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ВСТУП

Вища освіта – ключ
до незалежності!

Шановні друзі!
Своє вступне слово до читачів цієї збірочки я хочу розпоча�

ти зі слів нашої студентки Світлани Патри, які знаходимо
в одній із її конкурсних робіт: «Книга – це не просто зшиток
паперу. Це згусток енергії автора, це згусток енергії епохи. Це
концентрат життя. Справжнього, нефальшованого, такого,
яким воно є насправді. Книга – дзеркало нашого багатогранного
світу, який не підлягає простому та однозначному, девчому
навіть вульгарному, поділу на «чорне» та «біле»…

Ви тримаєте в руках другу збірку творчих робіт учасників
Конкурсу юних журналістів, що присвячений Дню заснування
Університету «Україна». У цих аматорських роботах Ви прочи�
таєте і про кохання, і про нанотехнології, і про популярний жанр
сучасної літератури фентезі, і про інклюзію, і про походи на
Говерлу, і про проблеми сучасного українського суспільства… 

Але, насамперед, Ви відчуєте з цих робіт енергію студентства
малої «України», відчуєте багатогранність справжнього студе�
нтського життя, Ви відчуєте ціннісні пріоритети наших сту�
дентів.

І Ви зрозумієте, чому ми пишаємося студентами Університе�
ту «Україна»!

Головною метою цієї креативної акції було: підтримка пози�
тивного іміджу університету шляхом популяризації творчого
потенціалу його студентів; виявлення обдарованої молоді, яка
може творчо та постійно висвітлювати студентське життя на
шпальтах ЗМІ; розширення штату студентського Медіа�центру
(СМЦ) Університету «Україна», добір матеріалів для експо�
зицій Імідж�центру Університету «Україна»; надання реальної
змоги формування фахового портфоліо студентам – майбутнім
працівникам ЗМК.

Серія текстових конкурсних робіт виявила найпопулярніші
серед аматорів журналістські жанри, а саме: стаття, передова
стаття, проблемна стаття, оглядова стаття, наукова жур$
налістика, творчий портрет, репортаж, інтерв'ю, рецензія,
відгук, нарис, есе. Також було запропоновано кілька авторських



жанрів: есе у стилі юнацького максималізму; твір$картина.
Світлини представлено у жанрах макрозйомки, постановочного
фото, фотопейзажу, екстремальної репортажної зйомки.

Журі конкурсу у складі: Коляди О. П., проректора зі стра�
тегії розвитку університету (голова журі), Головченко Н. І.,
директора Імідж�центру, Барна Н. В., директора Інституту
філології та масових комунікацій, Карпенка В. О., завідувача
кафедри журналістики, Глушка О. К., головного редактора
журналу «Вітчизна», Урбана А. А., головного редактора газети
«Університет «Україна», Приліпко І. Л., доцента кафедри ук�
раїнської мови та літератури, Софійської Т. C., доцента кафед�
ри іноземної філології та перекладу, Тали Пруткової, магістра
журналістики, члена НСЖУ, Каленської О. І., куратора студе�
нтського Медіа�центру Університету «Україна», – у відповід�
ності до мети Конкурсу на підставі укладеного підсумкового
рейтингу надісланих робіт вирішило:

1. У номінації «Текст» відзначити: 
1.1. Гран�прі – конкурсну роботу Сергєєнка Дмитра Олек�

сійовича, студента 3 курсу денної форми навчання спеціа�
льності «Правознавство» Горлівського регіонального інституту
Університету «Україна, «Великий малий патріотизм – запо�
рука гармонії буття» в жанрі передової статті (номінація
«Університет «Україна» в моїй долі»).

1.2. Першою премією конкурсну роботу з фотоілюст�
раціями Патри Світлани Миколаївни, студентки 6 курсу
заочної форми навчання спеціальності «Видавнича справи та
редагування» Інституту філології та масових комунікацій,
м. Київ, «Fashion chance для особливих красунь за участі
випускниць Університету «Україна» в жанрі статті (номінація
«Університет «Україна» в моїй долі»).

1.3. Другою премією конкурсну роботу Скрипник Вікторії
Олександрівни, студентки 4 курсу денної форми навчання
спеціальності «Видавнича справа та редагування», м. Київ,
«Український філолог – рідкісний вид?..» у жанрі проблемної
статті (номінація «Як ліпше дбати нині про українську мову та
культуру?»).

Другою премією конкурсну роботу Хлопика Ігора Воло�
димировича, студента 4 курсу денної форми навчання
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спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
Білоцерківського інституту економіки та управління
Університету «Україна», «Українці повинні перемогти в собі
комплекс меншовартості в жанрі статті (номінація «Як ліпше
дбати нині про українську мову та культуру?»)

1.4. Третьою премією Строкань Наталію Костянтинівну,
студентку 1 курсу денної форми навчання спеціальності
«Журналістика» Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна», м. Київ, за низку художніх текстів про
проблеми ціннісних пріоритетів людини в жанрі новели, есе
(номінації «Портрет улюбленого викладача», «Freestyle»).

Третьою премією конкурсну роботу Гасинець Оніти
Миколаївни, Пілаш Валентини Омелянівни, студенток 1 курсу
денної форми навчання спеціальності «Переклад» Карпат�
ського інституту підприємництва Університету «Україна»,
«Ukraine University from Peace Corps Volunteer point of view
/ Університет «Україна» очима волонтера Корпусу Миру» в
жанрі інтерв’ю (номінація «Університет «Україна» в моїй
долі»).

Третьою премією конкурсну роботу Височини Катерини
Сергіївни, учениці 10�Б класу МПЗОШ I–III ст. «Гіпаніс�
ЕОС», м. Миколаїв, «Вона – просто моя мама» в жанрі нарису
(номінація «Рідна мати моя»).

Третьою премією конкурсну роботу Рего Вадима
Костянтиновича, студента 3 курсу денної форми навчання
спеціальності «Українська мова та література» Інституту
філології та масових комунікацій Університету «Україна»,
м. Київ, «Галя Мазуренко: поет, маляр, лицар духу» в жанрі
творчого портрета (номінація «Як ліпше дбати нині про
українську мову та культуру?»)

1.5. Іменним призом Заслуженого журналіста України
Карпенка В.О. найліпші роботи Каленської Ольги Іванівни,
студентки 5 курсу денної форми навчання спеціальності
«Журналістика» Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна», м. Київ, «Оксана Рудь�Медведєва:
«Я дуже пишаюся своїми студентами! Усі вони різні, але
талановитий – кожен із них…», «Випускниця Університету
«Україна» Ольга Костенко про професію фізреабілітолога,
Аlma mater і театр�студію «Данко» в жанрі художньо�



публіцистичного інтерв’ю (номінації «Портрет улюбленого
викладача», «Vkontakte: такими студентами пишається наш
університет»).

1.6. Іменним призом Заслуженого журналіста України
Глушка О. К. найліпшу роботу Міхєєва Юрія Миколайовича,
студента 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Ви�
давнича справа та редагування» Інституту філології та масових
комунікацій Університету «Україна», м. Київ, «Я – журналіст
Вільям Стід» у жанрі репортажу із борта трансатлантичного
лайнера «Титанік» (1912) (номінація «Freestyle»).

2. У номінації «Фото» відзначити:
2.1. Гран�прі конкурсну роботу Сащенка Богдана Ігоро�

вича, студента 2 курсу денної форми навчання спеціальності
«Організація туристичного обслуговування» Коледжу «Осві�
та», м. Київ, «Я люблю Університет «Україна» в жанрі
постановочного фото (номінація «Університет «Україна»
в моїй долі»).

2.2. Першою премією конкурсну роботу Рощепій Олек�
сандри Андріївни, студентки 3 курсу денної форми навчання
спеціальності «Журналістика» Інституту філології та масових
комунікацій  ВМУРоЛ «Україна»,  м. Київ, «Україна отримала
бронзу!» в жанрі фоторепортажу (екстремальна зйомка),
(номінація «Freestyle»).

2.3. Другою премією конкурсну роботу Мартьянова Артема
Андрійовича, студента 2 курсу денної форми навчання спе�
ціальності «Видавнича справа та редагування» Інституту
філології та масових комунікацій Університету «Україна»,
м. Київ, «Перната палітра України» в жанрі макрозйомки
(номінація «Freestyle»).

Другою премією конкурсну роботу (добірку світлин на різні
теми) Думініка Карини Борисівни, студентки 2 курсу денної
форми навчання спеціальності «Видавнича справа та реда�
гування» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку
людини Університету «Україна», м. Миколаїв, у жанрі студій�
ного постановочного фото (номінація «Freestyle»).

Другою премією конкурсну роботу Стєкольщикова Віталія
Андрійовича, студента 6 курсу денної форми навчання спеціа�
льності «Журналістика» Миколаївського міжрегіонального
інституту розвитку людини Університету «Україна»,
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м. Миколаїв, «Лучик света» в жанрі постановочного фото
(номінація «Freestyle»).

2.4. Іменним призом Голови журі конкурсу Коляди О. П.
світлини про всі грані життя студентів Університету «Україна»
групи фотоаматорів Горлівського регіонального інституту
Університету «Україна» Ворони Вікторії Віталіївни, Григо�
р’єва Євгена Вікторовича, Дудченка Костянтина Валері�
йовича, Корабльової Анастасії Віталіївни, Сергєєнка Дмитра
Олексійовича, Новгордського Данила Антоновича, Петрова
Олександра Вадимовича.

3. Увести до складу студентського Медіа�центру Універси�
тету «Україна» студентів�учасників Конкурсу, а саме:

Дроздовський Богдан Петрович – журналіст
Кравчук Олена Олександрівна – журналіст, кореспондент
Рощепій Олександра Андріївна – фотокореспондент,

репортер
Тарасова Єлизавета Володимирівна – журналіст
Літвінова Тетяна Георгіївна – тележурналіст, репортер
Халаєвська Вікторія Михайлівна – фотокореспондент,

журналіст
Макаєва Юлія Андріївна – репортер
Давиденко Оксана Володимирівна – журналіст, репортер
Строкань Наталія Костянтинівна – журналіст
Гостєва Вікторія Володимирівна – журналіст

4. Відзначити Подяками керівників підрозділів Університету
«Україна», які активно сприяли проведенню Конкурсу:

Рудь�Медведєву Оксану Едуардівну (Горлівський регіона�
льний інститут Університету «Україна»)

Сухорукову Нелю Степанівну (Тернопільский коледж Уні�
верситету «Україна»)

Малишева Віктора Володимировича (Інженерно�техно�
логічний інститут Університету «Україна»)

Сергійчук Зінаїду Олександрівну (кафедра української мо�
ви та літератури ІФМК Університету «Україна»)

Пазяк Надію Михайлівну (кафедра української мови та
літератури ІФМК Університету «Україна»)

Луценко Лідію Іванівну (кафедра української мови та літе�
ратури ІФМК Університету «Україна»)

Голова журі  Оксана Коляда



Розділ 1.

УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» В МОЇЙ ДОЛІ

Великий малий патріотизм – запорука гармонії буття
(передова стаття)

СЕРГЄЄНКО Дмитро,
студент 3 курсу денної форми навчання

спеціальності «Правознавство»
Горлівського регіонального інституту Університету «Україна»,

учасник першого складу студентського Медіа�центру
Університету «Україна», місто Артемівськ, Донецька область

З кожним днем ми все частіше й частіше чуємо навколо
слово «патріотизм». Усюдисущі політики через кожне слово на�
голошують на ньому в своїх помпезних виступах, поважні
офіцери посипають ним плаци, заповнені новобранцями, а по
телевізору вбрані у вишиванки бармени, також наголошуючи на
ньому, закликають пити вітчизняне. Та що це за патріотизм
такий, і яким він є насправді? З’ясуємо.

Спочатку схитрую – вимкну фантазію та пам’ять і порину
в Інтернет. Соціальна мережа, декілька друзів на зв’язку. Влаш�
тую бліцопитування. Питання одне: «Що таке патріотизм? Ко�
ротенько, буквально декілька слів». Відправлено. Чомусь хви�
лини три тиша, потім величезна лавина літер, образів, пояснень.
Дивно, майже ніхто не вклався хоча б в одне речення. Усі пояс�
нення розмашисті, розгорнуті, повні прикладів, але все укла�
дається в одне: любов до країни (в розумінні держави) та її
культури. Про щось схоже говорить і Вікіпедія.

Знову питання – а куди поділася Батьківщина? Коли так
сталося та куди зникла любов до самої землі, місця, де народив�
ся та виріс? Та ЗМІ чомусь культивують почуття до держави,
організації, а не до чогось більш сокровенного. З цього приводу
у мене народилася така інтерпретація поняття патріотизму. Всі
ми чули вислів «Мала Батьківщина», тим паче він кожному
з нас зрозумілий. Так ось, тепер почуйте «малий патріотизм».
Країна – велика, така, що не осягнеш поглядом, не збагнеш вод�
ночас. У ній кожному щось може не подобатися: елемент куль�
тури, історії, дійсності. Саме тому, на мою думку, багато людей
викреслили себе з лав патріотів. Ніхто не викреслює так Малу
Батьківщину – свій край із його луками, лісами та річками, які
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обійшов пішки не один раз. Своє місто, що вулицями, парками
та ліхтарями вивільняє зграї спогадів. Двір, у якому вперше
збив коліно, зробив коло на велосипеді або декілька годин не
злазив із друзями з улюбленого дерева. Навіть свій ВНЗ, із
яким, судячи зі слів тих, хто вийшов із категорії «студентство»,
пов’язані кращі роки. Таку любов не підробиш, не заміниш на
пивну та лакейську, як роблять деякі футбольні фанати, що до
хрипоти вигукують гімни улюбленій країні та містам, а після
матчу – лавиною проходять вулицями, перевертаючи баки і
розбиваючи вітрини магазинів, забувши про повагу до культури
та суспільства.

У мене є найпростіший конкретний приклад – Горлівський
регіональний інститут університету «Україна» та його
Асоціація випускників. Я сам навчаюся четвертий рік, та поба�
чив уже три покоління колишніх студентів, серед яких є неаби�
які патріоти свого ВНЗ. Причому, ці приклади скрізь. Молоді
магістри з обліку і аудиту, які залишилися працювати в інсти�
туті, відмовившись від набагато перспективніших пропозицій.
Залишились у тому закладі, який люблять і поважають. Дехто
поспіхом мчить з роботи на інститутський захід, навіть не захо�
дячи додому. Причому, щоб не просто подивитися, а взяти
найактивнішу участь. Хтось міняється зміною з напарником,
щоб поїхати в чергову поїздку зі старими та новими товариша�
ми. Сила�силенна таких випадків. А причина одна – малий
патріотизм! Любов до свого середовища, до оточення, яке стало
братством, до того, що ти створив власними руками разом із не�
байдужими та відкритими людьми. Мала Батьківщина, колиска
особистості, зроблена не як для себе, а саме для себе. Ось це і є
справжнє, не затьмарене нічим почуття, яке зближує та надихає.

Мабуть, саме це є запорукою того добра, що нам потрібно.
Основою єднання. Умовою того, що випускники самі організо�
вуються в асоціацію, без вказівок зовні. Чи того, що хтось, про�
мазавши недопалком повз урну, все ж підніме його та донесе до
цієї ж урни. Фундаментом зародження поваги та позитивного
відношення до оточення. Бо, як відомо, велике починається з
малого. І все це дуже і дуже важливо, бо такі почуття просто не�
обхідні людині, щоб жити, а не існувати. Любов до великого по�
чинається з любові до малого.

Великий малий патріотизм – запорука гармонії буття.



Дарунки «України»
(нарис)

ПАТРА Світлана,
студентка 6 курсу заочної форми навчання

спеціальності «Видавнича справа та редагування»
Інституту філології та масових комунікацій,

учасниця першого складу
студентського Медіа�центру Університету «Україна»,

село Волошинівка, Баришівський район, Київська область

Як сьогодні пам’ятаю той день. Серпень поволі відступає,
передаючи естафету вересню, а за ним – і осені. Нова пора року
принесла із собою нове життя. Я стала студенткою. Мене у свою
родину гостинно прийняв Університет «Україна». Що я від�
чувала, коли вступала? Відчувала, що стою на порозі нових
відкриттів, знань, знайомств. На порозі нового життя.

І ось – я переступаю поріг аудиторії. Переді мною – нові
обличчя: мої однокурсники, викладачі. Перші лекції пролітали
непомітно. Поволі збиралися завдання на наступну сесію.
А я знайомилася. Знайомилася з одногрупниками, викладачами.
Кожен із цих людей впливав на мене. На когось впливала я: не
забуваються здивовані обличчя одногрупників, коли я, після
іспиту з нібито «важкого» предмета, виходила з аудиторії
з п’ятіркою в заліковій книжці та з посмішкою на обличчі.

Так, приємно було отримувати хороші оцінки. Але не в оцін�
ках справа. Виявляється, мої таланти не обмежуються лише
віршами чи співом. Виявляється, я можу знайти правильну
відповідь, роздобувши її з надр власної пам’яті, чи навіть –
пам’яті генетичної. Коли, ніби, і не пам’ятаєш, де і від кого щось
почув чи прочитав. Коли ти просто знаєш щось, і знання це
приходить у найпотрібніший момент, як золота руда – до
золотошукача.

І це не єдине, що відкрив мені Університет. Це не єдине, що
подарувала мені «Україна». Виявляється, книга не буває
доброю чи злою. Усе залежить від людини. Від того, хто
створював її і що хотів укласти у звичайні сторінки. І від того,
хто її читає і що бачить у її змісті, що хоче або здатен побачити
в ній. Книга – це не просто зшиток паперу. Це згусток енергії
автора, це згусток енергії епохи. Це концентрат життя.
Справжнього, нефальшованого, такого, яким воно є насправді.
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Книга – дзеркало нашого багатогранного світу, який не підлягає
простому та однозначному, девчому навіть вульгарному, поділу
на «чорне» та «біле».

Книги, прочитані в Університеті, відкрили мені новий світ.
Світ думки, світ фантазії, світ життя. Це в «Україні» я зро�
зуміла, що зовнішній вигляд людини – це «привид», «сновид»,
«риза» людини справжньої; що біди людські правлять світом ще
й тому, що люди часом цураються «сродної» праці заради
примарного «престижу» чи грошей, які все одно всі не заробиш,
не забереш із собою «у вирій». Я зрозуміла, що не можна
«скласти собі враження про книжки по їхніх обкладинках»… Не
може зовнішня форма замінити собою сутність та внутрішній
зміст…

«Україна» подарувала мені багато мрій та сподівань, які, я
вірю, здійсняться. Адже людське життя саме з цього і скла�
дається – із мрій та їхньої матеріалізації. Навчаючись в Уні�
верситеті, я спробувала заробляти собі на життя. Звичайно,
поки що я не можу сказати, що повністю утримую себе сама, але
розумію, що жити «від пенсії до пенсії» – не хочу! Не хочу бути
залежною від усіх і вся! Саме це змушує мене ще більше
занурюватися в Інтернет, щоб хоч трохи компенсувати собі
неможливість потрапити у будь�яку точку світу за першим
бажанням. Саме це змушує мене ще більше занурюватися
у навчання, вивчення комп’ютера, роботу, щоб врешті�решт
мати змогу заробляти самій, а не чекати чергового підвищення
пенсій та інших соціальних виплат…

«Україна» подарувала мені багато зустрічей, багато
знайомств. Моє життя стало настільки насичене подіями, що я
сміливо можу назвати п’ять років, що присвятила навчанню,
більш насиченими, ніж десять, а то і двадцять років до вступу в
Університет. Я пам’ятаю кожного, хто зустрівся за ці п’ять років
на моєму шляху. І викладачів, і одногрупників, навіть тих, хто
чомусь не дійшов до заповітного диплома бакалавра.

Пам’ятаю всіх, хто брав участь у різних фестивалях разом зі
мною. Фестивалі ці також мені подарувала «Україна». Після
вступу я змогла пережити та відчути «Університетське літо»,
побачити «Сяйво надій», – всього і не перерахуєш… Чи не най�
більш пам’ятними для мене є поїздки у Москву, на фестиваль,
який організовує Московський державний гуманітарно�



економічний інститут (МДГЕІ) – товариш «України» у такій
шляхетній справі – навчанні людей із особливими потребами.
Особливо запам’яталася цьогорічна поїздка, коли я і мої
товариші, учасники делегації від Університету «Україна», на
День незалежності взяли кілька призових місць на цьому
фестивалі.

Багатьох із тих, хто зустрівся мені в «Україні», я можу
назвати друзями та хорошими знайомими. Хтось допомагає
мені, комусь – я. І це – ще один дарунок «України».

Такі от дарунки дісталися мені від «України». Тепер, коли я
стою на порозі випуску, лишається тільки одне – зробити все,
щоб навчитися використовувати ці дарунки сповна, з користю
не лише для себе, а й для України.

Університет «Україна» 
подарував мені віру в себе, віру в життя 

(есе)

ПЕТРОВ Олександр,
студент 4 курсу денної форми навчання спеціальності «Правознавство»

Горлівського регіонального інституту Університету «Україна», місто
Горлівка, Донецька область

Після закінчення школи переді мною постала проблема
вибору вищого навчального закладу. Коли я дізнався про
Університет «Україна», не було жодних сумнівів щодо мого
вступу. Вибір мені дався досить легко, тому що цей вищий
навчальний заклад справді унікальний. У ньому створено умо�
ви для навчання студентів із особливими потребами, для роз�
витку їхньої культури та духовних якостей, самореалізації та са�
морозвитку. І ось тепер, навчаючись на п’ятому курсі спеціаль�
ності «Правознавство» у Горлівському регіональному інституті
Університету «Україна», я з упевненістю скажу: «Я щасливий!»

Так у моєму житті відбувся переломний момент – так звана
«Курська дуга». Кардинальні зміни почалися тоді, коли
я пов’язав свою долю з Університетом «Україна».

За ці п’ять років я пройшов шлях від маленького невпевнено�
го в собі хлопчика з величезною кількістю комплексів до дорос�
лої людини, яка впевнено крокує по своєму життєвому шляху.
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Людини, яка має організаторські та лідерські якості. Людини,
наповненої любов’ю до життя.

Мені як особі з обмеженими можливостями було дуже тяж�
ко знайти своє місце в спільноті своїх однолітків, бути комусь
потрібним та взагалі відчувати себе повноцінною людиною. За�
раз, завдяки рідному Університетові, я позбувся всіх тих комп�
лексів, які стримували мої можливості. Цей заклад відкрив мені
очі на яскраве, щасливе та велике майбутнє.

Горлівський регіональний інститут (ГРІ) Університету
«Україна» робить усе можливе й неможливе для того, щоб до�
помогти всім своїм студентам із інвалідністю адаптуватися
в суспільстві, жити повноцінним життям. Навіть іноземні
фахівці з питань інклюзивного навчання були в захваті від по�
баченого ними супроводу навчання, а також – від умов для цьо�
го навчання, організації дозвілля та відпочинку. Особливо їх
здивувала активність наших студентів із інвалідністю, їхня
участь у суспільно�корисній діяльності.

Найвагоміший внесок у формування моєї особистості
здійснив Комітет організації студентського самоврядування
(КОСС) ГРІ. Моє знайомство з КОСС розпочалося з першого
курсу, у 2008 році. Тоді мене запросили на Раду лідерів студе�
нтського самоврядування, де проходила посвята новачків в ак�
тивісти самоврядування – справжню еліту інституту. Уже тоді
я зрозумів, що вірно обрав свій шлях, але все ж таки не вистача�
ло впевненості у собі. Робити перші кроки мені допомагали
більш досвідчені члени КОСС, зараз уже випускники Горлівсь�
кого регіонального інституту. Для мене вони були справжнім
взірцем. Трохи згодом я пізнав велич міського фестивалю для
молоді з особливими потребами «Сяйво надій». На цьому за�
ході справді завжди панує та квітне щирість і життя. Великою
несподіванкою була подорож до столиці України, міста�героя
Києва на фінал Всеукраїнського фестивалю «Сяйво надій».
Відтоді я зрозумів, що хочу брати участь у всіх заходах Універ�
ситету «Україна». Здійснюючи своє велике бажання, мені вда�
лося звільнитися від комплексів, розвинути організаційні та
лідерські якості, стати справжнім лідером КОСС.

Зараз я обіймаю посаду голови Осередку Всеукраїнської гро�
мадської організації студентів�інвалідів «Гаудеамус» у До�



нецькій області, а також є членом Комітету організації студе�
нтського самоврядування на посаді керівника культурно�масо�
вого відділу.

КОСС разом із «Гаудеамусом» проводить багато заходів для
студентів із обмеженими можливостями. Я вважаю, що завдяки
цим заходам студенти з інвалідністю, насамперед, відчувають се�
бе комфортно в товаристві інших студентів. По�друге, вони ста�
ють менш замкненими в собі. По�третє, у них розкривається та
розвивається внутрішній потенціал, вони розквітають духовно.

Із власного досвіду я можу сказати, що завдяки заходам, які
проводяться Комітетом організації студентського самовряду�
вання та організацією «Гаудеамус», студенти з інвалідністю ста�
ють справжніми лідерами у своїх групах та в інституті в цілому.
На моїх очах студенти – члени «Гаудеамусу» спочатку просто
брали участь у заходах, але згодом деякі з них стали виявляти
власну ініціативу та допомагати у проведенні свят. Потім поча�
ли самі організовувати заходи, спочатку в інституті, а зараз сяг�
нули міського та обласного рівнів.

Я не можу не звернути увагу на те, що в цьому вищому нав�
чальному закладі студенти з особливими потребами самі стають
професійними волонтерами і допомагають іншим порадами,
власним прикладом.

У моїй долі, в долі тих студентів�інвалідів, із якими я поз�
найомився, працював та продовжую працювати, Університет
відіграє дуже важливу та незамінну роль. У цьому закладі завж�
ди панує атмосфера творчості, взаєморозуміння, дружби та лю�
бові. В Університеті «Україна» ми – студенти з особливими
потребами – завжди можемо знайти дружнє плече та підтримку,
відчути себе невід’ємною частиною суспільства, мати тверду
життєву позицію і найголовніше – відчувати себе повноцінни�
ми, вірити у щасливе майбутнє.

Студенти Університету – як одна дружня сім’я – наголошу�
ють: «Ми – Україна, Україна – це Ми!».

І наостанок я хочу ще раз подякувати Університету «Ук�
раїна» за те, що він подарував мені віру в себе, віру в життя, і по�
бажати йому подальшого розвитку та процвітання.
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Інклюзивна освіта – якою я її бачу?
(стаття)

КОВАЛЕНКО Анна, 
студентка 1 курсу спеціальності «Правознавство» Коледжу «Освіта»

Університету «Україна», місто Київ

Напевно, багато з Вас чули термін «інклюзія» або «інклюзив�
на освіта». Інклюзія (від англ. inclusion – включення) – процес
збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі, і насамперед
тих, які мають труднощі у фізичному розвитку. Він припускає
розроблення і застосування таких конкретних рішень, які змо�
жуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь
в освітньому процесі і суспільному житті. При інклюзії всі
зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отриман�
ня бажаного результату.

Інклюзивна освіта – це процес інтеграції, тобто включення
дітей, що потребують корекції розвитку, до навчально�виховно�
го процесу в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.

Наша країна робить перші кроки у сфері інклюзивної освіти.
Так, 2001 року за ініціативи фонду «Крок за кроком» і Мініс�
терства освіти та науки було розпочато експеримент по впро�
вадженню інклюзивного навчання в різних містах України.
Майже одразу актуальною стала проблема непристосованості
українських загальноосвітніх навчальних закладів до потреб
нових учнів. Навіть спеціальна школа № 15 для дітей із наслідка�
ми поліомієліту та ДЦП досі не має пандусів, що вже говорити
про звичайні загальноосвітні школи за місцем проживання.

Ще однією суттєвою проблемою було і є недостатнє фінансу�
вання. Так, згідно державної програми інклюзивної освіти
в інклюзивних класах передбачено додаткову ставку помічника
вихователя, в обов’язки якого входить допомагати учням під час
навчального процесу (допомога у пересуванні, у виконанні зав�
дань тощо). Здавалося б, усе добре, але й тут є «але»: заробітна
плата мінімальна, і через це не завжди вдається знайти
працівника. Відверто кажучи, робота ця нелегка, і, на мою дум�
ку, оплата має бути відповідною.

Ще однією зі складових інклюзивної освіти є соціальна скла�
дова. Наше суспільство виявилося не готовим до запроваджен�
ня інклюзивної освіти, більшість людей нічого не знають про



інклюзію. Здебільшого люди не проти цієї програми, але відкрито
зізнаються, що не віддали б свою дитину до інклюзивного класу,
пояснюючи це приблизно так: «Я не проти того, що в одному класі
з моєю дитиною буде навчатися малюк на візочку. Але якщо це
буде дитина з серйозними проблемами психічного розвитку?!»

З іншого боку, серед батьків особливих дітей також дуже
багато тих, хто не готовий віддати свою дитину до загально�
освітньої школи. Цьому є багато причин: це і неготовність
батьків показати своїх дітей, і страх через те, як сприймуть інші
їхніх дітей, і додаткові труднощі, навіть у тому, як дістатися до
школи. Адже наше «безбар’єрне середовище» не дозволяє біль�
шості особливих дітей просто вийти з власного будинку.

Це – дещо про інклюзивну освіту в теорії моїми очима, тепер
– про мій шлях у цьому процесі.

Що стосується безпосередньо адаптації, то насправді все ви�
явилося досить просто. Мабуть, один із найважливіших чин�
ників, – це внутрішньо зрозуміти, що ти нічим не гірша і не кра�
ща за інших. Я досить швидко пристосувалася до колективу,
його звичок. Велике спасибі за це треба сказати вчителям, які
докладали максимум зусиль для того, аби розкрити й показати
потенціал кожного з учнів. Звичайно, в нашому колективі були
непорозуміння і суперечки. Мені доводилося у тринадця�
тирічному віці вчитися тому, що для решти вже є звичною спра�
вою, мабуть, із молодшої школи: вмінню спілкуватися з ровес�
никами. Але хіба не це є справжнє життя? Коли ти, не зважаю�
чи на всі перешкоди, кожен день зранку встаєш, збираєшся
і йдеш до школи. Я знаю, що це звучить наївно і банально, але це
моє життя, і я дуже люблю та ціную його. Поки чиновники фор�
мують закони, багато людей навколо мене просто живе з ро�
зумінням того, що ми всі – діти і підлітки з однаковими потре�
бами: їсти, одягатися, вчитися, розважатися, тільки з різними
можливостями. Ці люди намагаються зробити все, що від них
залежить, щоб це стало реальністю.

Наприклад? Наприклад, учителі інклюзивної школи № 168
Оболонського району міста Києва. Я думаю, якби не ентузіазм, ве�
лика любов до своєї роботи і професіоналізм учителів цієї школи,
цей експеримент не став би настільки успішним і не «потягнули�
ся» б діти з усього Києва в цю школу. Ця школа – мій перший, мо�
же, не зовсім легкий і трохи кумедний, крок у нове життя. Крок, із
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якого почалася нова сторінка або навіть розділ книги. Розділ, на�
повнений надіями, бажаннями і мріями. Я вдячна всім і кожному,
хто зустрівся мені на шляху. Шляху, по якому мені ще довго йти. 

Нині я – студентка першого курсу Коледжу «Освіта» Відкри�
того міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Я була приємно вражена, коли побачила, наскільки присто�
совано цей університет для людей на візках. Причому, це не
тільки нові корпуси, побудовані за міжнародними стандартами
з урахуванням усіх наших потреб. Це, звичайно, важливо, навіть
дуже важливо, але особисто для мене це не найголовніше. Най�
важливіше для мене – це соціальна складова. Атмосфера
в групі, де я навчаюся, настільки доброзичлива, що це дало мені
надію на моє майбутнє. Це дало мені надію на те, що я обов’яз�
ково знайду своє місце в суспільстві, не буду відірвана від жит�
тя, зможу професійно зреалізуватися.

Будемо сподіватися, що інклюзія не перетвориться для на�
шої держави на чергову «модну фішку», якою будуть лише за�
тикати всі дірки, «відмивати» гроші та хизуватися перед Захо�
дом. Будемо сподіватися, що інклюзія стане частиною життя
всього суспільства.

Знаки долі і життєві відкриття
(есе)

ХАРКЕВИЧ Галина, 
студентка 2 курсу денної та заочної форм навчання 

спеціальностей «Правознавство», «Психологія»
Рівненського інституту Університету «Україна», село Великі Озера, 

Дубровицький район, Рівненська область

Доля знаходить тебе там, де ти її не шукаєш. Такий висновок
я зробила після вступу до Рівненського інституту Університету
«Україна». Може, це дивно звучить, але знаки все ж таки
відіграють важливу роль у нашому житті. Ви запитаєте, на яких
підставах мені довелося висунути таке твердження? 

Відповідь знаходиться в історії мого вступу до ВНЗ і зна�
ченні цього факту для мого життя і світосприймання.

Усе почалося з того, що я зовсім випадково, проходячи повз
Рівненський ліцей, побачила на його огорожі табличку з надпи�
сом «Рівненський інститут Університету «Україна» та стрілку,



що вказувала на його знаходження, – перший знак долі. Подаю�
чи документи на спеціальність «Психологія», я несподівано для
самої себе подала оригінал сертифікату зовнішнього незалеж�
ного оцінювання замість копії, як планувала, – другий знак долі.
Коли ж мені повідомили про те, що я зарахована до числа сту�
дентів, сумнівів, що мій освітній шлях уже визначено зазда�
легідь, не виникало. Вражень, отриманих від навчання в універ�
ситеті, дуже і дуже багато, але варто особливу увагу приділити
людям, які мене оточують не лише під час навчального процесу,
а й поза ним. Вступивши до Університету «Україна», я зіткну�
лася із людьми, із якими впродовж своїх шкільних років навіть
не говорила, створивши собі певне враження про них. У мене
була визначена група людей, із якими я спілкувалася, ділилася
враженнями про новий фільм чи книгу, розповідала їм інтригу�
ючі моменти зі свого життя, цікавилася їхніми думками. На од�
нокласників, із якими я не могла знайти спільної мови, не зва�
жала. Мені здавалося, що вони не гідні моєї уваги, оскільки са�
ме з ними я не відчувала себе комфортно. Ці люди не виклика�
ли в мене жодної цікавості, бо були непопулярними в нашому
товаристві. Напевно, я ніколи не почала б обговорювати цю те�
му, якби не змінила своє ставлення до них, вступивши до ВНЗ.

Познайомившись зі студентами університету, у спілкуванні
з ними виявила для себе низку цікавих якостей, яких ніколи
раніше не помічала. У кожного є свої недоліки й особливості,
якими людина вирізняється з�поміж інших, що й робить її не�
повторною, індивідуалізованою особистістю. У студентських
групах університету зібрано молодь із різних куточків України,
але найбільш інтригуючим фактом є те, що тут присутні предс�
тавники різних національностей, різної релігійної приналеж�
ності та різних етнічних спільнот, які безперешкодно влилися
в колектив. Студенти шанобливо ставляться одне до одного, не
зважаючи на свої недоліки і не соромлячись власної непов�
ноцінності у фізичному чи психічному аспекті. Вони оцінюють
свої дії та намагаються усунути непорозуміння із друзями, керу�
ючись принципом, що не є ідеальними, але прагнуть до цього.
Таке вдосконалення нагадує мені старанну працю ювеліра, який
трудиться над шматочком металу, а по закінченні своєї роботи
отримує дорогоцінний витвір мистецтва.
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Тепер я захоплююся людьми, які ставлять перед собою мету,
а потім, використовуючи для цього всі необхідні засоби, досяга�
ють її. Тут мова не йде про осіб, чиї батьки дали змогу реалізу�
вати їм власні плани за допомогою грошей та інших статків,
а про тих, хто народився у бідних сім’ях, де одна цукерка часто
ділилася між усіма. Мені здається, що саме такі люди змогли
пізнати істину життя в усіх її виявах. Вони живуть серед нас, ми
спілкуємося з ними, але найчастіше, звертаючи увагу лише на
їхню зовнішність, не помічаємо їхнього внутрішнього світу.
Часто наше бачення проблеми не співпадає із їхнім, оскільки
в них інший життєвий досвід. Якби мені хтось сказав, що в май�
бутньому я буду спілкуватись із людьми, з якими в мене нема
нічого спільного, то я ніколи б у це не повірила, а сьогодні для
мене це – не міф, а несподівана реальність.

Ми створені для того, щоб любити одне одного та цінувати
миті, проведені поруч зі своїми близькими, знайомими, родича�
ми. Шанобливість і чистота серця присутня не в кожному з нас,
але людина завжди повинна пам’ятати, що потрібно бути кра�
щою із тими, хто її підтримує, та робити добро тим, хто найбіль�
ше на це заслуговує.

Викладачі часто повторюють нам, що студентське життя – це
найкращі роки, які ми будемо згадувати лише з посмішкою на об�
личчі. Я цілком погоджуюся з такою думкою і впевнена, що суму�
вати мені не доведеться, особливо з людьми, з якими я познайо�
милися в університеті. Більшість із них вже стали для мене найк�
ращими друзями і, не дивлячись на те, що інколи наші погляди
зовсім не співпадають, я пишаюся тим, що такі люди в мене є.

Коли починаєш задумуватися над майбутнім, то завжди по�
руч із собою уявляєш людей, які оточують тебе сьогодні. Не
важливо, як надовго нас розлучає життя із ними, але ми завжди
знаходимо шлях назустріч одне одному. Правду кажуть, що го�
ра з горою не сходиться, а людина з людиною зустрічається. Де
б ми не були, але в житті настає момент, коли наші дороги збіга�
ються, і це найцікавіше, адже кожна зустріч дарує нам відкрит�
тя несподіваного у собі й інших.

Після закінчення навчання мені хотілося б і далі спілкувати�
ся з тими друзями, які стали моїм набутком у житті, моїм
відкриттям, хоча десь глибоко в серці я розумію, що такого не
може бути, оскільки доля у всіх різна. Однак, це моя студентсь�



ка мрія. Тому для себе, своїх друзів і викладачів хочу побажати,
аби наші сподівання збувалися, аби ми навіть «без надії сподіва�
лися» і досягали запланованого, бажаного, омріяного. Крізь
хмари пробивається лише найсвітліший промінь сонця, тому
будьмо впевненими у своїх силах і можливостях, мріях і знаках
долі, щоб успішно розв’язувати не завжди прості завдання життя.

Обмірковуючи зміну своїх поглядів на людей, що оточують
мене, вдячна Богові за повороти долі, які змінили моє життя до
кращого і дозволили глибше зрозуміти себе і своє місце у сус�
пільстві.

Ukraine University from Peace Corps Volunteer point
of view/ Університет «Україна» очима волонтера

Корпусу Миру
(інтерв’ю)

ГАСИНЕЦЬ Оніта,
студентка 2 курсу денної форми навчання спеціальності «Переклад»

Карпатського інституту підприємництва Університету «Україна», 
смт. Вишково, Хустський район, Закарпатська область;

ПІЛАШ Валентина, 
студентка 1 курсу денної форми навчання спеціальності «Переклад»

Карпатського інституту підприємництва Університету «Україна», 
місто Хуст, Закарпатська область

Life is beautiful especially if you are young and you are a student
of the Ukraine University in Khust. You get used to the picturesque
spot of land where the University is located. It’s the only place in
the area where you can get Higher education. That’s why it is called
alma mater of education and home place of 1411 students.
Everything seems to be usual: studies, lectures, Professors and after
University activities.

But when new people come they keep their eyes open and see
unusual things. We have decided to ask a teacher of English; a Peace
Corps volunteer, Alison Burch, who came from California in
December 2011, to grant us an Interview.

Thanks to our Foreign Language Department we have the
opportunity to learn English with native speakers.

Since the very first day of her arrival to Khust the students had
accumulated a great deal of questions about her life, work, and
impressions of our Ukraine University and of our students. 
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Here is the list of the most frequently asked questions and the
whole interview.

Questions to Onita:
1. What is the difference between American and Ukrainian stu�

dents?
I am sure that there are many differences and many similarities

between Ukrainian and American students. However, I have only
been an American student, not a Ukrainian student. Likewise, I have
only taught Ukrainian students (in Chicago, I taught American
adults, not university students). Therefore, I do not believe I can
give a definite answer. However, I believe that students around the
world can learn anything, as long as the topic is made interesting by
the teacher and the students can relate to the topic.

2. What interested you the most to work in our university?
I was not aware that I was coming to the Institute until a couple

weeks before I arrived in Khust. Now that I am here, I love working
with our students and teachers.

3. Do you feel easy to work with your university colleagues?
Yes, I have good relationships with my colleagues. They are

always willing to help me and answer questions. Most importantly,
they are patient with me and are very kind. They have been very
welcoming.

4. Do you have any remarks to the university curriculum?
I think the Institute offers a good Translation and Foreign

Languages program. Students take an array of interesting classes
and the availability of a five�year masters program is an excellent
option. It is obvious, however, that the Department’s teachers have
had an exceptional impact on students. The teacher�student rela�
tionships here are wonderful. They form strong bonds that increase
learning skills, trust, and respect between the two groups.

5. If you were a director, what would you do the first?
I enjoy teaching too much to be a Director.
6. Is your being here necessary for our university?
No, I am not necessary to the Institute but I like to believe that

my work here for the past ten months has been helpful. I cannot
imagine teaching anywhere else in Ukraine, or even in America. The
students and my colleagues here make me really enjoy teaching. 

7. What is the most important for you here?
The most important thing for me at the Institute is my relation�



ship with both the students and teachers. If I can get the students
to respect me, but have fun getting to know me in class, then their
language skills will naturally increase just through simple conversa�
tion with me. As for the teachers, I am excited to show them some
new methods of teaching a foreign language. 

8. Did you have any goals when you came to Ukraine?
My goal upon coming to Ukraine was, primarily, to teach

English language. A wonderful byproduct of this experience is being
immersed in Ukrainian culture, language, and traditions. 

9. What do you think about our knowledge of English?
The students who regularly attend classes have very high level of

English. Furthermore, in many of the students I sense an excitement
for learning my language. I love nothing more than being able to
hold discussions with students and learn about their beliefs, hopes,
opinions, and dreams. I love when students try. It does not matter to
me if a student gets a couple of words wrong or does not know much
English as long as they try to talk to me, then I believe they are truly
learning.

10. What do you think about our university?
I believe this university provides students with an excellent col�

lection of knowledgeable and upstanding teachers and professors.
Students have a superior opportunity to learn from these great men
and women who work very hard to share their knowledge. At the
same time, our teachers and professors are very lucky to work with
such great students.

Valentyna’s Questions:
1. What did you expect from Ukraine University?
I usually try to not have many expectations of things, but the

Institute and my life here in Khust has by far exceeded my hopes.
I feel very comfortable in the Institute and with my colleagues and
students. Many people have gone out of their way to make me feel
welcome and valued and I greatly appreciate it. I know of many vol�
unteers who feel lost and alone at times, and that is not the case with
me. I have met some really amazing friends here.

2. How can you characterize Ukrainian system of education?
I am not very familiar with Ukrainian system of education, but it

seems to me that they are a good amount of choices concerning edu�
cation and I think this is very astute of Ukrainian Ministry of
Education. I have always believed that because all people are differ�
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ently, all people learn differently. A country that makes sure to have
options for its pupils and students is a smart one. 

3. What things are strange for you in Ukraine?
Whenever you travel and live in a different country than you

were born in, you will always see things that may seem strange or
odd to you. But they are usually not strange, just different than
what you are used to. I really like learning about the cultural simi�
larities and differences between America and Ukraine. I try and
enjoy each new experience, such as extremely long and hot bus
rides, rather than focus on the bad things. 

4. Do you like Ukrainian students? 
Yes, I love our students! They are very kind, smart, and very

willing to learn. 
5. Do you like teaching in Ukraine University?
Yes, I love teaching here. As I said before, I could not imagine

teaching anywhere else.

6. Do you like to live in Ukraine?
Yes, I like living in Ukraine. This is a wonderful opportunity for

me. I have wanted to become a Peace Corps volunteer for the past
five years ever since I volunteered in Lima, Peru. Now that I am one,
I get the opportunity to immerse myself in Ukrainian history, cul�
ture, customs, and language. I meet people that I would have never
been able to meet if the Institute did not invite a Peace Corps



Volunteer. I want to thank you all very much for this great experi�
ence.

7. Do you have friends in Ukraine?
Yes, I have several Ukrainian friends. 
So, we highly appreciate that we have such a good teacher and

friend as Alison Burch. We are understand that we are the part of
her family in Ukraine .We have to pay attention to the fact that
though we are people of different nationalities and different ways of
thinking we have a lot in common.

We have a nice opportunity to invite you to the Ukraine
University in Khust and to rest in the University summer camp,
with our teacher, Peace Corps Volunteer, Alison Burch.

Alison Burch with students (Alison is in the center of the
photo)

Університет «Україна» відкрив для мене чарівний
світ спілкування з мудрими людьми 

(нарис)

КОМАРНИЦЬКА Оксана,
студентка 5 курсу денної форми навчання спеціальності 

«Менеджмент організацій» Карпатського інституту підприємництва
Університету «Україна», місто Хуст, Закарпатська область

Університет – місце, де студент не лише опановує майбутню
професію. Це, насамперед, місце, де формується його світогляд
та життєві пріоритети.

Я – студентка Карпатського інституту підприємництва
Університету «Україна», навчаюся на 5 курсі спеціальності
«Менеджмент організацій». Коли постає питання: «А куди
ж піти вчитися?» – доля кожної людини залежить від її вибору.
Після закінчення школи я, не вагаючись, подала документи до
Університету «Україна», тому що це – престижний заклад ІV
рівня акредитації, який дає змогу отримати повну вищу освіту
та реалізувати себе в обраній сфері діяльності.

Я зрозуміла, що здобуття освіти – це важливий вибір для
кожного з нас, який формує не лише світогляд, а насамперед
практичні навички роботи і перетворює студента по закінченню
навчання на професіонала в обраній сфері.
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Звісно, в університеті ми здобуваємо здебільшого теоретичні
знання, але без них практична діяльність неможлива. Тому саме
навчання в університеті є тим необхідним фундаментом, який
створює оптимальне підґрунтя для подальшого нагромадження
досвіду.

Під час навчання я пізнала багато цікавого і потрібного для
життя. Роки навчання пролетіли дуже швидко, але в серці наза�
вжди залишилися щирі посмішки однокурсників, настанови
викладачів та час, проведений у стінах рідного університету.
Чим ближчим стає час закінчення навчання, тим важче проща�
тися з навчанням, бо попереду доросле життя.

Під час навчання Університет «Україна» відкрив для мене
чарівний світ спілкування з мудрими людьми, людьми, які праг�
нуть досягти кращого майбутнього. Прикладом для мене стали
викладачі, котрі кожного дня докладають максимум зусиль,
щоб кожен із нас пірнув до перлин знань та осягнув мудрість
і здобутки найрізноманітніших учень.

Варто лише замислитися, скільки зусиль докладає викладач,
щоб лекція для кожного з нас була цікавою та зрозумілою!

Завдяки досвідченим викладачам, навіть найважчі вчення та
теорії давалися нам із легкістю. За роки навчання ми засвоїли
знання, які, безперечно, допоможуть нам по закінченню універ�
ситету та стануть хорошим орієнтиром у подальшому про�
фесійному розвитку.

Отож, зараз нам, студентам, є на кого рівнятися та брати по�
зитивний приклад!

Саме тут, у Карпатському інституті підприємництва Відкри�
того міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
я отримала не лише знання, а й натхнення не зупинятися на до�
сягнутому, а продовжувати навчання в подальшому. Тому що
саме в університеті я відчула ту атмосферу, яка спонукає йти
вперед і, долаючи труднощі, пізнавати все нове.

Сьогодні я зрозуміла необхідність здобуття вищої освіти для
самореалізації особистості, бо саме через освіту кожен із нас
інтегрує до самовдосконалення та знаходить своє місце у житті.

Навчання стало для мене прагненням до чогось більшого,
ніж просто отримати документ про вищу освіту. Я з приємними
спогадами згадуватиму найкращі роки навчання, роки студе�
нтського життя.



Звичайно, «студент» – це не лише слово, це звання, яке ми
отримуємо завдяки зусиллям, навчанню та клопіткій праці,
а найперше над собою. Кожен день, докладаючи максимум
зусиль, ми здобуваємо безцінний скарб – знання, які ми зо�
бов’язані пронести через усе своє життя. І в цьому нам, без
сумніву, на найвищому рівні допомагає Карпатський інститут
підприємництва Відкритого міжнародного університету роз�
витку людини «Україна». 

Особливості закордонних «особливих»
(інтерв’ю)

СКРИПНИК Вікторія, 
студентка 4 курсу денної форми навчання спеціальності 

«Видавнича справа та редагування» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Євпаторія, Крим

Проблемою інвалідів у нашій країні почали займатися не�
давно. Як і в усіх сферах життя, тут ми орієнтуємося на Євро�
пу, яка має неабиякий досвід у задоволенні «особливих пот�
реб». Як живеться закордонним людям із інвалідністю та
соціальним працівникам – розповідають вони самі.

Маріо, 20 років, Австрія: «Я вже чотири роки живу в спе�
ціалізованому будинку для людей із різними захворюваннями –
як фізичними, так і психічними. Загалом, нас тут шестеро,
кожен має свою кімнату. Ми можемо тут прожити все життя,
і навіть якщо хтось поїде жити в інше місце, він завжди матиме
змогу повернутися. Інколи мій найближчий сусід прокидається
посеред ночі й починає репетувати – але ми з іншими мешкан�
цями до цього звикли та навіть жартуємо, що він – наш будиль�
ник зі збоєм програми. До речі, щодо програм: саме тут я отри�
мав професію, навчився працювати з графічними редакторами.
Тут я зустрів своє кохання, але вона є асистенткою – людиною
на державній службі, що допомагає інвалідам, – і, хоча це почут�
тя взаємне, ми не можемо бути разом, бо стосунки з підопічними
для неї заборонені. Раніше я комплексував через свої проблеми
зі здоров’ям, бо мав їздити на електричному візку, але після опе�
рації можу потроху ходити. А це робить усе набагато легшим».

Ще один австрієць, але здоровий, – Якоб, у 18 років пос;
тав перед вибором: або два роки армії, або наполовину мен;
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ший термін соціальної роботи. Обравши останній варіант,
він опинився у віденському Інституті Кайль.

«Я працював 7 днів на тиждень, з 7:30 до 14:30. Наша група
складалася з 6�7 підлітків у віці від 14 до 16 років. Я мав догля�
дати за ними, бо через тяжку форму ДЦП ці діти навіть не
володіють власними руками. Саме тоді я зрозумів, наскільки
великою проблемою можуть бути повсякденні дрібниці, яких
здорові люди навіть не помічають. Наприклад, застібання «блис�
кавки». Був випадок, коли один із підопічних відверто сказав
мені, що я маю бути уважнішим і не таким незграбним у своїй
роботі. Після цього я упевнився, що кожен є певною мірою
інвалідом. Улітку я був у таборі в Норвегії зі своїм підопічним.
Якось після шаленої вечірки двоє асистентів настільки напили�
ся, що не могли допомогти людям, із якими приїхали. І якось так
вийшло, що я мав покласти в ліжко відразу п’ятьох, а ще піклу�
ватися про них уночі. Після цього я здобув визнання
адміністрації табору, але все ж таки вважаю, що кожен на моєму
місці вчинив би так само. Просто я опинився там, де треба, і тоді,
коли треба. Багато людей чогось бояться: «Боже мій, я ж не маю
достатньої кваліфікації для цієї роботи» і т. ін. Але річ у тім, що
всі необхідні якості вже закладено в нас – просто для їх акту�
алізації потрібне правильне місце й правильний час…»

Незвичайну життєву позицію має 21;річний Філіп із
Німеччини: «Уже шість років я не уявляю свого життя без
екстремальних видів спорту. Спочатку, поки захворювання
спинного мозку не посадило мене на візок, я катався на скейт�
борді, займався паркуром і бойовими мистецтвами, якими я за�
хопився, бо в мене не було друзів, а у звичайних видах спорту
я зазнавав поразки. Згодом у мене залишився тільки спортив�
ний велосипед і фрістайл на візках. У США є такий хлопець,
Аарон Фотерінгем – саме його називають родоначальником ць�
ого надзвичайного хобі. Він мій кумир. Щоби стати схожим на
нього, я тренуюся всюди, де можу: вдома, на вулицях, навіть
«качаюся» у тренажерному залі мало не кожного дня. Батьки
спочатку боялися за мене, бо це – доволі ризикований спорт,
але зараз уже звикли, що я – завсідник місцевих травмпунктів.
Шкода тільки, що в Німеччині цей спорт іще не дуже популяр�
ний, і я так і не знайшов тут однодумців. Тому хочу поїхати до
Норвегії, де живуть мої друзі, навіть мову вивчаю…»



Елізабет, 27;річна норвежка, є справжнім феноменом.
Попри сувору хворобу, яка посадила її на електричний візок,
попри те, що вона з величезним зусиллям відкриває пляшку
води, вона працює з дітьми, які мають затримки розвитку:
«Я хочу не тільки брати від життя якнайбільше, але й бути за це
вдячною, віддавати, присвячувати себе важливій справі. Тому
я обрала шлях соціального працівника. Цим дітям потрібна
підтримка, а також розуміння від людини, яка має схожі проб�
леми. Звісно, я б могла жити на ті гроші, що держава надає мені
як інвалідові: Норвегія, як відомо, – країна небідна. І допомога
в побуті мені самій необхідна. Але ті посмішки, що я бачу кожен
день, – безцінні. Я би ні на що їх не проміняла. У вільний час
я займаюся бочче – видом спорту, особливо зручним для людей
із ДЦП та іншими порушеннями опорно�рухового апарату».

Натанелеві також 27, але живе він в Ізраїлі. Він працює
перекладачем англійської мови, завжди опиняючись у центрі
уваги завдяки незвичайному почуттю гумору: «У школі мені
завжди допомагали, бо заняття проводилися в різних кабінетах
на різних поверхах. Найчастіше мене підіймав учитель фізкуль�
тури. Що ж – хоч так із ним познайомився. У старших класах
умови покращилися. До десятого класу я отримував допомогу
він асистентів на держслужбі, далі став більш самостійним, ад�
же уроки почали переносити на перший поверх. За кілька років
після мого випуску школа встановила собі підйомник. З універ�
ситетами у нас усе простіше – якщо, звісно, у тебе «правильна»,
тобто опорно�рухова, інвалідність. З 1990 року всі будівлі
зобов’язані мати пандуси й ліфти. Незрячим та глухим
складніше – але зараз я бачу все більше написів шрифтом Брай�
ля. Дещо проблематично просто пересуватися по вулицях: у ма�
леньких містечках на кшталт Меттули, де я живу, тротуари не
дуже пристосовані. У Тель�Авіві чи Хайфі ситуація краща.
Я отримую пенсію, яка разом із зарплатнею дозволяє мені прис�
тойно жити й зумовлена трьома складниками: відсоток
інвалідності (у мене 100%), мобільність (гроші на автомобіль та
пальне) та спеціальні послуги (допомога в побуті, доглядання
24\7, шофери і т. ін.). Усе визначається видом і тяжкістю
інвалідності».

Литовку Лауру в школі називали Русалонькою – за руде
волосся й харизматичну посмішку, яка завжди сяє на її
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обличчі, незважаючи на ручки візка поза спиною. Тепер
дівчину називають «Міс Рентген», адже вона стала дипло;
мованим психологом і пише наукові статті, зокрема й про
свідомість інвалідів: «Мій Університет Вітовта Великого
є найбільш пристосованим для людей із особливими потребами
в країні. Тут у мене не було таких проблем із доступом будь�
куди, як у школі. Раніше я була досить замкненою, але сту�
дентські роки мене змінили. Одного разу я просто вирішила: до
біса все! Треба веселитися, гуляти з хлопцями, реалізуватися.
Я не хочу обмежувати себе у спілкуванні – тому вчу англійську,
німецьку, російську, навіть кілька українських слів знаю… Мені
подобається подорожувати, хоча я люблю свою країну. Наш
уряд намагається якось допомагати людям із інвалідністю:
пенсії, матеріальна допомога у придбанні візка (раз на 5 років)
та автомобіля. Але це не покриває усіх витрат, та й вулиці мого
міста не зовсім пристосовані для візків – хіба що тільки
в центрі… Звісно, є ще над чим працювати, але я вважаю, що за
останні 15 років Литва багато чого досягла!»

Fashion chance для особливих красунь
за участі випускниць Університету «Україна»

ПАТРА Світлана, 
студентка 6 курсу заочної форми навчання

спеціальності «Видавнича справа та редагування» Інституту філології 
та масових комунікацій, учасниця першого складу 

студентського Медіа�центру Університету «Україна»,
село Волошинівка, Баришівський район, Київська область

«Одяг повинен бути підпорядкованим особистості
жінки, а не навпаки», – сказав колись відомий модельєр
Ів Сен�Лоран. Усі, хто відвідав київський нічний клуб «Данте�
парк» наприкінці липня цього року, могли переконатися в тому,
що одяг не тільки повинен, але й може бути підпорядкованим
особистості жінки. Тут відбувся всеукраїнський показ модного
одягу для жінок із особливими потребами «Fashion Chance».
12 дизайнерів створили колекції одягу, які демонстрували мо�
делі з обмеженими фізичними можливостями. Більшість
дівчат�моделей мали вади зору, також були й ті, хто мав проте�
зи ніг та послуговувався інвалідними візками.



Організаторами шоу виступили Центр громадських зв’язків
РАПІД спільно з Клубом щасливих мам «Lantana». Партнерами
заходу виступили такі бренди та організації, як Національна
Асамблея інвалідів України,
Ukrainian Fashion Week,
Національний комітет спорту
інвалідів України, компанія
«Адамант», продюсерський
центр «Апріорі», клуб
«Гольфстрім», торгові марки
MATRIX, Maybelline New
York, Polaroid, Argno та ін. Се�
ред інформаційних партнерів
були «5 канал», ТВі, журнал
«Новые люди», газета «День»,
портали «Обозреватель», «Ле�
вый берег», інформаційні
агенції «Інтерфакс», «Укрін�
форм» та ін.

Кожна жінка – неповторна і
гарна, однак дівчині, котра з
тих чи інших причин прикута
до візка, або ж сприймає світ
лише на звук і дотик, часом ду�
же важко повірити, що вона –
красуня, що вона може, незважаючи на свій фізичний стан, но�
сити красиве дизайнерське вбрання. Учасники показу – моделі
та дизайнери одягу – спростували стереотип про те, що
інвалідність – нездоланна перешкода для краси та стилю. Серед
тих, хто представляв того вечора свої колекції – Ірина Сербіна
(колекція «Майя. Точка відліку»), Вікторія Карпенко (колекція
«Гарсон»), Діана Агаян (колекція «Квітка�душа»), Тетяна Ро�
маненко (колекція «Туманність Андромеди»), Аміна Гасем
(арт�колекція «Казка»), Сергій Белз (колекція «Три стихії»),
Оксана Малюк (колекція «Аристократка»), Наталя Анрі
з фрагментами із двох своїх колекцій та інші. Моделі одягу,
представлені для показу, були найрізноманітнішими. Це були
і вишукані вечірні вбрання, і ділові костюми, і навіть весільна
сукня.
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Кожна колекція була справді неповторною. Ось на сцену
виходять дівчата�квітки, ось – посланиці давніх і забутих пле�
мен та культур, ось – гламурні аристократки, аж ось – утілення
трьох стихій… І лише великі чорні окуляри, інвалідні візки та
галантні юнаки�тьютори видавали у моделях «особливі потре�
би». Кожен вихід на сцену – своєрідний маленький спектакль�
перфоманс за участі моделей та акторів театру «Карнавал».
Дуже приємно було бачити серед моделей колишніх студенток
Університету «Україна», зокрема, Юлію Козлюк та Олену
Чинку.

Кожна колекція довела, що одяг для жінки з особливими
потребами може бути і гарним, і зручним. Жінки з особливими
потребами не лише хочуть, але й можуть носити красивий та
стильний дизайнерський одяг. Приємним було те, що дизайне�
ри не лише створили та надали одяг зі своїх колекцій для пока�
зу, але й подарували ці красиві сукні та костюми моделям.
Подарунки учасницям показу також надавали партнери заходу:
MATRIX, Maybelline New York та Polaroid. Також у рамках
заходу розігрувалася лотерея.

Дівчата�моделі, які кружляли цього вечора на сцені�подіумі,
були справді дуже красивими. Їхні очі сяяли від щастя,
а посмішки, напевне, були яскравішими за прожектори. Про те,
що творилося в їхніх душах у цей момент, знають, напевне,
лише вони.

Це твій перший показ?
Юлія Козлюк (випускниця Університету «Україна»):

Я б сказала, що це перший показ, у якому я виступаю як модель.
До цього я брала участь у показах Ukrainian Fashion Week. Але
там ми були групою хостесу і виконували свою роботу за
межами подіуму. З Ukrainian Fashion Week ми співпрацюємо вже
майже рік і двічі брали участь у їхніх показах. Восени цього року
планується наступний, 41$й тиждень моди, і продюсер UFW уже
запросив нас до організації цього заходу.

Що ти відчувала, виходячи на подіум того вечора?
Юлія Козлюк: Ті відчуття так просто і не передати...

Мабуть, саме це і було відчуттям щастя. Я скажу неправду,
якщо буду стверджувати, що ніколи не мріяла про це. Як кожна
дівчинка в дитинстві, я мріяла стати моделлю і виходити на



подіум, бути в центрі уваги. Коли твої дитячі мрії стають
реальністю – це справжнє щастя!

Як ти думаєш, що дають такі заходи дівчатам із особ�
ливими потребами?

Юлія Козлюк: Такі заходи формують упевненість у собі,
позбавляють від усіляких комплексів, дарують віру в майбутнє,
допомагають повірити у себе і прийняти свою індивідуальність
та особливість. Я впевнена, що всі ті дівчата, які брали учать
у цьому показі, поїхали додому з сильним та яскравим відчуттям
натхнення та бажанням підкорювати нові вершини.

Одні з тих, хто створив це незабутнє шоу, – дизайнери. Чи
легко їм давалася така благородна справа – нищення
стереотипів щодо жінок із особливими потребами? 

Що спонукало Вас задуматися про те, яким повинен бути
одяг для жінок із особливими потребами? Як Ви вважаєте,
є якась різниця у складності роботи між звичайною моделлю і
моделлю, що має певні обмеження здоров’я, та у виготовленні
одягу для обох категорій клієнток?

Дизайнер Ірина Сербіна (колекція «Майя. Точка відліку»):
Усі жінки за своєю природою хочуть бути красивими. Потяг

до прекрасного нам закладають ще з дитинства: гарненькі
платтячка, бантики та лялечки… З часом, коли ми дорослі$
шаємо, потреби трішки змінюються, але завжди залишаються
ті ж платтячка та черевички. Нічого з цим не поробиш, але
жінка насамперед повинна почуватися комфортно в цьому одязі
– як фізично, так і емоційно. А для жінки з особливими
потребами цей показник подвоюється, а то й потроюється. На
перший план виступає саме психофізичний комфорт. Це
досягається особливими прийомами моделювання одягу на
нетипову тілобудову. Не менш важливим є те, що одяг повинен
бути модним та сучасним. Повинні використовуватися сучасні
тенденції як у текстилі, аксесуарах і фасонах, так і у створенні
неповторного та індивідуального образу.

Чи вперше Ви працюєте з моделями, які мають особливі
потреби?

Так, це мій перший досвід роботи з людьми з особливими
потребами, і я дуже рада, що в Україні з’явився такий потужний
проект, як створення моди для жінок із фізичними вадами. Це
означає, що мода в нашій країні стає більш демократичною.
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Що б Ви побажали дівчині, яка хоче стати успішною
і красивою, але думає, що фізичні обмеження – нездоланна
перешкода на шляху до мети?

Найголовніше – любити себе, вірити в себе і знати, що у світі
є багато прекрасного і неповторного. Ваша мета – пізнати цей
світ та подарувати йому частинку себе – красивої, успішної,
ніжної, коханої та єдиної. Адже в людині найголовніше – не руки,
ноги та очі, а серце та розум. Тож, давайте відчувати
і створювати світ таким, яким ви його відчуваєте. І все
обов’язково вийде!

Показ Fashion Chance вийшов дуже яскравим, зворушливим
та стильним. Варто зауважити, що стильність та зворушливість,
на перший погляд, – речі несумісні. Однак, час показує, що
несумісні речі з часом набувають гармонії. Просто на певному
етапі життя люди усвідомлюють нові істини, і те, що традиційно
вважалося раніше несумісним, поєднується, і досить гармо�
нійно.

Підсумки показу Fashion Chance та перспективи розвитку
«особливої» моди прокоментувала Катерина Кундельська,
представник Центру громадських зв’язків РАПІД:

Як Ви оцінюєте роботу моделей із особливими потребами
на показі?

Моделі на нашому показі – найкращі. Вони не з особливими
потребами, вони – набагато сильніші духовно та морально за
кожного з нас. Це в них, окрім усього іншого, вистачає часу, сили
та терпіння подорожувати, вивчати іноземні мови, читати
світову літературу... Це вони знають, що таке насоло$
джуватися кожною хвилиною життя, а не жаліти себе через
безліч проблем, які навалились останнім часом. Наші моделі, на
відміну від дівчат типу «90$60$90», ніколи не скажуть «Я не
хочу цього одягати», «Я не вийду в таких черевиках», «Я не можу
сьогодні прийти на репетицію, бо в мене зламався ніготь». Вони,
навпаки, протягом усього часу підготовки до показу нас
підтримували й подавали приклад того, як не потрібно падати
духом. Особисто я брала приклад з кожної з них, вони стали
моїми духовними провідниками (хоча, напевно, й не здога$
дуються про це). Завдяки нашим моделям мені хотілося
вирішувати організаційні проблеми – я просто знала, що не
можу підвести цих людей, я не маю такого права.



Як Ви думаєте, чи буде далі розвиватися такий напрям
моди, який потребуватиме саме моделей із особливими
потребами? 

На мою думку, він ще й не починав розвиватися. Це лише
початок. Ми показали, що така потреба існує, є величезний
попит на специфічний одяг і колосальне поле роботи для
дизайнерів. Це нова ніша в індустрії моди, де будуть затребувані
і моделі на візках чи з іншими фізичними особливостями, і нові
конструкторські та дизайнерські рішення. Нині потрібно
активно працювати та піднімати на новий рівень те, що ми
започаткували.

Що б Ви побажали дівчині, яка хоче стати успішною
і красивою, але думає, що фізичні обмеження – нездоланна
перешкода на шляху до мети?

Можливо, розібратись у собі та зрозуміти (можливо, це
й звучить занадто пафосно), що зовнішня краса – ніщо без краси
внутрішньої. Якщо у людини красива душа, то й ззовні вона буде
виглядати неперевершеною. Коли дівчина впевнена в собі, то
ніякий зовнішній вигляд не зможе стати на шляху до втілення
мети. Я б, крім усього іншого, порадила брати приклад з наших
моделей. Чесно кажучи, я не знаю, як декотрі з них пережили те,
що з ними сталося. Коли я дивлюсь на них, то в мене аж сльози
з’являються на очах. Але не від жалості – ні, ні в якому разі!
А від усвідомлення того, що я була поряд із такими сильними
людьми! Я не можу тут об’єктивно щось радити, бо сама не
зустрічалася сам$на$сам із такими проблемами, але думаю, що
якщо вже доля послала такий тяжкий «дарунок», то потрібно
прийняти його й жити далі. Довести, насамперед, самій собі, що
життя не скінчилося – воно тільки почалося. Просто це інше
життя.

Так. Важко не погодитися з пані Катериною. Лишається
тільки загадати бажання – щоби кожна дівчина, котра має певні
обмеження здоров’я, могла отримати свій fashion chance.
І використати його сповна.

Довідка: Окрім Fashion Chance, світ уже має позитивний
досвід модних показів, у яких задіяні люди з особливими
потребами. Так, 2005 року в США відбувся показ мод Divaz,
ініціатором якого стала Алана Джейн Ніколс. Унаслідок
нещасного випадку ця дівчина опинилася на інвалідному візку,
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однак активного життя не полишила. Підтримку цьому показу
надала відома співачка Келлі Роуланд.

2009 року під патронатом шейха Маджида Аль Мактума
відбувся показ мод для дизайнерів із особливими потребами на
тему «Dubai Makes Dreams Come True». В тому ж році
відбулося «The Dare to Change the World Show» у США,
організоване активісткою за права людей Мадонною Лонг.

Перший у Східній Європі показ мод, подібний до Fashion
Chance, відбувся у Москві. Називалась ця подія «Особая мода».
Вже на початку 2012 року Пакистан долучився до розвитку
«особливої моди» – там пройшов показ «Lost Models of
Pakistan». Тепер цю красиву та потрібну для людства естафету
перейняла й Україна1.

Викладачі університету допомогли відновити 
повагу до книги

(відгук)

СОБЧУК Василь, 
студент 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» 
Тернопільського коледжу Університету «Україна», 

село Товстолуг, Тернопільський район, Тернопільська область

Наше життя неповторне, наповнене подіями, вчинками, зле�
тами й падіннями, цікавими знайомствами та великими
емоціями. Усе своє життя ми шукаємо щось нове. Відвідуємо
різні цікаві місця, ходимо в кіно, театр, слухаємо музику, але ду�
же мало читаємо книг. Колись книги були на вагу золота, а за�
раз тільки ті по�справжньому оцінюють книгу, хто знає справж�
ню її ціну. У давнину книга була джерелом культури, релігії,
мистецтва та інформації. Власник книги ставився до неї, як до
святині. Книги передавали у спадщину, як сімейну реліквію.

Сьогодні, в добу розвиненої науки і техніки, з’явилося багато
розумних машин, які в особливий спосіб можуть друкувати, за�
пам’ятовувати і передавати інформацію: відеотехніка, диктофо�

1 Взято зі статті «Мировой опыт неформатных показов мод» Лінор Горалик,
опублікованій у буклеті Fashion Chance



ни, комп’ютери. Книга ніби відійшла на другий план. Але це на
перший погляд.

Я також належу до сучасної молоді. Як і мої ровесники, я,
правду кажучи, більше часу проводив за комп’ютером. Навіть
тексти зі шкільної програми шукав у комп’ютері, оминаючи
книги. Лише після того, коли я вступив до Університету «Ук�
раїна», збагнув, що зробив велику помилку. Викладачі універ�
ситету допомогли нам відновити повагу до книги. Тепер, трима�
ючи у руках книгу, я переживаю особливі відчуття.

Одним із таких викладачів, які прагнуть привити нам любов
до книги, є мій викладач літературознавства. Він запропонував
нам прочитати книгу «Роксоляна, декан і жлоби», автором якої
є Богдан Іванович Мельничук. Ця повість написана за реальни�
ми подіями. У ній розповідається про добру, красиву дівчину на
ім’я Роксоляна, в якої виникли великі проблеми з оплатою за
навчання. У неї було багато варіантів, щоб отримати гроші, але
всі вони були негідними. Дівчина відмовляється йти цією доро�
гою і, попри всі незгоди і випробовування, знаходить у собі си�
ли, щоб подолати ці труднощі. Не тільки у Роксоляни є пробле�
ма з оплатою навчання – таку проблему мають багато з нас.

Я захоплююся героїнею цієї книги, її вчинок вважаю за под�
виг. Історія Роксоляни може служити прикладом кожному
з нас, як у важкі хвилини життя не зламатися, не втратити
гідність, а мобілізувати розум і волю для подолання труднощів.

Добре враження у мене склалося і про самого автора книги.
Він приємно вражає мене точним описом Роксоляни. Автор
особливим способом передає її емоції і думки. Богдан Мельни�
чук настільки входить в образ не тільки Роксоляни, а й усіх
героїв своєї книги, переймається їхнім станом, усією душею по�
ринає в їхні проблеми, ніби живе разом із ними.
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Професія – фінансист
(замість реклами)

БЕЗЕГА Вікторія, 
студентка 2 курсу денної форми навчання

спеціальності «Фінанси і кредит» Карпатського інституту 
підприємництва Університету «Україна», 

село Білки, Іршавський район, Закарпатська область

Працівники фінансової системи країни забезпечують збір
достатніх засобів для покриття витрат, які передбачені в бюдже�
тах усіх рівнів. Завдяки професіоналізму фінансових праців�
ників створюються сприятливі умови для подальшого вдоско�
налення бюджетно�податкового законодавства, втілення нових
методів бюджетного управління для підвищення ступеня ефек�
тивності системи казначейства.

Фінансисти виконують найбільш вагому функцію – забезпе�
чують фінансову безпеку країни.

Хто знає все про гроші? Звичайно, фінансисти. Адже саме
вони мають справу з грошима кожен день – і на роботі, і вдома.
Розрахунки та підходи далекоглядного фінансиста мають сто�
суватися не тільки короткочасного планування, але й особли�
востей розвитку подій у далекоглядному майбутньому.

Для фінансистів гроші, скоріше, – засіб досягнення чогось,
але не самоціль. Гроші на кожну людину діють по�різному. Тоб�
то, у тих, хто сприймає їх як звичайний інструмент, особливих
проблем не виникає. Фінансисти звикли до великих обсягів
грошей, тому вони відносяться спокійніше до грошей.

Фінанси – економічний інструмент розподілу та перероз�
поділу валового внутрішнього продукту та національного дохо�
ду, засіб контролю за утворенням та використанням фондів гро�
шових коштів. Також фінанси є історично сформованою, склад�
ною та багатогранною економічною категорією. Термін «фінан�
си» походить від латинського «грошовий платіж». Уперше він
був застосований на практиці в Італії у ХІІ ст. Зокрема, у Фло�
ренції, Венеції, Генуї, де були добре розвинені торгівля, грошові
розрахунки і банківська справа.

Фінанси є життєво важливою системою в економіці та
суспільстві в цілому. Налагоджені фінансові відносини висту�
пають запорукою нормальної життєдіяльності, також відігра�
ють важливу роль, бо прогнозують усе наше життя, з фінансо�



вими категоріями ми зустрічаємось повсюди, адже до них нале�
жать податки, доходи, прибуток, бюджет, пенсії, дотації, штра�
фи, санкції.

Автопортрет
(замальовка)

ГРИГОР’ЄВ Євген, 
студент 2 курсу денної форми навчання спеціальності «Правознавство»

Горлівського регіонального інституту Університету «Україна», 
місто Дніпродзержинськ, Донецька область

В свободное от забот время я люблю совершать многочасо�
вые прогулки по полям, которые простираются за чертой наше�
го города. Как правило, один я не гуляю. У меня есть товарищ,
который составляет мне компанию. Или я беру с собой собаку.
Но бывают моменты, когда и одному хочется пройтись.

Любовь к природе моего родного края, благодаря семейным
воскресным прогулкам, мне привили родители. Зная эти окре�
стности с детства, я запомнил, где и что примерно растет, а так�
же – где какие животные обитают. Лучше всего поля пахнут
в июле после маленького дождя, когда из�за туч выходит солн�
це, и испарения поднимают в воздух невероятное количество
ароматов. И когда долго находишься в таких ароматных участ�
ках поля, тогда понимаешь, что означают слова «от запахов кру�
жится голова».

Осенью, когда трава и листья только начинают менять цвет,
появляются грибы. И даже когда грибов нет, удовольствие от
прогулки и поиска неуловимых шампиньонов невероятное.

Зимой в поле появляются развлечения. После обильного
снегопада на склонах и буграх появляются сугробы. Когда
заняться совсем нечем, в этих сугробах можно засыпать снегом
собаку или лучшего друга. Потом, конечно, самому приходится
нырять за ними в сугроб. Иногда хочется впасть в глубокое
детство и покататься на льду. И тогда дорога одна – на ближай�
ший пруд. Разгребая снег и очищая лед, погружаешься в под�
ледный мир. Замерзшие во льду листья, кусочки горелой травы
после выжигания поля… Иногда даже насекомые и рыбки попа�
даются. Невольно задумываешься о ледниковых периодах
и жизни, которая была после них…
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Во время таких прогулок я много размышляю – о жизни,
о людях и мире вокруг меня, о своём месте в нём и предназначе�
нии. Такие одновременно простые и сложные истины и ценнос�
ти, этапы духовного созревания и роста лежат на поверхности
прямо здесь, вот в этих полях! Стоит только протянуть руку или
уголком глаза уловить по травам или поверхности воды ритм
самого времени – бесконечного, безудержного… 

Я по своей натуре человек, тяжело привыкающий к переме�
нам, мне также тяжело даются и новые социальные контакты
и роли. После службы в армии род моих занятий почти не изме�
нился, зато начался новый этап моей жизни – нужно было по�
лучать образование. Выбор учебного заведения – очень важный
шаг после выбора профессии. На эту мысль меня натолкнула
ситуация, сложившаяся после моего увольнения в запас. Я захо�
тел поступить в юридическое высшее учебное заведение, но,
пропустив внешнее независимое тестирование, остался без
шансов. Однажды мне пришло письмо с приглашением в Горло�
вский региональный институт Открытого международного
университета развития человека «Украина». В этом учебном
заведении я сдал внутреннее тестирование, по результатам
которого мне посчастливилось стать частью большой и друж�
ной семьи под названием «Университет «Украина».

Сначала хотел выбрать заочную форму обучения, так как
переживал по поводу разницы в возрасте между мной и одног�
руппниками. Да и жизненный опыт настораживал различиями.
Но в приемной комиссии меня убедили поступить на дневное
отделение, сказав, что есть студенты первых курсов и постарше
меня.

Университет «Украина»! Здесь мне помогли реабилитиро�
ваться после армии, найти новых друзей, знакомых. Раскрыть
в себе новые таланты и способности.

Как человек впечатлительный, я сначала оценивающе наб�
людал за происходящим во внеучебное время. Но с каждым
новым ярким впечатлением, новой позитивной эмоцией моих
сокурсников мне всё больше хотелось прочувствовать, ощутить,
пережить это самому, а спустя ещё полгода, вместе с ними. Ког�
да делаешь вместе с единомышленниками что�то доброе, беско�
рыстное, вечное, стираются все грани – возраст, опыт прошлых
лет, опасения вновь пройти по дороге разочарований.



И чувствуешь себя частью какого�то большого, значимого,
живого и очень доброго организма. Ты уже не один. Твои мыс�
ли и идеи рассматриваются уже как коллективный разум, пото�
му что рядом с десяток согласных с тобой, готовых поделиться,
посоветовать, помочь…

Знание природы помогало мне в армии и помогает в Универ�
ситете на выездных мероприятиях. Здесь я чувствую себя
в естественной среде, с которой нахожусь в полной гармонии.
И особо радуюсь, что вот тут�то я и могу с пользой применить
мой личный чувственный опыт, поделиться им, передать его ал�
чущим новых знаний о природе вещей молодым людям. Но всё
взаимосвязано – они помогают мне социально адаптироваться,
преодолеть время и возраст.

Вот такой набросок автопортрета получился… Буду рад, если
моё повествование поможет кому�то понять, как, выбирая пра�
вильный путь, выбрать и способ для самопознания и самосовер�
шенствования.

Уроки китайської
(спогад)

МІКУЛІНСЬКА Світлана, 
студентка 2 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Туристичне обслуговування» (східні мови) 
Коледжу «Освіта» Університету «Україна», місто Київ

Моїм улюбленим викладачем за весь час навчання стала вчи�
тель китайської мови Горобець Валерія Сергіївна. Вона не лише
познайомила мене з культурою та мовою Китаю, а й стала прик�
ладом для наслідування.

Після школи мені було дуже важко призвичаїтися до студе�
нтського життя. Новий колектив, нові вчителі, предмети... Кож�
ного дня треба долати велику відстань від дому до коледжу. Все
це було незвичним, і тому дуже стомлювало. Звичайно, мене
підтримували батьки, рідні, але головною підтримкою в коледжі
стала Валерія Сергіївна. Вона стала для нашої групи справжнім
другом. Китайська мова   одна з найскладніших мов для вивчен�
ня. Спочатку це здавалося неможливим, але, дякуючи улюбле�
ному викладачеві, ми змогли поринути у незвичайний світ
східної культури.
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Кожного дня я йшла на пари, як на свято. Я знала, що нас
чекає щось нове, цікаве. Незважаючи на те, що Валерія
Сергіївна навчалася на п’ятому курсі і мала свої заняття, вона
готувалася до наших уроків, як ніхто інший. Кожного дня вона
нас зустрічала зі щирою усмішкою, була привітною до кожного.
Навіть, коли вона засмучувалася чи була без настрою, після
нашої пари всі залишалися задоволеними, у всіх з’являлася
радість на обличчі.

Валерія Сергіївна стала для мене не тільки гарним виклада�
чем, а й людиною, з якої я брала приклад. Адже вона встигала не
тільки нас навчати, придумувати нові ігри для кращого
запам’ятовування ієрогліфів, а й навчатися на «відмінно».
Я досі не можу зрозуміти, як їй це вдається! За весь перший
курс ми встигли пройти дві величезні книжки, вивчити близько
тисячі ієрогліфів, познайомитися зі східною культурою. Час від
часу наші пари перетворювалися на справжні китайські чайні
церемонії, кулінарні курси приготування страв китайської
кухні. Ми дивилися китайські мультфільми, які стали дуже
цікавою розвагою, та відвідували музеї. Це все стало для мене
незабутніми пригодами, безцінним досвідом та дієвим стиму�
лом для подальшого навчання.

Валерія Сергіївна – дуже молодий викладач (працювала
лише другий рік), але здавалося, що вона навчає китайської все
своє життя.

Минулого року Валерія Сергіївна закінчила п’ятий курс
і поїхала до Китаю продовжувати навчання.

Особисто мені було дуже сумно розлучатися, але зараз дуже
приємно, що вона не забуває про нас. Ми часто спілкуємося
в соціальній мережі, хоча часу на спілкування дуже мало.

Зараз у нас новий викладач, ми продовжуємо вивчати ки�
тайську мову, але все ж час від часу пишемо листи Валерії
Сергіївні. Сподіваюся, що після навчання вона повернеться до
України, і ми продовжимо спілкування.

Тепер моя мета   добре вчитися, стати гарним знавцем ки�
тайської мови, щоб після повернення Валерія Сергіївна пиша�
лася своєю ученицею.



Як Дід Мороз першу сесію складав
(гумористична новорічна казка)

МІХЄЄВ Юрій, 
студент 3 курсу спеціальності «Видавнича справа та редагування» 
Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна», 

м. Київ

Дід Мороз добре попрацював у новорічну ніч. Він приліг
відпочити і сам не помітив, як заснув. І наснився йому дивний
сон, ніби він – студент першого курсу і вчиться за спеціальністю
«Видавнича справа та редагування».

Дід подивився на календар і побачив, що до першого заліку
залишилося два дні. Це був залік із дисципліни «Українська
мова за професійним спрямуванням». Особливих проблем із
цим предметом не було, адже Дід Мороз правила української
граматики добре сприймав інтуїтивно. А ось наступний залік –
«Вступ до фаху. Коректура» – примусив його похвилюватися.
Старий до кінця семестру забув майже всі коректурні знаки.
Але на практичній роботі (з якої, власне, і складався залік) він
раптом їх усі згадав і одержав оцінку «добре». Потім він складав
залік із англійської мови, яка від нього відскакує, як м’яч від
стіни. Тут він отримав «трійку». Потім Дід Мороз склав ще
кілька заліків. Але найстрашнішими були іспити.

Іспит з історії української культури він складав у день черго�
вого місячного затемнення, до того ж, це був найкоротший день
року… Вони чимось схожі: і місячне затемнення, і іспит. Іспит із
поліграфії Дід успішно склав лише тому, що викладач дозволив
йому поміняти білет. А на останньому іспиті – з історії України
– йому поталанило, бо попався білет із запитанням про Пома�
ранчеву революцію. Отже, Дід Мороз успішно склав усі іспити,
полегшено зітхнув і… прокинувся.

Виявляється, це був тільки сон.
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Розділ 2. 

ПОРТРЕТ УЛЮБЛЕНОГО ВИКЛАДАЧА 

Учитель – сіяч добра
(нарис)

Пудова Віталія, 
учениця 10�Б класу МПЗОШ І�ІІІ ст. «Гіпаніс�ЕОС», місто Миколаїв

Професія вчителя – дуже складна і відповідальна. Адже в йо�
го руках – майбутнє нашої держави. Як це благородно – давати
іншим знання, бути порадником і взірцем. Звичайно, далеко не
кожен може стати справжнім учителем. Для цього потрібно ба�
гато працювати, займатися самоосвітою, щоб уроки стали ціка�
вими і корисними.

Праця вчителя складна. Перевірка
зошитів, підготовка до уроків – усе це
забирає багато часу та сил. Крім того, ро�
бота з недбайливими учнями, які не хо�
чуть навчатися і прогулюють школу. А
сам урок! Учителю треба перевірити
наші знання, пояснити новий матеріал
та ще й дисципліну підтримувати.

Кожен учитель гідний любові й пова�
ги. Мені дуже подобаються всі учителі,
які в мене викладають, але найбільше –
мій класний керівник, що є вчителем ма�
тематики.

Добра, справедлива, уважна – такою
бачу свою вчительку Ірину Олександрівну. Вона середня на
зріст, струнка. У нашої вчительки темне волосся, і воно дуже
добре поєднується з блакитними очима.

Ірина Олександрівна – суворий і справедливий учитель. Во�
на не любить, коли хтось не виконав домашнього завдання або
погано відповідає. У неї – лагідна і весела усмішка, коли вона
слухає правильні відповіді своїх учнів на уроках! У цей час її очі
трохи світлішають, вона тихо посміхається і хитає головою, на�
че погоджуючись зі словами учня. На її уроках можна дізнатися
багато цікавого. Вона може терпляче пояснювати все, що мені
незрозуміло. Найбільше мені подобається, коли Ірина Олек�



сандрівна пояснює новий матеріал. Наш клас завмирає, слухаю�
чи тихий, неквапливий голос учительки. Ірина Олександрівна
є улюбленою вчителькою не тільки для мене, але і для інших
моїх однокласників. Усі ми дуже зраділи, коли вона стала на�
шим класним керівником.

Кожній людині властиво запам’ятовувати найважливіші
події, цікаві знайомства, перехідні етапи її життя. Так у мою
пам’ять навіки врізалася зустріч із нашим класним керівником
у 5 класі. Ірина Олександрівна зустріла нас на порозі дорослого
життя з розкритими обіймами, ще тоді впустила нас у свою
душу. Саме їй було довірено виховати з нас справжніх людей,
якими можна пишатися. Відтоді ми з нею – одне ціле: разом пе�
реживаємо проблеми, радіємо успіхам, пишаємося перемогами
та долаємо негаразди. Ірина Олександрівна – унікальна люди�
на, мудрий педагог, адже, як би не було важко працювати
з підлітками, вона це зуміла. Вчителька, мов гончар, у руки якої
потрапили наші м’які душі, виліпила з кожного особистість,
індивідуальність. Їй удалося зазирнути у кожну душу, вселити
в неї добро та гуманність, віру в себе, впевненість, щирість,
вірність, почуття відповідальності. Протягом усіх цих років
вона любить нас, як власних дітей, проводить із нами безліч ча�
су. Разом із нею ми навчаємося, разом проводимо вільний час,
просто розмовляємо, ділимося особистими проблемами, проси�
мо порад. Проте, звісно, не все було в нашому житті ідеальним.
Відбувалися суперечки, частенько ми своїми недоречними
вчинками примушували її піднімати голос, «читати мораль»,
а іноді навіть плакати. І знала б вона, як нам потім було сором�
но! Було соромно за себе, за друзів. У нас ніколи й гадки не було
образити її, але чомусь так виходило. Кожен із нас шкодував,
дорікав собі, а Ірина Олександрівна все пробачала, бо любила...
Ми стали для неї дорогими, любими, а вона для нас – найкра�
щою, найулюбленішою, найпрекраснішою, найдорожчою вчи�
телькою.

Ірина Олександрівна – не лише педагог, класний керівник,
вона – друга мама і найкращий у цілому світі друг, що вміє вис�
лухати та зберегти таємницю.

І зараз, навчаючись у школі передостанній рік, ми нама�
гаємося не засмучувати її. Ми хочемо, щоб наша вчителька була
найщасливішою, найвеселішою, найбадьорішою на цілій
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планеті. Завдячуємо їй своїми знаннями, успіхами та надбання�
ми, адже саме вона вивела нас у люди, допомогла вибрати пра�
вильний шлях у майбутнє. І навіть поза школою будемо
пам’ятати про неї, як про вірного друга та мудрого наставника.
Вона, мов ясна зірочка, світитиме нам протягом усього життя
і не даватиме зійти з вірного шляху. Як би не склалося наше
майбутнє, яким би не було наше становище, ми постійно будемо
навідувати її, підтримувати, любити. Ірина Олександрівна дала
нам усе: пожертвувала своїм здоров’ям та часом заради нас, і ми
їй за це дуже вдячні.

І зараз я, від імені усіх однокласників, хочу попросити виба�
чення за недоспані ночі, за витрачені нерви та виплакані сльози.
Ми хочемо, щоб Ірина Олександрівна знала, що саме вона є для
нас найдорожчим вчителем, ми її дуже любимо і ніколи не забу�
демо!!! Адже саме завдяки їй ми виросли розумними, мужніми,
добрими, гарними людьми.

Перед іменем твоїм уклонюся я
(новела)

СТРОКАНЬ Наталія, 
студентка 1 курсу спеціальності «Журналістика» 

Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна», місто Київ

Їхні обличчя знають мільйони людей на землі... Нам здаєть�
ся, що їхні погляди та очі неповторні і на диво унікальні... Вони
вражають нашу уяву словами, які пронизані новим змістом...
Мелодією, що рятує від самотності... Образами, у яких ми зна�
ходимо частинку себе...

Та в цій історії така персона буде лише провідником у світ,
де в непомітному приховане величне...

Усе розпочалося ще теплого вересневого вечора в орендо�
ваній залі однієї з кращих галерей Нью�Йорку, де більше сотні
обурених людей чекали початку свята з приводу нагородження
дуже неординарної особистості на ім’я Нік Воллес...

Нік Воллес – молода зірка американської фантастики... Він
приголомшує одну половину Америки своєю геніальністю,
а іншу – палкими чорними очима, що запалюють пристрасть
навіть у зовсім безневинних серцях. Його твори відомі в усьому



світі і розліталися з полиць книжкових магазинів, неначе пусті
обіцянки. Ловелас, геній, божевільний, багатій, титан літерату�
ри... Це все про нього... Тому не дивно, що більша половина гос�
тей – це жінки, вбрані у відверті сукні, які вишукано облягають
їхні худорляві тіла, а на їхніх обличчях сяють витончені
посмішки в червоних рамах помальованих уст... Та їм не суди�
лося побачити свого принца!

Річ у тім, що того вечора містер Воллес мав отримувати чер�
гову нагороду «Золоте перо» за свій новоспечений твір «Спога�
ди майбутнього». Але, на щастя, доля розпорядилася інакше...
Того вечора його очікувало щось більше, ніж прозорі жарти,
кришталеві компліменти та брехливі посмішки...

Полюбляючи робити все поспіхом, Нік швидко надягав свій
піджак кольору похмурого неба і вдивлявся у запилені тексти
старих промов... Намагаючись скомбінувати тисячі банальних
слів у начебто справжній подив від отримання чергової статует�
ки, що буде припадати пилюкою у темній коморі... Його нога
майже переступила поріг його дому, як він завмер, а з ним і час...
Очі містера Воллеса пильно вдивлялися в корячкуваті літери,
що були написані поспіхом 11 років тому, 17�ти річним, ще ніко�
му невідомим юнаком із міста Джексонвілль, штат Флорида.

Вчитуючись у кожне слово свого першого твору, він відходив
від дверей, закривши їх правою ногою, і повільно просувався
в бік улюбленого шкіряного крісла… «Боже, яка маячня! – поду�
мав Нік, сідаючи в крісло. – І як місіс Рокфорд роздивилася тоді
в мені талант? Місіс Рокфорд... Цікаво, як склалося її життя?»
І після цих слів чоловік занурився у шкільні спогади, де
й криється таємниця теперішнього...

Ранкове сонце і південний вітер обвивають маленький одно�
поверховий будинок із побляклими від часу фіранками на
вікнах... Одягнутий у сіре, худорлявий хлопчик із мрійливими
очима сідав на велосипед і вирушав до школи... Сотні метрів...
І знову не встигав... Поспіхом він забігав до класу і традиційно
вмощувався за останню парту... Аби бути подалі від безглуздих
думок однокласників... Клаптик паперу і дивні роздуми на ньо�
му... Щось про калюжі, що показували майбутнє, і душі, що
відлітали яскравими зірками... Пишучи нашвидкоруч, аби не
забути жодної вдалої думки, він повністю занурився у себе
і навіть не помітив, як промайнув урок і перед ним стояла
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з розчарованим обличчям вчителька з літератури місіс Айрін
Рокфорд... Видерши листок з�під «пера» молодого письменни�
ка, вона обурено вигнала його з класу, закривши двері просто
перед носом здивованого юнака.

Увесь день хлопець не міг знайти своє місце, його не бенте�
жило те, що його покарають чи викличуть батьків... Він думав
лише про те, аби вона не прочитала його... одкровення!!! Під
кінець навчального дня, набравшись хоробрості, він пробрався
до кабінету літератури із усією наполегливістю 17�ти річного
юнака, аби забрати те, що належить йому...

«Ти шукаєш свій твір? – на диво спокійним голосом промо�
вила місіс Рокфорд. – Знаєш, на моїх уроках ти зазвичай байди�
куєш... Загалом... Я прочитала твій твір... Вибач... треба було те�
бе запитати... Та я була дуже обурена на тебе... – підвищивши
голос, промовила вона. – Мені сподобалось... незвичайно, але
дуже відверто!» Від ніяковіння юнак вихопив листок із рук учи�
тельки та вибіг із класу. «Зажди! У тебе талант! Приходь завтра
до мене після уроків, якщо хочеш навчитися писати ліпше..!» –
крикнула вона навздогін. Після довгих роздумів хлопець все
ж таки зважився... Три боязких удари в двері... Її лагідна
посмішка... Тиха розмова... І диво пізнання...

Уже через годину обоє новоявлених друзів сиділи у затиш�
ному будинку... Пили теплий чай... І насолоджувалися музикою
у виконані Луї Армстронга...

«Перед тим, як почати писати, – неочікувано розпочала місіс
Рокфорд, – я заварюю собі м’ятний чай і вмикаю програвач із
пластинкою у виконанні саме Луї Армстронга, він надихає
мене... Знаєш, я хочу навчити тебе багатьом таємницям цього
стародавнього й величного мистецтва... І я вірю, що в тебе все
вийде... Адже твій світогляд – такий неповторний, неординар�
ний...» Увесь цей час навпроти великодушної вчительки сидів
захоплений її словами юнак, із палаючими від щастя очима...

Було ще багато розмов, невдалих спроб і неабиякої підтрим�
ки... А потім перемоги, перемоги... І визнання!!! Чи міг собі
колись уявити простий хлопчик із рибальської родини... що
невдовзі його називатимуть «титаном» своєї справи, що ним
будуть захоплюватися...

Минає час... І ось у день чергового нагородження Нік Воллес
сидів у своєму улюбленому шкіряному кріслі, промовляючи:



«Дякую! Дякую, місіс Рокфорд! Я схиляю голову перед вашим
іменем... Без вас я б не став тим, ким є нині!"

Піднявшись із крісла, письменник закурив улюблену сига�
ру.. Потім ніжним дотиком увімкнув програвач, і зі старих
платівок почав доноситися спів Луї Армстронга, принісши у ду�
шу невимовний спокій... Телефон... Дим сигари... Муркотіння
телефонного циферблату... Короткі гудки...

«Добрий вечір! Ви не могли б мене з’єднати з Джек�
сонвіллем, штат Флорида. Там живе моя вчителька з літерату�
ри, мій кращий друг і наставник...» А потім ті самі короткі гуд�
ки... Дим сигари... І спів Луї Армстронга...

Оксана Рудь�Медведєва: 
«Я дуже пишаюся своїми студентами! 

Усі вони різні, але талановитий – кожен із них…»
(інтерв’ю)

КАЛЕНСЬКА Ольга,
студентка 5 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Журналістика» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», 

координатор студентського Медіа�центру 
Університету «Україна», місто Київ

Діти – це наче квіти, різні й чудові.
Квіти має сповити світло любові.
Кожній у світі дитині треба зростати
У єдиній родині з мамою й татом…
(Пісня «Зернятка», О. Е. Рудь�Медведєва)
В Університеті «Україна» працює багато талановитих педа�

гогів. Їхні здобутки та досягнення беззаперечно роблять честь ви�
щому навчальному закладу. Про одного з таких і буде йти мова.

Педагогічний стаж Оксани Едуардівни Рудь�Медведєвої
складає 22 роки. Родинні цінності вона ставить понад усе. Якщо
«підпускає» людей до себе, то дуже близько. Її українська гос�
тинність, любов до Батьківщини викликає захоплення. Ця
сучасна жінка ніколи не живе «наполовину», вона – цілісна осо�
бистість, яка знає, чого хоче, і вірить у те, що сильним підкорю�
ються будь�які вершини. Оксана Едуардівна готова віддати все,
не беручи навзаєм нічого. Щаслива мама однієї доньки, при
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цьому виховувала ще двох дівчат, а потім і онуку однієї з них.
Ось так вона розуміє своє призначення.

Оксана Едуардівна наро�
дилась у місті Горлівка До�
нецької області в родині
інженерів�будівельників.
Майже з дитинства обрала
професію вчителя. Але не
такого, що над зошитами
скніє, а такого, що вчить бу�
ти людиною, вільною непе�
ресічною особистістю, яка
творить добро і живе у гар�
монії з оточуючим світом.
Тому вступила до Горлівсь�
кого державного педагогіч�
ного інституту іноземних
мов, де отримала кваліфі�

кацію вчителя російської мови та літератури, французької мови.
Пізніше здобула спеціальність «Соціальна робота», а ще – дип�
лом магістра з правознавства: «Насправді, це бажання матері, їй
дуже хотілося, аби я стала правознавцем. Вона завжди вважала,
що юрист – це дуже поважна професія. Свого часу знання за$
конів знадобилося, за це дякую своїй матусі. Це ще раз доводить,
що зайвих знань не буває».

– Цікаво, а чи викладали французьку мову? Може, репети�
тором підробляли, зараз це модно.

Ні. Я вважаю, що для того, аби викладати іноземну мову,
людині потрібно знаходитися певний час у тому мовному сере�
довищі, спілкуватися з її носіями. Мова – це відображення
культури взагалі. Тому я не розумію, як можна викладати ту
ж французьку лише технічно? Це ж не математика. Треба відчу�
ти культуру народу зсередини. Якщо хочеш просто знайти щось
про іншу країну, поспілкуватися з іноземцями, то для цього
є багато сучасних технічних засобів. Просто перекладай і все,
а для викладання потрібно зовсім інше.

– Мрія «вчитель» здійснилась у Вашому житті? 
Так, і навіть більше, ніж я очікувала. Після отримання дип�

лома я була запрошена на посаду заступника директора з вихов�



ної роботи у рідну школу, де плідно та самовіддано працювала
протягом 12 років.

Та потім так трапилося, що моя школа стала зайвою для бюд�
жету міста, бо збудували в мікрорайоні нову, і нашу, несподіва�
но для вчителів та дітей, закрили.

Це був дуже болісний процес: іти від рідної школи, куди ме�
не запрошували викладати, де на мене очікували, де майже
відразу отримала високу посаду. Насправді, аби стати завучем із
виховної роботи, треба не менше 5 років пропрацювати у школі.
Я ж викладала місяців зо три і відразу отримала підвищення.

Робота була складною. Працювати доводилося із непрости�
ми дітьми. Мікрорайон був такий – приватні будинки, де жили
багатодітні сім’ї; діти, яких виховують опікуни; діти, чиї батьки
сиділи у в’язницях. Але це величезний і дуже важливий досвід.
Справжня школа життя.

Але я згодом зробила новий крок у професійному зростанні
– обійняла посаду начальника відділу організаційно�масової
і виховної роботи в Університеті «Україна». З молоддю я ладна�
ла добре, така моя особиста вдача, та й досвід посприяв. Тому
через декілька років у назві мого відділу з’явилися слова «та ро�
боти з інвалідами» (начальник відділу організаційно�масової,
виховної роботи та роботи з інвалідами). Я не мала попереднь�
ого досвіду співпраці з цією категорією студентів, тому спершу
хвилювалася. Але швидко збагнула, що шлях до кожної люди�
ни, особливо дитини, лежить через серце, довіру та спільну
з нею діяльність на користь іншим. У своєму житті я мала змо�
гу накопичити достатній досвід педагогічної роботи. Адже років
із десять виховувала у своїй родині двох дівчат та дочку однієї
з них. Поки опікувалася ними, збагнула багато речей, які допо�
магають людині ковтнути щастя.

– Діти з особливими потребами. Що про них Ви можете
сказати?

Коли почала працювати в Університеті «Україна», поїхала
в Головне управління соціального захисту населення, взяла всі
ті доробки про людей із інвалідністю, які в них були, сіла у по�
тяг і почала їх вивчати. Приблизно за три дні розробила нову
систему супроводу інвалідів – всеохоплюючу, яка складається
з різних видів супроводу. Такі студенти – це в першу чергу діти,
які прагнуть, аби їм давали невеличкі, але особливі та важливі
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завдання. Коли мотивуєш таких людей, вони біжать попереду
інших студентів. Наприклад, у нашому самоврядуванні їх 30 %.
Вони дуже активні, їм не вистачає багатьох соціальних речей,
отого звичайного спілкування. Дуже вдячні, вони відчувають
ставлення до себе і справджують усі сподівання.

Я хочу підкреслити, що діти з особливими потребами не
просто роблять з величезним задоволенням якісь речі, вони
є лідерами у тому, чим займаються.

Мені здається, що, аби виконати «свій обов’язок людини»,
достатньо допомогти 2�3 таким дітям.

– Які риси потрібні обдарованому вихователю?
Завжди вважала, що виховувати підростаюче покоління мо�

же лише той, хто сам багато чого вміє і хоче передати не тільки
свої знання, а і ставлення до них, на власному прикладі показа�
ти, як прості або не дуже прості речі та талани можуть впливати
на долю людини, на її бачення оточуючого світу. Головне, ма�
буть, у цьому багатогранному процесі – насправді перейматися,
дружити, любити, разом проживати усе добре і складне, спро�
могтися почути та мати мужність сказати, що думаєш.

Аби виховувати дітей, треба мати, що їм дати. Діти – це лю�
ди, яких не можна обдурити. Вони відчувають правду. Насампе�
ред, треба самому бути таким, яким ти хочеш їх бачити. А вони
самі оберуть, чи треба їм іти цим шляхом, чи ні. Дивлячись на
мене, деякі розуміли, що це дуже важко, і багато хто з моїх учнів
пішов шукати свою долю, але є й ті, які подалися моїм шляхом.
Маю на увазі також і творчість, але в означенні – не просто тво�
рити, створювати щось нове, а не повторюватися, мати свій
власний стиль, створювати свої доробки у будь�якій галузі.
Наприклад, ті, хто хочуть співати, найчастіше починають вико�
нувати пісні відомих артистів, я ж учу обирати свої власні.

Зокрема, працюючи у школі, я відкрила власний театр, де
грали мої авторські спектаклі. Більше 100 осіб, отих проблем�
них дітей, були задіяні в цьому. Свого часу я потоваришувала
з режисером місцевого дитячого театру (новаторського), і вони
з великим задоволенням брали мої твори, де я намагалася зоб�
разити істинність світу, подати проблеми і шляхи вирішення їх,
навіть навчити дітей через театр любити, допомагати і виявляти
сильний характер. (…Деякий час я собі міркувала, / Потім
всміхнулася їм і сказала: / Щоб королівною справжньою стати,



Треба без винятку всіх поважати, / Вірити людям, плекати їх
мрії, / Не дозволяти втрачати надії. / Якщо людина красива ду$
шею, / Кожен потягнеться серцем до неї…).

Міністерство культури навіть прислало мені договір на ав�
торські права.

Це були, власне, мої дитячі спектаклі з піснями, музикою,
танцями. Мала й музичну студію, де писала власне супровід. До
речі, сама й виконувала часом власні пісні, адже мала голос
приблизно в 4 октави, виконувала народний, академічний, ест�
радний репертуар. На жаль, педагогічна робота у мене його
відібрала.

Для театру сама шила костюми, купувала все сама. Малюва�
ла ескізи і втілювала всі свої думки. Також придумувала танці.
Під кожну пісню особлива постановка, та, яку «відчули» діти.
Вони втілювали ті почуття, на які наштовхувала їх музика. Ми
дуже глибоко копали. Цими речами я й досі пишаюся.

Ніколи не сиділа склавши руки й не очікувала на допомогу.
Завжди все робила власноруч. Це єдино правильний закон
суспільства, в якому живемо.

– Педагог. Хто це у Вашому розумінні?
Людина, яка прийшла працювати з дітьми, повинна мати ба�

гато своїх власних досягнень, тому що виховувати можна лише
власним прикладом. Ніколи не можна сказати: он бачиш, той
дядько – він такий хороший, роби, як він. Коли нещаслива і сіра
людина дає поради молоді: як бути, якими бути, що робити, – це
не спрацьовує. Діти – індивідуальні. Кожна маленька осо�
бистість повинна у вчителі бачити власного, «свого» вчителя.
Пам’ятаєте, як у Римі у кожного учня був його власний настав�
ник, який завжди знаходився поруч. От і я теж намагаюся бути
для них «особистим» вихователем. Я, наприклад, не вживаю ал�
коголь, не палю взагалі. Люблю сплавлятися на байдарках, но�
чувати у таборі в лісі. Роблю це зі студентами восени і влітку.
Взагалі вважаю, що потрібно «будувати» себе весь час. Власний
приклад – це єдино можливий приклад для дитини.

Ще я вважаю, що дітей потрібно наражати на складнощі. По�
ясню. Це потрібно для того, аби вони були готові до справжнь�
ого життя. У XXI ст. існує дуже велика конкуренція. І діти ма�
ють розуміти з дитинства: легких шляхів не існує!
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Зараз сучасна молодь не дуже хоче працювати. Коли прихо�
дять до мене нові студенти, вони фактично нічого не вміють.
Суспільство створило надто багато законів, де забороняється
фізична праця дітей. Я вважаю, що це неправильно. Адже те, що
будуєш власними руками, ніколи не зруйнуєш. Збудоване то�
бою – твоя власна Батьківщина, за яку ти особисто несеш
відповідальність. 

В Університеті «Україна» ми разом зі студентами фарбували
стіни, лагодили двері, саджали квіти, – і це справді виховувало
їхні патріотичні почуття. Саме це, а не лише знання державних
символів або гімну.

Залучати студентів до фізичної праці дуже корисно, тому
я й створила такий собі штаб трудового виховання, в якому
беруть участь уже 5 чи 6 поколінь студентів. Але знову ж таки,
хочеться сказати, що тут важливий власний приклад. Тільки ко�
ли ти береш до рук щітку, лопату, працюєш швидше за своїх
підопічних, енергійніше, вони намагаються перевершити тебе,
показати кращий результат, навчаються, дивлячись на тебе.

Мої батьки – інженери�будівельники, тато багато чого мене
навчив власним прикладом. Тепер уже своїм прикладом я вчу
студентів: як шпатлювати стіни, як лагодити двері. Мабуть,
тому ці студенти почувають свою причетність до нашого універ�
ситету більше за інших.

– Хто для Вас особисто є взірцем, орієнтиром?
Моя мама працювала будівельником, але вона дуже любила

українські пісні. Вона часто виконувала український фольклор
і тим прищепила мені любов до рідної Батьківщини.

До речі, варто сказати, що після мами таке захоплення в мене
викликав Петро Михайлович Таланчук, тоді ще діючий міністр
освіти. Коли стала завучем у школі, мені вручили програму
П. М. Таланчука «Освіта. XXI сторіччя». Прочитавши її, почала
будувати свою роботу на тих прикладах, які він відобразив у цій
праці.

Після того й вирішила створити дитяче самоврядування
з розробленою діючою системою. В Університеті «Україна»
розбудувала такий самий орган, що складається із 6 відділів та
50 структур. Є посада – є відповідальність. Коли студент спро�
бує конкретний вид діяльності, з’являється розуміння того, чи



має він хист до адміністративної діяльності чи ні. Саме тому
наше Горлівське самоврядування таке велике. Щоб у всіх була
можливість спробувати себе в чомусь новому. Навіть ті, хто ро�
зуміє, що це не його стежка, просто переходять до виконавчого
відділу, і все одно залишаються, аби допомагати.

– Що ще було створено Вами за період роботи в Універси�
теті «Україна»? 

Створила асоціацію випускників, насамперед це об’єднання
тих студентів, які були задіяні у самоврядуванні. Вони –
невід’ємна ланка спільного колективу. Багато з них беруть ак�
тивну участь практично в усіх заходах інституту та в походах,
навіть як волонтери. Наприклад, Лутонін Артур – випускник,
мій справжній друг, досі приходить до університету, аби попра�
цювати звукорежисером на заходах. Він із іншим студентом,
Ігорем Степаненком, свого часу провели до рідних стін локаль�
ну мережу Інтернет самостійно. Ми і зараз нею користуємося.
Тому ці студенти не можуть залишити університет, їм же
довіряли такі важливі речі. Надали вільне поле для діяльності.

Маю сайт – http://avgri.pp.ua/, де дуже багато матеріалів із
мого власного архіву, веду його вже декілька років. Буває лінь�
ки, але я змушую себе, вдосконалююся кожного Божого дня.

Ще створила центр сприяння працевлаштуванню та розвит�
ку кар’єри. Багато студентів зараз працюють в установах при
виконкомі, департаменті освіти тощо. 

Просто я така людина: коли до мене звертаються, я обов’яз�
ково допомагаю.

У нашому Горлівському інституті величезна кількість волон�
терів, які постійно кудись їздять. Зокрема, на «Сяйво надій» я
їду сама і везу з собою величезну кількість дітей. Мої студенти
створили під моїм керівництвом громадську організацію, яка
називається «Спектр». Вона існує вже років десять. Багато є та�
ких заходів, які потрібно, щоб проводив не університет, а така
організація. Зараз її очолює моя донька. Цікава вона ще й тим,
що об’єднує студентів різних навчальних закладів міста.

Я дуже пишаюся своїми студентами! Усі вони різні, але тала�
новитий – кожен із них. У мене завжди повно народу, всі час�
тенько залишаються на ніч, адже більшість зі студентства про�
живають в інших містах, а я маю великий будинок, де двері
відкриті навстіж, як і душа…
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Сергій Юрійович Бахмет – взірець викладача 
вищої школи

(творчий портрет)

КЛІМОВ Олександр, 
студент 3 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Правознавство» Горлівського регіонального інституту
Університету «Україна», місто Вуглегірськ, Донецька область

Мене звати Олександр Клімов, я навчаюся у ГРІ Університе�
ту «Україна» на 3 курсі факультету права. На мою думку, на
роль ідеального викладача підходить старший викладач кафед�
ри права Бахмет Сергій Юрійович.

Якщо чесно, ідеальних людей не існує. Тому поняття «іде�
альний викладач» та «ідеальний студент» – відносні. Не зава�
жаючи на це, я вибрав саме цю людину з кількох причин. На�
самперед, це особисті якості: універсальна освіченість, еру�
диція, інформованість, прогресивність, здатність вести цікаві
пари, давати цікаві завдання. Не останню роль відіграють і такі
якості, як і зовнішня, естетична сторона сприйняття вчителя.

Важливе значення має й те, що Сергій Юрійович є високок�
валіфікованим спеціалістом. Він проводить дуже цікаві заняття,
може заволодіти увагою студентів. Він розуміє студента, пова�
жає його думку, вміє слухати й чути. Зацікавлює своїм предме�
том («Громадянське право», «Трудове право»), добре його знає.
Серед його особистих якостей хотілося б виділити те, що він –
доброзичливий, гуманний, творчий, винахідливий, кмітливий.
Важливим є те, що Сергій Юрійович може використати свої
знання психології, прийоми для вирішення складних ситуацій,
уміє стримувати емоції, всебічно розвинений, розумний, уміє
зацікавити викладанням матеріалу. Має почуття гумору!

Серед його позитивних якостей – уміння знайти спільну мо�
ву з будь�якою людиною, ставлення до інших людей із добро�
зичливістю, теплом і розумінням.

Начитаність та різнобічні знання педагогів вражають і одно�
часно надихають студентів на отримання більшої кількості
інформації в цілому, з певного предмету зокрема. Дуже цікаво
слухати викладачів, які наводять величезну кількість різно�



манітних прикладів, розповідають різні ситуації, які відбували�
ся у зв’язку з тими подіями або людьми, про яких іде мова на
лекції. Це має вирішальне значення при розумінні й запам’ято�
вуванні. Кожен викладач має бути прекрасним оратором. Мож�
на знову ж сказати, що красномовство – це талант, і у когось він
є, а в когось ні, але давайте згадаємо Демосфена. Він хотів гово�
рити добре і багато працював над собою, в результаті – до
наших днів про нього збереглася пам’ять, як про прекрасного
оратора. Особливо важливі для лектора дикція і гучний
спокійний голос. Усі ці якості втілює в собі і Сергій Юрійович.

Щоб атмосфера в аудиторії під час занять була більш
довірливою та невимушеною, потрібен зв’язок між студентом
і викладачем, найчастіше вона досягається при невеликих
паузах під час лекції, коли студент відпочиває від постійного
записування, а лектор розповідає щось цікаве або смішне, таким
чином ми можемо зробити висновок про почуття гумору педа�
гога.

Усі лекції пам’ятати все життя неможливо. Необхідно
навчитися не просто отримувати знання готовими, а вміти
самому добувати саме потрібну інформацію і відсіювати
непотрібну. Так що, можливо, не завжди важливо, що саме знає
студент, а яку систему знань він має і чи може він самостійно
здобувати знання та правильно їх трактувати.

Підводячи підсумки, можна сказати, що викладач повинен
бути насамперед цікавою особистістю. Таким чином, головними
якостями викладача є комунікабельність, ерудиція, професіо�
налізм у своїй справі, красномовство (вільне володіння словом,
логіка, дикція, почуття гумору тощо) та постійна робота над
собою. Викладач повинен бути цікавою людиною, тоді і його
предмет стане цікавою наукою.

Завдяки якостям Сергія Юрійовича я вважаю, що він
є гідним прикладом для студентів і своїх колег – викладачів.
Я впевнений, і зі мною погодяться ще багато студентів нашого
інституту, що він є взірцем викладача вищої школи.
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Мельничук Богдан Іванович – викладач, 
письменник, редактор

(творчий портрет)
КАНІЙ Олег, 

студент 1 курсу денної форми навчання 
спеціальності «Видавнича справа та редагування» 
Тернопільського коледжу Університету «Україна»,

село Кошляки, Підволочиський район, Тернопільська область

Мене звати Каній Олег Олегович. Цього року я вступив
до Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«Україна», на омріяну спеціальність «Видавнича справа
та редагування». Тут я познайомився зі своїми однокурсника�
ми. Викладачі в нашому університеті – дуже розумні, освічені,
надзвичайно ерудовані та цікаві люди.

Одним із них є Богдан Іванович Мельничук, який викладає
«Вступ до літературознавства» і «Загальне книгознавство».
Крім того, він ще обдарований письменник і редактор.

Із великим захопленням я читаю його твори. Нещодавно
мені випала честь прочитати його книжку «Роксоляна, декан
і жлоби», яка написана в дуже цікавій та оригінальній формі –
«оптимістична повість у песимістичних діалогах».

Події цього твору розгортаються на зламі двох тисячоліть,
коли для України настає важкий час економічних випробувань.
Здається, на перший погляд, освіта стає доступною для кожно�
го вчорашнього випускника. На задній план відходять знання,
і не так уже й важливо для студента саме навчання, як спро�
можність заплатити за нього. Але це тільки на перший погляд…

На прикладі Роксоляни автор описує важке становище
дівчини�студентки – дуже старанної, здібної, наполегливої.
Проте вона потрапляє у скрутне фінансове становище і не
в змозі сплатити за навчання на останньому курсі університету.
Всі її мрії і сподівання на хорошу освіту і перспективну роботу
можуть зруйнуватися, адже стільки років наполегливого на�
вчання можуть зійти нанівець. Вона звертається до всіх, до кого
тільки можна. І тут відкривається справжнє обличчя її середо�
вища. З одного боку, її родичі щиро шкодують, співчувають,
а з іншого боку – або не хочуть, або не можуть їй допомогти.
Бідолашна дівчина на грані психічного зриву хоче покінчити



життя самогубством. Але все�таки існує над нами вища сила,
яка не дозволить нам доходити до межі. І саме це автор показав
появою Арсена і тітки Єви, які принесли промінчик світла у без�
надійне становище Роксоляни. Тому завжди потрібно боротися
до кінця, не опускати рук, адже у Святому Письмі сказано:
«Стукайте, і вам відчиниться».

Цим твором автор показав, що гроші – не найважливіше в на�
шому житті, бо Роксоляну як здібну студентку запрошують на
роботу, отже, її знання були гідно оцінені.

Прочитавши цю книжку, я глибоко задумався над тим, що
одна сторінка життя маленької людини в цьому світі таїть стіль�
ки глибини, мудрості.

Твір «Роксоляна, декан і жлоби» має велике виховне значен�
ня, учить нас любити, вірити, сподіватися, учить нас бути
співчутливими, добрими, людяними і пам’ятати, що «сьогодні
ми на коні, а завтра…"

Довідка
Мельничук Богдан Іванович – письменник, редактор. Закінчив

факультет журналістики Львівського державного університету
ім. Івана Франка. Працював у газетах «Вільне життя» і «Тер$
нопіль Вечірній». Був на громадській роботі. Згодом – головний
редактор Тернопільського обласного управління у справах преси
та інформації, видавництва Тернопільського національного еко$
номічного університету «Економічна думка». З 2003 р і донині –
заступник голови редакційної колегії Тернопільського Енциклопе$
дичного Словника, його головний науковий редактор.

Видав 25 власних книг драматургії, прози й поезії, заслужений
діяч мистецтв України», лауреат багатьох премій.
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РОЗДІЛ 3.

ЯК ЛІПШЕ ДБАТИ НИНІ 

ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА КУЛЬТУРУ?

Рідна мово… Рідне слово…
(твір$роздум)

ПОНОМАРЕНКО Віталій, 
студент 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Українська мова та література» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

У мене душа болить за рідну мову. Чому вона занедбана,
чому страждає? ХІХ і ХХ століття були важкими для неї. Її
нищили царські сатрапи, більшовицькі орди та радянські
бюрократи�чиновники. І тепер вона здригається під грозовими
ударами: закон про регіональні мови, прийнятий Верховною
Радою, загрожує її існуванню.

Наша рідна мова сягає трипільської культури. Ми –
нащадки трипільців�аріїв, етрусків, слов’ян, адже наша мова
належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної
родини. Ми – частина слов’янського світу. Якби не було
української мови, не було б народу та держави – України. Без
мови ми не можемо жити, адже з її допомогою думаємо,
спілкуємося, без неї ж не зможемо існувати. І як же можна не
любити рідну мову – милозвучну, зіткану зі співучих слів,
неповторну красою!

Нову українську літературну мову започаткував Iван
Котляревський, а основоположником її став Тарас Шевченко.
Їхнє слово повнилося народною мовою на основі українських
середньонаддніпрянських говірок. А самі говірки пережили
тисячоліття. Справжнім скарбом для всіх нас є народні наріччя
та діалекти. Коли ми говоримо про древність української мови,
шукаємо її коріння у глибині тисячоліть.

Знання рідної мови – найперша ознака освіченої, гордої
і свідомої людини. Як приємно спілкуватися з тим, хто
правильно, чітко й виразно висловлює свої думки рідною
мовою. У рідній мові чується душа наших великих поперед�
ників, українських письменників та історичних діячів – Тараса



Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки і ще багатьох. У мові
викарбувана історична місія України та українців – утвер�
дження культури, науки, моралі, мистецтва, особливо ж літе�
ратури. У 1989 році законом про мову українська мова в Україні
була проголошена державною, тобто мовою народу і держави,
усіх державних установ. Державною мовою держава заявляє
про свій суверенітет.

Мова не тільки споконвіку об’єднувала різні українські
території, вона зберегла українську свідомість народу. Ми –
українці. А водночас ми – слов’яни. Слов’яни ж разом із бага�
тьма іншими народами – індоєвропейці. Різними мовами, що
походять із праукраїнського кореня – кожен своєю – вони
творять наш прекрасний сучасний  духовний світ. Адже мова –
один із найвизначніших божественно�людських витворів, уні�
версальне надбання людства й універсальна реальність сус�
пільного існування. Ще великий світовий мовознавець
Вільгельм Гумбольдт зазначав, що мова кожної нації – її гене�
тичний код, вона існує у клітинах головного мозку, передається
від покоління до покоління, від батьків до дітей. Дитина вивчає
мову – і розшифровує код. Але це ще не все: мозок людини має
ділянки, запрограмовані на майбутнє, духовний світ людини
кожної миті творить такі ж світи своїх дітей та онуків. Мова
забезпечує буття нації у вічності. Занедбати рідну мову –
занапастити себе, забути рідну мову – те саме, що зламати гілку,
занечистити джерело, образити матір… Ще у древніх міфах
українців, єгиптян, індіанців, греків стверджується, що мова
дається людині у час її народження і на все життя. Для них
питання виникнення мови – це питання створення Всесвіту.
Мова – це явище стабільне, довговічне, загальноприйняте,
спільне для довгого ланцюга предків і нащадків. У мові
закладено історичні уроки кожної нації.

Тому мову слід не лише любити, а й берегти, як бережуть
рідну матір. Історичні уроки незалежної України виявилися
у недружності та роз’єднаності українських сил, недалеко�
глядності в державному управлінні. Але віримо: всі українські
патріоти, які єднаються зараз під прапором національної ідеї, не
допустять занепаду рідної мови. Ми разом відстоїмо її!
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Без коріння і квітка в’яне, і дерево не росте… 
(проблемна стаття)

ДАНЬКІВ Галина,
КОРНЕЛЮК Наталія,

НАЛИВАЙКО Леся,
студентки 2 курсу денної форми навчання спеціальності 

«Видавнича справа та редагування» Тернопільського коледжу
Університету «Україна», місто Тернопіль

Ми – українці, і маємо всі підстави пишатися нашою само�
бутньою культурою, традиціями, національною спадщиною.
Проте сьогодні це стало практично неможливо. Уряд і соціум
продукують не лише зниження рівня освіченості пересічного
українця, а й викорінюють багатовікові традиції, знецінюють
культурні надбання та знищують українську мову.

Варто лише прослідкувати події, які відбувалися у державі
протягом останніх двох років. Чого вартий лише законопроект
про статус регіональних мов. Уже до кінця серпня вся східна
Україна та частково центр і південь цілком законно можуть
використовувати російську мову. Статус регіональної вона ледь
не отримала у столиці! Тепер знання державної не обов’язкове,
достатньо володіти лише однією із домінуючих в області мов.
Це значно спростить життя імігрантам та їхнім нащадкам, які
оселилися на території нашої держави. Відповідно, такі групи
збережуть свою мову, культуру рідної землі, тоді як рівень
нашої культури завдяки подібним законам різко знизиться.
З екрана телевізора до нас звертаються російською, переважна
більшість російськомовних передач і телесеріалів не дублю�
ється національною мовою. У кращому випадку внизу екрана,
маленьким, ледь читабельним шрифтом, подається текстовий
аналог. Газети, журнали, Інтернет�сайти, якими зараз ціка�
виться молодь, – російськомовні. Про який патріотизм чи
культуру можна говорити? Багато з нас пам’ятає слова «Без
мови немає народу». Це справді так. Сьогодні ми маємо змогу
в цьому переконатися. 

Без коріння і квітка в’яне, і дерево не росте. Те ж саме
відбувається з людиною. Нині для більшості молодих людей
наше походження й історія не є пріоритетами. Історію держави
знає заледве один з�поміж шести. Про традиції та цінності, які

70 УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» подарував мені віру в себе



стали надбанням останніх років, краще промовчати. Якою
є сучасна молодь? Варто вийти на вулицю, повз тебе пройде
з десяток підлітків, які крім того, що потягують із банки пиво,
встигають ще й затягнутися цигаркою. З’явитися на громадську
подію у вишитій сорочці – сором, підспівувати при звучанні
гімну – не модно, брати участь у традиційних конкурсах та
забавах – не цікаво. Вся культура молоді вміститься в банку
недопитого пива чи недопалену цигарку. Забуваються україн�
ські класики – Іван Франко, Леся Українка, Ольга Коби�
лянська… Так, їх у нас чимало. Але чи знає їх молодь? Можливо,
десь чула, та не більше. А все це є якоюсь мірою і наслідком
знецінення мови, про яке вже йшлося. Звичайно, не всі
одинакові, знайдуться й освічені, культурні, але їх кілька на
сотню.

На жаль, наші політики мало зацікавлені у змінах. У них
баталії геть іншого рівня. Але пускати все на самоплив не
можна.

Раціонально було б запровадити жорсткіші заходи щодо
порушення закону про алкогольні напої та тютюнові вироби до
18 років, проводити акції з подібною тематикою на шкільному
та міському рівнях. Запровадити комендантську годину для
осіб, які молодші 16 років. Дієві програми зі зменшення
кількості курців та алкозалежних серед неповнолітніх.
Випускати літературу культурно�історичного спрямування, зі
зрозумілою для підлітка мовою та прийнятним стилем,
примірниками таких видань забезпечити кожного школяра.
Збільшити обсяг аудіо�, відео� та друкованої продукції
українською мовою. Проводити акції із пропагування
українськомовної літератури. Запровадити широкомасштабні
конкурси з української мови, літератури та історії. Збільшити
ефірний час українською мовою, запровадити обов’язковий
український дубляж телепродукції.

Та насамперед подібні зміни варто починати з нас самих.
Потрібно звертати увагу на те, що і як говориш, якої мети
прагнеш досягти, який приклад показуєш іншим. Це все легко,
якщо змінити ставлення до речей, подивитися на темне зі
світлого боку, адже великі звершення починаються з перемоги
над собою.
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Загроза для мови – загроза для незалежності
(проблемна стаття)

КРАВЧУК Олена,
студентка 1 курсу денної форми навчання

спеціальності «Журналістика» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

«…Під загрозою опинилася не лише мова, 

а й незалежність і цілісність України…» (Євген Сверстюк)

Державною справою на сьогодні в незалежній Україні
є турбота про українську мову та культуру. Саме сьогодні це
завдання – найактуальніше для нашої держави. Українська
мова – друга мати для більшості українців, вона відіграє вагоме
значення у долі кожної людини. Не потрібно забувати нашу
історію… Утиски української мови з боку російської імперії.
Накази, розпорядження, циркуляри та інші державні доку�
менти, які видавалися на державному рівні. Жодна країна світу
не зазнавала упродовж сторіч такого масштабного, сплано�
ваного на державному рівні нищівного удару по українській
культурі й мові. Ось далеко не повний перелік цих злочинів:

1729 року вийшов указ Петра II, який зобов’язував пере�
писати з української мови на російську всі державні постанови
й розпорядження; 1817 р. – закриття Києво�Могилянської
академії, головного центру української культури (відкрилася
знову лише 1991 р.) Запроваджено викладання польською
мовою в усіх початкових і вищих народних школах Галичини
Австро�Угорської імперії; 1907 р. – урядом зліквідовано україн�
ську періодичну пресу, конфісковано видану в роки революції
(1905–1907) українську літературу, розпочалися репресії проти
діячів української культури тощо. 350�річна політика руси�
фікації триває, на жаль, і досі.

Її завжди називали малоросійською, намагались убити
в серцях багатьох свідомих людей, але ми трималися міцно
і дочекалися 15 століття, коли в Україну проникають рефор�
маційні ідеї, що спричинює появу перекладів євангельських
текстів староукраїнською літературною мовою, яка з однофунк�
ціональної (ділової) стає поліфункціональною, що значно роз�
ширює її словник і збагачує виражальні можливості. У 18 сто�
літті вона широко використовувалась у науці, художній
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літературі, стала об’єктом наукового вивчення, викладалася як
предмет.

Уже до цього часу були люди, які бачили у збереженні,
захисті, розповсюдженні української мови сенс свого життя.
Навіть готові були віддати власне життя, аби у майбутньому
їхнє завдання було виконано. Творчістю, їхнім талантом нині
пишається весь світ, а ми з гордістю знаємо, що це наші видатні
українці – поети, письменники, наставники життя…

Однією з таких постатей є Іван Котляревський, який в умо�
вах занепаду всіх різновидів староукраїнської писемної мови,
поемою «Енеїда», п’єсою «Наталка Полтавка», написаними на
основі живого усного мовлення народу, започаткував новий
етап формування літературної мови.

Великий український письменник, людина, яка мала не�
звичайно тяжку долю, як і національна мова, культура. Людина,
яка зрозуміла своїми думками всіх, хто хоче вільного, радісного
та щасливого життя, яка готова була боротися за краще життя
не тільки для себе, а й для всього народу, котра розуміла
і відчувала краще від усіх проблеми нашої держави, особистість,
яка завжди служила правді, справедливості, боролася за наше
краще майбутнє – Тарас Григорович Шевченко. Народившись
в Україні, отримавши з моменту народження ім’я Тарас, яке
поширене майже виключно в Україні і значно менше в Росії, що
з грецької мови – «бунтівник», він заздалегідь знав мету
і завдання свого життя і був посланий нам від Бога, аби ми
упродовж усіх століть, із покоління в покоління передавали
любов та головне завдання пращурів – оберігати українську
мову, літературу та культуру від репресій, деградації, занепаду.
Любили і поважали людей, які зробили вагомий внесок для
продовження нації.

Усе починається з сім’ї. Сучасні українські родини дуже
відрізняються від сімей початку минулого століття. За
короткий час змінилося дуже багато: сімейні цінності,
пріоритети. Споконвіку в основі української сім’ї були
взаємоповага, підтримка, взаєморозуміння, цінувалися звичаї
та традиції нашої держави. Шлюби укладалися один раз і на все
життя. Нині щороку в Україні реєструється близько 400 тисяч
шлюбів. А близько 200 тисяч пар – розлучається. Третина сімей
розпадається протягом перших чотирьох років шлюбу, а ще
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через п’ять років розбігаються 30% сімей. То як, скажіть,
захистити нашу державу, нашу українську мову, культуру?
Якщо на пальцях можна порахувати родини, де є інтерес до
національної культури, родини, які вважають сім’ю однією
з найвищих цінностей для України та мріють про двох і більше
дітей, які в майбутньому виростуть справжніми патріотами
своєї держави, не зрадять її. Людина деградує у своєму житті,
своєму розвиткові, особистому житті.

Для мене дивно те, що більша частина маленьких дітей
спілкується виключно російською мовою, з цього можна
зробити висновок, що батьки цих дітей між собою також
спілкуються не рідною для нас мовою. Невже ці люди не
розуміють того, що впродовж тисячоліть наші прадіди
віддавали своє життя, щоб ми жили у своїй країні без контролю
інших держав? Невже їм не шкода стільки витраченого часу,
зусиль інших людей? Чому сучасна українська сім’я перетво�
рилася на пропагувальника російської мови для своєї дитини,
яка народилася в Україні? Чому на ніч для своєї дитини не
прочитати казки українською солов’їною мовою, де описується
вся краса пейзажів, розмов між персонажами, не показати
фільми українською мовою, не повести своїх дітей на фестивалі,
чому не можна передати українську мову через сучасне і, до
речі, цікаве мистецтво, наприклад, перформанс. Чому
українська мова та культура стають на другий план після
російської? Тому що чинна влада знищила всі механізми, які
захищали українську мову.

«У зв’язку з цим під загрозою опинилася не лише мова, а й
незалежність і цілісність України», – говорить Євген Сверстюк.
І для того, щоб ми залишалися незалежною країною, зі своєю
історією, культурою та свідомістю, необхідно, щоб кожна
родина при народженні дитини стала виховувати з неї
справжнього українця. На питання «Чи вчити українську
мову?» багато батьків відповідають, що вона не така вже
й потрібна дітям. Мовляв, краще нехай дитина вчить іще одну
іноземну. Але якщо ваша мета – виховати справжню людину, то
ще одна мова не зашкодить. Тим паче, що цю мову закладено в
підсвідомості вашої дитини, адже ментальність у всіх, хто живе
в Україні, – українська. Без національної складової неможливо
виховати гармонійну особистість. Про це знають в усіх країнах.
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А чи знають сучасні батьки про те, що українська мова – друга
за милозвучністю після італійської? Чим не аргумент за те, щоб
віддати дитину в українську школу? Адже російську дитина
вивчить однозначно, а ось літературні шедеври, якими
захоплюється увесь світ, не вивчивши українську, прочитати
в оригіналі не зможе. Наприклад, кіноповісті Олександра
Довженка, філософські вірші Лесі Українки, Тараса Шевченка,
Василя Стуса.

Діти люблять літо та розваги, ігри на свіжому повітрі. Дам
корисну пораду – віддайте вашу дитину в один із таборів із
національним вихованням, де вона порине у вир справжнього
українського життя, традицій, подвигів і таємниць. У цих літніх
таборах вивчають історію України, формують національну
гордість, повагу до свого роду й народу, розуміння того, що всі
ми – нащадки славного козацького роду й повинні бути гідними
своїх предків. І все це – за майже символічні гроші. У за�
смаглому хлопчиськові або дівчинці ви свою дитину просто не
впізнаєте! Нашим дітям просто необхідно прищеплювати
любов до культури нашого народу, його звичаїв, щоб перед усім
світом не було соромно, що в нас немає свого обличчя, своєї
особливості, щоб не зливатися в сіру масу пострадянського
простору. Тим більше, що звичаї у нас – унікальні. Ось,
наприклад, звичай розписувати великодні писанки відомий
тільки в Україні. До речі, пропоную вам разом із дитиною
розписати писанки до Великодня, подивившись майстер�клас.
Заняття і розвиваюче, і цікаве, і дитина дізнається більше про
звичаї. І для дитини корисніше так провести час, ніж псувати
очі в 3D�кіно або за комп’ютером.

Після прийняття закону про мови у Києві створено Конгрес
дій на захист української мови. В установчих зборах конгресу
взяли участь представники української інтелігенції, письмен�
ники, актори. «Наша місія в тому, щоб іти в народ і підвищувати
його свідомість», – сказав у виступі на зборах громадський діяч,
дисидент, філософ Євген Сверстюк. Він зазначив, що захищати
українську мову як національну мову українського народу по�
трібно не словом, а ділом. На переконання учасників конгресу,
захистити українську мову можна, виконуючи ряд простих
правил:

– Говорити українською мовою в публічних місцях і ніколи
не переходити на іншу мову, крім розмов із іноземцями;
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– Обрати українську мову в налаштуваннях електронної
пошти, в соціальних мережах, у мобільному телефоні, в бан�
коматах, платіжних терміналах, на сайтах;

– Завжди писати українською мовою паперові документи
та електронні повідомлення; шукати українською мовою
інформацію в Інтернеті;

– Спілкуватися державною мовою з владою і різноманіт�
ними сервісними службами;

– Купувати пресу і книги українською мовою, дивитися
фільми, дубльовані українською, купувати диски з українсь�
кою музикою, відвідувати українські фестивалі;

– Говорити з дітьми українською мовою, вимагати від
педагогів у дитсадках і школах спілкування з дітьми і викладу
навчального матеріалу саме українською;

– Поширювати ці правила серед найбільшої кількості
людей.

Ми народжені для щасливого та вільного життя. У нас є всі
можливості та виражальні засоби, щоб зробити своє життя
радісним, а кожен день – корисним. Усе, чим займається
людина, – це мистецтво, і наша мова – теж мистецтво, яке
намагалися назавжди знищити, стерти з історії світу. Тож як би
сучасна влада не намагалася замінити українську мову,
культуру на російську, нічого у неї не вийде. Говорячи сьогодні
про відродження української мови, ми в першу чергу маємо
усвідомлювати, що в цій великій, шляхетній, але важкій справі
діють чинники двох різних порядків. Це суб’єктивні фактори,
пов’язані з нашим людським бажанням відродити рідну мову,
взяти участь у цьому процесі або принаймні не перешкоджати
йому, а також із розумінням нинішньою українською елітою
суті мовних процесів у сучасній Україні, здатністю еліти
розробити та ефективно реалізувати правильний і системний
підхід до відродження української мови. Це й об’єктивні
фактори, що мають на увазі створення об’єктивних умов,
необхідних для того, щоб процеси відродження мови йшли
в усіх або, в усякому разі, у багатьох сферах.

У нашому реальному житті об’єктивний фактор – це
насамперед достатня кількість українських шкіл і дитсадків,
викладання українською мовою у вузах, використання її
в держслужбі, україномовна реклама і вивіски, україномовне
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телебачення. Україномовна реклама, вивіски і телебачення не
тільки забезпечують постійний контакт наших громадян із
українською мовою, але і створюють знакову систему, що
стабільно сигналізує українцям про те, що їхня Батьківщина –
країна української мови.

Я хочу звернутися до всіх читачів зі словами про те, що ми,
українці, незалежно від того, «російськомовні» ми або «україно�
мовні», можемо назвати українськими словами «вишукана та
шляхетна» тільки нашу рідну мову – українську.

Ці слова, скільки б ми не намагалися, ми не зможемо
застосувати до жодної з інших мов, про які нам відомо на цій
планеті. Адже кожен народ сам вибирає потрібні слова�
характеристики для своєї мови.

Так, давайте ж зробимо все, щоб наші діти, наші онуки
і правнуки повернулися, нарешті, до «вишуканої та шляхетної
мови» наших дідів і прадідів. І тоді, якщо перефразувати слова
нашого Національного Гімну, «українська мова стане поміж
народaми!»

Галя Мазуренко: поет, маляр, лицар духу
(творчий портрет)

РЕГО Вадим, 
студент 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Українська мова та література» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

У яскравому сузір’ї поетів «Празької школи» світлом не�
згасної зірки горить її ім’я – поета, художника, скульптора Галі
Мазуренко. Вона народилася 1901 року в Петербурзі, в родині
професора Боголюбова. Як і її посестра – Олена Теліга, а через
десятиліття – Алла Горська, вийшовши з середовища російської
культури, Галя Мазуренко сформувалася як українка – за
словом, духом і чином.

Їй, нащадкові козацького роду Мазуренків і декабриста
Татищева, рух проти течії, волелюбство, невпокореність
передалися в генах і стали цінностями її непростого життя. На
довгому й тернистому життєвому шляху (доля подарувала їй 99
років) вона пережила історичні буревії, що проносилися над
Україною у ХХ столітті, де чорними віхами були поразка
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національно�визвольних змагань і вимушена еміграція їхніх
учасників. Цю вродливу жінку з лагідною усмішкою життя
випробовувало на незламність духу й особистими драмами
і трагедіями: смерть первістка, репресії матері і розстріл дядьків
Мазуренків, котрі були визначними діячами УНР, кочування
повоєнною Європою... А розставання з донечкою Маринкою,
яку бабуся забрала лікуватися в Україну і яка лише наприкінці
життя дізналася, що в Лондоні живе її рідна мати? Старенькі
і хворі, вони так і не змогли зустрітися, спілкувалися лише
телефоном та листами...

Галя Мазуренко, яка з раннього дитинства виховувалася
в російському дусі, вже в юності свідомо обирає для самост�
вердження в житті і творчості українську мову і культуру
і разом із цим – драматичну долю українства у ХХ столітті:
«Я скінчила школу під прізвищем батька, як його законна
дочка, – Боголюбова, але для віршів і подальшого життя взяла
дівоче прізвище моєї мами».

У 1919 році першокурсниця історико�філологічного
факультету Катеринославського університету Галя Мазуренко
стає бійцем Третьої Залізної стрілецької дивізії армії УНР, бере
участь у жорстоких боях, хворіє на тиф. У борні за честь і волю
нації ця тендітна дівчина, харизматична і пасіонарна, запалює
своєю сміливістю бувалих воїнів�чоловіків. За мужність
і відвагу її нагородили «Хрестом залізного стрільця». Пізніше, у
книзі спогадів, виданій у Лондоні, – «Не той козак, що поборов,
а той козак, що вивернувся», Галя Мазуренко описала події тих
часів, зустрічі з професором Дмитром Яворницьким, який,
воліючи вберегти дівчину від тогочасних небезпек, пропонував
їй працювати в Музеї українського козацтва. Та доля склалася
так, що вона змушена була відходити на еміграцію разом із
уцілілими вояками війська УНР. Сам головний отаман Симон
Петлюра, зустрівши дівчину у Варшаві, виділяє їй кошти на
навчання за кордоном. Галя Мазуренко студіює філософію
в Берлінському університеті, а в 1923 р. емігрує до Чехословач�
чини, де, переповнена жагою пізнання, жадібна до знань,
водночас навчається в Українському вільному університеті,
Українському високому педагогічному інституті ім. М. Драго�
манова і в Українській студії пластичного мистецтва. «Писала
дисертацію, возячи з собою друкарську машинку, в лісі під
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Прагою, коли діти купалися у Влтаві. Спали ми в похідній
палатці, їли гриби, ожину, що попало! А коли прийшли
більшовики і знову почалися арешти і доноси, то я поїхала з
дітьми до Словакії, в гори, де щотижня мусіла продовжувати
свій дозвіл на перебування», – згадувала пізніше Г. Мазуренко.

У Празі часів Т. Масарика українські емігранти почувалися
набагато вільніше, ніж будь�де за кордоном. Тут Галя Ма�
зуренко жила до 1945 року, відтак із наближенням до кордонів
Чехословаччини Червоної армії перебралася до Лондона. На
чужині, з двома малими дітьми (синок, маючи нервові розлади,
потребував постійної опіки), без коштів, без знайомих, без
роботи... Доля знову випробувала її на міцність духу. І, як це
часто буває, вольові, дужі чоловіки ламаються під тягарем
випробувань, а м’які серцем, із тонкою душевною організацією
жінки вистоюють. Галя Мазуренко спочатку влаштовується на
підсобні роботи в друкарню, з роками утверджує себе як маляр
і скульптор. Людина, яка лікувалася від усіх життєвих негод
і депресій поезією і малярством, влаштовує у своєму домі
приватну художню студію. Тут вона збирає не якихось
особливо обдарованих людей, а тих, хто бажає навчитися
малювати, віком від двох до семидесяти років. Одна з її
студійок, сусідка по квартирі, згадує, як вона, вбита горем, ледь
не наклала на себе руки. Галя Мазуренко їй запропонувала:
«Приходьте малювати, може, Вам полегшає». Так вона вряту�
вала жінку від депресії, а та згодом, ставши вправною мист�
кинею, так оцінила уроки Галі Мазуренко: «Це була художня
терапія, бо наша вчителька мала серце, щире й добре до людей».
Цікаво, що сама наставниця у малярстві ніколи нікого зі своїх
учнів не критикувала, а завжди знаходила підстави їх похва�
лити, морально підтримати, наснажити, і тому всі вони досягли
своїх успіхів у царині малярства. Власне, у Великій Британії
Галя Мазуренко була знана радше як художник і скульптор. Її
мистецький і педагогічний талант приніс їй визнання і на
чужині, вона здобула визнання і багато років викладала у мис�
тецькому коледжі при Лондонському університеті, натомість її
поетичні твори були там майже невідомі.

Ми спинимося на празькому періоді творчості Галі Мазу�
ренко, адже, за твердженням Миколи Неврлого, «найвищого
художнього й ідейного рівня досягла українська поезія
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в діаспорі між першою і другою світовою війною у творчості
празької поетичної школи». У Празі Галя Мазуренко видала на
благодійні кошти поетичні збірки «Акварелі» (1927), «Стежка»,
«Вогні» (1939), «Снігоцвіти» (1941).

Широкий тематичний спектр поезії Галі Мазуренко роз�
гортається, як і палітра її малярських творів. Тут і античні
мотиви («І довго вміє ждати невбитий Мінотавр», «Гралися в лісі
вакханки Діоніса»), й алюзії та ремінісценції з європейської
літератури («І Лореляя гнівно кида речі опухлому рибалоньці
услід», і мотиви східної поезії («Гафізе, вчителю премудрий,
лікуй, лікуй наш дух», «Вино у чарці Лі$Тай$По... вино п’янке
у чарівних поезіях столітніх»).

У ранніх віршах Галі Мазуренко празького періоду пере�
важають ностальгійні настрої, меланхолійні емоції, рефлексії,
наснажені пейзажем чи твором мистецтва. Тут ще відчутне
сильне пісенно�фольклорне начало («Закрила вічі й чую рідний
край, співучий відгук мови України», «Світе любий таємний,
далекий, Так, як зоряні ночі Вкраїни, Як лелека, в ту світлу
країну, Я полечу туди, як лелека»). «Креп вигнання» (трагічна
метафора авторки) тяжіє над поезією Галі Мазуренко істо�
ричної тематики: чи то мотиви докняжої і княжої Русі, чи то
доба Козаччини. Звертаючись до сюжету про Ганну Ярославну
в однойменній поезії, вона зосереджується на розкритті
внутрішньої драми французької королеви як жінки, історії її
кохання до лицаря Де�Перрона: «Сама. Знеславлена, мовчазна
й горда Зажуриться на тихому узгір’ї Не за Парижем і не за
дофином, А за зозулею над стінами Крепі»). У ностальгійному
вірші, знесилена розпукою і думами про Україну, її майбуття,
вона сумовито констатує: «Одна земля, зруйнована й недужа,
нас породила у недобрий час». Філософ і теософ, наділена інтуї�
цією містика, Галя Мазуренко у своїх духовних візіях проникає
в часи козацтва і робить цікаве узагальнення щодо долі
українського народу: «Серед Дніпрових вод не згине характер$
ник, Бо характерник – наш народ».

Уже наприкінці життя, в Лондоні, осмислюючи тернистий
шлях України до волі і незалежності, поетка пише про мужів,
які «виростають з землі боронити свою Україну, бо знали Три
Роки Волі, і їм немає спину».

80 УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» подарував мені віру в себе



Сьогодні, за крутим віражем історії, знову настав час
боронити Україну – її мову і культуру, її честь і гідність. І як
нам тепер не вистачає таких жінок, лицарів духу і чину, як Галя
Мазуренко! Її жертовне служіння Україні на різних етапах
драматичної історії нашої Батьківщини – гвинтівкою вояка
УНР, пером і пензлем талановитої українки на чужині –
надихатиме нинішню молодь у протидії знавіснілій орді
українофобів, за волю і справжню нашу незалежність.

Народжений багатою землею проживає 
«злидарем», або Черпайте істину із джерел

(стаття)

Стєкольщиков Віталій, 
студент 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Журналістика» Миколаївського міжрегіонального
інституту розвитку людини Університету «Україна», місто Миколаїв

Останнім часом майже кожен житель Миколаївщини
зокрема та України в цілому, не лише відчуває, а й спостерігає
у реальному житті, як швидкими темпами Україна поділяється
на регіони не лише територіально, а й ментально. Проте
проходить повз увагу те, що кожен куточок нашої батьків�
щини, навіть найменший, має свою дивовижну й неповторну
культурно�мистецьку спадщину та неосяжний простому
пересічному історичний дух.

У наш час молодь є складовою ланкою благоустрою нашого
краю. На неї покладено багато надій щодо відродження
багатогранного потенціалу нашої області, але багато хто не
уявляє, яку роль відіграє Миколаївщина в житті такої могутньої
та величної держави, як Україна.

Хоча треба зауважити, а подекуди й замислитися, що нині не
існує жодного фундаментального краєзнавчого видання
Миколаївської області, яке б охопило її історію та сучасність як
хронологічно, так і тематично. Треба лише уявити, скільки
цікавих фактів пов’язано з історією Миколаєва і скільки
розкриває нам його сьогодення!

Сьогодні створюються об’єктивні передумови для відро�
дження кращих традицій українського краєзнавства, системного
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розвитку всіх його складових: науки, практики, освіти та преси.
Треба наголосити на тому, що лише останні роки Миколаївські
ЗМІ спостерігають тенденцію до збільшення краєзнавчих
досліджень минулого й сьогодення рідного краю, – не лише
художнього, а й наукового стилів.

Збільшення краєзнавчих досліджень і, відповідно, друко�
ваних матеріалів про окремі території пов’язано також із
розвитком науки, зростанням самосвідомості, почуттям на�
ціональної гордості представників передових прошарків
українського суспільства. Прикро констатувати, але сучасні
школярі, вивчаючи курс історії, географії, краєзнавства, не
намагаються навіть запам’ятати необхідного. А долею
Миколаївщини, її самобутністю та історично зумовленими
особливостями цікавляться лише митці, науковці та краєзнавці,
які свято закохані у свій суднобудівний край.

Хоча кожен житель міста білих акацій, від малого до старого,
повинен знати, що наша область є дуже розвиненою у багатьох
галузях, адже тісно співпрацює з усіма своїми сусідами,
підтвердженням того є гідна робота наших молодих спеціалістів
на багатьох підприємствах нашої Батьківщини. Чого лише варті
спортивні здобутки на державній і світовій аренах, а також
музичні передзвони Миколаївських соловейків, відлуння яких
чутно далеко за межами рідного краю.

На півдні область омивається водами Чорного моря. Це дає
змогу Миколаївщині тісно співпрацювати не тільки на
суходолі, а й завдяки морським транспортним зв’язкам. Цим
наша область відіграє важливу роль у житті нашої країни, адже
морський транспорт є найбільш прийнятним для перевезення
на далекі відстані. А сучасна молодь асоціює Чорне море лише з
можливістю непогано відпочити влітку.

Не останнє місце посідає Миколаївщина і в аграрній галузі,
тому що має у своєму активі понад 18 тис. кв. км. родючих
земель, що забезпечують високий врожай на державному рівні.
На території Миколаївщини знаходяться біля 85 річок
довжиною понад 1 тис. км., головна річкова принада Миколаєва
– Південний Буг, яка простягається через усю область і йде до
адміністративного центру міста Миколаєва. Саме тому малята�
першокласники не дарма, зображуючи рідний край, малюють
синє�пресинє небо та безкраїй, барвистий таврійський степ.
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Знайомство з літературою про сучасні досягнення краю
і його славне історичне минуле, про життя місцевих діячів�
революціонерів, героїв громадянських і Великої Вітчизняної
воєн, учених, письменників, передовиків праці викликає
у місцевого населення почуття, законне почуття гордості за своє
місто, селище або район. Проте жоден із них не намагається
бути пошукачем та патріотом Миколаївщини, хоча народжений
багатою землею, яка наділила його розумом та силою, щоб
славив він її на всіх усюдах. А вони (люди) шукають своє щастя
деінде, проживаючи «злидарями».

Чому?..

Культура online та значення традицій у сучасному
інформаційному просторі

(проблемна стаття)

СТОЛЯРОВА Лариса, 
студентка 2 курсу заочного відділення 

спеціальності «Здоров’я людини» Горлівського регіонального інституту
Університету «Україна», місто Горлівка

Кажуть, людина, яка не знає своїх коренів, не має майбут�
нього. А якщо йдеться про цілу націю?

Проблема популяризації у суспільстві загальної ідеї розу�
міння себе як громадянина�патріота власної держави і нащадка
багатої, різнопланової української культури була живою та
гострою упродовж багатьох років, але тепер, у роки незалеж�
ності, вона вимагає особливої уваги.

Багатонаціональна, щедра країна зі значним історичним
скарбом, перлина первісного, чистого духу, гідності та стійкості
– все це наша рідна держава. Духовність та цнота, сім’я, земля та
свобода були основою та головними орієнтирами життя
українців. Народні пісні чи твори знаменитих «митців слова»
просякнуті цим духом.

Але, гортаючи останні роки минулого тисячоліття та майже
півтора десятки років нового, відчуваєш, що все чіткіше проглядає
занепад не тільки української культури, але й загальний занепад
самобутньої культури майже будь�якої народності як такої.
Необмежені можливості до отримання знань та глобальний
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інформаційний простір зробив людину особою майже без
національності – про громадянство можна ще прочитати у пас�
порті, а традиційні обряди та свята рідної землі забуваються
і втрачають своє значення. Тепер усе частіше можна зустріти
українця, що ходить до церкви, святкує травневий Белтайн,
зороастрійський новий рік та день народження свого духовного
гуру�орка.

Відсутність системи в отриманні знань стає причиною
запаморочення та появи якоїсь незрозумілої суміші зі стилів та
культур, багато з яких зовсім не є притаманними нашому
регіону. Мова та гармонія спілкування втрачають позиції під
впливом коротких повідомлень, щаслива сім’я стає архетипом,
більш винятком, аніж правилом, і молоді люди не можуть
знайти своє місце у такому новому та водночас жорстокому
світі.

Та не варто втрачати надії. З одного боку, загальна ком�
п’ютеризація та глобальний технічний прогрес відриває молодь
від власної історії, відкриваючи їм заманливі віртуальні світи та
можливість подорожувати і спілкуватися, не встаючи з канапи.
Але з іншого, ще досить сильна у розумінні молодого українця
свідомість героїзму пращурів, що була всмоктана з материн�
ським молоком, залишилася в ньому з бабусиних казок та
сімейних хронік. Краса української мови чарує, а традиційні
орнаменти та побут продовжують привертати до себе увагу
теплом та щирістю.

Ще одним важливим фактором у розширенні впливу
української культури, як це не парадоксально, є мода. Важливі
соціальні, культурні, спортивні та політичні події, що від�
буваються у нашій країні, привертаюсь увагу до себе з боку
світової спільноти, що автоматично змушує українця відір�
ватися від екрану свого інтерактивного друга та з цікавістю
подивитися навколо і зрозуміти, наскільки гарним та неор�
динарним може бути рідний край.

Таким чином, світовий інформаційний простір сам зможе
послужити мостом, що перекинеться між загубленою у тенетах
молодою людиною та його власними майже втраченими
коренями. Небезпечно недооцінювати значення глобалізації у
питаннях культури, але, якщо звернути потік інформації до
іншого русла, можна досягти значних результатів, впливаючи
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на людей із незвичного ракурсу і підвищуючи значення
культури взагалі, виводячи її в реальне життя через призму
віртуального світогляду.

Інтернет�спільноти, клуби за інтересами, об’єднання україн�
ських літераторів, музикантів та майстрів народної творчості,
насадження літературної української мови у мережі стають
тими шляхами, що дозволяють школярам і студентам доторк�
нутися до перлин мудрості власного народу, побачити красу та
неординарність предметів мистецтва, почути живе Слово та
відчути себе нащадками козацтва, оборонцями загального
українського духу.

Гармонії між реальністю та інтерактивом, між старими
традиціями та рівновагою культур може бути досягнуто лише
при повному усвідомленні себе як особистості, бо неможливо
поважати традиції власного народу, не поважаючи себе.

Українська мова – це модно!
(твір$роздум)

ХАЛАЄВСЬКА Вікторія, 
студентка 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Журналістика» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

Напередодні виборів тема української мови і культури дуже
актуальна, адже кожен із кандидатів намагається знайти
найболючішу тему для основи своєї передвиборчої компанії.

Що ж таке сучасна українська мова? Українська мова – це
модно. Зараз її все частіше можна почути від молодих людей,
успішно перекладаються на українську мову зарубіжні видання,
і з кожним роком все більше авторів видають україномовні
книжки. Моє серце починає битися частіше, коли я чую рідну
мені мелодію гімну, або коли, виїхавши за місто подалі від
метушні, чую крізь мерехтіння сонячних променів ніжний спів
соловейка.

Україна – це територія, що поєднала в собі родючі
чорноземи, височенні гори, моря. Україна – жовта пшениця на
блакитному тлі небес. Землі, які виховали могутніх козаків,
талановитих кобзарів, мужніх солдатів. Наша держава має
багату історію, наші предки ціною життя заплатили за волю
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України, щоб вона гордо називалася незалежною, але все
частіше я розумію, що багато людей не цінують свою державу,
традиції, мову та історію. Усе це вже нині негативно від�
бивається на українській культурі.

Історично склалося так, що Україна розташована на
основних шляхах між Європою та Азією – це призвело до того,
що Україна ставала об’єктом впливів різних, часом проти�
лежних культур. У тому числі – мовних впливів. Через
Причорномор’я вона зазнавала впливів грецької цивілізації – як
античної, так і візантійської. Історія розвитку української мови
– це основа розвитку всієї культури українського народу.

Але чому солов’їну мову забороняли, принижували та
намагалися втоптати в землю протягом століть?

На початку 18 ст. указом російського царя Петра І у Східній
Україні було заборонено друкувати українською мовою
релігійну літературу. Це дуже позначилося на книговидавничій
справі. Українська мова функціонувала фактично лише на
західноукраїнських землях, які перебували у складі Австро�
Угорщини.

Гортаючи сторінки історії, я розумію, що, попри натиски,
солов’їна мова вижила, але не судилося нам жити спокійно і
навіть у 21 ст. нашу мову ніяк не залишають у спокої. Невже,
попри пережиті заборони і приниження, вирішальним роком для
української мови стане 2012 рік, коли влітку депутати Верховної
ради прийняли згубний для української культури та мови закон
про регіональні мови, що вщент розтоптав серця людей, які вірою
та правдою все своє життя відстоювали честь мови та України в
цілому. Чому люди, які вирішують долю нашої держави, стають
справжніми ворогами для української культури, яка
формувалася віками і може бути знищена одним законом?

У пострадянських країнах традиційно вважається, що все
імпортне набагато краще за вітчизняне, напевно, це заклалось і
передалось генетично у свідомості людей з часів тотального
дефіциту, але ж як можна зрадити рідну мову, якою писав свої
твори Тарас Шевченко, говорив Богдан Хмельницький, з цієї
мови розпочалася незалежність України.

Зберегти та відродити українську культуру можна, лише її
вивчаючи та розвиваючи. Потрібно подавати приклад іншим
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людям – розмовляти українською мовою, створювати без�
коштовні освітні програми для громадян, які могли б розкрити
очі на історію нашої держави, – як школярів, так і тих, хто вже
давно закінчив школу, і тоді солов’їну мову не згубить ніякий
закон. Не останню роль у формуванні патріотизму відіграє
освіта. Мені здається, що завданням школи в житті дитини є не
лише здобуття основних навичок та знань, а ще й виховання
свідомого українця, а як можна його виховати в російсь�
комовній школі, де традиції та звичаї, притаманні нашому
народу, ігноруються? Тому я виступаю проти можливого
введення російської як другої державної мови, адже в серці
у кожного українця є лише одна мова – українська.

Залишилися в Україні люди, які готові боротися за
українське. Хорошим прикладом для наслідування я вважаю
Олега Скрипку, який протягом багатьох років власним коштом
проводить етнічний фестиваль «Країна мрій», що дозволяє
зібратися небайдужим українцям і разом доторкнутися до
української культури.

Важливу роль у формуванні української культури відіграв
Богдан Сильвестрович Ступка – світла йому пам’ять, – який
протягом 1999–2001 років був міністром культури і мистецтв
України. Внесок Богдана Сильвестровича в українську ку�
льтуру важко переоцінити, адже він – людина�епоха, феномен
та справжній провідник національного колориту і непов�
торності. Він – утілення найкращих рис характеру наших дідів�
прадідів: їхньої незламної волі, гідності, невичерпної мудрості
та працьовитості.

Також визначною постаттю є письменник і поетеса Ліна
Василівна Костенко. Її творчий здобуток та вплив на культуру
безмежні, адже з самого початку творчої діяльності і донині
Ліна Костенко є провідним автором української літератури,
незважаючи на політичні та соціальні натиски.

Отже, підбиваючи підсумки, хочу сказати, що в Україні є
багато талановитих людей, і для збереження української
культури потрібна лише спільна віра всіх громадян у щасливе
майбутнє!

87РОЗДІЛ 3. Як ліпше дбати нині про українську мову та культуру?



Українці повинні 
перемогти в собі комплекс меншовартості

(стаття)

ХЛОПИК Ігор,
студент 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
Білоцерківського інституту економіки та управління 

Університету «Україна», смт. Рокитне, Київська область

Наше майбутнє – це наслідок дій, здійснених у минулому.
Майбутність держави визначається суміжністю ситуацій,
спричинених дією внутрішніх та зовнішніх факторів у ми�
нулому. Процес надто складний та багатогранний для простого
пояснення.

Людство, подібно машині, завжди мчало по часовій дорозі,
освічуючи арами лише декілька десятків метрів перед собою в

тумані майбутнього. Для ви�
вчення та прогнозування
майбутнього було створено
науку футурологію. Пробу�
ють прогнозувати його також
екстрасенси, віщуни та астро�
логи. Але, на жаль, навіть
найвизначнішим футуроло�
гам і найсильнішим екстра�
сенсам не вдається абсолют�
но яскраво та чітко освітити
світлом часову млу.

Що ж очікує на нас у
темряві нічної дороги, схо�
ваної за горизонтом розумін�
ня? На це питання дають
відповідь безліч наукових
праць та релігійних тракта�

тів, фантастичних романів і
філософських праць. Кожен із нас може знайти в них свою суть
і правду, свій спектр світла істини. Розмірковуючи над
працями, можна отримати безліч висновків, поєднуючи в
синтезі та аналізі добре і зле, швидкоплинне і вічне, прекрасне й
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гидке. Знайти консенсус, вивівши щось особливе і більш
вірогідне, ніж кожна із основ, але, разом із тим, не досконале, як
і кожна людина. Усе, що ми можемо, – це зменшити кількість
помилок до мінімуму.

Моя думка не претендує ні на абсолютну істину, ні на
винятковість – це просто ще один крок маленької істоти, на ім’я
Людина, до усвідомлення самого себе й велетенського світу
навколо. Набір думок і висновків на основі фактів. Політ думок
та фантазій.

Наскільки відомо, час – це порівняльна міра руху матерії,
що слугує також порівняльною координатою системи простору�
часу. Ніхто не може сказати точно, що це за явище і чому у нього
лише один напрям, пояснити закони та властивості часового
руху. Проте, кожен має змогу приймати послідовність рішень,
що призведуть до певних наслідків не лише для нього, але й для
інших людей. Це стосується і держав. Вони – як люди, із
власним характером, життєписом, злетами і падіннями. Ніби
гігантські колоніальні організми із власними неповторними
характеристиками, що керуються колективним розумом
громадян. І цей організм, рухаючись по спіралі часу, змінюється
як фізично, так і духовно: росте, міняється, вдосконалюється,
деградує, потрапляє під вплив інших організмів, розчиняється в
них або породжує нові колонії. Будь�який виклик історії може
мати дві основні розв’язки – оптимальний для певного народу
чи той, що веде до краху. За А. Тойнбі, до причин загибелі
цивілізації відносяться: егоїзм правлячої верхівки, а також
консерватизм і лінощі населення. Співставляючи ці причини
з сьогоднішньою ситуацією, бачимо не найкращу картину.
Українці подібні геніальній дитині, що проіснувала все життя
в підземеллі й вийшла назовні. Ми не знаємо, що робити
з раптовою свободою, стидаємося своєї суті, боїмося великих
дядьків навколо і мимоволі тулимося до них, шукаючи захисту.
З цієї точки зору – лише дві дороги: або ріст і дозрівання, або
деградація і розпад із повільним розчиненням в інших
культурах.

Зупинимося на оптимістичному сценарієві розвитку
українського суспільства, але без казкових міфів: безкоштовний
сир буває лише в мишоловці. Без наполегливої праці кожного
громадянина вище перераховане буде неможливим.
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Ось кілька факторів, що найбільше впливатимуть на
подальший розвиток України:

1) Стан громадян. Будь�якій країні для піднесення потрібні
освічені, вільно думаючі громадяни. Чим їх більше і чим більше
вони згуртовані – тим швидше прогресує держава. Даючи
українцям освіту, можна значно підвищити темпи прогресу
Вітчизни. Вкладені в освіту інвестиції таким чином повернуть�
ся у майбутнє у вигляді кваліфікованих кадрів;

2) Інвестування в галузі технологій, особливо інформаційних;
3) Культ братерства і прогресу, інформаційна боротьба зі

шкідливими звичками, широке розповсюдження за допомогою
ЗМІ ідеї самовдосконалення, толерантності, взаємодопомоги
значно прискорять розвиток суспільства;

4) Інтеграція з Росією та Євросоюзом, активна співпраця з
іншими країнами. Використання географічного розташування
України в ролі містка між Європою та Азією;

5) Добір людей із наймолодшого віку та їхня освіта згідно з
психологічними особливостями та талантами.

А ось ці фактори навпаки будуть перешкоджати розвитку
держави:

1) Менталітет людей, їхні рамки, досвід робити так, а не
інакше. Відкидання технологічних досягнень через звичку або
страх, бажання йти по простішій дорозі. Довічна проблема
українців – відсутність єдності, постійні суперечки і чвари;

2) Неосвіченими людьми легше керувати. Письменники,
журналісти та інтелігенція завжди зазнавали першочергових

репресій та режимів
з боку урядовців;

3) Конкуренція з
боку інших країн.
Жодна держава не
забезпечить україн�
цям світлого май�
бутнього, якщо вони
самі його собі не
збудують. Ніхто не
буде укладати угоди
собі у збиток. 
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Визнання і повагу міжнародної спільноти може отримати
лише розвинута демократична держава з гуманістичними
цінностями.

Люди повинні перебороти страх бути собою. Згадаємо Івана
Франка з ого просвітницькими ідеями, які не розуміла навіть
частина вітчизняної інтелігенції, чи Шевченка, засланого за свою
творчість. Чи могли ці видатні, безперечно розумні й талановиті
люди, багато жити і творити проти власної совісті? Безперечно
так, але вони вирішили бути собою, за що були засуджені.

Для вирішення цих проблем потрібно дати людям ідею, яка
б об’єднала регіони України в єдине ціле у прагненні до
розвитку. Ця ідея повинна базуватися на менталітеті українців
із урахуванням історичних та психологічних нюансів. Українці
повинні перемогти в собі комплекс меншовартості, зрозуміти,
що вони нічим не гірші за інших. Віра в те, що всі люди можуть
і повинні добиватися успіху, і кожен землянин заслуговує на
щастя, має бути у кожного українця.

Отже, якщо українці не помиляться у виборі, через пару
десятків років Укрїна стане одним із лідерів серед країн світу
і Євросоюзу. Яке майбутнє чекає на українців у такому разі?
Підвищення рівня життя, безліч цікавих винаходів, інфор�
маційна ера, технологічний прогрес, вирішення нових проблем
типу міграції чи забруднення атмосфери. Звичайно… Але є і
зовсім неочікувані події, прогнозовані на 2030�2035 рік на
основі закону Мура (емпіричного спостереження, згідно з яким
містськість нових мікросхем через періоди у 18�24 місяці
зростає приблизно вдвічі). Земна цивілізація на цей період
досягне етапу сингулярності, що кардинально змінить потік
людської історії, даючи людям безліч нових можливостей,
наприклад, створення штучного інтелекту, машин, здатних до
відтворення, інтеграції людини і машини та розвитку
біотехнологій. Ріст інформатизації, світової інтеграції та
глобалізації зітре культурні і мовні рамки, якщо вони не будуть
збережені людством штучно. Прогрес буде настільки швидким і
складним, що перестане сприйматися людським мозком. Це
стане кінцем людства у тому сенсі, якому ми його розуміємо
зараз, і зародженням нової цивілізації, що буде радикально
відрізнятися від усього, що ми знаємо до цих пір…

91РОЗДІЛ 3. Як ліпше дбати нині про українську мову та культуру?



Розпочинай свій майбутній бізнес 
із нанотехнологіями
(наукова журналістика)

ІОВА Ганна, 
студентка 5 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих 
і силікатних матеріалів» Інженерно�технологічного інституту

Університету «Україна», місто Київ

Нанотехнології – обличчя ХХІ століття. Досягнення
в розробці та виготовленні наноструктур найбільшою мірою
визначаються рівнем розвитку технологій, які дають змогу
з атомною точністю отримувати наноструктури необхідної
конфігурації і розмірності, а також методів комплексної
діагностики властивостей наноструктур, включаючи контроль у
процесі виготовлення (in situ) і управління на його основі
технологічними процесами. За багатьма прогнозами саме
розвиток нанотехнологій визначить обличчя ХХІ століття,
подібно до того, як відкриття атомної енергії, винахід лазера і
транзистора визначили обличчя ХХ століття.

Важливі наукові і технічні досягнення, що ґрунтуються на
розумінні та управлінні процесами на рівні атомів і молекул –
нанорівні, здійснюються в лабораторіях усього світу. На�
приклад, можливість керувати синтезом матеріалів на нано�
розмірному рівні вже зараз веде до створення нових
наноматеріалів із поліпшеними властивостями. Новизна
наноматеріалів виходить з того, що зі зменшенням розмірів
структурних елементів вони набувають принципово нових
властивостей. У віддаленій перспективі нанотехнології
приречені на ще більш революційні досягнення з можливим
впливом практично на всі галузі промисловості, включаючи
енергетику, охорону здоров’я, оборону, транспорт і електроніку.
Надаючи матеріалам та системам принципово нові якості,
нанотехнології забезпечують прогрес практично в усіх
існуючих галузях техніки і промисловості. І це справді так, тому
що нанотехнології управляють структурою матерії на
атомарному рівні, тобто на рівні, загальному для всього живого
і неживого. Сьогодні вони є основою більшості інноваційних
рішень у всіх сферах людської діяльності. Чи йдеться про
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генетику, клонування, бактерії або мікроорганізми, чи про нові
матеріали для автомобілебудування, продукти і переділи
металургії – скрізь і всюди інноваційні рішення так чи інакше
пов’язані з нанотехнологіями. Ця інтегруюча роль нано�
технологій висуває їх на одне з перших місць у сфері критичних
технологій, без розвитку яких сьогодні жодна держава світу не
може претендувати на конкурентний технологічний розвиток
і створення своєї інтелектуальної власності у сфері науки та
технологій.

Сьогодні у вітчизняній наногалузі потрібно не працювати
або робити кар’єру, а створювати бізнес. Якщо ви будете чекати,
поки хтось дасть вам робочі місця, то можете не дочекатися
цього ніколи. Сьогодні наноіндустрії потрібні люди, які здатні
не лише на неймовірні відкриття, але і вміють виготовляти
продукцію, а також реалізовувати її на ринках, долаючи всі
можливі перешкоди. Що таке – робити бізнес? Це означає
придумати «щось» нове, потім це «щось» виготовити, а після
цього продати. Так ось, придумати – нелегко, зробити – ще
важче, але найважче – продати.

У США і країнах Європи видатні вчені та винахідники –
далеко не бідні люди. Наші ж українські вчені дуже часто не
володіють підприємницькими навичками взагалі. Як це не
парадоксально, але вони створюють технології, які приносять
дуже великий економічний ефект, але зовсім не можуть їх
просувати й отримувати великі гроші за вирішення складних
завдань. Більше того, часто при виборі завдань вони і не
порівнюють їх з точки зору економічного ефекту, але ж зрозуміло,
що нове технічне рішення, яке дозволяє виробникові заощадити
мільйон доларів, буде оплачено набагато вище, ніж таке ж саме
з точки зору часу і працезатрат, та надає копійчану економію.

Ще кілька десятиліть тому найбагатші люди світу отри�
мували свій капітал у спадщину. Сучасна тенденція така, що
серед десяти найбільш багатих людей світу більшість – це люди,
які зробили капітал з нуля (взяти хоча б Білла Гейтса). В основі
кожного такого достатку лежать винаходи в галузі техніки,
виробництва чи продажу.

Останнім часом усе більше далекоглядних підприємців, які
розуміють перспективність та економічну вигоду нанотехно�
логій, вважають за краще вкладати кошти у високотехнологічні
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проекти. Про це добре свідчить динаміка зростання світових
наноінвестицій: 1998 р. – 0.5 млрд. дол., 2000 р. – 0.9 млрд. дол.,
2002 р. – 2.1 млрд. дол., 2004 р. – 11.8 млрд. дол., 2006 р. – 16.7 млрд.
дол., 2008 р. – 23.3 млрд. дол. Обсяг інвестицій у нанотехнології
в США за різними оцінками становить на сьогодні від 50 до 60%
від усіх світових інвестицій. На Україну ж припадає менше 0.5%
світових «наноінвестицій». І цільова державна програма
підтримки нанотехнологій взагалі тільки народжується.

Прибутковість і ризик. Необхідно зрозуміти і прийняти як
належне одну просту істину: дохід від інвестицій можна
отримати, тільки прийнявши на себе певний ризик. У будь�
якому бізнесі: чим більший прибуток ви хочете отримати, тим
на більший ризик вам доведеться йти. Є види бізнесу стійкі, зі
зрозумілими правилами гри, зрозумілими продуктами
і зрозумілими ринками збуту. Для них заздалегідь відомі дані
віддачі на вкладений капітал і, як правило, вона невелика,
оскільки добра прогнозованість цього бізнесу приваблює
велику кількість конкурентів. До такого роду бізнесу належать,
наприклад, автозаправні станції або продаж електроенергії. Тут
можливі збитки в окремі несприятливі періоди, проте відносно
загальної величини вкладеного капіталу вони невеликі.

З іншого боку, існують ризиковані види бізнесу, які
пов’язані з розробкою і просуванням на ринки нових продуктів.
Розробка їх вимагає часу та грошей, і тому заздалегідь перед�
бачити, чи вийде розробити справді хороший продукт і чи буде
він потім прийнятий споживачами, дуже складно. Ризик
невдачі такого бізнесу дуже великий – аж до повної втрати
інвестованого капіталу. Проте ж у разі успіху можна виявитися
першим і єдиним виробником гостро затребуваного продукту
і за рахунок цього одержувати протягом певного часу дуже
високі прибутки. Щоб наздогнати вас, конкурентам доведеться
витратити чимало часу і ресурсів.

У бізнесі прибутковість і ризик ідуть пліч�о�пліч, існують
одночасно. Ризик – це те, на що доводиться йти, якщо хочеш
досягти поставленої мети, але багато хто виявляються до нього
просто психологічно не готові. Якщо інвестиції у банківські
вклади мають передбачуваний результат, то про нанотехноло�
гічні проекти цього сказати не можна, оскільки життєві
повороти практично непередбачувані. Будь�який підприємець
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підтвердить, що до 96% свого часу він витрачає на боротьбу з
«ризиками», що виникли, – різними неузгодженостями, збоями
та неочікуваними ускладненнями. Тому, щоб вкладати гроші у
непередбачуване, треба постаратися все непередбачуване
прорахувати. За словами однієї мудрої людини, «той, хто не
вчиться передбачати і запобігати ризикам, ризикує сам вияви�
тися ризик�фактором, відлякує партнерів, інвесторів і, зви�
чайно ж, гроші».

Час – це гроші. Чим більше у вас є часу, тим на більший
прибуток у перспективі можна розраховувати. Це пов’язано
з багатьма чинниками.

По�перше, чим більше часу у вас у розпорядженні, тим менш
ризиковану стратегію ви можете вибрати. Другий важливий
чинник, що посилює вплив часу на підсумкову прибутковість, –
це ефект складних відсотків, коли отриманий прибуток сам
починає генерувати додатковий прибуток.

Конкуренція. Завтра хтось зробить те ж саме, але дешевше
і якісніше. Тому, щоб бути успішним у бізнесі, потрібно не
тільки створити і вести його, а й безперервно розвивати свої
конкурентні переваги:

• науково$технічні (якість наукових досліджень, можливість
розробки та виробництва нових товарів, ступінь оволодіння
існуючими технологіями);

• виробничі (низькі витрати на виробництво продукції,
якість продукції, повнота використання можливого устатку�
вання, вигідне місцезнаходження з точки зору транспорту�
вання, доступ до кваліфікованої робочої сили, висока про�
дуктивність праці, можливості виробництва різної продукції,
виконання замовлень споживачів);

• торгові (широка мережа збуту, доступ покупців до товару,
наявність власних магазинів, низькі витрати на продаж, швидка
доставка);

• маркетингові (висока кваліфікація співробітників відділу
продажів, технічна підтримка, акуратне використання
замовлень, різноманітність продукції, мистецтво продажів,
привабливі дизайн і упаковка, гарантії);

• професійні (особливий талант, ноу�хау, компетентність,
уміння створювати ефективну рекламу, здатність швидко пе�
реводити товари зі стадії розробки у промислове виробництво);
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• організаційні (рівень інформаційних систем, здатність
швидко реагувати на ситуації, що змінюються, та досвід);

• інші переваги (сприятливий імідж і репутація, низькі
витрати, вигідне розташування, приємні у спілкуванні та
доброзичливі співробітники, доступ на фінансові ринки,
правова захищеність) і т.д. і т.п.

Інформація. Доходи від інвестицій прямо пропорційні
якості інформації, якою ви володієте. Недарма Білл Гейтс
сказав, що в новому світі успіху досягне той, хто навчиться
правильно поводитися з інформацією, а вже він то на цій справі
розумівся, як ніхто інший. Інформація може потрапити до вас у
руки різними шляхами:

• моніторинг ЗМІ, що належать до потрібної галузі;
• шляхом розвитку контактів із експертами та аналітиками;
• через співробітництво з колегами та інвесторами;
• за допомогою вивчення зразків продукції конкурентів;
• за допомогою оперативної роботи та з інших джерел.
Врахуйте, що великі корпорації, які вам протистоять, мають

величезні розвідувальні служби, які можна порівняти (а часто
і поєднати) з державними. «Проте з ними ж неможливо
конкурувати!» – подумаєте ви, і будете неправі. Часто великі
компанії бувають неповороткі, а інформація, яка закликає до
масштабних змін у їхній діяльності, зазвичай доходить до їх
«мозкового центру» довго, проходячи крізь величезну
бюрократичну систему аналітиків і секретарів (а то й зовсім
ігнорується). Маленькі ж компанії, що складаються з декількох
співробітників, надзвичайно зацікавлені в розвитку та
розширенні, тому здатні миттєво реагувати на інформацію, яка
надходить, і використовувати її у своїх інтересах. Не треба
боятися конкурувати з гігантами тільки тому, що вони великі.
Динозавр може помітити здобич раніше, ніж вовк, але, щоб
зрушити з місця, йому треба затратити в тисячу разів більше
енергії.

Отримавши інформацію, її треба ще осмислити. Аналітик
у наноіндустрії грає набагато більшу роль, ніж, наприклад,
у сільському господарстві. Це пов’язано з тим, що тільки
систематичне вивчення всієї світової наноіндустрії в її взаємо$
зв’язках і розвитку може служити основою прийняття рішень.
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Для успішного аналізу треба вміти зіставити безліч аспектів
проблеми – від фундаментальних наукових основ до митних
питань. Аналітик повинен не тільки чудово знати фінанси та
інвестиційний менеджмент, а й мати навички з міждисцип�
лінарних знань у найрізноманітніших галузях: хімія, фізика,
біологія, інформатика, електроніка, математика, історія,
соціологія, психологія, наукознавство, технології, географія,
політологія тощо. Причому ці знання повинні бути не
розрізненими, а пов’язаними в єдиний системний світогляд. Де
знайти такі кадри? На жаль, стандартна система освіти поки що
далека від підготовки таких спеціалістів, тому навчитися можна
тільки самостійно.

Український філолог – рідкісний вид?
(проблемна стаття)

СКРИПНИК Вікторія,
студентка 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» 
Інституту філології та масових комунікацій 

Університету «Україна», місто Євпаторія, Крим

Вступна кампанія�2012 відзначилася не тільки рекордною
кількістю випускників, але й… нестачею абітурієнтів на філо�
логічні спеціальності. Чому ж так мало вчорашніх школярів
мають бажання присвятити себе українській мові?

Знецінення цінностей
Основною причиною непопулярності цієї спеціальності

молоді люди називають обмеження кар’єрного росту. Зазвичай
молодий філолог має два шляхи: у вчителі або в науковці. І тим,
і тим платять небагато. Якщо вдалося в рідному виші на кафедрі
«зачепитися» – це, можна вважати, дуже пощастило. Але таке
бачення можливостей для розвитку є досить вузьким. Письмен�
ник, сценарист, журналіст, редактор, рекламіст, радіо� й теле�
ведучий – усі ці професії неможливо уявити без досконалого
знання рідної мови, хоча такі галузі певною мірою відріз�
няються в плані специфіки від «чистої» філології та найчастіше
розглядаються як окремі напрями підготовки.

На відміну від школярів і студентів, досвідчені викладачі
вважають, що проблема криється в нівелюванні патріотизму як
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сучасної духовної цінності. Усього 20 років тому, після набуття
довгоочікуваної незалежності й небувалого піднесення на�
ціонального духу, любити Україну було престижно – зараз ми
мріємо про недосяжну й тому жадану Європу. Однак ці
залицяння перед ЄС не йдуть на користь міжнародному
іміджеві нашої держави, адже цивілізовані іноземці поважають
лише тих, хто поважає свій рідний край та його самобутність.

Існує навіть думка, що саме політика певних наближених до
влади осіб цілеспрямовано знищує все, що має безпосередньо
український характер – зокрема, і мовознавство, адже саме мова
завжди є серцем будь�якого народу. Використовуються
й досить сумнівні методи: наприклад, абітурієнтів, що подають
документи саме на філологію, можуть «переманити» на іншу
спеціальність. А хто за кілька років буде навчати дітей
правильній рідній мові – ця проблема мало кого хвилює.

Цю сумну тенденцію відмічає й кандидат філологічних
наук, доцент кафедри української мови та літератури
Університету «Україна» Олена Коломієць:

– Студенти до нас потрапляють не «завдяки» чому,
а «попри» що: попри непопулярність професії через політичні
ігри «народних обранців», а у зв’язку з цим – невпевненість у
можливості майбутньої професійної самореалізації, розпливчас$
тість кар’єрного майбутнього, попри проблеми зі вступом… Але,
з іншого боку, ми в цих людях упевнені – вони дійсно люблять
українську мову й довели це, встигнувши пройти чимало
випробувань на обраному шляху. Тому серед наших студентів
немає людей, які прийшли у професію випадково, адже кожен із
них уже зробив свій вибір, вибір на користь духовного розвитку,
без чого неможливе зцілення, за словами Ліни Костенко,
«гуманітарної аури нації». І чим більше людей це усвідомлюва$
тиме, тим більше шансів матиме наше суспільство, яке сьогодні,
на превеликий жаль, нехтуючи моральністю і духовністю, усе
оцінює лише крізь призму фінансових прибутків, забуваючи, що
такий шлях невідворотно затягує суспільство в кризову
безодню. І як би не пафосно це звучало, але слід пам’ятати, що,
якщо сьогодні ми дамо змогу розвиватися гуманітарній науковій
еліті, завтра вона зможе розвивати й удосконалювати
українську мову, гідно представляти країну на світовому рівні, і

98 УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» подарував мені віру в себе



саме в ній визріватимуть духовні провідники нації, які зможуть
стати для неї новими Мойсеями».

Сьогодні молодих мовознавців та літературознавців на
першому курсі навчається небагато, але саме ця кафедра є
однією з найактивніших у виші, адже курси історії української
літератури, риторики, ораторської майстерності викладаються
не тільки для студентів�філологів, а українська мова за
професійним спрямуванням є обов’язковим предметом, норма�
тивною складовою для програми будь�якої спеціальності.

Хмарочос без фундаменту
Окремо слід виділити вибір між українською та іноземною

філологією, який зазвичай робиться на користь останньої.
Стандартна лінгвістична освіта дає знання однієї�двох,
максимум трьох іноземних мов – і це варте пошани. Та річ у тім,
що глибоке розуміння граматичних механізмів – насамперед,
звісно, у рідній мові – допомагає швидше й ефективніше
вивчати будь�яку іншу. А переклад без досконалого фахового
знання мови, на яку, власне, він здійснюється, неможливий –
йому просто немає на що спиратися. На жаль, не всі це
розуміють, адже вважається, що з «поверхів» лінгвістичного
хмарочосу вид цікавіший. У тому ж Університеті «Україна» на
кафедрі теорії та практики перекладу лише на першому курсі
студентів навчається у декілька разів більше, ніж знавців
української. І це тільки майбутні перекладачі з романо�герман�
ських мов (англійської, німецької, французької, іспанської та
ін.), без урахування нещодавно утвореної кафедри сходо�
знавства.

Схожа картина спостерігається і в КНУ ім. Т. Г. Шевченка.
За даними сайту www.vstup.info, на кафедру англійської мови
тут подали документи 865 вступників, що значно більше
кількості заяв на вивчення української – 569. Не дуже відстає
і китайська – 429 вступників. Отже, чи не заговоримо ми за
кілька років китайською?

Звісно, не можна не згадати в цьому контексті й сумно�
звісний «мовний» закон, який радикально налаштовані націо�
налісти назвали «убивцею української мови». Можна довго
сперечатися, чи це продуманий хід, спрямований на про�
російську зовнішню чи антиукраїнську внутрішню політику, чи
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просто виконання передвиборчих обіцянок, чи справжня
турбота про людей, які за 20 років не встигли вивчити
державної мови. Але факт є фактом – красиві слова
«глобалізація» та «космополітизм» означають, по суті, втрату
національної неповторності, з’єднання в одне планетарне ціле.
Але хіба ми це не проходили вже?..

Черговий Рим?
Уявіть Вергілія, який випадково прокинувся в наш час і

дізнався, що Римська імперія зникла і що латиною більше ніхто
не розмовляє. І мало хто стане вчити мертву мову, аби почитати
його твори в оригіналі – якими б геніальними вони не були.
Адже так за кілька століть або навіть десятиліть подібне може
загрожувати й творам Котляревського, Шевченка, Франка… Бо
навіщо читати тих, хто боровся за мову, якої вже нема?

Та якими б серйозними не були проблеми, як би не
стискували обставини, завжди знайдуться люди, які готові
попри все боротися за свою культуру, за мову – її серце, за
унікальність свого народу. От тільки тих, хто свідомо робить
цей нелегкий вибір, стає все менше і менше…

Мій погляд на майбутнє України
(стаття)

ПИВОВАР Альона, 
студентка 2 курсу денної форми навчання 

Коледжу «Освіта» Університету «Україна», місто Київ

Не питай, що твоя країна може зробити для тебе,
запитай, що ти можеш зробити для своєї країни!

(Джон Кеннеді)
Україна – це моя Батьківщина, де я народилася, пізнала

тепло материнських рук, де пройшли незабутні роки дитинства,
де перше кохання заглянуло у моє серце, де бентежить
безмежна синь Дніпра… Я щиро переживаю за все, що
відбувається в нашій державі, і часто замислююся над тим, що я
можу зробити для процвітання моєї Батьківщини вже сьогодні.

Саме з нас починається Україна. На жаль, сьогодні вона
потребує допомоги. Мені прикро дивитися політичні новини,
бачити брудні ліси, ріки, чути лайку на вулицях. Сьогодні ми
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живемо в неспокійний час. Криза духовності людства; душі
людей зміліли в умовах боротьби за «своє місце під сонцем».

Сучасне українське суспільство – це нестабільність, безро�
біття, фінансова і політична кризи, нечесність і несправед�
ливість влади та в цілому народу, екологічні проблеми,
проблеми освіти, культури. Як же вирішити все це?

А для цього починати треба з себе, зі своєї життєвої позиції
та своїх ідеалів. Життя суспільства не стоїть на місці –
розвивається, вдосконалюється. Але це вдосконалення чомусь
інколи йде лише на користь людині, завдаючи невиправної
шкоди природі. Виходить, утворюється замкнене коло: людина
залежить від природи, але, прагнучи поліпшити своє буття, вона
цю природу нищить! Тому зараз у нашому суспільстві так
гостро постає проблема екологічного захисту. Проблема
порятунку Землі виходить на перший план людських турбот.
«Земля багата – народ багатий», – учить нас народна мудрість.
Здається, це дуже просто: не дозволяти собі забруднювати річку
або ставок, не засмічувати землю, якою ходиш, посадити дерево
чи квітку, очистити джерельце тощо. Але це «просто», мені
здається, є своєрідним тестом на людяність, на право
називатися частиною природи.

Антуан де Сент�Екзюпері писав: «Є таке незмінне правило.
Встав уранці, привів себе у порядок – і відразу ж наведи лад на
своїй планеті».

Нам, українцям, потрібно усвідомити, що не можна жити
одним днем, не можна сподіватися на порятунок із�за кордону,
не можна жити за принципом «моя хата з краю». Активна
життєва позиція, оптимізм, завзяття, самовідданість, відпо�
відальність кожного – це сила нації, це перспектива жити
в багатій, квітучій державі.

Є ще безліч болючих і невирішених проблем, які хотілося
б подолати у майбутньому. Та все ж свою рідну Україну я бачу
успішною в розвитку, щасливою в сьогоденні, впевненою
у завтрашньому дні.

Я бачу свою Україну справедливою і заможною європейсь�
кою державою, де кожна людина може зреалізувати свої
можливості, не шукаючи кращої долі за кордоном, де кожен, хто
бажає працювати, мав би роботу й гідну зарплату, а кожна
дитина може отримувати якісну освіту. Ми зобов’язані
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отримати гарну освіту, щоб через деякий час стати кваліфіко�
ваними фахівцями в різних галузях промисловості, медицини,
освіти та виробництва.

Мені б хотілося бачити нашу державу розвинутою в усіх
галузях, а людей – щасливими, з посмішками на обличчях.
Якщо людині сьогоднішній новий день приноситиме ще більше
радості, ніж учорашній, якщо у світі буде більше щасливих
облич, у житті кожного стане більше сонячного світла. Якщо всі
будуть цінувати своє життя і робити якомога більше корисного
для оточуючих і суспільства, тоді й майбутнє можна уявляти
безхмарним та щасливим.

Одним словом, майбутнє України я уявляю собі виключно у
світлих та яскравих фарбах. Але, щоб так було насправді, до
цього має докласти зусиль кожен із нас, а найголовніше,
потрібно мати в серці велику вір – віру в нашу Батьківщину.

Where is the smile? / 
Чому українці не посміхаються?!

(проблемна стаття)

МОРДАЛЕВИЧ Олена,  
студентка 5 курсу денної форми навчання  

спеціальності «Сходознавство» (арабська мова) 
Інституту філології та масових комунікацій 

Університету «Україна», 
місто Київ 

And generally – what has happened with the People? Why can�
not they simply enjoy their life? And what is the matter that each
passer�by everywhere is with «acid face»? But is not it a threat to
positivism or signal to raise alarm? Increasingly more frequently the
tendency is observed, when the Ukrainians turn themselves to the
specialists for help with the request to help to overcome fear, phobia,
depression or dependence. As the reason for the appearance of neg�
ative emotions in people serves precisely their relation to them�
selves, the absence of confidence, dependence on something, or sim�
ply human fear. «And what will people say?», «I do not know how
should I act?» – most frequently precisely so patients complain
about their relations in the family or the break of family relations,
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and also work or state
of depression, which
some patients are in.
It is not possible to
recount a quantity of
the Ukrainians, who
do not know the out�
put from the similar
situations, – or what
to do with the unfor�
tunate marriage.
However they under�
stand entire comp�
lexity of the situation,
the sense of their life
and can get out of a
situation or settle the
difficulties of unsuc�
cessful marriage.

There are obvious difference between Ukrainians and other wel�
fare countries. First, easily accessible alcohol, which can be pur�
chased at each angle, drugs and psychotropic medicines.

Honestly speaking, government continues brushing the moral
problems of society aside. It will be appropriate to say that these
oppressions or depressions are originally causes by appearance of
alcoholic dependence in Ukraine.

Psychological suffering – can be compared only with the
grenade in the hand, from which you took out the «linchpin» of psy�
chological diseases.

And as a result of such suffering the disturbance of cardiovascu�
lar, endocrine and respiratory systems appears. Specifically,
Ukrainians most frequently complain about these diseases. The
majority of the Ukrainians is not simply assured in their future. The
oppressed people cannot be appointed to prestigious job positions.

And as the result of this, their wages are reduced. People are also
not provided with appropriate medical service.

And actually, people are entirely tortured, filled with spite and
perceive reality apathetically.
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And this «nation» exists as a new generation and continuation
of the Ukrainian nation itself.

Be spilled!!! The Ukrainians are not sick!!!
A similar behavior of the Ukrainians – this is not only proper

response to the perception of the critical state of the very power of
Ukraine itself.

And this is clearly reflected, first of all in the political, econom�
ic spheres, and also in the cultural life of the country.

Specifically, the events, which occur in the country – critically
influence people.

These are only results and conclusions about how the Ukraini�
ans are worried of their children’s tomorrow and future. Fear and
pessimism catastrophically wrapped the country. Where did the
young generation disappear? Indeed they are very soon to dip into
the same sea of events. Really, they are not interested in their sub�
sequent life, are they? Today’s generation represents only the psy�
chological model of the behavior of its predecessors. But the gener�
ation of predecessors has demonstrated us not the best of their suc�
cesses recently. Another reason for the absence of smile on the face
of Ukrainians became their distorted attitude towards the positive�
ness as itself and the pleasant moments in their life. Society needs
explicit obstacles in order to pass to the new level of development.

However, this will become possible only from that moment,
when each, together or separately, wants to embark on the path of
changes.
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Розділ 4.

МОЯ УЛЮБЛЕНА КНИГА

Свобода і кохання 
(за новелою П. Меріме «Кармен»)

(відгук)

КОНДРАТЕНКО Вікторія, 
студентка 3 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» 
Інституту філології та масових комунікацій 

Університету «Україна», місто Київ

Мабуть, немає письменників, які б не писали про кохання та
свободу, бо кохання і свобода відіграють велику роль у житті
людини. Цю тему розкрив письменник М. Булгаков у романі
«Майстер і Маргарита», а також П. Меріме у новелі «Кармен».

На мою думку, свобода – це можливість робити вибір від�
повідно до своїх бажань, інтересів і цілей. А кохання – це
здатність пожертвувати заради коханої людини всім, у тому
числі собою.

Аналізуючи новелу «Кармен», ми бачимо, чим є для голов�
них героїв Кармен і Хосе свобода і кохання. Вони належали до
народів із різною культурою, що дуже відрізняло їх одне від
одного. Хосе – баск, а Кармен – циганка. Тут зіткнулися два
погляди на світ.

Для Хосе кохання – це щось постійне, незмінне, на все життя.
Заради коханої він пішов її дорогою, став контрабандистом –
тільки б завжди бути поряд із нею. Кармен – волелюбна і
жорстока жінка. Прояви волелюбної натури і вільного духу
позначилися не тільки на її характері, способі життя, а й на її
уявленнях про кохання. Вона не бачила в цьому прекрасному
почутті чогось постійного, такого, що могло б заволодіти серцем
назавжди. Це почуття виникало у неї спонтанно, було
нетривалим і могло раптово зникнути, як і виникло.

Хосе заради кохання міг пожертвувати всім, навіть
свободою. Для Кармен поняття свободи настільки велике, що
вона може відмовитися від кохання. Головна героїня розуміє
тільки вільне кохання, що підкоряється лише власним законам.
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Коли Хосе вмовляє її поїхати в Америку і почати там нове
життя, Кармен обирає смерть, бо смерть для неї і є свобода.
Понад усе Кармен прагне залишитися вільною, навіть, якщо
ціна за свободу – смерть. У її словах: «Я не хочу, щоб мене
мучили, а головне – не хочу, щоби мною командували. Чого я хочу,
так це бути вільною і робити все, що мені заманеться…» ? Ми
бачимо вияв циганського способу життя.

Ми не засуджуємо Хосе, бо в очах читача він є жертвою
кохання. Хосе – сильна людина і бачить усі вади своєї коханої,
але його почуття до Кармен сильніші за нього. «Стаєш
мазуриком, сам того не помічаючи. Гарна дівчина збиває вас з
пантелику, через неї б’єшся, стається нещастя, доводиться
жити в горах, і не встигнеш отямитися, як із контрабандиста
перетворюєшся на злодія».

У цій новелі Проспер Меріме показав нам сильні характери
головних героїв, їхні вчинки, різні погляди на свободу і
кохання, які привели Кармен і Хосе до трагічного фіналу.

Образ Воланда в романі М. Булгакова 
«Майстер і Маргарита»

(оглядова стаття)

КАЧАНОВА Ганна, 
студентка 2 курсу денного відділення 

спеціальності «Здоров’я людини» Горлівського регіонального інституту
Університету «Україна», місто Горлівка, Донецька область

Роман Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» можна з
повною відповідальністю назвати одним із найбільш культових
творів минулого століття. Незважаючи на гострий соціальний
дисонанс, що у свій час викликав роман серед читачів та літера�
турознавців, його продовжують читати в усьому світі.

І цьому є багато пояснень. Насамперед, Михайло Опана�
сович торкався питань, що були гострими та актуальними сто
років тому, та залишаються такими й дотепер – понять моралі,
честі, справедливості та, звісно, любові. Глибокий філософсь�
кий зміст твору примушує відкривати цю книгу знов і знов,
та кожного разу знаходити там щось нове і неординарне, що
викликає захоплення та знову спонукає до роздумів.
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Одним із найбільш неоднозна�
чних та цікавих персонажів у ро�
мані, на мою думку, є Воланд –
спокусник, отець Зла та пер�
ший просвітитель. Коротше
кажучи – Сатана. Він з’яв�
ляється на самому початку
книги та залишається неви�
димим свідком чи суддею
майже всіх подій, що від�
буваються надалі. Причому,
роль його та його клевретів
майже завжди залишається ви�
рішальною – у подіях із головою
літератора Берліоза та у непростих
стосунках Майстра з його критиками, –
усюди так чи інакше можна побачити чи відчути чиюсь темну
волю.

Але чи все є таким фатальним? Розглядаючи більш детально
кожну зустріч із цим персонажем, починаєш виявляти деяку
систему: «темний» незнайомець із очима різного кольору
кожного разу виступає як учитель чи справедливий суддя.
Берліоз та Бездомний, незважаючи на довгу та досить детальну
лекцію стосовно Божої суті Христа, що починалася зі слів
«У білому плащі з кривавим підбоєм, шаркаючою кавалерійською
ходою, рано вранці чотирнадцятого числа весняного місяця
нісана до критої колонади між двома крилами палацу Ірода
Великого вийшов прокуратор Іудеї Понтій Пілат...», продов�
жували вперто триматися власної думки: Христос був лише
історичним персонажем, а Диявола взагалі не існувало, чим
і викликали незадоволеність останнього.

Для Михайла Берліоза це закінчилося фатально – як і казав
незнайомець, він підсковзнувся на олії та скінчив своє життя
під колесами трамваю, і лише наприкінці роману, відвідавши
бал Сатани у вигляді відрубаної голови, щиро покаявся у
своєму безвір’ї.

Іван Бездомний потрапив до психіатричної клініки, коли
спробував наздогнати слуг Воланда – лицаря Коров’єва та
товстого кота Бегемота. Але, на відміну від покійного голови
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Массоліту, після знайомства з Майстром він зміг переос�
мислити свої погляди та вчинки та винести з нього корисний
досвід. І погані вірші він також писати перестав.

Надалі роль Воланда не змінилася – він продовжував карати
пожадливість, дурість, недалекість та інші людські вади, не
залишав без уваги хабарництво та бюрократизм. У легкій
гумористичній формі автор карав через своїх героїв людей із
темними помислами та «брудними» руками, мабуть, саме тому
роман викликав таке захоплення у читачів – людей, які самі
щоденно мали справи з подібними Варенухами чи Ліходєєвими.

Найбільш яскравим прикладом виховної діяльності
Воланда був його виступ у театрі, де його слуги дивували
глядачів небаченими раніше фокусами – відірвали голову
конферансьє, що вимагав пояснити йому сутність трюків,
викликали дощ із червонців та відкрили для дам модний салон,
де кожна могла взяти собі одяг, взуття чи парфуми на вибір. Не
варто навіть і казати, що гроші перетворилися надалі в обгортки
до цукерок, а модниці після закінчення виступу відправилися
додому у спідньому. Цим відкрили вони зацікавленому Князю
Тьми потаємні сторони душі – жадобу та пихатість, наївність та
схильність до яскравих явищ.

Таким чином, образ нашого героя, незважаючи на виключно
темну сутність, отримує дещо іншу полярність – не абсолютне
зло, але істота, що спонукає до дії, карає чи милує у прагненні
загальної гармонії та порядку.

Залежно від того, наскільки людина була чесною, порядною
чи стійкою, змінювалося й ставлення до неї з боку нашого героя.
Маргарита за свої страждання та терпіння отримала Майстра,
Майстер – спокій, а Понтій Пілат, що був покараний за свою
боягузливість на багаторічні страждання, набув прощення.

Виходячи з усього вищезазначеного, у нас складається
зовсім інший образ «фатального незнайомця» з Патріарших
ставків – не кат, але суддя; не негідник, але учитель. Сутність,
що стає на сторожі правди та справедливості, що вимагає
загального порядку та йде для досягнення цієї мети іноді
жорстокими, але повністю виправданими шляхами. Хранитель
всесвітньої рівноваги, той, хто стежить за кожним кроком та
реєструє помилки – таким виступає Воланд у романі Михайла
Опанасовича. А сам творець ще раз нагадує нам, що немає
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світла без темряви, і неможливо повністю оцінити світ любові
та красу щирих вчинків, не маючи перед собою темних
прикладів, неможливо досягнути мети, не заплативши за це.
І ніколи не варто розмовляти з незнайомцями.

Світло наприкінці тунелю
(рецензія на повість Богдана Мельничука та Ніни Фіалко

«Роксоляна, декан і жлоби»)

КОРНЕЛЮК Наталія, 
студентка 2 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» 
Тернопільського коледжу Університету «Україна», місто Тернопіль

Останнім часом дедалі менше людей звертаються до книж�
ки. Сучасна молодь надає перевагу інтерактивним технологіям
і радше просиджує час в Інтернеті, ніж за хорошою історією.
Звичайно, хотілося б привернути увагу до книги не лише як до
певного джерела інформації, а й як до цікавого способу
провести вільний час. Хочеться вірити, що нині в Україні
творять такі автори, які своїм літературним текстом зможуть
«прив’язати» сучасне покоління до сторінок.

Зокрема, це стосується останнього твору відомих авторів
Ніни Фіалко та Богдана Мельничука – «Роксоляна, декан і
жлоби» (Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 128 с.). Богдан Іванович
Мельничук – знаний письменник, редактор, журналіст,
краєзнавець, заслужений діяч мистецтв України, лауреат
багатьох премій, член національних спілок журналістів та
письменників України і викладач нашого коледжу. Можу
сказати, що повість справді варта уваги, оскільки висвітлює
теми наболілі, повсякденні. Особливо такі проблеми хвилюють
студентів і батьків, які оплачують навчання дітей.

Насамперед, це тема грошей і потреби в засобах до
існування. Доволі чітко показана проблема корумпованості
у вищих навчальних закладах. Тут же, звертаючись до змісту
тексту, можна зрозуміти, що головна героїня – розумна дівчина
і має потяг до навчання, але змушена відмовитися від своєї мрії
через нестачу коштів. Хіба не повинна б така студентка мати,
скажімо, грант на навчання і стипендію? Насправді ж, диплом
можна не тільки вибороти, тяжко навчаючись і докладаючи до
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цього зусиль. Його можна також купити, коли покласти певну
суму грошей у кишеню викладачів чи декана. Таке ставлення
знецінює документ про вищу освіту, відбиває у студентів
бажання вчитися, чи то необхідність навчання.

У повісті також показано проблему людської зажерливості,
бажання до накопичення якнайбільших статків. На основі
написаного аналізуємо: рідні сестри, доволі багаті люди (в одної
дочка працює за кордоном і непогано заробляє, інша має
власний бізнес), і ті відмовляють у проханні, хоча можуть
допомогти. Вони переживають насамперед за власні проблеми
і трясуться над кожною витраченою копійчиною. Деколи таких
героїв також стає жаль, адже розумієш і їхні тривоги. Але знову
ж таки, виникає відраза через елементарні людські почуття.

Єдині персонажі, які не викликають і краплі співчуття, – це
Теодозій Михайлович (Дозік) і рекетир. Перший, хоча і володіє
статками, повністю позбавлений звичайних людських почуттів
і щиро вірить у те, що гроші можуть зробити щасливим. Іронія
полягає в тому, що слабкий свого часу в навчанні Дозік –
слабкий настільки, щоб не вміти додати до одного один, тепер —
успішний бізнесмен. А от мама Роксоляни, Тетяна Павлівна,
в минулому кругла відмінниця, змушена просити грошей у того,
хто у неї ще зі шкільної лави списував. Болісно не від жалю,
а від думки, що це реальність, яка може з часом перерости
і в чиюсь особисту проблему.

Читаючи цю повість, зіставляєш себе з героями й аналізуєш
їхні дії; саме тому можна легко проникнутися духом і атмос�
ферою, що панує у книзі. Напевне, саме через простоту почуттів
Роксоляни та її матері історія сприймається легко і швидко
читається. Не зважаючи на буденність сюжету, він приємно
дивує динамічністю та оригінальним розв’язанням проблеми.
Варто згадати і своєрідну моральну битву між духовно чистою
і світлою Роксоляною та розбещеним легкими грошима Теодо�
зієм. Не дивно, що автори назвали головну героїню, горду
і непохитну в своїх принципах студентку, Роксоляною, як її
прототип – відому Настю Лісовську з Рогатина.

У найліпших традиціях повчальних історій усе закінчується
позитивно: найкращих студентів забирають на стажування до
Америки, даючи їм змогу отримати вищу освіту й набути
практичного досвіду роботи. Батько дівчини, з яким сім’я
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втратила зв’язок напередодні випадку, віднайшовся – Тетяна
отримала від нього листа. Для старшої із сестер – Єви – така
життєва ситуація виявилася хорошим уроком, що примусив
переглянути свій світогляд.

У цій книжці, як на мою думку, є суттєвий недолік. Перша
поява персонажів, які фігурують у творі, супроводжується
довгими монологами, що дещо неприродно для художньої
книги. Звичайно, вони відіграють свою змістово�стилістичну
роль і допомагають читачеві глибше зрозуміти ситуацію, від�
повідні почуття героїв, але час від часу відволікають увагу від
основної сюжетної лінії.

Коли ж не зважати на цей та інші дрібні недоліки, то книга
захоплює з перших сторінок, допомагає осмислити життєві
проблеми і проаналізувати власне життя. Вона також спонукає
до дій у плані реорганізації системи освіти як у школах, так і в
університетах.

Я не осуджую тебе…
(рецензія на твір 

Гарольда Роббінса «… І я не осуджую тебе»)

ЛІТВІНОВА Тетяна, 
студентка 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Журналістика» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна» 

село Старі Петрівці, Вишгородський район, Київська область

Моєю улюбленою книгою є твір Гарольда Роббінса «… І я не
осуджую тебе». У цій книзі розповідається про людські сто�
сунки, які часом складаються не дуже вдало. Світ так побудо�
ваний, що не завжди все йде так, як нам би хотілося, але це не
привід впадати у відчай, опускати руки, впадати у депресію.

Хочу сказати декілька слів про автора. Гарольд Роббінс – це
псевдонім Френсіса Кейна, який узяв його на ушанування
родини, яка його всиновила. Народився Роббінс у Нью�Йорку
1916 року. Він рано почав працювати, багато змінив професій –
із 1927 до 1931 року був посильним у маклера, продавцем,
кухарем, касиром. Після служби на флоті працював у галузі
харчової промисловості, завдяки чому став мільйонером. Але
1939 року в результаті спекуляцій на біржі став банкротом.

111РОЗДІЛ 4. Моя улюблена книга



З 1940 року працює клерком у кінокомпанії «Юніверсал
Пікчерс». У 1942 році стає керуючим відділу планування цієї
кіностудії. З 1957 року Гарольд повністю присвятив себе літера�
турі. Роман «… І я не осуджую тебе» був написаний у 1953 році.
Його буквальна назва – «Парк Авеню, 79». Цей роман був
успішно екранізований.

Я прочитала цю книжку п’ять років тому. Незважаючи на це,
вона й досі залишається моєю улюбленою книгою. У цій книжці
розповідається історія молодої дівчини, яка протягом свого
життя змінюється. Змінюються її навички, звички, характер,
вона стає дорослішою. Починає розуміти речі, які раніше не
розуміла. Стає більш стриманою, холодною, впевненою у собі,
починає розуміти, чого саме їй хотілося б у цьому житті.

Книга поділяється на три розділи, як поділяється і життя
головної героїні. Кожного разу, коли щось змінюється в житті
дівчини, – змінюється і її ім’я.

Спочатку перед нами постає молода гарна відкрита та
відчайдушна дівчина, яка готова у будь�яку хвилину прийти на
допомогу. Її звати Марджа. Вона живе зі своєю матір’ю та
вітчимом, який постійно її ображає. Після смерті найріднішої
людини в цьому житті кожної людини, матері, вітчим ґвалтує
Марджу, і вона вагітніє. З ненависті до вітчима дівчина ріже
його ножем, через що потрапляє до в’язниці.

Після в’язниці виходить на світ інша людина, з іншим ім’ям
– Мері. Мері вже не така наївна та добродушна, вона –
самовпевнена, агресивна. Дівчина починає розуміти, що вона
подобається чоловікам, і вони можуть їй добре віддячити, якщо
вона іноді буде до них ласкава. Мері впевнено користується
своєю зовнішністю – продає себе. Але ця робота карається
законом. Мері потрапляє на гачок детектива. Її арештовують.

«Так більше не може продовжуватися», – промайнула думка
в голові Меріан. Продавати себе – це вже не її рівень. Вона
починає набирати молодих гарненьких дівчат для свого бор�
делю. Меріан стала зухвала, нахабна, відверта, звисока поглядає
на чоловіків (вони для неї лише здобич, яку вона, за бажанням,
може з’їсти). Протягом свого життя Меріан ганялася за
ідеалами, їй здавалося, що все вона може здобути сама, їй не
потрібна чиясь допомога. Також прикро бачити, що за своє
життя дівчина так і не покохала по�справжньому. Можливо,
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Меріан занадто любила себе, і для інших у її серці просто не
вистачало місця. Можливо, вона гадала, що треба контролювати,
стримувати себе, щоб не закохатися, бо все одно з цього нічого не
вийде путнього. Меріан постійно думала раціонально, навіть
коли вона була молодою дівчиною, ніколи не піддавалася
емоціям, саме цим вона вбила в собі усі набуті жіночі риси.
Звичайно, не можна залишати осторонь і той факт, що її було
зґвалтовано, коли Мері була ще цнотливою дівчиною. Смерть
матері, вагітність, в’язниця, відсутність будь�якої допомоги,
самотність – усе це відіграло свою роль у формуванні характеру.

Але були в її житті й ті люди, які з радістю прийшли б на
допомогу, якби вона покликала їх. Дівчина цього не зробила. Не
зробила, бо не хотіла бути в боргу перед кимось. Нею керував
холодний розум. Мері вбачала, що матеріальні блага зроблять її
щасливішою, бо за свого життя вона цього не мала.

Я вважаю, що не можна засуджувати кожну людину, яка
стає на слизький шлях. Можливо, ця людина не розуміє повної
значущості майбутніх наслідків. Можливо, ця людина вважає,
що це – єдиний вихід зі складної ситуації. Звичайно, в цю
ситуацію може потрапити не кожен. Але пройти повз людину,
яка потребує допомоги, – найбільша помилка, яку може скоїти
будь�яка людина. Саме такий вчинок потребує осуду.

Чіпка Варениченко – головний герой роману 
І. Нечуя�Левицького 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
(Захисна промова / Звинувачувальна промова)

МІХЄЄВ Юрій, 
студент 3 курсу спеціальності «Видавнича справа 

та редагування» Інституту філології та масових комунікацій 
Університету «Україна», місто Київ

Захисна промова
Головний герой роману І. Нечуя�Левицького «Хіба ревуть

воли, як ясла повні?» – Чіпка Варениченко. Це – селянин�
бунтар, невтомний шукач правди, котрий зрештою зійшов на
криву стежку боротьби і став «пропащою силою».

На перших сторінках твору Чіпка – це широкоплечий двад�
цятирічний парубок із гострими карими очима, довгобразим
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лицем, одягнений у білу вишивану сорочку та просту свиту, на
голові – решетилівська шапка. Чіпка – небагатого роду. Серед
інших парубків його вирізняє дуже палкий погляд, гострий, як
блискавка. Було видно, що це сміливий парубок, але пройнятий
якоюсь тугою.

Чіпка зростав у злиднях, в атмосфері недоброзичливості і
ворожості. Тільки бабусині казки розширювали світогляд
хлопчика, примушували його задуматися, викликали в нього
часом далеко не дитячі запитання. Вже у дитинстві, коли Чіпку
за впертість прогнав багатій Бородай, він поніс у серці гірке
почуття ненависті на долю, що поділила людей на хазяїв та
робітників.

Вразлива душа і допитливий розум прискорюють визріван�
ня Чіпки. Його добре, гаряче серце, розбуджене побаченим чи
почутим, довго не могло заспокоїтися. Розповіді діда Уласа про
кріпацьку долю, зокрема про нещасливу долю батька, важким
каменем придавили душу Чіпки. Він багато передумав і
перестраждав у ті дні.

Дуже болісно Чіпка реагував на несправедливість. Так,
роздуми Чіпки у зв’язку з несправедливим відбиранням землі –
це різкі переходи від сподівань жити щасливо на своїй землі до
гірких розпачливих настроїв і болісних думок про кривду, про
лихо, з тенет якого не вирватися трудівникові. У важку
безсонну ніч він веде гарячкову розмову з самим собою. Чесна
і бентежна душа Чіпки розривається від неправди, яка панує
у світі сильних. А коли чиновник із цинічною відвертістю
вимагав від нього хабара за право працювати на своїй же землі,
кривда вразила Чіпку просто в серце, і саме в цю мить він
втратив не лише ниву, а й віру у справедливість. У ньому знову
закипіла ненависть, але, на жаль, не тільки до гнобителів та
їхніх прислужників, а й на все людство. Це той психологічний
момент, який проливає світло на подальше часто сліпе
бунтарство зневаженої та окраденої людини.

Своє горе і чорну безнадію Чіпка починає топити в чарці.
А від пиятики вже пряма дорога до грабунку. Мотиви злочин�
них дій парубка – це болі змученої душі, кричуща соціальна
несправедливість. Ось що штовхнуло вчорашнього хлібороба,
щасливого своєю працею, на шлях грабіжництва. Чіпка вважає
ці вчинки відбиранням свого ж добра, привласненого іншими,
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багатшими, сильнішими. Він вважає, що своїми діями рівняє
багатіїв із бідняками.

Прагнення помсти насильникам ще більше поглиблюється в
Чіпки після катування його екзекуторами в день придушення
селянського бунту. З його вуст злітають гнівні слова, в яких
звучать і біль, і грізне застереження гнобителям.

Роздумуючи і над своєю особистою недолею, і над всена�
родним лихом, Чіпка усвідомлює соціальні корені неспра�
ведливості. Для нього стає очевидним, що на трудівника
«налягли» і пан, і піп, і шинкар, і «свій брат�багатир».

На якийсь час, зокрема під впливом лихого «товариства»
з декласованих елементів, Чіпка опустився на саме дно життя,
чим гірко образив матір. Проте все, що було доброго у його
натурі, змогло взяти верх і перемогти. Він знайшов у собі сили
перепросити матір, повернути її в рідну хату. Чіпка одружу�
ється з Галею, ніжно її любить, поважає матір, працює в
господарстві, щиро й безкорисливо допомагає усім, хто
звертається до нього за підтримкою. Він «тепер соромився свого
давнього безпуття, тієї кривавої стежки, якою він думав дійти
до щастя».

Коли пішли розмови про земство, про вибори гласних,
Чіпка, не зважаючи на те, що становий Дмитренко радив
вибирати туди панів, закликає громаду захищати свої інтереси,
а не «даватись панам у руки». Серед інших гласних від селян
Чіпка виділявся громадянською мужністю, прагненням
відстоювати права трудящих. Тому селяни�гласні всупереч волі
дворян та чиновників обирають його членом повітової земської
управи. Але пани все зробили, щоб «очистити» свої ряди від
«мужика», і Чіпку наказом губернатора було виведено з управи
«по неблагонадежности».

Болюча кривда, що знову впала, як грім із ясного неба, на
Чіпчину голову, відверта, кричуща несправедливість і були тим
останнім поштовхом, що зламав життя правдошукача і
зіштовхнув його на стежку сліпої помсти. Селянин відчув на
собі, що панська правда гірше крадіжки, розбою. Не знайшовши
справедливості і вище, Чіпка став мститися направо й наліво,
бити наосліп. Грабунки та вбивства звели нанівець його
протест. Це була помста скривдженої, зневаженої, зацькованої
людини всьому світові, який, як йому здавалося, був проти
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нього. Саме те, що він був людиною доброю, щирою, робило його
відкриту душу дуже вразливою до несправедливості. Образа на
весь світ була дуже гострою, а безвихідь ситуації, в яку він
потрапив, здавалася нездоланною. На жаль, Чіпка не зміг знайти
іншого шляху боротьби проти гнобителів, крім помсти.

У даному разі це – дії людини, доведеної до відчаю, загнаної
долею у глухий кут. Він є жертвою обставин, тому ми маємо
з розумінням поставитися до вчинків Чіпки та виявити до нього
співчуття, поблажливість і милість.

Звинувачувальна промова
Головний герой роману І. Нечуй�Левицького «Хіба ревуть

воли, як ясла повні?» – Чіпка Варениченко. Це – селянин�
бунтар, шукач правди, котрий зрештою зійшов на криву стежку
боротьби і став «пропащою силою».

Чіпка походив із бідної сім’ї, зростав у злиднях, в атмосфері
недоброзичливості і ворожості. Звичайно, бідність спонукала
до пошуку шляхів, які допомогли б вирватися із злиднів, але всі
його намагання терпіли невдачу. Після того, як у Чіпки, вже
дорослого, було відібрано землю, він почав пити. А від пиятики
прямий шлях – до грабунку. Вчорашній хлібороб стає на шлях
грабіжництва. Ці вчинки він вважає відбиранням свого ж добра,
привласненого іншими, багатшими від нього, сильнішими,
рівнянням багатих із бідними. Він бере участь у селянських
бунтах, після придушення яких ще більше озлоблюється.
А після одного з таких бунтів він опускається на саме дно
життя, гірко образивши своїми вчинками матір. Проте на
деякий час він усе ж знаходить у собі сили покінчити
з сумнівним способом життя, перепросити матір, повернути її в
рідну хату. Він одружується, веде господарство, допомагає
людям, які звертаються до нього за підтримкою. Він навіть
соромиться свого колишнього безпуття.

Та все скінчилося, коли пішли розмови про вибори гласних.
Не зважаючи на те, що становий Дмитренко радив вибирати
панів, Чіпка Варениченко закликає громаду захищати свої
інтереси, «а не даватися панам у руки». Дух бунтарства знову
спалахнув у ньому. Селяни�гласні, всупереч волі дворян та
чиновників, обирають його членом повітової земської управи.
Але через деякий час Варениченка наказом губернатора було
виведено з управи «по неблагонадежности».
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Після цього, озлобившись на несправедливе, як він вважав,
рішення, Чіпка намагався його оскаржити. Коли йому це не
вдалося, він став мститися всім без розбору, бити направо й
наліво, бити наосліп. Грабунки, вбивства зводять нанівець його
протест. Кров загублених жертв, смерть ні в чому не винних
людей невитравним тавром заплямовують Чіпку. Власне
кажучи, він із правдошукача перетворився на звичайного
кримінального злочинця.

Невміння знайти інші шляхи боротьби проти своїх кривд�
ників, «крива стежка» бунтарства зробили Чіпку «пропащою
силою». Навіть найшляхетніші поривання перекреслюються
злочином. Добро завжди прекрасне, а зло – потворне та огидне,
хто б його не вчинив. Грабункам та вбивствам, тим більше без
розбору, не може бути якихось інших оцінок, крім беззасте�
режного осуду.

Змінена сутність Сили, 
або Чи насправді смерть є запорукою перемоги?

(рецензія на роман Дари Корній «Гонихмарник»)

ПАТРА Світлана, 
студентка 6 курсу заочної форми навчання 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» 
Інституту філології та масових комунікацій, 

учасниця першого складу студентського Медіа�центру 
Університету «Україна», 

село Волошинівка, Баришівський район, Київська область

Є в Україні письменниця, яку звуть Дара Корній. Наш
матеріальний світ знає її як Мирославу Замойську. Чи не
гарний початок для казки, так? Можливо, і так... Багато книжок
вона написала, серед них – «Гонихмарник». Жанр роману –
міське фентезі. Це класичне фентезі, тільки дія відбувається
у нашому реальному світі, і дуже сильно пов’язана з містом,
у даному разі зі Львовом. Книгу було опубліковано видавницт�
вом «Клуб сімейного дозвілля» (2010). Того ж року «Гони�
хмарник» отримав 3 премію на «Коронації слова» в номінації
«Роман».

За сюжетом книги, головна героїня, дівчина Аліна закоху�
ється. Це для будь�якої дівчини здається дивом, для світу ж –
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одна із тисяч історій. Звичайних історій. Та ця історія –
нетипова, бо хлопець, якого вона любить – незвичайний. Він –
дводушник. У ньому живуть дві душі. Одна – смертна, людська,
інша – майже безсмертна, а саме – гонихмарник, або ж –
градобур, зле обличчя гонихмарника. Зла сутність виявлялася
особливо яскраво тоді, коли жінка народжувала дводушнику
спадкоємця, – під час пологів вона помирала. Яка мати захоче
таку долю доньці?! Про інші ознаки гонихмарника�градобура
оповідати не буду, бо й читати стане не цікаво. А книжка дійсно
варта бути прочитаною.

Отже, такий він – дводушник. Однак, і сама дівчина не така
проста, як здається. Аліна походить із родини, де від матері
до доньки передається дар. Вона розуміється на травах, тобто
вона – знахарка�травниця. Згодом виявиться, що Аліна –
нащадок козаків�характерників. Отже, два антагоністичні світи
перетнулися. Вони й раніше перетиналися, однак все закін�
чувалося однаково: дівчина, не в силі полюбити та прийняти
темну сутність хлопця – градобура, покидає його, або й зовсім
не відповідає взаємністю. Помста градобура жорстока – згодом
її обранець помирає. Так було до Ірини, мами Аліни.
Покохавши дводушника, Іринка, як і багато поколінь до неї, не
приймає його темної половини і тікає. Однак їй удається
зберегти життя своєму наступному обранцеві, Василеві. Так
Аліна виростає у повній родині, сповна відчуваючи як
материнську, так і батьківську любов.

Аліна ж пішла далі матері. Покохавши дводушника, вона не
відмовилася від нього. Вона… позбулася ворога. І тут виявляє�
ться одна цікава особливість роману. Головна героїня не вбиває
градобура, хоч і може. Ні, вона змінює його сутність. Пере�
селившись, завдяки Аліні, у тіло її подруги, гонихмарник ніби
забуває, що колись був лютим, руйнівним градобуром… Ба
більше, отримавши «квартиранта», подруга головної героїні,
яка до того була сліпою, – прозріває. Так, наче чарівний
«квартирант» надав їй очні диво�протези… Хтось скаже, що далі
може бути всяке, що темна природа гонихмарника може вийти
таки на волю. Однак, навряд чи це можливо. Адже жінка за
своєю суттю ніколи не була руйнівницею…

Ще одна цікавинка роману – протилежності, які не нама;
гаються знищити одне;одного. Такими є Дід– козак�харак�
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терник, предок Аліни, і Юрко – душа міста Львова. Більш
цікавої парочки годі й вигадати: кремезний козак�характерник,
утілення віри язичницької, і білявий хлопець, схожий на
янгола, – втілення віри християнської. Виникає запитання, що
ж насправді було у книзі: чи то пекло і рай у черговий раз стали
на герць за душі людські, чи то все – справа рук прадавніх
божеств, одні з яких стоять на сторожі гармонії світової, інші
ж випробовують ту гармонію на міцність. І людей разом із нею.
І дід, і Юрко, як можуть, допомагають закоханим. Хоча
допомога Діда спочатку здається перешкодою на шляху
закоханих, однак, ця перешкода насправді – перевірка. Пере�
вірка того, чи справді проста, слабка жінка здатна заплатити
найціннішим за найдорожче. Виявляється, здатна. І витримує
перевірку з честю…

Про це і розповідає «Гонихмарник». Про кохання, якому
навіть забуття і потойбічні світи не страшні. Про силу, яка,
здавалося б, згасла через нерозумне прокляття батька, однак,
насправді сила та не згасла. Просто змінила сутність. Про
ворога, якого, щоб здолати, не обов’язково вбивати. Можна
просто змінити його сутність.

Тим то книга і цінна у наш агресивний войовничий час. Тим,
що після прочитання розумієш: смерть ворога не гарантує
перемогу над ним. Не обов’язково нищити – можна
ЗМІНИТИ СУТНІСТЬ!

Чайна М’євіль: Вокзал утрачених снів
(замість рецензії)

ХЛОПИК Ігор, 
студент 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
Білоцерківського інституту економіки та управління 

Університету «Україна», смт. Рокитне, Київська область

Світ, образ якого здається безумним поєднанням 
картин Пабло Пікассо і Сальвадора Далі. Жахливий у своїй красі 

чи прекрасний у своїх жахіттях.
Інколи, стомившись від одноманітної сірості днів і пустих

людських поглядів, людина прагне знайти себе в цьому світі.
У різних типів людей ці пошуки бувають різними: в одних із
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чашкою кави на балконі київської висотки; в інших на самоті
в лісі при спогляданні вогнища; у деяких, коли сльози ллються
в подушку. Тоді руки відкривають книги, що припадали
пилюкою в кутку, а очі шукають те, що заспокоїть стривожену
душу, часто те, що людина розуміє лише підсвідомо. Інколи
людина шукає героїв, схожих на неї, їй хочеться вірити, що вона
не самотня в цьому світі, хочеться мріяти, уявляти свою
реакцію на те, що бачили чи пережили герої.

У романі Чайни М’євіля «Вокзал утрачених снів» предс�
тавлено героїв усіх мастей і поглядів. Письменник ніби створив
дивовижну паодію на земний світ, зокрема, на світ гігантських
мегаполісів, що розростаються на тілі планети. Коли читаєш,
створюється враження дивовижного символістського маска�
раду, де алегорично в різноманітних расах світу Бас Лаг
передається пародія на реальні типи людей та верств
суспільства. Із перших сторінок читач проникає в атмосферу,
що, подібно до темного океану, поглинає його, тягнучи за собою
у вир неймовірних пригод.

Знайомтеся: Нью�Коробюзон, за словами його жителів,
найпрекрасніше місто на землі, величезне місто, метрополія з
ранньокапіталістичним ладом, корумпованою владою та
технологіями кінця 19 століття. Перший персонаж, із яким
письменник заводить знайомство. Він, наче гігантський
організм, простягає в небо щупальця висоток, отруюючи все
навколо. Вражаюча пародія на вікторіанський Лондон,
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індустріальний Нью�Йорк, Йоханесбург за часів апартеїду або
Чикаго 30�х. Поєднуючи в собі все сумісне та несумісне, він
і буде ареною для подій.

З чого ж починається розповідь… А починається вона з того,
що гаруда Ягарек, покараний за злочин, який не має аналогії
у людей (позбавлення свободи вибору другого ступеня з особ�
ливою неповагою) і покараний відтинанням крил, приїжджає
до мегаполісу, щоб знайти геніального вченого Айзека
Грімнебуліна. Красива алегорія, правда? Напів�орел, напів�
людина, гаруда, позбавлений крил за злочин, мріє знову
піднятися у височінь. Він пливе по річці і жахається мертвої
краси Нью�Коробюзону, радує його лише думка про те, що це
його єдиний шанс – знов піднятися в небо. Нагадуючи людину,
що втратила свої мрії, і, приїхавши до мегаполісу, сподівається
знайти себе і злетіти… Горду, красиву людину, що не знає, як
місто розправляється з такими, як вона, перетворюючи їх на
своїх рабів: воно харчується їхніми мріями, емоціями, снами…

Айзек, попри свою геніальність, справляє враження хоч і
волелюбного, але пристосуванця. По�перше, він боїться, що
люди дізнаються про його роман із жінкою�жуком Лін; по�
друге, він анітрохи не переживає, на відміну від своєї подруги
Дерхан, за несправедливий лад у місті, корупцію і бідність,
обмежуючись прочитанням підпільних журналів. Непогано
забезпечений, він цілком задоволений своїм життям, не
цураючись при цьому дружби з усілякими сумнівними людьми
на кшталт бандита Лемюеля чи наркомана Газіда.

Лін, дівчина Айзека, щиро його любить і постійно сумніва�
ється у взаємності почуттів. Напівжук, напівлюдина з раси
хепрі. Вегетеріанка і геніальна художниця. За що і поплатилася.

Дерхан Блудей, найсимпатичніший, на мою думку, персо�
наж. Прекрасна подруга, борець за справедливість і журналіст
підпільного журналу «Буйний Бродяга». На прикладі Дерхан та
її спільників письменник показує, до чого може призвести
бажання справедливості та рівності в країні, що прогнила
наскрізь згори донизу.

Хазяїн Попуррі, найбільший мафіозі міста, з яким повинен
рахуватися авіть мер, володіє декількома дирижаблями і навіть
прекрасно підготовленою армією. Хитрий, підлий, естет
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жахливого за допомогою операцій змінив своє тіло, вростивши
в нього безліч голів, очей, ніг, рук. Пишається своїм виглядом.

Ткач – величезний,
надрозумний павук із
іншого виміру, названий
безумним богом. Здатен
синтезувати реальність
подібно павутині.

Союз конструкцій –
штучний інтелект, поро�
джений вірусом.

Д ж е к � п і в м о л и т в и ,
вбивця, що підстерігає свої жертви в темряві вулиць, знівечений
вживлянням металевих ножів у руку. Назвою перекликається із
британським Джеком�різником, попри свою зловісність, досить
симпатичний для мене герой, один із лідерів повстанців.

Гігантські метелики, істоти, що живуть у різних вимірах
одночасно, харчуються душами людей, гіпнотизуючи їх своїми
крилами. Чомусь асоціюються мною з телебаченням, нічними
клубами, алкоголем та іншими спокусами сучасного життя, що
знищують особистість.

Кожен із цих образів символізує щось характерне для нього.
У кожної людини свої асоціації з ними. Цікавими є також раси,
що живуть у місті.
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Люди�кактуси, войовнича раса людей�рослин, схожих на
кактуси, живуть у гігантській автономній оранжереї. При від�
носно низькому інтелекті наділені великою фізичною силою.
Чимось схожі на сучасну молодь, що не реалізувала себе у житті.

Водяники. Типовий робітничий клас, в основному праців�
ники доків, хоча зустрічаються серед них і шамани, і філософи.

Хепрі – люди�жуки. Самці – просто не наділені інтелектом,
великі скаабеї, самки ж – розумна раса. Спілкуються між собою
мовою запахів. Поділяються на феміністок, що зневажають
самців, спарюючись із ними лише для підтримання роду, та
прихильниць культу великого жука, що вважають свою
людську половину гріховною і служать нерозумним самцям. На
мою думку, прекрасний образ різних ролей жінок у суспільстві.
Від фемінізму до релігійної покори.

Гаруди, горді істоти з головою і крилами орла та людським
тілом, – природжені мисливці, чиєю батьківщиною є безплідна
пустеля Цімек. Понад усе цінують свободу, непогано володіють
науками. Люди часто недолюблюють гаруд, заздрячи їм, адже ті
вміють літати.

Сюжет закінчується драматично. Герої, що врятували місто
від пожирачів душ, замість подяки ереслідуються з усіх сторін
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як бандитами Попуррі, так і поліцією. Кохана Айзека Лін у
сутичці з пожирачами душ втрачає розум. Убитий горем учений
зустрічає дівчину гаруду, яка розповідає йому про злочин, який
зробив Ягарек, просячи Айзека не допомогати йому. Занурений
у спогади, він роздумує над тим, чи має він право не допомогати
Ягареку, що багато разів рятував життя йому і Лін. На що
дівчина�гаруда відповіла йому, щоб не судив по мірках людей,
адже це тільки для нього злочин Ягарека є згвалтуванням, а для
неї він був і лишатиметься позбавленням свободи вибору
другого ступеня. Після довгих роздумів Айзек із Дерхан і Лін
вночі покидають місто, лишивши Ягарека одного. Страждаючи
від зради вченого, той вириває на собі все пір’я і говорить собі,
що більше не буде нещасною подобою птаха, тепер він людина.

Таким чином, автор показує, наскільки може гігантське
місто зламати особистість, якщо не в змозі її вбити. Після
прочитання роману читач довго буде обдумувати всі вірогідні
варіанти сюжету, ставлячи себе на місце героїв, пробуючи
зрозуміти систему логічних подій, побудовану автором.

«Вокзал утрачених снів» заворожує своєю неповторною
сюрреалістичною атмосферою. Після його прочитання почи�
наєш дивитися на світ трішки під іншим кутом, роблячи безліч
висновків. Адже понад усе не хочеться обривати пір’я,
розуміючи, що більше ніколи не піднятися над хмарами, які
затуляють сонце…

Люди, які читають, завжди будуть управляти тими,
хто дивиться телевізор

(відгук)

ДЗЮБА Віра, 
студентка 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» 
Тернопільського коледжу Університету «Україна», 

село Різдвяни, Теребовлянський район, Тернопільська область

У нашому житті є багато цікавих речей. Кожна людина є
унікальною: з різними поглядами, думками, захопленнями
тощо. Так само і для себе я відкрила щось нове, вступивши до
Тернопільського коледжу Відкритого міжнародного універси�

124
УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» подарував мені віру в себе



тету розвитку людини «Україна» на спеціальність «Видавнича
справа та редагування». Тут я зустріла нових друзів, позна�
йомилася з викладачами, вступила на першу сходинку
дорослого життя, де відразу поринула у безкрайній океан науки
та знань. Усі мої педагоги – дуже хороші та розумні люди, і
предмети, які вони викладають, – теж цікаві.

Серед усіх мудрих предметів мені найбільше припало до
душі літературознавство. А розповісти щось цікаве, мудре і
вічне прекрасно вміє наш викладач літературознавства Богдан
Іванович Мельничук. Він – лауреат багатьох премій, крає�
знавець, письменник, редактор і просто людина з великої
літери.

Після лекцій я ознайомилася з творчістю викладача, а саме
прочитала його книгу «Суд без суду». Мені сподобалась уся
його книга, а найбільше це такі новели, як: «За греблею»,
«Конкурс з родзинкою», «Несподіваний вбивця» тощо. Мені
подобається стиль написання цих новел. У них є почуття
гумору і життєва правда. Із цих новел можна дізнатися багато
цікавого про наше буденне життя, з його радощами та
переживаннями. Як часто ми помиляємось у своїх помислах і
діях! Так робили і герої цих новел. Зокрема, у новелі «Неспо�
діваний убивця» чоловіка пограбували бандити і, втікаючи,
хотіли скинути сейф з гори, щоб заховати, але з необережності
заплатили своїм життям. Потрібно знати, що кожне зло,
поганий вчинок карається Богом, як і сталося.

Більшість новел ґрунтуються на реальних подіях та
написані з реальних людей, що мені також дуже імпонує. На
жаль, у даний момент я прочитала лише одну книгу Богдана
Івановича, але на майбутнє планую прочитати більше, тому що
я захоплююся цим автором. Давайте любити життя, читати
книги, немовби безкрайнє море надій і добра, адже ті, які
читають, завжди будуть управляти тими людьми, які дивляться
телебачення.

Без книг я б не відкрила свого душевного світу, не могла
б співпереживати зі своїми рідними, і взагалі моє життя
перетворилося б на сіру буденність. Я щиро вдячна Богданові
Івановичу за те, що він подарував мені можливість
ознайомитись із такою цікавою творчістю.
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Розділ 5.

«РІДНА МАТИ МОЯ…»

Вона – просто моя мама!
(нарис)

ВИСОЧИНА Катерина 
учениця 10�Б класу МПЗОШ I–III ст. «Гіпаніс�ЕОС», місто Миколаїв

7 грудня 1996 народилася дівчинка. Цю дівчинку назвали
Катя (Катя – це я). І перше, що я відчула, з’явившись на світ, це
була неосяжна любов і турбота, неймовірний спокій і захище�

ність. Усе це випромінювалося
від людини, яка подарувала мені
життя, від моєї мами. Мама – це
найсолодше, найкраще, най�
добріше слово для малюка, який
тільки з’явився на світ.

Я обожнюю свою маму. Я
вважаю її дивовижною жінкою,
геніальною людиною. Мені здає�
ться: вона знає і вміє все на світі.
Щоб не стлося зі мною в моєму
житті, радісного чи сумного,

мама завжди поруч зі мною.
Вона завжди готова помно�
жити мою радість, і розді�
лити зі мною печаль.

Моя мама – дивовижна
людина. Не можливо опи�
сати словами велику любов,
що живе в її серці. Таке
відчуття, що вона любить
усіх і все на світі. Любить
нас, своїх дітей, любить тата.
Вона любить усіх, навіть
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незнайомих людей, які зустрічаються їй на життєвому шляху.
Вона завжди з любов’ю і розумінням ставиться до тих людей,
які потребують допомоги. І там, де інші засуджують і
відвертаються, мама намагається зрозуміти і допомогти. Багато
разів я бачила, як вона допомагає зовсім чужим людям, не тому,
що їй вигідно чи вона буде мати від цього якусь користь, а
просто тому, що людина потрапила в біду, і мама в цей момент
опинилася поруч. Можливо, з цією людиною вона більше
ніколи і не зустрінеться, але шматочок її любові і турботи
залишаться там на все
життя.

Моя мама володіє
найбільшою мудріс�
тю. У житті бувають
різні ситуації, хороші
й погані, легкі й важкі,
складні й незрозумілі,
і авжди мама дасть
мудру і добру пораду.
Вона не стане вирі�
шувати за мене про�
блему, а завжди допоможе знайти сили і впевненість у собі для
того, щоб я могла сама подолати труднощі і рухатися по життю
далі. Мама вчить мене правильно ставитися до труднощів
життя: не розгубитися, все ретельно продумати, не впадати в
паніку. Також вчить радіти життю, незалежно від ситуації,
посміхатися всьому на світі – і тоді світ посміхнеться тобі
у відповідь.

Моя мама – дивно талановита людина, а талановита людина
талановита в усьому. Я не знаю сфери життя, де вона відчувала
б себе невпевнено, або в неї щось не виходило. Вона – чудова
господиня, у нас удома завжди чисто, акуратно і затишно. Мама
дуже смачно готує. Її торти не тільки не забуваються за смаком,
вони – справжні витвори мистецтва, завжди оформлені
красиво. Вона намагається не повторюватися, тому кожен її
торт виходить як маленький шедевр. При всьому тому, що я
намагаюся навчитися у мами готувати, боюся, мені ніколи не
вдасться навчитися такій різноманітності та творчому підходу
в приготуванні цих страв. Коли мама готує, вона завжди каже,
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що найголовніші інгредієнти в будь�якій страві – це любов і
частинка душі. Тільки так їжа може бути смачною й корисною.

Моя мама дуже добре в’яже. Пальчиковий театр, який вона
зв’язала для молодшого брата, гідний подиву і захоплення. Хоч
вона і сторювала ці мініатюрні фігурки у мене на очах, мені все

одно не зрозуміло, як
вона це зробила. А ще
моя мама добре спі�
ває, і не тільки співає,
а може передати по�
чуття, настрій, стан
душі в тій пісні, яку
виконує. Вона пише
вірші, вони у неї ви�
ходять легкі, повіт�
ряні, добрі і завжди
дуже душевні.

Мама – дуже
грамотний педагог. Вона може дохідливо й чітко пояснити
складні завдання й запитання. Матуся однаково добре знається
в математиці, фізиці, хімії, економіці, літературі.

Мама є для мене вчителем у всьому і відіграє дуже важливу
роль у формуванні мого світогляду. На одвічні питання для
дитини – що таке добро і що таке зло – мені допомагає
відповідати саме вона. Мама не просто вчить, як треба жити,
вона власним прикладом показує, що те, про що вона говорить,
– це правильно і добре. Її слова ніколи не розходяться з ділом.

Пріоритети цінностей в кожній сім’ї різні, і всі вони мають
право на існування. У нашій родині на першому місці стоять
любов, дружба, довіра, взаєморозуміння, вміння зрозуміти і
допомогти, вміння пробачити і поступитися, вміння
пожертвувати своїми інтересами і бажаннями заради іншого,
якщо для нього це важливіше, вміння радіти успіхам інших
членів сім’ї.

Мама завжди говорить, що потрібно вміти відстоювати свою
точку зору, потрібно вміти захищати свою честь і гідність,
прагнути до справедливості, не боятися приймати самостійні
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рішення, але при цьому вміти відповідати за свої вчинки. І що
дуже важливо – це не просто слова, а реальні вчинки і події, які
відбуваються в нашому житті кожного дня. Вона вчить тому, що
потрібно чесно заробляти собі на життя, шанобливо ставитися
до старших, бути вдячним життю за все те, що ти зараз маєш.

Мама каже, що багаті люди – це не ті, які мають багато
грошей, а ті, кому достатнього того, що вони мають. А вільні
люди– не ті, які можуть купити будь�яку річ або якісь
матеріальні блага, а ті, які можуть приймати рішення і чинити
відповідно до своїх переконань і своєї совісті. Люди, які живуть
так, як їм диктує страх,
користь, зручність або які�
небудь інші «обставини»,
насправді є рабами і
заручниками тих ситуацій,
яким вони підкорюються і за�
ради яких жертвують своєю
совістю, честю і гідністю. Для
мене мама – мій найвірніший
друг, який за будь�яких
обставин не зрадить і завжди
прийде на допомогу. Я можу
завжди отримати від неї під�
тримку і розуміння, навіть ко�
ли не права, припустилася
помилки або скоїла вчинок, за
який мені соромно, я знаю точно, що не буде докорів і осуду, а
буде лагідний і люблячий погляд, тепла і ніжна рука погладить
мою голову, і тихий, рівний голос мене заспокоїть та пояснить,
у чому моя помилка, а також підкаже, куди йти далі, щоб знайти
правильні відповіді на мої запитання.

Я дуже хочу бути схожою на свою маму. Вона є для мене
ідеалом жінки, матері, дружини, друга.

Я її люблю, тому що вона дивовижна!
Я її люблю, тому що вона незвичайна!
Я її люблю, тому що вона найкраща!
Я її люблю, тому що вона – просто моя мама!
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Молитва про матір
(нарис)

НАЗАРЧУК Анастасія, 
учениця 10�Б класу МПЗОШ І�ІІІ ст. «Гіпаніс�ЕОС», місто Миколаїв

Кожен із нас на цьому світі має рідну та близьку людину.
Для когось – це друзі, а для когось – це мати, батько, сестра або
брат. Для мене найріднішою та найближчою на світі була,
є і буде моя матуся!!!

Із перших днів приходу в цей
світ нас зустрічають мамині очі,
зігрівають мамині руки, оберігає
від негараздів мамине серце.
У кожної людини є своя мама.
Звичайно, всі ми любимо своїх
матерів. Кожен із нас вважає, що
його мама – краща на світі! Ми
беремо приклад зі своїх матерів,
як жити, як спілкуватися з лю)
дьми і багато іншого. За все, що в
мене зараз є, я маю дякувати своїй
матусі. Вона подарувала мені
життя, виховувала мене протягом

15 років. Усе своє життя я намагаюся дослухатися до порад моєї
мами. Будь)яка мати хоче, щоб її дитина стала справжньою
людиною. Усі перешкоди в житті ми долаємо разом із мамою.
Вона для мене – найкраща подруга, якій я зможу довірити
найпотаємніші секрети та думки, знаючи, що вона мене ніколи
не зрадить. Я вдячна їй за те, що вона вкладала в мене душу та
стала моїм янголом)охоронцем. 

Мою маму звуть Наталка. Їй 35 років. У неї каштанового
кольору волосся, очі – приємного зеленого кольору та ніжні
губи. Обличчя її завжди осяяне ласкавою посмішкою, яка
піднімає настрій і знімає втому.

Материнські серця люблять своїх дітей за те, що вони –
просто їхні діти. Деколи ми не помічаємо, як ображаємо її
вчинками, які нам здаються неважливими та необразливими.
Наші матері розуміють, що ми не хотіли їх образити і не



ображаються на нас, а просто нас навчають жити так, щоб ми не
припускалися їхніх помилок. Нам варто задуматися над тим, як
не поранити серця матерів. Що дорослішими стаємо ми, тим
більше нам потрібна підтримка
та порада матері.
Любити нас хто ще так зможе.
Як любить нас рідна мати?
Ніхто так, як вона, не зможе
Пробачити, повірити 
й прийняти.

Іноді ми не помічаємо, що
мама прокидається раніше всіх, а
лягає відпочивати пізніше нас.
Ми не звертаємо увагу на те, що у
нас на столі завжди є сніданок,
обід та вечеря. Ми звикли до
того, що у нас завжди чисті та попрасовані речі. Це – така праця,
яку ніхто й ніколи не оплачує, а наша матуся все робить тільки
для того, щоб почути «Дякую» та побачити наші радісні та
яскраві очі. Крім цього, моя мама ще встигає керувати великим
бізнесом разом із батьком. Я пишаюсь тим, що вона вміє
поєднувати роботу та виховання дітей.

Ми повинні любити життя вже за те, що воно нам
подарувало таку людину, як мама. Адже на цьому світі багато
дітей, які не мають матерів. Вони не отримують стільки любові,
уваги та ласки, як ми. Ми маємо зберігати та цінувати те, що
нам дало життя.

Любімо та бережімо своїх матерів. Я б дуже хотіла у цьому
творі написати слова російської пісні у виконанні Ірини
Алегрової:

Помолімося за батьків,
За всіх живих і небожителів!
І в час, коли стане прохолодно,
Їх душі свічами зігріймо.
Помолімося за батьків
Янголам – нашим охоронцям,
Помолімось – і коли*небудь
Помоляться діти за нас…
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Моя ненька…
(есе)

УСТИШИНА Софія, 
студентка 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Комп’ютерні системи і мережі» 
Дубенської філії Університету «Україна», 

місто Почаїв, Кременецький район, Тернопільська область,

Рано ми вмієм любить,
Пізно – любов шанувати.

(М. Луків)
Мама... Таке просте і знайоме для кожного з нас слово. Від

нього віє лагідністю і теплом. Скільки доброти, ніжності, уваги
вмістило воно в собі. Мама... Перше слово в житті кожної
людини. Воно росте з нами тихо, як ростуть дерева, як тихо
світить веселка і гладить по голівці дитину рідна рука. І так
само тихо приходить на уста – промінцем маминої усмішки і
ласкавістю її очей.

Мамин голос, мамині руки, мамині очі, мамине серце...
Скільки ми себе пам’ятаємо в дитинстві, завжди поряд із нами
наші матусі. У тривозі та в любові, в замилуванні й надії
вдивляється матір у своїх дітей, сподіваючись і прагнучи щастя
для них. Усім своїм життям і працею утверджують у нас кращі
риси людяності й добра. Матері все життя дивляться нам услід,
вирядивши в люди, стоять на початку всіх наших доріг і
бажають нам добра і щастя. Про те, як матері люблять своїх
дітей, складено багато віршів, легенд, прислів’їв. Мабуть, немає
такої людини, яка б не знала зворушливої пісні про матір, яку
створив А. Малишко: «Рідна мати моя, ти ночей не доспала...».

Я не поетеса і не письменниця, а проста українська дівчина,
хочу розказати про свою маму, бо вона в мене – найкраща. Мама
– мій друг і порадник, і це я відчуваю, відколи пам’ятаю себе.
З перших кроків життя мене оточувала материнська любов
і ласка, перші казки і вірші читала мені матуся, вона повела
мене у дитячий садочок, а потім у перший клас. Так почалося
моє навчання. Мати завжди була зі мною поруч і в радощах, і в
труднощах. Її доброта і любов – безмежні. Мені дуже
пощастило, що у мене така матуся, я ніколи не засмучуватиму її,
не розчаровуватиму. Хочу, щоб вона пишалася мною і раділа
моїм успіхам. Люблю тебе усім серцем, моя рідна ненько!
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Мати – це мить і це вічність, бо вона завжди з нами, вона
живе в нас і в наших дітях і внуках, у всьому нашому роді,
береже нас та благословляє на добро. Слово «мама» – це
великий неповторний і нескінченний образ, що живе у серці
кожного з нас.

Українські поети і письменники часто звертаються у своїх
творах до теми матері, оспівуючи материнську любов,
піклування, турботу з величезною ніжністю і вдячністю до всіх
матерів. Написано дуже багато віршів, оповідань, творів про
маму, також є вірші й оповідання про бабусю. В. Геращенко
писав нам саме такі рядки: 

Мамо моя рідна і єдина,
Ластівко добра і теплоти,
Я для тебе був і є дитина,
І для мене – найдорожча ти.

Читаючи ці рядки, ми можемо зробити для себе великий
життєвий висновок. У кожну хвилину нашого прожитого життя
ми згадуємо мамине слово, з яким вона відправила нас у по)
дальше життя. Адже це так важливо – отримувати від рідної
неньки її тепло і доброту.

Роль матері в житті суспільства в цілому носить соціа)
льний характер. Майбутній громадянин перші знання про
добро і зло, про те, «що добре і що погано», про відповідальне
ставлення до всього одержить від матері. Мами створюють
фундамент тієї особистості, що незабаром стане повноцінним
членом суспільства. Матері люблять нас просто за те, що ми є.
Тому для кожного з нас мама – це стимул стати ліпшим,
розумнішим, добрішим, робити все так, щоб вона пишалася
своїми дітьми.
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Коли промовляє серце, слова зайві...
(гімн матері)

ЩЕРБИНА Катерина, 
студентка 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Туристичне обслуговування» 
Коледжу «Освіта» Університету «Україна», місто Київ

Посивіли скроні, побіліли коси,
І стомився погляд від переживань, 
Ти виходиш зранку – шелестять покоси
На дорогу мрійних, вірних сподівань…

(О. Ходак)
Є у світі одне слово, перед яким усі народи низько схиляють

голови. Це слово ? «Мати». Кожна людина і кожен народ мають
свої святині. До цих святинь відносимо й пошану до матері.
Вона дала нам життя, виростила й виховала.

Матуся, матінко, ненечко... Усе найрідніше, наймиліше, най)
дорожче увібрали в себе ці сонячні слова. Коротке це слово ?
«Мама», але які надлюдські глибини скарбів містить воно в
собі! Ціле її життя з серця б’є великим невичерпним джерелом
безкорисливої любові, терпіння, безмежної самопожертви,
пробачення провин. Мама! Яке це прекрасне й величне слово.
Це перше слово, яке з радістю вимовляє дитина. Матусю моя,
голубко сизокрила! Ваші руки так старанно пестили мене,
гладили по голівці. Скільки ночей Ви недоспали, доглядаючи,
щоб виросла хороша людина. Людина з великої літери.

Мама – це те слово, яке найчастіше повторює людина у
хвилини страждання й горя, у найскладніші, найдраматичніші
хвилини життя думка про матір гріє, підтримує, додає сил,
надихає. Бо мама завжди з нами, вона живе в нашому серці й
душі, в наших учинках, у всьому нашому роді, і береже нас та
благословляє на добро. Мамо, Ви для мене все. Ви – Всесвіт
мого життя.

Поняття про щастя, добро та ласку нерозривно пов’язані у
нас із образом найдорожчої людини – Матері. Так приємно
згадувати щасливі роки дитинства, коли ти босими ніжками біг
по росяній травичці в обійми до рідної неньки, так радісно
згадувати її щасливе обличчя та незрадливу посмішку, дзвінкий
сміх та невпинну хвилю щастя в її очах. Я щиро рада, що в мене
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є матуся, яка є не тільки мамою, але і другом, і вірним
соратником, і Янголом)Охоронцем. Вона завжди мене захищає,
допомагає, наставляє на вірну життєву дорогу. А як приємно,
відчуваючи тепло материної руки, її подих, ніжно пригор)
нувшись до її плеча, розповісти про свої мрії, поділитися
роздумами про прочитану книжку, довірити все те, що хвилює й
бентежить... Вона порадить, заспокоїть, утішить і підбадьорить…

– Мамо!.. Де моя мама?
Люди оточили дівчинку й питають:
– Як тебе звуть, дитино?
– Оля.
– А маму як звуть? Скажи, ми зараз її знайдемо.
– Маму звуть... мама... матуся.
Люди усміхнулися. І знов питають:
– Ну, скажи, які у твоєї мами очі: карі, сині, блакитні, сірі?
– Очі у неї... найдобріші...
– А коси? Які в мами коси: чорні, русяві?
– Коси... найкрасивіші...
Знов усміхнулися люди. Питають:
– Ну, скажи, які в неї руки? Може, якась родимка у неї на

руках є, згадай.
– Руки у неї... найласкавіші.
Пішли люди й оголосили по радіо: «Загубилася дівчинка. У її

мами найдобріші очі, найкрасивіші коси, найласкавіші у світі
руки». І мама знайшлася… (Уривок із оповідання «Найласка)
віші руки» В. Сухомлинського)

Так, багато можна ще сказати про матір, але важливо не сті)
льки говорити, скільки любити. Любити ту, яка є співтворцем
найгеніальнішого і найважливішого творіння – людини. Нехай у
нашому житті всі найкращі твори літератури та мистецтва
стануть квітами у тому вінку, який належить матері. Кожній мамі
– тій, яка виховала своїх дітей, або тій, яка лише йде тим шляхом.
Тому на завершення свого твору хочу сказати, що яка б наша
мати не була, потрібно її поважати та цінувати, бути вдячним за
все, що вона робить для нас. Та скільки б я не намагалася
відшукати слів подяки, все одно вони б не змогли передати
безмежну любов до найпрекраснішої людини у цілому світі –
моєї матінки, світлого мого янгола, ніжної моєї зіроньки. Мабуть,
це пояснюється дуже просто: коли промовляє серце, слова зайві...
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Білий сніг на ще зеленому листі…
(есе)

МАКАЄВА Юля, 
студентка 1 курсу спеціальності «Журналістика» 

Інституту філології та масових комунікацій
Університету «Україна», місто Київ

Я дивлюсь у вікно… Там кудись від мене тікає осінній ліс. То
сліпучо)біляві берізки з золотавими косами, то смарагдові
сосняки змінюють осінній пейзаж. Я дивлюсь у вікно автобуса,
я їду до мами. Знаю, вона мене завжди чекає, терпляче
розділить зі мною всі мої емоції – хороші й погані.

Мама знає про мене все. І намагається вберегти мене від
різних життєвих  негараздів. Вона рано стала сиротою, тому
й старається, щоб усі мої мрії  збулися. І все, чого не було в неї,
було в мене. Я їду до мами… Сьогодні я везу їй свій смуток,
розбиті мрії, розтоптане серце. Той, хто дивився в мої очі,
і говорив, що я для нього найрідніша, найкраща, – зрадив...

Зрадив моє перше чисте кохання, мої сподівання, покалічив
мою душу. Я тікаю від галасливого міста, від друзів, я тікаю
сама від себе і від своїх думок. А слова: «Ти не живеш у моєму
серці» ніби дзвоном відлунюють у моїй голові. Я їду до мами…
Знаю, вона мене втішить, знайде саме ті слова, які мені зараз так
потрібні.

Мама зустріла, мама відчула, огорнула мене своїми руками)
крилами і сховала від усього світу. Вона знала, що не можна
його лаяти, бо для мене він залишився най)най)най. Я все ще
жила тим коханням, як уві сні, як у тумані. Мамині тихі слова
заколисували, підіймали на крила, несли в дитинство…

Сни з дитинства лікували душу, зцілювали розбите серце.
Приснився яскравий сон: багато)багато вишитих рушників на
столах у саду, а серед них – усміхнена мама... Я помічаю сніг:
білий сніг на ще зеленому листі.

Відкриваю очі, біля мене – мама, а за вікном – перший сніг
на ще зеленому листі...

Мамо, правда, люди кажуть: коли сніг падає на зелене листя,
то він ще розтане?.. Мама посміхається, вливаючи в мене своє
тепло, віру, силу.

Я знаю, у мене все буде добре.

136 УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» подарував мені віру в себе



Розділ 6.

РОДЗИНКИ ІСТОРІЇ МОГО МІСТА

Let me Discover Glorious Town Mykolaiv for you
ЄВСЮКОВ Єгор,

студент 4 курсу денної форми навчання
спеціальності «Філологія» Миколаївського міжрегіонального інституту

розвитку людини Університету  «Україна», місто Миколаїв

How happy and proud the inhabitants (especially young people)
of our town were when the dancers of Mykolayv won their partici)
pation in final part of Maydans programme of Inter TV channel.
Though they didn’t win 1 million UAH for buying an elephant for
our (by the way the best in Ukraine) Zoo, but it was a victory for
making the image of our native town. The matter is that owing???
to many years when Mykolayv
was closed for visits of foreigners,
it has become unknown for peo)
ple of Ukraine and the former
Soviet Union as well. And there
is even an opinion that Mykolayv
is uninteresting town to tourists,
because there is nothing to see
there.

But I invite you to make a virtual trip to our town. There is an
International Airport Terminal in Mykolayv and you can get there
by plane. Numerous trains are available to get there by railway.
There are regular buses going to Mykolayv from different towns of
Ukraine, Russia and even from Cologne (Germany). To see the
whole panorama of the town and its suburbs, we’ll fly by plane.
What an unusual and beautiful sight opens from a bird’s)eye view
showing vast steppe landscapes and wide open space of the
Southern Buh River estuary. The town of shipbuilders is widely
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spread out on peninsula washed by the Southern Buh and the Ingul
rivers and the Buh estuary. Sights are quickly changing like film
sequences. Underneath there are high)rise buildings of National
Shipbuilding University complex.

On the other bank of the Ingul the
shipbuilding plant named after 61
Communards is located. It is former
Admiralteystvo shipyard which laid the
foundation of the town in 1789. The
first ship built in Mykolayv was 44)can)
non frigate «Saint Nicolas». Since that
time ships built in Mykolayv, have been

ploughing the seas and oceans of the our planet. More than two
thousand warships and other vessels have been built in Mykolayv
shipyards, among them frigates, battleships, torpedo boats, sub)
marines etc. Mykolayv is one of the two cities in the world where
the heavy aircraft carriers were built.

Though Mykolayv was built on the above mentioned peninsula,
but now it makes only the central part of the town. The modern
town is stretched far away washed by the rivers and borders upon
steppes. So the panorama of Mykolayv is so multicolored and
diverse including huge buildings of the Ocean plant with a line of
vessels in the shipyard, green orchards of outskirts, modern multi)
storied buildings and parks of Korabelnyi district. Water surround)
ings of the town are especially attractive.

Flying over the estuary we’ll get to
Mykolayv sea commercial port. There is
a memorial sign in honor for 68 marines
led by K. Olshanskiy who accomplished
a heroic feat of arms during the libera)
tion of Mykolayv in March 1944. For
the only time in the Great Patriotic
War, all the 68 men who took part in the
combat mission were awarded the Hero

title, most of them posthumously. In the central square of our town
there is a monument to K. Ol’shanskiy and his heroic comrades)in)
arms with the Eternal Flame to pay homage to their memory.

Further underneath there are buildings of industrial giant
Chernomors’kyi shipbuilding plant which produced a great number
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of exclusive vessels. Flying further away we’ll pay attention to the
famous Yacht Club and river port and will be able to feast our eyes
upon bridges Varvarovsky across the Buh and Ingulsky across the
Ingul. These are only first impressions of the town.

Now me as a specialist in tourism will try to be your guide and
I invite you out to a sightseen tour around my native town.
Welcome to Mykolayv!

Mykolayv is a modern city in appearance, looking like a gridiron
pattern on broad straight streets. There are some entries to the
town. The most picturesque is the entrance from Odessa. From
Varvaros’kyi bridge across the Southern Buh  Mykolayv resembles
a coast with terraces of multistoried buildings, blocks of flats, sur)
rounded with gardens, parks and green spots. The highest point of
the town is Mykolayv Observatory – the oldest one on the
Ukraine’s territory. It is a Historical Research Institution founded
in 1821. There are also entries from Kryvyi Righ and Kherson. But
we start our trip from the Kyiv side entry. It was just the place
where our town began. To get to the central historical part of the
town, we cross the Ingulskyi bridge.

I think the first place to visit is
an ancient settlement «Dykiy Sud»
(«Wild Garden») in Naberezhnaya
street. It is the remains of the
Cimmerian settlement of the 12th

century BC. That town located at
the confluence of the Ingul and the
Southern Buh rivers was founded at the times of legendary Troy.
The remains of the walls of ancient buildings, two stone bridges and
a temple were excavated. The defensive
wall and watchtower were found in the
northern part of the town. The town was a
well)fortified Black Sea port, an impor)
tant administrative and trade center.

There is another memorial place near)
by, connected with the name of great
Russian poet who visited Mykolayv when
he was in the Southern exile – Public
Garden of Pushkin with the monument to the poet and a lot of paint)
ings depicting episodes from his life and illustrations to his works.
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A shady pedestrian promenade above the Ingul offers views of
the rivers with bridges and of Mykolayv Yacht Club. An old gun
was placed there in honor of the foundation of the town. The mon)
ument to colonel M. Faleev, who supervised the construction of the
city and the shipyard, was erected nearby. At the other end of the
boulevard there is a monument to Admiral S. Makarov, famous sci)
entist and naval commander.

The street parallel to Naberezhnaya is Admirals’ka street. There
is a unique Museum of Shipbuilding and Fleet in the building of
Black Sea Fleet Headquarters, constructed in 1794 in the style of
Russian Classicism. The exposition demonstrates the development
of shipbuilding in the Northern Black Sea Coast from the earliest
times to nowadays. There are presented over 100 models of ships of
the 18th)20th centuries. Also among the exhibits are the fragments
of ancient ships, navigational instruments, rare maps and documents.
One of the most interesting exhibits is the diorama «Construction of
the first sailing ships in Nikolaev shipyard». The alley of admirals
(busts of F. Ushakov, M. Lazarev, F. Bellingshausen, P. Nakhimov
and others) can be found in front of the museum.

Now we are going to visit Nikolaev Regional Art Museum of
Vereshchagin. It is not far away in Bolshaya Morskaya street. It has
the collection of more than 9 thousand works of art including 148

paintings of famous artist of battle
scenes V. Vereshchagin. The exhibi)
tion shows the artist’s personal belong)
ings, furnishings of his studio. Also the
works of V. Tropinin, A. Venetsianov,
K. Bryullov, V. Serov are presented.
The museum is located in one of the

best buildings in the city, an architectural monument of the second
half of the 19th century.

Nikolaev Regional History Museum was established in 1913.
Now it is located in Staroflotskie barracks in historical center of the
town where the museum has moved this year. The museum’s collec)
tion includes more than 160 thousand exhibits. Among the exhibits,
in particular, are the objects found during archaeological research of
the ancient settlement of Olbia, Kievan Rus times tools, Cossacks’
arms. The museum occupies an area more than 4000 sq. m. It is a
museum complex with full)profile exposition from the late paleolith
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till nowadays. The museum complex includes not only funds of local
history museum, but theme museums: literary one, of ethnography,
of private collections. There is also a restoration center, an exhibi)
tion complex, antique and art galleries. It is planned to create «a
green theatre» and a playground for ethnographic and historical
reconstructions.

Mykolayv is a
modern town with
supermarkets and
shopping centers like
City Centre and
Mark Plaza. There
are a lot of popular
cafes, bars, some
night clubs, pubs and
restaurants. Sights
and things to visit include 2 theatres, some modern cinemas. For
those who like to keep fit and health, there are some gyms equipped
with spa, massage rooms and solaria. A big artificial skating rink
works all the year round. Especially popular is water park
«Vodoley». It offers several pools of various depths and lengths,
slides, fountains, waterfalls. There is a children’s pool with fountains
and a water umbrella. Mykolayv Yacht Club is another coastal
recreational area and water sport complex. I can’t but mention a
favorite children’s attraction – children town «Fairytale». Well,
and it is a real pleasure to visit Mykolayv Zoo, the oldest and the
best in Ukraine, with the collection of animals about five and a half
of thousands of 460 species; a lot of species living there are listed in
the Red Book.

I tried to show you some places of interest in my native town to
prove that it is worth sightseeing. It goes without saying that most
of our inhabitants are patriots of our native town. According to the
results of Internet quiz «Which town is the best (the coolest) in
Ukraine in 2012?» Mykolayv wins the first place with 4168 marks
(on October, 22).

I hope many more will experience the charms of the Southern
Ukraine and choose to visit Mykolayv. It will be a rewarding expe)
rience if you are a true traveller.
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Страшна правда минулого
(проблемна стаття)

ГОСТЄВА Вікторія, 
студентка 3 курсу денної форми навчання

спеціальності «Видавнича справа та редагування» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

Ранок 22 червня 1941 року...
Це був звичайний ранок, і ніщо не віщувало біди, кожен

займався буденними справами. Батьки моєї бабусі поїхали на
ринок за покупками, а її, тоді маленьку дівчинку чотирьох років,
залишили вдома наглядати за маленькими братиками, коли по
радіо передали оголошення про початок війни. На ринку
почалася паніка, люди почали бігати і кричати, почалася
метушня. Деякі люди падали, але на них ніхто не звертав уваги,
і їх затоптували. Людьми оволоділа паніка. Важко уявити собі
цю картину...

Люди не знали, що їм робити і куди бігти, але розуміли, що
змушені будуть прощатися зі своїми батьками, чоловіками,
дідами, нареченими, які підуть захищати свою Батьківщину.

Бабуся пам’ятала той жахливий день, коли в селі з’явилися
німці. Як вони почали топтати, громити, руйнувати все на
своєму шляху. Наїхало багато машин, поміж хатами пови)
копували величезні ями, там вони маскували їх від Червоної
Армії.

По хатах фашисти у людей забирали їжу, різали худобу,
розважалися, як хотіли. Бабусиного молодшого братика
забрали від мами і кинули між цуценят, щоб ті з ним гралися.
Цуценята лазили по дитині, дряпали його, облизували, кусали.
Моя бабуся хотіла заступитися за нього, але її мама не
дозволяла підходити, бо її могли б убити.

Люди жили в страху кожного дня. Одного разу бабуся
бачила, як їхав танк і давив людей на своєму шляху, людські
тіла були понівечені, кров і тіла змішалися з землею.

Сім’ї боялися залишатися на ніч удома, бо до них могли
прийти німці і перестріляти всю сім’ю. Тому люди викопували
у землі ями – окопи далеко від домівок і там ночували. Туди
добиралися, коли було вже темно.

Було багато снігу, бабусю її мама тягла за руку по тому снігу,
а маленького братика на руках. Снігу було так багато, що бабуся
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загрузала по пояс. Боліли ноги, а особливо та рука, за яку тягла
її мама, але мале дівча все мужньо терпіло.

Поблизу будинку моєї бабусі була церква. Коли з Букрина
і Ржищева почався наступ Червоної Армії на німців, то там на
дзвіниці дні і ночі сиділи вартові німці. Звідти їм усе було
видно. Тому, як тільки війська Червоної Армії з’являлися на
горизонті, – їх одразу знищували. Як дорого коштувала ця
перемога! Як тяжко відвойовували кожен сантиметр рідної
землі. Як віддано боролися діти і дорослі... 

Одного разу вдалося якось одному розвіднику пройти до
села. Біля села в річці жінка прала білизу. Спочатку вона
злякалася, але потім підійшла до нього, і розвідник попросив,
щоб вона взяла ножиці й перерізала всі кольорові дроти, якими
було обвите все село. Жінка це зробила, а ножиці викинула
у воду, як їй і сказав розвідник. Завдяки цій мужній жінці
Червона Армія відвоювала рідне село моїх рідних.

У той час, коли в рідному селі моєї родини відбувалися
воєнні дії, мій прадідусь був далеко від дому. Його забрали до
війська разом із іншими чоловіками. Прадідусь відважно
воював, але ніхто з рідних не знав, чи живий він, чи не
поранений.

Він повернувся з війни із
травмою ноги – в неї потрапили
уламки бомби, і він на все життя
залишився інвалідом.

Що нині мають наші вете"
рани?

Про них згадують тільки
дев’ятого травня. Порожні слова
подяки – це все, чим наша влада
може віддячити цим відважним
людям, які жертвували своїми
життями заради нас. Вони скла)
дають копійку до копійки, щоб прожити ще один день,
а більшості з них уже немає на цьому світі. Тих мізерних коштів,
що їх виплачує наша держава, не вистачає навіть на ліки.

Люди поклали своє життя заради незалежної країни, вони
знали, що йдуть на вірну смерть і не всі повернуться додому.
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Мій прадідусь, ветеран Великої Вітчизняної війни, помер на 
93)му році життя. Я завжди зі світлим сумом буду згадувати про
нього. Він завжди дуже радів, коли вся сім’я збиралася за
святковим столом, коли він відвідував демонстрації і зустрічав
там знайомі обличчя. Він із таким захопленням розказував
пригоди свого юнацького життя, але майже ніколи не
розказував про війну... Він із гордістю, але й із якимось
смутком в очах завжди споглядав свої медалі й одягав їх лише
на 9 травня.

Я дуже сумую за
своїми прадідусем
і прабабусею. У ди)
тинстві я не розу)
міла, що таке війна...
Сьогодні я сказала б
йому слова вдячнос)
ті за те, що ми живе)
мо у вільній країні і
не знаємо про ці жа)
хіття.

Український на)
род зробив вагомий

внесок у розгром німецького нацизму. Це була священна війна
за рідну землю.

Ігнорування Сталіним повідомлень щодо підготовки
гітлерівської агресії, які надходили від радянських розвідників
та дипломатів, призвели до того, що напад Німеччини виявився
несподіваним для командування Червоної Армії. Серед причин
поразки Червоної Армії на початку війни є: затримка у пере)
озброєнні Радянських Збройних Сил новою технікою, репресії
проти командного складу Червоної Армії, прорахунок Сталіна в
оцінці військово)політичної ситуації і часу нападу Німеччини.

Із чотирьох років німецько)радянської війни бойові дії
тривали на території українських земель три роки і чотири
місяці. Увесь час ворог здійснював політику нещадної
економічної експлуатації та гноблення республіки. Знищення
економіки, пограбування, знищення матеріальних і людських
ресурсів.
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Чи всі люди розуміють значущість тієї справи, яку робили
ветерани? Адже вони робили це заради нас, заради нашого
майбутнього, заради нашої свободи, а ми так легковажно
ставимося до них. Чому люди не поважають ветеранів і зга)
дують про них лише на 9 травня або перед виборами, що стало
досить актуальною фішкою передвиборчих компаній? Чому
люди такі бездушні? Адже ветеранів залишилося дуже мало. Їм
потрібна наша увага, турбота та фізична допомога за той подвиг,
що здійснили, переживши страшні роки війни, мужньо витри)
мали розруху, невтомно працювали над відновленням країни.

Наше завдання – допомогти сивочолим чоловікам і жін)
ками. Адже зайвого вони не просять, і немає такої ціни, якою
б дійсно можна було б оцінити їхні заслуги перед Батьків)
щиною...

Родзинки історії міста Горлівка
(передова стаття)

БІЛОСЛУТЦЕВА Анастасія, 
студентка 3 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Правознавство» Горлівського регіонального інституту
Університету «Україна», місто Горлівка, Донецька область

Я вважаю своє місто найкращим. У кожної людини з її рід)
ним містом пов’язано якісь власні переживання, невдачі та
перемоги, проте в усіх людей, які мешкають у певному місті, є
щось спільне. Якесь неповторне відчуття, неповторна рисочка,
вихована їхньою Малою Батьківщиною. Я впевнена, що така
особливість, така родзинка є і в усіх горлівчан.

Місто, в якому я живу, має дуже давню, неповторну і багату
історію. Горлівка – традиційне шахтарське місто, в якому
майже чверть населення має відношення до вугільної промис)
ловості, а частиною його ландшафту віддавна стали живописні
терикони.Горлівка – це великий залізничний вузол, що має
у своєму підпорядкуванні 6 залізничних станцій, які обслу)
говують населення і підприємства. Багато підприємств міста
оснащено залізничними під’їзними шляхами.

Горлівка – країна праці і пісень,
І посмішок щедрих, і вогню …

145РОЗДІЛ 6. Родзинки історії мого міста



Ще у далеку давнину починається історія міста. Майже 300
років тому прийшла на його землі запорізька козацька біднота,
облюбувала зелені степи, побудувала біля студених ключів білі
хутори, обжилася ...

Серед усіх міст Донбасу Горлівка має дивовижну долю в
назві. Цього року Горлівка відзначила своє 233)річчя. Наше
місто з честю носить своє ім’я, і жодного разу місто не було
перейменовано.

Горлівка названа на честь російського гірничого інженера
Петра Миколайовича Горлова, який заснував найстарішу шахту
міста – «Корсуньська копь № 1», згодом – шахта «Кочегарка».
У 1879 році було відкрито родовище кіноварі, потім з’явилася
шахта з видобутку кіноварі й завод із виробництва ртуті, що дав
першу в Росії ртуть. У 1889 році збудовано копальню № 5
«Альберт». У 1897 році побудована шахта № 7 «Альфред» та
машинобудівний завод, навколо якого з’явилося робітниче
селище на 3000 мешканців. Навколо Горлівки будувалися інші
підприємства (машинобудівні, алебастрові, цегельні, цемент)
ний заводи) зі своїми селищами, які поступово зливалися.

У 1890 році в центрі міста відкрито «Клуб)театр зборів
службовців», де виступали приїжджі артисти, а також силами
місцевої інтелігенції ставилися самодіяльні спектаклі, прово)
дилися вечори відпочинку.

Станом на 1898 рік у Горлівці проживало 7 000 осіб.
У грудні 1905 року відбулося Горлівське збройне повстання

– найбільше в Україні робітниче збройне повстання проти
самодержавства.

У 1913 році у Горлівці працювали 50 підприємств із
загальною чисельністю зайнятих 13 тис. осіб. Населення Гор)
лівки, що мала статус заштатного міста, становило понад 30 тис.
осіб. У центрі стояли будинки власників підприємств
й інженерно)технічних працівників, кілька десятків казарм
і типові трьохвіконні будинки, які були розміщені на 18 лініях
по 70 будинків. Близько 10 тис. робітників проживали в напів)
землянках, повітках і літніх кухнях. Були 3 лікарні на 80 ліжок,
2 церковнопарафіяльних, 4 заводські та 10 двокласних земських
шкіл, штейгерська школа (готувала штейгерів, маркшейдерів і
машиністів підйому), клуб)театр, кінотеатр («Клуб)кінотеатр
«Шахтар» на 300 місць, з 1914 року).
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У 1925 році із шахтних і заводських селищ було створено
районний центр Горлівка. У той час шахтами Горлівки
добувалося 2,2 млн. тонн вугілля на рік. У роки індустріалізації
в Горлівці реконструювалися старі й з’являлися нові підпри)
ємства, велося велике промислове будівництво: коксохімічний
завод, шахта імені Румянцева, шахта «Кочегарка». У квітні 1933
року – Азотно)туковий завод імені Серго Орджонікідзе, у тому
ж році – найбільший у світі цех із виробництва врубових машин
на машинобудівному заводі. В 1941 році стала до ладу
найбільша в Донбасі шахта № 4)5 «Микитівка». В 1929 році на
базі колишнього штейгерського училища створено гірничий
технікум.

У 1932 році Горлівка стала містом.
Про самого Петра Миколайовича Горлова відомо не так уже

й багато, а місто з його ім’ям знають далеко за межами країни.
Серед почесних громадян Горлівки – і космонавт О. Волков, і
герої України, народні депутати В. Янковський і П. Солтус,
відомий поет П. Безпощадний, футболіст С. Ребров, режисер і
кліпмейкер А. Бадоєв і багато інших, які принесли Горлівці
славу, честь і дали змогу зайняти гідне місце серед міст нашої
країни.

Я пам’ятаю Горлівки руїни,
І плач вітрів у розірваних дротах ...

У нинішньому вигляді міста важко вгадати його страшне
минуле з каторжною працею вуглекопів на перших шахтах)
мишоловках, де щодня гинули спини й калічилися сотні людей.

Тут кожне місце – поема,
Легенда на кожному кроці ...

Назва міста вперше стала широко відома в роки перших
радянських п’ятирічок, коли забійник шахти «Кочегарка»
М. Ізотов став прикладом для мільйонів радянських трудівни)
ків, у числі яких був і Стаханов. Але Горлівка – не тільки місто
шахтарів. Унікальне монографічне зібрання творів М. К. Реріха
в Горлівському художньому музеї є одним із найбільших у краї)
ні. Понад 8 тисяч мікро) і мініатюрних книг зберігається
в унікальному і єдиному на Україні музеї мініатюрної книги
ім. В. А. Разумова. Місто зуміло зберегти і розвинути соціальну
та духовну сферу. Відновлено і діє кінотеатр «Шахтар»,
бурхливим культурним життям живе культурно)спортивний

147РОЗДІЛ 6. Родзинки історії мого міста



комерційний центр ВАТ «Концерн Стирол». У травні 2004 року
відкрито перший в Україні Палац культури «Ветеран».

На радість маленьким горлівчанам відкрито Театр ляльок,
діє безліч художніх колективів – танцювальних та вокальних,
учасники яких представляють наше місто на сценах багатьох
країн світу.

Горлівка – місто руху – знаходиться в постійному розвитку.
У міста є місто)побратим Барнслі, уже понад 20 років дружби
пов’язує Горлівку і шахтарський регіон Англії.

Тісні зв’язки об’єднують наше місто і з Південно)Морською
військовою базою – серед кораблів ВМС України один носить
ім’я нашого міста.

У Горлівку можна закохатися з першого погляду – в її
стрімкі сонячні вулиці, над якими в літню спеку змикаються
тісним куполом крони кленів та каштанів. У її бурштинові
сквери і парки, спокійні і прохолодні, ніби лісові хащі. В її
древні і молоді терикони, які, як символ невтомної праці
видобувачів підземного сонця, видно практично звідусіль.
І, звичайно ж, у її працьовитих людей, завдяки мозолястим
рукам яких Горлівка перетворилася на сучасне прекрасне місто.

Історія мого міста: Київ
(історична хроніка)

ДРОЗДОВСЬКИЙ Богдан, 
студент 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Журналістика» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

Київ – одне із найстаріших міст Європи, історія якого
занурюється у сиву давнину. Київ, за легендою, був заснований
трьома братами: Києм, Щеком, Хоривом та їхньою сестрою
Либідь. Цю легенду історики можуть підтвердити лише частково,
бо в історії згадується тільки ім’я Кия, на честь якого і було
названо місто, а щодо його братів та сестри, то про них нічого не
відомо. Були вони насправді чи ні – це неважливо. Заснували
вони поселення на Замковій горі, і Кий став у ньому княжити.
Сталося це приблизно наприкінці 5 – на початку 6 ст. У 7 столітті
поселення поширилось і на інші височини, які були поблизу
Замкової гори. Київ ріс, могутнішав та ставав усе величнішим.
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У 8 столітті Київ стає столицею Руської землі, яка об’єднала
у собі південні східнослов’янські племена.

І ось, у 9 столітті, а саме у 882 році, Київ завойовано князем
Олегом, який перетворив його на столицю Русі.

Київ став столицею держави, яка в майбутньому стане
однією з наймогутніших держав світу, а, може, і наймогутні)
шою. Уже тоді Київ був важливим політичним та торговельним
центром Європи: через нього проходив найважливіший
торговий шлях під назвою «Із варяг у греки».

Але у Київської Русі був один великий недолік: через те, що
вона була ще язичницькою, сусідні країни не хотіли з нею
рахуватися. Через це князь Володимир вирішив, що треба щось
із цим робити. І вирішив він кардинально змінити релігійні
погляди своїх підданих. Довго він шукав ту релігію, яка б най)
більше підходила йому і його народові, і нарешті знайшов. І в
988 році на величних дніпровських кручах у Києві князь
Володимир Святославович хрестив Русь.

У 1036 році Ярослав Мудрий розгромив печенігів і на честь
цієї перемоги збудував там величезний, як на той час,
Софійський собор.

Історія Києва складалася не тільки з хороших моментів.
Таке місто, як Київ, було ласим шматочком для багатьох
завойовників.

8 березня 1169 року Київ було розгромлено та розграбовано
ростово)суздальським князем Андрієм Боголюбським.

2 січня 1203 року Київ знову було розграбовано половцями
разом із князями: Рюриком Ростиславовичем та Ольговичами.

У 13 столітті на землі Київської Русі наступають монголи.
31 травня 1223 року сталася битва на річці Калці, де загинуло
10 тисяч київських вояків та вбито їхнього князя Мстислава
Старого. Монголи завдали суттєвого удару Київській Русі.

Ще було багато князів і завойовників, кочовиків, які змогли
завоювати Київ, але не підкорити його. Це могутнє місто не
підкорилося навіть хану Батию. Так, воно було зруйноване, і ще
довго не могло повернути колишньої могутності та слави, але
воно не втратило своєї честі та гідності.

Окрім військово)політичних невдач були ще й економічні:
торговельний шлях «Із варяг у греки» з часом став занепадати,
а потім і зовсім зник. З’явилися нові торгові шляхи, які були
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більш зручними. Київ утратив одну з головних економічних
ланок і став потрошку занепадати.

Після цих трагічних подій Київ уже на довгі століття
втратив статус могутнього й сильного міста.

Йшли роки, десятиліття, століття, Київ передавали «з рук у
руки» від однієї держави до іншої. Й у 17 столітті Київ
остаточно переходить під владу Московського царства.

У 18 столітті Київ стає центром Малоросії. Але нема вже тієї
могутності, тієї слави минулої, яка була в часи Київської Русі,
то були золоті часи для міста Києва.

У 20 столітті під час громадянської війни в Росії Київ стає
столицею України. Київ знову, через століття, стає політичним
та економічним центром, але тепер уже України.

Але, на жаль, ненадовго, після проголошення Української
Радянської Соціалістичної Республіки статус столиці
переходить від Києва до Харкова. І тільки у 1934 році столицю
знов переносять до Києва.

Під час перших років новоствореної радянської держави в
Києві було знищено, перетворено на склади, військові частини
та інші промислові й суспільні об’єкти дуже багато церков та
монастирів.

Починається Велика Вітчизняна війна, спочатку Київ
постраждав від німецьких бомбардувань, потім, під час відходу
Червоної армії, майже весь центр Києва було підірвано, «щоб
німцям не дісталося». Зрештою, після звільнення Києва,
починається його відбудова. Але радянська архітектура зовсім
не прикрасила обличчя колись величного та могутнього міста
Києва.

Усе в Києві стало одноманітним: однакові вулиці з одна)
ковими будівлями, однакові райони, єдине тільки, що при)
крашало Київ – це залишки старовинних будівель, неймовірно
красиві пагорби та велична річка Дніпро, яка тече немов крізь
століття, нагадуючи минулу славу столиці однієї з наймогут)
ніших держав світу.

У середині 60)х років у Києві починають прокладати метро,
і в центрі міста з’явилися перші станції Київського
метрополітену.

У 80)х роках почалася забудова лівого берега Дніпра. Там
почали зводити нові райони та провели метро. Тоді ж, при)
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близно у ці роки, Київ було визнано найзеленішим містом
Європи.

У 90)х роках, після проголошення незалежності, Київ стає
столицею молодої незалежної держави України. Він знову стає
центром політичного, економічного та духовного життя всієї
України.

Починаючи з 90)х років, Київ став розбудовуватися, почали
зводитися нові будівлі, красиві житлові центри, відновлю)
валися церкви, відкрилися нові музеї, а скільки з’явилося нових
ресторанів, магазинів, кінотеатрів та всього іншого. Але
великим мінусом розбудови стало те, що Київ втратив статус
найзеленішого міста Європи.

Зараз Київ є діловим, політичним, економічним та куль)
турним центром України. У ньому знаходяться центральні
органи влади: суди, Адміністрація президента, Верховна Рада та
інші. Також Київ залишається одним із найкрасивіших міст
світу.

Сподіваймося, що й надалі, маючи таку цікаву й захоплю)
ючу історію, Київ буде рости, рухатись уперед, розвиватися й
процвітати.

У кожного своя дорога до храму
РЕГО Вадим, 

студент 4 курсу денної форми навчання 
спеціальності «Українська мова та література» Інституту філології 

та масових комунікацій Університету «Україна», 
учасник першого складу студентського Медіа�центру, місто Київ

Серед мальовничих пагорбів Подільських товтр, над річкою
Стрипою, що на Тернопільщині, розкинулося село Зарваниця.
Воно відоме далеко за межами нашої країни, адже тут
розташований величний Марійський духовний центр Греко)
католицької церкви. Тисячі прочан із різних куточків України
та з)за кордону приїздять сюди, щоб помолитися чудотворній
іконі Зарваницької Божої Матері, попросити у неї зцілення від
хвороби, допомоги і підтримки у скрутній життєвій ситуації.
Коли Папа Римський Іван)Павло ІІ влітку 2001 року приїздив
до України, він помолився біля цієї ікони, яку привезли тоді до
Києва із Зарваниці.
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За переказами, коли в 1240 році татаро)монголи зруйнували
Київ, один із тамтешніх ченців чудом урятувався від знавіснілої
орди й опинився на Західному Поділлі. Зморений далекою
дорогою і голодом, він заснув, а уві сні явилась перед ним Божа
Матір, яка подала ченцеві в руки край свого омофору.
Прокинувшись, монах побачив джерело чистої води, а над ним
спалахнув в осяйному промінні образ Діви Марії. Чернець
встановив на цьому місці хрест, а згодом збудував каплицю,
куди помістив ікону Богоматері. Саме тут згодом було зведено
собор Зарваницької Божої Матері.

Як це часто буває, ми звертаємося до Бога у хвилини відчаю,
важких випробувань, коли, здається, втрачаєш ґрунт під ногами
і не знаєш, чим зарадити біді, яка так зненацька придавила тебе.
Маминого брата, людину енергійну, заповзятливу, опору сім’ї,
раптом підкосила хвороба суглобів, яка у важких випадках
загрожує інвалідністю. Із депресії і розпачу його витягували
всією родиною. Наша мудра бабуся порадила поїхати у
Зарваницю.

У суботу, спекотного липневого дня, брат моєї мами повіз
нас на Тернопільщину, до знаменитого храму. Людей у соборі
зібралося стільки, що багатьом довелося слухати службу на
вулиці, через відчинені двері. Літургію якраз правив отець
Дмитрій, якого запрошували до Польщі підтримати молитвами
родичів жертв того зловісного рейсу до Cмоленська у квітні
2010 року.

Проповідь отця Дмитрія була милостивою і мудрою. Він
звертався до всіх і до кожного зокрема. Опісля ми сповідалися і
причащалися, помолилися – кожен за своє – перед чудо)
творною іконою Зарваницької Божої Матері, яка вся світиться
добром, милосердям і благістю. Потім ми піднялися Хресною
дорогою, де дванадцять стел відтворюють шлях Спасителя на
Голгофу. Ми читали коментарі з Євангелія, викарбувані на
кожній стелі, і я згадав слова одного філософа, який сказав, що
спокутна жертва Христа людством досі не осмислена серцем
і не відчута розумом. Якби це так сталося, то в світі не було б
ворожнечі, воєн, зненависті і зневіри.

Побувавши у Зарваниці, у цьому святому місці, відчуваєш
душевне очищення і духовне піднесення.
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Ми набрали води з джерела Святої Анни і вирушили
додому. В’язка спека, яка того дня аж загусла в повітрі, по обіді
вибухнула грозою. Увімкнувши фари, повільно, крізь пелену
дощу, мамин брат вів свою машину. Зненацька на шаленій
швидкості назустріч йому вилетіла крута іномарка. Ще мить –
все і всі розлетілися б на друзки.

– Хху, – перевів подих мамин брат, витираючи холодний піт
з чола. – Вважайте, ви нині народилися другий раз... Якби не моя
миттєва реакція... 

А по хвилі, оговтавшись, додав:
– Я зрозумів, це нас врятувала Зарваницька Божа Матір.
Подумалося: у кожного з нас свій шлях до Бога і своя

дорога до Храму.

Культура души болгарочки"терновки
Стєкольщиков Віталій, 

студент 4 курсу денної форми навчання 
спеціальності «Журналістика» Миколаївського міжрегіонального

інституту розвитку людини Університету «Україна», місто Миколаїв

Наш Николаевский край находится в центре «Европейского
треугольника», и не удивительно, что здесь странствовали и
жили десятки племен и народов. Исследования ученых и крае)
ведов подтверждают этническое разнообразие, которое сложи)
лось именно здесь. История и культура народов стала богатс)
твом и судьбой Николаевщины. Мудрая земля хранит и
рассказывает об этом даже через далекие тысячелетия. Живыми
свидетелями развития каждого племени)народа стали археоло)
гические источники, живое народное творчество.

Каждый народ, каждая нация имеет свою историю, свое
прошлое и будущее, и, порвав эту связь, невозможно оставаться
народом.

Но рассказ пойдет о незабываемых колоритных обычаях и
обрядах, непревзойденной национальной кухне и культурном
наследии болгарского народа на территории многонациона)
льной Николаевщины. Почему именно болгары? На этот
вопрос я отвечу вам с легкостью: я родился в болгарском
поселении, и с детства перед моими глазами раскрывалась
красота болгарских обычаев, традиций, обрядов. Меня всегда
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интересовало, как болгары очутились на территории Украины,
откуда пошли корни, язык, на котором они общаются.

Кроме болгар, в поселке живут люди разных националь)
ностей. Это украинцы, россияне, белорусы, молдаване, азер)
байджанцы, корейцы. Живут они и работают в мире и согласии.
Вместе празднуют украинские и болгарские праздники, и
всегда надеются на лучше будущее своих детей и внуков.

У римского мыслителя Цицерона встречается понятие
«культура души», Цицерон видел в нем средство возвели)
чивания, самоутверждения человека – культура развивает
человека, и в этом, по мнению римского философа, заключается
ее главная функция. Проживая рядом с болгарами, можно с
уверенностью констатировать, что суждение Цицерона является
одним из приоритетных в психологии их жизнедеятельности.

Культура болгар Терновки имеет в себе как стойкие, так и
изменчивые моменты. Стойкими в их культуре остаются
обычаи и традиции. Как составляющие культурного наследия –
способы мировосприятия, идеи, ценности, обычаи – традиции
сохраняются и передаются от поколения к поколению. Они
существуют во всех формах духовной культуры: охватывают
научную, религиозную, моральную, национальную, трудовую,
бытовую сферы жизни. Система традиций терновских болгар
отображает целостность, стойкость их общины.
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Именно духовная культура является первоосновой нацио)
нальной культуры, которую каждая нация все сильнее пытается
сберечь в безумном третьем тысячелетии, и болгары стремятся
к этому.

Кроме культурных традиций, болгары из века в век пе)
редают своим потомкам и особенности болгарской кухни.
Каждый житель Николаева не понаслышке знает о вкусноте и
пользе болгарского перца. Яркие желтые и красные, нарезанные
ломтиками перцы занимают второе место среди овощей по
полезности. Множество покупателей, идя рядами Центра)
льного рынка Николаева, стараются приобрести излюбленный
овощ у, теперь уже знакомой болгарки, бабушки Веры из
Терновки.

Относительно недавно к творогу и твердому сыру
прибавился вкуснейший молочный продукт – болгарская
брынза. Технология ее приготовления хранилась в строгой
тайне. Старожилы от матери к дочке передавали ее рецепт.

Но, откровенно сказать, больше всего обожаю болгарскую
дулму, а на десерт – банницу. Дулма чем)то похожа на наши
голубцы, только в ее состав входит рис, пшено, подчеревок.
Сворачивают в листья кислой капусты очень маленькими
порциями, похожими на пальчик)мизинчик. Что же касается
банницы – это слои лаваша и кусочки сладкого творога,
затопленного слегка молоком, которые выпекают в духовке.

И, конечно, обязан рассказать о еще одной традиционной
выпечке – ляшницах. Их изготовление и вкушание тесно
вплетается в обряд сватания. В старину, когда в поселке
колодцы были лишь в концах улиц, засватанные девушки рано
утром приносили к колодцу ляшницы – маленькие песочные
печенья)подушечки. И тогда каждый житель, придя за водой,
знал: скоро в Терновке будет еще одна болгарская свадьба.
Сейчас преподношение ляшниц в Терновке стало редкостью.
Но не так давно семья коренных болгар Татьяны и Виктора
Стамат женила сына, где после сватания невеста угощала всех
соседей болгарскими ляшницами.

Все больше меня очаровывает песенное творчество жителей
Терновки, песни, которые они исполняли во время многих
праздников на центральной площади поселка.
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Сегодня Терновка – микрорайон г. Николаева. На 67)ми
улицах живет 10 тысяч человек, 3 из которых – болгары.
Большинство из них бщаются между собой на болгарском
языке, с мягким и диалектным произношением, которое не
встречается в современном литературном языке. Но
настоящему болгарскому языку учат на занятиях факультатива
в общеобразовательной школе № 16, в которой учатся дети
микрорайона. И, к слову сказать, стремятся выучить бол)
гарский язык не только дети с болгарскими корнями, но и
молодежь из других этнических групп. К школе детвору готовят
в детском саду Терновки «Журавушка». А вот искусству танца,
живописи, пению и игре на разнообразных музыкальных
инструментах младшее поколение учат в Детской школе
искусств ?1. При ней уже больше 10 лет действует болгарский
фольклорный ансамбль «Изворче», который всегда готов
принять к себе молодую поросль, и неизменно выступает на
всех праздниках Терновки. Терновские болгары внимательно
относятся к развитию своей культуры. Уже 18 лет работает
Общество болгарской культуры «Христо Ботев». Оно изучает
фольклорно)этнографическую сторону жизни болгарского
населения, пополняет местный музей новыми экспонатами,
печатными материалами, изучает музыкальную культуру
болгарского населения. Не все меншины могут похвастаться
собственным музеем, где в трех комнатах представлены
история, традиции и быт болгар. И любой желающий может
посетить музей, окунувшись тем самым в оригинальный мир
болгарской культуры.

Чтобы дать возможность читателям ознакомиться с куль)
турой болгар, работники библиотеки)филиала № 16 ЦБС для
взрослых собрали уникальный фонд книжек на болгарском
языке. Начав с 50 экземпляров, фонд читалища сейчас
составляет около 2200 экземпляров книг по разнообразной
тематике и направленности: школьные учебники, справочники,
уникальные книги по болгарскому фольклору и этнографии,
книги классиков болгарской литературы, книги современных
писателей Болгарии, а также переводы русской и зарубежной
литератур. В фонде библиотеки находятся нотные издания,
партитуры, пластинки с болгарскими песнями и фольклором.
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Культурное развитие Терновки на современном этапе
постепенно поднимается на высшую ступеньку. Строительство
школы, библиотеки, музея показывают попытку болгар
сохранить свои традиции, язык, культуру, стремление передать
свой опыт следующему поколению. Бессмертной гордостью
останутся имена выходцев из Терновки – Евгения Димо,
Омельяна Шпачинского, Антонины Смаржевской, Зои Вронс)
кой, Валентины Зиряновой, Николая Брятко и других, которые
известны не только в Украине, но и за ее пределами.

На протяжении своей истории болгары смогли сохранить
родной язык и культуру. Они оставили своим следующим
поколениям пословицы, поговорки, стихотворения, говор,
религиозные обычаи и праздники. Поколения терновских
болгар в условиях относительно изолированного этнического
поселения сохранили определенный оригинальный словесный
фольклор, который может быть использован в современных
процессах возрождения языка и культуры болгар в Украине.

Поэтому не без основания писал великий педагог
К. Ушинский в статье «Родной язык»: «Язык народа – лучший,
что никогда не вянет и вечно распускается, цвет всей духовной
жизни, которая начинается далеко за пределами истории»...
«Язык – важнейшая, самая богатая и наиболее прочная связь,
которая соединяет отжившие, живущие и будущие поколения
народа в одно большое, историческое живое целое». 

Современные ученые все чаще пишут, что наша Земля –
живое существо. По)видимому, потому она с материнской
мудростью бережет высокую культуру народов всех эпох.
И сегодня она помогает нам беречь глубинные корни культуры
родного края нашей национальной Родины.
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Іршава: родзинки історії
(оглядова стаття)

БЕЗЕГА Вікторія, 
студентка 2 курсу денної форми навчання

спеціальності «Фінанси і кредит» Карпатського інституту
підприємництва Університету «Україна», 

село Білки, Іршавський район, Закарпатська область

Хто не знає власної історії свого міста, той не має май)
бутнього. Саме з цього відомого всім крилатого вислову
хочеться почати розмову.

Кожен із нас народився, проживає у власному куточку свого
міста або пам’ятає про нього. Наш рідний край, де ми
народилися, – найкращий, бо тут ми провели своє дитинство,
чудові хвилини свого життя, які залишаться в наших серцях на
все життя. Для кожної людини найчарівнішим куточком буде
місце, де вона народилася. Адже це немов би батькова колиска,
яка безсмертно жевріє в наших серцях.

Куди б нас доля не закинула і як б ми далеко не знаходилися
від свого рідного краю, ми завжди будемо душею і серцем із
рідним краєм, і крізь сон десь серед ночі наші мрії будуть
поринати у наш край.

Рідний край завжди буде символом материнської любові,
батьківського захисту, незламної української душі та ніжного
співу солов’я. Ще з сивої давнини наші предки войовничо,
мужньо і впевнено боролися за вільні безкраї землі для того,
щоб ми з гордістю несли їм подяку з роду в рід.

І я хочу поділитися історією рідного міста Іршава, яке –
також невід’ємна частина мого серця.

Іршава – райцентр Закарпатської області, селище міського
типу (з 1947 р.), місто (з 1980 р.). Розташовано у передгір’ї,
обабіч річки Іршавки, за 83 км від Ужгорода. Перша згадка 1341
р. як Максемгази (поселення Максима). Від цього Максима
пішов рід Ілошваїв, що володів селом і околицями. Угорська
енциклопедія Реваї повязує родовід цієї сім’ї з київськими
князями. Ілошваї звали себе «руськими князями». Нинішній
топонім походить від річки Іршавка.

1460 р. магнати Ілошваї одержали грамоту на володіння
селом від угорського короля. На 1463 р. власник Іршави зібрав
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десятину з табунів свиней, які випасали на його землях між
р. Іршавою і Шуго жителі Мукачевого, Берегового Варієва,
Нового Села, Дейди, Яношійова та інших сіл. У грошовому
виразі ця десятина склала 1200 золотих флоринів. Обабіч
Іршави споруджено дві оборонні фортеці: північна – на горбі
Стремтура, південна – в урочищі Бадалів. Залишки їх земляних
валів збереглися понині. В 1587 р. поміщик Віткаї, внаслідок
селянських бунтів, змушений був продати село і виїхати. Під
час війни 1703)1711р. близько ста іршавчан боролися у загонах
Томаша Есе. 1816 р. в Іршаві було 650 мешканців у 106
будинках.

1839 р. довідник «Нинішній стан Угорщини і приєднаних до
неї провінцій у статистичному та географічному відношенні»
подав інформацію: «Ілошва (Іршава). Руське село у Березькому
комітеті… 18 жителів римо)католицького, 617 греко)католиць)
кого, 34 реформаторського віросповідання. Сірчане мінеральне
джерело, водяний млин, руїни древньої фортеці на горі Бодолів.
Орна земля родюча, луки хороші, ліс красивий, добре родять
жолуді і дубильні горіхи. Землевласник – рід Ілошваї». І після
скасування панщини 1848 р. більшість землі залишилися в
Ілошваїв.

1874 р. у Іршаві відкрилася пошта. Щорічно на сезонні ро)
боти в різні райони Угорщини виїжджало 30 мешканців,
частина емігрувала. 1886 почалося будівництво млина і тартаку.
1905 р. відкрито бібліотеку, спершу тільки з сотнею книг. 1911 р.
покладено 12)кілометрову залізничну гілку Іршава – Кам’янка.
На цій ділянці шляховиками і вантажниками працювало
25 іршавчан.

Наприкінці 1918 р. в Іршаві створено гвардійський загін із
40 селян, переважно колишніх вояків, що повернулися з ро)
сійського полону.

За останнє десятиліття в Іршаві розгорнулося церковне
будівництво, розвиваються інші соціально)економічні галузі.

Без минулого неможливе майбутнє. Кожен із нас зобо)
в’язаний цінувати й берегти у своєму серці здобутки попередніх
століть, щоб забезпечити гідне майбутнє для наступних
поколінь.
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Іршава – «Зачарований край»
(оглядова стаття)

КІЗЛЯК Василь, 
студент 2 курсу денної форми навчання 

спеціальності Правознавство» Карпатського 
інституту підприємництва Університету «Україна», 

село Білки, Іршавський район, Закарпатська область

Іршaва – місто районного значення в Закарпатській області,
адміністративний центр Іршавського району. Має значну
густоту населення в порівнянні з невеликим розміром міста.
Місто розташоване у передгір’ї Карпат, на обох берегах ріки
Іршавка (притоки Боржави), із усіх сторін оточене горами,
височинами і лісами.

Перша письмова згадка про Іршаву датована 1341 роком.
Іршавою та її околицями володіли феодали Ілошваї, в 1460 році
вони отримали на ці землі грамоту від угорського короля.
Угорські джерела пов’язують родину Ілошваї з київськими
князями і називають їх «русинськими князями». У 1458 р. під
час міжусобиць Іршаву було спалено та пограбовано. Від
династії Ілошваї і пішла назва Ілошва, яке поступово перейшло
в Іршава.

На території району збереглися руїни Бронецького і Дов)
жанського замків, а також городища в Арданові, Білках та на
горах Бодулів і Стремтура, що на околицях Іршави.

На південний захід від міста Іршава, між селами Сільце і Со)
батин, підноситься гірський кряж Бодулів (Замок Бодулів).
Невелика округла вершина цього кряжу була обрана як місце
для заснування поселення, а згодом – для будівництва
укріплень. Підступи до гори з півночі і північного заходу
ускладнює болотиста місцевість, у 200)х метрах на південний
схід від схилу гори протікає річка Іршавка (притока Боржави).
Північно)західний і східний схили височини відрізняються
крутизною, південно)східний схил – пологий. Місце було
обране дуже вдало – звідси навколишні землі добре про)
глядалися на відстані кількох десятків кілометрів. Це місце
було настільки привабливим, що на майданчику гори в різні
часи існувала низка поселень, що належали різним епохам і
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культурам. Згадок про замок в письмових джерелах не
виявлено, тому він вважається одним із найбільш маловідомих
укріплень Закарпатської області.

У 2009 році в рамках програми Інституту карпатознавства
Ужгородського національного університету з вивчення замків
Закарпаття було організовано археологічну експедицію, яка
досліджувала замок на горі Бодулів. Розкопки повинні були
пролити світло на питання хронології замку, дати інформацію
про період його зведення. У розкопі було виявлено незначну
кількість ліпної гальштатської та гончарної середньовічної
кераміки.

З XIX ст. Іршава – центр Верховинського повіту Березького
комітету. У середині XIX ст. поселення мало власну печатку
з такою символікою (гербом): дерево, біля якого стоїть селянин,
що тримає у правій руці три риби. Хоч зараз Іршава має
населення більше 10 тисяч, кілька століть тому в Іршаві
нараховувалося близько 100 дворів.

У період війни 1703)1711 рр. під проводом Ференца II Ра)
коці Іршавщина була одним із районів військових дій.
У повстанських загонах билося близько 100 жителів селища. На
початку XX століття в Іршаві було близько 300 будинків,
населення 1315 осіб. За переписом 1816 року в Іршаві було
106 будинків, де проживало 650 осіб населення, у тому числі
36 поміщицьких слуг, 72 залежних селян, 22 желяри тощо.
Населення, як і раніше, займалося сільським господарством; на
1900 рік із 1315 жителів ним було зайнято 970 чоловік,
ремеслом – 90 чоловік. Земельні наділи були мізерними. Голод
та нестатки гнали селян на заробітки – щорічно на сезонні
роботи в різні райони Угорщини виїжджало близько 600 жи)
телів Берзької жупи. Чимало бідноти емігрувало в пошуках
кращої долі за кордон, переважно в США.

Розвиток капіталістичних відносин на Закарпатті майже не
зачепив Іршави. Тільки в 1886 році розпочинається будів)
ництво млина, лісопилки, лише з кінця ХІХ століття Іршава
одержала право на ринкову торгівлю. 1905 року була відкрита
бібліотека, яка налічувала лише 100 книг.

У 1911 році була прокладена залізнична лінія Іршава)Ка)
м’янка довжиною 12 кілометрів. У 1916 році побудовано вузь)
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коколійку між Береговом, Іршавою та Кушницею. Тут щоденно
курсує потяг сполученням Іршава – Хмільник – Виноградів. До
нашого часу вціліла тільки частина цієї вузькоколійки. У 1980
році Іршава отримала статус міста районного підпорядкування.
На території району збереглися руїни Бронецького і Довжан)
ського замків, а також городища в Арданові, Білках та на горах
Баданів і Стремтура, що на околицях Іршави.

Щодо соціальної сфери, то у місті є дві великі школи 
І)ІІІ ступенів акредитації (Школа №1 знаходиться на лівому
березі, а школа № 2 на правому березі р. Іршавка), гімназія, дві
початкові школи, близько 8 дитсадків, музична школа, школа
мистецтв, ДЮСШ, дві автомобільні школи.

Закарпатці по праву пишаються тим, що живуть у центрі
Європи. Для Іршавчан ця гордість особлива – район розта)
шований у серцевині Закарпатської області на межі низинної та
гірської зон. Територіально Іршавщина є мікро)віддзерка)
ленням усього нашого мальовничого краю. Туристів безперечно
зацікавить Національний природний парк «Зачарований край»,
у якому знаходяться два неповторні природні об’єкти загально)
державного значення.

Це урочище «Смерековий камінь» (с. Ільниця), визнаний
в Україні як найоригінальніший скельний масив та унікальне
для Європи рідкісне верхове сфагнове болото «Чорне багно».
Природними візитними картками району ще є річки Боржава та
Іршавка, що входять до басейну річки Тиса. Зачарують мандрів)
ника гора)полонина Кук, гора Бужора, з яких відкривається
панорама відомих Боржавських полонин. А ще численні дзвінкі
струмені гірських річок і потічків, цілющі джерела з міне)
ральною, термальною і прісною водою, стрункі смереки і мо)
гутні буки у пралісах створять для подорожуючого надзвичайну
природну благодать.

У межиріччі річок Боржави й Іршавки розкинулися сади
і виноградники, плантації, засаджені овочами, які милують око
з ранньої весни до пізньої осені. Сліди цивілізацій багатьох
народів у різні епохи можна відслідкувати на нашій території.
Іршавщина відома в Закарпатті і за його межами як район із
великими за територією і чисельністю мешканців сіл, таких як
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Ільниця, Білки, Довге, жителі яких бережуть і примножують
споконвічні традиційні народні ремесла – гончарство,
ковальство, ткацтво, обробка дерева й лози. Перевага централь)
ного розміщення району на території Закарпаття полягає
в тому, що в радіусі до 50 км. знаходяться державні кордони
з Угорщиною та Румунією, а отже, з країнами ЄС. Така
ж відстань віддаляє нас від відомих курортів Сваляви, Хуста,
Мукачева і Берегова.

До кордону зі Словакією – 90 км. Через район проходять
важливі автодороги: Ужгород)Сільце)Рахів; Виноградово)
Іршава)Свалява; Берегово)Іршава. На Іршавщині є умови,
широкі можливості для розвитку і створення сучасної
інфраструктури туризму та рекреації. Запрошуємо відвідати
наш «Зачарований край» – Іршавщину, готові до співпраці
з діловими людьми та туристичними фірмами.

Відпочинок в Іршаві – це також чудова можливість
познайомитися із привітними місцевими жителями.
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Розділ 7.

VKONTAKTE: ТАКИМИ СТУДЕНТАМИ 

ПИШАЄТЬСЯ НАШ УНІВЕРСИТЕТ

Студентка «Університету «Україна» 
Анна Алексєєнко:  «Бог не посилає нам нічого такого,

з чим би ми не могли впоратися…» 
РЕГО Вадим, 

студент 4 курсу денної форми навчання 
спеціальності «Українська мова та література» 

Інституту філології та масових комунікацій Університету «Україна»,
учасник першого складу студентського Медіа�центру, місто Київ

Переказують, що Бенджамін Франклін якось сказав своєму
підлеглом: «Чи любиш ти життя? Тоді не гай часу, тому що
час – тканина, з якої воно шиється». Звісно, темпоритми ХVІІІ
і ХХІ століть відрізняються настільки разюче, наскільки
контрастують перші електронно)обчислювальні машини, що
займали великі кімнати, і сучасні планшети, які вміщуються
в кишені.

Шалений ритм нашого
життя часто робить нас ме)
тушливими, розхристаними у
своїх намірах і діях. І нерідко
ми, студенти, скаржимося, що
нічого не встигаємо, засми)
кані, замотані ущільненим
графіком лекцій, семінарів,
екзаменів... А тут поряд із
нами вчиться дівчина, яка,
крім Університету «Україна»,
здобуває освіту ще у двох
вищих закладах – Київській
духовній академії та Націона)
льному авіаційному універси)
теті. Захотілося ближче поз)
найомитися з цією людиною,
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дізнатися, як їй вдається приборкувати час і творити своє життя
таким насиченим і цікавим.

...М’який, лагідний овал обличчя, приємна усмішка,
вдумливий і доброзичливий погляд ясних очей. Це – Аня
Алексєєнко, студентка 5 курсу Інституту права та суспільних
відносин Університету «Україна», про яку вже писала
«Трибуна України» (://ukrtribune.org.ua/2011/03/erudit)gur)
tuye)ukraїnu) як про першу міс Ерудит університету

– Аню, Ви в нашому університеті вивчаєте правознавство і
міжнародні відносини, в Київській духовній семінарії –
богослов’я, в НАУ – економіку підприємств. Бути студенткою
трьох вишів одночасно ? це феноменально!

– Ви перебільшуєте. Насправді нічого феноменального в
цьому немає. Просто намагаюся максимально використовувати
ті можливості, які мені дає життя. І при бажанні це може кожна
людина, навіть із обмеженими можливостями. Бог не посилає
нам нічого такого, з чим би ми не могли впоратися. І з вірою,
бажанням для людини немає обмежень.

– Аню, що привело Вас до Духовної академії? Це ж не
просто пізнавальний інтерес, а щось глибше...

– Так, справді, простою цікавістю це назвати складно.
Стосовно мого навчання в Київській духовній академії і семі)
нарії (надалі – КДАіС), то вищою освітою це складно назвати,
оскільки цей заклад, на жаль, державою не визнається, тобто не
має четвертого рівня акредитації, як і інші православні ВНЗ.
Але за своєю суттю це – вищий богословський навчальний
заклад. У самій Духовній академії мають право навчатися лише
чоловіки – майбутні священики, до яких висувається низка
вимог. При КДАіC відкрилися Православно)катехізаторські
курси (ПКК) для мирян, тобто для всіх бажаючих – чоловіків,
жінок, дітей, і навіть для осіб похилого віку з’явилася
можливість отримати середню богословську освіту. На цих
курсах я і навчаюся.

Уперше думка про богословську освіту прийшла до мене
у 16 років. Коли дізналася про ПКК, вони тривали всього рік.
Уже тоді вирішила, що там навчатимуся. Але тоді ця моя мрія
не здійснилася – на заваді стали проблеми зі здоров’ям, вступні
іспити до університету, курси іноземних мов. Довелося це
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бажання «відкласти у скриню», щоб там воно чекало часу свого
втілення. Збігло кілька років мого навчання в Університеті
«Україна». На третьому курсі, в період весняної сесії, я приїхала
до Києво)Печерської лаври помолитися, щоб благополучно
скласти іспити. Коли поверталася, вирішила піти повз будівлю
КДАіС. І там мені знову впало в око оголошення про набір
слухачів на перший курс. Я вирішила готуватися до вступних
екзаменів. Через чотири місяці була зарахована в групу
курсантів. На той час однорічні курси переросли в майже
середню богословську освіту (вчилися 5 років): 3 роки –
основний курс і 2 – додатковий (за бажанням). Пропонувалося
чимало відділів – за хистом і прагненнями: іконописний,
регентський, медико)соціальний, паломницький (туристичний)
тощо. Я вирішила остаточно: або йду навчатися зараз, або вже
ніколи сюди не потраплю.

Спочатку було нелегко. У вересні розпочався семестр в
Університеті «Україна», а в перших числах жовтня – на ПКК.
Деякий час майже не мала вихідних. П’ять днів в університеті,
а неділя – на курсах. У цей день ми вивчали найважливіші
предмети – Новий Заповіт, Літургіку, катехізис, історію
християнства. По середах і суботах – факультативні заняття
(архітектура, церковнослов’янська мова тощо). Із часом звикла
до такого ритму життя. Наприкінці першого курсу, незважаючи
на те, що на той час припадали державні іспити в Університеті
«Україна», ігри ерудитів, якщо раптом у мене був вихідний на
курсах у Лаврі (напередодні Великодня та інших великих свят),
– мені чогось не вистачало. На ПКК у нас склався дуже гарний
колектив, ми стали однією родиною з нашими одногрупниками,
викладачами. Разом вибиралися в паломницькі подорожі. Там
знайшла багато друзів, які стали міцною опорою в моєму житті,
деякі знайшли на цих курсах свою другу половинку... Отримала
багато нових знань, про які навіть і не мріяла. Частина з цих знань
прислужилася мені на іграх ерудитів у нашому університеті.

– Які у Вас тепер плани щодо навчання на ПКК?
– Зараз я на другому курсі, але дуже хочу, щоб моє навчання

на ПКК не закінчувалося. Мрію піти на паломницький і соціа)
льний відділи. А в майбутньому сподіваюся поділитися
отриманими знаннями з людьми – викладати діткам у неділь)
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них школах або в інших закладах, де мої знання знадобляться
людям; проводити екскурсії по православних святинях,
ділитися з іншими конче потрібними для всіх знаннями,
наприклад, з історії християнства тощо.

– Аню, за такого щільного графіку занять чи знаходите Ви
час на дозвілля? І взагалі – що є для Вас релаксацією?

– Часу на відпочинок, на жаль, залишається мало. У вільний
час я займаюся бісероплетінням і вишиванням, вивчаю
іспанську мову, слухаю музику та читаю.

– А що саме з музики?
– Слухаю все, що подобається, починаючи від сучасних

виконавців, особливо французьких – Заз, Адель, і закінчуючи
класикою. Найчастіше слухаю Вівальді, Гріга, Рахманінова,
Римського)Корсакова та Чайковського. Дуже люблю хоровий
спів – хор Оптиної Пустині, Валаамський хор та інші.

– Що Ви найбільше цінуєте у людях, у дружбі, в коханні?
– Насамперед – доброту. На мій погляд, це одна з вирішаль)

них якостей, від яких залежить низка інших – самовідданість,
людяність, чемність тощо. Друга риса – чесність, без цієї якості
неможливо створити будь)які міцні відносини – ні дружні, ні
сімейні. А ще ціную відкритість і простоту – з такою людиною
спілкуватися найприємніше.

– Аню, чого Ви прагнете досягти у житті? Чи є у тебе
певний ідеал, який він?

– Усі ми прагнемо щастя, але кожна людина в це слово
вкладає своє змістове наповнення. Для мене – це створення
міцної родини, яка стане опорою та підтримкою в усіх
випробуваннях, яка розділить і радощі, й печалі, буде поряд і
наснажуватиме на нові висоти. Звичайно, хочеться професійної
самореалізації – стати справжнім фахівцем у галузі права,
виконувати високу місію правозахисників – допомагати людям
у різних складних життєвих ситуаціях. Відстоювати їхні права,
свободи, сприяти розвиткові правової обізнаності громадян. Та,
звичайно, прагну духовного і творчого зростання, бо людина не
може стояти на місці, вона весь час має розвиватися, рости,
самовдосконалюватися, до останнього подиху. Сподіваюся, що
зможу ділитися своїми знаннями та навичками з іншими
людьми, які також прагнуть саморозвитку, мріють підкорювати
нові вершини. На мою думку, це і є ідеалом.
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– Аню, я захоплений Вашим хистом наповнювати смислом
кожну мить життя, на все знаходити час, самореалізовуватися
у різних сферах. У Вас великий творчий потенціал. Щиро
зичу, щоб усі Ваші замисли і мрії здійснилися.

– Дуже дякую.

Випускниця Університету «Україна» 
Ольга Костенко про професію фізреабілітолога, 

Аlma mater і театр"студію «Данко»

(інтерв’ю)

КАЛЕНСЬКА Ольга, 
студентка 5 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Журналістика» Інституту філології та 
масових комунікацій Університету «Україна», 

координатор студентського Медіа�центру 
Університету «Україна», місто Київ

Університет «Україна створює умови для всебічного роз)
витку особистості студента. У цьому переконує випускниця
Інституту соціальних технологій, фаховий реабілітолог, витон)
чена актриса, завідувач художньої частини театру тіней
«Данко» Ольга КОСТЕНКО.

Уже з третьої хви)
лини нашого спілкуван)
ня стало зрозуміло, Оля
– відкрита й комуніка)
бельна, дуже щира й
чуттєва дівчина.

Про роботу
До Університету

«Україна» Ольга потра)
пила 2004 року, коли
вступила на спеціаль)
ність «Фізична реабілі)
тація». Здобувши вищу

освіту, дівчина й справді пішла працювати за фахом.
Першим місцем роботи стала соціальна служба Подільсь)

кого району в м. Києві. Згадує, як її зацікавлено споглядали

168 УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» подарував мені віру в себе



спершу працівники відділу, декілька разів перепитуючи, що за
професію зазначено в дипломі. Оля стала викладачем)реабі)
літологом. Тут вона працювала 2 роки, правда, весь час
намагалася «розгледіти» свою зарплатню, як і більша половина
державних службовців, та цього зробити так і не вдалося.

– Я займалася з дітьми*інвалідами, вік яких починався з 5, 7
років. У чому сенс такої роботи? Чим тяжча дитина, тим менше
вона бачить світла. Зазвичай, мами просто закривають таких
дітей удома, і тим залишається лише сидіти біля віконця. Мета
соціальних служб якраз і полягає у соціалізації таких людей. Ми
ніби «виймаємо» їх зі своїх будинків.

Пам’ятаю одного хлопця, який у 14 років був колобком у
прямому сенсі цього слова – він мав жахливі набряки всього тіла,
до цього додавалася розумова відсталість. Років півтора ми
з ним займалися, робили гімнастику, бігали, намагалися
піднімати ноги на дошці Євмінова. І якщо раніше хлопець міг
пройти 5 метрів і впасти від того, що просто одна нога
зачепилася за іншу, то тепер він ходив без проблем.

Дівчина з теплотою згадує своїх колег, які допомагали не
просто займатися з дітьми, але й виховувати їх. Адже Олі було
22 роки, вона лише нещодавно закінчила університет. Було
важко призвичаїтися, а більш досвідчені працівники ніколи не
відмовляли у допомозі:

– Це колосальний досвід, про жоден із днів я не шкодую, на
базі цієї соціальної служби я написала свою дипломну роботу й
добре захистила її. Основна ідея дуже проста: чим раніше
починаєш займатися з дитиною, то більшого зможеш досягти.
На прикладі чотирирічного хлопчика, який не розмовляв взагалі:
завдяки комплексному підходу, тобто навчанню із логопедом,
дефектологом, реабілітологом, психологом він, після року
клопіткої праці, у свої 5 років нарешті заговорив.

Треба зрозуміти раз і назавжди, що дуже багато залежить
від батьків: є ті, які змирились, а є ті, які риють носом землю для
того, аби їхні діти почувалися соціально рівними з іншими.

Ще працюючи у соціальній службі, Ольга почала шукати
роботу. Якось їй зателефонував чоловік, представився Ігорем,
запитав, чи вміє вона робити масаж. Спочатку дівчину
це насторожило, але згодом виявилося, що це насправді
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перспективна, а головне, добре оплачувана робота в Інституті
вертебрології та реабілітації (приватній клініці).

Масаж Ольга називає гарною, але чоловічою справою,
мабуть, саме тому всі колеги були чоловіками. Директор
Інституту – Ігор багато чому навчив юну дівчину, яка про)
працювала там 3 роки. А потім у Олі раптово відняло ліву руку,
робота виявилася надто важкою. Тепер вона сама стала
пацієнтом власної клініки. Згадує той жах, коли прокинулася
вранці й не відчула власних рухів. Масажі робили сильні, на
руці ще довго красувалися величезні синці, безліч уколів, але
рука знову була здоровою. Деякий час сміливиця ще пра)
цювала, але потім все одно довелося піти. Та пацієнти не
зникли, вони телефонували, приходили на масажі додому, і
«сарафанним радіо» переповідали про чудову дівчину, яка має
золоті руки.

У цей час і з’явилося дуже багато вільного часу, який дів)
чина з радістю присвятила рідній театральній студії. Театр,
розташований на Контрактовій площі, у невеликому підваль)
чику, де студія репетирує і практично живе, – рідний дім
творчого колективу. Оля разом із Галиною (теж акторкою
театру «Данко») самостійно постелили на підлозі ковролін,
позносили з власних будинків безліч потрібних речей, які
створюють затишну атмосферу.

А крім всього цього Ольга Костенко грає в театрі «Чайка»,
ще працює у школі – викладає хореографію дівчаткам у
театральному класі школи мистецтв ім. Вертинського.

Дівчина трохи грає на гітарі. Батьки хотіли, аби опанувала
фортепіано, але Ольга обрала інший інструмент.

Дітей, особливо старших, Ольга не просто вчить танцювати,
робити якісь хореографічні, рухові, пластичні комбінації, вона
навчає їх володіти саме театральною хореографією. Бути
впевненими у тому, що роблять, навіть якщо це виходить
недосконало, інколи неправильно, але «робити треба так, аби
тобі повірили інші, нехай думають, що так було задумано від
самого початку».

Вона вимоглива, не змушує знати усю класичну
хореографію, але ті рухи, які обирає для постановок, мають бути
засвоєні учнями на всі 100%.
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Про Університет «Україна»
– У моєму житті Університет «Україна» дійсно дуже

багато важить. Порівняно з іншими вишами, сюди можна було
вступити не тільки тому, що тут менша оплата за навчання,
а й тому, що тут було чесніше.

Спочатку було подалася до Національного медичного універ*
ситету імені О. О. Богомольця. Я не була відмінницею, а отже,
мала складати іспити. І коли там дізналися, що хочу спробувати
вступити на безкоштовне навчання, відразу назвали певну суму
грошей, які мала сплатити лише за те, аби бути допущеною до
вступних іспитів. І тоді я зрозуміла, що прийшов час подивитися
на речі реально.

Зараз у свої 17 років діти розуміють, що треба працювати
і заробляти гроші, а я у тому віці знала, що треба вчитися.
І більше того, я цього дуже хотіла. Середня освіта – це середина,
а треба було дійти до кінця.

Те, що я потрапила до Університету «Україна», було здорово!
Скажу про свій курс: ми «вгризалися» в ту науку, яку нам давали.
Були лекції, на яких люди стояли – просто не вистачало місць,
адже у реабілітологів викладали професори, кандидати наук із
Національного університету фізичного виховання і спорту
України. І це були люди, до яких прийти непідготовленим було
неможливо. Це було соромно, неправильно. Не вивчив – краще
тоді взагалі не з’являйся.

Біофізика, біохімія, біомеханіка – це були найулюбленіші
предмети. Коли проходили лекції, то було справді чутно, як
дзижчить муха, тишу порушував лише шурхіт ручок, що
пишуть. З мого курсу вийшло багато гарних реабілітологів:
хтось зараз став масажистом, хтось викладає фізичне
виховання, хтось працює на приватних підприємствах, але
абсолютно кожен є фанатом своєї справи. Це говорить, мабуть,
про те, що ми були зрілими людьми, і думали не просто так:
«Отримаю якийсь диплом, а там хай буде, як буде», а справді
знали, до чого прагнемо.

Університет «Україна» подарував мені безліч цікавих
знайомств. Особливо запали у пам’ять ті студенти, які прийшли
до нас після медичного коледжу, училища. У них був зовсім інший
погляд на ті чи інші речі. І спілкування, суперечки, передавання
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інформації, знань одне одному – це те, без чого ми б не стали
такими, якими є зараз. Це неймовірні відчуття, адже тоді не
було Інтернету, ми користувалися літературою 60*70*х рр., і я
розумію, що і сьогодні реабілітологи послуговуються цими
доробками. Нічого не змінилося, але ми більше шукали, глибше
занурювалися у ті знання, а отже, більше й винесли. Щось
скачати з Інтернету – це одне, а просидіти день у бібліотеці –
зовсім інше.

Університет «Україна» – це вищий навчальний заклад, який
виховав мене, дав змогу жити насиченим студентським
життям. Я була старостою своєї групи, й отримала тут і
виховання, і науку. Змогла відчути відповідальність за себе, і за
інших. Навіть сьогодні маю багато знайомих, до яких можу
прийти за порадою. Цих людей я зустріла тут, у стінах свого
рідного університету.

Про акторську майстерність
– Акторство особисто для мене – це шлях, причому дуже

відповідальний. Як будь*яка людина, з акторською грою я
знайома з дитинства. Перші віршики, танці, пісеньки, вихід на
«маленьку сцену» і художнє спілкування з аудиторією глядачів…
Я з творчої родини: моя мама – диригент*хормейстер, тато
грає на акордеоні, і тому батьки мене завжди десь «показували»,
аби я ще з дитинства зрозуміла, як це: виступати перед іншими
людьми, яка це насправді відповідальність. Тому нічого дивного,
що коли на першому курсі до нашої групи завітала директор
Центру художньої творчості Наталія Василівна Гаврилюк, я
одразу вирішила випробувати себе в акторській майстерності
на більш фаховому рівні.

Уже в інституті я зрозуміла, що можу бути спеціалістом за
обраним фахом і, не зважаючи на це, займатися ще чимось
додатково так само професійно.

Акторство – це моя мрія. На жаль, через якісь матеріальні,
соціальні питання люди ставляться до цієї творчості негативно.
«Хто? Ким ти хочеш стати? Акторкою? Ні! Це не професія!», –
пряма мова моєї мами. І я її дуже добре розумію, бо в цій професії
не має місця спокою, стабільності, усьому тому, до чого прагне
кожна людина протягом життя. Це заняття, що потребує від
тебе максимальних зусиль, постійного нервового напруження.
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Акторство – це на межі особистих параметрів своєї краси,
статури, свого голосу, своїх емоцій, почуттів. Це певний шлях,
але не пряма дорога, де справа і зліва є узбіччя, це натягнутий
канат, по обидва боки від якого – прірва. Актор обов’язково
прагне знайти свого режисера, бо це та людина, яка вказує на
кожний твій наступний крок, і яка знає, де саме той канат
найбільше натягнуто. Не втратити такого провідника є
першочерговим завданням.

Андрій Лелюх – це мій провідник, мій учитель. Я вже мала
нагоду працювати з іншими режисерами, тому вважаю, що
Андрій – мій режисер. Я розумію його вже на якомусь бать*
ківському рівні, інколи навіть порух очей може багато про що
мені розповісти.

На сцені завжди зароджується нове життя, і роль режисера
величезна: він пояснює абсолютно кожен крок, кожен подих
актора. Важливо мати особливий зв’язок.

Це нелегкий шлях. Я завжди намагаюся не обманювати
людей, які хочуть цим займатися. Прагну бути поряд із тими,
хто працює зі мною на одному диханні, хто розуміє, що чим би він
не займався – головне це, чи другорядне, все одно воно має
виконуватися на високому рівні. Бо якщо ми до чогось причетні,
то маємо не просто доторкнутися й піти в інший бік, а робити
це на межі можливого.

Акторство – це взагалі дуже цікавий і об’ємний процес. Він
стосується і особистого життя, і дружби, і професійної кар’єри,
тобто заповнює усі сфери життя. Виховує в людині, яка цим
займається, «пробивні» якості. Ти починаєш застосовувати
якісь прийоми у повсякденному житті і бачиш ефект на інших
людях, які тобою зацікавлюються як особистістю. Це приємно,
й, аби досягти цього, можна пройти через будь*які складнощі.

Про театр «Данко»
– Спочатку наш театр був таким, як і інші, тобто це були

класичні вистави акторів із репліками та мізансценами. Першим
нашим спектаклем стала вистава Роберта Тома «Вісім
люблячих жінок» у двох діях. Потім ми практикували таку
штуку, як показ – це «нарізка», колаж, де містяться невеличкі
етюди різних авторів. Студійна робота – це завжди певний
експеримент. Ми мали поле для творчих дій. Режисер казав так:
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хто має змогу і бажання взяти якийсь певний шматочок п’єси
будь*якого автора і втілити його у життя – дійте, а я потім
виправлю й допоможу. Тобто, у нас була можливість спробувати
себе в іншій ролі: організувати своїх колег, навчити їх чомусь,
сказати через них своє слово. Це перспективна робота, яка дає
значний досвід.

За чотири роки звичайний театр перетворився на театр
тіней. Ідея з’явилася досить неочікувано. Відомо, що цей жанр
є дуже стародавнім. Одного разу, під час чергового художнього
показу, перед нами постало завдання обрати полотнище будь*
якого художника і розіграти сцену, придумавши до неї початок
і кінець.

Нам дісталася картина В. Пукирєва «Нерівний шлюб». Ми
разом із Галиною Тихомировою (акторкою театру «Данко»)
довго думали, як розіграти багате дійство за невеликої кількості
акторів. І тоді нам спало на думку відтворити великий екран,
для цього й повісили білу тканину.

Етюд починався з того, що тато молодої дівчини, граючи
у карти, «пускає за вітром» чималу суму грошей. По тому до
нього приходить майбутній наречений – вісімдесятирічний
чоловік, який згоден «пробачити» борг, якщо той віддасть за
нього свою доньку. Наступна сцена – розмова батька з матір’ю
дівчини, аби та сказала Надійці, що вона має вийти заміж. Усю
ніч із кімнати чуються ридання. Ранком доньку вбирають
у весільну сукню. Потім глядач за екраном бачить дівчину, яка
піднімається по сходах, а вже через хвилину шию Надійки
обхоплює мотузка, яка рятує від нещасливого сімейного життя.
Ось така драматична історія стала початком сходження
«Данко» як театру тіней на велику сцену.

Далі методом проб і помилок ми почали всіляко розвивати цю
ідею. Просто вмикали світло й починали імпровізувати. Нібито
заново винаходили велосипед.

Тіньова робота – це прийом, який не має кордону, зокрема
мовного. Він дуже графічний, лаконічний і цим перспективний.
Життя дуже швидке, і теперішній глядач, вихований на
сучасному кіно, звик до екшену, до мобільної зміни однієї
картинки іншою. І перед театром зараз постає серйозна
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проблема: як зробити так, аби сучасному глядачеві було цікаво.
Мені здається, що сам театр має змінитися, по*іншому
навчитися жити. І тіньовий формат, мені здається, чудово
вписується в культуру XXI ст.

Для мене особисто «Данко» – це родина. Така досить
банальна фраза, але більш вдалого слова годі й шукати. Всі ці
люди, з якими я пройшла свій шлях, є брати і сестри, а режисер
– це наш спільний тато. Ми разом уже багато років, і за цей час
хтось виходить заміж, хтось народжує дитинку – наша родина
росте. Вже приходить і чоловік, і дитина бігає поруч, нас стає
дедалі більше. Як і у будь*якої сім’ї у нас є багато і доброго,
і поганого. Це не прості процеси, звичайно, адже до нових людей
важко звикнути, вони перевіряються, хтось залишається,
хтось «випадає». Наразі у нас 15 осіб, в основному це вже
випускники, які закінчили Університет «Україна», а акторську
діяльність лишити не можуть, бо це аж ніяк не гурток, це стиль
життя.

Хочу сказати і про Наталію Василівну Гаврилюк, бо без неї не
було б нічого. Це людина, яка завжди допомагає. Велике щастя
мати такого керівника. Вона справжня молодчина, бо ми ж у неї
не одні – гуртків багато, але вона всюди встигає. Ми ніколи не
відчуваємо браку спілкування з нею. Наталія Василівна завжди
поруч, і як жінка дуже переживає за нас, майже як за своїх рідних
дітей. Ми намагаємося її вберегти, бо вона – наша рідненька
людина. Всі моменти, коли нас бачив «світ», – робота саме
Наталії Василівни. Вона – чудовий вихователь. Ніколи не опус*
кає руки, що б і хто б не сказав, зробив, її реакція завжди
інтелігентна. Весь наш колектив дуже любить і поважає її. 
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Розділ 8.

FREESTYLE (ВІЛЬНА ТЕМА)

Три кроки до самостійності
(стаття)

ГОРОВИЙ Геннадій, 
випускник Університету «Україна», 

член Національної спілки письменників України, 
член Національної спілки журналістів України, 

місто Обухів, Київська область

Колір як складова іміджу
Мабуть, не існує у світі чоловіка або жінки, які не воліли

б досягти успіху в тій чи іншій галузі людської діяльності.
У кожного свій шлях до мети. Однак є те, що об’єднує всіх
успішних особистостей – ніхто з них, споглядаючи пройдений
шлях, не називає його простим і безтурботним. І це нормально,
бо, так би мовити, життя рухається по спіралі, а проблеми
навпрошки.

Дійсно, починати завжди непросто. Але, якщо для фізично
здорових людей більшість труднощів так чи інакше пов’язані
з фінансовою складовою, то для інвалідів усіх нозологій до
загальних проблем додаються ще й суто власні, специфічні.
Глухим танцівникам завжди буде важче, ніж їхнім колегам, які
чують музику. Люди, що змушені пересуватись на візках, мають
клопіт із мобільністю. Проблема самостійного пересування
містом більше ніж близька також і тим, хто позбавлений
можливості сприймати довколишнє за допомогою зору.

Незряча людина може навчитись якоїсь справи і стати у ній
справжнім професіоналом. Але, якщо вона неспроможна вчасно
дістатися з пункту А до пункту Б, увесь її професіоналізм нічого
не вартий.

Сьогодні незрячих, які самостійно рухаються вулицею,
поводячи перед собою тростиною, можна зустріти майже в кож)
ному місті. Буває, що перехожі їх ігнорують або штовхають,
лають за незграбність, та все ж у більшості ставляться до таких
людей із розумінням, пропонуючи при потребі допомогу. А от
менше якихось ста років тому незрячих перехожих просто не
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помічали. Тим, хто змінив такий стан речей на краще, був
британець на прізвище Біггс.

Втративши в 1921 році після нещасного випадку зір,
молодий фотограф із Бристоля Джеймс Біггс виявився дос)
татньо мужнім, аби розпочати життя наново. Він почав
навчатися самостійному пересуванню містом за допомогою
тростини. Одначе на людину із тростиною не реагували ані інші
перехожі, ані водії автомобілів.

Рішення проблеми, до якого дійшов Біггс, виявилося
геніальним у своїй простоті. Джеймс перефарбував власну
тростину чорного кольору в білу. Це дало молодому чоловікові
змогу виділитися з)поміж інших перехожих із тростинами. У
них бо тростини були звичні, а Джеймсова нараз впадала в око.

Експеримент виявився настільки вдалим, що Біггс почав
радити своїм друзям вчиняти так само. Ті, у свою чергу, почали
закликати до перефарбування тростин у білий колір своїх
друзів. Ідея серед незрячих англійців поступово набувала все
більшої популярності.

Наступною людиною, котра мала значний вплив на процес
популяризації білої тростини як атрибуту незрячих, була
аристократка з Парижу – Гвіллі Д’ербемон. У 1930 році,
допомагаючи незрячим, вона помітила, наскільки важко їм
рухатись у натовпі і захопилася ідеєю тростин білого кольору.

Завзяту панянку підтримав префект поліції Парижу.
Завдяки газеті вдалося розгорнути рух за впровадження білої
тростини по всій Франції.

7 лютого 1931 року на святковому заході за участі війсь)
кового міністра просвіти й охорони здоров’я Гвіллі Д’ербемон
вручила білі тростини першому президентові французьких
ветеранів першої Світової війни, що втратили внаслідок
бойових дій зір, а також представнику цивільних незрячих.

Біла тростина в руці повинна була стати символом, що
закріплює соціальний статус незрячих, їхньою перепусткою
і наочним посвідченням, яке підтверджувало б особливий стан
таких людей.

У 50)60 роках ХХ століття кампанія з вивчення та роз’яс)
нення питань, пов’язаних із життєдіяльністю людей зі спеціаль)
ними потребами, набула небувалого розмаху. Соціальна
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спрямованість у політиці того періоду торкнулася багатьох
європейських держав і США. Результатом численних пуб)
лічних акцій стало прийняття Американським конгресом
рішення про проголошення 15 жовтня Днем білої тростини.
Вперше ця дата відмічалась в Америці у 1964 році. А за якихось
п’ять років потому 15 жовтня було визнано міжнародним Днем
білої тростини. В цей день незрячі люди мають можливість ще
раз нагадати зовнішньому світу про свої проблеми, про те, що
вони не хочуть бути відрізаними від життя, яке вирує навколо
них. Натомість вони прагнуть максимально зблизитись із
фізично здоровими людьми, приймати участь у соціальних та
політичних сферах життя на рівні з іншими громадянами
країни.

На жаль, в Україні День білої тростини набув популярності
лише після здобуття незалежності. Та й то, сказати – набув,
слово занадто гучне, бо ж популярний він майже в самому
осередку незрячих. На державному рівні його відзначення так
і не було закріплене жодним указом.

Престижна професія
Вдала ідея створення білої тростини в черговий раз довела,

що складні проблеми, при належному підході, можуть мати
прості рішення. З тих пір, як незрячі почали користуватися
такими тростинами, проблема дістатися магазину, пошти,
роботи стала менш болючою. Та, на жаль, всюдисуще «але»
й тут змогло відшукати собі шпаринку. Йдеться про те, що
тростина по)справжньому ефективною є лише на добре вивчених
маршрутах. А як бути, коли потрібно дістатися місця, де буваєш
рідко і не в змозі утримати в пам’яті всі перепони маршруту?

Двадцяте століття дало незрячим ще одну цікаву ідею – ідею
собаки)поводиря. Щоправда, наскільки відомо, першою
людиною, яка почала тренувати собак спеціально як помічника
незрячих був Йоган Клейн, засновник Інституту тренування
незрячих у м. Відень. Він видав книгу про тренування й
використання собак)поводирів ще в 1819 році. Однак, перше
систематичне навчання собак як компаньйонів і провідників
для тих, хто втратив зір, почалося саме у XX столітті.

У Німеччині в 1915 році була заснована спеціальна школа
для навчання відібраних собак задля реабілітації тисяч людей,
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які втратили зір на полях першої Світової війни. Ця школа
отримала підтримку Німецького Червоного Хреста і до 1925
року її успіхи стали відомі навіть в інших частинах світу.

Школою зацікавилась американка Дороті Юстіс, яка
мешкала у Швейцарії. Її інтерес був не випадковий – жінка була
фахівцем із розведення і підготовки собак для роботи в поліції.
Дороті настільки вразив той візит, що вона написала статтю для
впливової газети «Saturday Evening Post», а пізніше в 1929 році
допомогла молодому американцю приїхати до Швейцарії, аби
придбати собаку. Ще пізніше, за активної підтримки Дороті
Юстіс була відкрита школа підготовки собак)поводирів
в американському штаті Нью)Джерсі.

Справа розвивалася, інструктори їхали в Америку та у краї)
ни Європи, відкриваючи нові тренувальні школи для собак,
готуючи нових фахівців цієї нелегкої справи.

Перші радянські собаки)поводирі були підготовлені в 1947
році у Центральній школі службового собаківництва. Після
Великої Вітчизняної війни, у результаті поранень, отриманих
на фронті, з’явилося чимало молодих, в інших відношеннях
повністю здорових людей, які втратили можливість бачити.
Багато з них були висококваліфікованими спеціалістами. Проте
їхнє працевлаштування і повернення до звичайного життя
стало великою проблемою. Для їхньої соціально)трудової
і побутової реабілітації були відкриті навчально)виробничі
підприємства, спеціальні школи)інтернати та училища. Але
поряд із новими професіями людям із інвалідністю потрібно
було отримати свободу пересування, звільнитись по можли)
вості від постійної залежності від допомоги інших людей як на
звичних щоденних маршрутах, так і на невідомій території.
Забезпечити таку мобільність і незалежність могли тільки
спеціально дресировані собаки)поводирі.

Поводир для незрячих – одна з найбільш престижних про)
фесій для наших братів менших. Найкраще зарекомендували
себе у цій справі німецькі вівчарки. Ці, вкрай розумні, слухняні,
вірні собаки буквально замінюють своєму незрячому господарю
очі. Гарні результати також досягаються при дресируванні
бельгійської вівчарки, лабрадора та коллі. Останні найкраще
підходять як поводирі маленьким дітям.
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На сьогоднішній день усі цивілізовані країни утримують
власні школи і центри по підготовці таких собак. До прикладу,
в США школи собак)поводирів є в кожному штаті, причому
в великих штатах їх декілька. І це не тільки державні, але
й приватні школи, що існують за рахунок благодійних органі)
зацій.

Велика кількість шкіл допомагає наблизити «виробника до
споживача» не тільки територіально. Невеличкі школи, які
обслуговують окремі регіони, набагато ефективніше спів)
працюють зі своїми випускниками й потенційними клієнтами
як у консультативному, так і в чисто практичному плані, значно
краще справляються з функціями допомоги та контролю.

Можливості та сподівання
Етапи руху незрячих до самостійного пересування певною

територією можна поділити на три умовні кроки: механічний –
створення білої тростини, симбіотичний – смілива й украй
вдала ідея співіснування людини і собаки, при якому собака по
суті виконує функцію очей для свого незрячого господаря, та
третій крок – технологічний.

Третій крок, і в цьому є щось містично)символічне, припав
на початок третього ж таки тисячоліття. Останні 10 років
пройшли під знаком різноманітних відкриттів та проривів у
всіх без винятку наукових галузях. Світ високих технологій
ледь не щодня підкидає нам якусь цікаву новинку. І ці новинки,
від дрібних гаджетів до по)справжньому високотехнологічних
творінь людського інтелекту, не залишаються поза увагою
інвалідів по зору.

Так, усе більше незрячих використовують при орієнтуванні
на місцевості GPS)навігатори. Ряди прихильників цього
пристрою серед незрячих по всьому світу зростають щоденно і
такий стан речей зробив доцільним відкриття при реабілі)
таційних центрах багатьох країн спецкурсів, на яких людей,
позбавлених зору, навчають самостійній роботі із GPS)
навігаторами, роботі з картою власного міста, прокладанню суто
власних маршрутів тощо.

Японські вчені активно працюють над створенням доско)
налої моделі робота)помічника. Вже зараз деякі з них демонс)
трують доволі великий спектр можливостей. І якщо нині є
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роботи)офіціанти, вчителі, інструктори з фітнесу та ін., поява в
недалекому майбутньому робота, що виконував би функції
особистого водія, не така вже й фантастика.

Американці пішли ще далі. Спеціалісти із Технічного
університету штату Вірджинія спільно з представниками
Національної федерації незрячих США працюють над першим
у світі автомобілем для тотально незрячих водіїв.

У системі унікальної машини присутні невізуальні сенсори,
які дозволяють водію керувати й виконувати маневри, не
бачачи ні керма, ні дороги. Усі дані про маршрут, рельєф
місцевості, перепони та автомобілі, що їдуть поряд, будуть
також передаватися повз візуальне сприйняття.

Автомобіль створюється на базі позашляховика Ford Escape.
Він оснащений новими технологічними розробками, лазерами
та відеокамерами. У наборі «помічників» водія також є паль)
чатки з моторчиками, які посилають водієві інформацію про те,
куди слід повертати, і вібруючий жилет, котрий дозволяє
автомобілісту орієнтуватися у швидкісному режимі та в управ)
лінні кермувальним механізмом.

Зрозуміло, що для багатьох незрячих ціна більшості подіб)
них технологічних див практично унеможливлює їхнє прид)
бання. Одначе, проблема навіть не в тому. Немає значення,
наскільки високо злетить технологічний розвиток. Якщо
державники нічого не робитимуть задля того, аби селища і міста
були пристосовані для незрячих, такі люди мали, мають
і матимуть складнощі із самостійним пересуванням поза
власною домівкою.

Надія для них лише в тому, що науковці ще не сказали своє
останнє слово. В найрозвиненіших країнах генії невтомно
б’ються над створенням штучних очей і вже досягли цікавих
результатів.

Так, німецькі спеціалісти із Рейн)Вестфальської вищої
технічної школи Аахенського університету представили штучне
око, призначення якого повернути зір людям, котрі його
втратили. Головна ідея полягає у тому, що до окулярів
кріпиться крихітна відеокамера та спеціальний кодуючий
прилад. Він посилає зображення з відеокамери на імплантат,
котрий закріплюється за людським оком і, як результат, незрячі
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люди зможуть бачити довколишні предмети. Керівник проекту,
професор Вілфрід Моква, відмітив: «Новинка надасть корис)
тувачеві можливість впізнавати контури об’єктів, бачити
у чорно)білому світлі, а також розрізняти відтінки світлого
й темного». Спеціалісти заявили про свою готовність розпочати
випробування першого зразка винаходу на людині.

Тож, можливо, пройде ще скількись часу й нинішні про)
блеми незрячих, включно із дорожніми, назавжди відійдуть
у минуле. Звичайно, процес буде тривалий та непростий, однак,
варто йому тільки розпочатися, його не спинить вже ніхто
і ніщо.

Жодного дня без доброго вчинку
(творчий портрет)

ГОРОВИЙ Геннадій, 
випускник Університету «Україна», 

член Національної спілки письменників України, 
член Національної спілки журналістів України, 

місто Обухів, Київська область

Третього грудня увесь світ відзначає день людей із обме)
женими фізичними можливостями. Такі люди є в кожній країні,
в кожному місті чи селищі. Вони співіснують зі здоровими
людьми, часто залишаючись для останніх загадкою, чи
нерозкритою книгою, гортати котру нема ні часу, ані бажання.

Між тим, серед людей із інвалідністю цікавих та яскравих
постатей не менше, ніж серед здорових людей. А у відсотковому
співвідношенні, можливо, що й більше: творчість, вчите)
лювання і навіть чиновницька діяльність – багацько де інваліди
спроможні зреалізувати свій потенціал.

Наше місто – не виняток, тут також живе чимало людей із
обмеженими фізичними можливостями. І, звичайно, серед них
теж вистачає яскравих постатей, як то нинішній директор
обухівського УВП УТОС – Геля Віктор Михейович. Ерудо)
ваний, інтелігентний, сповнений енергії та завзяття чоловік, він
завжди був кимось більшим, ніж просто керівником. У його тілі
ніби перебуває одночасно кілька людей: вічний романтик,
всерозуміючий друг, а за потреби й суворий начальник.
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Таким він є зараз. Але що сформувало цю непересічну
особистість? Що загартовувало його на зорі життєвої стежки,
що змушувало рухатися вперед?

Він охоче поділивсь із нами спогадами з власного життя.
Ми, у свою чергу, зі згоди Віктора Михейовича, хочемо
поділитися почутим із вами.

Отже, народився Віктор Михейович Геля 24 серпня 1951
року в селі Григорівка Обухівського району Київської області.

Ріс маленький Вітя кмітливим та допитливим. Цю його
цікавість навколишнім світом схвалювали та заохочували мама
– Клавдія Іванівна і тато – Михей Терентійович. Батьки
прищепили хлопчикові любов до рідної землі, познайомили
з непростою історією Вкраїни, розкрили перед ним неосяжний
у своїй мудрості світ народної творчості. Дитяче серце вбирало
ті знання, як спрагла земля – дощ.

Але було дещо, що причарувало його до себе понад усе. То
була українська пісня. Прозорі води річки Красної, дзвінко)
трельні солов’ї, вільний вітер сільських просторів надихали
співати ще й ще. Це своє захоплення Віктор Михейович проніс
через усі життєві злагоди й негаразди, залишившись вірним
йому і по сьогодні.

В 1961 році сталася страшна трагедія – помирає його мати.
І наступні сім років хлопець проводить у дитячих будинках,
яких у його житті було аж три. Та найбільше йому запам’ятався
Мостищенський дитячий будинок. Саме з ним у Віктора Михе)
йовича пов’язані найкращі спогади про ті дні. І все ж, юний
Віктор йшов життєвою стежкою, як і мільйони йому подібних
хлопців та дівчат – сповнений віри у свою щасливу зірку.
В двадцятирічному віці він закінчив Київський кооперативний
технікум за спеціальністю «Товарознавець промислових то)
варів». Затим працював у системі споживчої кооперації в Обу)
хівському та Ставищенському районах.

Життя налагоджувалося. Ніщо не віщувало майбутніх
потрясінь. Адже примхлива пані на ймення Доля так не любить
попереджати про ті сюрпризи, що готує нам, не знаючи спочину.

В 1976 році йому стає погано з очима, і молодий чоловік
змушений перейти працювати в Обухівське УВП УТОС.

Японська приповідка каже – «перемога дістається тому,
хто витерпить на півгодини більше, ніж його супротивник».
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У мовчазному двобої зі слабкою частиною себе у Вікторові Ми)
хейовичу все ж таки переміг боєць. Почавши свою трудову
діяльність на Обухівському УВП УТОС слюсарем)складаль)
ником, скоро він уже працював майстром, а з 1982 року –
заступником директора з соціальних питань.

У 1983 році Віктор Михейович остаточно втрачає зір. Про ті
дні згадувати не любить. Говорить, що не минуле повинно мати
над нами силу, а виключно вершини майбутніх звершень.

У прагненні до вдосконалення себе як особистості він продов)
жує здобувати освіту. В 1988 році закінчує Київський державний
педагогічний інститут імені М. Горького, а в 1991 році –
Московський інститут керівних працівників системи ВОС за
спеціальністю «Організація промислового виробництва».

Разом із тим, на Обухівському УВП УТОС він і далі обіймає
посаду заступника директора з соціальних питань. Опікується
реабілітацією утосівців, переймаючись долею кожного ввіре)
ного йому підопічного.

Віктор Михейович добре розуміє, що головним чинником у
реабілітаційному процесі інваліда є впевненість у завтраш)
ньому дні, а досягнути такої впевненості можна тільки за умов
працевлаштування.

Не менш важливим елементом реабілітації він вважає
духовний розвиток. Заснований у 1963 році, хор Обухівського
УВП УТОС знаний не тільки у своєму місті, а й поза межами
Київської області. У 1993 році за тодішнього його керівника –
Михайла Федосійовича Оверчука хор отримав звання
Народного, і відтоді не раз із честю захищав це почесне звання.
У здобутку хористів не одна перемога на різноманітних
обласних та всеукраїнських пісенних конкурсах. Вони
перемагали як усім колективом, так і дуетами й квартетами.

Природньо, що Віктор Михейович, чия душа постійно
прагне пісні, став чи не найактивнішим членом цього гурту. Він
то виступає як соліст, а то його м’який баритон зливається у
дуеті з ніжним сопрано вірної супутниці життя – дружини Лідії
Петрівни. А ще він є автором слів кількох пісень, найвідомішою
з яких є пісня)посвята Андрію Самійловичу Малишку.

У 2003 році Віктор Михейович обійняв посаду директора
Обухівського УВП УТОС, яку займає і нині. Був делегатом 14)го
та 15)го з’їздів Українського Товариства Сліпих. Вимогливий
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і водночас справедливий, він залишився вірний своєму жит)
тєвому кредо, яке, якщо перефразувати давньогрецького
художника Апеллеса, звучить так – жодного дня без доброго
вчинку.

Вирує його життя і поза утосівською системою. Віктор Ми)
хейович є активним громадським діячем. Обирався депутатом
сільських рад та Обухівської міської ради. Був двічі депутатом
місцевого самоврядування та членом міськвиконкому Обу)
хівської міської ради.

Віктор Михейович завжди був на сторожі інтересів зне)
долених. І ця його життєва позиція не залишилася поза увагою
державників. Він неодноразово був відзначений грамотами,
подяками від райдержадміністрації та міськради. За вагомий
особистий внесок у вирішенні питань соціального захисту
інвалідів у 2007 році нагороджений подякою Міністерства праці
та соціальної політики України. За активну участь у громад)
ському житті міста та району в 2007 році був занесений до
Книги «Громадянської професійної честі». У 2008 році нагоро)
джений почесним нагрудним знаком Обухівського району «За
заслуги», а також став лауреатом II Громадської акції «Ділова
Київщина» за вагомий внесок у розбудову та всебічний
розвиток Київщини.

Віктор Михейович завжди готовий поділитися власним
досвідом із нинішньою молоддю. Його меткі поради частенько
допомагають молодим людям подолати життєві перелази.

Стоячи на нинішній височині, він упевнений, що головні
його вершини ще попереду.

Рішення
(новела)

СТРОКАНЬ Наталія, 
студентка 1 курсу спеціальності «Журналістика» 

Інституту філології та масових комунікацій 
Університету «Україна», місто Київ

Кожного дня ми приймаємо низку рішень, що наближають
нас до головної мети нашого життя – бути щасливими. Але що
потрібно людині, аби прийняти вірне рішення!? Порада,
самоаналіз. Можливо, цього і вистачить.
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Та я потребувала чогось більшого...
Мені пригадується, що це був нічим не примітний день.

Земна куля, як і завжди, оберталася навколо своєї осі. Країни не
приймали безглуздих законів. А люди квапились у своїх
звичайних справах, думаючи про звичайні проблеми. Лише для
мене все було трохи інакшим! Їхавши в автобусі, я дивилася в
запорошене вікно, в якому миготіли обличчя перехожих.
Обличчя за обличчям, і я поринала у безмежний світ коротких
кінострічок)спогадів. А автобус, як і раніше, їхав крізь вузенькі
вулиці та сквери, торкаючись залізним днищем до асфальтних
міських вен.

Але в одну мить безтурботність може змінитися на хаос.
Усього один необдуманий ривок, і машина, що поспішає
назустріч із долею, встромилася в одну зі сторін автобуса...

Інколи, намагаючись пригадати подробиці, я бачу жах в очах
людей, стогін скалічених тіл і біль, що пронизав мене.

Не в силах боротися, мої повіки важчали. Пітьма все більше
поглинала мене.

– Відкрий очі! – все чувся мені дитячий голос. – Відкрий...
Зібравши останні сили, я відкрила очі. І в ту ж мить гаряче

повітря наповнило мої легені, а очі споглядали велич пустелі, де
розпечене повітря шукає спокій у щілинах землі, що роз)
повзлися всесвітньою павутиною думок. Я оберталася навколо
себе, аби знайти відповіді. Та лунав лише дитячий сміх. Упала
навколішки від запаморочення, втративши останню надію на
спасіння. Думки про божевілля все виразніше лунали у моїй
голові.

…Але раптово, з відблиском сонця в моїх очах, переді мною
з’явилася дівчинка в білій шовковій сукні.

Проміння сонця, що грало в її русявому волосі, надавало
йому відблиску заходу сонця. А її зелені очі стали для мене
справжньою оазою серед пустельних долин.

Вона посміхнулась і промовила:
– Йди за мною. У нас мало часу...
Не гаючи ні секунди, я підвелася і пішла за нею. Чи були в

мене запитання? Їх було надто багато. Але кожне сказане мною
слово, здавалося, звучатиме так нерозумно і безглуздо, що я
просто слідувала за нею.
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Ми йшли дуже довго... Кілька годин – це точно. І розколота
земля змінилася на піщані гори. Вони нагадували мені вулиці
мертвого міста, яке переслідує співчуття до власного існування.

– Прийшли! Ти готова? – спитала вона.
– До чого?
– До минулого! ? з недитячою серйозністю промовила вона.
– А якщо я відповім «ні», що тоді?
– Тоді... Ти втратиш майбутнє, – із глибоким смутком

відповіла вона.
– А що у ньому такого, що заради цього треба пригадати

увесь жах минулого?
– Зміни... У прийдешньому завжди зміни!
– Усе зміниться на краще?
– Щиро сподіваюся! – з такою до болю мені знайомою

надією відповіла вона.
– Тоді... Я готова!
Кивнувши із вдячністю, вона взяла трохи піску у свої

маленькі долоні і повільно, немов володарка часу, почала його
розсипати, піщину за піщиною. І як тільки остання торкнулася
землі, піщані гори піднялися у повітря, огортаючи нас своїми
безжальними руками. Піщані стіни стискали мої груди
невидимими нитками, і лише биття серця я чула так само
виразно. І з кожним новим ударом я відчувала біль. Біль від
щастя, тих днів, яких уже не повернути; біль від розлуки, що
душить зсередини. І горя. Такого простого людського горя.

Та окрім болю у розум врізалися спогади про ту ніжність, із
якою я покохала його. Людину, що змогла запалити в мені
давно втрачену надію. Але гіркота від страждань упевнила мене
в тому, що ніжність моїх почуттів – співчуття до самої себе, а
надія – всього лише наївність. І я переосмислила... Він не кохав,
і я не кохала. Йому була потрібна покоївка, а мені, хоч і не
справжня, але родина, якої я ніколи не мала.

Тоді я вирішила, що б не трапилося, я не дам йому вбити те
останнє, що може подарувати мені життя... Справжнє!

Із моїх очей упала сльоза, зберігаючи в собі частинку сповіді
перед собою. І впали піщані кайдани.

– Тепер ти знаєш, чого хочеш!? Тепер я відведу тебе додому,
– прошепотіла вона, стрімко покрокувавши уперед, залишаючи
мене позаду, наче тінь.
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– Хто ти?
Вона зупинилася. Повільно обернулась і боязко відповіла:
– Скоро моє серце буде битися поруч із твоїм...
Моя рука мимоволі доторкнулася лона.
– Не вбивай мене... Мамо!
Усе стало на свої місця! Спогади, переосмислення, рішення.
Я бігла до неї, до моєї єдиної і неповторної. Та час упо)

вільнився, а земля під ногами почала тремтіти. Одна секунда, і
між нами пролягла бездонна прірва. Усе вирішував один
стрибок.

Крок. Біг. Стрибок... І я лечу в пітьму.
«Ми маємо розпрощатися, аби знову зустрітись!» – із цими

словами на устах я прокинулася вже на лікарняному ліжку.
А невдовзі я дізналася, що внаслідок аварії я отримала струс

мозку, тому була непритомною деякий час... Та загалом із нами
обома все було добре!

Через кілька годин до мене в палату зайшов він. Усе, про що
він турбувався, – коли я буду в змозі зробити аборт. Та моя
відповідь його не втішила. Він пішов, і з тих пір я більше його не
бачила.

Із того дня минуло дев’ять років. І кожного ранку я спо)
глядаю, як зелені очі зустрічають із захватом світанок, радіючи
життю. А проміння безтурботно грається в її русявому волоссі.
І серце огортає те саме щастя, якого я так прагнула...

Так що ж потрібно, аби прийняти правильне рішення?
Одного разу ви відповісте на це питання. А потім ваше серце

теж огорне щастя!

Сон
(есе)

СТРОКАНЬ Наталія, 
студентка 1 курсу спеціальності «Журналістика» 

Інституту філології та масових комунікацій 
Університету «Україна», місто Київ

Тріск колод та іскри вогню, що б’ються об кам’яні стіни
каміна, так заспокоювали мене і захоплювали, що похмурі
думки про минулий день полишали мене...
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За вікном лунали повісті сови, їй акомпанував оркестр
цвіркунів. Це було Чудово! І з кожною хвилиною я все більше
відчувала, що дійсність перетворюється на міраж, і я поринаю
в дивний світ сновидінь ...

Сирий туман огорнув мою свідомість, лише зрідка про)
пускаючи промені сонця, що вабили мене вглиб лісу. Йдучи
одна променистою дорогою, я не відчувала самотності, навіть
навпаки... Весь мій шлях мене супроводжували велетні, чиї
гілки були настільки могутні й великі. Здавалося, ніби дуби та
сосни – стародавні вартові цього таємничого лісу...

Ну ось, уже яку хвилину мене не покидало відчуття
стеження... Тріск гілок позаду змусив обернутися. Повільно
озирнувшись, я оторопіла від побаченого. Переді мною стояв
зневірений мисливець, чиє попелясте хутро зливалося
з туманом, надаючи йому якоїсь неперевершеності... У твердому
кроці – благородство і сила духу... Оскал говорив не про жагу
плоті, а про страх перед невідомим... Але очі... Вони не
відображали шляхетність, страх. У них було все життя... В одну
секунду вони могли блищати від щастя і плакати від горя... Цей
погляд спопеляв мій страх, наповнюючи мене почуттям, раніше
мені невідомим...

Стрімкий ривок назустріч мені був таким несподіваним, що,
впавши на сиру землю, я заплющила очі від страху й умить
перенеслася в прекрасне місце...

Відкривши очі і вдихнувши на повні груди, я озирнулася...
Я стояла посеред золотавого поля пшениці. Його огортало лише
блакитне небо і сірий обрій... Серед цього злата ріс старий клен,
чиї зелені гілки були єдиним порятунком від спопеляючого
сонця... коли я йшла до нього в пошуках притулку, колоски
ніжно лоскотали мої ноги, вітер дбайливо гладив по щоках,
а поле наповнювало мене свіжістю…

Усе це додавало мені сил і легкості, що часом здавалося: моя
душа, ось)ось злетить вище всіх хмар та небес ...

Як блискавка простромлює камінь, так мене пронизав
орлиний клекіт... Піднявши голову до неба, я завмерла від
захоплення. Наді мною кружляв гордий орел, чиї крила
розправляли небеса, а клекіт змушував повітря здригатися...
Своїм пильним поглядом він стежив за кожним моїм кроком до
дерева, з висоти небес...
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До тіні залишалося пару метрів, коли на гілку, немов марево,
що спустилося з небес, сів орел... Ми зустрілися поглядами.
І в його карих очах я побачила всю гордість гір, таємничість
долини і свободу всевіту... Я танула в його очах, і все більше
розуміла, що він – душа... Моя. Він зник так несподівано з мого
сну, як і з’явився в океані хмар...

Сівши на могутні корені клена, я сховалася від сонця...
Спокій заповнив мою душу... Я розуміла, що прекрасна казка
добігає кінця, і я прокидаюсь...

І ось спів солов’їв пробуджує мою свідомість, вугілля в
каміні періодично потріскує, і я починаю розуміти, що настав
новий день, а отже – нова глава моєї повісті...

На жаль, цей сон мені більше не снився... Але навіть зараз,
думаючи про небуття, мені здається, що десь за тисячі
кілометрів на мене чекає той вовчий погляд і орлина свобода...

Старий будинок
(нарис)

ШПАКОВИЧ Ігор, 
студент 3 курсу спеціальності «Дизайн» 

Інституту інженерних технологій Університету «Україна», місто Київ

Сонячний літній день
Сонячний літній день. У дворах п’ятиповерхових будинках

граються діти. Сонце освітлює всю красу природи: трави, квіти,
фруктові дерева, спів стрижів та котиків, що розкошують у
затінку.

Друзі
Тринадцята година дня. Після обіду Максим телефонує

Ігореві, Володимиру, Юркові з пропозицією поїхати відпо)
чивати до річки. Зібралися на подвір’ї, усі хлопці, крім
Володимира, були з мото)транспортом. Недовго думаючи, Ігор
запропонував Володимиру сісти на його мотоцикл.

Дорога
Усі хлопці молодої крові, і всі люблять навздогони й пере)

гони. Свідомо балуючись, по дорозі вони переганяли одне
одного, перегукувалися, сміялися і водночас намагалися бути
уважними.
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Володя ляскає по спині Ігоря і каже: «Збавляй швидкість,
скоро будемо повертати ліворуч до лісу».

Під час руху в лісі шум двигунів був ще гучніший, ішла луна.
Тетерів
Друзі добралися до місця відпочинку. Вимкнувши двигуни,

хлопці відчули тихий легкий вітер, десь стукотів дятел.
Максим і Юрко відразу ж пішли у воду, купатися, згодом

Ігор і Володя до них приєдналися.
Юнаки гралися у воді: пірнали, плавали наввипередки,

печерували. Згодом уже й темнішати почало. Друзі повиходили
з води. Максим і Вова палили, розмовляючи про мототехніку,
Юрко крутився біля мотоциклів, а Ігор сидів на березі і
втомлено дивився на воду по той бік річки, де стояв мішаний
ліс. Згодом, встаючи, Ігор помічає на тлі лісу стару хатину, його
це відразу зацікавило, але друзі вже збиралися додому, і Вова
вигукнув: «Поїхали!»

Додому
Їдучи назад, через темний ліс, хлопці були уважні і прис)

лухалися до всього. Виїхавши на дорогу, хлопці прямували
додому. Дув сильний зустрічний вітер, вечірні метелики і
комахи розбивалися об шоломи юнаків.

Повернувшись додому, друзі попрощалися і роз’їхалися по
домівках.

Повернення
На другий день Ігор, якого вже переповнювало відчуття

цікавості, не повідомивши своїх друзів, сів на свій мотоцикл
і поїхав до місця їхнього відпочинку. Він трохи поблукав,
оскільки йому потрібно було на інший бік річки. Проїхавши
через сільський міст, а потім по лісі, навмання, не знаючи
дороги, він таки добрався до місця призначення.

У лісі стояв шум, вітер хитав крони дерев, грав на їхніх
гілках, як на струнах. Ігор, не поспішаючи, підходив до тієї
хатини, якою зацікавився ще напередодні. Він помічає, як
на стінах росте мох, з вікна проростає маленька берізка, стіни
були колись у глині, а зараз її де)не)де помітно, майже вся
осипалася, вікна були забиті, але не дуже щільно. Відчуття
цікавості перемагало почуття страху. Ігор відчинив скриплячі
двері і увійшов до хатини.
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Скрипіли уламки скла та глини під його ногами, він
підхоплював цілі скатертини павутиння. Посеред будинку
стояла піч, її зовнішній вигляд був набагато кращий, ніж у самої
хатини. Піч дуже добре збереглася, на ній стояло два глеки й
один казанок, на старій побілці ледь помітний блідий розпис.
Неподалік від печі лежить тьмяний папірець. Ігор помічає його
і піднімає – це фото. На фотографії зображена жінка з сумним
обличчям, з гарними виразними очима. Розглядаючи фотогра)
фію, він відчув незрозумілі для себе речі, йому здалося, що
жінка, яку він роздивлявся, стоїть поруч із ним. Це почуття
почало його лякати і насторожувати. Раптом скрип дверей від
вітру відводить його погляд, потихеньку він виходить із хатини
і, не оглядаючись, прямує до свого мотоцикла.

Марево
Дорога додому була недовгою. Ігор не хотів ні на секунду

зупинятися, йому здавалося, що за ним стежить та жінка з фото.
Їдучи лісом, він відчував, немов за кожним деревом стоїть вона
й пильнує за ним. Поки Ігор добирався додому, він тричі мало
не впав з мотоцикла, його рятувала навичка боротися зі
свідомістю. За кожним деревом у лісі, за кожним будинком у
місті він відчував її погляд.

Уже повернувшись додому, відразу ж ліг спати. Лежачи в
ліжку, довго не міг заснути, закриваючи очі, бачив її.

Від цього всього його вилікував час, вже півтора місяці
пройшло з того моменту.

…Та жінка була ні на кого не схожа, і тому я не пам’ятаю її
обличчя.

Зате дуже добре пам’ятаю очі, які забирають всю радість із
тебе, губи, холодні і замкнуті, без натяку на посмішку. 

Передати на папері це не вдалося, заважали думки і її
пригнічений образ.

Це надовго залишиться в пам’яті.
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Межа між людиною й Людиною
(есе)

АБАКУМОВА Аліна, 
студентка 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Українська мова та література» 
Інституту філології та масових комунікацій

Університету «Україна», місто Київ

Я – Людина, і це мене багато до чого зобов’язує.
(Володимир Черняк)
Надто вже тонка межа пролягає між розумінням і тлума)

ченням поняття «людина». Усі ми – люди, безперечно, й ніхто
не намагається переконати у протилежному. Лише, на мою
думку, є істотна різниця між людиною – суто біологічною
істотою, і Людиною, яка є суспільною особистістю, носієм
духовних і моральних цінностей.

Так сталося, що люди почали забувати про справжню свою
сутність, або й не мати її.

Я з жахом спостерігаю, як сьогодення видозмінило людську
мораль і відносини в суспільстві. Як бачимо, тепер не прийнято
поступатися місцем у транспорті, бо в першу чергу піклуємося
про свій комфорт, а на інших – начхати. Пропускати
пенсіонерів і жінок поперед себе також виявляється невигідною
справою. Ба, навіть вітатися зі знайомими на вулиці – це проста
формальність, якої всі старанно уникають. А як неприємно
спостерігати, коли йде молодий юнак із красивою дівчиною
і лається направо та наліво – демонструє на широкий загал
свою неповагу до неї й до себе особисто. Це жахливо, коли люди
забувають про мовний етикет, а ще гірше, що вони цього навіть
не помічають. Лайка для них – це норма.

Подивіться лишень на стосунки між людьми – це не те, що
було раніше: дружба тримається не на моральних засадах, а на
вигоді, любов – на інстинкті, а про такі поняття, як колективна
єдність, взаємодопомога, підтримка, довіра, повага – я взагалі
мовчу. Зникає поступово межа між людиною й Людиною. Ми
самі власними вчинками стираємо її.

Надивилася і зробила висновок, що люди стрімко втрачають
здатність мислити і розуміти себе. Стають ворожими до влас)
них емоцій і думок. Усе частіше замикаються у міхурі життя,
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який обмежує простір їхньої діяльності. Невже вони не помі)
чають, що поступово стають схожими на наших чотирилапих
товаришів, бо піклуються лише про задоволення власних
потреб. Як результат, втрачають те людське, що так возвеличує
людину з)поміж інших істот.

Схаменіться, доки не пізно, доки не перетнуто лінію, за якою
всіх чекає суспільна деморалізація, де машина має більшу
вартість, ніж людська душа.

Не піддавайтеся стадному інстинкту. Не дублюйте вчинки
інших людей. Зрозумійте, що ви – Людина, ви – носій мораль)
них цінностей, користуючись якими стаєте великими і непов)
торними у своїх діяннях. Звичайно, Вам вирішувати, що є мо)
рально благородним, а що – мерзенним, але знайте, що є лишень
одна межа, яка здатна стримувати силу людських інстинктів –
це мораль – кодекс честі, викарбуваний на людській совісті.

Вигадка? Чи може й справді таке було?..
(оповідання)

ДРОЗДОВСЬКИЙ Богдан, 
студент 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Журналістика» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

Одного разу, теплого сонячного ранку, Андрій вийшов із
дому. Він був засмучений і невеселий, але воно й не дивно, кому
захочеться влітку о дев’ятій годині йти до магазину. Але що ж
поробиш – таке життя. Ось ішов він собі не кваплячись,
роздумуючи: яке ж несправедливе життя, і тут став помічати,
що щось не те, але він ніяк не міг второпати, чого ж не вистачає.
І раптом він, нарешті, зрозумів, чого ж йому не вистачало:
навпроти його будинку стояв старий закинутий будинок: ніби
нічого особливого, але так було цікаво залізти туди разом із
друзями та розповісти один одному страшних історій. Але тепер
цей будинок зник. І мало того, на його місці з’явився якийсь
незрозумілий ліс. В один момент йому стало трохи моторошно.
Андрій геть забув про своє доручення, а цікавість узяла гору над
його страхом, і ноги ніби самі понесли хлопчика до ново)
утвореного лісу.
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Підходячи до лісу, він усе гадав, як це могло трапитися, ще
вчора він разом із товаришами сидів на другому поверсі
закинутого будинку і розмовляв із ними про поїздку на море,
а тепер тут такий ліс росте, і справді дивно. «Зайду на декілька
хвилин, подивлюся, що тут відбувається, і піду до магазину», –
гадав собі хлопчик.

Одразу, увійшовши до лісу, він відчув приємний солодкий
аромат і не міг уторопати, що ж це так духм’яно може пахнути.
Ступивши ще два кроки, він побачив квіти неймовірної краси.
А повітря у цьому лісі було таке, що, здавалося, його ложкою
їсти можна. Йшов він по лісу, зачарований цією неповторною
красою, і раптом зрозумів, що по лісу він іде десь хвилин
з десять, а будинок, який раніше стояв на цьому місці, був
зовсім невеличкий, тобто зник не один будинок, а майже ціле
місто. «Так, пора повертатися, а то мене, мабуть, вже зовсім
зачекалися, ще й телефон удома залишив». Наш герой
розвернувся і пішов, як йому здавалося, туди, звідки він
прийшов. Повертаючись назад, хлопчик зрозумів, що він не
може впізнати жодного деревця, жодної квітки, а тут ще й якась
незрозуміла пташка над ним пролетіла, та й наче вихід десь тут
повинен уже бути, а його все немає. Цікавість уже відійшла на
задній план, а наперед вийшов страх, і чим далі йшов Андрій,
тим сильнішим ставав його переляк.

Він уже тисячу раз пошкодував, що взагалі зайшов сюди:
«Зараз би сидів удома за комп’ютером, дивився б улюблені
фільми, ні, треба було піти у цей ліс...» Його думки обірвав
якийсь дивний звук, що пролунав десь праворуч від нього.
Серце пішло в п’яти, долоні спітніли, а сам він став, як
укопаний. Звук пролунав ще раз і ще – це було щось на зразок
крику пташки та нявчання кота в одному звуці. Аж раптом, із
кущів просто біля нього вийшов гігантський птах із білою, як
сніг, головою та блакитним, як небо, тулубом, а за ним ішов
підстаркуватий чолов’яга в білій довгій сорочці до колін. З
одного боку, Андрійкові було лячно, а з іншого – він розумів, що
у цього дивного дідуся можна спитати, як звідсіля вибратися.
Нарешті він оговтався і сказав:

Доброго дня. Вибачте, а ви не підкажете, як із цього лісу
можна вийти?
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Авжеж підкажу, – мовив дідусь, – але скажи мені спочатку,
що привело тебе сюди?

Мені цікаво стало, тут учора ще будинок стояв, а сьогодні
вже ліс виріс!

А, так ти той самий хлопчик з будинку навпроти? – сказав
старий.

Так! – здивовано відповів хлопчина.
Я тебе тут кожен день бачу.
Але як таке може бути, я тут уперше в житті! – вже зовсім

нічого не розуміючи, мовив Андрій.
Ні, далеко не вперше, ти тут майже кожного дня буваєш

разом зі своїми друзями, – спокійно відповів старий.
У хлопчика ноги підкосилися від здивування, він нічого не

міг утямити: будинок, ліс, ці дивні квіти, цей незрозумілий
величезний птах.

Якщо хочеш, можу пригостити тебе гарячим чаєм і розповіс)
ти докладніше, бо бачу: ти зовсім нічого втямити не можеш, –
сказав із посмішкою дідусь.

Але ж мене вдома чекають! – відповів йому Андрій.
Нічого, вони все зрозуміють, сідай до мене! – із цими

словами дідусь, ніби молодий, скочив на птаха.
Андрійко не знав, що йому робити: з одного боку, йому було

дуже моторошно, а з іншого – коли ще вдасться політати верхи
на птахові. І він зібрався з духом і скочив на птаха слідом за
дідусем. Старий прошепотів птахові декілька слів незрозумілою
мовою, птах відштовхнувся від землі, змахнув крилами
і піднявся над землею. Коли він піднявся над лісом, хлопчина
побачив унизу під ногами великий безкрайній ліс, а міста,
звідки він прийшов, і видно не було. Тим часом вони летіли
кудись, незрозуміло куди. «Добре, що я не боюся висоти», –
подумав Андрійко і сам про себе всміхнувся. Тепер, після
побаченого, його вже ніщо не могло здивувати.

Його звуть Ерні, а мене Річард, – сказав дідусь.
Дуже гарне ім’я, – відповів йому хлопчина.
Усе, ми прилетіли! – мовив Річард.
Птах став повільно спускатися, і Андрій унизу помітив

невеличку хатинку. Коли Ерні став лапами на землю, вони
з дідусем спустилися додолу, він зрозумів, що хатинка, яка була
унизу, не така вже й маленька.
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Заходь у хату, – сказав Річард, – а я зараз прийду!
Добре, – відповів йому хлопчик.
На душі в Андрійка було настільки добре, тихо й спокійно,

що він навіть і сам не міг зрозуміти, чому йому так добре
з незнайомим чоловіком у незнайомому лісі. Але все ж таки він
зайшов до хати. Не встиг він зачинити двері, як почув дуже
знайомий голос: «Ну, скільки можна тебе чекати, невже черги в
магазині настільки великі, і чому ти не береш із собою телефон,
я що, тобі його для ігор купляла?..» Здивуванню хлопчика не
було меж, він зрозумів, що знаходиться у себе вдома, а в руці він
і досі тримає порожній пакет, який мама дала йому перед тим,
як він вийшов із дому. Андрій вирішив перевірити і прочинив
вхідні двері, але за ними були знайомі сходи і двері сусідніх
квартир.

Так, я не зрозуміла, де ти вештався і чому ти нічого не
купив? – знову почув він рідний мамин голос і аж підскочив від
несподіванки.

Ееее... Магазин був зачинений, – невпевненим голосом
відповів Андрій. Ну, нічого тобі доручити не можна, все
потрібно робити самій.

Вона розвернулася і пішла на кухню, а Андрійко так і за)
лишився стояти в коридорі з єдиним тільки питанням: «Що це
було?» Він пішов до своєї кімнати, глянув у вікно і побачив
знайомий краєвид: його вікна виходили на старий закинутий
будинок, який стояв навпроти його дому.

Вигадка це, чи може й насправді таке було, вирішувати вам,
шановні читачі, але в пам’яті хлопчика назавжди викарбувалась
ця дивна історія про неймовірно доброго дідуся, чарівний ліс та
красивого великого плаха на ім’я Ерні.

Далечінь дитячого щастя
(нарис)

ДАВИДЕНКО Марина, 
студентка 2 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Видавнича справа та редагування» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

Спогади, що найчастіше хвилюють мене, присвячені моєму
безхмарному, теплому, як гарна весна, дитинству. Тому часу,
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коли все було таке безтурботне, яскраве, світле та трішки наїв)
не. Тоді, коли в моєму житті була та рідна мені людина, яка
навіки оселилась у моєму серці – моя бабуся.

Чуйна, щира, справедлива, смішна, тепла та лагідна, як
перші промені сонця. Вона завжди була берегинею та порад)
ницею нашої родини. Для мене бабуся була незамінною. Кожні
канікули, кожне літо мого життя пролітали з нею в моєму
рідному селі. Вона прищеплювала мені любов та ніжність до
всього живого, навчала добру та справедливості. Я й досі
відчуваю на собі всю ніжність, яку вона лила на мене зі своїх
стареньких рук, її безмежна любов повністю оповивала мене,
виховуючи в мені людяність та любов до життя.

Здавна близьке й сокровенне все там, аж терпне душа!
Грайливе сонечко, від якого жмуряться оченята, прудкі
струмочки в канавах, роздолля небес, тиша лугів, щебетання
пташок – усе це моє. Рідне. У моїй тоді ще дитячій пам’яті
залишилися бабусині смішні розповіді з життя, розповіді про
війну, про те, як вона ще дитиною зі своєю сім’єю переживала ті
страшні часи. Пам’ятаю її гарячі рум’яні пиріжки з печі,
глибокої криниці синю чашу, садок вишневий із прибраною
садибою, вербу крислату, що в серпанок «коси заплела»,
пам’ятаю, як бабуся неквапливо на подвір’ї дибала та ластівок
проникливий мотив.

Не було щасливішої миті за ту, коли ми з мамою приїж)
джали до рідної домівки, з радісним хвилюванням в серці
підходили до рідної біленької хатинки і я чимдуж бігла до
бабусі, яка радо зустрічала нас біля двору. Та не було гірших
хвилин за ті, коли бабуся, щаслива й сумна, проводжала за село
наші молоді долі.

Неспинно швидко в даль голубими вітрами пливли за обрій
роки... Усе, що лишилося – лише закарбовані в пам’яті бабусині
руки – крила білого янгола, її душа – чистий, безмежний океан,
її сльози – теплі ріки, карі очі – задумливі зорі, що тепер сіяють
щоночі на небі. А ще – безмежна віра в те, що душа найдорожчої
нам людини все ж таки поруч із нами, в те, що тепер вона бачить
нас кожної миті і пишається нами.

Бува, приїду до нашої хатинки, що стоїть засмучена у смут)
ках край шляху на початку села, стою і тішать мене ще
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сподівання на те, що знов до болю рідна хустка у соняхах
метеликом майне...

Та ніхто мене більше не зустрічає палкими щирими обій)
мами та сльозами невимовного щастя, ніхто більше не
поспішить до мене рідною стежкою в саду, не покличе знов, як
бувало, до столу, більше ніколи так не порадує літо душу мою
молоду...

Романтичний інтер’єр 19 століття
(твір*картина)

Зайцева Вероніка, 
студентка 3 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Дизайн» Інституту інженерних технологій 
Університету «Україна», місто Київ

За вікном минав ранок, закутаний у пронизливий туман,
який прийшов на зміну насиченим барвам темної, жахаючої
ночі. Ще не зовсім оговталися квіти на підвіконні, вони сумно
поглядають на тягучі морози та сувору зиму за вікном, застигли
вони в чеканні сонячних променів та яскравої блакиті рідного
неба. Легкі барви холодних кольорів відображають суворі, важкі
замети, тим ще більше підкреслюючи романтичність і ніжність
інтер’єру. І ранкове проміння, знаючи про тиху ніжність оселі, не
турбує її, оминає ці стежки, вибираючи собі інші шляхи.

Дух романтизму поселився в цій оселі. До романтизму най)
ближчою є поезія. На полицях у гостьовій кімнаті можна
побачити книжки з духом революційної романтики, поезію
молодого Олександра Пушкіна, Адама Міцкевича, Генріха Гейне
і француза Віктора Гюго, а також романи на історичну тематику
Вальтера Скотта. Вона насамперед просякнута глибокою
індивідуальністю. Ця затишна кімната перебуває наче поза
часом, бо можна спостерігати поєднання старого і нового
водночас.

Меблі в цій оселі насамперед комфортні та м’які, сама
основа виготовлена з дерева дорогих порід і оббита нату)
ральною тканиною. Найголовнішим атрибутом інтер’єру віта)
льні, можна навіть сказати, емблемою домашнього вогнища, є
камін. Його оздоблення складається з маленьких деталізованих
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частин, які, доповнюючи одна одну, демонструють творчу
композицію.

Над серцем цієї вітальні знайшов собі притулок у розкішній
рамі з пишним різьбленням витвір мистецтва Ежена Делакруа
«Оголена на дивані». Чудово вписані в приміщення, додаючи
йому більш природного тону, живі квіти у вазах та горщиках. Їх
безліч: вони – і на підвіконні, і на підлозі у широченних вазонах,
і на полицях. Вікна в цій оселі великі та довгі, мають маленькі
перегородки, беруть свій початок від підлоги, а зверху трошки
заокруглюються та виходять на простору мансарду з гарним
краєвидом на фонтан. Підлога повністю вкрита дерев’яними
дошками кольору слонової кістки, на стінах рівно розташовано
декоративно опрацьовані підсвічники. Білі троянди доречно
причаїлися на роялі, їхній аромат пронизує і зачаровує цю оселю,
вони ніби в очікуванні мелодії, яка ось)ось має пролунати. Рояль
цей має свою історію і своє призначення, бо перейшов ниніш)
ньому власнику у спадок із минулого століття. Його поверхню
зайняли три невеличкі статуетки із фарфору із зображенням
балерин. Зі стелі звисає кришталева люстра, яка додає пікант)
ності цьому приміщенню.

Ззовні це – двоповерховий будинок 19 століття, прикраше)
ний природними формами декору. Його прикрашають декора)
тивні пілястри, дикий камінь, заокруглені форми отворів, зелені
куточки, а також  величезні колони зі скульптурами грецьких
богинь. Біля будинку розташований невеличкий парк, із
вишукано оздобленим фонтаном, навколо нього розташовано
декілька лавочок.

В опочивальню господаря цієї затишної оселі можна по)
трапити, якщо підійматися високими мармуровими сходами,
оминати масивні вазочки та вазони, прикрашені мозаїчними
візерунками та оздоблені декоративними елементами. Другий
поверх теж може вразити великими апартаментами, пишними
фасадами і загадковими розписами на стінах, де тихо причаївся
комфорт і затишок. Саму опочивальню розташовано на другому
поверсі, у віддаленому кінці коридору. До неї ми потрапляємо,
розкриваючи обидві половинки дверей, і нашу увагу приковує
легкий, вишуканий романтичний стиль. Велике різнобарвне
панно прикрашає найбільшу стіну, його розлоге коріння бере
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початок з підлоги, і простягнулося до краєчків стелі. На цьому
зображенні помічаємо обшитий золотими нитками, чарівний
силует найзагадковішої пташки – жар)птиці. Вона поривом
здіймається угору, кружляє навколо вечірнього міста, бачить
сяйво зеленого місяця, по її крилах стікають зорі і капають
у прозорі води озера. Але чудом цього витвору є те, що при
денному освітленні його майже не видно, тільки помітні
силуети візерунку на шпалерах із тканини, виконаних у рожево)
блакитних тонах. А ось уночі, навпаки, вона чітко сяє і при)
крашає кімнату, змінюючи свій колорит, залежно від насиче)
ності барв за вікном. Підлога витримана в натуральних тонах –
це паркет, який має світле забарвлення, як і широке підвіконня
з масивними дерев’яними рамами. Під стелею знаходиться
карниз, з якого звисають штори у квітковому орнаменті,
дістаючись аж до підлоги. Стіни вгорі прикрашені бордюром,
а внизу – дерев’яною декоративною панеллю, яка виконана
в колірній гамі зі шпалерами. Біля підвіконня розташована
метрова ваза, від неї віє старожитностями, а в ній асиметрично
стирчать 47 пір’їнок павича. Якщо підійти ближче до головного
акценту цієї кімнати, безперечно, це буде ліжко, поруч із яким
розташувався нічний столик із висувним ящиком, його чотири
ніжки граційно заокруглені, прикрашені декоративним різьб)
ленням, на самому ліжку рівнесенькими рядками розта)
шувалося 5 однакових шовкових подушок із квітковою ви)
шивкою, вони перекликаються з настінним панно, що не дає про
себе забути. Також біля ліжка по обидві сторони симетрично
повішено абажурні світильники, оббиті дорогою тканиною,
роблячи приміщення справді затишним і спокійним. Напів)
прозора тканина звисає з)за округленого балдахіну, зокрема
обвиває краї широкого ліжка, що складається з безлічі перин
і прикрашене камінням, наче його нещодавно привезли з палацу
королеви. По кутах ліжка височіють срібні колони, повиті
золотими трояндами.

Кожна деталь цього інтер’єра, наче мозаїка, тісно прилягала
одна до одної, якби хоча б одну частинку втратити, вже не
відтворити композиції, задуманої автором. Але доля власника,
мов душа забутого генія, не знаходить спокою в цій будівлі.
Самотність його душі вже не була для нього чимось нестерпним,
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бо вона також мучила і зношувала його серце, як і раніше, ще
в роки його дитинства. Тільки тоді це загартовувало його
характер, пробуджуючи людські інстинкти. Він вважав, що раз
і назавжди закрив двері до свого минулого, залишив всі спогади
у Франції, де все розпочалося. Але ж ні, вони все ще нагадували
про себе, ходячи брудними лапами по його свідомості. Завтра
Ежену виповнюється тридцять років, за плечима великий
вантаж життєвих подій, які в даний момент втратили свою
актуальність. Він творець – його цікавлять власні душевні
пориви, він цінує митті сьогодення, а минуле – то його смуток,
його слабке місце.

Цю країну і цей будинок він обрав невипадково, таким
чином він намагався зрозуміти жінку, яка своєю появою
посунула його центр Всесвіту, яка забрала його серце і душу
і міцно тримає під замком. Інтер’єр створений ним самим завдяки
захопленню цією загадковою жіночою постаттю. В ньому помітні
жіночі мотиви, бо ця жінка надихає його на найкращі творіння,
вона для нього – більше, ніж муза, навіть більше, ніж легенда.
Вікна в цій оселі – то її бездонні очі, прозорі штори – шовковисте
волосся, книги на полицях – її невичерпні і глибокі думки,
рояль – то її душа, а картина над каміном – то вона сама…

Чи можливо спроектувати, 
як буде виглядати світ через 100 років?

(есе)
КУТЬЇНА Вікторія, 

студентка 4 курсу денної форми навчання 
спеціальності «Журналістика» Інституту філології 

та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

Якими винаходами нас вразять учені? А чому одразу вчені,
у кожного є шанс створити щось незвичайне, те, над чим учений
навіть ніколи і не замислиться.

Здається, що для сучасного життя у нас все є: стільниковий
зв’язок, великий вибір побутової техніки, а щодо прогресу
в медицині годі й говорити – у ХХІ столітті людина може жити
й без серця, замінивши його на механічний насос! Якби ми
припустили це на століття раніше, ніхто б ніколи не повірив у
цю реальну фантастику.
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Однак, спроектувати майбутнє можна, як це зробив звичай)
ний американський інженер Джон Елфрит Воткінс. Утративши
свою працездатність, він узявся за перо. У 1900 році Джон
написав для журналу Ladies’ Home Journal статтю під назвою
«Що може трапитися наступного століття» (англ. What May
Happen In The Next Hundred Years). У перших рядках статті
Уоткінс зазначає, що після консультації з фахівцями найбіль)
ших національних центрів науки і освіти він вирішив опри)
люднити прогноз на майбутнє століття щодо різних сфер
людської життєдіяльності (політики, технології, демографії,
виховання, медицини тощо) – усього за 29 темами. Через 112
років редактор історичного відділу журналу Saturday Evening
Post, Джефф Нілссон знайшов цю статтю і здивувався точності
деяких пророцтв. Редактор звернув увагу читачів на такі здійс)
нені пророкування Воткінса:

Мобільний зв’язок: «Бездротові телефони і телеграфні ме)
режі обплутають світ. Будь)який чоловік зможе зателефону)
вати з центру Атлантичного океану своїй дружині в опочи)
вальню в Чикаго. Нам буде так само просто зателефонувати до
Китаю, як тепер зателефонувати з Нью)Йорка в Бруклін».

Телебачення та веб"камери: «Людина зможе спостерігати
за всім світом. Зображення людей і всіляких речей будуть через
камери передаватися електричними дротами на екрани, відда)
лені за кілька тисяч миль». Такий опис повністю відповідає
діяльності репортера у прямому ефірі, а точніше – веб)камерам.

Кондиціонери: «Холодне повітря буде йти зі спеціальних
кранів, і таким чином можна буде регулювати температуру в
будинку точно так само, як зараз ми пускаємо з кранів холодну
або гарячу воду, щоб набрати ванну». Інженер вважав, що тепле
і холодне повітря у XX столітті постачатиметься зі спеціальних
великих станцій — подібно воді чи газу. Хоча цього не сталося,
однак опис самого принципу кондиціонування повітря у
приміщенні повністю точно описує те, як діють сучасні спліт)
системи.

Надшвидкісні потяги: «Потяги будуть ходити зі швидкістю
дві милі на хвилину. А експреси – 150 миль на годину». Прогноз
справдився – через 100 років у світі маємо потяги, які
розвивають швидкість до 240 км на годину. Рекорд швидкості
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належав французьким швидкісним потягам TGV, один із яких
у 2007 році розігнався до 574,8 км/г. І це лише найменша
частина його припущень.

Мені здається, що все наше життя через 100 років буде
комп’ютеризовано. Ми самі не виконуватимемо фізичні та
розумові навантаження. З одним натиском кнопки в нас на
столі вже буде готова вечеря. Прибирати за нас будуть роботи,
які заряджатимуться від сонячних батарей. Фармацевти
винайдуть ліки від смерті, проте у разі їх доступності для
кожного відбудеться перенаселення людства, а отже, почнуться
війни за мінерали, бо вони – не вічні, розпочнуться війни за
кожну краплину води, а далі навіть уявити страшно, що може
відбуватися у світі. Можливо, не кожен хоче, що б саме так ми
жили у 2112 році.

Отже, перш ніж щойно винайдений винахід запускати у
виробництво, варто замислиться, а чи принесе він користь.

Віра
(новела)

ЛІТВІНОВА Тетяна, 
студентка 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Журналістика» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», 

село Старі Петрівці, Вишгородський район, Київська область

Був теплий весняний день: на деревах розквітали бруньки,
сяяло сонечко, співали пташки за вікном, люди поспішали хто
куди – у той час, коли у пологовому будинку от)от мала наро)
дити молода жінка. Палата була порожня, сонячні промені
проходили крізь білу штору і простягалися до ліжка породіллі.
Її тіло палало. Бліде обличчя не всміхалося, воно морщилося від
болю, який завдавала ще ненароджена дитина. У палату
увійшов лікар, який запитав: «Ну, що, народжуємо?»…

Пологи пройшли успішно. Прийшовши до тями, молода
жінка навіть не запитала: кого вона народила (хлопчика або
дівчинку). Жінка одразу поцікавилася, що їй треба підписати
для того, щоб відмовитися від дитини.

Народилася дівчинка. Вона була пухкенька, рожевощока,
з маленьким відрослим волоссям русявого кольору; її маленькі
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оченята, які не розуміли, що з нею коїться, були напрочуд веселі
та безтурботні; маленька посмішка, яка не сходила з обличчя,
змушувала посміхатись усіх оточуючих. Дівчинку назвали Ві)
рою. Її доля вже вирішилася – вона мала поїхати у дитбудинок.

Саме в цей день, у перший день на цьому світі, маленька
неусвідомлена дитинка відчула, що таке зрада. Зрада, яку
завдала найближча людина в житті кожного – мати, що навіть
не поцікавилася: кого вона носила під серцем 9 місяців.

Дитинство у дитбудинку несолодке. Ніхто не заздрить тим,
хто не має підтримки з боку батьків. На відміну від дітей, які
живуть з батьками, діти)сироти вміють радіти непомітним,
незначущим, простим речам: ведмедику без одного ока, ма)
шинці без одного колеса, поношеній одежині, цукерці, яка
підтанула. Таким же речам раділа і Віра.

Кожного нового року Віра буде сподіватися, що саме цього
року її забере мати. Вона гадала, що мати зрозуміє свою по)
милку та неодмінно спробує все змінити. Але роки йшли – і віра
у те, що от)от усе зміниться, полишала її.

Життя у дитбудинку – сіре та тяжке. В одній кімнаті, де
спала Віра, було 20 ліжок, на яких спали діти різного віку. На
найгірших, найбрудніших та на зламаних ліжках спали най)
молодші. Деякі навіть спали без постільної білизни, бо не
вистачало на всіх. У шафі без дверей неохайно складено речі…
Кожного ранку діти прокидаються від різкого та гучного звуку.
Це вихователька вдаряє ополоником по каструлі. Діти швидко
встають та застеляють ліжка, бо, якщо вони цього не зроблять,
– їх поб’ють.

Біль, голод та холод – це все, що відчувала маленька Віра.
Ніякої приязні, ніякої доброзичливості, ні крихти тепла та
турботи. Діти боялися зробити щось не так – їх одразу били та
ставили в куток. Віра, як і всі дівчатка, нічим не відрізнялася від
хлопців: коротка зачіска, брудне обличчя та руки, бруд під
нігтями, стара потерта одежина та бліде похмуре лице. Діти)
сироти – усі один за одного, але у той же час кожен сам за себе.

Серед похмурих днів були святкові дні – це приїзд
волонтерів, які неодмінно привозили іграшки, одяг, цукерки.
Діткам були до вподоби всі привезені речі, але найприємнішим
було те, що вони могли поспілкуватися з волонтерами, які не
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нагрублять, не вдарять… Також приємним подарунком долі
діти)сироти вважали листи, які писали їм ті самі волонтери. Це
було свято для всіх. Збираючи всіх у великі кола, той, хто
отримав листа, читав уголос. Дітям було приємно. Усі раділи.

Одного разу до дитбудинку завітала пара, яка хотіла всино)
вити дитину. Дітей помили, одягли у чистий одяг та наказали
всім стати у рядок. Кожному хотілося вирізнитися з натовпу.
Усі посміхались, очима благали взяти до себе. Але чоловікові та
жінці впала в око Віра. Вона була найкращою з)поміж дівчаток.
Її обличчя було рум’яне, волосся – коротке густе здорове.
Оченятка були всміхнені та доброзичливі. Вона посміхалася.

Як тебе звуть? – запитала жінка.
Я… Віра, – тремтячим голосом відповіла дівчина, її посмішка

стала ще ширшою.
Вона мені подобається, – сказала пошепки жінка чоловікові.
…Вірі повідомили, що вона залишає дитбудинок. Тепер дів)

чина мусить від’їхати з новими батьками. Вона не тямила себе
від щастя – у неї, нарешті, з’явилася родина. Віра поспіхом
подарувала старі улюблені іграшки подругам та скоріш побігла
до виходу. Дівчата із заздрістю проводжали Віру поглядом.
У них з’явилася надія, що і їх неодмінно хтось усиновить.

Віра була дуже розчарована, коли побачила, де їй доведеться
жити. Маленький старенький дім, у якому було дуже брудно, не
було меблів, туалет був на вулиці… Її зігрівала думка, що нова
мати та новий батько подарують їй набагато більше вагомих
речей, ніж ці умови, в яких вони жили.

Трохи згодом стане зрозуміло, що її взяли для того, щоб вона
допомагала по господарству: прибирала, готувала, прала. Їй це
не подобалося, але вона це все робила, бо вважала, що вони
подивляться на неї та змінять свою думку, почнуть її цінувати.
Це могло продовжуватись і далі, поки одного разу, коли батько,
прийшовши п’яний додому, не почав чіплятися до Віри. Вона
вдарила його та втекла на вулицю. Не витримавши зимного
морозу, вона повернулася додому. Її вирішили повернути до
дитбудинку.

Віра була ображеною. Їй було прикро усвідомлювати, що
вона нікому не потрібна в цьому світі, що в неї існує лише одна
домівка – це дитбудинок.
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Нікому не подобалося жити у дитбудинку. Найсміливіші
намагалися втекти. Деяким це вдавалося. Але їх виловлювали
та повертали назад. Додому. До однієї великої родини.

Коли Вірі виповнилось 18 років, вона залишила дитбудинок.
Віра чекала цього усе життя, і ось, нарешті, її мрія здійснилася.
Вона кожен день прокручувала в думках: як саме це все
станеться. Але здійснена мрія не дала очікуваних емоцій
щастя… Усім було байдуже, нікому не було діла до неї, деякі
навіть не помітили її відсутності. Самотній у великому місті, їй
здавалося, що це – початок і кінець. Немає нічого і нікого, що
або хто втримав би її від бажання померти. Їй більше не
хотілося боротися, сподіватися, запевняти себе, що все буде
добре… Їй просто хотілося тепла, любові, розуміння, підтрим)
ки… Їй так хотілося, щоб мати була поруч із нею у важку
хвилину. Вона б пробачила усе своїй неньці. Віра віддала б усе
на світі для того, щоб опинитися поруч із нею, з тією, яка
подарувала й, у той же час, відібрала життя.

…Опинившись сам на сам у великому місті, Вірі нічого не
залишалося, як стрибнути з мосту в обійми річки, яка прос)
тягала руки до дівчини, турботливо наспівувала колискову та
дивилася на неї з розумінням.

Як я втратила ілюзії
(дівочі есеї)

БІРУК Наталя, 
студентка 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», 

село Замшани, Ратнівський район, Волинська область

В одному великому замку жила вродлива, добра, маленька
принцеса. Її усі любили, вона зростала здоровою і щасливою.

Якось дівчинка пішла на прогулянку в сад. Він зустрів її
зимовою казкою. Дівчина пильно спостерігала за сніжинками,
які метушилися біля рук, і кожна хотіла розтанути на її долоні.
Та ось принцеса побачила одну, не схожу на інші, яка тікала за
вітром і перелітала стіну навколо замку, переступила межу між
уявою та реальністю. «Куди вона?! Почекай! Я тебе чимось
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образила?!» – слова полетіли вслід за сніжинкою, такі щирі
і зовсім наївні покотилися на глибокий сніг, який ще спав
і зовсім не хотів нічого пояснити. Не чекаючи на відповідь,
дитина перелізла через стіну безтурботності, ілюзії до юнаць)
кого максималізму. І там було непогано, але не так, як у замку…

Я теж сиділа біля стін замку, таких близьких до пам’яті і
таких далеких від дитячої ілюзії, але, щоб хоч трішки бути
ближчою до неї, я вигадувала собі багато історій, записувала їх,
і навіть, десь глибоко в серці, готова була повірити кожній із
них. Як сказав Вільям Шекспір, «життя – театр, люди в ньому –
актори». Щоб життя не було занадто буденним, важким, варто
хоч на хвилинку уявляти людей навколо справжніми героями,
ілюструвати в душі кожен учинок, слово. Ілюзія не втрачається,
напевно, зовсім… Вона трішки видозмінюється і впускає до себе
більше раціональних думок. І хто знає, як саме і де, в які
хвилинки дійсності ілюзії знайдуть потім місце під сонцем, на
вістрі вічності…

Початок тижня
Я довго не могла заснути тієї ночі. Дрімала, снилися якісь

жахи. Виходила на вулицю попити чаю. Кажуть, подихаєш
свіжим повітрям, легше заснеш. П’янкий запах лимону з гор)
нятка зачепив душу, і по тілу розійшлося приємне тепло.
Я дивилася на зорі, а в думках лишалося лише одне: завтра
понеділок, на навчання…

Година пізня. Чому ж я не можу заснути?.. І тоді я помітила
одну цікаву закономірність, яка властива, напевно, сучасним
студентам. Коли вихідні – хочеться прокинутися раніше,
стільки планів на відпочинок. Один із них – просто повалятися
в ліжку. Коли ж знаєш, що потрібно на пари, – завжди важко
вранці прокидатися. Та справа не в цьому! Починаю кожен
ранок із кави, по годинах планую час до кінця дня, розумію, що
потім, можливо, чекає безсоння. Як слушно зауважують лікарі,
сон повинен бути достатнім. Добре, коли бажання поспати
довше можна виправдати розумними порадами. Сон повинен
бути достатнім?! Смішно таке казати студентові.

Зараз майже третя година ночі, але мій годинник трішки
відстає. Я знаю, я впевнена, що свій ранок понеділка я почну
з чашечки гарячої кави о сьомій ранку. Як і всі студенти, сонна
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буду їхати на пари, прокидатимуся в маршрутці, і вже в уні)
верситеті відкрию очі, одягну свою звичну щиру усмішку. Тому
що це моя сходинка до майбутнього: до улюбленої професії, до
моєї самодостатності, про що кожен, без сумніву, мріє. Сон,
такий солодкий, тішить нас своїми казками. Казкова реальність.
Сплять люди)сови, люди)солов’ї… До завтра…

Я слухаю…
Ця осінь уже здається аж занадто довгою. Завжди однаковий

колір неба, прозоре повітря, яке не можна побачити, торк)
нутись, а лише дихати ним. Так банально, так передбачено… Але
саме ця, на перший погляд, нерозважлива пора, у найдовші
будні, дні від понеділка до п’ятниці навчила мене слухати.
Спочатку мовчати, а тоді слухати.

Кажуть, «існує тільки один спосіб стати хорошим спів)
розмовником – уміти слухати». Слухати можна музику,
природу. Навіть, як би це кумедно не звучало, якщо ти затятий
романтик, – тишу… Люблю слухати тишу, вона не зраджує, не
розчаровує, не обманює, як люди.

Завтра зустрічаюсь із однокурсниками. Після вихідних, за)
звичай, усі багато розповідають про себе. Я слухаю…

З собою про себе…
Відчуваєш торкання легкого весняного вітру? Чому ти хо)

ваєшся від нього, піднімаючи комір? Чому не даєш торкнутися
свого обличчя, пограти волоссям, принести в твоє серце зміни…
Чому хмуриш брови й обертаєшся до нього спиною… Чому
втікаєш, сховавшись у своїй кімнаті, думаєш, що сховалася від
його поривів, а значить, залишила своє серце у спокої і без)
турботності…

Але ж це тобі тільки здається… Ти ж знаєш, що не можна
жити без вітру, у спокої і злагоді лише з самою собою. Це ж
зовсім не те, чого ти хочеш, не те, до чого ти прагнула всі ці роки,
не те, від чого треба ховатися… Ховатися треба від самотності…

Ти визирнеш зі свого панцира, сподіваючись, що немає вже
того бунтівника, який приносить тривогу в твоє серце, порушує
спокій і самотність… а його справді немає і, можливо, більше не
буде… Ти заспокоїшся, пекельна спека висушить навіяні ним
почуття, вони сховаються під опале листя і для надійності
накриються снігом. І тільки тоді ти відчуєш себе по)справжньому
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самотньою… Відчиниш вікно, щоб прийшло у твій дім щось
нове! Увірветься старий знайомий і переверне усі сторінки й
папірці, які ти так старанно і довго складала…

Тож не ховай посмішку, зізнайся собі, що ти його чекала,
потребувала його…

Ось чому він повернувся…

Перше кохання
(замальовка)

МАЗУРЕНКО Олена, 
учениця 11�Б класу Вишнівської ЗОШ І –ІІІ ст. №2

Зі школи вийшли дві подруги:
Нарешті закінчилися уроки. Зараз прийду додому, загор)

нуся в теплу ковдру, і мене ні для кого немає, – весело про)
мовила Оля.

Ага, – тихо промовила Аня.
Ой, а ходімо купимо шоколадку? – підбадьорюючи свою

подругу, сказала Оля.
Він… – тихо знову промовила Аня.
Що він? – не розуміючи, перепитала Оля.
Він іде з нею! – тихо посміхаючись, сказала Аня.
(Здалеку було видно парубка, який ішов із дівчиною за

руку).
Він тобі не потрібен. Чуєш мене, забудь! – упевнено сказала

Оля.
Я вже нічого не відчуваю… У мене все добре, – тяжко про)

мовляючи, відповіла Аня.
Ти смієшся. Дивно… Якщо я б таке побачила, я б їй усі коси

повидирала, – рішуче сказала Оля.
Усе добре, – крізь сльози промовила Аня.
Ти що, плачеш? Досить себе карати. Прийде ще твій час, –

заспокоюючи, промовила подруга.
Я нічого не хочу. Мені все одно, що буде, – тихо)тихо про)

мовила Аня.
Усе ще кохаєш? – запитала Оля.
Ні, – набравшись сміливості, відповіла подрузі.
Скажи йому все! – промовила Оля.
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Сказати що? – витираючи сльози, сказала Аня.
Ну... – тихо, опустивши голову, відповіла Оля, – Сказати,

що любиш.
І як це ти собі  уявляєш?! Мені кажеш, а сама не в силі таке

зробити! Ти ж мені обіцяла, що обов’язково вирішиш усе. Сама
ж страждаєш. Думаєш, я не бачу!? – подивившись на подругу,
промовила Аня.

І тут Оля зрозуміла, що нічого не може порадити. Сама не
могла зважитися на такий вчинок. Біль кохання і її не оминув.
Те, що відчувала Аня, їй було чудово знайоме. Дівчата тихо
йшли осінніми вулицями. Тихо падало пожовкле листя.
Осінній день.

Пройшло багато часу…
Зимового дня Аня поверталася додому. І на мить зупи)

нилась. Її лице зблідло. Серце почало задавати шалені ритми.
Він ішов їй назустріч. Її руки трусилися від страху. Але раптом
у її серці спалахнула віра, сила та бажання перебороти в собі
страх і всі сумніви. Вона прекрасно розуміла, що далі так не
може продовжуватися. Тихо піднявши голову та дивлячись
йому в очі, промовила:

Я тебе люблю, уже два роки. Але я тобі не потрібна! Я
прекрасно це розумію. Мені боляче. Розумієш?! Ні. Тобі таке не
зрозуміти. Твої очі… Мені тяжко дивитися в них. Твоя посмішка
давала мені хибну надію на щастя. Я прошу в тебе пробачення
за все. Якщо наші дороги ще колись перетнуться, зроби вигляд,
що ми не знайомі. Я тебе любила. І ночами плакала. Я вважала,
що я тебе не варта. Але досить. Чуєш? Досить, – усе голосніше
й голосніше промовляла вона. А на щоках усе дужче мерехтіли
сльози… Її серце задавало все сильніші ритми. Ось)ось,
здавалося, вона захрипне.

Тихо, через біль, вона посміхнулася, щоб іще сильніше не
заплакати. Її блакитні очі нагадували чисте небо після рясного
дощу. Вона знала, що це кінець її стражданням. Вона вірила, що
прийде той, хто її полюбить.

Сніг усе падав і падав на її гарненьке заплакане личко. Не
повертаючись, поспішними кроками вона пішла вперед, щоб
уже ніколи не повертатися назад.

Він тихо дивився їй услід.
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Зимовий день. Безшумно на землю спускаються маленькі
сніжинки. Вітер грається з дітворою у дворі. На вулицях ні
душі. Напевно, побоялися морозу і вирішили залишитися
вдома.

Та ось хтось видніється. Так, так, це Аня йде поміж алей.
Вона нікуди не поспішає. Повільно підводячи голову вгору,
дівчина посміхається. На її рум’яних щоках тихо мерехтять
сльозинки.

Це сльозинки горя? Ні, це радість. Радість, що все добре.
Радість нового життя.

«Я – журналіст Вільям Стід»
(репортаж з борту трансатлантичного 

лайнера «Титанік» (1912)

МІХЄЄВ Юрій, 
студент 3 курсу спеціальності «Видавнича справа 

та редагування» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

Я – журналіст Вільям Стід. Я знаходжусь на борту найбіль)
шого трансатлантичного лайнера «Титанік», що виконує свій
перший рейс. Мені доручено прибути на конференцію у США
за особистим проханням президента Сполучених Штатів
Америки Вільяма Тафта.

Середа, 10 квітня. Це просто вавилонський натовп. На прис)
тані дуже кумедно. Дами з капелюхами розміром з колесо
проходять повз емігрантів, яких оглядає карантинний лікар.
У них такі обличчя, наче вони вперше бачать робітників. Хоча
не виключено, що так воно і є. А численний багаж пасажирів
першого класу? Просто дивно, як багато речей деяким людям
потрібно для життя.

11 квітня, другий день рейсу. Познайомився з вельми
цікавим молодим чоловіком. Його звуть Річард Мортон, або,
якщо казати по)американськи, – Дік Мортон. Разом із
дружиною Флоранс він покинув рідний Бостон, сподіваючись
зробити у Європі кар’єру вченого. Він мріяв отримати місце на
кафедрі прикладної математики в Оксфордському університеті,
а його дружина – у британському вищому суспільстві. Але вони
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повертаються додому практично без коштів. Грошей у них ледь)
ледь вистачило на білети другого класу.

Вивчати попутників на судні буває досить повчальним
заняттям. Усюди були Господарі та повелителі світу. Усі вони –
Джон Джекоб Астор, леді Дафф Гордон, Арчібальд Батт та інші
– американські мільйонери, які показують себе британськими
леді та джентльменами.

Мабуть, винятком є лише Моллі Браун. Вона трохи вуль)
гарна, але без тих примх, які мають інші пасажири першого
класу. Вона переймається хворобою свого онука, через що їй
довелося повернутися до Денверу. Цікаво, що її дочка – мати
хворого хлопчика – вирішила залишитись у Лондоні.

Але загалом уся ця еліта – це просто примхливі багатії,
заради яких лайнер перетворили на плаваючий палац.

Після обіду зустрівся з Мортонами. Юний Дік, безперечно, –
талановитий математик. Він вирішив методом простих рівнянь
спростувати теорію Ла)Пласа щодо передбачуваності всіх подій,
що відбудуться в майбутньому. Взагалі)то, його думки бувають
цікавими, чого не скажеш про його дружину Флоранс. Хоча, слід
сказати, вона вельми гарненька. Вона про це знає і, здається, їй
подобається увага чоловіків. Я бачив, як вона фліртувала з
молодим радистом у той час, коли Дік вивчав будову
радіотелеграфного апарата й нічого не помічав навколо себе.

Радисти Філіпс та Брайд – веселі молоді хлопці. Видно, що
вони тут особливі. Цікаво, що містер Філіпс працює з такою ж
наснагою, як і веде світські розмови. Я порахував – у серед)
ньому він пише зі швидкістю 18 слів на хвилину.

Вийшли в океан. Яке це видовище – захід сонця над Атлан)
тикою! Корабель неначе ковзає по розплавленому золоту
назустріч кривавому диску Сонця.

П’ятниця, 12 квітня. Третій день плавання. Погода чудова,
тим не менше мене щось тривожить. А я звик довіряти своїй
інтуїції. Коли я поділився своїми хвилюваннями з Мортонами,
Дік сказав: «Усі передчуття та інша містика – повна
нісенітниця. Людина – господар своєї долі, і все в її руках».
Флоранс раптом змінила вираз обличчя. «І це говорить містер
Невдаха, який може тримати лише ніж та виделку!» – мовила
вона та покинула нас. Дік був засмучений. Тут раптом ми
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почули звук сигнальної труби стюарда. Час був переодягатися
до вечері.

Дивно – тут передбачені навіть ковдри в шезлонгах. Нестачі
немає практично ні в чому, окрім рятувальних човнів. Я пора)
хував – їх усього 20. Чи не малувато? Я розшукав містера Брюса
Ісмея – хто, як не директор пароплавної компанії, відповідає за
безпеку пасажирів? Він упевнено відповів мені, що рятувальні
човни на «Титаніку» – проста формальність. Вони знадоб)
ляться нам, лише якщо ми зустрінемо корабель, що гине чи
потребує допомоги.

Мені здається, що всі ці пани з «Уайт Стар лайн» занадто
зазналися. Взяти хоча б назву – «Титанік». Адже вони зовсім
забули, що у грецькій міфології титани, що відчули себе
сильнішими за богів, були кинуті у безодню Тартару.

Знаючи, що на кораблі є прекрасна бібліотека, я не втри)
мався і зайшов туди подивитись книжки. І що ж? Першою
книгою, яку я взяв до рук, виявився роман із назвою «Тщета,
или гибель «Титана». Бібліотекар сказав, що ця книга належала
одному з матросів, який перед самим відплиттям раптом
звільнився з лайнера. Я думаю, що ця книга не випадково
потрапила мені до рук. Це попередження, якщо не знак долі.
Корабель «Титан», який описаний у романі, зіткнувся з айс)
бергом і затонув, бо не зміг змінити курс перед зіткненням через
велику швидкість руху, яку розвинув, щоб побити рекорд.
Цікаво, з якою швидкістю йде «Титанік»?

Субота, 13 квітня. Четвертий день плавання. Зранку перш за
все я пішов поговорити з капітаном Смітом. Наскільки я па)
м’ятаю, саме він був капітаном «Олімпіка» – судна)близнюка
«Титаніка», коли «Олімпік» отримав пробоїну, зіткнувшись на
повній швидкості з крейсером «Хок». Містер Сміт сказав мені,
що зараз «Титанік» іде зі швидкістю 22 вузли, і це – не межа. Не
розпалені ще два котли. Зменшувати швидкість Сміт не
збирається, інакше «Титанік» прийде до Нью)Йорка пізніше,
ніж це заплановано. Виявляється, капітан вибрав для
«Титаніка» маршрут трохи довший від звичайного, але
безпечніший.

У таку погоду неможливо залишатись у каюті. Це низьке
вечірнє сонце та хвилюючий західний вітер... Хочеться
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запам’ятати кожну мить назавжди. Флоранс Мортон прогу)
лювалася в гордій самотності, поки не помітила мене. Довелося
зображувати світську бесіду. Через п’ять хвилин у мене
виникли деякі сумніви, через десять хвилин вони підтвер)
дились. Місіс Мортон відверто фліртує зі мною – з чоловіком,
який годиться їй у батьки. Може, вона хоче викликати ревнощі
чоловіка? Але Діка поблизу немає. Я відчував себе дуже
ніяково. Старий потертий гриб і чарівна юна леді. Щоправда,
в її щебетанні теж можна знайти користь. Уся справа в інтуїції,
що замінює більшості наших дам інтелект. Флоранс раптом
запитала: «А хіба у моряків не повинно бути біноклів? Я завжди
уявляла їх собі з біноклями». Я закляк на місці. Вона повністю
права! Я залишив Флоранс на самоті, а сам пішов на
капітанський місток. Те, про що я дізнався на містку, лише
посилило мою тривогу. Виявляється, перед самим рейсом
другому помічникові капітана Блеру довелось залишити службу
на «Титаніку», а Лайтоллер зайняв його місце. Блер був
настільки пригнічений своїм звільненням з «Титаніка», що
ключі, якими він зачинив сейф із біноклем перед звільненням,
забрав із собою на берег. І помітив їх у себе в кишені лише через
кілька днів після того, як «Титанік» вийшов у рейс. Виявля)
ється, бінокль був замкнений у сейфі, який нічим було відкрити!

14 квітня, неділя. Погода зранку чудова, чого не скажеш про
мій настрій. Зранку я був захоплений зненацька місіс Мортон,
яка, здається, хотіла взяти мене штурмом. Навіщо? Хоча, за
Фрейдом, деякі молоді жінки надають перевагу чоловікам
зрілого віку…

Вирішив подивитись на розташування кают третього класу.
Виявилось, що у них немає прямого виходу на шлюпочну
палубу. Це просто жахливо!

Увечері різко похолоднішало, але людей, що прогулюються
палубою, більше ніж достатньо. Як мені пояснила Моллі Браун,
усі хочуть нагуляти апетит перед святковою вечерею.
Виявляється, сьогодні – Великдень, а я й забув.

Зустрів на палубі Флоранс Мортон. Вона була така сумна й
самотня, що я не знайшов нічого кращого, ніж запросити її на
вечерю. Вона зраділа так, наче я зробив їй пропозицію руки та
серця. Флоранс викликала фурор на вечері. У своєму вбранні
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вона привернула увагу всіх джентльменів, які були присутні на
вечері. Цікаво, що до кінця вечері я був забутий – знайшлися
кавалери, молодші за мене. Неприємно, але факт – Флоранс
фліртувала зі мною лише для того, щоб потрапити до салону
першого класу.

…На диво тиха ніч. Ні подиху вітру. Спати нікому не
хочеться, і я прогулююсь палубою разом із багатьма іншими
пасажирами. Видно, як п’є чай вахтовий матрос.

…Приблизно опівночі ми все ще були в салоні для куріння,
коли корабель став уповільнювати хід. Містер Гугенхейм
відправив стюарда дізнатися, що сталося. «Нічого страшного, –
сказав стюард, – ми просто злегка зачепили айсберг». Коли ми
вийшли на відкриту палубу, вона була засипана уламками
криги. Молоді люди гралися ними. Позаду судна повільно
поринав у темряву велетенський силует айсберга. У той момент
ще ніхто не знав, що нас чекає попереду.

Не дивлячись на зовнішній спокій на палубі, тривога,
здавалося, висить у самому повітрі. Я побачив Діка Мортона.
На ньому просто не було лиця. Я думав, він щось знає про
зіткнення. Але він узагалі нічого не помітив, бо був убитий
горем. Його чарівна дружина Флоранс зібралася подавати на
розлучення.

Я все ще залишався на палубі, аби зрозуміти, що все ж
відбувається. До мене приєдналися Гугенхейм і майор Арчі
Батт. За нашим проханням, стюард приніс нам віскі та – без
прохання – рятівні жилети. Він пояснив, що капітан наказав
починати евакуацію, але непокоїтись поки немає причини – це
звичайна пересторога.

Незважаючи на наказ капітана про евакуацію, довгий час
ніхто не хотів сідати до човнів. Багато жінок казали, що на
палубі надто холодно, та йшли назад у салон. Я чув, як хтось
казав: «Навіщо залишати судно, якщо скоро все одно ми
повернемося назад? Краще провести цей час у теплі та
затишку».

…О пів на першу ночі вже було видно, що «Титанік» дав
значний нахил на ніс, і вода вже дійшла до носової палуби. Але,
як не дивно, евакуація йшла дуже повільно. До човнів саджали
у першу чергу жінок і дітей, але їх доводилось довго вмовляти,
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адже вони не хотіли розлучатися зі своїми чоловіками
й батьками. Наприклад, містер Джон Астор із великими зусил)
лями зміг посадити до шлюпки свою юну дружину Мадлен.
Поряд упирався 10)річний містер Картер, відмовляючись іти
з жінками й дітьми. Містер Астор надів на нього жіночий
капелюх і сказав: «Тепер ви – дівчинка та повинні сідати
у човен». Хлопчик вимушений був послухатися.

…Біля входу до салону для паління я зіткнувся з містером
Гугенхеймом. Він сказав, що справи дуже кепські. Ми тонемо,
шлюпок на всіх не вистачить, і допомога прийти не встигне.
Сказавши це, Гугенхейм залишив мене. Я подумав тоді, що
американцям слід було б навчитися тримати себе у руках.

Бачив, як місіс Браун намагалася саджати жінок у човни.
Сама ж відмовилась сідати у човен, сказавши «Якщо зі мною
щось і станеться, я випливу, бо я – непотоплювана». Але її
просто силою зіштовхнули в човен. Я чув її обурені крики.

…Музиканти все ще грали на палубі, але їх уже практично не
слухали. Люди в рятувальних жилетах перебігали від одного
борту до іншого. Коли я випадково зіткнувся з Мортонами,
Флоранс здавалася паралізованою від жаху. Дік теж собою
майже не володів. На цей момент я вже знав, що у човни правого
борту, спуском яких керував Лайтоллер, пускали виключно
жінок і дітей. Тому я повів Мортонів на лівий борт, де працював
містер Мердок.

Офіцери й матроси вже майже не контролювали натовп. Дік
надів на Флоранс пальто й посадив у човен. Флоранс запитала
в розпачі: «А ти?!» – «Не хвилюйся!»– відповів Дік. Потім він
став допомагати іншим – передавав дітей у човни, підтримував
жінок, намагався стримати інших чоловіків… Флоранс
приголомшено дивилася на нього. І це її чоловік, від якого вона
щойно збиралася йти!

Я та Дік вибралися з натовпу. Неподалік від нас улаштува)
лася літня подружня пара – американські мільйонери містер
і місіс Штраус. Остання відмовилася йти до шлюпки, віддавши
своє місце своїй покоївці, та сіла в крісло поряд із чоловіком.
Я чув, як вона сказала: «Ми прожили разом 40 років, разом
і помремо». А скоро до нас підійшов Гугенхейм, якого я підо)
зрював у боягузтві. Виявляється, він посадив свою подругу
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мадам Обар та її покоївку в човен, а сам пішов переодягатися
в парадний костюм. «Я вирішив зустріти смерть, як личить
джентльмену», – пояснив він… Так, у цю ніч було багато
несподіваних відкриттів.

Я попрощався з Діком Мортоном, давши йому кілька порад
із виживання. Якщо він справді певен, що все в руках людини,
чому б йому не спробувати врятуватись? Отже, якщо ви тонете
в Північній Атлантиці, температура води близько нуля, а вам
слід якомога довше протриматись, то ось мої поради:

1. Кілька порцій рому чи віскі допоможуть вам довше
зберегти тепло.

2. Рятувальний жилет одягайте під пальто, а не на.
3. Коли опинитесь у воді, відпливайте подалі від судна, щоб

вас не затягло у вир.
4. Якщо ви знайшли дошку чи інший плавучий предмет,

тримайтесь за нього, намагаючись висунутись якомога більше
з води.

5. Нарешті, намагайтесь знаходитись подалі від натовпу.
Ось і всі мої поради на цей випадок.
…15 квітня, 2 години 7 хвилин ночі. Відчувається, як нахил

палуби робиться все сильнішим. Якщо я хочу врятуватись,
більше тут залишатися мені не можна, адже корабель піде на
дно через лічені хвилини. Хоча човнів уже немає, спробую
врятуватися разом зі своїми нотатками, використовуючи ті самі
поради, які я виклав Дікові та які наведено вище.

***
P.S. Журналіст Вільям Томас Стід – реальна особистість.

Він був не лише знаменитим журналістом, але й публіцистом
і громадським діячем. В. Стід першим почав боротьбу проти
дитячої проституції, пропагував принцип «світ через арбітраж»,
виступав проти Англо)Бурської війни. За 100 років до ство)
рення Євросоюзу розробив проект Сполучених штатів Європи.
Першим в історії журналістики ввів у практику інтерв’ю та
метод журналістського розслідування. Ймовірний претендент
на отримання Нобелівської премії миру 1912 року.

В. Т. Стід справді був на «Титаніку» в першому та остан)
ньому рейсі. На жаль, він загинув. Що стосується «Титаніка»,
то він пішов на дно 15 квітня 1912 року о 2:20 ночі за місцевим
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часом (через 13 хвилин після останньої нотатки В. Стіда і через
2 години 40 хвилин після зіткнення з айсбергом). Загальна
кількість жертв за різними даними – від 1490 до 1522 людей.
705 людей на рятувальних човнах підібрав пароплав «Карпа)
тія», що прийшов на місце трагедії на світанку.

Що стосується Діка Мортона, то він вижив. Флоранс
думала, що він загинув, але потім Дік знайшов її на «Карпатії».
Дік був певен, що він урятувався завдяки порадам В. Стіда.

Список використаних джерел:
Документальний фільм «Титанік» (2012 р.).

Вікіпедія – вільна енциклопедія.

Свобода и любовь
(есе)

РОЩЕПІЙ Олександра, 
студентка 3 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Журналістика» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», 

місто Вишневе, Київська область

Любовь – свободное чувство. Никто не имеет права указы)
вать нам, кого любить, и тем более манипулировать нашими
чувствами. Любовь и свобода – одно целое. Два неразрывных
чувства. Именно чувства, никак не вещи, которые можно
купить за деньги. В современном мире принято считать, что все
покупается и продается. Все имеет свою цену. Возможно. Но
только не любовь и свобода, как бы банально это не звучало.

Многие скептически относятся к самому понятию «истин)
ная чистая любовь», утверждая, что это всего лишь вымысел
сентиментальных романтиков. Подобные высказывания
зачастую мы слышим от людей, не испытавших в своей жизни
настоящих, искренних чувств. Которые, в той или иной
степени, намеренно отказываются любить. Вероятно, когда)то
пережившие неискренность либо обман очередной пассии.
В итоге, с каждым разом все сложнее поверить и открыться, так
сказать, «дать волю чувствам». Отсюда и выплывают противо)
речивые взгляды на понятие искренности любви.

А ведь мы говорим не только о любви между женщиной и
мужчиной! А как же материнская любовь? Вряд ли ребенок
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может подкупить свою мать, чтобы она любила его, как только
он появляется на свет. Если же утверждать, что любовь поку)
паема, то почему детки, разбалованные деньгами родителей, все
чаще не уважают, оскорбляют, в конечном итоге не любят их по)
настоящему. А ведь они покупают им квартиры, машины и т.д.
Так разве можно с точностью сказать, что абсолютно всё и вся
можно приобрести за определенную сумму, пускай даже и не)
малую. Я считаю, что такое утверждение не верно. Но это всего
лишь мое мнение. И как сказал когда)то даровитый Теренций:
«Сколько людей, столько и мнений».

Свободы как таковой нет, ибо мы связаны законами,
государством, которое обязывает нас подчиняться опреде)
ленным нормам поведения и морали. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что ты не являешься полностью свободным
человеком. Но не о той «свободе» мы говорим. Чтобы быть
свободным, не нужно нарушать какие)либо законы или
установленные порядки. Свобода – она внутри тебя. Это твое
личное мнение на какие)нибудь вещи либо ситуации.
Открытость, честность, искренность по отношению к другим
людям. Не быть узником своей работы, не сидеть всю жизнь на
одном месте.

Почему же свобода тесно связана с любовью? Да потому, что
любовь – это и есть свобода. Вы свободны в своем решении
выбора, кого вам любить. Взаимоотношения, связанные по
рукам и ногам, закрепляемые ревностью, обидами, слежкой
и полным контролированием любимого человека – полная
противоположность искренней любви. Мы не говорим о браках
и прочих документах. Если ты не даешь ступить и шагу
человеку, которого якобы любишь, значит, ты просто не
любишь. Ведь ты забираешь свободу у себя, и держишь в клетке
своего избранника. Каждый человек имеет право на свободу
интересов, хобби, выбора, с кем общаться, дружить.

Возможно, если бы больше людей поняли вышесказанное,
то и расставаний было бы меньше, а также разводов. Но такова
психология многих – сковывать себя в цепи и обязательно
привязать другого к себе. Проще говоря – не любить и не быть
свободным.
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Психологія очима студента
(нарис)

СНІТКО Дмитро,
студент 4 курсу денної форми навчання

спеціальності «Психологія» Рівненського інституту Університету
«Україна», село Новостав, Рівненський район, Рівненська область

Упродовж свого існування кожна людина не раз зупинялася
перед дилемою довічного вибору. Адже нам постійно доводи)
ться щось вибирати, а щось, на жаль, втрачати. Надавати
перевагу чомусь одному, не завжди кращому, часто навіть
гіршому. Але як би нам не хотілося розділити себе на дві
частини, а то й розірвати на необмежену кількість дрібних
шматочків, щоб хоч якось охопити все цікаве, корисне і просто
приємне, життя у нас – одне й постійно нагадує про свій
обмежений у часі й ресурсах ліміт. І як би нам не хотілося –
у дві куртки відразу не вберешся… От і доводиться весь час
щось із чогось вибирати.

Погодьтеся: найважливішим вибором завжди була й буде
наша професія, бо, як кажуть мудрі люди, «обираючи професію,
ви обираєте собі життя». Саме від цього вибору, як правило,
й залежить уся подальша наша доля.

У наш час існує сила)силенна різних спеціальностей, і всі
вони потрібні, хоч і не всі, на жаль, гідно оплачуються. І на чому
ж тоді зупинити свій вибір, щоб потім не шкодувати про
згаяний шанс, ну, і звісно, час?

Просто обирати, на мою думку, необхідно щось універса)
льне, щось таке, щоб воно завжди було необхідним як
у суспільстві, так і власне самій людині. Однією з таких
професій у всі часи, безперечно, була і буде психологія.

Бо що б ми не робили, чим би не заробляли на хліб
насущний, усе це в соціумі пересікається з людською душею.
І що б нам не говорили, всі дослідження підтверджують, що
найнеобхіднішою для успіху в будь"чому і будь для чого є й
була вміла комунікація, а точніше, вміння правильно зрозуміти
інших, впливати на бажання інших таким чином, щоб усі від
цього лише вигравали.

О, ви зараз, мабуть, подумали про маніпуляцію? Саме так,
можливо, вам це здасться дивним, але всі ми – маніпулятори.
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Хтось кращий, хтось гірший, але всі. Майже вся робота
в соціальній сфері – це свідоме чи несвідоме намагання
отримати від інших необхідну сприятливу нам психічну
реакцію. І немає ніякого значення, від кого ми її хочемо
отримати: чи то від боса, чи то від учителя, а може, навіть від
дітей чи дружини… Цей список можна продовжувати вічно. До
чого ж я це все веду? А до того, що якщо ми це все завжди
робили й будемо робити, то давайте робити це професійно!

На даний момент, сподіваюся, ні для кого не є таємницею те,
що людина, котра завжди і з усіма знаходить спільну мову,
багатьом приємна і для більшості бажана, може досягти всього!
Обмеженням для такої людини може стати лише її власне
обмеження. Тож, давайте не будемо себе обмежувати… Напевно,
всім нам коли)небудь хотілося читати чужі думки. Навіть важко
собі уявити, скільки користі ми могли б із цього отримати! На
сьогодні це є реальністю!

У наш час сучасна психологія вже з досить високою
точністю здатна без спеціальних умов та інструментів, крім
звісно вух, очей і трішки мозку, перевірити, чи нам, наприклад,
кажуть правду. А про, на перший погляд, магічну здатність
читати чужі думки й бажання по жестах та інших несвідомих
реакціях людини я навіть не згадую. Причому «об’єкт» навіть
сам може до кінця не розуміти свої бажання, вчинки… А ще
психологія здатна передбачити поведінку людини з досить)таки
високою точністю. І тоді ви наперед будете знати, що необхідно
чекати від тієї чи іншої людини, чи взагалі, можливо, краще
з нею не зближуватися… Але це ще навіть не головне!

Поринувши у психологію, ви краще пізнаєте себе, і в будь)
якому випадку, в будь)якій ситуації будете знати, на яку
«кнопку» вам необхідно «натиснути», щоб відчути й пережити
ті чи інші емоції. Ви зможете знайти вихід із будь)якої складної
для вас ситуації без жодної втраченої «краплинки крові»!
Відчуєте справжній смак життя... У вас вийде все! Головне,
пам’ятайте, що лише обмеження можуть зупинити нас на цьому
шляху. Погодьтеся, що перешкод тут дійсно мало…
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Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера
(наукова журналістика)

Куцопатрий Костянтин, 
студент 4 курсу заочної форми навчання 

спеціальності «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих 
і силікатних матеріалів» Інженерно�технологічного інституту

Університету «Україна», місто Яготин, Київська область

Майбутнє за нанотехнологіями. У даний час світова спіль)
нота живе в очікуванні чергового технологічного прориву, пов’я)
заного з розвитком і вивченням технології з вищим ступенем
застосування перспективних наукових розробок. Основні надії,
при цьому, пов’язані з нанотехнологією – це технологія, що
оперує структурами із розмірами порядку нанометра. В даний
час ця галузь потужно розвивається у трьох напрямах:

• виготовлення електронних схем (у тому числі й об’ємних)
із активними елементами, розміри яких порівнянні з розмірами
одиничних молекул або атомів;

• розробка і виготовлення наномашин, тобто механізмів та
роботів розміром з молекулу;

безпосередня маніпуляція атомами і молекулами та скла)
дання із них мікроконструкцій.

Нанотехнології ще перебувають у стадії початкового
розвитку, проте вже зараз можливостей існуючих технологій
досить, щоб спорудити із декількох молекул деякі прості
механізми, які, керуючись сигналами, що управляють з)зовні
(акустичними, електромагнітними та ін.), зможуть маніпу)
лювати іншими молекулами і створювати собі подібні пристрої
або складніші механізми. Ті, у свою чергу, зможуть виготовити
ще складніші пристрої і так далі. Врешті)решт, цей експо)
ненціальний процес призведе до створення молекулярних
роботів – механізмів, порівнянних за розмірами із великою
молекулою, що володіють власним вбудованим комп’ютером.
У виготовленні таких нанокомп’ютерів немає нічого фантастич)
ного, активні електронні елементи таких розмірів уже отримані
в лабораторних умовах.

Провідні країни світу давно оцінили інноваційний потенціал
нанотехнологій і створили відповідні національні програми.
Україна в цьому напрямку значно відстає від технологічно
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розвинених країн, причому відставання носить не технологіч)
ний, а інтелектуальний характер. Дійсно, налагодження
виробництва шляхом залучення зарубіжних інвестицій і ство)
рення нових підприємств не вирішує проблем у розвитку
суспільства, зводячи країну просто до джерела дешевої робочої
сили. Необхідно, перш за все, розвивати освіту в цій галузі,
підвищувати рівень підготовки інженерних кадрів, чим завжди
славилася наша країна. Через це підготовка інженерних кадрів
повинна кардинально якісно змінитися.

Курси нанотехнологій у вищих навчальних закладах.
Зараз практично в усіх сучасних вищих навчальних закладах
викладають курс нанотехнології. Природно, що це відбувається
і в Україні, проте відчувається якась невизначеність у виборі
матеріалу і в побудові лекційного процесу. Для цього я про)
поную наступну програму курсу цієї дисципліни, призначеного,
швидше, для студентів спеціальностей, пов’язаних із електро)
нікою. Проте, на мою думку і думку моїх однокурсників, так або
інакше, знайомство з основними поняттями нанотехнології
повинне увійти до арсеналу інженера будь)якої спеціальності.
Відразу зазначимо, що програма курсу поки носить реко)
мендаційний характер.

Отже, основне завдання полягає в тому, щоб студенти після
закінчення курсу були в змозі розуміти і сприймати такі
поняття: особливості провідності на наномасштабах, техніка
виробництва нанопристроїв, методика використання
нанотехнологічних пристроїв. Для цього достатньо 12 основних
лекцій з тем:

1) основні величини і масштаби в наногалузі;
2) технологія виробництва й експериментального дослі)

дження;
3) елементи квантової механіки і статистичної фізики;
4) тунелювання;
5) одноелектронний транзистор;
6) напівпровідникові наноструктури на поверхні;
7) елементи теорії провідності в нанопристроях;
8) одновимірні провідники;
9) квантування опору, квантовий точковий контакт;

10) вуглецеві нанотрубки;
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11) елементи квантової теорії інформації і квантові
комп’ютери;

12) біонаноелектроніка.
За багатьма прогнозами розвиток нанотехнологій визначить

обличчя ХХІ століття. Оскільки нанонауки не є спеціальною
галуззю знань, дослідження в нанорозмірній галузі ведуться і у
фізиці, й у хімії, й у біології. А ще частіше – на стику наук.
Важливі нанопроекти мають міжгалузевий характер і вима)
гають нових організаційних підходів для їхньої реалізації та
відповідної підготовки кадрів.

Використання нанотехнологій і наноматеріалів – один із
визначальних чинників наукового, економічного й оборонного
розвитку держав. На сьогоднішньому етапі розвитку науки та
промисловості розробку нових матеріалів і технологій їх
отримання та обробки відносять до «ключових» або «критич)
них» аспектів основи економічної і військової потужностей.
Одним із пріоритетних напрямів розвитку сучасного матеріа)
лознавства є наноматеріали і нанотехнології.

Нанонаука зародилась на стику фізики конденсованих
систем, неорганічної та фізичної хімії, біохімії, електроніки
і є інтегрувальною наукою типу кібернетики. Вона відображає
сучасну, притаманну насамперед електроніці, тенденцію до
мініатюризації і визначає межі зменшення структурних оди)
ниць різноманітних пристроїв. У певному сенсі нанонаука
є своєрідним містком між атомно)молекулярним та колоїдно)
дисперсним рівнями матеріальних об’єктів.

Серед основних складових науки про наноматеріали і на)
нотехнології, на мою думку, можна виділити такі:

• фундаментальні дослідження властивостей матеріалів на
наномасштабному рівні;

• розвиток нанотехнологій як для цілеспрямованого ство)
рення наноматеріалів, так і для пошуку та використання при)
родних об’єктів із наноструктурними елементами;

• створення готових виробів із використанням нано)
матеріалів та інтеграція наноматеріалів і нанотехнологій у різні
галузі промисловості та науки;

• розвиток засобів і методів дослідження структури та влас)
тивостей наноматеріалів, а також методів контролю й атестації
виробів і напівфабрикатів для нанотехнологій.
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Для тих, хто визначає свій життєвий шлях. Оптимісти
вважають періодом розквіту практичних нанотехнологій першу
чверть століття, що настало. Песимісти відсувають строк до
середини століття. Виходить, тим, хто сьогодні визначає свою
майбутню професію, варто задуматися: може бути, що програміст
нанороботів і конструктор молекулярних комп’ютерів стануть
найбільш популярними спеціальностями вже через кілька років.

Зазначені вище перспективи розвитку наноматеріалів і на)
нотехнологій вимагають підготовки спеціалістів у галузі
наноматеріалів і нанотехнологій шляхом оперативного від)
криття нових спеціальностей та спеціалізацій, програм пере)
підготовки, впровадження в освітні програми дисциплін,
необхідних для підготовки фахівців, здатних ефективно і на
сучасному рівні вирішувати фундаментальні та прикладні
завдання в галузі наноматеріалів і нанотехнологій.

На сучасному етапі професіоналізму якоїсь вузькоспеціа)
лізованої спеціальності буде явно не вистачати. Як ви, напевно,
вже зрозуміли, нанотехнології – це не просто окрема частина
знань, це масштабна, всебічна галузь досліджень. Її досягнення
стосуються всіх сфер життєдіяльності людини. І тому провідне
становище в майбутньому, природно, будуть займати люди
з фундаментальною освітою, заснованою на міждисциплінар)
ному підході. Ймовірно, поступово ця тенденція поширюва)
тиметься й на вузівську освіту, спонукаючи укладачів
навчальних програм поєднувати безліч фундаментальних
дисциплін в одному курсі. Але навіщо ж чекати, коли це
зроблять академіки з Міносвіти, коли в нас сьогодні є всі
можливості самим розвиватися в різних напрямках, включаючи
не тільки природничо)науковий профіль, але й гуманітарний.

До речі, якщо говорити про зв’язок нанотехнологій із
фундаментальними науками, то можна сказати, що практично
будь)який предмет із тих, що вивчаються у школі, так чи інакше
буде пов’язаний із технологіями майбутнього. Найочевидніше
прогнозується зв’язок «нано» з фізикою, хімією та біологією.
Очевидно, саме ці науки одержать найбільший поштовх до
розвитку у зв’язку із нанотехнічною революцією, що
наближається. Але не тільки вони. Без розвитку інформаційних
систем (особливо таких галузей інформатики, як штучний
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інтелект, комп’ютерне моделювання, робототехніка й т.п.),
фундаментальною базою яких є математичний апарат, немож)
ливі проектування і створення асемблерів та інших пристроїв
наноелектроніки.

Уроки життя або Сутність 
поняття кохання в наші дні

(проблемна стаття)

КРАВЧУК Олена, 
студентка 1 курсу денної форми навчання

спеціальності «Журналістика» Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ

Іноді я застаю свою маму у сльозах перед екраном монітора.
Я ставлю завжди одне й те ж питання: «Усе добре?», – а вона
відповідає, що просто треба сьогодні поплакати. Тільки ж знаю,
що в душі у неї накопичилося стільки болю, що передати
словами це неможливо ніяк, не можна пояснити те, що
відбувається у неї всередині. І в ці моменти життя своє тіло,
саму себе я відчуваю не так, як зазвичай... Починаються
роздуми, як я з’явилася на світ, для чого, і що таке людина
взагалі? Банально відповідати з точки зору біології, яким чином
з’являються нові люди, з точки зору філософії теж можна
прочитати безліч літератури в Інтернеті, який є нині у всіх. Але
зробити для себе аналіз того, що відбувається, потрібно без
додаткової літератури та засобів, щоб із набутим досвідом
зрозуміти для себе, як поводитися в сучасному світі. Підґрунтя
для всього цього – любов, тільки любов справжня.

Реалії життя зовсім не такі, якими ми хочемо їх бачити,
життя вносить свої корективи в наше життя, нашу долю. За нас
уже давно багато що вирішено заздалегідь, ми ніколи не
зможемо нічого змінити. Але ми живемо, ми любимо, поми)
ляємося. Ми народжуємося, і все це для нас здається звичайним
явищем. Ми – живі люди, і приходимо у світ заради задо)
волення своїх моральних, матеріальних, фізичних, родових
потреб. У цьому немає нічого поганого.

Погане починається тоді, коли сучасні молоді люди нази)
вають коханням те, що по суті називається лише словом
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«пристрасть». Коли починають калічити своїми вчинками,
знову ж спираючись на поняття «любов», життя невинних лю)
дей, із якими одного разу у них нічого не вийшло. Складається
таке враження, що сьогодні справжнє кохання залишилося
лише на кіноплівках, у піснях, як старих, так і сучасних книгах.
Зараз я навіть не знаю, як називати той стан душі, коли
зустрічаєш молодого хлопця, який спочатку без тебе не може
жити, дарує квіти, ходите в кіно, ти називаєш це завжди
любов’ю або закоханістю, чи не так? А потім в один прекрасний
день ти розумієш, що всі прекрасні спільні моменти в житті
починають зникати з ваших стосунків, усе рідше звучить
мелодія, яка задана тобою на твоєму телефоні при його
вхідному дзвінку, все менше повідомлень, все рідше він
з’являється у твоєму житті, все частіше розумієш, що людина
змінилася в негативну сторону... Починаються «розбори
польотів», які нічого не дають. І тут ти або чекаєш, коли сама
вирішиш піти, або він, нічого не пояснюючи, пише прощальне
повідомлення: «Вибач ... але це все... вибач...». Типова ситуація
у сучасних пар, які не можуть нічого пояснити, що відбувалося,
чому розлучилися. У молодих людей є дуже багато
невизначеностей, незрозумілих моментів, ситуацій, де вони
просто не знають, як себе поводити один з одним, їм здається,
що вони вивчили одне одного в усіх сенсах, не підійшли, на
перший погляд, одне одному, адже думають в ці періоди життя
про своє майбутнє. У ці роки це можна пояснити, адже такі
почуття можуть бути першими у них обох, але головне те, що
саме це нове і є тим самим, що закладає в наш розум те
позитивне чи негативне, що було з нами, дає нам надію в
майбутньому повернутися до цього прекрасного, але, на жаль,
такого людина ніколи в житті більше не зазнає, як би їй цього не
хотілося... Але твоя мета була досягнута – вона, така ніжна,
щира, красива, тихо пішла з твого життя.

Проживши життя, дізнавшись про нього все, ти розумієш,
що саме та дівчина з твого далекого минулого і була саме тією,
яка по)справжньому потрібна тобі. Потрібна для того, щоб
кожен вечір ділити з нею теплу вечерю, щоб піклуватися про
неї, любити, як у дитинстві любила і піклувалася про тебе мама.
Але що потрібно для того, щоб знову стати потрібним, який
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борг потрібно віддати людині, якій ти зламав життя, і чи можна
віддати цей борг взагалі?

Прокидаючись кожен ранок під стандартний сигнал бу)
дильника, усвідомлюєш, що цей день – чистий аркуш паперу, на
якому ти не напишеш нічого нового, коли ти усвідомив, що,
збудувавши правильно всі ланцюжки, розклав всі карти у грі
саме так, як хотів, – життя йде по накатаній. Якщо у тебе не
було інших цінностей, окрім кар’єри, одного разу в гості
приходить друг під назвою «самотність». Через деякий час
починаєш втрачати той смак життя, перемог, досягнень.

Усе влаштовано. Усе владнано. Усе досягнуто. Однакові дні,
ідентичні ночі, результат яких – байдужість. Стає не важливою
твоя робота, посада, до якої ти йшов n)ну кількість років.
Усередині давно вже живе порожнеча. Ти втомився брехати
собі. Зараз немає сумнівів у тому, що всі ці роки ти не набував,
а втрачав себе.

Минуле... Бездонне, далеке, більш прекрасне... Тобі хочеться
повертатися тільки туди. Виникають подібні питання: «Що
було б, якщо б ти зміг усе змінити? Тоді?». Починаєш згадувати
щастя з жіночим ім’ям, у пам’яті відбуваються процеси, які не
можна пояснити. Мозок пам’ятає той стан душі, коли вам двом
було так затишно, так тепло й комфортно... Ти знаєш, що саме
ти зробив помилку, але тільки не знаєш, коли. Адже раніше ти
все розставляв по поличках, у порядку пріоритетів, треба було
думати про себе, про свої цілі... У молодості здається, що ще
встигнеш повернутися, знайти кохання знову, але ти не
помічаєш, як проноситься твоє життя, в якому ти вже не керуєш
нічим. Ти ніби стоїш на краю прірви, як дитина, дивишся на
свою повітряну кульку, яку ти одного разу випустив. Ця
повітряна кулька – твоє щастя, призначення, твої мрії. Ти
повертаєшся в те місто, знаходиш її, намагаєшся заново
побудувати те, що колись зруйнував, але не вистачає лише сили
і віри, щоб зробити це в реальності – надто багато часу минуло,
світ інший. Так хочеться дізнатися все про неї: хто вона? Чи є у
неї сім’я? Так хочеться стільки всього розповісти!

Коли в міста приходить ніч, самотність стає нестерпною.
Вона до сих пір продовжує жити в тобі, у кожному дні, не
дивлячись на стільки прожитих самотніх років, ти все ж
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відчуваєш її присутність... у своїх снах. Чи вистачить тобі сил
повернути її, знову поглянути в її чисті очі? Адже ти любиш її!
Досить брехати іншим, брехати собі!

Заходячи до квартири, зрозумів, що абсолютно нічого не
змінилося. Усі предмети інтер’єру стояли так само, але її
в будинку не виявилося. Вийшовши на подвір’я, побачив її
абсолютно не такою – вона інвалід, тепер уже байдужа до життя
і до тебе, але така ж віддана, ніжна і красива. Ти стояв на колінах
і мовчки сходив з розуму, просив прощення за той вчинок, який
після твого відходу зламав життя зовсім ще юної й наївної
дівчини. Тиша. Тут не потрібно більше ніяких слів. Все сказане
ти вимовив тоді…

Дурні, різники своїх доль, чужих життів, сліпі й самовпев)
нені, ми живемо лише один раз, а втрачаємо всіх, кого любимо,
знищуємо те, що не купиш ні за які гроші за все своє життя.
Озирніться довкола, можливо, ваше щастя, яке ви не надбаєте
більше у вашому житті, просто зараз тримає вас за руку, а ви
цього не відчуваєте, вибираєте найскладнішу дорогу, коли, по
суті, нікуди йти більше і не потрібно. Тільки втративши –
починаємо цінувати! Тільки знищивши – починаємо любити
чистою і щирою любов’ю. Ми народжені, щоб бути щасливими
людьми. Але чомусь якісь справи, дрібниці, необдумані слова і
вчинки руйнують усе наше головне призначення в житті –
залишатися Людьми, з добротою і любов’ю в серці. Ми часто
думаємо лише про себе, забуваючи про те, що ми – лише
частина соціуму, що своєю дією можемо назавжди поранити
людину, яка зовсім не заслуговує подібного, що потім,
переосмисливши, захочеш що)небудь змінити, але не вийде, це
залишиться назавжди з тобою ...

Сьогодні є всі можливості для того, щоб зробити світ
прекраснішим. Любов же – одна з них. Вона дана нам лише для
того, щоб ми дбали про своїх близьких, друзів, любили
навколишній світ і все, що нас оточує. Адже не можна жити без
почуттів і переживань за когось або за щось, а вони і є – одні зі
складових любові.
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Почуття…
(нарис)

ІСАК Марія, 
студентка 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Облік і аудит» 
Карпатського інституту підприємництва Університету «Україна», 
село Приборжавське, Іршавський район, Закарпатська область

Почуття… Таке просте і зрозуміле слово, але тільки слово, бо
дуже важко зрозуміти, а деколи і прийняти почуття інших
людей до тієї чи іншої людини. Головне у почуттях людини – це
щирість, правдивість.

У мене слово почуття асоціюється зі словом кохання. Бо
жодне кохання не може бути без почуттів. Я думаю, тільки
щирість, правдивість та любов може створити почуття.

Це почуття знову і знову доводить, що без нього життя
втрачає сенс. Кохання змінює людину, в її душі ніби розквітає
чарівна квітка, яка своїм тонким ароматом заповнює кожну
клітину; кохання дарує людині радість, гармонію – саме таким
є ідеальне уявлення про це почуття. Та чи існує таке кохання?
Чи кожна людина зустріне його на своєму шляху?

На мою думку, кохання, у тому випадку, коли воно дійсно
справжнє, – це важке випробування. Таке почуття ніколи не
залишить людину, які б не були обставини, йому байдужі
відстань, час, вік, розставання…

Леся Українка писала: «Ні, то ти забула, яке повинно бути
кохання справжнє! Кохання – як вода, – плавке та бистре; рве,
грає, затягає й топить» («Лісова пісня»). Тому людина часто
обминає своє справжнє кохання і знаходить буденність, у якій
і проживає тихо та спокійно своє життя – без великого щастя,
однак, і без великого горя.

Для декого кохання – лише задоволення фізіологічних
потреб. Хоча така «штучна» любов і здається стабільною, іноді
вона закінчується дуже швидко, або навіть переходить у відразу
та ненависть. Бо люди не можуть жити разом протягом
тривалого часу, не маючи нічого спільного. Таким чином,
виникають конфлікти, що неминуче ведуть до руйнування
хиткого сімейного союзу.

Трапляється й таке, що людина задля надбання матеріаль)
них цінностей нехтує своїм справжнім коханням. Шлюб за
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розрахунком у сучасному житті – річ зовсім не рідкісна. Іноді
ж навпаки – щире кохання стає неможливим через соціальну
нерівність чи через інші життєві обставини, що його не
стосуються.

Тема кохання завжди була провідною в літературі, у тому
числі в українській. Так, наприклад, у драмі)феєрії Лесі
Українки «Лісова пісня» перед Лукашем постає проблема
вибору між справжнім коханням і його неповноцінним
замінником, поезією та прозою буття, а саме між вправною
господинею, моторною жінкою, доброю робітницею Килиною
та загадковою, казковою мавкою.

У поемі Т. Г. Шевченка «Катерина» розглядається дещо
інша проблема: кохання, що призводить до самогубства…

У п’єсах М. Старицького («Украдене щастя», «Ой не ходи,
Грицю, та й на вечорниці») любовні стосунки поставлені в
залежність від соціальних обставин, справжнє кохання стає
заручником соціальної нерівності.

Глибоко й різноманітно нюанси та суперечності любовних
почуттів втілено у віршах українських поетів. Так, у Франка
кохання постає недосяжною мрією, оманливою і таємничою:

Чого являєшся мені у сні?
Чого звертаєш ти до мене
Чудові очі ті ясні
Сумні,
Немов криниці дно студене?

(«Чого являєшся мені у сні?»)
Й О. Олесь у поезії «Чари ночі» зображує любов як одвічну

рушійну силу Життя, п’янку, вабливу і водночас трагічну, як
нескінченне чарівливе море, хвилі якого здатні й поглинути
людину, і піднести до найвищого щастя. Кохання – романтичне
й загадкове почуття: «Десь на дні мого серця Заплела дивну казку
любов», – пише П. Тичина у вірші «Десь на дні мого серця». Для
В. Симоненка любов несподівана, непрохана, її силі людина
часто не може опиратися:

Вона прийшла, непрохана й неждана
І так чарівно кликала й манила...
Ну як мені за нею не піти?

(«Вона прийшла»)
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У вірші «Ну скажи – хіба не фантастично» поет проголошує
вічність любові:

Ти і я – це вічне, як і небо.
Доки мерехтітимуть світи,
Буду Я приходити до Тебе...

Тож справжнє кохання – це велике надбання людини. Воно
формує особистість, визначає її сутність: стає головним
випробуванням у житті Людини, робить її щасливою або
нещасною. То чи існує справжнє кохання сьогодні? Мабуть, що
так, оскільки й зараз люди продовжують здійснювати героїчні
та безглузді вчинки задля кохання і страждати від цього. Це
й робить їх людьми.

Майже в кожному художньому творі є тема любові і дружби.
Часом здається, що без цих двох почуттів твір буде неповним:
він розповідає про людей, про взаємини між людьми, і не)
можливо писати тільки про ненависть, не кажучи про любов.
Ненависть – теж любов, тільки з негативним зарядом. А кажучи
про ворожнечу, не можна не протиставити їй дружбу. Не
знаючи зла, не дізнаєшся, що таке добро.

Споконвіку людство ставило собі питання: що таке любов?
Але жоден із мудреців не дав на нього вичерпної відповіді. Та це
й неможливо. Кожен повинен відповісти на це питання сам.
Поети, письменники в усі віки писали про любов. Любов – це
вічна, невичерпна тема. Трубадури, лицарі… Пушкін, Лєрмонтов,
Блок, Єсенін – при згадці про імена цих поетів спливають
у пам’яті прекрасні рядки, написані про любов.

За віки було розказано про різні види любові: любов)
страждання (Пушкін. «Євгеній Онєгін» і «Я Вас кохав…»),
любов)жертва (Соня в романі Ф. Достоєвського «Злочин та
кара»), любов)гра, любов)нудьга (все це у лєрмонтовського
Печоріна). Любов)творчість (Булгаков «Майстер і Марга)
рита»). Цей список можна продовжувати і доповнювати.

Любов – найбільш незвичайне та загадкове почуття; воно
приходить та йде несподівано.

Скільки вже написано про любов, скільки ще напишуть!
Про неї можна говорити нескінченно, але формули любові
немає.

Дружба теж малозрозуміле, загадкове почуття. Іноді з
дружби народжується любов. Дві людини, знаходячи спільну
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мову, загальні інтереси, думки, переживання, мимоволі
зближуються.

Про жіночу дружбу написано трохи більше. Якщо жінки –
не суперниці, то вони союзники, – так можна зрозуміти майже
всі твори. Напевно, це тому, що більшість авторів – чоловіки.

Іноді, перечитуючи Толстого, Пушкіна або Булгакова,
я заздрю, по хорошому заздрю деяким героям: вони радіють,
люблять, страждають. Іноді мені здається, що я не зможу так.
Я не любила (те, що було, – було лише захопленням) і не вмію
ненавидіти. У мене не складаються стосунки з дівчатами: вони
бачать у мені небезпечну суперницю. Єдина моя подруга)
жінка – моя мама. З юнаками мені набагато простіше – я їх
краще розумію. Я дуже сподіваюся, що зустріну свою Любов,
велику, чисту, світлу… Але хто на це не сподівається?

Як часто в нескінченній черзі сірих одноманітних днів ми
втрачаємо і знаходимо найсвітліші високі почуття. Чи замис)
люємося ми про істинне значення таких звичних для нас слів,
як «любов» або «дружба»? Наше уявлення про любов рідко
заходить далі за фотографію двох молодих людей у весільних
костюмах і зі щасливими посмішками на обличчях.

Що ж у моєму уявленні означає любити? Я розпочну з того,
що підтверджу: любов буває різна. Але це аж ніяк не впливає на
її значущість у моєму житті. Тому для мене любити – означає
страждати. Але це страждання – прекрасне, бо прекрасна
любов, що його породила. Проте, ось проходить деякий час, і ми
звикаємо одне до одного. Те, що так добре зміцнює дружбу,
жорстоко розправляється з любов’ю. Це – час. Він невблаганно
підточує ніжні вразливі сходи сердечної прихильності, і прис)
трасть повільно згасає в наших душах. Тут виникає парадокс:
час руйнує, але він же і лікує. Адже з кожним днем, що пішов,
наші страждання притупляються, біль із різького переходить
у тупий і, врешті)решт, відпускає.

Колись я почула, що двоє не можуть однаково любити.
Любить тільки один, а інший лише дозволяє любити. Мені
здається, це досить)таки справедливе твердження. Чому так
добре сходяться люди, різні за своїми інтересами, темпера)
ментом? Вони і люблять по)різному. Хтось сильніше, хтось
слабше. Просто комусь потрібне тихе, спокійне сімейне
вогнище, іншим же потрібний незгасаючий вогонь пристрасті.
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А дружба? Що потрібне для неї? Справжні друзі навряд чи
прагнутимуть до однакового способу життя і плину думок. Тебе
розуміють, тобі завжди готові допомогти і нічого не зажадати
натомість. Але й ти будь)якої хвилини повинен віддати останнє,
що маєш, людині, яку ти називаєш своїм другом.

Але так само, як від дружби до зради, так і від любові до
ненависті – всього один крок. Як дивно: такі протилежні
почуття, однакові лише за силою, так часто крокують поруч.
Натура людини настільки дивовижна, настільки проста
і складна одночасно. Що відрізняє людину від тварин? На мій
погляд, насамперед уміння відчувати.

І які ж суперечливі люди за своєю суттю: ми плачемо, коли
щасливі, і сміємося над собою, коли нам боляче. Тільки ми
можемо бачити такі красиві сни, насолоджуватися простими
буденними речами і переносити стільки страждання і горя.

Ми – люди! І тому ми страждаємо, любимо, сподіваємося, не
дивлячись ні на що.

Дванадцять хвилин
(есе)

ДАВИДЕНКО Оксана, 
студентка 3 курсу денної форми навчання спеціальності

«Правознавство» Коледжу «Освіта» Університету «Україна», місто Київ

Інколи справедливість є досить відносною. Небеса заби)
рають кращих з)поміж нас. Але хто сказав, що всі вони були
кращими? Реальність не є об’єктивною чи суб’єктивною. Вона –
нейтральна. Їй байдуже.

Інколи бракує слів, щоб сказати найголовніше. Але потім
приходить розуміння, що цих слів не просто бракує, їх просто
нема. Сьогодні він пішов. Пішов дорогою, з якої немає вороття.
Пішов, не сказавши й слова, залишивши по собі лише пустку та
невимовний біль у душі.

Тремтячі пальці торкнулися клавіш, але вони не слухалися,
адже душа більше не співала. Раз за разом мелодія обривалася.

Четверта ранку. З відкритого вікна подув вітерець. Обле)
тівши всю кімнату та зачепивши пасмо її волосся, здавалося,
Він присів ось тут поруч і чекав, коли інструмент знов почне
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творити дивні звуки. Схвильована несподіваним слухачем, вона
на мить забула про все і м’яко торкнулася фортепіано. Пальці
самі собою бігали білосніжними клавішами. Звуки запов)
нювали кімнату, ніби створюючи вакуум, але через секунду
музика обірвалася. Біль паралізував мозок, проник у кожну
клітинку тіла. Їй було прикро, що вона не змогла перебороти
себе заради цього слухача. Але раптом Він знов облетів кімнату,
пробрався під сорочку, від чого по спині забігали мурашки.
Новий потік холодного повітря м’яко обвівав лице і ніби гладив
волосся. Він кликав її із собою. Виглянувши у вікно, вона
побачила, що вже буйний Вітер шугав від дерева до дерева і
шелестів у кроні. Від того здавалося, що Він їм щось нашіптує,
натхненно, навіть трохи стривожено. Від сили Вітру деякі з
дерев похитувалися, неначе обурювалися почутим.

Вона вийшла на подвір’я і присіла на східцях будинку,
спостерігаючи за дивним дійством, де всі чекали тільки її.
Раптом усе стихло. Мертва тиша – це завіса, що повільно
підіймалася. Вона була ідеальним початком. Вітер облетів
дівчину і присів поруч. Затакт зроблено.

Диригент робить перші помахи паличкою – небо про)
низують спалахи блискавок. Ще помах... Тишу розірвали перші
акорди, що розкотилися громом. Невимовної краси контраст
створили краплі, що розбивались об асфальт. Вони, ніби
тендітні пальчики музикантки, творили зі струн арфи ніжність.
На очі дівчини навернулися сльози, вона не могла більше
мовчати.

Ще один порух паличкою небесного диригента, і контраст
замінився поступово наростаючим форте. Холодні краплі вже
барабанили по вікнах, дахах, дорозі. Вони змивали сльози з її
обличчя, намагаючись утопити її смуток.

Мить. І вітер на своїх крилах змушує срібні сльози грати на
півтонах і, вже біля самісінької землі, вони знову виконували
стокато. Більше не було потреби мовчати. З’явилося почуття
свободи, бо кайдани, у які була закута душа, спали разом із
краплями, які омивали її стомлене обличчя. Вона обережно
робила крок уперед. Мокра трава під її ногами здавалася
шовковим простирадлом. Реальність стала нейтральною, бо її
більше не існувало. І ось так симфонія ніби зависла між небом
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і землею, розмірено виграючи свою мелодію. Проте, час від часу,
басистий гуркіт грому освіжав її. Творець, здається, більше не
диригує. Він просто насолоджується. Дівчина все ще стояла із
заплющеними очима, а в її уяві пролітали картинки із минулого.
Картинки вчорашнього дня. Вона поринала у спогади і ми)
моволі посміхалася. Приємне тепло наповнювало її зсередини.
Дощ сховав її від усього світу, зупинив час.

Останній порух палички. Симфонія дощу завершилася так
само несподівано, як і розпочалася. Тихий прохолодний Вітер
шелестів у кронах, струшуючи краплини живильної вологи.
І ось Він уже розганяє важкі сірі хмари, що затягли небо. І лише
зараз вона помітила, що на обрії жевріє сонечко, яке кидало
перше проміння до неї. Навколо панувала тиша та спокій. Світ
був ідеальний!

Вона дивилася услід останній хмарі і мимоволі шептала:
«Пробач, тату. Сьогодні плакало небо. Сьогодні плакала моя
душа».

Повернувшись додому, вона подивилася на годинник.
Пройшло всього 12 хвилин, які для неї були ледь не вічністю.
За 12 хвилин вона втратила все, але віднайшла свободу. 12 хви)
лин – це проміжок істинного душевного болю, що залишить
відбиток на все життя. 

Ніколи не думайте: «А може...». Може і не бути.

Про що мені говорить музика
(стаття)

НІКІТЮК Валерія, 
студентка 1 курсу денної форми навчання 

спеціальності «Діловодство» Коледжу «Освіта» 
Університету «Україна, місто Київ

Музика є моїм незмінним життєвим супутником із раннього
дитинства. Змалечку мої близькі прививали мені любов не
лише до української народної пісні, а й до класики, сучасної та
зарубіжної музики. Разом із сестрою ми підспівували «The
Beatles», «Nirvana», «Led Zeppelin», бабуся знайомила мене
з народною творчістю, а батько – з найвідомішими класиками
і романтиками.
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Саме тому, коли мама запропонувала мені піти до музичної
школи, я без вагань погодилася. Усі 8 років навчання
фортепіано було моїм найкращим другом. І, мабуть, залишиться
ним назавжди.

На мою думку, неважливо, який рівень технічних навичок
ти маєш, бо справжній музикант – той, хто живе у ритмі мелодії,
відчуває її, проживає, вміє знаходити її у пташиному співі,
у вітрі, у дощі тощо. Музика не повинна бути лише набором
звуків, вона має відображати почуття, змушувати людей, хоч і,
можливо, не усвідомлюючи, але замислюватися над її сенсом.
Вона є міжнародною мовою почуттів, об’єднує людей,
розширює їхній світогляд, наштовхує на переосмислення своїх
життєвих цінностей, змінює настрій. Навіть відомий громад)
ський діяч Мартін Лютер казав, що музика – найкраща втіха
для засмученої людини.

Люди, які вміють «чути» музику, тобто розуміти її, мають
надзвичайно барвистий внутрішній світ. Роки навчання у му)
зичній школі є для мене найдорогоціннішими саме тому, що
мене оточували такі люди. Вони були для мене другою сім’єю,
хоча й кардинально відрізнялися від мене і за віком, і за
світоглядом, і за життєвим досвідом. Музика об’єднує нас, вона
є «перекладачем», «провідником» у чужий «всесвіт».

Ніщо у світі так не виражає людську суть, як музика. Для
кожної людини вона має свій відтінок, кожен виконавець додає
до твору дещо своє, особливе, притаманне лише йому.

На сьогоднішній день музична культура зазнала
радикальних змін, але її призначення не змінилося. Деякі
сучасні виконавці та композитори зберігають той сенс, який із
покоління у покоління несла в собі ця величезна сила.

Музика допомагає підтримувати рівновагу в нашому
божевільному житті. Вона дозволяє нам забути про свої тур)
боти і зануритись у мрії, у свій внутрішній світ, у той куточок
нашої душі, який слугує нам захистком від сірої буденності.
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Осінь
(есе)

МЕЛЬНИК Юлія, 
студентка 2 курсу денної форми навчання

Коледжу «Освіта» Університету «Україна», місто Київ

Розпочався навчальний рік, а це означає, що прийшла осінь.
Спочатку я трохи сумую за літом, та смуток швидко проходить.
Я народилася восени, і тому люблю осінь. Усі чотири пори року –
прекрасні та несхожі між собою. Усі вони дарують нам свою
красу. Осінь вважається найпримхливішою, мабуть, через
мінливість погоди. То світить нежарке сонечко, то накрапає
сумний дощик, то стоять сірі похмурі дні... Проте є в осені
величава дозріла краса. Я люблю ходити в цю пору парком,
милуватися кольоровими деревами, фотографувати їх, мріяти
і думати про прекрасне.

Коли я була малою, батьки брали мене часто до лісу. Ці
прогулянки між величезними соснами та ялинами я й досі
пам’ятаю. Свіже повітря, запах сосни, багато грибів, неймовірні
враження. Коли ідуть дощі, я люблю довго дивитись у вікно
і мріяти про щось світле і прекрасне. Осінь недарма називають
золотою – особливо в жовтні, коли листя на деревах стає усіх
можливих кольорів: лимонно)жовте, жовто)гаряче, золоте,
червоне та насичено)багряне. А берези та верби ще й досі
зберігають своє свіже зелене вбрання. Найбільш яскравий
і сонячний жовтий колір з)поміж усіх має листя ясеня.

Аж очі розбігаються від багатства кольорів! Зацвітають
осінні квіти – айстри, жоржини, та й досі пливе в повітрі аромат
троянд. У пору бабиного літа все навколо вкрите вигадливими
сіточками)павутинням. І коли пройде легкий дощик, його
краплі плутаються в них та виблискують на сонці, не змочивши
творіння павуків.

А потім осінь стає сумною. Поволі опадає листя з дерев,
перетворюючись на м’який килим, що шурхотить під ногами.
А якщо раптом ударить хоч легенький мороз, більшість дерев
скидають усе листя водночас. До наступної весни вирушають
птахи у теплі краї. Стає холодніше, і тому не хочеться дощу,
а дощить частіше й частіше. І вітер дужчає. Ще й сонце заходить
усе раніше, на вулиці холодно та незатишно. І осінь, прощаючись
з нами, непомітно переходить у зиму...
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Если бы я знал…
(есе)

ТАРАСОВА Єлизавета, 
студентка 2 курсу денної форми навчання, 

Коледж «Освіта» Університету «Україна», місто Київ 
(Галактика, Млечный Путь, Солнечная система, 

планета Земля, материк Евразия, страна Украина)

Если бы я знал, что завтра – конец света, что бы я делал? Я не
знаю. Наверно бы я сдался. Я бы целый день лежал на кровати,
ничего не делая, глядя в потолок. Или пошел бы на улицу,
к поездам. Если бы они ходили, конечно. И мне бы не хотелось
там кого)либо встретить. Совершенно. Я хотел бы блуждать
своим пустым взглядом среди веток деревьев, пытаясь что)то
разглядеть. Или уставился бы в небо. Если бы я знал, что завтра –
конец света, что бы я делал? Вполне возможно, что я бы просто
продолжал жить. Как всегда. Я бы жил в своем замкнутом круге.
До последнего часа, последней минуты, последнего вдоха...
И выдоха. Соответственно, тоже последнего. Я бы ни за что не
отказался от своей размеренной жизни. Я так думаю.

Если бы я знал, что завтра – конец света, что бы я делал?
Я бы пришел попрощаться. Я бы бросил все дела. Я бы сказал
тебе, что ты для меня важна, а ему, что он был самым близким
человеком в моей жизни. Я бы сказал «спасибо» всем, кто был
со мной, кто окружал меня, – родителям, друзьям. Я бы
извинился перед всеми. Перед всеми теми, кому я причинил
столько боли. Но лишь теми, перед кем я чувствую себя
виноватым. Никаких лишних извинений. Если бы я знал, что
завтра – конец света, что бы я делал? Я не знаю. Но вполне
вероятно, что я бы жалел. Жалел о том, что так и не нашел себя.
О том, что так и не смог придумать, решить и выбрать, как
я проведу свой день перед концом света. Последний день.

Но если бы я знал, что завтра – конец света, что бы я делал?..
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Життя і музика
(нарис)

ЯРОШЕНКО Анастасія, 
студентка 2 курсу денної форми навчання 

Коледжу «Освіта» Університету «Україна», місто Київ

У кожного з нас свої уявлення про рок)музику. Хтось
прирівнює цей жанр до класики, а хтось нещадно критикує її.

То що ж таке рок)музика і звідки вона пішла? Рок)музика –
узагальнююча назва низки напрямів популярної музики. Слово
«rосk» у даному випадку вказує на характерні для цих напрямків
ритмічні відчуття, пов’язані з певною формою руху, за аналогією
з «roll», «twist», «aswing», «shake». Також рок є особливим суб)
культурним явищем, такі субкультури як моди, хіпі, панки,
металісти, готи, емо нерозривно пов’язані з певними жанрами
рок)музики.

Рок)музика має велику кількість напрямів: від досить
«легких» жанрів, до брутальних і агресивних. Зміст пісень
варіюється від легкого і невимушеного до похмурого, глибокого
й філософського.

Витоки цього стилю лежать у блюзі, з якого і вийшли перші
рок)жанри – рок)н)рол і рокабіллі. За час свого існування були
спроби з’єднати рок)музику практично з усіма можливими
видами музики – з академічною музикою, джазом, латинською
музикою та індійською. Основними центрами виникнення та
розвитку цього жанру є США і Західна Європа. Однак, хоча, як
правило, із деяким запізненням, національна рок)музика
з’явилася практично в усіх країнах.

Рок – це, з одного боку, рупор молоді, музичні втілення по)
діляють її суперечливий настрій, конфлікт із загальноприйня)
тими нормами.

Рок)музика як культурний феномен породила так званий
«рок)н)рольний спосіб життя», певний стиль поведінки і сис)
тему життєвих цінностей, свого роду філософію. Рок)музика
володіє великою захоплюючою енергією. Вона може дати осо)
бистості свободу від сталих суспільних принципів і стереотипів,
від навколишньої дійсності.

Рок, як на мене, найбільш близький і улюблений музичний
напрям сучасної молоді. У ньому є експресія, протест,
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збурюються важливі і хвилюючі питання. Особисто мені
ближчий англійський рок, хоча багато моїх друзів і знайомих
захоплюються російськими музикантами. Я люблю такі групи,
як «Cult», «Pretty Reckless», «Nickelback», «Muse». У нашому
колі рок)музика стала невід’ємним атрибутом дружніх
зустрічей і посиденьок.

Я вважаю, що музичні пристрасті можуть дуже багато
сказати про людину, про її характер, виховання та світогляд.
Люди не можуть жити без музики, вона робить життя
яскравішим, повнішим і цікавішим. У житті нас оточує безліч
різноманітних звуків: шум дерев, шелест осіннього опалого
листя, дзижчання бджіл, гуркіт грому, міський шум, голоси
людей і тварин. І, звичайно, музика! Вона доноситься
з телевізорів, магнітофонів і радіо, з концертних залів, кон)
серваторій, із автомобілів і вікон житлових будинків. Музика
супроводжує людину з давніх пір, без неї не мислиться сучасне
життя людини. Музика – від класичної п’єси до популярної
естрадної пісні – потрібна всім.

Отже, як сказав німецький філософ і психолог Фрідріх
Ніцше: «Життя було б помилкою без музики».

Любовь
(есе в стилі юнацького максималізму)

БАЛАШОВА Ксенія, 
студентка 7 курсу заочної форми навчання  

спеціальності «Українська мова та література»  Інституту філології 
та масових комунікацій Університету «Україна», місто Київ 

«Любить... но кого же ?.. на время – не  стоит труда,
А вечно любить невозможно...»
(М. Ю. Лермонтов)
С моей точки зрения, любовь не столь прекрасна, как о ней

зачастую отзываются. Полагаю, что для того, чтобы рассматри)
вать это чувство, нужно обратиться к самому значению слова.
Вот как нам это объясняет толковый словарь Ожегова: «Любовь
– это чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность к
другому человеку или объекту, глубокое чувство симпатии». Вот
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в чем весь подвох: «глубокая привязанность» – кому она
нужна?!

Рассмотрим результаты этой привычки: психические
расстройства, суициды. На первых порах, как только человек
полюбил кого)то, у него все мысли роятся вокруг объекта
обожания. В результате чего увеличивается рассеяность,
снижается работоспособность. Иногда даже пропадает аппетит.

Нельзя не уделить внимание ревности. Она возникает из)за
самолюбия, недоверия. Это чувство искажает действитель)
ность: делает мелкие погрешности – большими, подозрения –
истинами. Ревность показывает самые срамные части души.
Действия ревнивых людей часто непредсказуемы, теряется
рассудок, люди могут причинить вред как окружающим, так и
себе. На это даже смотреть мерзко.

Но ведь это еще не все. Еще существует очень много нега)
тивных свойств любви, но я остановлюсь только на одном –
эфемерность. Именно оно вызывает во мне наибольшее отвра)
щение. На просторах Интернета не раз приходилось видеть
выражение «Любовь живет три года». Хорошо, а что потом?!
Искать новый объект обожания? Это глупо и бессмысленно.

За примером далеко ходить не придется. «Нет повести
печальнее на свете, Чем повесть о Ромео и Джульетте», – так
охарактеризовал Уильям Шекспир свое гениальное произведе)
ние. Тринадцатилетняя девушка и шестнадцатилетний парень
дают клятву любви и верности под покровом ночи. В итоге, за
несколько дней четыре смерти, – весьма трагический исход
событий.

Следовательно, стоит задуматься, является любовь позитив)
ным явлением или нет.

...«Любовь – заболевание, вроде наваждения, похожее на
меланхолию» (Абу Али Ибн Сина, «Канон врачебной науки»).
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Людина заради мистецтва 
чи мистецтво заради людини?

(роздум)

КОСОЛАПОВА Олена, 
студентка 2 курсу спеціальності «Видавнича справа 

та редагування» Кіровоградського інституту розвитку людини
Університету «Україна», місто Кіровоград

Людина заради мистецтва чи мистецтво заради людини? Це
питання не полишає байдужим не одне покоління! Одні кажуть,
що всіляка жертва заради мистецтва виправдана, адже
наприкінці чекає прекрасна винагорода, так зване нове життя,
яке створив митець. Інші вважають, що жодна жертва (чи то
сім’я, робота, а іноді життя) не може бути покладена в основу
майбутнього творіння, яке, у свою чергу, буде надихати інших.
Для перших жертва просто необхідна тому, що без вкладеного,
дуже особистого, вистражданого сенсу воно просто втрачає
значення для самого митця. Інші вважають подібні думки
абсурдними, а людей творчих – егоцентриками, для яких нічого
у світі більше не існує, хоч егоцентризм – такий же важливий
елемент творчості, як і талант. Узагалі, про моральність творчих
людей судити складно. Неймовірно талановита людина може
одночасно бути й найгіршою із людей.

Та про сутність художника найкраще каже його творіння.
Імпресіоністи були однозначно дуже чуттєвими людьми, і пи)
сали вони за поштовхом душі чи миттєвості. А ось корова
у формальдегіді – це вже діагноз... Проте, кожна думка має
право на існування. Якщо взяти за приклад для аналізу твори
Сальвадора Далі, то все його життя – як на долоні, треба лише
подивитися на його роботи. Усі його комплекси (у тому числі
страх перед жінками замолоду) вилилися у дуже відверті
образи в майбутніх полотнах. Усі значущі моменти митець
відображав у маленьких деталях, суть яких знав лише він.

Чи не найважливіше місце в житті митця завжди займала
муза. Вона могла бути одна на все життя і бути завжди поруч,
а могла з’явитися лише на мить, але ця мить може надихнути на
геніальну думку, яку митець пронесе через усе своє життя. Муза
може зробити дві речі: спонукати до високого чи занапастити.
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Так що життя творчої особистості завжди перебуває на «межі»,
і більшості це подобається – стояти над прірвою: зробивши
лише крок, можна або все втратити, або отримати у сто разів
більше.

Деякі художники занадто буквально сприймають «крок у бе)
зодню», і їхній безумовний, величезний талант губить людину,
роблячи її божевільною від самого себе. Але це властиво не
тільки художникам. Письменники також страждають від самих
себе, а особливо ті, хто має передчуття незворотності лиха, доби.
Особливо чітко це простежується у письменників)екзістен)
ціалістів Ж)П. Сартра та А. Камю. Ж)П. Сартр у своєму творі
«Стіна» на 25 сторінках розкрив відчуття свого, ХХ, століття,
а може й наступних. Що ж таке література, як не спосіб
елегантно покопирсатися в людській сутності, а в тандемі
з фройдизмом і зовсім розкрити всі карти, як це зумів маестро
сюрреалізму Андре Бретон. У своїй «Наді» в особі однієї героїні,
ім’я якої стало назвою роману, він дуже тонко описав її, кожного
парижанина, ба більше – покоління взагалі. Вкладаючи в уста
героїв свої розлогі міркування, автор наслідував дух Фройда;
хоча він і ненавидів психіатрію, однак був зачарований
психоаналізом, що і зробило його твори такими унікальними.

Взагалі кожен митець випереджає реальний час своїми
реакційними ідеями, і найголовніше, щоб ці ідеї мали на нас
вплив, який штовхає нас уперед, а не відкидає назад, чи
(що гірше) занурює нас у самих себе. І я не кажу, що само"
аналіз і самоідентифікація – це погано, але потрібно вміти
відзрізняти, коли ми аналізуємо себе – собі на користь, від
того, коли ми просто закопуємо себе заживо.

Кожен вид мистецтва так чи інакше викликає у нас якісь
емоції, неважливо – позитивні чи негативні! Головне, що
завдяки мистецтву ми відчуваємо, що живі!
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Німецька цукерка
(оповідання)

ЧЕРНЕНКО Іван,  
студент 1 курсу заочної форми навчання

спеціальності «Видавнича справа та редагування»
Інституту філології та масових комунікацій  

Університету «Україна», м. Київ

Скільки книг не було б створено про Другу світову війну,
скільки не було б написано, мабуть, ніколи не настане час, коли
можна буде сказати: досить, усе вже сказано. 

Війна – це наш невтихаючий біль. Війна – жахіття, викли)
кане злою волею людей. 

Як і кожну родину в Україні, вона зачепила своїм палаючим
крилом і мою сім’ю. У горнилі війни загинули три моїх
прадідусі – Марко, Гнат і Петро. Мама розповідала, як заздрила
дітям, у яких були дідусі, бо в неї не було жодного. А маленькій
дівчинці так хотілося, щоб дідусь покатав її на возі, як дід
Пилип найкращої подруги, чи розповів цікаву казку. 

Сучасним дітям, юнакам і дівчатам важко уявити, як жилося
їхнім ровесникам у той складний час. Але нічого, виросли, стали
достойними людьми, і не дуже люблять згадувати те важке
життя.

Мій дідусь Григорій народився за рік до початку війни в селі
Тарасівці під Києвом. Вони і зараз живуть там з бабусею. Хоча
тоді він був дуже маленьким та деякі історії про війну
розповідав нам зі слів своєї матері Агафії, моєї прабабусі. Дідусь
не любить говорити про той час, та коли попросиш, він згадає
якийсь цікавий випадок, особливо, коли на свято вип’є чарчину. 

Ось один із таких випадків.  
«Народився я за рік до початку війни, 6 травня. У сім’ї нас

було п’ятеро: сестри Маруся, Настя, брат Іван, сестра Мотря
і я — наймолодші. У червні 1941 року мого батька, як і більшість
односельчан, мобілізували до війська. І залишилися ми самі
з матір’ю без годувальника, без захисту. 

Фашисти стрімко завойовували територію України. Та
люди, які залишилися,  не вірили, що німці прийдуть до них. Як
покинути хати, нажите добро, господарство? Тому селяни
залишалися в домівках, не хотіли покидати насиджених місць.
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Вибухи лунали зовсім близько. Дива не сталося. Німці
наступали. Треба було  ховатися. Куди? Неподалік нашого села
ліс, до нього близько двох кілометрів. Юнаки, дівчата, люди, які
могли самі дійти до нього, переховувалися там, а старі, немічні
та жінки з немовлятами, маленькими дітьми залишилися вдома.

Старші сестри і брат знайшли сховок у лісі. Німці туди
боялися навіть носа показати. А бабуся Параска, сестричка
Мотря і мати, тримаючи мене на руках, спустилися в льох, щоб
захиститися від куль, вибухів і від німців.  До стелі прикріпили
гачок, на який повісили колиску. Там і колихала мене мати,
співаючи колискових пісень під звуки несамовитого свистіння
куль та вибухів снарядів. 

Пізніше, згадуючи пережите, намагаючись описати онукам
ті події, вона казала:  «Це було справжнє пекло! Все вибухало,
розривалося! Світу білого не було видно. Як ото яєчня шквар)
чить на сковороді, так шкварчало навкруги. Було дуже страшно.
Але словами цього не передати. Найстрашніше, що може бути
в житті, – це війна».

Ніхто добра від німців не чекав, усі боялися їх, уявляли
жорстокими катами, людиноненависниками. І від незнання
майбутнього, від невідомості було ще тривожніше. 

Отже, навкруги пекло. А в льосі біля хати заховалася купка
переляканих людей, серед них маленька дитина, якій не
поясниш, що треба мовчати, щоб не почули німці і не роз)
стріляли.  Мати розповідала, що я не просто плакав, а волав усе
голосніше. Ніякими вмовляннями, колисанням не можна було
мене заспокоїти. Мати була у відчаї. А якщо почують лиходії?
Тоді неминуча смерть.

Незабаром біля льоху почулися кроки. Хтось зупинився. Це,
мабуть, німець, бо наші війська вже відступили. Всі завмерли
в очікуванні. Що зараз станеться? А дитинча верещить, не
стихає. Німець почув цей несамовитий крик. Що він зробить?
Чекати було нестерпно. Але що відбувається?! Хтось
намагається прочинити ляду і просунути крізь її щілину якийсь
продовгуватий предмет. Це кінець! Мабуть, німець просовує
дуло автомата, щоб розстріляти тих, хто там заховався. Адже він
загарбник, ворог, людиноненависник! Як шкода дітей, вони ще
й не пожили на світі. Жінки заклякли ні живі ні мертві
в очікуванні автоматної черги.    

247РОЗДІЛ 8. FREESTYLE (вільна тема)



Аж ось щось упало на підлогу. Це граната! Зараз пролунає
вибух! Бабуся впала, закривши голову руками. Мати вихопила
мене з колиски, пригорнула до себе, обійняла Мотрю, закривши
нас своїм тілом. Це станеться через секунду… Через півсе)
кунди… Прощавайте, рідні! Настала мертва тиша. Здається,
минула ціла вічність, але вибуху не сталося. Чому? 

Маленька Мотря випручалася з)під материних рук і підняла
з підлоги невеличкий згорточок. Що це? Та це ж цукерка!
У яскравій обгортці! Таких у Радянському Союзі не випускали.
Отже, її вкинув фашист! Не може бути! Він почув через гуркіт
снарядів плач маленької дитини, зупинився посеред бою і хотів
заспокоїти дитинча. 

Виявляється, серед німців теж є добрі, чуйні люди, чиїсь
батьки, сини, онуки. Можливо, у того невідомого чужинця
залишилася вдома сім’я, таке саме немовля чекало на його
повернення. І батьківське серце не витримало несамовитого
дитячого плачу. Це справило на всіх неабияке враження.
Людина залишається людиною навіть на війні».

Цей випадок стався ще на початку окупації України. А як ми
знаємо, вона тривала чотири нескінченно довгих важких роки.
Різні події відбувалися протягом цього періоду. Фашисти
зневажали місцевих жителів, розстрілювали селян, комуністів,
коли відступали, то підпалили хати, у селі вціліла лише одна
хата. Багато горя і нещасть довелося пережити і нашій родині, як
і всій Україні. Величезною трагедією стало повідомлення про те,
що у фашистському таборі для військовополонених ще в червні
1941 року загинув батько мого дідуся. Родина, яка чекала на його
повернення, дізналася про його смерть лише наприкінці війни.   

Та сім’я вижила, діти підросли, стали на ноги, життя
потихеньку налагодилося. Потроху забувалися воєнні лихоліття.
Аж ось і онуки з’явилися, правнуки. Дякувати Богові, страшна
війна не повторилася.

Багато згадок про події під час війни стерлися з пам’яті. Та
історію про німецьку цукерку дідусь згадує щороку 9 Травня за
святковим столом. А коли я був маленьким, він казав, хитро
примруживши око: «Ох, і смачна ж була  цукерка!» 

Тоді я йому щиро вірив. Лише тепер розумію, що дідусь
жартував, адже він аж ніяк не міг пам’ятати смак тієї цукерки,
бо йому на той час минув усього один рік від народження... 
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