хімічних, техногенних та інших
забруднень води до заданої глибини очистки.
В основу запропонованих процесів очищення
покладені нові технологічні схеми, апаратурне
оформлення технологічних процесів і алгорит�
ми управління. Це дозволило значно підвищити
ефективність одночасного комплексного засто�
сування методів глибокого озонування, електро�
лізної коагуляції, електродіалізу і фільтрації на
активованому ультрадисперсному вуглецевому
волоконному сорбенті. 

Під час проектування і виготовлення облад�
нання широко впроваджені нові матеріали
з ультрадисперсного вуглецевого волокна, но�
ва електронна системотехніка та елементна ба�
за, застосовані нові нестандартні технічні рі�
шення, а також нові конструкційні та ізолюючі
матеріали. 

Все це разом дозволило розв’язати низку
раніше невирішених технічних проблем. Так,
застосування електродів озонаторів із вуглеце�
вої повсті замість металічних пластин дозволи�
ло створити новий клас озонаторів, у яких за
рахунок утворення електростатичного поля ду�
же високої напруги при порівняно низьких пито�
мих енергозатратах, утворюється потужний ви�
сококонцентрований потік озону, що відкриває
широкі можливості для його отримання у про�
мислових масштабах із атмосферного повітря.
Заміна барботажного способу окислення води
на факельне аерозольне розпилення в потоці
озону дозволяє збільшити швидкості процесу
окислення води в 10–15 разів. У процесі елек�
троерозійного оброблення внаслідок дії ефекту
синергізму і застосування металів (стружки) за�
ліза й алюмінію як коагулянтностворюючих ре�
човин, дозволило у проточному режимі обезза�
ражувати воду з одночасним видаленням із неї
іонів важких металів, нафтопродуктів, синтетич�
них поверхнево�активних речовин і в широких
межах регулювати процеси окислення. 

Значному прискоренню протікання техноло�
гічних процесів сприяє застосування ультразву�
ку як фізичного каталізатора. Застосування
в електродіалізних установках іоноселективних
мембран дозволило за тих самих тисково�ви�
тратних режимів різко підвищити якість обезсо�
лювання води. При цьому мембрани практично
не зношуються і не потребують регенерації. Для
отримання високої глибини очистки на етапі

фінішної фільтрації і доочистки води застосову�
ються активовані вуглецеві матеріали зі ступе�
нем активації 2 000–4 000. За рахунок їх вели�
кої сорбційної спроможності стало можливим
підвищити в десятки разів інтенсивність філь�
трації води у порівнянні із застосуванням акти�
вованого вугілля. До того ж, нові вуглецеві ма�
теріали легко і багаторазово регенеруються,
а термін їх експлуатації обмежується тільки фі�
зичною зношеністю. 

Сукупність цих технічних рішень дозволила
створити цілий ряд компактних, мобільних,
економічних установок для динамічного, комп�
лексного й ефективного очищення, обеззара�
жування, обеззалізування і пом’якшення води
в проточному режимі у промислових масштабах.
Великий набір ефективних технологічних рішень
дає змогу в кожному конкретному випадку прий�
мати оптимальні рішення – мінімізувати ви�
трати на очищення – за рахунок максимальної
адаптації складу технічних комплексів до відпо�
відних технічних завдань. Технологічна гнуч�
кість і підвищена надійність забезпечуються за
рахунок нових конструктивних рішень, які доз�
воляють при проектуванні потужних установок
застосувати принцип модульного планування.
Застосування параметричного ряду стандар�
тних модулів дозволяє вхідний потік забрудне�
ної води розділити на мережу більш дрібних,
які обробляються системою окремих модулів.
Це дозволяє гнучко в реальному масштабі часу
адаптувати використання встановлених потуж�
ностей до оперативних виробничих потреб, до�
сягти високого ступеня уніфікації, надійності та
економічності виробництва. 

У сукупності вищезазначені технологічні
і технічні рішення забезпечують низку суттєвих
переваг перед існуючими сучасними техноло�
гіями очищення води, а саме:

– створення ефекту синергізму забезпечує
значне зростання глибини, продуктивності
й ефективності процесів очищення, спрощення
і універсальність технологічної конфігурації та
скорочення кількості застосованого обладнання;

– комплексність, висока продуктивність
і ефективність процесів очищення;

– відсутність застережень як на рівень вхід�
них параметрів за видами і ступенем забруд�
нення води, так і на задану глибину очищення; 

– промисловий, проточний, автоматичний
режим очищення;

– малогабаритність, компактність і авто�
номність роботи обладнання;

– низькі експлуатаційні витрати та незнач�
на енергоємність очищення води, яка не пере�
вищує 3–10 кВт на 1 куб. м. 

Наявність вищенаведених технологічних
можливостей дозволила створити цілу низку ори�
гінальних, ефективних технологічних схем і уста�
новок, готових для впровадження. На сьогодні
економічно доцільно застосовувати ці технології
для промислового очищення води в проточному



режимі від різних забруднень до заданого рівня
чистоти в багатьох напрямках, а саме: 

– стоків центральних колекторів міст у про�
точному режимі до заданої глибини, аж до ну�
льового рівня обеззаражування; 

– морську воду до рівня вимог питної води; 
– гальванічні стоки машинобудівних під�

приємств, забезпечуючи вилучення іонів важ�
ких металів до 99,9%; 

– стічні води тютюнових фабрик до рівня
вимог каналізаційних стоків; 

– кислотні стоки, які утворюються у проце�
сі збагачення продуктів синтезу алмазів до рів�
ня вимог каналізаційних стоків;

– підземні фільтрати, що утворюються на
полігонах (звалищах) твердих побутових відхо�
дів до рівня вимог каналізаційних стоків;

– підземні шахтні води до заданих парамет�
рів очищення;

– водно�органічні стоки свино� та птахокомп�
лексів до рівня вимог каналізаційних стоків;

– всілякі інші води незалежно від видів, ха�
рактеру і ступеня їх забруднення. 

Проведений аналіз свідчить, що нині у цьо�
му секторі екологічної діяльності як в Україні,
так і за кордоном відсутні ефективні промисло�
ві технології та дієва конкуренція в галузі очи�
щення промислових стоків і повітря. У зв’язку
з тим, що втрата часу веде до подальшого погір�
шення загальної екологічної ситуації, необхідно
вжити термінових заходів для впровадження
нових вітчизняних технологій як в Україні, так
і за її межами, де також нагромадилося багато
невирішених екологічних проблем. 

Передусім їх впровадження потребує м. Ки�
їв, де склалася загрозлива ситуація з очищен�
ням фільтратів на звалищах твердих побутових
відходів ВАТ «Київспецтрансу», № 1 і № 5,
а також із нейтралізацією каналізаційних стоків
і зменшенням шкідливих викидів в атмосферу на
Бортницькій станції аерації. Неодноразові спро�
би їх вирішити за допомогою зарубіжних техно�
логій виявилися економічно недоцільними і не

дали позитивних технічних результатів. Упро�
вадження вітчизняних технологій на полігонах
твердих побутових відходів № 1 і № 5 та Бор�
тницькій станції аерації ліквідує загрозу еколо�
гічної катастрофи і позбавить мешканців жит�
лових масивів і гостей міста від неприємних за�
пахів задовго до 2012 року. 

НДІ екології та альтернативної енергетики
вже виграв міжнародний тендер і проводить
роботи щодо впровадження цих технологій на
тютюновій фабриці «Імперіал Тобакко Про�
дакшн Україна», яка має підприємства у 32
країнах світу. Після проектування і будівництва
очисних споруд промислових стоків є перспек�
тива подальшого їх поширення на підприємст�
вах тютюнової галузі. 

Значними забруднювачами є димові викиди
в атмосферу газів металургійних, хімічних, тепло�
і електрогенеруючих, сміттєспалюючих та інших
підприємств. Для вирішення цієї проблеми НДІ
розроблені нові електрофільтри із застосуван�
ням принципів створення високо напруженого
електричного поля за рахунок використання
ультрадисперсних вуглецевих матеріалів. Фільт�
ри з використанням ультрадисперсних матеріа�
лів забезпечують очистку газів на 95–99%. Їх
впровадження дозволить не тільки вирішити
важливу екологічну проблему зменшення тех�
ногенного впливу на навколишнє середовище,
а й створює технічні можливості для вловлюван�
ня рідкоземельних елементів таблиці Менделєє�
ва, які зараз потрапляють в атмосферу разом
з димовими викидами підприємствами чорної
і кольорової металургії, хімічної і паливно�
енергетичної галузей. Розвиток цього екологіч�
ного напрямку робіт відкриває нові можливос�
ті для України, яка є учасницею Кіотського
протоколу і входить у першу десятку найбіль�
ших забруднювачів. Скорочення рівня викидів
дозволить реалізувати частину національних
квот іншим країнам або залучити на вигідних
засадах додаткові інвестиційні ресурси. 
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Фото 8. 
Випробування технології
нейтралізації шкідливих
викидів у повітря на БСА
разом із фахівцями
інституту гігієни та
медичної екології 
ім. О. М. Марзєєва
АМН України.
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Іншими науково�дослідними інститутами
Центру розроблені та підготовлені до впрова�
дження такі теми: 

– розроблення ефективних тест�систем,
готових до впровадження і сертифікованих
в Україні та ЄС, для діагностики інфекційних
хвороб у людини і тварин (гепатитів В і С,
ВІЛ/СНІДу, пташиного грипу тощо), також –
методик діагностики нетоксичних лікарсько�
профілактичних препаратів для лікування
особливо небезпечних вірусних захворювань,
ендокринних розладів та інших тяжких захво�
рювань; 

– розроблення технологій отримання із за�
стосуванням останніх досягнень нанотехнологій
наночасток металів біомедичного призначення
і створення на їхній базі препаратів для ефек�
тивного лікування онкологічних хвороб, захво�
рювань крові, а також інфарктів та інсультів;

– сучасні системи обробки великих масивів
інформації та ефективних технічних засобів
дискретного захисту інформаційних ресурсів. 

Роботи Центру мають важливе значення.
Прискорення впровадження технологій у пріо�
ритетні науково�технічні напрямки створює
умови для підвищення рівня нашої конкурен�
тоспроможності на світовому ринку, сприяє ви�
рішенню проблем технічного переозброєння,
зниженню енергетичної залежності, поліпшен�
ню екологічного стану і медичного забезпечен�
ня населення. 

Науково�технічні досягнення ЦВТ

Розроблені:

1. Нові апаратно�програмні засоби ідентифі�
кації та аутентифікації користувачів на основі
BIK�BAK�технологій, які впроваджені в систему
Національного банку України, закладах освіти
України та в інших відомствах і організаціях. 

2. Ефективні технології економічно доціль�
ного промислового застосування нетрадиційних,
екологічно чистих (в тому числі найбільш перс�
пективних на цей час водневих) джерел енергії. 

3. Новітні, які не мають аналогів, економічно
ефективні і екологічно чисті технології водопід�
готовки та комплексного очищення води і повіт�
ря незалежно від ступеня та характеру їх забруд�
нення до будь�якої заданої глибини очистки. 

4. Ефективні тест�системи, готові до впро�
вадження і сертифіковані в Україні та ЄС, для
діагностики інфекційних хвороб у людини і тва�
рин (гепатитів В,С, ВІЛ/СНІДу, пташиного
грипу тощо) та методик діагностики і нетоксич�
них ефективних лікарсько�профілактичних
препаратів для лікування особливо небезпеч�
них вірусних захворювань, ендокринних розла�
дів та інших тяжких захворювань. 

5. Технології отримання із застосуванням
останніх досягнень нанотехнологій, наночасток

металів біомедичного призначення і створення
на їх базі препаратів для ефективного лікуван�
ня онкологічних хвороб, захворювань крові,
а також інфарктів та інсультів. 

6. Сучасні системи обробки великих маси�
вів інформації і ефективних технічних засобів
дискретного захисту інформаційних ресурсів. 

ІІІ. Перспективні розробки ЦВТ 
на 2008–2009 рік

1. Розроблення концепції, методів та алго�
ритмів підвищення рівня захисту інформації
в мобільних комп’ютерних та телекомунікацій�
них системах. 

2. Розроблення програмно�апаратного ком�
плексу для автоматизації процесу навчання
«Вчитель–Учень». 

3. Створення системи неруйнівного контро�
лю за даними промислової об’ємної комп’ютер�
ної томографії. 

4. Дослідження та розробка апаратно�прог�
рамної складової інтерактивного навчального
середовища територіально розподіленого ви�
щого учбового закладу в рамках концепції уні�
верситету. 

5. Створення технології виробництва тихих
серверів. 

6. Створення технологій проектування комп’ю�
терних систем з конфігурованою архітектурою. 

7. Проектування тихого комп’ютерного кла�
су на базі вільно розповсюдженого програмно�
го забезпечення. 

8. Розроблення концептуальних основ по�
будови систем очищення забрудненого водного
середовища з використанням фізичних безреа�
гентних впливів. 

9. Розроблення принципових основ та мето�
дів очищення повітряного середовища від шкід�
ливих викидів із застосуванням високоактив�
них окислювачів. 

10. Розробка технологічних основ та виго�
товлення макетної установки для повної без�
реагентної нейтралізації в проточному режимі
шкідливих викидів у повітря Бортницької стан�
ції аерації. 

11. Розроблення технологічних основ та ви�
готовлення макетної установки для очищення
фільтратів полігонів № 1 та № 5 міського зва�
лища твердих побутових відходів. 

Студентська наука

В університеті велика увага приділяється
організації науково�дослідної роботи студентів
(НДРС), як важливому чиннику формування
сучасного кваліфікованого фахівця, і створен�
ню всіх умов для творчого наукового пошуку
студентів. За 10 років існування університету
НДРС набула організованого, планомірного
і змістовного характеру. 



Плідно працює студентське наукове това�
риство, яке налічує сьогодні 70 наукових осе�
редків у всіх територіально відокремлених
структурних підрозділах університету (ТВСП).
Мережа студентських наукових формувань
включає 85 наукових гуртків, 27 студентських
навчальних науково�виробничих підрозділів, 5 КБ,
які об‘єднують 3 284 студентів�науковців, що
становить 19,6% від загальної кількості сту�
дентів денної форми навчання. 

У базовій структурі університету в м. Києві
студентське наукове товариство включає три
секції, шість наукових гуртків і 13 СННВП. До
наукової роботи залучено 1 451 студента денної
форми навчання, що становить 36,9% від їх за�
гальної кількості. 

У Рівненському, Карпатському, Луцькому,
Полтавському, Білоцерківському, Сумському,
Кіровоградському інститутах, Броварській фі�
лії науковою роботою займається 70–40%
студентів. 

В університеті послідовно впроваджується
наскрізна тематика НДРС, яка передбачає
комплексне планування і проведення науково�
дослідної роботи студентів, починаючи з молод�
ших курсів і до дипломної роботи. Її практичне
впровадження дає змогу талановитим студен�
там вже на молодших курсах розпочати наукові
дослідження за тематикою кваліфікаційних ро�
біт – від бакалаврських до магістерських.
У 2006/2007 навчальному році було затвер�
джено 1 096 наскрізних наукових тем, зокрема
477 у базовій структурі університету в м. Києві
та 619 у ТВСП. Найбільша їх кількість затвер�
джена у Горлівській філії (138), Рівненському
(126) та Вінницькому (115) інститутах; на ка�
федрах психології (138), соціальної роботи
(103), технології харчування (84) та побутової
електронної апаратури (60) базової структури
університету. 

Сталися позитивні зрушення щодо апроба�
ції результатів наукових досліджень студентів.
Так, у 2006/2007 навчальному році було опуб�
ліковано 186 наукових статей разом зі студен�
тами, що становить 10,3% від загальної кіль�
кості статей. Найбільша кількість наукових
статей студентів опубліковано у Вінницькому
соціально�економічного інституті (86), Кірово�
градському інституті розвитку людини (72),
Мелітопольському інституті екології та соці�
альних технологій (10). Є студентські публікації
у Херсонській філії (5), Миколаївському (4),
Хмельницькому (3) інститутах. 

Разом зі студентами опубліковано понад 560
тез доповідей на конференціях різних рівнів, що
становить 38,3% від загальної кількості тез до�
повідей. Найбільша кількість тез доповідей
студентів опубліковано у базовій структурі уні�
верситету (300), Вінницькому інституті (152),
Кременчуцькій філії (41). 

Значною подією для студентів університету
є Всеукраїнська студентська наукова конфе�
ренція «Молодь: освіта, наука, духовність», яка

щорічно проходить у Києві у квітні. До наукової
роботи в Університеті залучаються студенти
і дистанційної форми навчання. З приємністю
слід відзначити, що велика робота у цьому на�
прямку проводиться в Дубенській філії. Студент
цієї філії дистанційної форми навчання Микола
Мандзюк здобув І місце на ІІІ Всеукраїнській
студентській науковій конференції 2006 року.
У роботі IV конференції взяли участь 539 сту�
дентів, зокрема 436 з базової структури, 95 –
з ТВСП, 8 – з інших ВНЗ України (Національної
музичної академії України, КНУ імені Тараса
Шевченка, НТУУ «КПІ», КНЕУ ім. Вадима
Гетьмана, Київського національного університу
будівництва та архітектури). 

У рамках конференції 2008 року працювали
15 секцій, на яких було заслухано понад 320
доповідей. Як і в минулі роки, активну участь
у роботі конференції брали студенти базової
структури, Броварської філії (1), Білоцерків�
ського інституту економіки та управління (7),
Дубенської філії (1), Житомирського економі�
ко�гуманітарного інституту (13), Івано�Франків�
ської філії (5), Карпатського інституту підприєм�
ництва (м. Хуст) (1), Кіровоградського інституту
розвитку людини (12), Луцького інституту роз�
витку людини (51), Мелітопольського інституту
екології та соціальних технологій (2), Миколаїв�
ського міжрегіонального інституту розвитку лю�
дини (21), Сумського гуманітарного інституту
(10), Херсонської філії (10), Хмельницького інс�
титуту соціальних технологій (11). Кращі допо�
відачі�студенти були нагороджені дипломами та
подяками (196 осіб).

За тематикою студентської конференції було
проведено ІІІ конкурс наукових робіт, у якому
взяли участь 56 студентів, зокрема з базової
структури університету – 11, Хмельницького інс�
титуту соціальних технологій – 11, Вінницького
соціально�економічного інституту – 10, Жито�
мирського економіко�гуманітарного інституту – 6,
Рівненського інституту – 5, Білоцерківського
інституту економіки та управління – 4, Кіро�
воградського, Новокаховського, Сумського
інститутів – по 2, Мелітопольського інституту
екології та соціальних технологій, Дубенської
філії, Київського національного лінгвістичного
університету – по 1.

Активну участь наші студенти беруть у ро�
боті щорічної Міжнародної науково�практич�
ної конференції «Актуальні проблеми навчання
та виховання людей в інтегрованому освітньо�
му середовищі». У 2007 році з доповідями на
восьмій конференції виступили 52 студенти
університету.

У листопаді 2007 року за тематикою цієї
конференції було проведено традиційний
VI конкурс студентських наукових робіт. У ньо�
му взяли участь 64 студенти, у т. ч. 15 – базо�
вої структури, 12 – Дубенської філії, по 9 –
Вінницького соціально�економічного інституту,
Горлівської філії, 8 – Хмельницького інституту
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соціальних технологій, 4 – Сумського гумані�
тарного інституту, 3 – Луцького інституту роз�
витку людини, 2 – Полтавського інституту еко�
номіки і права, по 1 – Івано�Франківської філії,
Миколаївського міжрегіонального інституту
розвитку людини. Переможцями конкурсу стали
І. О. Вергелес, Ю. О. Лопирьова, О. В. Лопу�
шанська (Київ), Т. А. Шумовська (Хмельниць�
кий), Л. О. Малютіна (Суми), Вельмик Світла�
на, Страймастер Кристина (Горлівка) та інші. Усі
переможці отримали дипломи та грошові премії.

Разом з ВМГО студентів�інвалідів «Гаудеа�
мус» у листопаді 2007 року був проведений IV
конкурс наукових робіт студентів з інвалідніс�
тю, на який було подано 

21 наукову роботу. Серед них 13 робіт від ба�
зової структури, 2 – з Миколаївського інституту,
по 1 роботі – з Вінницького, Рівненського,
Сумського, Мелітопольського інститутів, Бро�
варської та Кременчуцької філій. Студенти�пе�
реможці та призери конкурсу отримали дипло�
ми та іменні стипендії у 5 номінаціях, зокрема
стипендії ім. проф. Н. П. Воллернера, проф.
Н. Г. Дорофеєвої, проф. Ш. Равер�Лампман та
Г. Лампмана, стипендію Національної асамблеї
інвалідів України. Серед них: А. І. Пазич,
Т. В. Форостовець, Л. М. Гненна, О. І. Луканіна,

К. Г. Смірнова (Київ), І. О. Яворська (Хмель�
ницький), А. Д. Білоус (Суми) та інші. Спеціаль�
ні призи були вручені за творчі розробки і від
ВМГО студентів�інвалідів «Гаудеамус». 

Студенти університету, як завжди, беруть
активну участь у міжнародних, всеукраїнських
та загальноуніверситетських конкурсах сту�
дентських наукових робіт, на які було подано
313 робіт, з них отримали призові місця 98 сту�
дентів. Студенти університету брали участь
у Всеукраїнському конкурсі студентських на�
укових робіт з природничих, технічних і гумані�
тарних наук у 2006/2007 навчальному році. Се�
ред переможців цього престижного конкурсу
є студенти�»українці». Зокрема, студентка Лу�
цького інституту розвитку людини О. М. Мар�
чук. виборола І місце з напрямку «Документоз�
навство, архівознавство», студентка VI курсу
спеціальності «Психологія» О. А. Скрипка зай�
няла ІІ місце у галузі педагогічних наук, у т. ч.
педагогічної і вікової психології. Студент Жи�
томирського інституту Ю. Прес посів ІІ місце
у галузі «Фізичне виховання і спорт», а студен�
тка Хмельницького інституту Г. С. Волгіна на�
городжена заохочувальним дипломом за участь
у конкурсі у цій же галузі. Студенти Сумського
інституту Л. О. Малютіна та В. М. Шерстюк

Фото 9–11. Переможці v конкурсу студентських наукових робіт, 
проведеного в рамках VIII міжнародної науково�практичної конференції



взяли участь у підсумковій конференції за нап�
рямом «Фізична реабілітація», яка відбулася
у Львові і отримали заохочувальні дипломи. 

У межах Болонського процесу було запо�
чатковано нову, сучасну форму міжнародної
навчально�наукової співпраці – участь студен�
тів різних країн у Європейському віртуальному
науковому семінарі з питань сталого розвитку.
Упродовж двох років 14 студентів кафедр еко�
логії, перекладу та міжнародної інформації Уні�
верситету «Україна» у складі віртуальних сту�
дентських міжнародних груп проводили наукові
дослідження, спілкувалися через інтернет зі
студентами університетів Франції, Нідерландів,
Польщі, Румунії, Німеччини, Бельгії, обміню�
вались результатами своїх досліджень, отриму�
вали оцінки від міжнародної команди виклада�
чів. Семінар значно підвищив зацікавленість
наших студентів у спілкуванні із зарубіжними
ровесниками, виявив високий рівень фахової
підготовки в нашому університеті, готовність
до міжнародного спілкування «на рівних». Пе�
решкодами для участі у науковому семінарі ін�
ших студентів стали недостатня підготовка
з англійської мови та невміння виконувати опе�
ративні завдання у точно зазначені терміни. 

Участь студентів університету в різноманіт�
них заходах є однією з важливих форм інтеграції
науки в навчальний процес і вагомим підґрун�
тям для їх становлення як майбутніх науковців.
Підтвердженням цього можна назвати прове�
дення традиційної щорічної науково�практич�
ної конференції «Мій науковий дебют» у Ду�
бенській філії, де поряд зі студентами мають
можливість спробувати себе у науковій роботі
учні�старшокласники — майбутні першокурс�
ники нашого закладу. 

Важливе місце у структурі навчально�вихов�
ного процесу займають студентські навчально�
науково�виробничі підрозділи (СННВП), у яких
студенти набувають практичних професійних
навичок. На сьогодні в університеті створено
27 СННВП, до роботи в яких залучено 633 сту�
денти, що складає 3,8% від загальної кількості
студентів денної форми навчання. 

У базовій структурі університету працюють
13 СННВП, серед учасників – 316 студентів
денної форми навчання, що становить 8%. 

Найвагоміші результати мають «Юридична
клініка «Феміда», «Бюро перекладу «Future»,
«Олімпія», «Папірус», «Творчі майстерні»,
«Українська мова в інформаційному просторі»,
«Технолог», «Обертон», «Психологія студен�
та», «Інсайт». 

З року в рік стабільно працює СННВП
«Юридична клініка «Феміда» (далі – клініка).
Під керівництвом викладачів�кураторів (Т. Т. Кі�
лічави, А. Л. Терещенка, І. П. Сидоряк) студен�
ти�клініцисти залучалися до практичної право�
застосовчої діяльності на базі громадської
приймальні, надаючи громадянам консультації
з правових питань та необхідні юридичні послу�
ги. Консультаційна діяльність у клініці є однією
із форм навчання на факультеті правознавства
та міжнародних відносин і здійснюється безвід�
ривно від навчального процесу. Студенти�пра�
вознавці вивчають навчальну дисципліну «Юри�
дична клініка». У 2006–2007 навчальному році
Міжнародний фонд «Відродження» підтримав
соціальний проект «Дорога додому», розробле�
ний фахівцями клініки, що спрямований на орга�
нізацію надання безоплатної правової допомоги
та правової освіти окремій категорії громадян –
випускникам інтернатних закладів із числа сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На базі клініки у 2006–2007 н. р. пройшли прак�
тику 24 студенти 2–5 курсів. 

Успішно працюють СННВП «Юридична
клініка» і в ТВСП університету, які були створе�
ні у рамках виконання гранту від Міжнародного
фонду «Відродження», зокрема у Полтавському,
Хмельницькому, Миколаївському, Кіровоград�
ському інститутах. Розпочала роботу і перебу�
ває на на стадії становлення «Юридична кліні�
ка» в Дубенській філії. 

Добре налагоджена робота у СННВП «Бю�
ро перекладу «Future» (викладач�наставник
Н. Я. Козліковська). Його учасники постійно
супроводжують іноземних гостей університету,
працюють перекладачами на наукових семінарах,
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Фото 12, 13. За роботою учасники CННВП «Юридична клініка «Феміда»



інших заходах, роблять письмові переклади
навчальної літератури та ділового листування. 

Активно залучаються до проведення занять
з фізичного виховання для студентів з інвалід�
ністю учасники СННВП «Олімпія» (викладач�
наставник Л. В. Адирхаєва). Постійно беруть
участь у конкурсах та виставках творчих робіт
учасники СННВП «Творчі майстерні» (викла�
дач�наставник О. Р. Горбик). Їхній доробок –
дизайнерські проекти оформлення оздоровчої
бази університету в смт Міжгір’я та музею уні�
верситету в новому корпусі у Святошині. 

Учасники СННВП «Українська мова в ін�
формаційному просторі» надавали консульта�
ційні послуги населенню м. Києва у громад�
ській мовознавчій приймальні, яка працювала
у СШ № 168. Також було проведено шість пря�
мих ефірів на Українському радіо за участю
викладачів кафедри української мови та літера�
тури і студентів�активістів. 

Надають стенографічні та інформаційно�дру�
карські послуги учасники СННВП «Папірус»
(викладач�наставник І. М. Ломачинська). Ак�
тивно працює СННВП «Технолог» (викладач�
наставник М. М. Калакура), учасники якого
виконували технологічні дослідження за кафед�
ральною тематикою і постійно обслуговують
усі університетські заходи. 

Учасники СННВП «Обертон» допомагають
викладачам кафедри побутової електронної
апаратури у підготовці навчально�методичного
забезпечення лабораторних робіт. 

Силами учасників СННВП «Бліц�друк» був
підготовлений до видруку збірник тез доповідей
IІІ Всеукраїнської студентської наукової кон�
ференції «Молодь: освіта, наука, духовність». 

Учасники СННВП «Психологічна студія
«Інсайт» беруть участь у наукових досліджен�
нях кафедри психології та Центру практичної
психології, допомагають проводити практичні
роботи на базі соціальної служби Деснянсько�
го району і служби по роботі з неповнолітніми. 

Є вагомі практичні результати діяльності
СННВП Хмельницького інституту, зокрема,
Центру соціологічних та психологічних дослі�
джень та психологічної допомоги, Центру соці�
ально�педагогічної реабілітації, Центру фізичної
реабілітації. Студенти науковці беруть участь

у здійсненні конкретних соціологічних дослі�
джень, залучаються до виконання НДР інституту. 

У Миколаївському інституті при кафедрі ту�
ристичного та ресторанного бізнесу плідно пра�
цює бізнес�інкубатор «Кейтеринг», учасники
якого розробили і впровадили проекти обслуго�
вування святкових вечорів «Новорічний стіл»,
«Бар безалкогольних напоїв» та інших. 

У Житомирському економіко�гуманітарно�
му інституті упродовж семи років функціонують
студентська соціологічна служба, соціологічна
лабораторія, англійський клуб, гурток «Реабі�
літолог». Студенти інституту у квітні–травні
2007 року взяли активну участь у заході моло�
діжного об’єднання «Євроклуб» – «Інформа�
ційні дні Європейського Союзу у школах сіль�
ської місцевості». Викладачі і студенти були
активними учасниками Всеукраїнської наради
за участю Президента України В. А. Ющенка
«З любов’ю до дітей». 

Наукові видання університету

Велика увага приділяється науково�видав�
ничій діяльності університету. Серед періодич�
них видань університету – щорічний збірник
наукових праць «Актуальні проблеми навчання
та виховання людей з особливими потребами»,
який є фаховим у галузях педагогічних і психо�
логічних наук; науково�методичний збірник
«Проблеми освіти» та збірник наукових праць
«Проблеми педагогічних технологій», які є фа�
ховими у галузі педагогічних наук; журнал
«Освіта регіону»; науково�методичне видання
«Вісник університету «Україна». 

Щорічно видаються збірники тез доповідей
міжнародних науково�практичних конференцій
«Актуальні проблеми навчання та виховання
людей в інтегрованому освітньому середовищі»
(м. Київ), «Молодь в умовах нової соціальної
перспективи» (м. Житомир), «Сучасні педаго�
гічні технології і освітні системи ХХІ століття»
(м. Кіровоград), всеукраїнських конференцій
«Молодь: освіта, наука, духовність» (м. Київ),
«Новітні технології підготовки фахівців вищої
школи в сучасних умовах» (м. Горлівка) та ба�
гато інших. 
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Фото 14. 
Роботи учасників СННВП «Творчі майстерні»

Фото 15. Виставка виробів
учасників СННВП «Технолог»
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Розділ 6



Один з найбільших університетів краї�
ни – Університет «Україна» –
прийшов до свого десятиріччя флаг�

маном інноваційної моделі розвитку сучасного
університету. З кожним роком удосконалюються
форми і методи навчання студентів, упроваджу�
ються нові сучасні програми, орієнтовані на пе�
редові європейські та світові моделі. 

Університет підтримує і постійно розширює
географію міжнародних зв’язків з навчальними
закладами, міжнародними фондами, громад�
ськими організаціями країн близького зарубіж�
жя, Європи, Азії, США, Канади та Японії.
Співробітництво університету в науково�освіт�
ній сфері із зарубіжними фахівцями дозволяє
йому інтегруватися в європейський та світовий
освітній і науковий простір. 

У рамках договорів про співпрацю здійсню�
ється співробітництво в галузі науки і освіти,
обмін студентами та викладачами з такими ви�
щими навчальними закладами і науковими ус�
тановами:

– Державний університет Нью�Йорка,
Кортланд, США. 

– Карконоський колегіум, м. Єленья Гура,
Польща. 

– Сілезький технічний університет, м. Гліві�
це, Польща. 

– Російська економічна академія ім. Г. Пле�
ханова, м. Москва. 

– Інститут нанотехнологій фонду приклад�
них досліджень ім. Баї Золтана, м. Мішкольц,
Угорщина. 

– Інститут фізичної хімії Румунської Акаде�
мії, м. Бухарест, Румунія. 

– Інститут ім. Йозефа Стефана, м. Любля�
на, Словенія. 

– Російський державний інститут відкритої
освіти МОН Росії, м. Москва. 

– Інститут експертизи змісту освіти і духов�
но�морального виховання, м. Москва. 

– Пензенська технологічна академія Пен�
зенського державного університету, м. Пенза,
Росія. 

– Московський державний агроінженерний
університет ім. В. Горячкіна, м. Москва, Росія. 

– Міжнародна академія проблем людини
в авіації та космонавтиці ім. Ю. О. Гагаріна,
м. Москва. 

– Люблінський державний університет
ім. М. Склодовської�Кюрі, м. Люблін, Польща. 

– Мозирський педагогічний університет,
м. Мозир, Білорусія. 

– Методичний центр китайської народної
медицини «Вєнь У», Провінція Шань�Дунь,
Китай. 

– Асоціація українсько�китайської спів�
дружності, Китай. 

– Міжнародний центр із Джен�Дзю�тера�
пії, Китай. 

– Корпус Миру США. 
– Представництво Європейської комісії

в Україні. 
– Штудгартський університет, м. Штуд�

гарт, Німеччина. 
– Вища школа бізнесу та підприємництва,

м. Острівець�Святогжинський, Польща. 
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Фото 1. Викладачі університету беруть участь у міжнародних конференціях та виставках: 
у Польщі (Краків), Німеччині (Карлсруе), Франції (Париж), США (Нью�Йорк), 
Румунії (Клуш), Росії (Москва, Санкт�Петербург), Білорусії (Могильов) та інших. 



– Центр навчання та виховання, м. Тарнов,
Польща. 

– Польський кардіологічний центр, Устронь,
Польща. 

– Познанська сільськогосподарська акаде�
мія ім. Августа Цешковського, м. Познань,
Польща. 

– Закрита акціонерна спілка «Kemi ir
Daisotra», м. Алитус, Литва. 

– Корпорація ДЕНАС МС Регіональний
Центр Адаптивно�рецепторної терапії, м. Єка�
теринбург, Росія. 

– Консалтингова компанія Zenit Internatio�
nal, м. Стокгольм, Швеція. 

– Університет Менеджменту та Адміністра�
ції, м. Замость, Польща. 

– Громадська організація «Зірки Миру»,
Японія. 

Університет підтримує ділові зв’язки з Між�
народним жіночим клубом м. Києва, який виді�
лив грант на створення Центру планування та
розвитку кар’єри для студентів з інвалідністю.
Члени клубу постійно поповнюють медіатеку
СННВП «Бюро перекладу «Future» відеокасе�
тами з англійськими фільмами, навчальною
і художньою літературою іноземними мовами. 

Університет співпрацює з професором
К. Цайнінгером (США), який організував по�
стійно діючий семінар для викладачів та адмініс�
трацією «Менеджмент у вищій освіті» та що�
річно виступає з відкритими лекціями перед
студентами університету. Р
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Фото 2, 3. Церемонія присвоення університету статусу «Університету миру»



У рамках програми академічних обмінів
Фулбрайта (США) в університеті працювали
відомі вчені в галузі супроводу студентів з інва�
лідністю, професор Ш. Равер�Лампман та до�
цент М. К. Вейшаар, плідна співпраця з якими
триває: результати спільних наукових дослі�
джень публікуються в наукових виданнях, ви�
ходять спільні науково�методичні матеріали.
Ш. Равер�Лампман і Г. Лампман з 2005 року
започаткували дві іменні стипендії у номінаціях

«Психологічні та соціальні науки» та «Філоло�
гія» для переможців конкурсів наукових робіт
студентів з інвалідністю, які були проведені
у 2005–2007 роках. 

Налагоджено обмін науково�методичними
матеріалами з питань навчання людей з особли�
вими потребами із зарубіжними колегами уні�
верситету: професором П. Міттлером (Велика
Британія), доцентом М. Коні Вейшаар (США),
Е. Ліндберг і Б. Лінтон (Швеція) та іншими. 
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Фото 4, 5. Церемонія присвоення університету статусу «Університету миру»



Університет плідно співпрацює з інформа�
ційно�аналітичним центром Посольства США
в Україні, з Програмою Організації Об’єднаних
Націй – «ПРООН�Україна», спільно проведе�
но ряд міжнародних конференцій, зокрема «Ін�
тернет для вчителів», «Маркетинг у США». 

У рамках виконання міжнародних грантів
від урядів Німеччини, Угорщини, Ірландії та
Чорногорії студенти університету брали участь
у міжнародних семінарах, літніх школах та сту�
дентських олімпіадах. 

Перспективи діяльності 
Українсько�Ібероамериканського 

інституту з розвитку 
транснаціональної освіти і науки

Відповідаючи на виклик світових процесів
щодо глобалізації вищої освіти і науки, Універ�
ситет «Україна»,  активізував і свою міжнарод�
ну діяльність, звернувши увагу на динамічний
і перспективний регіон світу в Західній півкулі –
країни Латинської Америки. Відтак логічним
кроком стало створення Українсько�Ібероаме�
риканського інституту, сфера діяльності якого
розповсюджується на ібероамериканські краї�
ни, до яких належать 33 держави Латинської
Америки, а в Європі – Іспанія та Португалія. 

Відновлення співробітництва з країнами Ла�
тинської Америки у галузі освіти і науки має для

України особливе значення. За радянських часів
майже п’ятдесят тисяч латиноамериканських
студентів із Куби, Перу, Чилі, Бразилії, Нікара�
гуа, Домініканської Республіки, Колумбії отри�
мали в Україні вищу і середню спеціальну освіту,
багато з яких і зараз є основою науково�викла�
дацької, технічної та управлінської еліти на
батьківщині. 

Країни Латинської Америки з 500�мільйон�
ним населенням і 500�тисячною українською
діаспорою, навпаки, можуть бути стабільним
постачальником студентської молоді, врахову�
ючи незадоволений попит на отримання вищої
освіти в усіх країнах регіону. 

Окрему категорію громадян становлять
представники мільйонної громади так званої
«четвертої хвилі» української еміграції, які осі�
ли в Португалії та Іспанії і залучення яких до
освітянських проектів може полегшити їх соці�
альний статус у країнах тимчасового перебу�
вання, а згодом, і в Україні. 

Університет «Україна» ініціює масштабний
проект українського прориву на латиноамери�
канський континент, встановивши міжнародні
зв’язки з 20�ма університетами регіону. 

Серед пріоритетних завдань Університету
«Україна» за кордоном є створення двосторонніх
навчальних центрів і філій з урахуванням особ�
ливостей кожного університету�партнера і пріо�
ритетними завданнями Університету «Україна». 
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Фото 6, 7. Шарон Равер�Лампман, професор Олд�Домініонського університету (США)

Фото 8, 9. Делегація викладачів школи для дорослих (м. Ханінг, Швеція)



Особливістю такого проекту транснаціо�
нальної освіти є отримання випускниками філій
іноземного й українського дипломів, а в більш
широкому контексті – досягнення домовленос�
тей щодо підписання міжурядових угод про вза�
ємне визнання дипломів з країнами регіону та
міжнародних угод про співробітництво в галузі
освіти і науки. 

На черзі створення при Університеті «Укра�
їна» навчальних центрів іспанського та порту�
гальського університетів за актуальними для
України спеціальностями, також із видачею
подвійних дипломів. 

Серед прогресивних форм транснаціональ�
ної освіти будуть активно впроваджуватися такі
програми:

– Дистанційна/кореспондентська освіта;
– Дистанційна/кореспондентська освіта

з місцевою підтримкою;
– Програми�близнюки;  
– Спільні програми; 
– Місцеві філії іноземних навчальних за�

кладів.  
Найпоширеніша форма навчання – дистан�

ційна/кореспондентська освіта з місцевою під�
тримкою. Проте в кожній країні є свої особли�
вості законодавчого регулювання транснаціо�
нальної освіти, які й будуть братися до уваги. 

Істотні резерви співробітництва існують
у сфері інтенсифікації українсько�латиноамери�
канського (і особливо українсько�бразильського)
науково�технічного обміну науково�технічними
знаннями та послугами, а також спільного про�
ведення досліджень і розробок, у тому числі за
допомогою спільних підприємств, які дають
швидкий економічний ефект без значних вит�
рат на матеріально�технічну базу і утримання
великого персоналу. Такі СП могли б просува�
ти численні новітні розробки, які з тих чи інших

причин поки що не доведені до комерційної ста�
дії в Україні. 

Великі резерви існують у продажу ліцензій
на високотехнологічну продукцію, попит на яку
у Бразилії (а також у Мексиці й Аргентині) ду�
же високий. 

На сьогодні вже існує зацікавленість країн
Латинської Америки у співробітництві з Украї�
ною у сфері наукових досліджень далекого кос�
мосу, інтерферометрії та радіоастрономії, ін�
ших питань у галузі використання космосу
у мирних цілях. Лише українсько�бразиль�
ських угод у космічній галузі підписано п’ять.
Є всі передумови для аналогічної співпраці
з Чилі, Мексикою, Аргентиною. 

Разом з тим негативну роль відіграє необіз�
наність сторін про можливості один одного щодо
правових аспектів науково�технічного співро�
бітництва (особливо з питань патентів і ліцен�
зування). Відсутній державний банк даних нау�
кових винаходів і передових технологій для
пропозицій іноземним країнам. Вирішенням
цієї проблеми міг би стати спеціалізований
сайт в Інтернеті, наповненням якого планують
займатися спеціалісти Ібероамериканського
інституту. Університет «Україна» може залуча�
ти до виконання спільних міжнародних науко�
вих проектів інші університети й академічні інс�
титути в якості третіх сторін. 

Іншою формою співробітництва у науково�
технічній сфері можна назвати створення спіль�
них підприємств з торгівлі науково�технічними
знаннями і надання інжинірингових послуг. 

Наукове співробітництво з усіма латиноаме�
риканськими країнами має широку перспективу.
Можна зазначити, що лише у Мексиці за остан�
ні роки працювали понад п’ятсот українських
науковців як у національних університетах, так
і в дослідницьких центрах. 
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Розділ 8



Студентське самоврядування

Духом студентства стіни Університету
«Україна» просякнуті наскрізь. Адже
активне студентське життя з’явилося

тут уже з появою перших студентів. 
Із самого початку історії університету хлоп�

ці і дівчата почали змагатися на президентських
виборах студентського самоврядування. Друж�
на студентська родина почала рости: з’явилися
перші активісти, перші лідери. 

Наші лідери. Студентськими президентами
університету здебільшого були дівчата (Поліщук
Людмила, Букатова Діана, Коляда Анастасія).
Вони зачаровували виборців своєю харизмою,
креативністю та щирим бажанням покращити
життя студентів. Проте одного разу 2003 року на
виборах перемогу здобув Кондратенко Олексій
(студент спеціальності «Соціальна робота»). Він
підкорив жіночу половину студентства своєю на�
дійністю та цілеспрямованістю. Саме у період
його президентства студентське самоврядуван�
ня почало працювати системно і злагоджено. 

Законодавчі основи. На початку станов�
лення активної політичної позиції студентства
«України» величезна увага приділялася ролі
кожного студента у виборчому процесі, забезпе�
чувалося пряме виборче право. Проте згодом,
через численні зовнішні чинники (з’явилося де�
кілька корпусів, студентів стало кілька тисяч),
організовувати цей процес стало дедалі склад�
ніше. Вибори обмежилися голосуванням пред�
ставників академічних груп – старост. Проте
2008 року, для активізації громадянської пози�
ції студентів університету і популяризації діяль�
ності студентського самоврядування, знову за�
початковується проведення прямих виборів. 

Тепер президентом студентського самовря�
дування може стати не будь�який студент, а ли�
ше той, хто пройде усі випробування: проведе
успішну рекламну кампанію, створить обґрун�
товану передвиборну програму, організує будь�
який студентський захід, так звану передвибор�
ну акцію, виступить на дебатах кандидатів
і, відповідно, наповнить довірою серця кожного

зі студентів. Передвиборна програма прово�
диться на високому професійному рівні, з якіс�
но виконаними агітаційними матеріалами,
прес�конференціями тощо. 

Ось як виглядали біографія, звернення до
виборців і передвиборча програма чинного пре�
зидента студентського самоврядування Коляди
Анастасії (студентки спеціальності «Соціальна
робота»).

КАНДИДАТ НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
КОЛЯДА АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА

НАЙДЕМОКРАТИЧНІШОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ –

НАЙАКТИВНІШЕ СТУДЕНТСЬКЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ

Вік: 18 років
Місце навчання:
1. Факультет соціальних технологій, спеці�

альність «Соціальна робота», ІІ курс, група
СР�41, денна форма навчання. 

2. Інститут дистанційного навчання, спеціа�
льність «Правознавство», ІІ курс, група П�02,
дистанційна форма навчання. 

СТИСЛА БІОГРАФІЯ
Навчання:
1991–1993 роки – школа Монтессорі
1993–2001 роки – загальноосвітня серед�

ня школа № 24
2001–2003 роки – ліцей бізнесу «Крок»
2004 рік – Університет «Україна»
дотепер – спеціальність «Соціальна робо�

та», денна форма навчання
2004–2005 роки – спеціальність «Право�

знавство», заочна форма навчання
2005 рік – спеціальність «Правознавство»
дотепер – дистанційна форма навчання.
На обох спеціальностях навчається на «від�

мінно». 
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Фото 3. Коляда Анастасія
(2006–2008 рр.)

Фото 1. Поліщук Людмила
(2001–2003 рр.)

Фото 2. Кондратенко Олексій
(2003–2004 рр.) 



Додаткові освітні програми:
1993–2000 роки – музична школа № 5

ім. Ревуцького, клас фортепіано
2000 рік – психологічний тренінг «Подо�

рож у майбутнє», «Молодіжна лідерська про�
грама»

2000 рік – курси фітодизайну
2005 рік – курси водіїв.
Досвід громадської та іншої позанавчаль�

ної діяльності:
2000 рік – активний учасник соціального

проекту «Допомога дитячому будинку�інтерна�
ту міста Боярки»

2001–2003 роки – президент учнівського
самоврядування і класу�ліцею «Крок»

2001 рік – дотепер – активний учасник
збору�походу «Козацькими шляхами», керів�
ник групи в оздоровчих літніх наметових табо�
рах «Витоки»; організація і проведення тренін�
гових програм за методом «Рівний – рівному»;
постійний учасник туристичного клубу (походи
на Говерлу, гірськолижний туризм у Бескиді (За�
карпаття), поїздки до Кам’янця�Подільського,
Одеси, Переяслава�Хмельницького, Чернігова);

активіст профорієнтаційної діяльності, організа�
тор PR�акцій; безвідмовний волонтер студент�
ської соціальної служби, зокрема на фестивалі
творчості дітей�інвалідів «Повіримо у себе», за�
гону Дідів Морозів і Снігурок; учасник пробігів
«Заради життя»; ведуча І фестивалю творчості
«Сяйво надій»; учасник Помаранчевої револю�
ції; організатор різдвяного відпочинку студентів
у Карпатах; учасник наукової конференції
«Молодь, освіта, наука, духовність»; поза�
штатний кореспондент газети «Університет
«Україна», з 2005 року – міністр міжфілійних
зв’язків Кабінету міністрів студентського само�
врядування.

Нагороджена численними дипломами, гра�
мотами, подяками, грошовими преміями, серед
яких – подяки Київського центру соціальних
служб для молоді. 

Проте основне для лідера – уміння вести за
собою людей, об’єднувати найкреативніших та
найактивніших. Саме з таких людей сформував�
ся Кабінет міністрів та Парламент. На загальних
зборах було затверджено статут студентського
самоврядування – таку собі Конституцію на�
шої «студентської держави». 
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Університет сьогодні Університет завтра

1 2

Актуальність діяльності студентського самоврядування

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

Щорічно буде проводитись анкетування всіх студен�
тів для виявлення їхніх бажань та пропозицій щодо
влаштування їхнього власного студентського життя,
які аналізуватимуться і втілюватимуться в життя ор�
ганами студентського самоврядування.

Рівний доступ до студентського життя студентів різних форм навчання

Молоді студенти заочної та дистанційної форми на�
вчання взагалі не задіяні у студентському житті, ос�
кільки існує стереотип, що вони у цьому не зацікавлені.

Усіх студентів дистанційної та заочної форм навчання
будуть інформувати про життя університету і запро�
шувати до активної участі в ньому.

Інформування студентської громадськості про події
студентського життя відбувається пост�фактум, та
навіть ця інформація часто не доходить до студентів.

У газеті та на веб�сайті Університету «Україна» буде
створена постійна сторінка студентського самовря�
дування, яка розповідатиме про всі плани та звер�
шення.

Повноцінне використання унікальних можливостей розгалуженої мережі

В університеті є величезна кількість філій та центрів
дистанційного навчання, розташованих по всій Укра�
їні, але студенти обмежуються переважно спілкуван�
ням у межах своєї територіальної одиниці.

В університеті діятиме система міжфілійних зв’язків,
за допомогою якої студенти матимуть змогу подоро�
жувати по всій Україні, знайомлячись з історичними
і культурними пам’ятками України, економіко�про�
мисловими досягненнями регіонів і збагачуючись
надбанням нових друзів – студентів усіх філій уні�
верситету.

Участь студентства у спортивному житті

Відбувається дуже багато спортивних змагань різно�
манітних напрямів, окремі спортсмени й університет
загалом виборюють престижні нагороди, проте цей
рух ще не досяг загальностудентського визнання.

Буде створена студентська група підтримки, яка матиме
власні композиції і форму, виступатиме на змаганнях
університетського значення, а згодом і міжуніверси�
тетського масштабу. Ініціативна група інформувати�
ме студентів про спортивний рух, пропагандуючи
здоровий спосіб життя і всіляко залучаючи контин�
гент студентів до спортивної діяльності.

Участь студентства у культурному житті

Дуже багато талановитих студентів університету вза�
галі не задіяні у культурно�масовій діяльності через
слабку поінформованість і незацікавленість.

Усю талановиту молодь, яка навчається в універси�
теті, заохочуватимуть до участі у художній самодіяль�
ності та культурних заходах, їх організації та прове�
денні.

Таблиця 1



Чим ми займаємося? 

Напрямки діяльності Кабінету міністрів
охоплюють усі сфери студентського життя:
навчальний процес, виховну діяльність, соці�
альні програми, розважальні заходи, захист
прав студентів, співпрацю з іншими організаці�
ями, туристичні поїздки, а також інформування
студентів про всі ці заходи. Найважливіше,
щоб над цим усім працювала дружна команда,
де: один за всіх, і всі за одного. Для цього регу�
лярно організовуються збори студентського са�
моврядування, ради лідерів студентського са�
моврядування. 

А цієї весни, вперше в «Україні», у березні
2008 р. відбувся туристсько�краєзнавчий похід
для членів студентського самоврядування
у м. Боярка. 

Основні завдання міністерств

Міністерство освіти та виховання:
– сприяти покращенню навчального

процесу в університеті, у кожній групі;
– організовувати та брати участь

в організації семінарів, круглих столів, дис�
путів;

– співпрацювати з проректорами з на�
вчально�методичної роботи, з наукової
роботи, з управлінням навчально�виховної
роботи;

– організовувати роботу студентсь�
кого наукового товариства. 

Міністерство культури та мистецтв:
– Організація та проведення загально�

університетських заходів;
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Закінчення табл. 1

1 2

Участь у волонтерській діяльності

Недосконалою є система волонтерського руху в ме�
жах університету.

На кожному факультеті буде створено загін волонте�
рів, які проходитимуть навчання у школі волонтерів,
братимуть активну участь в організації та проведенні
університетських та позауніверситетських заходів.

Участь в організації навчально�виховного процесу

Студенти практично не беруть участі в організації
навчально�виховного процесу, не дають пропозицій
щодо його удосконалення.

Студентське самоврядування братиме участь у скла�
данні розкладу занять, за потреби здійснюватиме ан�
кетування студентів щодо оцінки педагогічної май�
стерності викладачів.

Не в повній мірі використовуються переваги розта�
шування університетського гуртожитку, сприятливі
для організації відпочинку, в самому гуртожитку від�
сутні представники самоврядування.

Студентське самоврядування буде активно цікавити�
ся умовами проживання студентів у гуртожитках
і допомагатиме організовувати їхній побут, відпочи�
нок і дозвілля.

Студенти намагаються вирішувати конфліктні ситуа�
ції, проблеми з розкладом занять та захищати свої
права самотужки.

Студентське самоврядування захищатиме права сту�
дентів перед керівництвом університету; допомага�
тиме у розв’язанні конфліктів у студентсько�викла�
дацькому середовищі.

Активна участь в управлінні університетом

Студентське самоврядування практично не бере
участі в управлінні університетом, його думка не до�
водиться до керівництва університету.

Студентське самоврядування буде активно шукати
шляхи реальної допомоги студентству у вирішенні
нагальних проблем розбудови рідного університету,
проблем організації навчально�виховного процесу,
підвищення його якості та наближення світової ін�
теграції.

Участь в управлінні працевлаштуванням, підтримання зв’язків із випускниками

Після закінчення університету втрачається живий
зв’язок із його випускниками.

Асоціація випускників підтримуватиме постійний
контакт з нашими випускниками, здійснюватиме мо�
ніторинг життєвої успішності випускників універси�
тету, готуватиме пропозиції щодо підготовки програм
підвищення кваліфікації випускників, розроблятиме
заходи щодо підвищення ефективності працевлашту�
вання з точки зору взаємної відповідності запитів ро�
ботодавців і випускників.

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

На сучасному етапі студентство не бачить діяльності
органів студентського самоврядування, а студенти уні�
верситету, які беруть участь у міжвузівських заходах,
переважно не афішують місце свого навчання.

В університеті з’явиться потужний студентський ак�
тив, який братиме активну участь у заходах за межа�
ми університету і запрошуватиме до участі у наших
заходах студентів усієї країни.



– організація та проведення заходів,
ініційованих студентами (позапланових);

– організація гуртків художньої само�
діяльності та клубів за інтересами. 

Міністерство спорту та туризму:
– організація спортивних змагань та

спортивних тренувань;

– організація університетської олім�
піади;

– організація і проведення спортивних
змагань з іншими ВНЗ міста та територі�
ально відокремленими підрозділами універ�
ситету;

– організація туристичних мандрівок. 
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Фото 4, 5



Р
о

з
д

іл
 8

 
С

ту
д

е
н

тс
ьк

е
 с

а
м

о
в

р
я

д
ув

а
н

н
я

, 
гр

о
м

а
д

с
ьк

і …

166

Міністерство охорони здоров’я (у зв’язку
зі специфікою університету, формування цього
міністерства має важливе значення, особливо
для студентів, які мають особливі потреби):

– володіння інформацією про контин�
гент студентів�інвалідів Університету
«Україна»;

– організація побуту студентів Уні�
верситету «Україна». 

Міністерство соціальної політики:
– упровадження волонтерського руху

в університеті, що є важливим кроком
вперед у процесі соціалізації молодої особи;

– організація круглих столів, зустрічей
зі спеціалістами із соціальної роботи, мо�
лодіжної політики;

– організація студентської соціальної
служби. 

Фото 6. VII Рада лідерів студентського самоврядування на базі Кременчуцької філії, 2006 р. 

Фото 7. Весела туристська громада



Міністерство фінансів:
– віднаходження коштів на певні захо�

ди згідно з рішенням Ради студентського
парламенту;

– складання та затвердження бюдже�
ту студентської громади;

– складання та оформлення звітів про
витрачені кошти з усією відповідною до�
кументацією. 

Міністерство внутрішніх справ:
– організація чергування в аудиторіях;
– здійснення контролю за поведінкою

під час навчання та в позанавчальний час;
– здійснення заходів щодо охорони гро�

мадського порядку під час загальноунівер�
ситетських заходів;

– стеження за виконанням правил по�
ведінки в Університеті «Україна». 

Міністерство міжфілійних відносин (ви�
никло на основі специфіки університету):

– підтримування зв’язків із територі�
ально відокремленими підрозділами Універ�
ситету «Україна»;

– поширення інформації про універси�
тет в інші регіони країни та за кордон;

– вивчення і розповсюджування пози�
тивного досвіду територіально відокремле�
них підрозділів університету та інших ВНЗ. 

Співпраця з адміністрацією

Адміністрація університету завжди допома�
гала студентам у реалізації їхніх планів та під�
тримувала майже всі пропозиції. 

Саме завдяки такій тісній співпраці у сту�
дентів «України» з’явилася своя форма: спо�
чатку – типові сині футболки, жовті хусточки
та блайзери з логотипами університету, тепер
– гольфи з надписами «Я love УУ» та жилети.

Це, до речі, чи не найяскравіший вияв патріо�
тичних настроїв студентства. Всі акції та масові
заходи університету завжди були переповнені
жовто�блакитними кольорами, а студенти�ак�
тивісти завжди могли похвалитися власною
формою перед пересічними людьми. Будівля
університету завжди переповнена студентами,
які прагнуть здобути собі якийсь символ альма�
матер, причому несуттєво, що це: щоденник,
блокнот, сумка, чашка чи навіть ручка, значок. 

З появою конкретних сфер студентського
життя та традиційних для студентів заходів
з’явилися і спеціальні форми: студентський
фестиваль творчості «Сяйво надій», спортивні
ігри серед студетів�інвалідів, спортивний клуб
університету тощо. 

Дуже часто на запитання: «Чому ви займає�
теся цією діяльністю?» від деяких студентів
«України» можна почути досить кумедну відпо�
відь: «Хочу футболку». 

На шляху становлення університету відбува�
лися дуже значні зміни у встановленні пільг на
навчання та спеціальних цін для деяких катего�
рій студентів. Так, наприклад, до 2006 року діяла
знижка типу: кожному студенту�відміннику –
50% на навчання. Зараз ця знижка становить
25% від ціни за навчання, проте діє спеціальна
ціна на навчання для студентів, які займаються
активною науковою, виховною, громадською
або профорієнтаційною діяльністю і одночасно
є відмінниками навчання. Такий підхід адмініст�
рації до стимулювання студентської активності
є надзвичайно креативним та справедливим.
Окрім того, щоб отримати цю знижку, студент
повинен самостійно записати всі свої досягнен�
ня до спеціальної анкети, додати документи�
підтвердження, а також отримати підтримку
керівників відповідних підрозділів університету
на пільговій комісії. 
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Варіант відповіді

Частка загальної кількості отриманих відповідей 
на запитання від абітурієнтів
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%

від знайомих, друзів, які навча�
ються в Університеті «Україна»

40,8 52 54,8 41 49,7 49 46,9 47 43 6

PR�акції на вулицях Києва 5,3 2,5 2,4% 6 4,1 9 7,3 9,9

Профорієнтаційна робота у на�
вчальному закладі силами сту�
дентів Університету «Україна»

11,8 11,7 10,4 23 7,8 14% 9,5 5,3 8

Таблиця 2
Результати опитування абітурієнтів силами студентського активу 

*ВДП – відділення доуніверситетської підготовки



Ще одним проектом адміністрації для покра�
щення життя студентів та забезпечення постій�
ного зв’язку зі студентами усіх факультетів стала
поява студентських адміністраторів та координа�
торів по роботі з інвалідами у складі відділу ви�
ховної роботи. Вони розповсюджують всю не�
обхідну інформацію про університетське життя
через старостати, спільно зі студентським
профкомом займаються проїзними квитками
для студентів своїх факультетів і є своєрідним
посередником між студентами факультету та
адміністрацією, студентським самоврядуван�
ням, профспілковою організацією студентів. 

Чого ми досягли?

Надзвичайно активною діяльністю у творен�
ні іміджу університету та проведенні профорі�
єнтаційної роботи займаються наші студенти.
Постійно проводиться робота зі старшокласни�
ками, де ми розповідаємо про спеціальності та
факультети нашого ВНЗ, дні відкритих дверей,
а також рекламні акції. 

Найуспішнішою та найяскравішою з них бу�
ла PR�акція на Хрещатику навесні 2004 року.
Уздовж всієї центральної вулиці столиці було
розміщено рекламні банери університету, під
якими кожні вихідні можна було знайти найак�
тивніших викладачів та студентів університету,
задати їм будь�які питання. Найкреативніші та
найактивніші піарівці були нагороджені від уні�
верситету поїздкою до Чернігова. 

Із результатів щорічного маркетингового
дослідження, яке проводиться управлінням
стратегії економічного розвитку, видно, що
внесок наших студентів у профорієнтаційну ді�
яльність університету був дуже вагомим. 

Характерною ознакою розвитку студентсь�
кого самоврядування є постійне зростання
кількості студентів, охоплених цією діяльністю
в якості організаторів, учасників і волонтерів.
Частково це стало можливим завдяки послі�
довній (протягом двох останніх років) позиції
студентського парламенту щодо залучення
першокурсників до активної громадської діяль�
ності: на початку навчального року на всіх фа�
культетах проводяться ознайомчі зустрічі пер�
шокурсників зі студентським самоврядуванням
та відділом виховної роботи, проводиться анке�
тування з метою виявлення інтересів та захоп�
лень «новеньких». Надзвичайно цікавим, проте
ще недопрацьованим, є проект «Студентський
куратор», покликаний полегшувати адаптацію
першокурсників до студентського життя, акти�
візувати їх активну життєву позиціїю та гро�
мадську діяльность. Також на початку кожного
навчального року відбуваються вибори до Ка�
бінету міністрів студентського самоврядування,
спробувати свої сили на яких може кожний ак�
тивний першокурсник. 

Про нас знають

Так з’явилося активне студентське життя на
теренах університету, проте нам цього стало
замало, почали шукати інші молодіжні органі�
зації, створювати спільні проекти. Так ми стали
членами Всеукраїнської студентської ради при
МОН України, Студентської ради Києва, про нас
почули на Форумі молодих лідерів, в Українській
асоціації студентського самоврядування. Ми
співпрацюємо з Київським міським центром со�
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, благо�
дійним фондом «Серце до серця», Спілкою іні�
ціативної молоді, Спілкою дитячих та юнацьких
організацій м. Києва (СПОК), Спілкою громад�
ських організацій інвалідів м. Києва, Національ�
ною асамблеєю інвалідів України. 

Проникли ми навіть на територію інших
держав; почали з Польщі. Цього року прези�
дент студентського самоврядування їздила на
розвідку до міста Люблін, познайомилася та
потоваришувала зі студентським самовряду�
ванням Університету Марії Склодовської�Кюрі
за програмою «Studytours to Poland». 

Наступний візит до Польщі буде ще більш
представницьким – разом із міністром культу�
ри та мистецтв і міністром міжфілійних зв’язків
Університету «Україна». 

У липні 2007 р. відбулася поїздка до Німеч�
чини за проектом Eurocontact�2007. Там ми от�
римали дуже цінний досвід роботи з людьми
з особливими потребами. Така поїздка стала
можливою завдяки тісній співпраці студентсь�
кого самоврядування університету зі Спілкою
громадських організацій м. Києва, яку на
сьогодні очолює наш випускник спеціальності
«Соціальна робота» Олександр Ворона. 

Для постійного інформування широкого за�
галу студентів виходить щомісячна газета
«Студентська каша» та працює офіційний сайт
студентського самоврядування www. univer�uk�
raina. kiev. ua. Дизайном інформаційних матері�
алів (плакатів, оголошень тощо) займається
здібний студент Інституту права та суспільних
відносин Сергій Здоровець. 

Наші масові акції

На прямих виборах студентського самовря�
дування за майбутнього президента голосує вся
студентська громада. Під час спартакіади у Но�
вій Каховці у травні 2008 року було проведено
Всеукраїнський конкурс «Міс та Містер Уні�
верситету «Україна». Проголосувати за своїх
учасників кожна філія змогла на студентському
сайті. Уперше в «Україні» відбувся міжфакуль�
тетський брейн�ринг, а також наймасштабніша
благодійна акція в історії самоврядування уні�
верситету – «Почуйте всі». Фінал акції
пройшов у центрі міста: ігротека на Хрещатику,
туристичні змагання у Маріїнському парку,

Р
о

з
д

іл
 8

 
С

ту
д

е
н

тс
ьк

е
 с

а
м

о
в

р
я

д
ув

а
н

н
я

, 
гр

о
м

а
д

с
ьк

і …

168



концерт під аркою Дружби народів, пара�
лельний збір коштів волонтерами усіх на�
вчальних закладів столиці – усе це відбулося
20 квітня.

Ця акція, окрім її основної мети – збору кош�
тів на закупівлю діагностичного та лікувального

обладнання для новонароджених дітей із вада�
ми зору, дала можливість членам студентського
самоврядування здобути величезний досвід із
роботи зі владними структурами, пошуку спон�
сорів та залучення величезної кількості волон�
терів. 
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Фото 8. Місто Люблін, лідери студентського самоврядування України, молоді польські депутати 
та студентське самоврядування університету Марії Склодовської�Кюрі

Фото 9. Місто Замость – фото з мером міста під час знайомства з державним устроєм Польщі



Навіщо нам все це?

Прагнемо запам’ятати свої студентські роки
на все життя та надати таку ж можливість друзям. 

Вважаємо, що досвід громадської діяльності
є надзвичайно важливим чинником на сучасному

ринку праці, що студентське самоврядування
відкриває безліч цікавих та виняткових можли�
востей: стажування за кордоном, зв’язки з ці�
кавими та впливовими людьми, запрошення на
різноманітні заходи, які дають можливість роз�
вивати власну особистість. 
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Фото 11. Акція «Серце до серця» на Хрещатику, 2006 рік

Фото 10. Учасники програми на прогулянці вулицями м. Мюнстера (Німеччина)



Всеукраїнська молодіжна 
громадська організація студентів9

інвалідів «Гаудеамус»

Організація заснована студентами і спів�
робітниками Університету «Україна», зареєстро�
вана Міністерством юстиції України 16 вересня
2003 року, статусу молодіжної набула 2006 року. 

Мета діяльності організації – задово�
лення і захист прав та інтересів своїх членів,
сприяння розвитку інноваційної освітньої діяль�
ності в галузі навчання студентів з інвалідністю. 

«Гаудеамус» має 19 осередків: Білоцер�
ківський, Броварський, Вінницький, Горлівський,
Житомирський, Івано�Франківський, Київський,
Кіровоградський, Кременчуцький, Мелітополь�
ський, Миколаївський, Новокаховський, Пол�
тавський, Рівненський, Сумський, Тернопільсь�
кий, Херсонський, Хмельницький, Хустський.

Керівний орган: Президія у складі дев’яти
осіб, на чолі з президентом. 

Основні завдання:
– сприяння забезпеченню рівного доступу

до навчання та безбар’єрності освітнього сере�
довища;

– сприяння впровадженню новітніх освітніх
технологій та засобів, що полегшують навчан�
ня інвалідів;

– покращення освітньої політики в Україні,
соціальної адаптації і професійної реабілітації
людей з особливими потребами;

– розвиток наукової діяльності студентів з ін�
валідністю;

– поліпшення соціального становища сту�
дентів з інвалідністю, допомога у працевлашту�
ванні та розвитку кар’єри випускників;

– розвиток фізичної культури та спорту, фі�
зичної реабілітації студентів з інвалідністю;

– упровадження досвіду зарубіжних країн
у галузі освіти, культури, соціально�правового
захисту та реабілітації інвалідів;

– сприяння розвитку творчих здібностей
талановитої молоді із числа інвалідів;

– сприяння у проведенні стажувань та прак�
тики студентів з інвалідністю на базі міжнарод�
них і вітчизняних навчальних закладів України;

– сприяння в проведенні наукових та соціо�
логічних досліджень з питань інвалідності.

Організація існує за рахунок грантів,
благодійних надходжень та добровільних по�
жертв від органів державної влади, комерцій�
них структур, фондів, приватних осіб; комер�
ційною діяльністю не займається. 

«Гаудеамус» співпрацює з рядом організа�
цій, яким щиро вдячний за підтримку, розумін�
ня, увагу та допомогу:

– керівництву Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «УКРАЇНА»;

– керівництву ВГСПО «Національна асамб�
лея інвалідів України»;

– Міністерству України у справах сім’ї, мо�
лоді та спорту;

– фонду сприяння демократії Посольства
США в Україні;

– керівництву Міжнародного жіночого клу�
бу м. Києва;

– керівництву Київського міського центру
сім’ї «Родинний дім». 

Р
о

з
д

іл
 8

 
С

туд
е

н
тс

ьке
 с

а
м

о
в

р
я

д
ув

а
н

н
я

, гр
о

м
а

д
с

ькі …

171

Фото 12. Голова ВГСПО «Національна Асамблея 
інвалідів України», Народний депутат України
Валерій Михайлович Сушкевич

Фото 13. Урочисті проводи полярників до Антарктиди



Результати діяльності ВМГО 
«Гаудеамус» у 2003–2007 роках:

– виступили співорганізаторами IV–VIІІ
міжнародних конференцій «Актуальні пробле�
ми навчання і виховання людей з особливими
потребами», І–IV Всеукраїнських студент�
ських наукових конференцій «Молодь: освіта,
наука, духовність»;

– проведено конкурси студентських наукових
робіт у рамках V–VII міжнародних конференцій
«Актуальні проблеми навчання і виховання лю�
дей з особливими потребами», започатковано
шість іменних стипендій для кращих студентів�
науковців з числа інвалідів;
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Фото 14–16. На виставці студентських творчих робіт



– видано тези доповідей V–VII міжнародних
конференцій «Актуальні проблеми навчання
і виховання людей з особливими потребами»;

– видано тези доповідей І–ІV Всеукраїн�
ських студентських наукових конференцій
«Молодь: освіта, наука, духовність»;

– виступили співорганізаторами I–ІV все�
українських спортивних ігор серед студентів
з інвалідністю, ІІ–V фестивалів студентської
творчості «Сяйво надій», Всеукраїнських фо�
румів лідерів молодіжного руху інвалідів;

– отримано грант від міжнародного жіночо�
го клубу на створення Центру планування та
розвитку кар’єри для студентів з інвалідністю
спільно з Університетом «Україна»;

– отримано грант від Фонду сприяння де�
мократії Посольства США в Україні на облад�
нання центру, організацію тренінгів з розвитку
кар’єри та створення бази даних студентів та ви�

пускників з інвалідністю. Видано книгу «Підтрим�
ка процесу працевлаштування випускників з ін�
валідністю ВНЗ України: аспект прав людини»;

– взято участь у підготовці методичних по�
сібників «Супровід навчання студентів з інва�
лідністю в інтегрованому освітньому середови�
щі» та «Створення рівних можливостей для
студентів з інвалідністю»;

– проведено міжнародний круглий стіл з пи�
тань супроводу навчання студентів з особливи�
ми потребами за участю фахівців США, Кана�
ди, Польщі;

– організовано експертизу рівня безбар’єр�
ності нового корпусу Університету «Україна»
у Святошині;

– отримано грант від Київського міського
центру сім’ї «Родинний дім» на створення
інформаційно�консультативного центру з пи�
тань релігій для молоді та сім’ї;
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Фото 17, 18. 
У години дозвілля



– взято участь у виставках «ІНВАЕКСПО»
(2004–2008 рр);

– у рамках гранту від Міжнародного жіно�
чого клубу організовано щомісячну доставку
продуктових наборів для людей похилого віку
та інвалідів. 

ВМГО студентів�інвалідів «Гаудеамус» на�
лічує на сьогодні 360 членів у 20 осередках.
У 2007 році спільно з Університетом «Украї�
на» було отримано фінансування в рамках за�
гальнодержавної програми підтримки молоді
на 2004–2008 роки на виконання проекту
«Інтеграційна програма «Через інтеграцію –
до розвитку особистості». 

З 2004 року за ініціативи ВМГО студентів8
інвалідів «Гаудеамус» було започатковано

щорічний конкурс наукових робіт серед сту�
дентів з інвалідністю. 

На пропозицію долучитися до нагородження
переможців конкурсу відгукнулися поважні
люди, які і стали спонсорами щорічних стипен�
дій для переможців у різних галузях науки.
У конкурсі щорічно беруть участь близько 30
учасників із різних регіонів України. 

Сердечна подяка нашим спонсорам за чуй�
ність і людяність! Персонально цим людям:

Воллернер Наум Пилипович 
(1912–2007 рр.)

Доктор технічних наук, професор кафедри
теоретичних основ радіотехніки Національного
технічного університету України «Київський
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Фото 19, 20. Фото на згадку



політехнічний інститут». Лауреат Державної
премії СРСР. Відомий фахівець з радіолокації.
Інвалід першої групи із зору. Незважаючи на по�
хилий вік та повну сліпоту впродовж багатьох
років продовжував консультувати колег по ка�
федрі. Стипендія встановлена особисто Н. Ф. Вол�
лернером, а після його смерті продовжується
його рідними, – для вручення переможцям
конкурсу наукових робіт студентів з інвалідніс�
тю в галузі технічних наук. 

Дорофеєва Ніна Григорівна 
(1928–2002 рр)

Професор кафедри фізичної хімії Націо�
нального технічного університету України «Ки�
ївський політехнічний інститут». Заслужений
працівник освіти. Інвалід першої групи з опор�
но�рухового апарату. 

Член Міжнародного жіночого Клубу м. Киє�
ва, ініціатор та керівник багатьох благодійних
програм, серед яких – «Доставка продуктів не�
мобільним людям» та «Їдальня�клуб для літ�
ніх». У рамках проектів постійно отримують до�
помогу понад 100 осіб, проекти і досі продовжу�
ються. 

Стипендія встановлена сім’єю Н. Г. Доро�
феєвої – для вручення переможцям у галузі хі�
мії та фізичної реабілітації. 

Грег Лампман (1955 р. н.)
Відомий американський письменник, педа�

гог за освітою. Набув інвалідності після онко�
логічного захворювання, але знайшов у собі
сили продовжувати жити далі. Його книга роз�
думів «Листи до дочки», що була написана са�
ме у цей важкий час, стала американським бес�
тселером у 1995 році. 

Професор програми Фулбрайта, США.
Працював у Відкритому міжнародному універ�
ситеті розвитку людини «Україна». Автор по�
над 40 книг для дорослих та дітей. 

Стипендія встановлена Г. Лампманом осо�
бисто – для вручення переможцям у галузі гу�
манітарних наук. 

Шарон Равер8Лампман (1949 р. н.)
Доктор педагогічних наук, професор Олд�До�

мініонського університету (Едвардзвіль, США),
фахівець у галузі освіти інвалідів та підготовки
педагогічних кадрів для роботи в інтегрованому
освітньому середовищі. 

Професор програми Фулбрайта, США.
Працювала у Відкритому міжнародному уні�
верситеті розвитку людини «Україна». Автор
понад 120 наукових праць у галузі спеціальної
та інтегрованої освіти. 

Стипендія встановлена Ш. Равер�Лампман
особисто – для вручення переможцям у галузі
гуманітарних наук. 

Всеукраїнське громадське соціально9
політічне об’єднання «Національна

асамблея інвалідів України»

Організація об’єднує громадські та благо�
дійні організації всеукраїнського та обласного
рівнів, які працюють у галузі законотворчої
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Фото 21. Наум Пилипович Воллернер

Фото 22. Грег Лампман

Фото 23. Шарон Равер�Лампман



діяльності, освіти, реабілітації, психологічної
підтримки людей з інвалідністю в Україні.

Стипендія заснована у 2007 році за підтрим�
ки Народного депутата України В. М. Сушке�
вича – для вручення переможцям у галузі юри�
дичних наук. 

Національний антарктичний 
науковий центр Міністерства 

освіти і науки України

Центр був створений у 1993 році, а систе�
матичні комплексні дослідження Антарктики
почалися в 1996 році, після того, як Велика
Британія передала Україні дослідницьку базу
«Фарадей», яка нині носить ім’я видатного вче�
ного Володимира Вернадського. На станції ве�
дуться наукові спостереження з метеорології,
геофізики, фізики атмосфери та ближнього
космосу, біології, медицини та фізіології, гео�
логії, океанології та екології. Подарунок Уні�
верситету «Україна» – картина завідувача
кафедри дизайну А. І. Ломовського – зараз
знаходиться на антарктичній базі. 

Колектив Національного антарктичного на�
укового центру, очолюваний генералом косміч�
них військ, кандидатом технічних наук В. Литви�
новим, встановив премію для відзначення нею
студентів –переможців у номінації «Дизайн». 

Василь Михайлович Думанський
(1950–1996 рр.)

Інвалід першої групи з дитинства. Письмен�
ник, філософ, журналіст, поет. Народився в се�
лі Серединка Бершадського району Вінницької
області в сім’ї колгоспників. 

Автор книг «Мій день» (1993 р.), «Листо�
пад» (1995 р.), які видавалися за спонсорської
підтримки земляків. 

Його третя (посмертна) книга «Вибір» (2000 р.)
є унікальною і воістину народною, бо вийшла
за кошти, зібрані всеукраїнською толокою. Гео�
графія її розповсюдження надзвичайно широ�
ка: Україна, десятки найбільших книгозбірень

близького та далекого зарубіжжя. Мужнє слово
Василя Думанського зігріває навіть полярників
на українській антарктичній станції «Академік
Вернадський». 

Земляки Василя за ініціативи голови ТОВ
«Прогрес» О. Ф. Кавуна та голови сільської
ради села Серединка Л. Д. Горячківського за�
початкували стипендію імені В. Думанського –
за наукову роботу в галузі філології. 

Первинна профспілкова організація 
Університету «Україна»

ППО Університету «Україна» була створе�
на 17 липня 2000 року на Загальних зборах
трудового колективу університету. Біля витоків
її створення стояли наші кадрові працівники:
П. М. Таланчук, П. В. Фесюк, Л. Т. Тюптя,
Н. П. Назаренко, Д. Л. Конопліцька та інші. 

Профспілкова організація університету
ввійшла до складу профспілкової організації
працівників освіти і науки м. Києва, а з 2006 ро�
ку – Київської міської організації профспілки
працівників освіти і науки України. Разом з уні�
верситетом зростала і міцніла наша профспіл�
кова організація, яка на початок 2008 року на�
лічувала 228 членів. 

Виконуючи свої основні статутні завдання,
наша профспілка відіграє важливу роль у гро�
мадському житті трудового колективу універси�
тету. Власне, це представницька та соціально�
економічна складові, що регулюють цивілізовані
форми взаємин між адміністрацією і працівни�
ками університету, які записані у колективному
договорі. 

Соціальний захист, умови праці, побут, відпо�
чинок, оздоровлення працівників та їхніх дітей,
фізкультурно�спортивна та культурно�масова
робота, надання матеріальної допомоги – ось
основні напрями діяльності профспілкової ор�
ганізації університету. 

Багато хороших традицій започатковано нашою
профспілкою. Серед них – щорічні привітання
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Фото 25. Ніна Григорівна ДорофеєваФото 24. Василь Думанський
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Фото 26, 27. Учасники Новорічного вогнику

Фото 28, 29. Учасники Українських вечорниць



працівників усіх факультетів з Новим Роком
і Різдвом від нашого агітколективу, проведення
новорічних вогників, весняного свята «Україн�
ські вечорниці», поздоровлення ювілярів та ба�
гато інших. 

Цікаво, змістовно і завжди весело проходять
університетські свята з нагоди Нового Року,
весняного свята жінок 8 березня. Головне для

нас – це максимальна турбота і допомога кож�
ному члену нашої профспілки. Очолюють цю
роботу члени профкому: Г. Ф. Нікуліна, І. Г. Си�
доряк, Т. І. Самко, С. Г. Адирхаєв, С. В. Зимен�
ко, А. Ю. Дредітов і голови профбюро факуль�
тетів: Г. І. Батрак, Л. В. Рудюк, Ю. О. Діброва,
Д. Л. Конопліцька, Т. Г. Грицай, В. Л. Гончарук,
М. П. Деркач, Д. О. Сулима. 
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Фото 30. Профспілкові справи об’єднують
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Розділ 9
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Для забезпечення відкритості освітніх
послуг для громадян України, які мають
обмежені можливості для навчання

в інтегрованих центрах вищої освіти, впрова�
дження сучасних інформаційних і комунікацій�
них технологій у навчально�виховний процес,
і, зокрема, дистанційної форми навчання, в уні�
верситеті функціонує Інститут новітніх техно�
логій навчання, якій створено на базі Інституту
дистанційного навчання. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ сторіч ос�
віта в Україні характеризується значними змі�
нами в організаційному та методологічному
напрямках. Важливу роль у цих суспільних змі�
нах відіграли процеси відкритості суспільства
і соціально�політичного устрою української
держави. 

Ідея вільного доступу до освіти, наукової та
технічної інформації всіх категорій громадян
України, включаючи тих, які внаслідок тих чи
інших чинників обмежені в можливості пересу�
вання до інтегрованих центрів навчання та на�
уки, – ця ідея стає актуальною як для розвитку
освіти в Україні, так і для розвитку українського
суспільства в цілому. Це справді складна проб�
лема, існування якої обумовлено і таким факто�
ром, як недосконалість, а точніше сказати – ре�
гіональна неоднорідність мережі навчальних
закладів, яка залишилась в Україні як спадщина
Радянського Союзу. Вищі навчальні заклади
сконцентровані у великих промислових цент�
рах: м. Києві (65), Харківській області (37), До�
нецькій області (27)... Тоді як у Волинській та
Чернівецькій областях всього по чотири ВНЗ. 

Для надання можливості здобути конкурен�
тоспроможну спеціальність, професію, вищу
освіту всім бажаючим, включаючи осіб із ме�
дичними та іншими обмеженнями щодо навчан�
ня у стаціонарних умовах, у розвинутих країнах
світу створені і набули широкого застосування
системи відкритого і дистанційного навчання.
Вони використовують як традиційні педагогічні
методики (технології) навчання, так і нові ін�
формаційні (комп’ютерні) та телекомунікаційні
(телебачення, Інтернет) технології. Наприклад,
за програмами дистанційного навчання у США
сьогодні навчається більше мільйона студентів,
у Швеції – 70% від загальної кількості сту�
дентства, у Британському Відкритому Універ�
ситеті – понад 150 тисяч, у Сучасному гумані�
тарному університеті (СГУ) (Росія) – близько
100 тисяч студентів. Це стало можливим тому,
що система дистанційного навчання дозволяє
забезпечити безпосередньо за місцем прожи�
вання надання освітніх послуг кожному, хто
прагне навчатися. 

Система дистанційного навчання може по�
єднувати в собі такі форми навчання, як на�
вчання за окремими курсами (дисциплінами),
«літні університети», курси підвищення освіт�
ньо�кваліфікаційного рівня, перекваліфікація
(перенавчання) тощо. 

Система дистанційного навчання може бути
ефективною тільки за наявності розгалуженої
мережі осередків (центрів) навчання в усіх ад�
міністративно�територіальних одиницях нашої
країни, дієвої підтримки центральної та місце�
вої влади, концентрації зусиль ВНЗ. 

Університет «Україна», за спільним нака�
зом Міністерства освіти і науки України та
Академії педагогічних наук від 02.07.03 р.
№ 432/36 «Про проведення педагогічного
експерименту з дистанційної форми навчання
в регіонах України», розпочав і проводить екс�
перимент з дистанційної форми навчання в ре�
гіонах нашої країни. Структурно в кожному об�
ласному центрі створюється регіональний
центр дистанційного навчання, а в кожному ра�
йонному центрі — локальний центр дистанцій�
ного навчання, де і відбувається навчально�
виховний процес. Така структура відповідає
нормативним документам Кабінету Міністрів
та МОН України. 

Велику допомогу університету надає Асоціа�
ція міст України і громад, члени яких зрозуміли
переваги дистанційної форми навчання для
всієї системи місцевого самоврядування. 

З 2005 року Університет «Україна» є асоці�
йованим членом цієї громадської організації
органів місцевого самоврядування. 

У період підготовки до прийому студентів на
навчання за дистанційною технологією прове�
дено комплекс рекламних заходів на різних рів�
нях, а саме: 

– виступи керівництва університету у ЗМІ
республіканського рівня; 

– розроблено та виготовлено рекламні ма�
теріали (буклети, плакати, календарі тощо) для
базових та локальних центрів дистанційного
навчання. Ця рекламна продукція також вико�
ристовувалася на всіх виставках, ярмарках соці�
альних проектів, в яких брав участь університет,
під час проведення днів відкритих дверей, проф�
орієнтаційної роботи, акцій на вулицях міста; 

– представники РЦДН та ЛЦДН регуляр�
но розміщують рекламні оголошення в облас�
них і районних газетах та у місцевих радіокомпа�
ніях. 

Інформація про мережу дистанційного на�
вчання розміщена на офіційному сайті універ�
ситету.

На 1 лютого 2008 року на дистанційній фор�
мі навчання в університеті навчено більше семи
тисяч студентів, понад п’ять тисяч випускників
уже отримали дипломи молодшого спеціаліста.

Велика увага приділялася проведенню орга�
нізаційної діяльності на різних рівнях: у базовій
структурі, регіональних та локальних центрах
дистанційного навчання; створенню та порядку
оформлення основної документації для центрів
дистанційного навчання; роботі з навчальною до�
кументацією тощо. Для визначення відповідності
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Фото 2

Фото 1. Цим Наказом затверджена програма проведення педагогічного експерименту. 
Він проводиться у співпраці з Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти. 
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Фото 3, 4. Зразки інформаційної продукції
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фахової підготовки студентів дистанційної фор�
ми навчання вимогам освітньо�професійних
програм (ОПП) та освітньо�кваліфікаційних
характеристик (ОКХ) реалізовані такі заходи: 

– розроблені вимоги та алгоритм проведен�
ня ректорського контролю, вимоги до підготов�
ки методичного забезпечення контролю – па�
кетів тестових завдань та критерії оцінювання
знань студентів; 

– створено програмне забезпечення для
здійснення зрізів знань студентів шляхом тес�
тування; 

– проведена перевірка знань студентів усіх
спеціальностей, які зазначені в експерименті
з упровадження дистанційної форми навчання
в регіонах України за розробленими тестовими
завданнями, згідно із затвердженими графіками. 

Протягом 2004–2007 років було проведено
ряд заходів щодо покращення науково�мето�
дичного рівня викладачів, надання їм дієвої до�
помоги, проводилися регулярні кущові семіна�
ри з викладачами мережі ДН щодо: 

– організації самостійної роботи студентів,
яка передбачає використання не тільки на�
вчальних матеріалів дистанційних курсів, що їх
студенти одержують у твердих копіях (кейси),
а і через Інтернет (корпоративну мережу) та на
магнітних носіях (CD�ROM); 

– проведення консультацій –однієї з основ�
них форм навчального заняття у дистанційному
навчанні, за якої студенти очно або в асинхрон�
ному режимі через електронну пошту отримують
від викладача відповіді на конкретні запитання
або пояснення певних теоретичних положень чи
аспектів їх практичного застосування тощо. 

Так, на базі Дубненської філії у грудні 2004 ро�
ку було проведено дводенний Всеукраїнський

навчально�практичний семінар  для керівного та
викладацького складу  мережі дистанційного
навчання «Актуальні проблеми організації дис�
танційного навчання» за участю представників
ЦІППО АПН України та викладачів – авторів
навчальних посібників з дистанційної форми
навчання. Ця подія започаткувала в Дубенській
філії проведення постійно діючого навчально�
практичного семінару «Удосконалення методики
організації дистанційного навчання – гарант
підвищення якості знань студентів», що дозво�
ляє сприяти вдосконаленню форм і методів ор�
ганізації навчально�виховного процесу, підви�
щувати фахову майстерність працівників.

Перший етап упровадження програми дис�
танційного навчання в університеті базувався
на кейс�технології, за якою навчально�мето�
дичне та дидактичне забезпечення у твердих ко�
піях передається студенту для самостійного
вивчення з наданням можливості періодично
відвідувати заняття та консультації у ЛЦДН. 

Навчальні плани підготовки молодших спеціа�
лістів за спеціальностями «Бухгалтерський облік»,
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Фото 5, 6



«Фінанси», «Діловодство», «Правознавство»
розроблені на підставі тимчасових галузевих
стандартів вищої освіти (освітньо�професійні
програми та освітньо�професійні характерис�
тики підготовки молодших спеціалістів з відпо�
відних напрямів) і затверджені у встановлено�
му порядку. 

Програми курсів складені за модульним
принципом, тобто представлення навчального
змісту у вигляді окремих закінчених частин –
залікових модулів – і оволодіння їхнім змістом.
Акцент робиться не на час або зусилля, що ви�
трачаються, а на досягненні навчальної мети –
надбання певних знань, умінь, навичок. 

Основу комплекту засобів навчання склада�
ють паперові (друковані) навчально�методичні
посібники, які доповнюються аудіо�відеомате�
ріалами, комп’ютерними програмами. До ство�
рення та рецензування навчально�методичних
посібників залучаються провідні фахівці науко�
во�педагогічних установ вищих навчальних
закладів МОН України, АПН України та
АН України. 

Для забезпечення студентів дистанційної
форми навчання навчально�методичною літера�
турою на паперових носіях Університет «Украї�
на» вже надрукував більше 1 млн примірників
навчальних посібників понад 120 найменувань.
Після апробації, вивчення думки студентів про
той чи інший посібник та відповідної доробки ці
посібники подаються на присвоєння грифа мі�
ністерства. 53 навчальних посібники отримали
гриф Міністерства освіти і науки України. 

Силами співробітників університету, зокрема
Інституту дистанційного навчання та Управління
стратегії економічного розвитку, регулярно

проводяться анкетування студентів і викладачів
для визначення заходів щодо покращення ме�
тодичного забезпечення та організації навчаль�
но�виховного процесу, профорієнтаційної ді�
яльності, розширення спектра освітніх послуг
за дистанційною формою навчання тощо. 

Досвід провідних закордонних навчальних
закладів, які практикують дистанційне навчання,
свідчить, що якісну освіту за такою формою мож�
на надати, тільки використовуючи комбіновані
технології. Пройшовши етап комплексного пе�
реходу на електронні носії та телекомунікаційні
технології, вони повернулися до кейсових техно�
логій, тобто до 60–70% навчальних матеріалів
надаються студентам як на паперових, так і на
електронних носіях. Цим же шляхом ідемо і ми. 

До речі, за результатами проведених марке�
тингових досліджень 56,3% респондентів нада�
ють перевагу організації дистанційного навчання
на паперових носіях, 21% – комбінованій, при�
хильників інтернет�технологій лише – 13,5%. 

Керівництво університету регулярно прово�
дить виробничі наради з питань виконання
спільного наказу МОН України та АПН Украї�
ни, селекторні наради із запрошенням всіх за�
відувачів ЛЦДН. 

Проведено значну роботу щодо створення
сучасної навчально�матеріальної бази центрів
дистанційного навчання: 

– регіональні та локальні центри дистан�
ційного навчання забезпечено меблями, офіс�
ною технікою (комп’ютер, принтер, ксерокс,
телефон/факс); 

– для облаштування робочих місць викла�
дачів та управлінського персоналу, які забезпе�
чують процес дистанційного навчання, а також

Р
о

з
д

іл
 9

Ін
н

о
в

а
ц

ій
н

і о
с

в
ітн

і те
хн

о
л

о
гії ун

ів
е

р
с

и
те

ту 

185

Схема 1. Комп’ютерна мережа віртуального університету

Адміністратор
тьютори
студенти
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студентів, що навчаються дистанційно, універ�
ситет для РЦДН та ЛЦДН придбав мережеве
обладнання для об’єднання серверів і робочих
станцій у єдину локальну систему та їхнього
підключення до Інтернету. 

Університет «Україна» вже має певний досвід
у розробленні методичних матеріалів з викорис�
танням електронних технологій (електронні під�
ручники, методичні матеріали з використанням
мультимедійних технологій тощо). Цьому без�
перечно сприяла робота викладачів універси�
тету зі студентами з особливими потребами
(з вадами зору, слуху, опорно�рухового апарату
тощо). 

Для впровадження комп’ютерних, інформа�
ційних та комбінованих технологій у навчаль�
ний процес за дистанційною формою навчання
було створено лабораторію інформаційних та
комунікаційних технологій «ІнКомТех» та аудіо�
відеостудію «ТАЛАН�Студіо». 

Відповідно до угоди про співпрацю між Уні�
верситетом «Україна» та Центральним інститу�
том післядипломної педагогічної освіти Академії
педагогічних наук України проведено підготовку
організаторів (менеджерів) дистанційного на�
вчання. Свідоцтво організатора�менеджера ДН
отримали заступники завідувачів РЦДН з пи�
тань використання інформаційних і комуніка�
ційних технологій, куратори�тьютори мережі
дистанційного навчання та співробітники Інсти�
туту дистанційного навчання (всього 77 осіб). 

Паралельно формується електронна версія
бібліотеки університету для студентів денної,
заочної та дистанційної форм навчання. Вона
вже налічує більше п’ятисот найменувань.

Працівники лабораторії «ІнКомТех» ство�
рили програмну оболонку NeoCad, яка забез�
печує проведення у повному обсязі навчально�
го процесу за дистанційною формою навчання.
Ця програмна оболонка розташована в Інтер�
неті, по суті, і є так званим віртуальним універ�
ситетом. Видані окремими брошурами мето�
дичні вказівки для двох категорій викладачів,

які здійснюють навчальний процес у програм�
ній оболонці NeoCad (викладачі�консультан�
ти), і для викладачів, які створюють інформа�
ційний ресурс. 

Організація роботи показана на схемі ком�
п‘ютерної мережі віртуального університету. 

Управління навчальним процесом здійсню�
ється через установлення зв‘язків між усіма
учасниками навчального процесу. Після зв’яз�
ку всіх видів користувачів між собою в СДО
NeoCad починається процес навчання, в якому
кожний з учасників має своє автоматизоване
робоче місце і свої права та обов’язки. 

Таким чином, у структурі віртуального уні�
верситету створюються навчальні центри (фа�
культети) і кафедри, на яких формуються ко�
лективи викладачів, викладачів�консультантів,
кураторів�тьюторів, студентські групи. Доступ
викладачів до навчально�методичної докумен�
тації, зв’язок тьюторів зі студентськими група�
ми та навчально�методичною документацією,
зв’язок студентів із тьюторами, навчально�ме�
тодичною документацією і засобами тестування
створюється через робочі навчальні плани,
таблиці розподілу навантаження, списки ви�
кладачів, тьюторів, навчальних груп.

Університет «Україна» є піонером у галузі
впровадження технології дистанційного на�
вчання. Набутий університетом досвід безпе�
речно свідчить, що ця технологія навчання за
умови правильної організації може не тільки
і не стільки розглядатися як окрема форма на�
вчання, а може бути успішно використана для
створення різнобарв’я комбінованих форм нав�
чання, які, у залежності від умов особистості,
в яких вона живе і навчається, можуть включа�
ти всі позитивні надбання денної, заочної та ін�
ших форм навчання. Основними її перевагами
є гнучкість і пристосованість до потреб кожної
особистості, висока ефективність самостійного
сприйняття й опанування якісно підготовлено�
го та структурованого навчально�методичного
матеріалу. 
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Місце Університету «Україна» 
у рейтингах

Якими бачать нас споживачі та пред�
ставники професійних кіл?

За результатами незалежного соціоло�
гічного дослідження «Софія Київ�
ська», що проводиться на замовлення

Міжнародної кадрової академії Українським
інститутом соціальних досліджень у межах про�
екту «Визначення рейтингу вищих навчальних
закладів (ВНЗ) України у 2006 р.», Університет
«Україна» другий рік поспіль посідає ІІІ�тє міс�
це серед понад 100 ВНЗ України недержавної
форми власності, а за рівнем упровадження но�
вітніх технологій навчання – ІV�те місце у пер�
шій десятці найкращих ВНЗ.

Динаміка рейтингу Університету
«Україна» за роками проведення

дослідження

Рейтинг закладів освіти визначається за ін�
тегрованим показником, який базується на
оцінках, отриманих за результатами опитуван�
ня молоді та з висновків експертних інтерв’ю.
Масове опитування молоді охоплює респон�
дентів віком 16–25 років, які мають намір
одержати вищу освіту, отримують вищу освіту
або вже отримали її відповідно до територіаль�
но�поселенської вибірки. У межах опитування
експертів проводяться інтерв’ю з респондента�
ми, що належать до таких категорій:

– керівники вищих навчальних закладів Ук�
раїни (ректори, проректори, вчені секретарі);

– представники міністерств;
– представники управлінь (відділів) освіти

(на рівні міст та областей);
– представники управлінь (відділів) праці

та зарплати, центрів зайнятості (на рівні міст та
областей);

– представники великих підприємств, уста�
нов, організацій (керівний склад, начальники
відділів кадрів).

Якими бачить нас Міністерство освіти
і науки України через призму вимог і кри�
теріїв оцінки, які воно висуває до ВНЗ?

За результатами рейтингу, проведеного Мі�
ністерством освіти і науки у 2007 року на реа�
лізацію розпорядження Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 1 квітня 2004 року № 208�Р «Про
схвалення концепції створення системи рей�
тингової оцінки регіонів, галузей національної
економіки, суб’єктів господарювання», Універ�
ситет «Україна» посів 5�те місце серед
64 ВНЗ недержавної форми власності, які на�
дали інформацію (за результатами діяльності
на початок 2006/07 н. р.). 

Розглянемо детальніше, чому саме ми опи�
нилися на цьому місці, розташувавши значення
тематичних показників у порядку зменшення.

Пригадаємо, які основні здобутки врахову�
валися при визначенні оцінки ВНЗ.

Презентація здобутків на міжнарод�
ному рівні. Характеризує ініціативу універси�
тету в напрямі інтеграції в європейський та сві�
товий освітній простір. За категорії тематичного
напряму взято: міжнародні зв’язки, міжнародну
виставкову діяльність, здобутки студентів на
міжнародному рівні.

Презентація здобутків на національ�
ному рівні. Визначає результати діяльності
університету та його визнання на загальнодер�
жавному рівні за категоріями: визнання держа�
вою наукової та освітньої діяльності науково�
педагогічних працівників, здобутки студентів
на національному рівні, виставкова діяльність
на національному рівні, участь науково�педаго�
гічних працівників у експертній діяльності.

Доступ, організаційна структура та
управління. Тематичний напрям включає
і доступ до вищої освіти, масштаби підготовки
та ефективність організаційної структури.

Науково�педагогічний потенціал. Цей
важливий тематичний напрям визначає кіль�
кісні та якісні характеристики науково�педаго�
гічного персоналу за категоріями осіб з науко�
вими ступенями і вченими званнями: доктори
наук і професори, кандидати наук і доценти.

Підготовка наукових і науково�педа�
гогічних кадрів. Тематичний напрям визна�
чає активність університету у відтворенні кад�
рового потенціалу за категоріями: підтримка
і потенціал та результативність захисту доктор�
ських і кандидатських дисертацій.

Інтеграція вищої освіти і науки. Ура�
ховуються резутьтати діяльності університету
за категоріями: фінансове забезпечення науко�
вої діяльності через диверсифікацію джерел,
результативність наукової діяльності.

Результативність підготовки фахів�
ців. Тематичний напрям характеризує кінцевий
результат діяльності університету у форматі
підготовки фахівців за якість підготовки та пра�
цевлаштування випускників.
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Рис. 1. Динаміка рейтингу Університету «Україна»
по роках проведення дослідження
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Фінансові ресурси. Тематичний напрям
спрямований на результати діяльності універ�
ситету та фінансове забезпечення підготовки
фахівців. Береться до уваги ефективність вико�
ристання коштів та фінансування бібліотеки.

Інформаційні ресурси. Тематичний напрям
характеризує забезпечення навчально�виховно�
го процесу у форматі категорій: забезпечення
обчислювальними ресурсами та видавнича ді�
яльність.

Навчальна та соціальна інфраструк�
тура. Визначається можливість університету
надавати якісні освітні послуги залежно від на�
явності загальної та навчально�лабораторної
бази, соціальної інфраструктури за категорія�
ми: академічна підтримка студентів та неакаде�
мічна підтримка студентів, які характеризують
навчальну і навчально�лабораторну базу, чи�
тальні зали, криті спортивні споруди, санаторії�
профілакторії та спортивно�оздоровчі табори,
забезпеченість гуртожитками.

Якими бачать нас ЗМІ?
За результатами щорічного народного рей�

тингу вищих навчальних закладів газети «Осві�
та і кар’єра», Університет «Україна» у 2007 ро�
ці посів 4�те місце серед ВНЗ недержавної
форми власності. Перший десяток кращих на�
вчальних закладів мав такий вигляд:

1. Міжнародний Соломонів університет.
2. Київський славістичний університет.
3. Європейський університет.
4. Університет «Україна».
5. Київський університет економіки і права.
6. Київський міжнародний університет.
7. Університет економіки і права КРОК.
8. Київський гуманітарний інститут.
9. Міжнародний інститут бізнесу.
10. Київський економічний інститут мене�

джменту.

Якими бачать нас лідери студентсько�
го самоврядування ВНЗ Києва?

За результатами рейтингу «Найбільш сту�
дентський вищий навчальний заклад Києва»,
який був ініційований Студентською радою Киє�
ва, проведений протягом двох місяців і оголоше�
ний у листопаді 2007 року, Університет «Украї�
на» посів 4те місце (при першому вакантному)
після Національного педагогічного університе�
ту ім. М. П. Драгоманова й університету еконо�
міки і права «Крок». П’яте місце за нами обій�
няла Києво�Могилянська Академія. Метою до�
слідження було встановлення рейтингу ВНЗ, які
орієнтовані на активне заохочення студентських
ініціатив і пропонують студентові найширші
можливості для самореалізації. Під час складен�
ня рейтингу враховувалися можливість студентів
впливати на рішення адміністрації, масштаб
і кількість студентських ініціатив, наявність не�
залежного студентського медіа�простору, рівень

розвитку студентського самоврядування, кон�
троль якості освіти з боку студентів.

Якими бачать нас абітурієнти?
Інструментом моніторингу думки спожива�

чів про базову структуру університету сім років
поспіль виступають маркетингові дослідження
на основі анкетування абітурієнтів та їхніх
батьків (див. табл. 1).

При цьому рішення абітурієнтів про вступ
до ВНЗ тільки частково приймається самостій�
но і значною мірою формується під впливом
думки батьків і друзів (див. табл. 2).

Якими бачать нас студенти?
За результатами опитування учасників групи

«Університет «Україна» на форумі www.vkon�
takte.ru (на якому станом на 9.02.2007 р. заре�
єстровано 298 осіб):

Чи задоволені Ви атмосферою в уні�
верситеті?

Так 39 (63,9%)
Ні 13 (21,3%)
Все одно 9 (14,8%)
Разом відповідей 61 (100%)
Безумовно, жоден рейтинг не може бути до

кінця об’єктивним і слугувати прямим керів�
ництвом до дії. Рейтинги лаять всі: і широка
публіка, й учасники, і навіть ті, хто їх складає.
Але, обираючи місце навчання для себе або для
своїх дітей, більшість все одно звертається до
рейтингів як одного із джерел інформації.

Виставкова діяльність

Від перших днів Університет «Україна»
брав активну участь у роботі міжнародних, на�
ціональних і регіональних освітянських виста�
вок. Участь у виставках дає можливість пред�
ставити свої досягнення, порівняти себе з ко�
легами і конкурентами, а також є одним зі шля�
хів залучення потенційних клієнтів. Для ефек�
тивної роботи виставок управління стратегії
економічного розвитку створювало виставкові
експозиції за допомогою стендів, банерів, пла�
катів, великої кількості рекламно�інформацій�
них матеріалів, що відображають усі напрями
діяльності університету. На виставках демонс�
трувалися електронні презентації, відеофільми
про університет, проводилися презентації сис�
теми дистанційного навчання NeoСad, вистав�
ки�продажі навчально�методичної літератури.

Ця робота проводиться не тільки базовою
структурою, а й ТВСП. Наприклад, Дубенська
філія є постійним активним учасником ярмарків
професій, які централізовано проводяться
службами зайнятості в кожному районі області.
Працівники філії представляють Університет
«Україна» в цілому та дистанційну форму на�
вчання зокрема у своїх виступах перед широкою
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аудиторією та у безпосередньому спілкуванні із
зацікавленими особами серед випускників та
учнів шкіл, батьків, учителів. При цьому вда�
лим є використання нових інформаційних тех�
нологій.

Загалом за роки діяльності університету ми
брали участь у близько 150 виставках і ярмар�
ках, присвячених проблемам освіти і праце�
влаштування. Серед них варто згадати вистав�
ки «Освіта та кар’єра» товариства «Знання»,
«Сучасна освіта в Україні», «Освіта України.
Інноваційні технології навчання», муніципальні
виставки «Освіта. Робота. Бізнес», виставки,
які присвячені Міжнародному дню студентів
і Дню учителя, виставки «Світ освіти», які про�
водить Міністерство освіти і науки України, ви�
ставки�презентації «Освіта України», «Школа
ХХІ століття», шкільні базари, загальноміські
ярмарки вакансій, виставки «Знайдемо роботу
разом», ярмарки вакансій, що проводяться
Центрами зайнятості у районних центрах Киє�
ва і Київської області (Васильків, Фастів, Обу�
хів, Оболонський район Києва тощо), вистав�
ки, присвячені дням міст.

Ось як описувалися враження лише від од�
нієї виставки в газеті «Університет «Україна».
«На початку квітня в Українському домі відбу�
лась уже традиційна виставка «Освіта та кар’є�
ра». Та цього разу її, на відміну від попередніх,

доповнила перша міжнародна виставка закор�
донних навчальних закладів «Ukrainian Inter�
national Educational Fair». Загалом на ній було
презентовано понад 200 навчальних програм із
37 країн світу.

Що ж сприяло такому широкому представ�
ництву? В основі важливої освітянської події
чимало чинників. Чи не головний з них – ті змі�
ни, що відбулися останнім часом у нашій краї�
ні. Динамічна модернізація національної систе�
ми освіти є запорукою соціально�економічних
і науково�технічних досягнень і головною перед�
умовою інтеграції України в європейський освіт�
ній простір. Вітчизняна вища освіта активно
готується до вступу у Болонський процес. Тому
й цілями зазначених виставок є встановлення
тісніших зв’язків між українськими і закордон�
ними навчальними закладами та розширення
обсягу студентських обмінів.

Учасники представницького заходу отримали
хорошу нагоду ознайомитися з кращим міжна�
родним досвідом організації навчально�виховно�
го процесу, сучасними науково�методичними
розробками, інноваційними та інформаційними
технологіями навчання, авторськими проекта�
ми, новим поколінням навчальної літератури.

Ті, хто побував в Українському домі (а це пе�
дагогічні, науково�педагогічні та наукові праців�
ники) на презентаціях, семінарах, «круглих сто�
лах», отримали чудову можливість обговорити

Конкурентний
фактор

Частка загальної кількості отриманих відповідей на запитання від абітурієнтів

2007–2008
н. р.

2006–2007
н. р.

2005–2006
н. р.

2004–2005
н. р.

2003–2004
н. р.

2002–2003
н. р.

2001–2002
н. р.

Якість освіти 
та рівень знань,
які надає ВНЗ

77,5% 75,4% 75,7% 72% 72% 68% 8%

Репутація 
і престиж ВНЗ 30,6% 22,5% 23,9% 19,5% 21,6% 18,7% 2%

Цінова політика 41,5% 32,4% 28,7% 24,2% 28,1% 28,8% 21,4%

вартість навчання 23,1% 17,2% 16,8% 24,2% 27% 28% 14,7%

наявність пільг 10,3% 10,2% 7,5% 1,1% 0,8% 6,7%

наявність знижок 8,1% 5% 4,4%

Умови вступу 
(у першу чергу
тестування)

21,2% 18,2% 26,6% 16,4% 16% 20,8% 12%

Таблиця 1
Динаміка вирішальних факторів вибору ВНЗ при вступі 
до базової структури Університету "Україна" (м. Київ)

Варіант відповіді
Частка загальної кількості отриманих відповідей на запитання від абітурієнтів

2007–2008
н. р.

2006–2007
н. р.

2005–2006
н. р.

2004–2005
н. р.

2003–2004
н. р.

2002–2003
н. р.

2001–2002
н. р.

Самостійно 46% 50,4% 43,3% 48% 47% 39% 48%

Разом із батьками 43,8% 32,9% 45,6% 42% 41% 51% 52%

Разом із друзями 6,2% 13,3% 8,1% 11% 11% 7%

За вказівкою батьків 2,5% 1,5% 1,8% 1% 1% 2%

Таблиця 2
Формування думки  абітурієнтів  щодо вступу до ВНЗ 
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та обмінятися думками з актуальних проблем
розвитку національної освіти в умовах ринкової
економіки, завдань, визначених Програмою ді�
яльності уряду «Назустріч людям».

Наш університет не загубився в досить ши�
рокому представництві ВНЗ. До стенду «Укра�
їни» підходили багато відвідувачів, а також
працівників інших навчальних закладів.

Багатолюдним став День кар’єри. Під час
його проведення студенти, школярі та молоді
фахівці міста мають нагоду ознайомитись із ни�
нішнім становищем ринку праці, визначити спе�
ціальності, на які сьогодні є найбільший попит,

отримати інформацію про заклади освіти – як
вітчизняні, так і закордонні».

Крім цього представники кафедр є учасниками
галузевих виставок, таких як «Світ поліграфії»
(кафедра пакувальних технологій), «UkrEco»
(кафедра екології) тощо.

Університет щороку бере участь у виставках
«Інваекспо» і «Милосердя», які традиційно
проводяться до Міжнародного дня інвалідів
у грудні та навесні одночасно з ярмарком ва�
кансій. Біля виставкової експозиції завжди
натхненно працюють співробітники управління
соціальної адаптації та реабілітації.

Рис. 2



Активну участь як в освітянських, так і у спеці�
алізованих галузевих виставках бере видавничо�
друкарський комплекс «Університет «Україна».
Упродовж 2006–2008 років він був учасником
таких спеціалізованих виставок, як:

– ІІІ Всеукраїнська книжкова виставка�яр�
марок «Буквиця�2006» (м. Дніпропетровськ,
6–8 квітня 2006 р.); 

– ХІІІ Міжнародна виставка «Єврокон–
2006» (м. Київ, 13–16 квітня 2006 р.); 

– «Форум видавців» (м. Львів, 14–17 ве�
ресня 2006 р.); 

– ІХ Київський міжнародний книжковий
ярмарок «Книжковий світ�2006» (м. Київ,
9–12 листопада 2006 р.),

– ІХ Міжнародна виставка навчальних за�
кладів «Сучасна освіта в Україні» (м. Київ,
15 лютого 2006 р.); 

– Спеціалізована виставка�ярмарок «Світ
книги – 2007» (м. Чернігів, 21–23 лютого
2007 р.); 

– ІІ Весняний Київський Міжнародний
книжковий ярмарок (м. Київ, 18–21 квітня
2007 р.); 

– ІХ Міжнародний фестиваль «Світ кни�
ги�2007» (м. Харків, 26–28 квітня 2007 р.); 

– «14�й Форум видавців» (м. Львів, 13–16
вересня 2007 р.); 

ХІІІ Міжрегіональна спеціалізована вистав�
ка�ярмарок «Книжковий салон» (м. Херсон,
5–7 жовтня 2007 р.); 

– ІІ Спеціалізована виставка�ярмарок
«Книжковий калейдоскоп» (м. Київ, 23–27
жовтня 2007 р.); 

– Х Київський міжнародний книжковий
ярмарок «Світ книги�2007» (м. Київ, 8–11
листопада 2007 р.); 

– Київська міжнародна книжкова виставка�
ярмарок «Книжкові контракти» (м. Київ,
19–22 грудня 2007 р.); 

– ХІІІ Міжрегіональна спеціалізована ви�
ставка�ярмарок «Світ книги�2008», м. Черні�
гів, 21–23 лютого 2008 р.).

Зазвичай на виставках підбиваються підсум�
ки діяльності вищих навчальних закладів за рік
і вручаються відзнаки кращим із них. За період
існування Університет «Україна» був відзначе�
ний дипломами за вагомий внесок у розвиток
національної системи освіти, за високі творчі
досягнення в удосконаленні змісту навчально�
виховного процесу, за розвиток і впровадження
у навчальний процес інноваційних освітніх тех�
нологій, за вагомий внесок в інноваційний роз�
виток національної системи освіти, за вагомий
внесок у модернізацію національної системи
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Фото 1–3. 



освіти, за активну профорієнтаційну роботу се�
ред молоді, за досягнення у профорієнтаційній
роботі, за розвиток матеріально�технічної бази
навчального закладу, за видання підручників та

навчальних посібників нового покоління, за ви�
соку якість спеціалізованих підручників для
системи дистанційного навчання, за підготовку
висококваліфікованих фахівців.
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Фото 4, 5. З нагоди посвяти студентів



Цікавими є періодичні виставкові експозиції
творчих робіт студентів кафедри дизайну, вистав�
ки фоторобіт студентів факультету комп’ютерних
технологій, інші тематичні експозиції, які ви�
кликають жвавий інтерес і щире захоплення
у відвідувачів (фото 15–17).

Незабутні враження залишаються від огля�
ду виставки робіт студентів щорічного Всеук�

раїнського фестивалю творчості студентів�ін�
валідів «Сяйво надій». Розмаїття талантів і ба�
гатство фантазії демонструють вироби із со�
ломки, дерева, глини, бісеру, графіка, картини
і фотографії, аплікації та скульптури, вишивки,
мереживо, килимові і плетені вироби, м’які
іграшки, витвори кулінарного мистецтва, дизай�
нерські проекти й ідеї та багато�багато іншого.
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Фото 6–14. Наші відзнаки...
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Фото 15–17. Роботи студентів на виставкових стендах



Робота з телевізійними каналами

Найбільшу популярність у наших вступників
мають телеканали «Новий», «1+1», «Інтер»,
«ІCTV», «М�1», «Dіscovery» і «СТБ». За
ефективністю реклами телебачення набагато
випереджає інші засоби комунікації. За роки
існування університет співпрацював із різними
телеканалами (УТ�1, «Інтер», «Новий канал»,
«ІCTV», «5�ий канал», «СТБ», «Тоніс», ТРК
«Київ») у форматах запрошення журналістів
на різноманітні заходи (за умови інформаційно�
го приводу), створення і розміщення реклам�
них сюжетів за розробленими аудіовідеостудією
університету сценарними планами, тематичних
передач, інтерв’ю викладачів і студентів, висту�
пів президента, проректорів та інших членів
колективу.

Тематика відеопоказів та спектр інформа�
ційних приводів досить різноманітний. Відео�
сюжети про урочистості з нагоди введення
в експлуатацію першої черги першого в Украї�
ні університетського містечка безбар’єрного
доступу Університету «Україна» у вересні 2006
року транслювалися по УТ�1 у передачі «Діло�
вий світ» (двічі), по ТРК «Київ» у передачі
«Світ бізнесу», по ICTV у передачі «Ділові фак�
ти», по телеканалу «ЕРА» у передачі «Ера біз�
несу», по телеканалу «Інтер» у передачі «Под�
робиці». Матеріали про фестиваль творчості
студентів�інвалідів «Сяйво надій» (грудень
2006 року) були показані по ICTV у передачі
«Ділові факти», УТ�1 – у передачі «Діловий
світ» (двічі), НТН – у передачі «Ціна питан�
ня». VI студентська Спартакіада (2007 рік) 
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Фото 18–21. Творчість студентів



висвітлювалася по ICTV у передачі «Ділові фак�
ти». Про університет у рамках PR�кампанії роз�
повідали по ICTV у передачі «Ділові факти», по
СТБ – у передачі «Бізнес +», по НТН – у пере�
дачі «Ціна питання». Сюжети про посвяти і ви�
пуски, про присвоєння Університету «Україна»

звання «Університет миру», про Всеукраїнські
спортивні ігри студентів�інвалідів «Сяйво
надій», про міжнародні наукові конференції по�
казували у новинах центральних каналів; роз�
повідь про брифінг у Міністерстві праці та соці�
альної політики з нагоди старту всеукраїнської
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Фото 21–25. 
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благодійної акції «Ти можеш їм допомогти» за
участю П. Таланчука вийшла в ефірі Першого
ділового каналу. 2006 року перший проректор
Л. Ф. Романенко взяла участь у ток�шоу «Україн�
ський вибір» із Міністром освіти і науки України
С. М. Ніколаєнком; 2007 року вийшла в ефір
передача «Український вимір» (УТ�1, програма
«Діловий світ») за участю президента П. Талан�
чука, викладачів, студентів та випускників уні�
верситету; 16 лютого 2008 року – інтерв’ю
з В. М. Колосовим «Нагальне про університет –
нове містечко безбар’єрного доступу, тестуван�
ня, незалежне оцінювання знань» оприлюднене
ТРК «Київ».

Університет «Україна» співпрацює на постій�
ній основі з освітніми телепрограмами на кшталт
«Обери своє майбутнє», «Навчайся з нами»,
«Справи житейські», «Ділові люди», «Не все
так погано у нашому домі», програмою «Мило�
сердя», присвяченою проблемам людей із особ�
ливими потребами. Програма «Без табу» неод�
норазово порушувала проблеми наших студентів
із особливими потребами (наприклад, «Без та�
бу» про Олену Лебедєву (Заболотько). 

За роки роботи університету було створено
низку документальних фільмів про Університет
«Україна»: «Університет надії», «Великий ви�
бір «малої України», фільми про цікаві людські
долі студентів університету (М. Савельєв, Оле�
на Лебедєва (Заболотько) та інші.

Територіально відокремлені підрозділи уні�
верситету активно експлуатують можливості
обласних і районних телерадіокомпаній, зокрема,
Запорізького телебачення, Тернопільської держ�
телерадіокомпанії, Рівненської облдержтелера�
діокомпанії (всеукраїнський семінар з дистан�
ційної форми навчання у Дубно), Черкаської те�
лерадіокомпанії «ТАК», філії «СТБ�Черкаси»,
телерадіокомпанії «ТТ» (Нікополь) тощо.

Робота з радіостанціями

За результатами маркетингових досліджень,
які проводяться управлінням стратегії еконо�
мічного розвитку, у київських вступників зараз
найбільшою популярністю користуються радіо
«KІSS FM», «Люкс», «NRJ/ Energy», «Шар�
манка», «Європа FM», «Вишневий сад»,
«Джем FM», «Наше радіо». Виходячи з рей�
тингу, у 2000–2007 роках рекламні ролики,
спрямовані на залучення абітурієнтів, розмі�
щувалися на радіо «KІSS FM», «Люкс», «NRJ/
Energy», «Апельсин», «Хіт�FМ»; повідомлення,
адресовані батькам потенційних вступників, –
на радіо «Шарманка», «Авторадіо», «Шансон»,
«Ностальжі»; реклама, спрямована на обидві
цільові аудиторії – на радіостанціях «Гала�ра�
діо», «Європа�плюс», «Столиця», «Київ». Ми
уклали вигідний контракт щодо розміщення
аудіороликів на радіостанціях «NRJ/Energy»
і «Наше радіо», тобто викупили ефірний час на

2007–2008 н. р., що дає нам відносно недоро�
гий доступ до аудиторії.

У червні 2006 року з метою інформування
широкої громадськості був розроблений нестан�
дартний формат рекламної кампанії і проведена
двотижнева вікторина на радіо «Шансон» із ро�
зіграшами призів, запитання і відповіді якої бу�
ли побудовані на матеріалі з історії та життєді�
яльності Університету «Україна».

Тематичні передачі про молодіжні пробле�
ми, досвід з навчання та виховання людей із
особливими потребами, мистецтвознавчі,
культурологічні тощо є взаємовигідною і ціка�
вою формою співпраці з радіостанціями. У цій
площині нашими постійними партнерами є ук�
раїнські радіостанції (І, ІІ, ІІІ програми Україн�
ського радіо), «Промінь», «Столиця».

Назвемо лише деякі з них:
– Головченко Н., Святенко Т. Університет

«Україна». Літературна студія «Горлиця»: Ра�
діо «Культура» від 21.07.2005 р.

– Святенко Т., Клапій В. Дві долі: Літера�
турно�музична радіопередача. Радіо «Культу�
ра» від 11.08.2005 р.

– Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф., Голов�
ченко Н. І. Педагогічні роздуми. Перша прог�
рама Укруїнського радіо від 3.12.2005 р.

– «Відкрита студія» (Інтерв’ю з П. Талан�
чуком, Л. Гуком, В. Пархоменком, А. Коля�
дою). І програма УР від 13.06. 2007.

– «Відкрита студія» (розповідь П. Таланчу�
ка про науку в Університеті «Україна»). І прог�
рама УР від 11.07. 2007.

– «Сподіватися» (П. Таланчук, С. Патра). –
І програма УР від 21.11. 2007.

– «Сподіватися» («Сяйво надій», інтерв’ю
з Л. Романенко). І програма УР. 12.12.2007.

– «Гранослов» (про творчість Г. Горового).
ІІІ програма УР «Культура» від 13.01.2008.

– «Сподіватися» (Ю. Тітов). І програма УР.
05. 03.2008.

– «Сам собі» (про Г. Горового). І програма УР
від 09.03.2008.

Кафедра української мови та літератури ор�
ганізувала та провела шість прямих ефірів на
Українському радіо за участю професорсько�
викладацького та студентського активу. У пе�
редачах брали участь: професор, к. ф. н.
В. В. Шевченко, декан факультету філології та
масових комунікацій Н. В. Барна, к. п. н., до�
цент З. О. Сергійчук; викладачі кафедри укра�
їнської мови та літератури: М. М. Цілина,
В. І. Луценко, Н. І. Головченко; студенти: Тетя�
на Дідковська, Катерина Соловей, Ганна Біла,
Євдокія Нікітіна, Наталія Приступ та ін.

Територіально відокремлені підрозділи ви�
користовують місцеві радіостанції, які є недо�
рогим і досить ефективним каналом комунікації
іміджу. Назвемо лише небагатьох з великої кіль�
кості радіостанцій, в ефірі яких висвітлювалася
діяльність центрів дистанційного навчання:
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«Голос Брусилівщини» (Житомирська об�
ласть); Тернопільська держтелерадіокомпанія;
«Люкс», «Радіо ТОН» (Тернопільська об�
ласть), Володимирецьке районне проводове
радіомовлення; радіо «Дубровиця»; районне
радіомовлення м. Гоща; «Наше радіо» (Рівнен�
ська область); редакція радіомовлення (м. Со�
киряни); редакція районного радіомовлення
(м. Чернівці); районне радіомовлення м. Го�
родня; радіомовлення «Бахмач»; Чернігівська
ОДТРК, «Мелодія», «Авторадіо» (Чернігів�
ська область); радіо «Шарманка» (Черкаська
область); радіо «Ностальжі» (Нікополь);
Куп’янська ТРК (Харківська область).

Робота в Інтернеті

Інтернет як джерело інформації та засіб спіл�
кування набуває популярності кожного дня.
З метою ефективної популяризації надбань
університету створені офіційні сайти базової
структури і ТВСП; здійснюється реєстрація ін�
тернет�ресурсів університету в усіх каталогах
WWW, розміщення інформації про університет
на освітніх сайтах www.mon.gov.ua, www.go�
tostudy.com.ua, «osvita.org.ua», популярних
порталах «Topping.com.ua», «Hotlog.ru», «Big�
mir.net», «Gala.net», «Ukrbiz.net», «Інфо�хол�
дінг», Інтернет�ресурсі «УБС�Справа» тощо.
Інформація про університет та резюме студен�
тів, які бажають працювати, розміщується на
сайті пошуку роботи «jobmarket.com.ua», офі�
ційних сайтах агенцій з працевлаштування.

Крім розміщення реклами у мережі Інтер�
нет, дуже часто використовуються послуги дру�
кованих періодичних, довідникових і подарун�
кових іміджевих видань і довідкових телефонних
служб (наприклад, іміджевої книги «Керманичі
поступу», довідкова телефонна служба «Євро�
інформ», довідник «Жовті сторінки. Україна»,
журнал «Сучасна освіта»).

Реклама web�ресурсів університету «Украї�
на» в Інтернеті здійснюється за допомогою бане�
рів в UA.net та розсилання Інфо�сайту по e�mail
(SPAM), створення Flesh�банерів для реклами
у банерних мережах, додавання рейтингів
Rambler, Mail, List, Mabia, Bigmir, A�counter,
Ua�portal, Meta.

Функціонування власного віртуального прос�
тору Університету «Україна» разом із територі�
ально відокремленими структурними підрозділа�
ми у даний час забезпечується 20 сайтами (з них
5 базової структури – www.vmurol.com.ua,
www.univer�ukraina.kiev.ua (студентське само�
врядування), www.lnvmurol. com.ua (Інститут
новітніх технологій навчання), http://isi.at.ua
(Інститут студентських ініціатив), http://talan�
studio.com (АВС «ТАЛАН�Студіо»)). 

Більшість ТВСП мають свої сайти. Це: Біло�
церківський інститут економіки та управління –
(www.bc�vmurol.com.ua), Васильківська філія –

(www.uuvf.com.ua), Вінницький соціально�
економічний інститут – (www.is.svitonline.
com/vmurol), Горлівська філія– (www.vmurol.
com), Карпатський інститут підприємництва
(м. Хуст)– (www.kipi.uz.ua), Кіровоградський
інститут розвитку людини– (www.vmurol.
kr.ua), Луцький інститут розвитку людини–
(www.lirol.com.ua), Мелітопольський інститут
екології та соціальних технологі – (www.
miest.orq.ua, www.miest.narod.ru), Миколаїв�
ський міжрегіональний інститут розвитку лю�
дин – (www.unukraine.mk.ua), Рівненський
інститут – (www.univerua.icc.rv.ua), Сумсь�
кий гуманітарний інститу – (http://vmurol.
sumy.ua/), Хмельницький інститут соціальних
технологі – (www.hist.km.ua), Дубенська фі�
лія – (www.dubno�vmurol.ucoz.ru), Чернігів�
ський РЦД – (www.chernigiv�dlc.com.ua).

Зростає бажання окремих підрозділів і на�
прямів діяльності університету мати власний
сайт, електронний журнал, форум тощо. Зокре�
ма, створення сайту аудіовідеостудії «ТАЛАН�
Студіо» розширило можливості спілкування її
колективу з друзями та партнерами. Завітавши
на сайт, можна ознайомитися з переліком по�
слуг, які надає студія, переглянути портфоліо
і знайти необхідні контакти.

Газета «Університет «Україна» 

Газета навчального закладу, яка молодша за
нього на два роки, приділяе постійну увагу ви�
світленню особливостей навчально�виховного
процесу в університеті. З перших номерів на її
шпальтах розкриваються проблеми, пов’язані
з утвердженням університету в освітньому
просторі України. Йдеться, зокрема, про мате�
ріали щодо акредитації навчального закладу,
його перших здобутків у різних аспектах на�
вчально�виховної роботи.

Так, із номера в номер подаються розповіді
про впровадження дистанційної форми навчан�
ня, інших новітніх технологій (рубрики «За но�
вітніми технологіями», «Привертаємо увагу»).
Слово надається відповідальними і компетент�
ними фахівцям, керівникам факультетів, управ�
лінь, територіально відокремлених підрозділів.

Газета завжди підкреслює, що навчатися
в університеті престижно і перспективно. Цій
меті слугують розповіді студентів (як першо�
курсників, так і випускників): рубрики «Доз�
вольте висловитись», «До 10�річчя Універси�
тету», «Україна» – Україні».

Читачам газети запам’яталися розповіді про
кращих викладачів або ж розповіді самих ви�
кладачів про свою роботу (проведення занять,
виховних заходів). Приводами для відвертої
розмови були ювілеї наших провідних виклада�
чів – відмінних педагогів і загалом цікавих лю�
дей (матеріали про С. Забару, В. Павленко,
А. Лукашенка та ін.). Але слід визнати, що
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герої цих публікацій здебільшого кияни. А хіба
в територіально відокремлених підрозділах не�
має цікавих людей, чиї життя і робота є прикла�
дом для наслідування?

Постійно надається слово студентам, у яких
є проблеми зі здоров’ям, викладачам, котрі ус�
пішно працюють в інтегрованих групах. Рубрики:
«Про тих, хто поряд», «В інтегрованих групах».
Вміщуються розповіді про студентів з обмежени�
ми можливостями, їхніх здорових ровесників.
У цих публікаціях, як правило, віддається на�
лежне мужності, наполегливості, здібностям
юнаків і дівчат, у яких є проблеми зі здоров’ям.

Серед постійних тем газети – діяльність
громадських організацій (як викладацьких, так
і студентських). Інколи це обширні розповіді,
інколи – короткі повідомлення про засідання,
зустрічі, «круглі столи» тощо.

Газета охоче надає слово студентам, залюб�
леним у науку чи мистецтво, публікує виклад їх
доповідей, повідомлень на різних наукових кон�
ференціях, дослідження з найрізноманітнішої
тематики (рубрики «Студентська наука», «По�
статі», «Особистості»).

Постійну увагу газета приділяє висвітленню
спортивно�масової роботи в навчальному закла�
ді (рубрики «Спорт і ми», «Знай наших» та інші).
Чимало матеріалів про здоровий спосіб життя:
виступають медичні працівники, які розповідають
про те, як зберегти здоров’я, перебороти шкідли�
ві звички тощо (рубрика «Наше здоров’я»).

Звичайно, що внесок газети в організацію
навчально�виховного процесу в університеті
міг би бути вагомішим, якби активніше залуча�
лися до виступу на сторінках видання керівни�
ки і провідні фахівці, особливо з місць, і, роби�
ти це кваліфікованіше і послідовніше.

Видавничо=друкарський комплекс

Видавництво «Університет «Україна», ство�
рене 2001 року, спеціалізується на виданні на�
вчальної, наукової, навчально�методичної літе�
ратури, яка відповідає сучасному рівню освіти
з гуманітарних, фінансових дисциплін, комп’ю�
терних технологій, соціальної роботи тощо. За�
звичай велика справа починається із зусиль
ентузіастів…

Спочатку було слово… Президента П. М. Та�
ланчука. Потім його задум переріс у конкретну,
дуже потрібну справу. Адже наявність власного
видавництва у вищому навчальному закладі –
його беззаперечна перевага в освітньому прос�
торі. Український книжковий ринок навчальної
літератури є ще далеким від досконалості –
у ньому існує чимало лакун, не заповнених пра�
цями українських науковців, посібниками, під�
ручниками, довідниками та іншою навчальною
літературою. Це пояснюється об’єктивними
причинами – темпи створення, підготовки ви�
дань до друку не встигають оперативно задо�

вольняти «книжковий голод» як викладачів
університету, так і студентів. Перекладна літе�
ратура представлена, як правило, російськими
виданнями, які, зрозуміло, зосереджені на ро�
сійських реаліях, а українським студентам пот�
рібний якісний вітчизняний продукт і до того
ж вчасно. Саме в орієнтації на актуальні пробле�
ми навчального процесу і полягають особливість
та перевага університетського видавництва пе�
ред іншими, нехай і потужнішими та відоміши�
ми видавництвами.

Видавництво «Університет «Україна» допо�
магає дати життя не тільки підручникам чи по�
сібникам, а й монографіям викладачів універ�
ситету, а також численним збірникам наукових
і науково�практичних конференцій – усе це
видається оперативно і в гарному поліграфіч�
ному виконанні. 

«Починалось» університетське видавницт�
во, як зазвичай, скромно – у двох крихітних
кімнатках головного корпусу, маючи на озбро�
єнні два, а потім аж три комп’ютери на чотирьох
працівників. Першим керівником видавництва,
іменуючись просто директором, була Т. В. Са�
єнко. Працювала «людиною�оркестром» –
і верстала, і редагувала, і керувала. Ще кілька
років основні обсяги друкарських робіт викону�
вав сектор оперативної поліграфії (керівник –
Поліщук Олександр Володимирович), хоча
окремі, технічно складні поліграфічні послуги
необхідно було замовляти «на стороні».

У цей час посиленими темпами почало фор�
муватись і власне поліграфічне виробництво –
університет не жалкував коштів на придбання
необхідної друкарської техніки, сучасних ком�
п’ютерів для верстки книг, розширювався штат
як редакції, так і друкарні.

На сьогодні видавничо�друкарський комп�
лекс (ВДК) очолює, координуючи роботу його
підрозділів, генеральний директор Гудима Олег
Ярославович, який має великий досвід роботи
у галузі вітчизняної поліграфії. Посаду головного
редактора ВДК займає Перинська Наталія Іва�
нівна. На сьогодні колектив редакції налічує 23
особи. Своє перше робоче місце тут знаходять
студенти�відмінники університету, та без дос�
відчених і мудрих «подвижників пера і комп’ю�
тера» не обходиться жодне виробниче завдан�
ня – відповідальною ділянкою роботи з авторами

Фото 1. Гудима О. Я.,
ген. директор ВДК

Фото 2. Перинська Н. І.,
головний редактор



займається менеджер по роботі з авторами Ба�
жан Валентина Яківна, а обов’язки технічного
редактора виконує Гнатюк Ірина Євгенівна.
Всіма питаннями, що стосуються розрахунків,

планування на всіх етапах виробничих процесів,
відає економіст Шостенко Тетяна Василівна.
Організацією роботи відділів верстки і редагу�
вання займаються відповідно Іваненко Оксана
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Фото 3. Працівники друкарні

Фото 4. Дружний колектив редакції ВДК
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Миколаївна та Савенко Лада Юріївна. Дизай�
ном обкладинок наших книг успішно перейма�
ється художник�дизайнер Клименко Ірина
Олександрівна.

У колективі редакції працюють дуже творчі
люди – тут і кандидат наук, і автор посібників,
і поетеса, і майстрині�вишивальниці, і фото�
граф�аматор, і досить професійні любителі
танців…

До речі, у штаті редакції працюють молоді
люди з фізичними обмеженнями – так праце�
влаштовує університет (не на словах, а на ділі)
своїх соціально незахищених випускників.

Роботою колективу друкарні, який налічує
на сьогодні 21 ос., безпосередньо керує техніч�
ний директор Дума Володимир Степанович. На
озброєнні друкарні є найновіше устаткування ні�
мецького і японського виробництва, комплекс
для виготовлення друкарських форм, листові
офсетні друкарські машини, листопідбірна ма�
шина, машини для виготовлення книг у м’якій
палітурці клейовим способом, паперорізальна
машина, комплекс для виготовлення друкар�
ських форм.

У найближчих планах – упровадити техноло�
гію виготовлення книг у твердій палітурці й роз�
ширення асортименту поліграфічних послуг.
Цікаво, що більшість працівників друкарні
є студентами нашого університету кафедри
технології обробки та виготовлення паковань:
майстер дільниці Трусова Євгенія, копіювальник
Трусова Марина, брошурувальники Туз Світла�
на та інші.

При видавничо�друкарському комплексі
працює комерційний відділ (відділ реалізації
книжкової продукції). Організовує його роботу

Фото 6. Менеджери комерційного відділу на чолі зі своїм директором О. С. Дубовським

Фото 5. Східний танець у виконанні працівників ВДК
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комерційний директор Дубовський Олександр
Степанович. Література нашого університету
реалізується через книготорговельну мережу
у багатьох містах України, з нашою літературою
працюють книжкові ринки Києва, Харкова, До�
нецька, Дніпропетровська, Львова тощо. Мене�
джери з реалізації вивчають книжковий ринок
навчальної літератури та прогнозують попит на
неї. До їхніх обов’язків входить також поширення

рекламної продукції ВДК, інформаційне забез�
печення споживачів друкованих видань. Реклам�
ні матеріали продукції ВДК можна знайти у спе�
ціалізованих виданнях (у довіднику «Провідні
бібліотеки України», «Книжкові підприємства
України», «Поліграфія від «А» до «Я»), в Ін�
тернеті на сайті ВДК http:www.vmurol.com.ua
та книжкових підприємствах, які реалізовують
наші книги.

Фото 7, 8. Чудова весняна природа надихає…



Протягом трьох останніх років наше видав�
ництво є постійним учасником регіональних,
всеукраїнських та міжнародних книжкових
виставок та ярмарків, де неодноразово були
нагороджені почесними грамотами та диплома�
ми. Ми пишаємося, наприклад, дипломами
столичного Українського Дому – «За видання
підручників та навчальних посібників нового
покоління» за підписом міністра освіти та на�
уки України С. М. Ніколаєнка, Дніпропетров�
ського експоцентру «Метеор» – «За високу
якість спеціалізованих підручників для системи
дистанційного навчання», дипломом учасника
конкурсу «Видавництво року» сьомої міжре�
гіональної спеціалізованої виставки�ярмарку.

Особливу увагу видавництво приділяє ви�
данню навчальних посібників для дистанційного
навчання, що якнайбільше відповідає вимогам
часу. Університет «Україна» під патронатом
МОН України бере участь у Всеукраїнському
проекті із запровадження дистанційної освіти
у руслі Болонського процесу. Більшість посіб�
ників та підручників мають гриф Міністерства
освіти і науки України.

Наші посібники та підручники призначені
для цілеспрямованих людей, які бажають набу�
ти ґрунтовних знань, цінують свій час, люблять
і вміють працювати самостійно. Наші книги –
для тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію
або отримати нову спеціальність, для справжніх
професіоналів і тих, хто хоче стати професіона�
лом, а отже, конкурентоспроможним працівни�
ком на ринку праці. У навчальних виданнях
вдало поєднуються доступність викладу базо�
вих теоретичних знань і практичні приклади та
рекомендації.

Із нами плідно співпрацюють відомі україн�
ські вчені, які є авторами наших друкованих ви�
дань і чиї прізвища свідчать про найвищий на�
уковий і методичний рівень нашої продукції:
Леонід Кіндратович Сук – д�р екон. н., проф.;
Лариса Федорівна Романенко – д�р екон. н.,
проф.; Анатолій Іванович Берлач – д�р юрид.
н., проф.; Віталій Опанасович Карпенко – д�р
сусп.�екон. н. (Мюнхен, ФРН), проф.; Юрій
Леонідович Мосенкіс – д�р філол. н., проф.; Ва�
лерій Михайлович Бебик – д�р політол. н.,
проф.; Віктор Васильович Клименко – д�р
психолог. н., проф. та багато інших науковців.

«Університет «Україна» є видавництвом
повного циклу – від створення авторських ко�
лективів, редакційного опрацювання матеріа�
лу, створення макета верстки, оригіналу обкла�
динки – і до друку.

Якщо Ви хочете втілити в життя свою ав�
торську ідею, ми Вам допоможемо, адже у на�
шому розпорядженні – сучасне поліграфічне
обладнання, молодий, енергійний колектив фа�
хівців. Це дає змогу забезпечувати своєчасне
і високоякісне виконання замовлень.

Для того, щоб придбати літературу видавницт�
ва «Університет «Україна», потрібно зробити
замовлення за телефонами (044) 424�40�69,
424�56�26 (контактна особа – Петрова Кате�
рина Олексіївна).

Запрошуємо до співпраці всі навчальні за�
клади країни усіх рівнів акредитації та напрямів.

Наша адреса: вид�во «Університет «Украї�
на», вул. Львівська, 23; м. Київ, 03115, тел./
факс: 424�40�69; е�mаіl: икrаіпа.vdk@mаіl.ru

Будемо раді співпрацювати із шанувальни�
ками нашої книжкової продукції і талановити�
ми авторами.
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Фото 9
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Освіта, вища освіта. Ці поняття надзви�
чайно актуальні для нашого суспільст�
ва і для кожної людини зокрема. Адже

кожен з нас в житті є і учнем, і учителем. Нас
вчить життя, вчать оточуючі, вчать ситуації,
події…

Народна мудрість каже: «Що вмієш і знаєш,
того за плечима не носити». Тому ми й намагає�
мося здобути ті знання спочатку в школі, а далі …
Хтось із нас обирає вищу освіту для престижу,
хтось – для диплому, хтось – бо так вирішили
батьки, хтось уже усвідомив вибір своєї май�
бутньої діяльності, а хтось ще у пошуках.

Той, хто вирішив отримати вищу освіту,
звісно, запам’ятав перші відвідини майбутньої
альма�матері. Вони, без сумніву, були пов’яза�
ні з великими душевними переживаннями: кого
ми там побачимо, як нас зустрінуть, хто буде
поруч з нами, а чи зможемо? Адже студентські
роки надзвичайно важливі. Бо це не лише от�
римання знань, а й перші спроби стати дорос�
лим, осягнути життя і збагнути своє призначен�
ня в цьому світі. 

Саме тому в Університеті «Україна» все по�
чинається з любові до кожної особистості, адже
наше життя рухається завдяки цьому почуттю.
Відтак, особлива атмосфера, яку створюють усі,
хто працює і навчається в університеті, спону�
кає до створення атмосфери доброзичливості,
гармонійних стосунків між студентами і викла�
дачами, реалізації позитивних починань всього
колективу і кожного зокрема. 

У кожного з нас у житті є людина, на яку хо�
четься бути схожими, на яку рівняємося, внут�
рішня сила якої нам допомагає зробити правиль�
ний вибір. Для багатьох студентів та, власне,
усього колективу Університету «Україна», та�
кою людиною є наш президент Петро Михай�
лович Таланчук. Людина з надзвичайною ха�
ризмою, безмежною вірою у справу і людей, які
працюють поруч з ним. І ця віра перетворює
людей на самовідданих однодумців. Вірити і ді�
яти – такий принцип розвитку Університету
«Україна», в якому найбільшою цінністю є Лю�
дина, а запорукою успіху є об’єднання зусиль
всього колективу.

Влучно було б процитувати самого Петра
Михайловича: «Ми справді робимо все від нас
залежне, щоб задовольнити потреби всіх
наших студентів. Людські можливості, як
доведено історією цивілізації і життям ви�
датних особистостей, майже фантастичні.
Головне, щоб ці можливості були спрямовані
на добро, на зростання моральної культури,
реалізацію творчих здібностей, таланту,
задатків і потенцій, даних природою». 

(Журнал «Вища школа», 2002. № 4–5)
Лише щира віра людини у справу може за�

хопити інших, а Петро Михайлович не просто
пропонує реалізацію певних проектів, він дає
можливість людям мріяти і втілювати ці мрії
в життя. 

У своєму інтерв’ю газеті «Освіта» за 2003 р.
стосовно мрії він говорив: «Мені дуже хо�
четься побачити цей університет хоча б із
збудованою першою чергою. Немає цієї па�
лички чарівної, якою махнув – і цей макет
став натурою на чудовому місці у Свято�
шині, в парку. Але я хочу, щоб цей універси�
тет став III–IV�го рівня акредитації. Ме�
ні дуже хотілося б це побачити».

Пройшло зовсім небагато часу і те, що мрі�
ялося – стало реальністю. І розумієш: все, що
спрямоване на людське благо, на радість, на
добро та підкріплене щирою вірою, отримує
і Господнє благословення. 

Студентка спеціальності «Переклад» групи
ПР�12 Марія Каркаєва свого часу у вірші
«Моєму президентові…» написала такі рядки:

Любить людей його навчила мати
І цю любов зберіг на все життя.
Робить добро, усім допомагати –
це кредо, принцип, правило буття.
Тому цей запал, неймовірна пристрасть до

улюбленої справи не могли не отримати такої
щирої підтримки. Всі люди, яких об’єднав цей
храм науки, відчувають своє призначення і від�
повідальність за спільну роботу, спрямовану на
процвітання. І в цьому наша сила і можливість
«сіяти розумне, добре, вічне». 

«З глибокою вдячністю схиляюсь перед
Вами за ту турботу, яку Ви проявили до
дітей найнезахищеніших категорій. Нехай
Ваші рішення завжди будуть мудрими,
справи – благородними, думки – високими,
а почуття – чистими та щирими, і Ваше
життя буде наповнене гордістю за мину�
ле, впевненістю у сьогоденні, вірою у май�
бутнє!

Бажаю Вам, щоб добро, щедро віддане Ва�
ми людям, повернулось до Вас сторицею», –
так висловила свою подяку Петру Михайловичу
Голова Комітету з питань науки і освіти Верховної
Ради України К. С. Самойлик.

Повага до студентів має проявлятися
в усьому. А повага, як відомо, теж ґрунтується
на добрі, вірі, любові. Адже, студент має відбу�
тися не тільки як кваліфікований фахівець,
здатний працювати в умовах ринкової економіки,
а й як особистість, громадянин, патріот україн�
ської держави. Тому і навчальний процес, вихов�
на робота, студентське самоврядування й інші
аспекти перебування студента в навчальному
закладі сприяють досягненню результату. 

Сьогодні в освітній сфері працюють люди,
які здатні допомогти підростаючому поколінню
знайти своє місце в цьому складному житті,
принести користь своєму народу і отримати від
зробленого справжнє моральне задоволення.
Це ті високодуховні люди, які повною мірою
розуміють, наскільки важливо виправдати до�
віру дітей, що обрали шлях навчання, вірності
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обраній справі. Це ті люди, які опікуються
проблемами сучасної молоді, її гармонійним
розвитком. Адже не кожний педагог усвідом�
лює, що дитина – це глина у його руках, і саме
від нього залежить: чи вийде з цього шматочка
глини справжній витвір мистецтва. 

Навчально�виховний процес спрямований
на формування професійного рівня студента,
його культури, інтелігентності, виховання осо�
бистості, яка здатна до самоосвіти і самороз�
витку та вміє творчо використовувати набуті
знання й оновлювати їх упродовж усього свого
життя, критично мислити і прагнути змінити на
краще життя – і своє, і своєї країни.

Провідником духовності, своєрідним «пас�
тором» є викладач, його особистість і позитив�
ний образ. Хто як не викладач може бути зраз�
ком цілеспрямованості, соціального оптимізму,
відданості своїй професії і людським ідеалам.

Освітянський процес – це завжди тісна
співпраця, в якій іде невпинний процес безпе�
рервного прагнення до вдосконалення, оволо�
діння новими знаннями для студентів, а також
підвищення професійної та педагогічної майс�
терності для викладачів. Адже недарма гово�
рять : «Добре того вчити, хто хоче знати».

Викладачі з любов’ю передають свої знання,
уміння, власний досвід, тепло своєї душі моло�
дому поколінню, сприяють розкриттю творчого
та духовного потенціалу, спонукають до активі�
зації самопізнання та самотворення, допомага�
ють побороти невпевненість у собі. І з запалом
передають свою любов до професії, до науки, до
роботи.

Університет дбає про власний кадровий по�
тенціал, підготовку надійної зміни молодих на�
уковців, які складуть інтелектуальний ресурс
закладу. Ті фахівці, які пройшли у нас навчання
і знають специфіку не з якихось трактатів,
а безпосередньо спілкуючись із дітьми, що ма�
ють обмежені можливості, – саме вони най�
більше будуть здатні розуміти, знати наші проб�
леми і володіти відповідною методикою роботи.
Одним з результатів такої діяльності хочеться
зазначити бажання наших випускників залиши�
тися працювати у стінах рідного університету. 

Серед наших випускників Дмитро Олегович
Пузіков. Сьогодні він старший викладач кафедри
«Соціальна робота» і хочеться відзначити, що
студенти дуже люблять свого молодого виклада�
ча за професіоналізм, людяність, розуміння. Ось
як він описує своє навчання в університеті:
«Навчання в університеті докорінно змі�
нило моє життя. Це ж саме сталося з мої�
ми колегами�студентами. Напевно, нашим
особистісним змінам посприяла обрана на�
ми спеціальність – «Соціальна робота».
Ми вчилися допомагати іншим людям, і па�
ралельно – допомагали собі. Безумовно, що
нашому самовдосконаленню сприяли вик�
ладачі, у першу чергу – завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук, професор

Лідія Тимофіївна Тюптя, зусиллями якої за�
початковано спеціальність «Соціальна ро�
бота», виховано дружній науково�педаго�
гічний колектив кафедри, організовано
студентський колектив.

Дякую Вам, Лідіє Тимофіївно, від імені
всіх дипломованих та майбутніх Фахівців
та магістрів соціальної роботи, які уже
випущені та які ще навчаються в нашому
університеті за Вашу увагу, турботу,
доброту, вимогливість. Ми, Ваші випуск�
ники, дуже любимо Вас.

З перших днів моя група жила, як єдина
сім’я. Лідія Тимофіївна сказала нам: «Тепер
ви всі – одна сім’я, вчіться бути разом,
вчіться допомагати та підтримувати
один одного». Ми сварилися і мирилися, схо�
дилися і розходилися інтересами та вподо�
баннями, але завжди трималися гуртом,
допомагали один одному. Більшість моїх
однокурсників – люди успішні. Серед них
є провідні фахівці соціальних служб, мене�
джери солідних фірм та державні службов�
ці. Нам завжди ніколи, ми можемо не бачи�
тися і не зідзвонюватися місяцями, але
варто лише зібратися хоч двом із нас, як
розпочинаються безупинні та безкінечні
спогади… Якщо мені скажуть, що шість
років – це багато, я погоджуся. Але тільки
не шість років навчання. Вони промайнули
майже непомітно. Правду кажуть, що час,
який ми проводимо в роботі, збігає швидко.
І він наче справді полетів, коли, з п’ятого
курсу, я почав працювати на рідній кафедрі
соціальної роботи. Можу пишатися тим,
що розпочинав свій трудовий шлях з посади
лаборанта. Поступово долав сходинки:
фахівець, асистент, старший викладач.
Роки роботи на кафедрі змінили мене.
Я став самостійнішим, відповідальнішим,
людянішим. І «методичнішим» у роботі:
мені подобається не допускати помилок,
виконувати завдання своєчасно».

Учитись важко, а учить ще важче,
Але не мусиш зупинятись ти. 
Як дітям віддаси усе найкраще, 
То й сам сягнеш нової висоти.

(П. Сингаївський)
Дуже почесно, а водночас і відповідально

сіяти зерно в родючий ґрунт, здобрювати його
новими знаннями, поливати любов’ю і врожай
неодмінно буде щедрим.

В освітній практиці мають місце спеціалізо�
вані навчальні заклади, які готують фахівців
певних галузей, або спрямовані на навчання
окремих категорій студентів. Проте ця спеціа�
лізація надзвичайно обмежує життєвий прос�
тір. Дуже прикро, коли ця обмеженість стосу�
ється людей, яких в суспільстві називають
«з особливими потребами».
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«У кожного своя доля і свій шлях широкий…»
У житті можна боротися зі звичками, можна
боротися з недугою, але дуже важко боротися
з обставинами. Важко бути самотнім і не зна�
ти, що на тебе чекає. У такі хвилини надзвичай�
но важливо отримати підтримку і вектор на�
прямку, в якому можна рухатися далі.

Якщо людина має певну фізичну ваду, то мо�
жуть бути певні внутрішні конфлікти стосовно
свого місця в суспільстві. І дуже важливо, щоб
така людина не втратила віру в можливість зви�
чайної людської реалізації: отримання освіти,
спілкування з однолітками, кохання, створення
родини, професійної реалізації, особистісного
зростання, внутрішньої свободи, впевненості
в собі. Це неможливо в ізольованому середо�
вищі, а тому дуже важливо показати людині
з особливими потребами, що фізичну неповно�
цінність можна компенсувати розвинутим інте�
лектом і духовністю.

Якщо людина бажає щось знати, вміти, ро�
бити і до чогось прагне, то обов‘язково знай�
дуться однодумці. Коли людина має мету і ці�
леспрямовано рухається до її досягнення, то її
починають поважати, підтримувати, допомага�
ти і не помічають фізичних вад.

Саме за такою ідеєю і створено Університет
«Україна». Людині і в людину треба вірити, ди�
витися на неї з точки зору безмежних можливос�
тей, які даються нам усім від Бога. Як говорить
стародавня мудрість: «Якщо хочеш нагодувати
людину один раз – дай її рибу. Якщо хочеш на�
годувати на все життя – навчи її ловити рибу».
Тому одне із завдань університету – дати мож�
ливість студентам самим, отримавши відповідну
освіту, а отже, і професію, заробляти на життя.

Люди з різними захворюваннями приходять
в університет і в нових світлих і затишних ауди�
торіях бачать не просто ровесників, а однодум�
ців, які стають для них рідними, і таке спілку�
вання є дуже важливим. Зв’язок між ними не
однобічний, бо у бажаннях і діях молодих людей –
людяність і конкретне почуття взаємодопомо�
ги, яку вони самі в собі виховують.

Тісне споріднення дає надзвичайно багато
і звичайній людині. Співчуття, розуміння, взає�
модопомога, відповідальність стають для неї не
порожнім звуком. Саме ці, до певного часу
абстрактні для такої дитини поняття, набира�
ють цілком реальних рис. І вона розуміє, що
нести радість, творити добро дуже потрібно.
Його чекають ті, хто поруч.

Таким чином суспільство вирівнює свої сто�
сунки між людьми і стає більш гуманним, доб�
рішим, а головне – націленим на практичні
кроки назустріч потребам людей�інвалідів. 

Тому в Університеті «Україна» приділяють
велику увагу дистанційній освіті, адже саме вона
є «рятівною соломинкою» для багатьох дітей,
які через фізичні недуги не мають змоги відві�
дувати навчальні заклади. Прикладом таких

студентів став мужній юнак, що зубами гортає
сторінки – Юрій Островський.

ДЦП – фатальний діагноз винесли лікарі
29 років тому новонародженому села Полянь
Славутського району – Юрію Островському.
Та у відчай хлопець не впадає, а невпинно, день
за днем, бореться за життя та реалізовує заду�
мане. Полянську одинадцятирічку він закінчив
лише з двома четвірками. Вступивши 2004 ро�
ку до Славутського локального центру дистан�
ційного навчання Університету «Україна» за
спеціальністю «Правознавство», упорався
з опануванням освітньо�кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» найкраще серед колег�
одногрупників. Щастю Юрія не було меж, коли
з’явився новий друг – комп’ютер, подарований
дружиною Президента України Катериною
Ющенко – такий омріяний і, здавалося, недо�
сяжний. Та постала інша проблема: як працю�
вати на диво�техніці, коли ні руки, ні ноги юна�
ка не спроможні посприяти написанню бодай
кількох літер. Та бажання виявилося сильні�
шим за фізичні обмеження, і Юрій пристосу�
вався працювати на клавіатурі затиснутою у зу�
бах паличкою. Таким чином комп’ютер став
єдиним зв’язком хлопця з навколишнім світом. 

За словами Олени Томків, завідувача Сла�
вутського локального центру дистанційного
навчання університету «Україна», «Юрій вчив
нас долати труднощі, бути мужнім, любити
ближнього. Він наділений усіма рисами шля�
хетного чоловіка».

Бажання допомогти викликає не почуття жа�
лості, а поваги. «У світі багато сил великих, але
сильніше людини немає в природі нічого», –
сказав давньогрецький філософ Софокл. І ці
слова, як жодні інші, характеризують саме та�
ких людей, як Юрій Островський.

Життя – це постійне долання перешкод. На
долю людини випадає стільки перешкод, скіль�
ки вона спроможна подолати, і не завжди ми
знаємо, яка сила криється в кожному з нас.
Тільки в екстремальних умовах, як в ніяких ін�
ших, розкривається сутність людини, її місце
і призначення на Землі.

Тож можливості людини безмежні, їх лише
слід мобілізувати на досягнення поставленої
мети. Ще О. Герцен свого часу писав: «Багато
може воля людини, її сила могутня, їй майже
немає межі». Любов до життя, цілеспрямова�
ність і наполеглива праця допоможуть здолати
всі перепони на шляху до мети.

Це підтверджує нелегка доля та незламний
дух випускниці нашого університету Олени
Чинки. Поверталася з відпочинку додому, але…
Потяг «Сімферополь – Київ» проклав залізні
колії через все її життя.

Юна, сповнена сил та дівочої вроди, Олена
потрапила до лікарні без обох ніг. Вона не була
готова піти з життя. Вона говорить, що якщо
людина народжена, то вона для чогось прийшла
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в цей світ. Після цього випадку і вдень, і вночі
поруч з нею були близькі їй люди: батьки, рідні,
друзі.

Вона впевнена, що все не може бути добре!
Та інвалідність не заважає їй продовжувати
займатись улюбленою справою. Три роки –
з 1992�го працювала у телепрограмі «Грації ре�
алізованих танців – Геліос». У цій студії працює
і тепер, але зі своїм власним молодим та друж�
ним колективом, який уже встиг себе показати.
Колектив має багато нагород за участь у міських
конкурсах, став дипломантом фестивалю «Лас�
тівка», лауреатом фестивалю танцювальної
аеробіки «Оксамитовий сезон», нагороджений
грамотами за участь у Всеукраїнському фести�
валі естрадно�спортивного танцю «Фест».

Інвалідність не стала завадою опанувати ви�
давничу справу та редагування і отримати дип�
лом. Олена намагається деякий час приділити
думкам, які записує. Складає невеличкі опові�
дання, вірші. Її твори увійшли до поетичної
збірки «Діалоги про кохання».

«Минуло достатньо часу для того, щоб зро�
зуміти, що жити на білому світі варто. Доля на�
дала мені ще один шанс, і я довела, що це
справді так».

«І день, і ніч для мене путь – 
Далека путь за небокраєм,
Іду! І в тому вічна суть».
Так написав мужній юнак Юрій Тітов. 
Ці рядки вражають нас своєю відкритістю

і довірою до кожного, хто читатиме їх, і це пов�
не усвідомлення своєї долі поета й особистості,
що не зупиняється ні на мить у своєму розвит�
ку. Насолоджуючись поезією, більшість читачів
і не замислюється над тим, як написані ці вір�
ші… Адже Юра друкує власні вірші носом на
комп’ютері, успішно опановує видавничу спра�
ву та редагування. Його талант звучить на пов�
ний голос, у своїх віршах він має змогу зверну�
тися до кожного:

«А ви не чули? Я – співаю!
Хоч зовсім голосу нема.
Мовчання з днів моїх зриваю
Не так, як всі, а … крадькома.
Бо хоч не чути мого співу,
Що сяйвом душу полонить,
Хоч народився невродливий,
Але душа моя дзвенить.
Мій дух із Голосу родився,
Кайданів пута розірвав
Джерельцем чистої водиці
Він стоголосо заспівав».
Автор викликає нас на відвертість, гордо за�

являючи: «Я – поет в колясці». Це засвідчує
високе усвідомлення свого «Я»!

Так і живе Юрій під захистом своєї поезії,
вона рятує його від багатьох негараздів, даруючи
все нові і нові рядки… Багато лірики, як�от «Спо�
гад при свічах», «Перший сум», «Не ошукай

мене на півдорозі», «Тільки я, тільки ти» – ро�
манси. Не можна оминути цілу галерею пам`яті,
створену Юриними віршами�присвятами Воло�
димиру Забаштанському, Олені Телізі, Марині
Цветаєвій, Василю Стусу… Варто згадати низку
збірок, серед них – «Обличчям до небес», «Під
вічним горінням свічі»…

«Життя плине, та доля наступного
дня нікому невідома…»

Так, у травні 1997 року, під час навчальних
стрибків з парашутом, на висоті 1 200 метрів,
сталося зіткнення двох парашутистів, у резуль�
таті якого Михайло Савельєв у вільному падін�
ні досяг землі…

Прикутий на довгі дні й місяці до ліжка, за
допомогою найріднішої і найвідданішої людини
у світі – матері Лариси Петрівни, – боровся за
життя: вчився володіти своїм тілом, вставати,
ходити…. Незламна сила духу, залізна воля та
самодисципліна допомогли йому повернутися
до активного життя – улюблених танців, закін�
чити з відзнакою наш університет.

Нині Михайло Анатолійович Савельєв –
провідний фахівець управління соціальної
адаптації та реабілітації університету, викладач
танцювальної терапії, керівник Центру танцю�
вального спорту, багаторазовий фіналіст чем�
піонатів України зі спортивного бального тан�
цю, активний член Всеукраїнської громадської
організації студентів�інвалідів «Гаудеамус».
А ще – високодуховна, оптимістична, надійна
і скромна людина, з невичерпним почуттям гу�
мору, яка всім своїм життям довела, що гідна
бути прикладом для інших. 

Народний депутат України, голова Націо�
нальної Асамблеї інвалідів України Валерій
Сушкевич, який знає про проблеми інвалідів не
з розповідей, а із власного досвіду і постійно
співпрацює з нашим університетом, висловлює
побажання : «Впевнений, що Ви і надалі
з притаманним Вам сумлінням і самовід�
даністю спрямовуватимете свої зусилля,
чуйність, професійні знання і великий
практичний досвід для досягнення нової
якості освіти для студентів з обмеженими
можливостями. 

Хай найважливішою та найвищою оцін�
кою Ваших зусиль буде людська вдячність
тих, кому Ви щоденно допомагаєте дола�
ти життєві труднощі, додаєте впевне�
ності та оптимізму, адже за кожним на�
прямом роботи – конкретні людські долі».

Творити добро, любити свого ближнього –
це значить поважати індивідуальність кожної
людини. А це, у свою чергу означає спрямову�
вати працьовиту і талановиту молодь у потріб�
не самодостатнє русло. 

Найголовнішим завданням колектив викла�
дачів на чолі з директором Інституту право�
знавства та суспільних відносин Відкритого
міжнародного університету розвитку людини
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«Україна» Наталією Валеріївною Сухицькою
вважає необхідним допомогти студенту з�поміж
великої кількості пропозицій обрати дійсно
«свою» справу, задля якої можна було б само�
віддано навчатися, застосовувати всю свою
працелюбність, запал і нестримне бажання до�
сягти поставленої мети. Вирішення цього зав�
дання проходить нерозривно від формування
у студентові людини�особистості. 

Але, на жаль, із різних причин і обставин не
кожна людина може забезпечити фінансову ба�
зу для одержання вищої освіти. Такими студен�
тами стають люди, які завдяки своїй духовній
красі і силі духу не зламалися, не пустили своє
життя на самоплив, а, незважаючи на усі жит�
тєві негаразди, самостійно творять своє світле
майбутнє. 

«Університет «Україна» – це сонечко у вік�
ні кожної дитини, яка народилася з особливими
потребами та складними матеріальними умова�
ми життя. Так склалося, що діти, які народилися
«особливими», нерідко відчувають себе чужи�
ми і непотрібними в цьому житті. Наш універ�
ситет стирає цю межу, і ставить їх на рівень
з усіма. Вони мають можливість навчатися,
спілкуватися з людьми, отримати професію,
завести друзів.

«З п’яти років я росла без маминої тур�
боти і ласки. Тато розпочав нове життя
з іншою жінкою. Виховували мене мої бабу�
сі, які замінили мені і тата, і маму. Після
закінчення школи в мене постала пробле�
ма: де взяти гроші на навчання? А я так
хотіла вчитись! І Університет «Україна»
дав мені таку можливість. Зараз я навча�
юся на четвертому курсі спеціальності
«Міжнародна інформація». У мене прекрас�
ні викладачі, завдяки яким, можливо, про
мене в майбутньому почує весь світ: адже
хто володіє інформацією, той володіє сві�
том. І кожного разу я буду розповідати,
що без маленької держави «Україна», яка
стала для мене сім’єю, я б не мала нічого.
Дякую тобі, «Україно»!» – слова студентки
четвертого курсу спеціальності «Міжнародна
інформація» Євгенії Касьяненко.

«Освіта – це втіха для багатих і надія для
бідних» 

(Демокріт). 
«На даний момент я навчаюся за спеці�

альністю «Дизайн». Чудовими студент�
ськими роками я завдячую своїм викладачам
і університету. Для мене ці роки були дуже
цікавими, мабуть, я знайшов самого себе,

Фото 1–4. Розділена радість – подвійна. Серед випускників – президент П. М. Таланчук 
та голова Фонду держмайна України В. П. Семенюк�Самсоненко та інші високопосадовці
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також знайшов багато друзів. Мені дали
шанс отримати вищу освіту, отримати
ґрунтовну професійну підготовку і допо�
магають втілити мої здібності. Мене на�
вчили дивитися на світ зовсім іншими очи�
ма. Наші викладачі навчили мене цінувати
мистецтво у світі і в собі. Тепер мені хо�
четься донести свої емоції людям, щоб во�
ни відчули ту щирість, радість, безпосе�
редність, закоханість. Щоб вони відчули
всі ці емоції, які, на жаль, на теперішній
час, у людей зникають. У мені будують
справжню людину, яку в майбутньому по�
бачать і відчують, не дадуть загубитись
у сірій масі, і мене це захоплює . Я заворо�
жено живу і стежу за процесами, які в мені
все перебудовують, і я щасливий, зворуше�
ний тим, чому мене навчили мої викладачі.
Я їм вдячний. Хочеться подякувати нашому
завідувачу кафедри А. І. Ломовському, який
став для мене наставником у творчості
і вчителем не лише у ВНЗ, а й у житті.
Атмосфера, яка створена на кафедрі, осяює
наші душі і дає натхнення.

Дізнавшись про університет «Україна»
з буклета, я знайшов у ньому свою тепе�
рішню спеціальність «Дизайн». Мене дуже
зацікавив цей університет, тому що мені
розповідали друзі, які навчалися в ньому,
що тут можна відчути себе справжнім
студентом. Я був у захопленні. Здавши
вступні іспити, мені було важко оплати�
ти навчання, тому керівник університету
надав можливість навчатися безкоштов�
но, бо я сирота. Я вдячний П. М. Таланчуку
за таку змогу вивчитись», – так написав у
книзі відгуків Денис Кот (5 курс).

Випускники Університету «Україна» мають
нести здобуті професіоналізм, вихованість,
традиції, духовність не тільки безпосередньо на
місця своєї праці, а й у спілкування з людьми,
природою, світом.

Тому ми усвідомлюємо всю відповідальність
цієї почесної роботи і докладаємо всіх зусиль
для покращення і вдосконалення навчально�ви�
ховного процесу. Бо, як сказав видатний педа�
гог Василь Сухомлинський: «Коли люди погано
говорять про твоїх дітей, вони погано говорять
про тебе». А наші діти – це наші студенти, наші
випускники. Навчальний заклад, який шанує
себе і свою працю, все робить для того, щоб йо�
го випускники були найкращими, і щоб саме
його випускники ставали відомими, значущими,
видатними, геніальними у своїх професіях. 

«Я виріс у багатодітній родині – з чо�
тирнадцяти осіб. Закінчивши школу, і не
сподівався отримати вищу освіту. Для
моєї родини навчання у вищому навчально�
му закладі було дуже дорогим, тому ніхто
з моїх братів і сестер не мав вищої освіти.
Але мені пощастило вступити до Універси�
тету «Україна» на спеціальність «Україн�
ська мова та література».

За період навчання я відчув себе особис�
тістю, навчився висловлювати свої думки,
прислухатися до думок інших людей. Тут
я знайшов друзів, на яких можна покласти�
ся. Зараз я закінчив магістратуру і працюю
в АКБ «Правекс�банк» спеціалістом відділу
з перевірки кандидатів. У моїй роботі знан�
ня філології дуже необхідні. Я щиро дякую
нашому університету за те, що дав мені
можливість не тільки здобути вищу освіту,
а й реалізувати себе як особистість», – так
написав у своєму відгуку Павло Пантелеєнко. 

Фото 5. Випускники факультету комп’ютерних технологій на чолі з деканом С. С. Забарою
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А Валерія Ананіч, яка своє бажання допо�
магати людям втілює не лише в процесі на�
вчання, а й у професійній діяльності, ділиться
своїми враженнями: 

«Після закінчення школи свій вибір
я зробила на користь Університету «Укра�
їна», оскільки мені запала в душу спеціаль�
ність «Фізична реабілітація». Я ще з ди�
тинства мріяла допомагати людям, саме
ця спеціальність й відкриває такі можли�
вості, охоплює і фізичну, і соціальну, і пси�
хологічну допомогу.

У мене була найкраща, найвеселіша та
найдружніша група, ми завжди були разом
та допомагали один одному.

Ось уже й наблизився мій випуск, але я не
розлучаюсь з університетом, працюю ме�
тодистом і викладачем на кафедрі фізично�
го виховання вже другий рік, і викладаю на
кафедрі реабілітації, тихесенько пишу кан�
дидатську дисертацію… та будую плани на
майбутнє разом зі своїм, уже рідним Універ�
ситетом «Україна», сподіваючись, що пройде
ще декілька років, і про нас будуть говори�
ти з не меншою повагою, ніж про універси�
тети Драгоманова чи Шевченка!»

Університет чув подяки не тільки від студен�
тів, а й від людей, не дотичних до освітянської
сфери у своїй діяльності. От, скажімо, відгук
Народного артиста України Олександра Васи�
ленка: «Я давно хочу висловити Вам щиру
вдячність за ту титанічну працю, яку Ви
докладаєте у вихованні молоді. Звичайно,

Університет «Україна» – це достойний
навчальний заклад, де здобувають хорошу
освіту тисячі юнаків і дівчат. Але мене, як
митця приємно вразив той факт, що у Ва�
шому ВНЗ належна увага приділяється са�
ме національно�культурному вихованню
молоді. Дбайливо шанується рідна мова
і серед студентів, і в колі професорсько�
викладацького складу».

Освіта без виховання – це ніби птах без од�
ного крила, – говорять у народі. Тому поєднанню
освіти і виховання, а отже – повноцінному лету
птаха – приділяє головну увагу Університет
«Україна».

Виховання – це не лише моральні критерії,
духовність, глибокий внутрішній світ кожної
людини, а прагнення розкрити себе в художній
самодіяльності, у спорті, у мистецтві і багатьох
інших сферах людської діяльності, які нерідко
із захопленості переростають у професію.

Адже, як сказав президент Університету
«Україна», «…за великим рахунком всі ми
потребуємо одне одного, бо життя кож�
ного – безцінне, і дар кожного – непов�
торний. Усі разом ми повинні усвідомити,
що людство – як одна мозаїка, в якій усе
взаємообумовлене і взаємопов’язане, краса
якої не буде завершена вповні, якщо кожен
із нас не займе оте єдине, відведене тільки
йому місце. Тож давайте об’єднуватись і не
шкодувати зусиль для створення гармо�
нійного суспільства».
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ТЕРИТОРІАЛЬНО ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 
УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

№
п/п

Назва ТВСП Адреса ТВСП
Керівник ТВСП

(П. І. Б.)
Контактний

телефон ТВСП
Контингент

студентів

1.
Білоцерківський

інститут економіки 
та управління

2#й Комсомольський пров., 42 
м. Біла Церква, 

Київська область, 09100

Юхименко
Петро 

Іванович

8 (0443) 86680, 
8 (044) 2211202 1222

2. Броварська філія
вул. Леніна, 80, 

м. Бровари 
Київська обл. 07400 

Сніжко 
Наталія

Анатоліївна
8 (04494) 69551 760

3. Васильківська філія 
вул.Скрипника,10, 

м. Васильків 
Київська обл. 08600

Крєтов
Володимир

Володимирович
8 (0441) 51497 450

4.
Вінницький
соціально#

економічний інститут 

вул.Фрунзе,4 
м. Вінниця, 21007

Пентюк 
Борис

Миколайович 
8 (0432) 694304 3453

5. Горлівська філія
пр. Перемоги, буд. 158, 

м. Горлівка, Донецька область,
84637

Маркашов
Володимир
Єгорович

8 (06242) 29087,
8 (06242) 29154 1508

6. Дніпропетровська
філія

Вул. Космонавта Волкова, 6а 
м. Дніпропетровськ, 49112 

Федько 
Анжеліка

Володимирівна

8 (056) 7283288,
8 (056) 7282115 374

7. Дубенська філія 
вул. Шевченка, 14, 

м. Дубно, Рівненська обл.
35600 

Музика
Володимир
Павлович

8 (03656) 49499 1180

8.

Житомирський
економіко#

гуманітарний
інститут

вул. Велика Бердичівська 52, 
м. Житомир, 10002

Дікова#
Фаворська

Олена
Михайлівна

8 (0412) 438913,
8 (0412) 438914 547

9. Житомирський
РЦДН

Житомирська область, 
смт. Брусилів, 

вул. Полякова, 1#А. 12601,

Кузьменко
Володимир
Йосипович

8 (04162) 30718 293

10. Запорізька філія вул. Волгоградська, 9 
м. Запоріжжя 69035 

Брустінов
Володимир

Михайлович
8 (0612) 702588 248

11. Івано#Франківська
філія 

вул. Набережна ім. В. Стефа#
ника, буд. 42#а, 

м. Івано#Франківськ, 76010 

Кіт 
Григорій

Васильович

8 (0342) 511044,
505926 455

12. Карпатський інститут
підприємництва 

в. Заводська,1#а, 
м. Хуст, Закарпатська область,

90400 

Козак 
Василь

Михайлович
8 (03142) 53160 2087
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№
п/п

Назва ТВСП Адреса ТВСП
Керівник ТВСП

(П. І. Б.)
Контактний

телефон ТВСП
Контингент

студентів

13.
Кіровоградська

інститут розвитку
людини

вул. Покровська, буд. 73, 
м. Кіровоград, 

25005 

Барно
Олександр

Миколайович
8 (0522) 227489 1212

14. Куп’янський ЛЦДН

Харківська обл., 
м. Куп’янськ, 
вул. Леніна, 

3 63700, 

Богданова
Любов 

Петрівна
8 (0574) 265108 73

15. Луганське
представництво

Кв. Волкова, 2#а
м. Луганськ, 

91057 

Лаврик 
Любов 

Іванівна
8 (0642) 534170 448

16. Луцький інститут
розвитку людини

вул. Карбишева, буд. 2, 
м. Луцьк, 

Волинська обл. 
43023

Карпюк 
Роман 

Петрович
8 (0322) 782616 3258

17. Львівська філія
вул. Червоної калини, 86 А, 

м. Львів 
79049

Мірус
Олександр#

Зеновій Львович
8 (0322) 273600 20

18.

Мелітопольський
інститут екології 

та соціальних
технологій

вул. О. Невського, 18 
м. Мелітополь, 

Запорізька область, 72312 

Брустінов
Володимир

Михайлович

8 (06192) 69480,
63900,68029 898

19. Миколаївський
ЛЦДН

Миколаївська обл., 
м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська, буд. 26 А
54030

Ліновський
Юрий

Васильович,
8 (0512) 423814 75

20.

Миколаївський
міжрегіональний
інститут розвитку

людини

вул. Котельна, буд. 2, 
м. Миколаїв, 

54003 

Матвієнко
Людмила
Павлівна

8 (0512) 241106 5971

21.
Новокаховський

гуманітарний
інститут

пр. Горького, 9#Д 
м. Нова Каховка, 

Херсонська область, 
74900 

Севрюков
Георгій 

Іванович

8 (05549) 79263,
8 (05549) 78686 1326

22.
Полтавський

інститут економіки 
і права 

вул. Котляревського 1/27, 
м. Полтава, 

36020

Мучник 
Любов

Михайлівна

8 (0532) 509964,
8 (0532) 509965,
8 (05322) 22906

2059

Продовження таблиці
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Продовження таблиці

№
п/п

Назва ТВСП Адреса ТВСП
Керівник ТВСП

(П. І. Б.)
Контактний

телефон ТВСП
Контингент

студентів

23. Придніпровський РЦДН Дніпропетровська обл., 
м. Нікополь, 

вул. Дружби, 10 А 53219, 

Качура
Костянтин

Миколайович
8 (05662) 32801 318

24. Рівненський інститут вул. Котляревського, 1В, 
м. Рівне, 

33028 

Процюк 
Віталій

Кононович

8 (0362) 221305,
230077, 237187 2105

25. Сумський гуманітарний
інститут 

вул. Гамалія, 31#а, 
Зарічний р#н, 

м. Суми, 
40021 

Цуканова 
Тетяна

Олександрівна
8 (0542) 619862 1359

26. Тернопільський РЦДН вул.Князя Острозького, 
м. Тернопіль, 

5146010, 

Сухорукова
Неля 

Степанівна
8 (0352) 526043 347

27. Херсонська філія пр. Карбишева, буд. 10#а, 
м. Херсон, 

73039 

Бондаренко
Лариса

Василівна
8 (0552) 376815 638

28. Хмельницький інститут
соціальних технологій 

та РЦДН

вул. Толбухіна, 2, 
м. Хмельницький, 

29009 

Чайковський
Михайло

Євгенович
8 (0382) 704516 2771

29. Черкаський РЦДН вул. Горького 52, 
м. Черкаси, 

18005 

Мороз 
Ірина

Анатоліївна

8 (0472) 382007,
8 (0472) 542248 192

30. Чернівецький РЦДН вул. І. Франка 20, 
м. Чернівці, 

58000 

Горюк 
Павло

Дмитрович
8 (0372) 573509 652

31. Чернігівський РЦДН вул. Гоголя, 16 
м. Чернігів, 

14021 

Подорога
Віталій 
Якович 

8 (0462) 691180 821
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Цей бібліографічний Бюлетень носить
інформаційно#рекомендаційний ха#
рактер: може бути використаний

в освітянській діяльності, для широкого кола
читачів, які цікавляться актуальними пробле#
мами минулого й сьогодення, загальнолюдськи#
ми цінностями (праці та публікації президента
П. М. Таланчука), суспільними та природничими
науками, проблемами медицини, екології тощо
(бібліографія навчальної літератури інститутів,
факультетів, територіально відокремлених під#
розділів). Також може бути використаний в на#
данні інформації, при виконанні довідок, у робо#
ті з питань формування інформаційної культури. 

Бюлетень складається із повних бібліогра#
фічних описів, які дають уявлення про зміст ви#
дань і публікацій, дають змогу вести розшук
потрібних даних. Інформація в ньому відсорто#
вана у зворотно#хронологічному порядку (пра#
ці президента університету), решта матеріалів
розміщено за алфавітом авторів навчальної та
наукової літератури, які працюють в інститутах
та на факультетах університету. 

Праці президента Університету 
«Україна» П. М. Таланчука

1. Теоретическое исследование инструмен#
тальных динамических погрешностей приборов
с упругими чувствительными элементами :
[статья] // Вестник Киевского политехничес#
кого института. – 1971. – вып. 2. – С. 55–58. 

2. Анализ схем приборов астатической ком#
пенсации для измерения малых давлений :
[статья] / П. М. Таланчук, С. Л. Рябыкин //
Вестник Киевского политехнического инсти#
тута – 1971. – вып. 2. – С. 59–64. 

3. Дифференциальное уравнение камеры
напуска масс#спектрометра как объекта регу#
лирования давления : [статья] / П. М. Талан#
чук, В. Е. Барановский, Ю. М. Звягинцев и др.
// Научн. труды ВНИИАП «Методы и прибо#
ры для анализа состава вещества». – 1971. –
С. 70–76. 

4. Исследование статической точности де#
формационного датчика давления : [статья] /
П. М. Таланчук, С. Л. Рябыкин, Ю. М. Звягин#
цев А. Д. Трубенко // Научн. труды ВНИИАП
«Методы и проборы для анализа состава веще#
ства». – 1971. – С. 76–81. 

5. О динамике деформационного датчика
давления : [статья] / П. М. Таланчук, А. Л. Ря#
быкин, А. Д. Трубенок, Ю. М. Звягинцев //
Научн. труды ВНИИАП «Методы и приборы
для анализа состава вещества». – 1971. –
С. 61–65. 

6. О погрешности дифференциального ане#
роидного блока, возникающей вследствие не#
равенства эффективных площадей упругих
чувствительных элементов : [статья] // Вест#

ник Киевского политехнического института. –
1972. – вып. 3. – С. 27–30. 

7. Чувствительность и динамическая точ#
ность приборной системы : [тезисы] / П. М. Та#
ланчук, С. А. Гаврилов // Тезисы докл. в сборн.
«Проектирование и технология изготовления
деталей и механизмов в точном приборострое#
нии». – Киев: Знание. – 1972. – С. 30–31. 

8. Об инструментальной динамической точ#
ности замкнутой измерительной системы :
[статья] / П. М. Таланчук, Ю. М. Звягинцев //
Научн. труды ВНИИАП «Методы и приборы
для анализа состава вещества». – 1973. – 
С. 31–34. 

9. Манометры абсолютного давления для
систем напуска масс#спектрометров : [статья]
/ П. М. Таланчук, Ю. М. Звягинцев, М. Д. Ге#
раимчук и др. // Сб. «Приборы и методы конт#
роля химико#физических свойств веществ». –
Киев: Знание. – 1974. – С. 13–14. 

10. Приборы для измерения абсолютных дав#
лений разреженных газов : [статья] / П. М. Та#
ланчук, М. Д. Гераимчук // Сб. «Приборы и ме#
тоды контроля химико#физических свойств
веществ». – Киев: Знание. – 1974. – 32 с. 

11. Автоматический манометр с электрос#
татистической компенсацией : [статья] /
П. М. Таланчук, В. Е. Барановский, М. Д. Ге#
раимчук и др. // Сб. «Теория и разработка
первичных преобразователей для измерения
нестационарных величин» – Киев: Знание. –
1974. – С. 19–20. 

12. О некоторых путях расширения рабоче#
го диапазона компенсационных приборов за
счет понижения нижнего предела измерений :
[статья] / П. М. Таланчук, В. Е. Барановский,
М. Д. Гераимчук и др. // Сб. «Теория и разра#
ботка первичных преобразователей для изме#
рения нестационарных величин». – Киев: Зна#
ние. – 1974. – С. 20–22. 

13. Регуляторы абсолютного давления для
системы газового анализа доменного и конвер#
торного производства : [статья] / П. М. Та#
ланчук, В. Е. Барановский, М. Д. Гераимчук
и др. // Сб. «Автоматизированная система га#
зового анализа для доменного и конверторного
производства». – Киев: Знание. – 1974. –
С. 20–21. 

14. Контроль абсолютного давления газов
в цепи газоанализаторов : [статья] / П. М. Та#
ланчук, В. Е. Барановский, М. Д. Гераимчук
и др. // Сб. «Автоматизированная система га#
зового анализа для доменного и конверторного
производства». – Киев: Знание. – 1974. –
С. 20–21. 

15. Стабилизация абсолютного давления
газовой пробы с высокой точностью : [статья] /
П. М. Таланчук, В. Е. Барановский, М. Д. Гера#
имчук и др. // Сб. «Автоматизированная
система газового анализа для доменного и кон#
верторного производства». – Киев: Знание. –
1974. – 22 с. 
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16. О контроле абсолютного давления в це#
пи газоанализаторов : [статья] / П. М. Та#
ланчук, М. Д. Гераимчук, Ю. И. Горковчук,
А. В. Царенко // Вестник Киевского поли#
технического института. Приборостроение. –
1976. – вып. 6. – С. 46–48. 

17. О расширении диапазона измерений
компенсационных датчиков ГСП : [статья] /
П. М. Таланчук, М. Д. Гераимчук, Ю. И. Гор#
ковчук, А. В. Царенко // Вестник Киевского
политехнического института. Приборострое#
ние. – 1976. – вып. 6. – С. 49–51. 

18. Регулируемая твердоэлектическая течь
кислорода : [тезисы] / П. М. Таланчук, М. Д. Ге#
раимчук, В. К. Гришин // Тез. докл. ІІІ Всесоюз.
конф. «Методы повышения качества и надеж#
ности контроля герметичности оборудования и
массовой продукции». – 1977. – С. 25–26. 

19. О состоянии средств измерения парци#
альных давлений / П. М. Таланчук, М. Д. Гера#
имчук, В. К. Гришин и др. // Деп. В УкрНИИ
НТИ. – № 630. – 1977. 

20. Устройство для сглаживания пульсаций
газовых потоков : [тезисы] / П. М. Таланчук,
М. Д. Гераимчук // «Пневмоавтоматика»: Тез.
докл. ХІІІ Всесоюз. совещания. – Донецк,
1978. – С. 359–360. 

21. Система напуска газа : [статья] / П. М. Та#
ланчук, М. Д. Гераимчук, Ю. М. Звягинцев //
Вестник Киевского политехнического
института. Приборостроение. – 1978. –
вып. 8. – С. 40–42. 

22. Преобразователь парциальных давле#
ний : [статья] / П. М. Таланчук, М. Д. Гераим#
чук, В. К. Гришин // Вестник Киевского поли#
технического института. Приборостроение. –
1978. – вып. 8. – С. 43–45. 

23. Измерение концентрации кислорода
твердоэлектолитными преобразователями :
[статья] / П. М. Таланчук, М. Д. Гераимчук //
Сб. «Методы и средства контроля загрязняю#
щих атмосферу промышленных выбросов». –
Киев: Знание. – 1978. – С. 27–28. 

24. Влияние материала тонкопленочных
электродов твердоэлектролитных преобразо#
вателей на их характеристики : [статья] /
П. М. Таланчук, М. Д. Гераимчук // Сб. «По#
лучение, исследование и применение тонких
пленок в вычислительной технике». – Киев:
Знание. – 1978. – С. 20–21. 

25. Измерение потоков кислорода в вакуум#
ных системах : [тезисы] / П. М. Таланчук,
М. Д. Гераимчук, В. К. Гришин // Тез. докл. V
Всесоюз. конф. по динамике разреженных га#
зов. – Новосибирск. – 1979. – С. 18. 

26. Уравнения твердоэлектролитных преоб#
разователей парциальных давлений : [статья] /
П. М. Таланчук, М. Д. Гераимчук, В. К. Гришин
// Вестник Киевского политехнического
института. Приборостроение. – 1979. – вып.
9. – С. 46–47. 

27. Твердотельный натекатель кислорода :
[статья] / П. М. Таланчук, М. Д. Гераимчук,
В. К. Гришин // Приборы и техника экспери#
мента. – 1979. – № 2. – С. 276–277. 

28. Измеритель потоков кислорода :
[статья] / П. М. Таланчук, М. Д. Гераимчук,
В. К. Гришин // Вестник Киевского поли#
технического института. Приборостроение. –
1980. – вып. 10. – С. 30–31.

29. Определение содержания кислорода
твердоэлектролитными преобразователями :
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дистанційного навчання / Л. Г. Чернюк,
Д. В. Клиновий. – К. : Університет «Україна»,
2005. – 245 с.
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100. Чернюк Л. Г. Розміщення продуктив#
них сил України / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клино#
вий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 470 с. 

101. Шаповал О. Ф. Економіка інформа#
ційної діяльності : навч. посіб. для дистанційно#
го навчання. – К. : Університет «Україна»,
2007. – 191 с. 

102. Шокун В. В. Основи менеджменту :
навч. посіб. для дистанційного навчання /
В. В. Шокун, Т. І. Пішеніна. – К. : Університет
«Україна», 2005. – 340 с. 

103. Юхименко П. І. Економічна історія :
навч. посіб. – К. : Знання#Прес, 2003. 

104. Юхименко П. І. Становлення та розви#
ток монетаристських концепцій : Історико#еко#
номічний аналіз. – К. : ІАЕ НААН, 2003. 

105. Юхименко П. І., Леоненко П. М. Історія
економічних учень : навч. посіб. – 3#тє вид. –
К. : Знання#Прес, 2002. – 514 с. 

Факультет інженерних 
технологій

1. Сташук В. Д. Радіоелектронні кола та
пристрої : навч. посіб. – К. : Університет «Ук#
раїна», 2007. – 356 с. 

2. Сташук В. Д. Інженерні розрахунки радіо#
електронних кіл : навч. посіб. – К. : «Політех#
ніка», 2006. – 141 с. 

3. Аналогова схемотехніка : метод. вказівки
до лабораторних робіт для студентів спеціаль#
ності «Електронна побутова апаратура» /
В. Д. Сташук. – К. : Університет «Україна»,
2003. – 50 с. 

4. Уваров Б. М. Механіка для радистів та
електриків : навч. посіб. – К. : Університет
«Україна», 2002. – 105 с. 

5. Уваров Б. М. Механіка : навч. посіб. – К. :
Університет «Україна», 2007. – 208 с. 

6. Білоусов В. Д. Вступ до фаху : конспект
лекцій. – К. : Університет «Україна», 2002. –
43 с. 

7. Танигін Ю. І. Теоретичні основи передачі
інформації : навч. посіб. – К. : Університет
«Україна», 2007. – 237 с. 

8. Недашківська Л. М. Комп’ютерна техні#
ка та програмування : конспект лекцій. – К. :
Університет «Україна», 2002. – 112 с. 

9. Кудикіна Т. О. Матеріалознавство і матері#
али електронної апаратури : конспект лекцій. –
К. : Університет «Україна», 2002. – 135 с. 

10. Основи матеріалознавства і матеріали
електронних апаратів : метод. вказівки до прак#
тичних занять / Т. О. Кудикіна, О. В. Бакунцев. –
К. : Університет «Україна», 2004. – 50 с. 

11. Основи матеріалознавства і матеріали
електронних апаратів : метод. вказівки до вико#
нання домашніх завдань, розрахунково#графіч#
них і контрольних робіт / С. В. Огурцов. – К. :
Університет «Україна», 2003. – 28 с. 

12. Кудикіна Т. О. Електродинаміка : конс#
пект лекцій. – К. : Університет «Україна»,
2004. – 96 с. 

13. Комп’ютерне моделювання електронних
схем, конструкцій та технологій електронних
засобів : метод. вказівки до вивчення дисциплі#
ни / С. Б. Тарабаров. – К. : Університет «Укра#
їна», 2004. – 51 с. 

14. Мікропроцесори в електронних апара#
тах : метод. вказівки до вивчення дисципліни /
Л. М. Батрак, Т. О. Терещенко, В. Д. Білоусов. –
К. : Університет «Україна», 2004. – 104 с. 

15. Терещенко Т. О. Мікропроцесорна тех#
ніка для спеціальності «Електронна побутова
апаратура» : навч.#метод. посіб. / Т. О. Тере#
щенко, Ю. С. Петергеря, В. Д. Білоусов. – К. :
Університет «Україна», 2003. – 108 с. 

16. Терещенко Т. О. Симметричное преоб#
разование на конечных интервалах : моногра#
фія. – К. : Аверс, 2004. – 218 с. 

17. Терещенко Т. О. «Преобразования дис#
кретных сигналов на конечных интервалах
в орентированом базисе» : монографія. – К. :
Аверс, 2004. – 218 с. 

18. Мікропроцесорна техніка : навч. посіб. /
Т. О. Терещенко, Ю. І. Якименко та інш. – К. :
Вища школа, 2004. – 440 с. 

19. Методичні вказівки з виконання випуск#
ної роботи бакалавра для студентів факультету
інженерних технологій з навчального напряму
«Електронні апарати» / В. Д. Білоусов,
В. А. Біденко. – К. : Університет «Україна»,
2003. – 24 с. 

20. Оптоелектронні прилади : Природа світ#
ла. Когерентність світла : метод. вказівки до
курсу лекцій / П. О. Дем’яненко. – К. : Універ#
ситет «Україна», 2004. – 44 с. 

21. Петренко І. А. Основи електротехніки
та електроніки : навч. посіб. для дистанційного
навчання. Ч. 1. Основи електротехніки. – К. :
Університет «Україна», 2006. – 411 с. 

22. Петренко І. А. Основи електротехніки
та електроніки : навч. посіб. для дистанційного
навчання. Ч. 2. Основи електроніки. – К. : Уні#
верситет «Україна», 2006. – 307 с. 

23. Прищепа М. М., Погрібняк В. П. Мік#
роелектроніка. Елементи мікроелектроніки :
навч. посіб. / під ред. М. М. Прищепи. – К. :
Вища шк. 2003. – 320 с. 

24. Романов В. В. Методичні основи вико#
нання лабораторних робіт з дисципліни «Осно#
ви програмування». – К. : Університет «Укра#
їна», 2006. – 63 с. 

25. Русаловський А. В. Завдання та методич#
ні матеріали до самостійної роботи студентів
з нормативної дисципліни «Безпека життєдіяль#
ності» : навч.#метод. вид.; тема: Оцінка хімічної
обстановки / А. В. Русаловський, В. В. Мухін. –
К. : Університет «Україна», 2003. – 11 с. 
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26. Русаловський А. В. Правові та організа#
ційні питання охорони праці : навч. посіб. – К. :
Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с. 

27. Русаловський А. В. Цивільна оборона :
навч. посіб. для дистанційного начання / А. В. Ру#
саловський, В. М. Заплатинський. – К. : Уні#
верситет «Україна», 2007. – 228 с. 

28. Вдовенко О. П. Англо#український еко#
логічний словник#довідник / О. П. Вдовенко,
Т. Р. Стефановська. – К. : Університет «Украї#
на», 2002. – 28 с. 

29. Вдовенко О. П. Загальна хімія : навч.
посіб. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 288 с. 

30. Вдовенко О. П. Класи неорганічних спо#
лук : метод. рекомендації. – К. : Університет
«Україна», 2003. – 20 с. 

31. Вдовенко О. П. Основи екологічних
знань : конспект лекцій / О. П. Вдовенко,
Г. О. Статюха. – К. : Університет «Україна»,
2002. – 55 с. 

32. Вдовенко О. П. Теоретичні основи хімії :
метод. посібник для студентів інженерно#тех#
нологічної спеціальності. – К. : Університет
«Україна», 2001. – 100 с. 

33. Желібов Є. П. Безпека життєдіяльності :
навч. посіб. / Є. П. Желібов, В. В. Зацарний. –
К. : Університет «Україна», 2005. – 264 с. 

34. Загальна хімічна технологія : метод. ре#
коменд. до виконання розразрахункової та ла#
боратор. робіт для студентів спец. «Хімічна
технологія тугоплавких неметалевих та силі#
катних матеріалів» / уклад. А. Л. Концевой,
Н. М. Толстопалова. – К. : Університет «Укра#
їна», 2003. – 44 с. 

35. Крупа О. А. Племянніков М. М., Мали#
шев В. В. та ін. Фізико#хімія та діаграми стану
силікатних систем (потрійні системи) : метод.
вказівки з вивчення дисципліни «Фізична хімія
тугоплавких неметалевих та силікатних матері#
алів» і виконання контрольних завдань для сту#
дентів заочної форми навчання спеціальності
7.091606 «Хімічна технологія тугоплавких не#
металевих і силікатних матеріалів». – К. : Уні#
верситет «Україна», 2007. – 60 с. 

36. Крупа О. А. Полійчук В. С., Малишев В. В.
та ін. Методичні вказівки до організації самос#
тійної роботи студентів з дисципліни «Хімічна
технологія тугоплавких неметалевих матеріа#
лів», «Хімічна технологія силікатних матеріа#
лів»; розділ «Реологія керамічних лікерів (ди#
намічні умови)». – К. : Університет «Україна»,
2007. – 38 с. 

37. Малиновський В. В., Коваленко І. В.,
Малишев В. В. Методичні вказівки до вико#
нання курсових проектів з дисципліни «Процеси
й апарати хімічних виробництв»; розділ «Устат#
кування для подрібнювання і класифікація». –
К. : Університет «Україна», 2007. – 64 с. 

38. Малишев В. В. Високотемпературна
електрохімія та електроосадження металів 
IV#VIA груп і сполук в іонних розплавах. – К. :
Університет «Україна», 2004. – 326 с. 

39. Малишев В. В., Методичні вказівки до
виконання лабораторного практикуму та само#
стійної роботи з курсу «Аналітична хімія» для
студентів I–II курсу. – К. : Університет «Укра#
їна», 2007. – 62 с. 

40. Малишев В. В. Руденко В. М., Бруско#
ва Д#М. Я. Методичні рекомендації до вивчен#
ня дисципліни «Органічна хімія» та виконання
контрольної роботи № 1 для студентів заочної
форми навчання спеціальності 6.091711
«Технологія харчування». – К. : Університет
«Україна», 2007. – 44 с. 

41. Малишев В. В., Габ А. І. Хімія : робоча
навчальна програма та тести оцінювання на#
вчальних досягнень випускників навчальних
закладів системи загальної середньої освіти.
На допомогу вступникам до вищих навчальних
закладів. – К. : Університет «Україна», 2007. –
44 с. 

42. Методичні вказівки до виконання лабо#
раторного практикуму та самостійної роботи
з курсу «Неорганічна хімія» / А. Г. Старень#
кий., Б. К. Псальський., В. В. Малишев. – К. :
Університет «Україна», 2003. – 48 с. 

43. Методичні вказівки до виконання лабо#
раторного практикуму та самостійної роботи
з курсу «Неорганічна хімія» / А. Г. Старенький,
Б. К. Псальський, В. В. Малишев. – К. :
Університет «Україна», 2003. – 48 с. 

44. Методичні вказівки до виконання лабо#
раторного практикуму та самостійної роботи
з курсу «Неорганічна хімія» / А. Г. Старенький,
Б. К. Псальський, В. В. Малишев. – К. :
Університет «Україна», 2003. – 48 с. 

45. Методичні вказівки до організації са#
мост. роботи студентів з дисципліни «Хімічна
технологія тугоплавких неметалевих та силі#
катних матеріалів» / Уклад. О. А. Крупа та ін. –
К. : Університет «Україна», 2007. – 38 с. 

46. Методичні вказівки і варіанти контроль#
них робіт з аналітичної хімії для студентів заоч#
ного відділення / А. Г. Старенький. – К. : Уні#
верситет «Україна», 2002. – 21 с. 

47. Методичні вказівки щодо виконання ла#
бораторного практикуму з курсу «Фізична хімія
тугоплавких неметалевих та силікатних матері#
алів» / О. А. Крупа, М. М. Племянніков,
І. С. Суббота. – К. : Університет «Україна»,
2004. – 32 с. 

48. Організація і планування виробництва
(на прикладах харчової промисловості) : навч.
посіб. / за ред. В. К. Костюка. – К. : Універ#
ситет «Україна», 2006. – 331 с. 
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49. Старенький А. Г. Неорганічна та аналі#
тична хімія : конспект лекцій / А. Г. Старень#
кий, В. В. Малишев. – К. : Університет «Укра#
їна», 2007. – 149 с. 

50. Тимохін О. М., Нестеров В. Г., Мали#
шев В. В. Атлас конструкцій «Обладнання хі#
мічних виробництв та підприємств будівельних
матеріалів». – К. : Університет «Україна»,
2007. – 73 с. 

51. Фізика, хімія та діаграми стану силікат#
них систем (потрійні системи) : метод. вказівки
з вивчення дисц. «Фізична хімія тугоплавких
неметалевих та силікатних матеріалів» і вико#
нання контрольних завдань для студентів заоч#
ної форми навчання для спец. «Хімічна техно#
логія тугоплавких неметалевих та силікатних
матеріалів» / уклад. О. А. Крупа та ін. – К. :
Університет «Україна», 2007. – 59с. 

52. Шульга М. О., Карла В. Л. Резонансні
електромеханічні коливання п’єзокерамічних
пластин : монографія. – К. : Наукова думка,
2007. – 302 с. 

Факультет комп’ютерних 
технологій

1. Герасін О. І. Комп’ютерний практикум :
навч. посіб. для дистанційного навчання /
О. І. Герасін, О. В. Охріменко. – К. : Універси#
тет «Україна», 2007. – 278 с. 

2. Дослідження операцій (Розділ «Графіч#
ний метод розв’язання задач лінійного програ#
мування») / О. М. Тимошенко, Н. В. Богдано#
ва. – К. : Університет «Україна», 2004. – 24 с. 

3. Дослідження операцій (Розділ «Задачі
динамічного програмування») / О. М. Тимо#
шенко, Н. В. Богданова. – К. : Університет
«Україна», 2004. – 28 с. 

4. Дослідження операцій (Розділ «Поста#
новка задачі, методи розв’язання та аналізу
транспортної задачі») / О. М. Тимошенко,
Н. В. Богданова. – К. : Університет «Україна»,
2004. – 28 с. 

5. Забара С. С. Комп’ютерні технології :
конспект лекцій. – К. : Університет «Україна»,
2004. 

6. Забара С. С., Зеленський К. Х., Ігнатен#
ко В. Н. Комп’ютерні методи обробки сигналів
та зображень : навч. посіб. – К. : Університет
«Україна», 2007. – 320 с. 

7. Забара С. С., Зеленський К. Х., Матема#
тичні основи інформаційної діяльності : навч. по#
сіб. – К. : Університет «Україна», 2007. – 337 с. 

8. Забара С. С., Зеленський К. Х., Матема#
тичні основи інформаційної діяльності : навч.
посіб. – К. : Університет «Україна», 2006. –
344 с. 

9 Забара С. С., Цурін О. П., Гумін М. С. Ін#
женерна графіка : конспект лекцій. – К. : Уні#
верситет «Україна», 2004. – 163 с. 

10. Забара С. С., Цурін О. П. Мультімедіа
та мультимедійні системи : конспект лекцій. –
К. : Університет «Україна», 2004. – 153 с. 

11. Зеленський К. Х. Вища математика :
навч. посіб. для дистанційного навчання. –
Ч. 2. – К. : Університет «Україна», 2006. –
212 с. 

12. Зеленський К. Х. Комп’ютерні методи
прикладної математики : навч. посіб. / К. Х. Зе#
ленський, В. М. Ігнатенко, О. П. Коц. – К. :
Академперіодика, 2002. – 480 с. 

13. Зеленський К. Х. Математичне програ#
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ратурна мова (Морфеміка. Словотвір. Морфо#
логія). – К., 2007. 

76. Цілина М. М. Термінологічний словник
з української мови за професійним спрямуван#
ням. – К., 2006 р. 

77. Цілина М. М. Українська мова за про#
фесійним спрямуванням : навч. посіб. (дистан#
ційне навчання). – К., 2004 р. 

78. Шевченко В. В. Музеєзнавство : навч.
посіб. з дистанційного навчання / В. В. Шев#
ченко, І. М. Ломачинська. – К. : Університет
«Україна», 2007. – 288 с. 

79. Ярема С. М. Видавничі поліграфічні
технології та обладнання (загальний курс) :
навч. посіб. – К. : Університет «Україна»,
2003. – 320 с. 

80. Ярема С. М. Навчальна програма та мето#
дичні вказівки з дисципліни «Технічне редагуван#
ня» : з підготовки бакалаврів за спеціальністю
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«Видавнича справа та редагування». – К. : Уні#
верситет «Україна», 2002. – 102 с. 

81. Ярема С. М. Поліграфія : Видавничо#
поліграфічна технологія та обладнання (За#
гальний курс) : робоча навчальна програма. –
К. : Університет «Україна», 2002. – 43 с. 

82. Ярема С. М. Технічне редагування :
навч. посіб. – К. : Університет «Україна»,
2003. – 284 с. 

83. Ярема С. М. Технічне редагування : ро#
боча навчальна програма. – К. : Університет
«Україна», 2002. – 20 с. 

84. Ярема С. М. Фарбові та зволожувальні
апарати, ракельні та лакувальні пристрої дру#
карських машин / С. М. Ярема, Б. Г. Мамут. –
К. : Університет «Україна»; ХК «Бліц#Ін#
форм», 2003. – 191 с. 

85. Ярема С. М. Флексографія : Обладнан#
ня. Технологія. – К. : Либідь, 1998. – 312 с.

Збірники наукових праць 
та тези доповідей

1. Актуальні проблеми навчання та вихо#
вання людей з особливими потребами : зб. на#
ук. праць. – № 1(3). – К. : Університет «Укра#
їна», 2004. – 448 с. 

2. Актуальні проблеми навчання та вихо#
вання людей з особливими потребами : зб. на#
ук. праць. – № 2. – К. : Університет «Украї#
на», 2002. – 339 с. 

3. Актуальні проблеми навчання та вихо#
вання людей з особливими потребами : зб. на#
ук. праць. – № 2(4). – К. : Університет «Укра#
їна», 2007. – 395 с. 

4. Актуальні проблеми навчання та вихо#
вання людей з особливими потребами : зб. на#
ук. праць. – № 3(5). – К. : Університет «Укра#
їна», 2007. – 546 с. 

5. Актуальні проблеми навчання та вихо#
вання людей з особливими потребами : зб. на#
ук. праць. – № 4(6). – К. : Університет «Укра#
їна», 2007. – 316 с. 

6. Актуальні проблеми навчання та вихо#
вання людей з особливими потребами : тези до#
повідей (IV Міжнародна науково#практична
конференція). – К. : Університет «Україна»,
2003. – 348 с. 

7. Актуальні проблеми навчання та вихо#
вання людей з особливими потребами : тези до#
повідей (V Міжнародна науково#практична
конференція). – К. : Університет «Україна»,
2004. – 384 с. 

8. Актуальні проблеми навчання та вихо#
вання людей з особливими потребами : тези до#
повідей (VI Міжнародна науково#практична
конференція). – К. : Університет «Україна»,
2005. – 600 с. 

9. Актуальні проблеми навчання та вихо#
вання людей з особливими потребами : тези до#

повідей (VII Міжнародна наукова практична
конференція). – К. : Університет «Україна»,
2006. – 600с. 

10. Актуальні проблеми навчання та вихо#
вання людей з особливими потребами : тези до#
повідей (VIII Міжнародна науково#практична
конференція). – К. : Університет «Україна»,
2007. – 484 с. 

11. Вісник Університету «Україна» : теоре#
тичне та науково#методичне видання. – К. :
Університет «Україна», 2001. – № 1. – 127 с. 

12. Вісник Університету «Україна» : теоре#
тичне та науково#методичне видання. – К. :
Університет «Україна», 2002. – № 2. – 174 с. 

13. Вісник Університету «Україна» : теоре#
тичне та науково#методичне видання. – К. :
Університет «Україна», 2003. – № 3. – 183 с. 

14. Вісник Університету «Україна» : теоре#
тичне та науково#методичне видання. – К. :
Університет «Україна», 2004. – № 4. – 136 с. 

15. Кольченко К. О., Равер#Лампман Ш.,
Нікуліна Г. Ф. та ін. Забезпечення рівних мож#
ливостей для навчання студентів з інвалідністю :
метод. посіб. для викладачів щодо роботи в ін#
тегрованих групах. – К. : Університет «Украї#
на», 2005. – 76 с. 

16. Поберезька Г. Г., Кольченко К. О., Ніку#
ліна Г. Ф. Україна і Болонський процес – шлях
розвитку освіти і науки : навч. посіб. – К. : Уні#
верситет «Україна», 2005. – 88 с. 

17. Таланчук П. М., Кольченко К. О., Ніку#
ліна Г. Ф. Супровід навчання студентів з особ#
ливими потребами в інтегрованому освітньому
середовищі : навч.#метод. посіб. – К. : Соцін#
форм, 2004. – 128 с. 

Видання представників територіаль<
но відокремлених структурних під<
розділів Університету «Україна»

1. Бєлікова Н. О. Апарат руху та опори :
навч. посіб. – Луцьк : Лірол, 2005. – 118 с. 

2. Вовк П. Б. Нікола Тесла – да Вінчі ХХ
століття. – Луцьк : Лурол, 2007. – 55 с. 

3. Вступ до анатомії і фізіології людини. –
Луцьк : Університет «Україна», 2004. – 116 с. 

4. Збалансований розвиток і екологія люди#
ни (Матеріали міжнародної наукової конфе#
ренції 20–21 листопада 2006 року). – Луцьк :
Твердиня, 2006. – 184 с. 

5. Збірник наукових праць науково#педаго#
гічних працівників Луцького інституту розвит#
ку людини Університету «Україна». – Луцьк :
Твердиня, 2005. – 64 с. 

6. Збірник наукових праць науково#педаго#
гічних працівників Луцького інституту розвит#
ку людини Університету «Україна». – Луцьк :
Твердиня, 2006. – 128 с. 

7. Збірник наукових праць студентів Луць#
кого інституту розвитку людини Університету
«Україна». – Луцьк : Твердиня, 2006. – 100 с. 
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8. Кизима Р. А. Нарисна геометрія. Ортого#
нальні проекції і проекції з числовими познач#
ками. – К. : ІЗМН, 1997. – 180 с. 

9. Кизима Р. А., Єгоркіна Л. А., Веремеєнко С. І.
та ін. Екологія в будівництві : посібник. – Рів#
не : НУВГП, 2005. – 220 с. 

10. Кизима Р. А., Єгоркіна Л. А., Веремеєн#
ко С. І. та ін. Екологія в будівництві : навч. по#
сіб. – Харків : Бурун Книга, 2007. – 224 с. 

11. Коташевський О. В. Кримінальне право
України : конспект лекцій у схемах. – Рівне,
2004. – 29 с. 

12. Коташевський О. В. Посібник для слід#
чого : огляд, відтворення, інші методичні роз#
робки. – Рівне : Каліграф, 2005. – 108 с. 

13. Крайчук О. В., Мошковська Г. К., Соко#
ловська О. П. Основи теорії ймовірностей та
математичної статистики : навч. посіб. – Рівне :
ТОВ «Прит Хауз», 2004. – 128 с. 

15. Матвієнко Л. П. Культура професійного
спілкування : навч. посіб. – Миколаїв, 1998. 

16. Матвієнко Л. П. Психологія та культура
ділового спілкування. – Миколаїв, 2001. 

17. Матвієнко Л. П. Психологія та культура
ділового спілкування. – Ч. 1. – Миколаїв :
МФ Університет «Україна». – 2000. 

18. Матвієнко Л. П. Психологія та культура
ділового спілкування. – Ч. 2. – Миколаїв :
МФ Університет «Україна». – 2000. 

19. Основи екології : навч. посіб. / С. А. Дру#
зюк, О. В. Решетюк, Л. Л. Стасюк та ін. –
Луцьк : Облдрук, 2006. – 150 с. 

20. Перерва В. С. Із приходського життя се#
ла Тадіївки в ХІХ ст. – Біла Церква : ТОСК,
2001. – 26 с. 

21. Плівачук К. В. Мала Академія наук в лі#
цеї : навч. посіб. – Сквира, 2000. – 37 с. 

22. Плівачук К. В. Моральне виховання уч#
нів засобами усної народної творчості. – Скви#
ра : Берегиня, 2000. 

23. Плівачук К. В. Сучасні підходи до роботи
з батьками в освітніх закладах : навч. посіб. –
К., 2003. 

24. Плівачук К. В., Люріна Т. І., Семенок О. М.
Усна народна творчість : навч. посіб. – К.,
2003. 

25. Плівачук К. В., Цимбалюк В. І. Літера#
турна Сквирщина : Навчальний посібник для
5–11 кл. – Сквира, 1996. – 136 с. 

26. Проблеми сучасного перекладознавства
(Матеріали міжвузівського наукового семіна#
ру). – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2006. – 64 с. 

27. Степанов А. М. Економічний ризик і ме#
тоди його виміру : навч.#метод. посіб. для сту#
дентів економічних спеціальностей ВНЗ. –
Керч, 2000. 

28. Степанов А. М. Лекції з економетрії :
навч.#метод. посіб. для студентів економічних
спеціальностей ВНЗ. – Керч, 1998. 

29. Степанов А. М. Методи обробки вимірів
і прогнозування : навч. посіб. для студентів, ма#
гістрів і аспірантів інженерно#економічних
спеціальностей ВНЗ. – Сімферополь, 2003. 

30. Степанов А. М. Теорія ймовірностей і ма#
тематична статистика : навч. посіб. для студентів
економічних спеціальностей. – Керч, 2000. 

31. Терлецький В. Козак : повість. – Луцьк :
Надстир’я, 2005. – 184 с. 

32. Українська книга в сучасному культур#
но#інформаційномута економічному просторі :
тези Всеукраїнської науково#практичної кон#
ференції, приуроченої до всесвітнього дня кни#
ги та авторського права. – Луцьк : Твердиня,
2005. – 82 с. 

33. Юхименко П. І. Історія новітніх еконо#
мічних учень (від Кейнса до наших днів). – Бі#
ла Церква : БДАУ, 2002. – 320 с. 

34. Ярема Б. П. Податкова система : навч.
посіб. – 2#ге вид., перероб. і доп. – Львів :
Магнолія Плюс, 2005. – 274 с. 240
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Розділ 14
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1998 рік

1. Інститут, який дає шанс людині // Закон
і обов’язок. – 1998. – № 48. – С. 2.

2000 рік

1. Бялий О. Університет «Україна» відкри#
тий для всіх // Вільне слово. – 2000. – 4 лю#
того (№ 11). – С. 2.

2001 рік

2. Березовський Ю. ВУЗ третього тисячо#
ліття : (Про ВМУРоЛ «Україна») // Освіта. –
2001. – № 21–22 (4–11 квітня). – C. 8–9.

3. Браславський М. У студенство на інва#
лідному візку : (Розмова з Президентом Універ#
ситету «Україна» П. М. Таланчуком) // Урядо#
вий кур’єр. – 2001. – № 136. – С. 14.

4. Вищий навчальний заклад третього тися#
чоліття // Наша столиця. – № 3. – 15 липня. –
С. 2. 

5. Мостіпан О. Університет «Україна». –
відкритий ВУЗ для незахищених верств насе#
лення // Соціальний захист. – 2001. – № 5. –
C. 53–56.

6. Музиченко Я. Учитеся. – поборете. Уні#
верситет «Україна» допомагає з фізичними вада#
ми відчути себе повноцінними членами суспільс#
тва (Інтерв’ю з проректором Університету
«Україна» П. Фесюком) // Україна молода. –
2001. – № 166 (13 вересня). – С. 10.

7. Таланчук П. М. На шляху становлення //
Віра. – 2001. – № 5. – С. 3.

8. Таланчук П. М. Тягар місії на етносі ко#
рінному // Освіта. – 2001. – № 62–63. –
C. 10–11.

9. Таланчук П. М. На шляху до акредитації
Університету «Україна» // Вісник Університе#
ту «Україна». – 2001. – № 1. – C. 7–14.

2002 рік

1. Коваленко О. «Україна» запрошує усіх до
студентської сім’ї // Освіта України. – 2002. –
№ 79. – С. 10. 

2. Остапущенко К. «Україна» – мікромо#
дель нашого суспільства // Дзвони сердець. –
2002. – № 18. – С. 2.

3. Таланчук П. Вірю у великі можливості
людини. – К. : Вища школа, 2002. – № 4–5. –
C. 34–45.

4. Таланчук П. Не студент іде до ВУЗу,
а ВУЗ приходить до студента // Освіта. –
2002. – № 47. – C. 2–3.

5. Таланчук П. М. Європейський вибір ми
зробили чотири роки тому // Хрещатик. –
2002. – № 118. – C. 4–5.

2003 рік

1. Гергель О. Університет для знедолених //
Урядовий кур’єр. – 2003. – № 116. – С. 15.

2. Єрмак О. Тут зцілюють серця // Урядо#
вий кур’єр. – 2003. – № 52. – C. 17.

3. Зінченко Н. «Віват, мала «Україно»! : так
скандували бакалаври однойменного універси#
тету, в якому навчаються люди з особливими
потребами // Хрещатик. – 2003. – № 94. –
C. 1–2.

4. Колосов В. Університет «Україна». –
університет нового типу // Віра. – 2003. –
№ 25. – C. 1–2.

5. Кулешова Е. Генетика доброти : про Рів#
ненську філію // Україна. – 2003. – № 2. –
C. 30–31.

6. Молода наука з давньою історією : є ін#
формація про то, що на Всеукр. студ. олімпіаді
з соціології та соц. роботи Університет «Украї#
на» зайняв третє місце у командній першості
з дисципліни «Соціальна робота» // Голос Ук#
раїни. – 2003. – № 103. – 17 c.

7. Студент – головна дійова особа : Розмо#
ва з президентом Університету «Україна»
П. М. Таланчуком / розмову вела О. Гергель
// Соціальна політика. – 2003. – № 51. –
С. 2.

8. Таланчук П. М. Виховання має стати
абсолютним гегемоном, а освіта#підкорятися
йому // Педагогіка толерантності. – 2003. –
№ 1. – C. 72–76.

9. Таланчук П. М. Вищий навчальний зак#
лад нового типу : з досвіду створення Універси#
тету «Україна» // Вища освіти України. –
2003. – № 1. – C. 15–22.

10. Таланчук П. М. Доступ до освіти має бу#
ти рівним // Освіта. – 2003. – № 11. – С. 3.

11. Таланчук П. М. Міжнародні зв’язки //
Вісті Академії інженерних наук України. –
2003. – № 3(20). – С. 22.

12. Таланчук П. М. Навчання і виховання чи
виховання і навчання? // Педагогічна газета. –
2003. – № 2. – С. 2.

13. Таланчук П. М. Образование должно
служить средством развития человека // Зер#
кало недели. – 2003. – № 49. – С. 16.

14. Таланчук П. М. П’ять років пошуків,
творчих злетів і дерзань // Вісник Університе#
ту «Україна». – 2003. – № 3. – C. 8–13.

15. Університет для знедолених : інтерв’ю
президента Університету «Україна» П. М. Талан#
чука // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 116. –
С. 15.

16. Урбан А. Петро Таланчук – член Поль#
ської інженерної академії // Освіта України. –
2003. – № 72 (23 вересня). – С. 6.

17. Урбан В. Школа мужності // Соціальна
політика. – 2003. – № 44. – С. 8. 
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2004 рік

1. Міжнародні контакти та співробітництво /
розмову вела О. Гергель // Репетитор. – 2004. –
№ 5 /70. – С. 38.

2. Колосов В. М. Дистанційна освіта в Уні#
верситеті «Україна» // Репетитор. – 2004. –
№ 5 /70. – С. 37.

3. Добродій, вчитель і творець. : про прези#
дента Університету «Україна» П. М. Таланчука //
Репетитор. – 2004. – № 5 /70. – С. 6.

4. Дистанційне навчання – освіта сучаснос#
ті : інтерв’ю з президентом Університету «Ук#
раїна» П. М. Таначуком / розмову вела О. Гер#
гель // Репетитор. – 2004. – № 5 /70. –
C. 34–36.

5. Відкритий міжнародний університет розвит#
ку людини «Україна» // Репетитор. – 2004. –
№ 5/70. – C. 4–5.

6. Таланчук П. Відкритий міжнародний
університет розвитку людини «Україна» //
Педагогічна газета. – 2004. – № 10. –
С. 8.

7. Кольченко К. О. Наукова робота // Ре#
петитор. – 2004. – № 5 /70. – С. 37.

2005 рік

1. Єднання через дистанційну освіту // Уря#
довий кур’єр. – 2005. – № 111(16 червня). –
C. 5

2. Таланчук П. Важлива складова високої
якості навчання // Університет «Україна». –
2005. – № 6–7 (61–62) червень#липень. –
C. 1–2.

3. В добрий путь : черговий випуск фахівців
Університету «Україна»» // Віра. – 2005. –
№ 49. – C. 1.

2006 рік

1. «Бар’єрів не повинно бути» // Голос Ук#
раїни. – 2006. – 11 жовтня (№ 189).

2. Богуславська А. Петро Таланчук. Екс#мі#
ністр на освітній ниві // Україна молода. –
2006. – № 25 (9 лютого). – C. 12.

3. Кудряшов Л. Відкрився новий корпус
«Університету Миру» // Віра. – 2006. – вере#
сень № 63. – C. 1.

4. Таланчук П. «Ми будуємо малу «Украї#
ну» в інтересах великої України» // Урядовий
кур’єр. – 2006. – № 23 (3 лютого). – С. 7.

2007 рік

1. Абліцов В. Відродження – це коли
в центрі уваги суспільства людина // Державна
справа. – 2007. – № 9. – C. 186–187.

2. Бебик В. «Україні» є чим пишатися // Уря#
довий кур’єр. – 2007. – № 160 (4 вересня). –
C. 10.

3. Іваненко Т. Через комплексну реабіліта#
цію. – до створення рівних можливостей //
Освіта України. – 2007. – № 21. – С. 7.

4. П’ятилєтов К. В Університеті «Україна». –
«Сяйво надій» // Освіта. – 2007. – № 26–27
(20–27 червня). – С. 10. 

5. Скільки коштує склянка води в Універси#
теті «Україна» // Голос України. – 2007. –
№ 65. – C. 1–5.

6. Таланчук П. М. Дар кожного. – непов#
торний // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 244
(27 грудня). – С. 17.

7. Університет «Україна». – відкритий для
кожного // Урядовий кур’єр. – 2007. – № 109
(21 червня). – С. 4.

8. Шулікін Д. Маємо підготувати конкуренто#
спроможних випускників // Освіта України. –
2007. – № 28 (13 квітня). – C. 1–2.

Авторськi свiдоцтва та патенти

1. Манометр абсолютного давления (Соав#
торы: В. Е. Барановский, Ю. М. Звягинцев,
С. Л. Рябыкин, А. Д. Трубенюк) // А. с. СССР
№ 336551. бюл. – № 14 – 1972. 

2. Дросселирующее устройство (Соавторы:
М. Д. Гераимчук,Ю. Д. Островой) // А. с.
СССР № 496452. – бюл. № 47. – 1975. 

3. Манометр абсолютного давления (Соавто#
ры: В. Е. Барановский, М. Д. Гераимчук, Ю. И.
Горковчук, Ю. М. Звягинцев, А. В. Царенко) //
А. с. СССР № 502259. – бюл. № 5 – 1976. 

4. Манометр абсолютного давления (Соав#
тор: М. Д. Гераимчук) // А. с. СССР
№ 516927. – бюл. № 21 – 1977. 

5. Дросселирующее устройство (Соавторы:
М. Д. Гераимчук, А. А. Дашковский) // А. с.
СССР № 567911. – бюл. № 29. – 1977. 

6. Дросселирующее устройство (Соавторы:
М. Д. Гераимчук,А. А. Дашковский ) // А. с.
СССР № 567912. – бюл. № 29. – 1977. 

7. Емкостной манометр с электростатисти#
ческой компенсацией (Соавторы: Ю. И. Гор#
ковчук, Ю. И. Звягинцев, А. В. Царенко) // 
А. с. СССР № 609991. – бюл. № 21. – 1978. 

8. Измеритель парциальных давлений (Со#
авторы: М. Д. Гераимчук, В. К. Гришин,
Ю. Е. Быстров) // А. с. СССР № 626402. –
бюл. № 36. – 1978. 

9. Твердоэлектролитическая измерительная
ячейка (Соавторы: М. Д. Гераимчук, В. К. Гри#
шин, Ю. Е. Быстров) // А. с. СССР № 646819. –
1979. 

10. Устройство для получения свободномо#
лекулярных потоков кислорода(Соавторы:
М. Д. Гераимчук, В. К. Гришин, М. Н. Левин,
С. Б. Свиршевский, Ю. Е. Быстров) // А. с.
СССР № 714196. – 1980. 

11. Измеритель потоков (Соавторы:
М. Д. Гераимчук, В. К. Гришин, М. Н. Левин,
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Ю. Е. Быстров) // А. с. СССР № 734826. –
1980. 

12. Вакуумметр (Соавтор: А. В. Царенко) //
А. с. СССР № 739353. – 1980. 

13. Измеритель атомарных потоков (Соав#
торы: М. Д. Гераимчук, В. К. Гришин,
М. Н. Левин, С. Б. Свирщевский, Ю. Е. Быст#
ров) // А. с. СССР № 763770. – 1980. 

14. Способ определения динамических ха#
рактеристик твердоэлектролитных преобразо#
вателей (Соавторы: М. Д. Гераимчук, В. К. Гри#
шин) // А. с. СССР № 767591. – 1980. 

15. Устройство для герметизации вакуумных
изделий (Соавторы: Ю. Е. Быстров, М. Д. Ге#
раимчук, В. К. Гришин, М. Н. Левин, И. М. Мак#
симов, Г. И. Шмаков) // А. с. СССР
№ 779833. – 1980. 

16. Устройство для измерения парциально#
го давления кислорода в вакууме (Соавторы:
С. П. Голубков, Г. М. Гаврилов, Ю. Н. Окуне#
вский, А. М. Пенцак, З. П. Комаровский,
В. К. Гришин, Л. А. Суслин) // А. с. СССР
№ 851143. – бюл. № 28. – 1981. 

17. Преобразователь давления (Соавторы:
А. В. Царенко, А. И. Звягинцев) // А. с. СССР
№ 909604. – 1981. – бюл. № 8 – 1982. 

18. Полупроводниковый материал (Соавто#
ры: С. П. Голубков, А. С. Кузема, Ю. Н.Окуне#
вский, В. К. Гришин, М. Н. Левин, З. П. Кома#
ровский, А. М. Пенцак, В. И. Ситар, Е. Г. Ада#
мов) // А. с. СССР № 1044165. – 1983. 

19. Устройство для измерения парциального
давления кислорода в вакууме (Соавторы:
А. И. Звягинцев, С. П. Голубков, Г. М. Гаври#
лов, В. Б. Тихонович, Ю. Н. Окуневский) //
А. с. СССР № 1044029. – 1983. 

20. Устройство для измерения парциального
давления кислорода в вакууме (Соавторы:
С. П. Голубков, Ю. Н. Окуневский, О. Е. Цвет#
кова, А. В. Смолий) // А. с. СССР № 1008632.
Бюл. № 12. – 1983. 

21. Полупроводниковый керамический ма#
териал (Соавторы: А. М. Пенцак, С. П. Голуб#
ков, А. С. Кузема, Ю. Н. Окуневский, В. К.
Гришин, М. Н. Левин, З. П. Комаровский) //
А. с. СССР № 1213696. 

22. Устройство для измерения парциального
давления кислорода (Соавторы: Г. М. Гаврилов,
Л. С. Заика, В. Э. Лысюк, А. В. Смолий) //
А. с. СССР № 1191810. – 1985. 

23. Устройство для измерения парциального
давления газа (Соавторы: Г. М. Гаврилов,
А. А. Лезов, А. С. Мороз) // А. с. СССР № 1356683. –
1987. 

24. Устройство для измерения парциального
давления газа (Соавторы: Л. С. Заика, А. Т. За#
ика, Л. И. Дуныч) // А. с. СССР № 1425532. –
бюл. № 35. – 1988.

25. Датчик парциального давления водорода
(Соавторы: Б. А. Шматко, С. Г. Жуйков) //
А. с. СССР № 1568713. – 1987. 

26. Электрохимический датчик (Соавторы:
М. Герман, С. П. Голубков, Л. С. Заика,
В. В. Онипко, В. Б. Тихонович, А. А. Троц,
М. Н. Фомин, С. Г. Жуйков) // А. с. СССР
№ 1459446. – 1987. 

27. Способ получения пористых пленок
(Соавтор: Т. Ю. Киричек / А. с. СССР
№ 1552675. – 1988. 

28. Чувствительный элемент (Соавторы: 
Т. Ю. Киричек, Ю. Н. Окуневский, П. А. Ки#
ричек) // А. с. СССР № 1598660. – 1988. 

29. Устройство для измерения парциального
давления водорода (Соавторы: С. Г. Жуйков,
В. В. Налбандян, Т. Б. Лупейко, Б. А. Шматко)
// А. с. СССР № 1526389. – 1988. 

30. Способ получения диэлектических слоев
на поверхности галлийсодержащих полупро#
водниковых соединений (Соавторы: В. В. Ахтыр#
ский, Е. М.Бирюков, Т. П. Лепешкин) // А. с.
СССР № 1556454. – 1988. 

31. Пленкообразующий состав для стекло#
изделий (Соавторы: П. С. Борсук, С. П. Голубков
и др.) // А. с. СССР № 1596665. – 1989. 

32. Пленкообразующий состав (Соавторы:
П. С. Борсук, С. П. Голубков и др.) // А. с.
СССР № 1593130. – 1989. 

33. Способ изготовления чувствительного
элемента (Соавторы: Т. Ю. Киричек, П. А. Ки#
ричек) // А. с. СССР № 1572212. – 1989. 

34. Чувствительный элемент (Соавторы:
Т. Ю. Киричек, П. А. Киричек) // А. с. СССР
№ 579214. – 1989. 

35. Отпаянный СО2 – лазер (Соавторы: С.
П. Голубков, В. П. Маслов, В. М. Татаринцев,
Б. А. Шматко) // А. с. СССР № 1604121. –
1989. 

36. Пленкообразующий состав (Соавторы:
П. С. Борсук, С. П. Голубков и др.) // А. с.
СССР 1594894. – 1990. 

37. Пленкообразующий состав для стекло#
изделия (Соавторы: П. С. Борсук, С. П. Го#
лубков и др.) // А. с. СССР 1596665. – 1990. 

38. Способ измерения расхода жидкости
или газа и устройство для его осуществления
(Соавторы: С. П. Голубков, В. Н. Зайцев,
В. П. Маслов, В. Л. Степанченко, В. М. Тата#
ринцев, Б. А. Шматко) // А. с. СССР
№ 1673924. – бюл. № 32. – 1991. 

39. Весоизмерительный датчик (Соавторы:
Ю. А. Крижановский, А. М. Кучеренко,
Н. И. Гиржмак, В. П. Маслов, С. П. Голубков,
Е. С. Мельник, В. М. Воронцов) // А. с. СССР
№ 1663443. – бюл. № 26. – 1991. 

40. Пленкообразующий состав (Соавторы:
В. П. Баришок, С. П. Голубков, П. С. Борсук)
// А. с. СССР № 1686808. – 1991. 
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41. Покрытие для стеклоизделий (Соавторы:
П. С. Борсук, Е. Ф. Новоселов, С. П. Голубков)
// А. с. СССР № 1723784. – 1991. 

42. Пленкообразующий состав для стекло#
изделия (Соавторы: П. С. Борсук, С. П. Голубков,
Е. Ф. Новоселов) // А. с. СССР № 1727359. – 1991. 

43. Электрохимический датчик (Соавторы:
С. П. Голубков, А. А. Троц) // А. с. СССР,
№ 1828267. – 1992. 

44. Способ определения состава газа (соав#
тор: А. А. Троц) // RU Патент № 2028609,
Роспатент, Бюл. № 4. – 1995. 

45. Електрохімічний датчик (співавтори: 
С. П. Голубков, А. А. Троц) // Патент на
винахід UA № 13376 C1. – бюл. № 1. – 1997. 

46. Спосіб утилізації зношених автомо#
більних покришок // Деклараційний патент.
Україна. № 32928 А – бюл. № 1. – 2001. 

47. Пристрій для підігрівання сидіння
автомобіля // Деклараційний патент № 14821. –
бюл. № 5. – 15.05.2006. 

48. Пристрій для охолодження і седимен#
тації рідин (співавтор: М. К. Монастирьов) //

Деклараційний патент № 18297. – бюл. № 11. –
15.11.2006. 

49. Спосіб одержання водню гідролізом алю#
мінію (співавтор: М. К. Монастирьов) //
Деклараційний патент № 18304. – бюл. № 11. –
15.11.2006. 

50. Спосіб одержання порошку на основі
алюмінію (співавтор: М. К. Монастирьов) //
Деклараційний патент № 18305. – бюл. № 11. –
15.11.2006 р. 

51. Спосіб очищення водних середовищ від
іонів важких металів (співавтор: М. К. Мо#
настирьов) // Деклараційний патент № 18306. –
бюл. № 11 – 15.11.2006. 

52. Спосіб очищення водних середовищ від
іонів важких металів (співавтор: М. К. Мона#
стирьов) // Деклараційний патент № 18307. –
бюл. № 11. – 15.11.2006. 

53. Установка для електроерозійного дис#
пергування // Деклараційний патент № 18349. –
бюл. № 11 – 15.11.2006. 

54. Протигаз // Деклараційний патент 
№ 29560. – бюл. № 1. – 10.01.2008.
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