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ВСТУП 

Дорогі друзі!Дорогі друзі!Дорогі друзі!Дорогі друзі!    
    

Ви тримаєте в руках збірочку творчих робіт переможців, при-
зерів і учасників Першого конкурсу із соціальних комунікацій, 
що був проведений у жовтні 2011 року напередодні Дня засну-
вання Університету «Україна» за ініціативи Імідж-центру Уні-
верситету «Україна». 

Головною метою цієї креативної акції було: підтримка позитив-
ного іміджу університету шляхом популяризації творчого потенціалу 
його студентів; виявлення обдарованої молоді, яка може творчо та 
постійно висвітлювати життя університету на шпальтах ЗМІ різного 
виду та різного рівня; надання реальної змоги формування фахового 
портфоліо випускникам університету − майбутнім працівникам 
ЗМК; формування штату студентської прес-служби Університету 
«Україна» з числа студентів 1−5 курсів усіх спеціальностей базової 
структури, ТВСП та коледжу «Освіта». 

У конкурсі взяли участь студенти 1−5 курсів денної та заочної форм 
навчання базової структури університету, окремих ТВСП (Горлівсько-
го інституту, Карпатського інституту підприємництва, Кіровоградсь-
кого інституту розвитку людини), випускники університету. 

Серія конкурсних робіт виявила найпопулярніші серед авторів-
аматорів журналістські жанри, а саме: стаття, інтерв’ю, нарис, есе, 
рецензія.  

Журі конкурсу у складі Коляди О. П., проректора зі стратегії роз-
витку університету (голова журі), Бебика В. М., проректора з полі-
тичних комунікацій, Головченко Н. І., директора Імідж-центру, Бар-
на Н. В., директора Інституту філології та масових комунікацій, Ка-
рпенка В. О., завідувача кафедри журналістики, Глушка О. К., голо-
вного редактора журналу «Вітчизна», Урбана А. А., головного реда-
ктора газети «Університет «Україна», Приліпко І. Л., доцента кафед-
ри української мови та літератури, Козліковської Н. Я., доцента ка-
федри теорії та практики перекладу, Синиці Н. Я., начальника відді-
лу маркетингу, магістра журналістики, оцінювало надіслані роботи 
за такими критеріями: 

� змістові та формальні структурні складові тексту: актуаль-
ність обраної теми та повнота її розкриття, морально-ціннісні пріо-
ритети автора, своєрідність художньої форми, доречність ілюстрати-
вного матеріалу (фотографій);  
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� робота має відповідати обраному жанровому канону (струк-
турі рецензії, есе, статті, нарису, інтерв’ю  тощо).  

� виклад матеріалу має бути аналітичним, розкривати означену 
тему, проблему, бути логічним, послідовним, аргументованим, обра-
зним, демонструвати потужний мовно-стильовий арсенал автора.  

У відповідності до мети Конкурсу та окреслених критеріїв оціню-
вання на підставі укладеного підсумкового рейтингу журі конкурсу 
вирішило: 

1. Відзначити:  
1.1. Гран-прі конкурсну роботу РЕГО Вадима Костянтиновича, 

студента 3 курсу спеціальності «Українська мова та література» 
(денна форма навчання, м. Київ) «Надія Михайлівна Пазяк веде нас у 
широкий світ української гуманітарної культури» у жанрі творчого 
портрета (номінація «Портрет улюбленого викладача»). 

1.2. Першою премією конкурсну роботу з фотоілюстраціями  
РУДНИК Галини Петрівни, магістра журналістики, випускницю 
кафедри журналістики  2008 року (м. Київ) «На стежках Всемирной 
паутины» у жанрі інтерв’ю (номінація «Freestyle»). 

1.3. Другою премією конкурсну роботу СКРИПНИК Вікторії Оле-
ксандрівни, студентки 3 курсу спеціальності «Видавнича справа та 
редагування» (денна форма навчання, м. Київ) «Крапки…» у жанрі 
нарису (номінація «Університет «Україна» в моїй долі»). 

Другою премією конкурсну роботу ПАТРИ Світлани Миколаївни, 
студентки 4 курсу спеціальності «Видавнича справа та редагування» 
(заочна форма навчання, с. Волошинівка Баришівського р-ну Київсь-
кої області) «Казкове відображення реального світу» у жанрі рецензії 
(номінація «Моя улюблена книга»). 

1.4. Третьою премією конкурсну роботу МУСІЄНКО Ольги Сер-
гіївни, студентки 3 курсу спеціальності «Видавнича справа та реда-
гування» (денна форма навчання, м. Кіровоград) «Чернолуцький 
Дмитро Володимирович ніколи не зупиняється на досягнутому» у 
жанрі творчого портрета (номінація «Портрет улюбленого виклада-
ча»). 

Третьою премією конкурсну роботу ЗЕНКЕВИЧ Марини Денисі-
вни, студентки 4 курсу спеціальності «Видавнича справа та редагу-
вання» (денна форма навчання, м. Київ) «Любов і байдужість» у жа-
нрі есе (номінація «Freestyle»). 

Третьою премією конкурсну роботу з фотоілюстраціями КУБАН-
КОВОЇ Лариси Сергіївни, студентки 1 курсу напряму підготовки 
«Здоров’я людини» (заочна форма навчання, м. Горлівка, Донецька 
обл.) «Еволюція студента» у жанрі нарису (номінація «Freestyle»). 
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Третьою премією конкурсну роботу з фотоілюстраціями СЕРГЄ-
ЄНКА Дмитра Олексійовича, студента 3 курсу спеціальності «Пра-
вознавство» (денна форма навчання, м. Артемівськ, Донецька обл.) 
«Чим Університет Україна ліпший за інші» у жанрі передової статті 
(номінація «Університет «Україна» в моїй долі»). 

Третьою премією конкурсну роботу ГРИЦЕНКО Лілії Олександ-
рівни, студентки 1 курсу спеціальності «Журналістика» (денна фор-
ма навчання, м. Миронівка, Київська обл.) «Спогад про літо» у жанрі 
нарису (номінація «Freestyle»). 

2. Сформувати перший склад Студентського медіа-центру (СМЦ)  
Університету «Україна»: 

КАЛЕНСЬКА Ольга Іванівна – координатор СМЦ, журналіст 
ПЕЩАНСЬКА Маріанна Дмитрівна – журналіст-репортер 
СТОЛЮК Ольга Миколаївна – фотокореспондент, журналіст 
ГРИЦЕНКО Лілія Олександрівна – журналіст 
ЗЕНКЕВИЧ Марина Денисівна – журналіст 
РЕГО Вадим Костянтинович – журналіст, редактор 
РУДНИК Галина Петрівна – журналіст-фрілансер 
СКРИПНИК Вікторія Олександрівна – журналіст-фрілансер 
ПАТРА Світлана Миколаївна – журналіст-фрілансер 
МУСІЄНКО Ольга Сергіївна – журналіст-фрілансер 
КУБАНКОВА Лариса Сергіївна – журналіст-фрілансер 
СЕРГЄЄНКО Дмитро Олексійович – журналіст-фрілансер 
ПОПОВИЧ Неля Василівна − журналіст-фрілансер 
 
І хоча не всіх відзначено нагородами, всі учасники конкурсу та 

їхні творчі роботи  подарували справжню насолоду тим, хто дотич-
ний до мистецтва слова, бо цей доробок освячено юнацькою щиріс-
тю, чесністю та відвертістю. 

Ми пишаємося студентами  Університету «Україна» і віримо 
у їхній творчий потенціал! 

 
Голова журі  Оксана Коляда 
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Non multa, sed multumNon multa, sed multumNon multa, sed multumNon multa, sed multum        
(Не багато за кількістю, зате багато за змістом)(Не багато за кількістю, зате багато за змістом)(Не багато за кількістю, зате багато за змістом)(Не багато за кількістю, зате багато за змістом)    

(латинський вислів) 
 

РОЗДІЛ 1 
УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» В МОЇЙ ДОЛІУНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» В МОЇЙ ДОЛІУНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» В МОЇЙ ДОЛІУНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА» В МОЇЙ ДОЛІ    

 
 

Крапки 
(нарис) 

Скрипник Вікторія,  
студентка 3 курсу спеціальності 

 «Видавнича справа та редагування». Університет «Україна» 
 (денне відділення, м. Київ) 

 
− Я хочу тут учитися! – приголомшено вимовила 16-річна дівчин-

ка з Євпаторії, оглядаючи стильні сіро-чорні корпуси під яскраво-
бузковим дахом. «УУ» – плавно перетікали одна в одну літери на 
жовто-синьому тлі. Темна плитка під ногами та колесами візка май-
же плавилася від липневої спеки. Автоматичні двері приймальної 
комісії привітно роз’ їхалися, залишилося тільки увійти, завершивши 
шлях, що тривав 800 кілометрів та майже рік. 

Усе почалося з телефонного дзвінка, також у липні. «Ви бажаєте 
взяти участь у кастингу нового шоу каналу «1+1»?» На це запитання 
дівчинка спершу відповіла категорично: «Ніколи!» Але її мати, Оле-
на Володимирівна, вмовила хоча б спробувати. І замість чергової 
поїздки на море вся родина прибула на кастинг. 

Маленька кімната, відеокамера на штативі, троє журналістів поза 
кадром… На стільцях сидять старша сестра Юля та двоюрідний брат 
Володя, поряд на власному «транспорті» − у візку − наша дівчинка. 
Інтерв’ю тривало близько півгодини. Згодом – ще один дзвінок. «Ві-
таємо вас! Ви стали учасниками проекту «Танцюю для тебе», отже, 
тепер нам треба знімати про вас відеосюжети. А за тиждень Юля 
почне опановувати танці заради мрії своєї сестри про навчання у 
спеціалізованому інституті в Москві!» 

Минуло майже три місяці, й ось уже фінальний гала-концерт. По-
ряд із дівчинкою сидить солідний чоловік, під час рекламної паузи 
виникає розмова. «Навіщо тобі та Москва? – здивувався Валерій 
Михайлович Сушкевич. – У нас є свій спеціалізований університет 
під назвою «Україна», у Києві! Якщо ти гарно навчаєшся – зумієш 
вступити, це я тобі обіцяю…» 
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Далі були півроку відвідування школи, щоби звикнути до навчан-
ня у групі, купа нервів, залишених в аудиторії, де наша дівчинка 
писала ЗНО, тремтячою від відповідальності рукою ставлячи хрес-
тики з однією лише думкою про своє майбутнє, в якому стала б у 
нагоді золота медаль. Останній дзвінок, урочиста церемонія на голо-
вній площі міста... Були й менш привабливі моменти: дванадцятиго-
динна автомобільна поїздка до Києва, ніч у салоні авто на приміській 
заправній станції, затори й плутанина незнайомих вулиць. 

І нарешті – прохолода холу приймальної комісії. Але й тут не обі-
йшлося без несподіванок. Збиралася наша дівчинка вчитися на юри-
ста, але довелося поміняти плани, оскільки, як сказали їй тоді, Інсти-
тут права та суспільних відносин знаходиться в орендованому при-
міщенні, у звичайній школі, й тому відвідувати заняття там буде 
важко. Порадили замислитися про іншу спеціальність, дали кілька 
листівок і час на роздуми. 

«Банківська справа… не вмію… маркетинг… лише приблизно знаю, 
що це таке. Психологія… цікаво, але не моє. Дизайн – та я малюю навіть 
гірше, ніж співаю! Можливо, банківська справа – не так уже й погано? 
Допоможіть!», – звернулася дівчинка до тата й сестри, що повезли її на 
вступ. «Вирішуй сама, – в один голос відповіли вони, – це − твоє життя 
і твоя доля». І на наступний день украй здивована дівчинка, яка вирішила 
вже йти в банкіри, бачить під сидінням водія ще один яскравий папірець 
– листівку про кафедру видавничої справи та редагування. Лише рік тому 
були сумніви: чи то поповнити армію адвокатів та нотаріусів, чи здобу-
вати філологічну освіту. Але тоді вибір упав на юриспруденцію, бо про-
фесія все ж «модніша». Хоча схильність до мов у дівчинки бачили всі 
оточуючі. Листівка з-під сидіння змінила рішення – а з ним, напевно, й 
усе життя. Документи було подано в Інститут філології та масових кому-
нікацій, який, за іронією долі, теж певний час розташовувався в муніци-
пальній школі, та це дівчинці ані трохи не заважало. 

Два роки потому вухо її, вже студентки-третьокурсниці, вихопило 
уривок із відомої промови Стіва Джобса – людини, яка створила 
компанії Apple та Pixar: «…Якщо б я не відрахувався, то я ніколи б 
не записався на той курс каліграфії, й у комп’ютерів не було б такої 
дивовижної поліграфії, як зараз. Звісно, не можна було поєднати всі 
крапки разом тоді, коли я був у коледжі. Але за десять років усе ста-
ло дуже, дуже ясно. Ще раз повторюю: ви не можете поєднати крап-
ки, дивлячись уперед. Ви можете поєднати їх, лише озираючись у 
минуле». 

І раптом крапки поєдналися. Дзвінок. Обіцянка. Листівка. Я. 
Доля. 
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На цих людей тримаємо рівняння 
(стаття) 

Стужук Юлія,  
студентка 4 курсу спеціальності «Міжнародна інформація». 

Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 
 

Престижна спеціальність, відомий навчальний заклад, високі ви-
моги до навчання студентів – ось основні критерії мого вибору ВНЗ 
для подальшого навчання та отримання диплому кваліфі-кованого 
фахівця.  

Приємною несподіванкою для мене став педагогічний колектив 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» – 
такі професіонали своєї справи в моєму житті траплялися не часто. 
Ці люди не просто працюють на викладацькій ниві, вони живуть 
цим. Кафедра міжнародної інформації та кафедра суспільно-
політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій роблять 
вагомий внесок у моє життя. На першій із цих спеціальностей я на-
вчаюсь, на іншій працюю й отримую досвід, а завдяки людям, які 
працюють та викладають в Інституті, маю стимул удосконалю-
ватися. 

Почну з того, що я – з Донеччини, із маленького шахтарського мі-
стечка Димитрова. Народилася у сім’ ї шахтаря та вчительки. Вихо-
вана в українських традиціях. Навчалася в українській гімназії, зго-
дом у Красноармійському педагогічному училищі на спеціаль-ності 
«Педагогіка та методика викладання креслення». Я завжди знала, що 
зміню спеціальність, але ніколи не думала, що опинюся в Києві. За 
порадою знайомого зупинила вибір на спеціальності «Міжнародна 
інформація», отже постав вибір, який ВНЗ обрати? Спробувала свої 
сили у вступній кампанії до Київського інституту міжнародних від-
носин, де вступила за контрактом, але вартість навчання для шахтар-
ської родини була завелика, бо в сім’ ї у нас двоє студентів – я і мо-
лодша сестричка Ліліана, до речі, яка вже також є студенткою Уні-
верситету «Україна». Отже, я зупинила вибір на Відкритому міжна-
родному університеті розвитку людини «Україна» суто в цілях еко-
номії, але якістю навчання була здивована в найліпшому розумінні 
цього слова. Безцінні знання від відомих спеціалістів – викладачів-
міжнародників, які читають не суто теорію, а передають життєвий 
досвід. Це вагома різниця між викладачами-теоретиками та виклада-
чами-практиками. Борис Анатолійович Афанасьєв вражає своєю 
енергетикою та великим життєвим досвідом дипломата. Валерій 
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Михайлович Бебик є найліпшим прикладом, як бути професіоналом 
своєї справи. Завдяки його зусиллям, до навчального процесу приєд-
налося багато публічних людей. Ці люди – вже сформовані особис-
тості, визнані спеціалісти, які передають досвід молодшому поко-
лінню з метою формування політичної еліти України. Вони готують 
найкращих фахівців. 

Слід зазначити, що тільки сильна людина збирає навколо себе си-
льну команду. Так і Петро Михайлович Таланчук своїми силами 
зібрав кращих із кращих для підготовки майбутніх спеціалістів у 
різних галузях. За це йому велике студентське «Спасибі». Коли кро-
куєш навчальним процесом пліч-о-пліч із визначними особистостя-
ми, які досягли цього завдяки своєму професіоналізму та бажають 
передати ці знання студентам, – це не просто навчання, це «курс 
молодого бійця в елітних військах»! Таким рівнем, мабуть, жоден із 
українських навчальних закладів не похвалиться. Завдяки нашому 
президенту ми маємо сучасний європейський рівень навчання не на 
папері, а на ділі; і він уже приносить плоди. Випускники нашого 
університету стають відомими у своїх галузях. 

Від імені студентства висловлюємо захоплення сучасним універ-
ситетом та будівлею, лекторіями та умовами навчання, це все заслу-
га Петра Михайловича Таланчука, капітана корабля, що зветься 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна». 

 
 

Мій вибір − Університет «Україна» 
(стаття) 

Кислицький Володимир, 
студент 5 курсу спеціальності «Маркетинг». 

Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 
 
Доля кожної людини залежить від її вибору. Цей вибір може сто-

суватися наших пріоритетів, звичок, людей і в тому числі навчально-
го закладу. Мій вибір – Університет «Україна». 

На перший погляд може здатися, що університет дає лише знання, 
певну кваліфікацію та сертифікат про закінчення. Але, насправд,і він 
дає набагато більше. 

Саме в Університеті «Україна» я знайшов багато друзів та одно-
думців, завдяки яким мені вдалося не лише реалізувати себе у різних 
напрямках, але й віднайти спосіб допомогти іншим. 
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Я перевівся з Коледжу «Освіта» на другий курс Університету 
«Україна», навіть не уявляючи, що буду займатись волонтерством та 
благодійною справою. Завдячуючи старості моєї групи, я випадково 
потрапив на засідання студентського самоврядування, саме тоді, 
коли воно планувало заходи, що мали проводитися на київському 
святі «Юнь Києва запрошує». Саме в цей день я вперше став волон-
тером. Мені сподобалося, що майже все, що тоді організовувалося, 
було не лише для того, аби весело провести час, але й стало спробою 
зробити щось корисне для студентів та окремих груп людей. 

Я брав участь у проведенні таких заходів, як: «Юнь Києва запро-
шує», День здоров’я, День учителя, фестиваль «Сяйво надій», студе-
нтське весілля. Але найбільше емоцій я отримав від поїздок до ВІЛ-
інфікованих діток лікарні «ОхМаТДит». 

Майже кожен захід ми намагалися зробити зі святковою програ-
мою, із цікавими героями та веселими іграми, аби подарувати дітям 
увагу й тепло. Їхні веселі обличчя та радісний погляд з бажанням 
побачити нас ще раз давав поштовх не зупинятися, а навпаки, продо-
вжувати цю справу. Саме тут я зміг реалізувати себе й розкрити свій 
потенціал. 

Завдяки людям, які мене оточують у цьому закладі, я більше діз-
нався, що взаємодопомога, співчуття та бажання простягнути руку й 
досягти чогось більшого – це не просто історія або гарні слова, це 
практика та спосіб життя. 

Тому Університет «Україна» відіграє в моєму житті важливу 
роль, як в отриманні певних знань та кваліфікації, так і у визначенні  
моральних цінностей. 

Хочу побажати, щоб ця діяльність університету продовжувала 
розвиватися та приносила багато корисного для суспільства. Та, ко-
ристуючись моментом, хочу подякувати Вікторії Андріївні Дикій – 
начальнику відділу виховної роботи, Ніні Гаєвській – екс-президенту 
студентського самоврядування, Коришніченко Христині, Жозі Анас-
тасії – людям, які завжди були поруч, Владу Мишківському за те, що 
ці люди завжди підтримували та робили великий внесок у розвиток 
університету.  
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Я − студентка Університету «Україна» 
(нарис) 

Стільник Марина, 
студентка 4 курсу  напряму підготовки «Філологія».  

Відкритий міжнародний університет 
 розвитку людини «Україна» 

в м. Хуст (денне відділення, Закарпатська обл.) 
 

Життя людини – це не проста річ. Дитина, тільки народившись, 
несе за собою величну місію – стати справжньою людиною, і не про-
сто людиною, а людиною з великою літери. Стаючи особистістю, 
кожен із нас проходить у своєму житті важливі етапи – народження, 
дитинство, юність… Аж тут перед нами відповідально постає мить 
вибору професії – тієї, до якої ми маємо найбільшу схильність, яка є 
найбільш обґрунтовано-осмисленою, тобто такої, з якою ми хочемо 
поєднати свою подальшу долю пліч-о-пліч, яка стимулюватиме нас 
до досягнення найвищого рівня, вияву найліпших талантів. 

 Та на цьому наш вибір не закінчується, адже найголовнішим з 
цього приводу постає питання: «А куди ж піти вчитися?». Одного 
дня цей вибір постав і переді мною. Тривалий час, у пошуках єдино-
правильного вибору, я не знаходила відповіді на своє питання. Кар-
буючи в голові ідеал вищого навчального закладу з четвертим рів-
нем акредитації, з можливостями всебічного саморозвитку, з колом 
професіоналів – професорів, кандидатів і докторів наук, які з радістю 
готові передати свої знання та навички своїм наступникам − студен-
там, мій вибір потроху звужувався, аж доки не зупинився на тому 
єдиному, про який і душа, і серце в унісон сказали: «Це моє!». Від-
критий міжнародний університет розвитку людини "Україна»! На-
віть у самій його назві відчувається глибокий дух патріотизму, наці-
ональної гідності, історичного багатства. Такі якості просто не мо-
жуть залишити байдужим справжнього патріота свого народу та 
людину, яка прагне продовжувати національні звичаї, традиції, до-
тримуватися повчань мудрих предків. 

І тепер, прокидаючись кожного ранку, я йду додому. Так! Так! – 
Додому в рідний університет. Для когось це місце – «стіни навчан-
ня», для когось – «просто університет», а для мене це – не просто 
будівля, зі стін якої мудро дивиться «наша гордість» – наші пись-
менники й науковці. Це місце, де панує мир, злагода й талант. Це 
моя сім’я – мої вірні й надійні друзі. Місце, де я відкриваюся сповна, 
тут мені не потрібна жодна «маска», тут я відчуваю себе особистістю 
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і знаю напевне, що мене слухають і поважають такою, якою я є на-
справді. Саме Університет «Україна» поєднав тисячі обдарованих 
сердець. На моїх очах закохувалися пари, саме тут безліч різних лю-
дей знайшли одне в одному найкращих друзів. Університет «Украї-
на» відкрив для мене чарівний світ спілкування з прекрасними, муд-
рими людьми, людьми, які прагнуть досягнути кращого майбутньо-
го. За допомогою Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» я здобуваю не просто диплом, а з упевненістю 
можу сказати, що здобуваю знання, при цьому відчуваю, що мені 
хочеться знати все більше й більше. Недаремно ж великий Сократ 
говорив: «Я знаю, що я нічого не знаю, але я знаю точно, що я знаю 
більше, ніж усі інші». 

Сьогодні, гордо піднімаючи голову, скажу на весь світ: «Так, я 
студентка Університету «Україна», так, я щаслива, що потрапила в 
цю талановиту, високоосвічену сім’ю. Я низько вклонюся перед за-
сновниками цього величного «храму знань», перед батьком, який так 
міцно тримає цю сім’ю, перед тими мудрими наставниками, які 
вчать любити, поважати й берегти». І щиро кажу: «Дякую тим, хто 
робить день від дня науково цікавішим. Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» допоміг мені відкрити в 
собі ті творчі якості, якими я радо й щиро ділитимуся із підростаю-
чим поколінням. Жодного разу я не шкодувала, що вступила саме до 
цього вищого навчального закладу. Я з сумом та приємними спога-
дами покидатиму його стіни після закінчення, та моє серце зали-
шиться тут навіки! 

 
 

Сходинка між дитинством і дорослим життям… 
(нарис) 

Полякова Людмила, 
студентка 5 курсу спеціальності  

«Українська мова та література». 
Карпатський інститут підприємництва  

Університету «Україна»  
(денне відділення, Закарпатська обл.) 

 
Університет чи інститут – це та сходинка, яка відділяє людину від 

дитинства й відкриває двері в доросле і самостійне життя. І зараз, 
коли я навчаюся вже на п'ятому курсі, настрій трохи ностальгічний, 
адже попереду складна дорога. Позаду – веселі студентські будні, 



 

 15 

безтурботні вечори дозвілля, довгі пари, хвилюючі сесії. І чим ближ-
чим стає час закінчення навчання, тим сильнішим є відчуття, що 
пройдений час не повернути, з ним важко попрощатися. 

Стіни рідного вузу назавжди залишаться тією точкою відліку, до 
якої ще не один раз повертатиметься кожен із однокурсників. Це те, 
що зв'язує і зв'язуватиме нас усіх і через десятки років. Адже час 
пролітає із нестримною швидкістю, а спогади – єдине, що залиша-
ється назавжди з людиною. Мені довелося бачити щасливі обличчя 
декількох подруг, які зустрілися через тридцять років, відзначаючи 
дату закінчення вищого навчального закладу. У всіх доля склалася 
по-різному, у когось – трагічно, у когось – щасливо, але їх зігрівали 
й об'єднували спогади про п'ять прожитих разом років. 

Із Карпатським інститутом підприємництва Відкритого міжна-
родного університету розвитку людини «Україна» доля звела мене 
випадково. 

2007 року, закінчуючи однинадцятий клас, я мала брати участь у 
третьому Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт Малої акдемії наук України. У зв'язку з цим 
була потрібна рецензія на наукову роботу кандидата або доктора 
філологічних наук. Відгукнулися на моє прохання на кафедрі україн-
ської мови та літератури. З того часу моя доля пов'язана з цим ВНЗ, 
сподіваюся на це і в майбутньому, оскільки й надалі продовжую 
працювати над науковою роботою, продовжую писати власні твори. 
З науковою діяльністю поривати не збираюся, і в найближчих пла-
нах – вступ до аспірантури та робота над кандидатською дисертаці-
єю. Захоплення літературою, Словом не проходить із віком, тому 
подальші наукові плани – це, скоріше, спосіб життя, а не просто на-
вчання. 

Навчання стало для мене способом самореалізації, прагненням до 
чогось більшого, ніж просто отримати документ про вищу освіту. 
Велику роль у цьому відіграв і ВНЗ, адже оточення, атмосфера знач-
ною мірою впливають на формування особистості, на майбутній 
вибір професії. Завдяки цьому точно знаю, що свою професійну дія-
льність я пов'яжу з філологією, з роботою у стінах вищої школи. 

Місцевість, де розміщено Карпатський інститут підприємництва 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 
спонукає до творчості. Навчальні корпуси розташовані над берегами 
найдовшої річки Закарпаття Ріки. Отож, із вікон відкривається чудо-
ва панорама у будь-яку пору року. Найбільше імпонує зимовий пей-
заж: нагадує сніжно-біле царство, в якому повновладно гуляє заві-
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рюха. А якої невимовної краси тут осінь, чи весна, коли цвітуть са-
кури. Хіба словеснику потрібно ще щось для натхнення? 

Університет «Україна» став для мене тим фундаментом, який ос-
таточно визначив вектор моєї професії, отже, відіграв важливу роль 
у моєму житті. 

 
 

Хочу, чтобы в моей жизни было больше  
добрых и отзывчивых людей 

(эссе) 
Марушина Ірина, 

студентка 3 курсу спеціальності «Облік і аудит»,  
Горлівський регіональний інститут Університету «Україна», 

(денне відділення, Донецька обл.) 
 

Каждый выпускник школы сталкивается с вопросом: «Куда пойти 
учиться?», − ответ на который ему предстоит дать самому. Ведь 
именно от Его решения будет зависеть Его дальнейшая судьба. Все, 
кто был или является студентом, с уверенностью могут сказать, что 
студенческие годы – самые веселые и незабываемые! 

Пожалуй, пора представиться. Меня зовут Ирина, я студентка 
Горловского регионального института (ГРИ) Университета «Украи-
на». Моя жизнь сложилась так, что я, прожив 17 лет в Крыму, пере-
ехала жить в город Горловка Донецкой области. Об этом городе я 
знала с детства, и поэтому, может это и звучит странно, мне хотелось 
здесь учиться и в дальнейшем жить. Когда я окончила школу, сразу 
же решила, что поступать буду в Горловкий институт. Тут, в Гор-
ловке, по совету родных, подала документы в ГРИ. Вскоре мне со-
общили, что я зачислена, и, не дождавшись учебного процесса, нача-
ла принимать участие в жизни института. Мне нравилось узнавать 
людей, которые учатся и работают в институте, и тем самым заво-
дить новые знакомства в этом городе. 

Из-за того, что институт специализируется на обучении не только 
обычных студентов, но и студентов с ограниченными возможностя-
ми,  его авторитет  стремительно вырос в моих глазах. 

В нашем вузе нет никаких ограничений, и поэтому МЫ ВСЕ 
РАВНЫ. Это заметно не только в учебное время, но и во время раз-
личных мероприятий, которых у нас много. И что мне во всем этом 
нравится, так это то, что студенты с ограниченными возможностями 
не «стоят в стороне», а принимают активное участие во многих ме-
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роприятиях, будь-то конференция или спортивные соревнования, 
вокальный конкурс или благотворительная акция… 

С того времени, как началась моя студенческая жизнь, я поняла, 
что будет нелегко. Но со временем мое мнение изменилось. Теперь я 
с уверенностью говорю, что три года обучения в Горловском регио-
нальном институте Университета «Украина» дались мне вполне лег-
ко. Хотя, признаю, порой было очень тяжело, но наши «мамы» и 
«папы» помогали преодолевать любые трудности, даже которые не 
были связаны с обучением. 

И за время своей учебы я убедилась в том, что таких институтов, 
как наш, очень мало. Мало вузов, которые действительно серьёзно 
занимаются всесторонним развитием студентов. Хотя соглашусь с 
мыслью, что работа со студентами зависит, в первую очередь, от 
желания самих студентов. 

На мой взгляд, Университет «Украина» отличается от других ву-
зов добротой и отзывчивостью преподавательского состава, про-
стотой всех, кто здесь учится. Именно этого я и хочу. Хочу, чтобы в 
моей жизни было больше людей таких же добрых и отзывчивых, 
потому что такие люди вносят положительные эмоции в эти серые 
будни, в которых наше общество ведет себя, как запрограммирован-
ная машина. Они поддерживают в нас надежду и помогают верить в 
счастливое будущее. 

От лица многих я с уверенностью могу сказать, что мы, студенты, 
растем и развиваемся вместе с нашим институтом. Так же, как и его 
питомцы, институт меняется не только внешне, но и внутренне. Со-
вершенствуются технологии обучения, появляются новые виды дея-
тельности, изменяются отношения между преподавателем и студен-
том – они уже партнёры. Возникает доверие и понимание, укрепля-
ется «мост» от студента к преподавателю и от преподавателя к сту-
денту. Именно поэтому, взрослея, мы начинаем интересоваться мне-
нием своего «наставника», и, уже осознанно, стараемся к нему при-
слушиваться. 

Подводя итог, я смело могу сказать, что ГРИ Университета «Ук-
раина» – мой институт, институт, в котором я хочу получить высшее 
образование и который стал для меня практически домом, а препо-
даватели –  родителями. 

Я не жалею о том, что моя жизнь сложилась таким образом, что я 
поступила в Горловский региональный институт Университета «Ук-
раина», что стала частью этого великолепного вуза. И я благодарна 
своим преподавателям за их строгость и доброту, терпение и внима-
ние, понимание и помощь.  
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Університет «Україна» відкрив мені шлях  
до яскравого і щасливого майбутнього 

(есе) 
Петров Олександр, 

студент 3 курсу спеціальності «Правознавство». 
Горлівський регіональний інститут Університету «Україна» 

(денне відділення, Донецька обл.) 
 

Я – студент Горлівського регіонального інституту Університету 
Україна, навчаюся на четвертому курсі спеціальності «Правознавст-
во». Вибір даного вищого навчального закладу мені дався досить 
легко, тому що в ньому є всі умови для навчання студентів із особ-
ливими потребами. У своєму інституті я обіймаю посаду голови об-
ласного осередку Всеукраїнської громадської організації студентів-
інвалідів «Гаудеамус», а також є членом Комітету організації студе-
нтського самоврядування. 

Наш університет у моїй долі відіграє дуже велику, важливу та 
значну роль. Мені як інваліду було дуже тяжко знайти своє місце у 
спільноті своїх однолітків, бути комусь потрібним та взагалі відчу-
вати себе повноцінною людиною. Зараз, завдяки рідному інституту, 
у мене зникли всі ті комплекси, які стримували мої можливості. Цей 
заклад відкрив мені очі на яскраве, щасливе та велике майбутнє. І 
ось тепер, обіймаючи таку посаду та отримавши диплом молодшого 
спеціаліста, я чітко побачив свій життєвий шлях і дуже вдячний за це 
Університету «Україна». 

Горлівський регіональний інститут робить усе можливе і немож-
ливе для того, щоб допомогти всім своїм студентам із інвалідністю 
адаптуватися в суспільстві, жити повноцінним життям. В інституті 
проводиться дуже багато заходів різної спрямованості: колективних 
святкувань днів народження інвалідів, традиційних та професійних 
свят, соціальних, розвивальних та освітніх програм і акцій. Я вва-
жаю, що завдяки цим заходам студенти, студенти з особливими по-
требами насамперед, почуваються комфортно в товаристві інших 
студентів. По-друге, вони стають менш замкненими в собі. По-третє, 
у них розкривається та розвивається внутрішній потенціал. Крім 
цього, вести такий активний спосіб життя дуже корисно, оскільки 
студенти з інвалідністю під час суспільно-корисної праці на практиці 
вчаться веденню документації, розвивають організаторські якості і 
багато іншого. 
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Із власного досвіду я можу сказати, що завдяки заходам, які про-
водяться Комітетом організації студентського самоврядування 
(КОСС) та організацією «Гаудеамус», студенти з інвалідністю ста-
ють справжніми лідерами у своїх групах та в інституті в цілому. На 
моїх очах студенти-члени «Гаудеамус» спочатку просто брали 
участь у заходах, але згодом деякі з них почали виявляти власну іні-
ціативу та допомагати у проведенні свят. Трохи згодом вони почали 
самі організовувати заходи, спочатку в інституті, а зараз вони сягну-
ли і міського рівня. 

Дуже важливо, що в нашому інституті вистачає уваги для кожно-
го студента, який її потребує. Це може виявлятися в самому просто-
му, наприклад, у дружній пораді чи святкуванні дня народження. 

Пам’ятаю день народження студента з інвалідністю, члена КОСС 
та «Гаудеамус» Олександра Клімова, коли в аудиторії панувала на-
стільки життєрадісна атмосфера, що ми забули про всі свої пробле-
ми. Ви тільки уявіть собі великий круглий стіл, за яким сидять твої 
друзі й товариші, які не байдужі до тебе, і всі хочуть тільки одного – 
привітати тебе з днем народження, зробити тебе щасливою люди-
ною. Хіба це не прекрасно?! 

Хочу ще пригадати день народження студентки-члена «Гаудеа-
мус» Ганни Пономарьової. У той день мені здалося, що вона була 
найщасливішою людиною у світі. Вона мені казала, що потрапила 
немов у казку. Тоді утворилася атмосфера, наповнена любов’ю, 
дружбою, взаєморозумінням. Ми були як одна велика дружна студе-
нтська родина, і найважливіше, що ніхто не зважав на твої фізичні 
здібності. 

Не можу не пригадати останню зустріч Нового року. Спочатку ми 
переодяглися в Діда Мороза та Снігуроньку і вітали всіх студентів із 
наступаючим Новим роком. Хтось подумає: як маленькі діти… Але 
ж усе одно кожна людина в душі залишається дитиною. Ось і ми 
вирішили нагадати студентам про казку, в яку вони вірили у своєму 
недалекому дитинстві. Потім члени «Гаудеамус» разом із КОСС 
організували новорічний карнавал, на якому було проілюстровано 
невеличку казочку. Ви навіть не уявляєте, скільки позитивних емо-
цій залишило те свято. Навіть зараз, коли збираємося разом, із задо-
воленням згадуємо всі проведені нами свята та заходи. 

У моїй долі, в долі тих студентів-інвалідів, із якими я познайоми-
вся, працював та продовжую працювати, Університет «Україна» 
відіграє дуже важливу та незмінну роль. У цьому закладі завжди 
панує атмосфера творчості, взаєморозуміння, дружби та любові. 
В Університеті «Україна» ми – студенти з особливими потребами – 
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завжди можемо знайти допомогу та підтримку, відчути себе часткою 
суспільства, обрати тверду життєву позицію і найголовніше – відчу-
вати себе повноцінними та вірити у щасливе майбутнє. 

Я хочу ще раз подякувати Університету «Україна» за те, що він 
подарував мені віру в себе, віру в життя, і побажати йому подальшо-
го розвитку та процвітання. 

 
 

Чим Університет «Україна» ліпший за інші 
(передова стаття) 

Сергєєнко Дмитро, 
студент  3 курсу спеціальності «Правознавство». 

Горлівський регіональний інститут Університету «Україна» 
(денне відділення,  Донецька обл.) 

 
У нашому сьогоднішньому світі, світі майбутнього, що вже на-

стало, цієї залізобетонної цивілізації з її статистикою, термоядерни-
ми бомбами і смугастою зубною пастою, важливу роль відіграє 
імідж. Він потрібний і є в «України», як і в будь-якого затребуваного 
та конкурентоспроможного закладу. Чи гарний, чи поганий – не бе-
руся судити, адже я не фахівець з того самого «піару». 

Однак, я – студент. Це означає – споживач, класичний представ-
ник цільової аудиторії й учасник величезної фокус-групи Універси-
тету. І саме в цій ролі я хочу проаналізувати, виділити його найбільш 
сильні сторони, те, чим він вигідно відрізняється від подібних освіт-
ніх закладів. Кажучи сухою мовою термінів, почутих біля погано 
прикритих дверей кафедри фінансів та кредиту: чим повинен бути 
вражений споживач-абітурієнт, виводячи свій підпис на контракті… 

Безбар'єрність. Звичайно, в першу чергу це стосується людей із 
обмеженими можливостями. Неймовірно чудово, що існує ВНЗ, ро-
бота якого обумовлена цією доктриною! Це не тільки холодна зруч-
ність та пристосованість архітектури – це атмосфера. Аура, якщо 
завгодно. 

Проте я б хотів звернути увагу на інше, на зворотний бік цього. 
Це не містика й не фантастика, що, чим більше ми зробимо доброго, 
тим більше світла й тепла нам повернеться. Можливо, це схоже на 
юнацький максималізм і заклик до порожнього альтруїзму. Однак, 
може і не серйозний, але все-таки життєвий досвід говорить, що цей 
закон, поряд із законом Мерфі, давно пора включити в підручники з 
фізики, класу, приблизно, сьомого. 
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Так ось, до чого я. Подібна атмосфера існує серед студентів, бо в 
інституті більшою мірою це – їхніх рук справа. Адже значний відсо-
ток тих, хто ходить коридорами та з ким спілкується молодь із інва-
лідністю, – саме вони. Тому ці благосні відчуття стосуються всіх 
навколо. 

Як кажуть: хто врятував кошеня з вогню – той прожив день не да-
ремно. Завжди є зворотній зв'язок, адже девіз «Ми – «Україна», 
«Україна» – це ми» – не порожній звук. Університет є мікромоделлю 
суспільства, і через років два-три випускники створять це суспільст-
во, в якому люди зуміють знаходити спільну мову, сповідатимуть 
терпимість, змінять уявлення про світ, його позитивні та негативні 
сторони та почнуть досягати успіхів взаємодією і вміннями, а не 
егоцентризмом і ходінням по трупах. 

Далі – робота. Робота на результат. Ми – результативні, вкрай ре-
зультативні, адже інакше – ніяк. Прагнення до реальних показників у 
житті, а не віртуальних, на паперы – наше кредо. Звести нанівець 
декларативність показників – мета нашої діяльності. За нашим Уні-
верситетом та його територіально відокремленими підрозділами 
немає могутнього міністерства освіти, яке може опустити руку до 
великого бюджетного кошика та сплатити всі необхідні на організа-
цію якісного освітнього процесу витрати. Це також корисний досвід, 
бо ми завдяки цьому навчилися мислити та бачити інакше, розрахо-
вувати тільки самі на себе, максимально використовувати власні 
інтелектуальні ресурси та здібності. Ще ми навчилися працювати без 
указівок та інструкцій згори, творчо та відповідально ставитися до 
дорученої справи, бо тепер добре розуміємо, як разом будувати но-
вий світ, у якому всім буде добре жити. 

Міська адміністрація, яка зі скрипом виділяє автобус для участі 
студентів із інвалідністю у заході або взагалі не знаходить на це ко-
штів та часу, в першу чергу звертається до нас по допомогу в органі-
зації того самого заходу. І студентська колона нашого навчального 
закладу в костюмованих парадах – найяскравіша, й обличчя своїх 
інститутських товаришів я бачу частіше за інші  у місцевих газетах 
та на сайтах, не дивлячись на те, що в місті є досить сильні державні 
ВНЗ. Тренування подібної самостійності та заповзятливості – найлі-
пша школа для будь-кого, хоч співробітника, хоч студента. 

Це ні з чим не зрівнянне відчуття цілісності та причетності кож-
ного «малого українця» до великої України! Сенс у тому, що нас, 
«українців», багато. Ні, я не зустрічаю знайомих студентів у кожно-
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му провулку, я про глобальні речі. Єднання людей із усіх куточків 
нашої Батьківщини сприяє моєму патріотизму по відношенню до 
свого університету, схожого на величезний злагоджений механізм із 
вироблення професіоналів-багатоверстатників та добрих, корисних 
справ. Конференції, спартакіади, конкурси за сімсот кілометрів від 
дому вражають. Як і люди звідусіль. Адже приємно, беручи в руки 
підручник нашого видання, вдивляючись у карту на звороті книги, 
намагатися згадати, кого і звідки ти бачив на останніх «Козацьких 
шляхах» або «Сяйві надій». Круто привітати есемескою з Днем на-
родження знайому з Кіровограда, побажати удачі на сесії кому-
небудь із Хмельницького, чи особисто поцікавитися погодою в Ми-
колаєві… Відчуваєш себе справді громадянином, українцем, який 
любить свою країну, бо особисто знає її народ. 

Разом досить райдужно. Природно, що це – не єдині наші плюси 
та параметри, за якими цей ВНЗ давно випередив конкурентів, але 
серцю якось ближче саме ці. Так давайте ж ставати патріотами вели-
кої України, починаючи з малої! 

Адже ми – Україна, Україна – це ми! 
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РОЗДІЛ 2 
ПОРТРЕТ  НАЙЛІПШОГО ПОРТРЕТ  НАЙЛІПШОГО ПОРТРЕТ  НАЙЛІПШОГО ПОРТРЕТ  НАЙЛІПШОГО ВИКЛАДАЧАВИКЛАДАЧАВИКЛАДАЧАВИКЛАДАЧА 

 

Надія Михайлівна Пазяк веде нас 
у широкий світ української гуманітарної культури 

(творчий портрет) 
Рего Вадим, 

студент 3 курсу спеціальності  
«Українська мова та література». 

Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 
  
У неї своя, неповторна манера спілкування зі студентами, яку 

неможливо відтворити іншому викладачеві, хоч би він і щиро праг-
нув цього. Ця манера геть позбавлена менторства, научування, сухо-
го викладу теоретичного матеріалу. Уже сама зовнішність викладач-
ки – просвітлений, лагідний погляд, звичка одягатися просто, шля-
хетно пов’язувати українську хустку, − виявляє в ній глибинну ор-
ганічність, щирість, відсутність бодай крихти якоїсь показушності, 
неприродності. 

Передусім вражає уже голос викладачки – глибокий, неквапли-
вий, із багатими модуляціями й розмаїттям інтонацій. «Просто сце-
нічне мовлення», − подумалося мені на першій лекції. І зовсім непо-
вторними були звернення Надії Михайлівни Пазяк до нас, студентів: 
«Мої дітоньки! Мої серденяточка!» І це не були штучні, карамельно-
солодкі слова, вона справді так сприймала своїх студентів. Надія 
Михайлівна на першому курсі читала у нас «Вступ до мовознавства» 
і «Вступ до слов’янської філології». Здавалося б, не вельми цікаві 
дисципліни, але вона зуміла їх так викласти, що багато чого закар-
бувалося в пам’яті на все життя. Скільки цікавого ми дізналися про 
особливості мовних явищ різних народів світу. А яке ємнісне і лапі-
дарне формулювання дала Надія Михайлівна поняттю «мова» − «це 
словесний, духовний, психічно-енергетичний код, зашифрована зна-
кова система, що слугує для зв’язку людей між собою і пов’язує лю-
дину з Богом». 

А якими яскравими, насиченими цікавими і маловідомими фак-
тами були її лекції з курсу української фольклористики! Цертелєв і 
Срезневський, Максимович і Костомаров, Микола Маркевич і Пан-
телеймон Куліш – ці імена в розповіді Надії Михайлівни набували 
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історичного колориту і рельєфних образів. Аргументовано, перекон-
ливо вона показала, що за радянських часів українська фольклорис-
тика була фортецею духу нашого народу. Батько Надії Михайлівни, 
відомий учений-етнограф, був залучений М.Т. Рильським до підго-
товки й укладання унікального 54-томного видання «Українська 
народна творчість». І Надія Пазяк, тодішня студентка й аспірантка, 
була особисто причетною до збирання перлин національного фольк-
лору. На лекціях з курсу української фольклористики не просто ви-
кладала нам навчальний матеріал, а формувала почуття патріотизму, 
гордості за нашу героїчну минувшину, захоплення красою і мило-
звучністю нашої мови. Разом із Надією Михайлівною ми співали 
українських народних пісень, читали історичні думи і балади. 

Цікаво, що на іспитах і заліках Надія Михайлівна ставиться до 
студентів із розумінням, але не поблажливо, об’єктивно оцінюючи 
знання кожного. 

Пригадалося, як погожого квітневого дня викладачка, завершую-
чи лекцію, звернулася до нас із такими словами: «Мої дітоньки! Бу-
дете повертатися додому, погляньте на дерева, на ніжне блідо-зелене 
листячко, на квіточки, вклоніться весняному сонцю, небу, бо цей 
Божий світ – справді прекрасний». 

Надія Михайлівна Пазяк відкриває нам, філологам, не тільки  
двері у широкий світ української гуманітарної культури, багатства  
нашої мови і творів красного письменства, а й учить бути свідомими 
громадянами, патріотами, формує прагнення до самовдосконален-
ня – в розвитку особистості, у фаховому зростанні. 

 
Найліпший викладач  

інтегрованої студентської групи 
(творчий портрет) 

Крамаренко Ганна,  
студентка 3 курсу спеціальності  

«Українська мова та література». 
Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 

 
Після вступу до ВНЗ для мене відкрився інший світ. Усі виклада-

чі в університеті дуже привітні й усміхнені, коли їх бачиш – підніма-
ється настрій. Вони завжди тебе вислухають і допоможуть у будь-
якій ситуації. 
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Кожен викладач являє собою унікальну і неповторну особистість, 
і  з якої варто брати приклад. 

Визначитися щодо особи улюбленого викладача мені досить важ-
ко, адже весь педагогічний колектив складається з фахівців, які від-
дані своїй справі. Це люди, яких ти поважаєш, а іноді їх боїшся, коли 
щось не вивчив, бо ти розумієш, що вони викладаються на всі 100 
відсотків, відповідно, не хочеться їх підвести. І все таки відчуваєш 
вдячність до них за їхню наполегливість у донесенні знань кожному 
студентові. 

Улюбленим викладачем для мене є Дячинська Мирослава Влади-
славівна. Ця людина для мене є прикладом наслідування. Насампе-
ред вона цікава як особистість. Саме такою, як вона, хочу стати я, 
якщо буду в майбутньому викладачем. 

Мирослава Владиславівна викладала нам на другому курсі давню 
українську літературу. Наші лекції завжди насичені цікавою інфор-
мацією, вона завжди вміла зацікавити студентів. Знаходила цікаві 
факти і розповідала нам. На її лекціях я дізналася багато нового для 
себе. Кожен студент має змогу не тільки записати поданий матеріал, 
а також проаналізувати його разом із викладачем. Що вже казати про 
семінари, які проходили в атмосфері захопливої дискусії. 

Пам'ятаю, був звичайний осінній тихий день. Зайшовши до ауди-
торії, я побачила перед собою жінку невеликого зросту, зі світлими і 
добрими очима, коротко підстрижену. 

Я впевнена, що вона – успішна жінка, а для мене вона завжди бу-
де викладачем і педагогом із великої літери. 

 
 

Микола Павлович Корпанюк  
пробуджує у студентів бажання  
до самовдосконалення і розвитку 

(творчий портрет) 
Абакумова Аліна, 

студентка 3 курсу спеціальності 
 «Українська мова та література». 

Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 
 

Був погожий осінній ранок. За вікном виблискували ледь позоло-
тілі листочки. Сама природа сприяла пробудженню життєвих сил. За 
вікном було чути дзвінкий сміх школярів, які гуртом ішли до школи. 
День обіцяв бути хорошим. 
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В один із таких ранків я збиралася їхати на заняття до університе-
ту. Саме так: я вже більше не школярка, хоча зі школою прощатися 
було дуже тяжко, а студентка Університету «Україна». Навчаюся в 
Інституті філології та масових комунікацій на спеціальності «Украї-
нська мова та література». Сьогодні у мене перша пара і знайомство 
з новим викладачем, який викладатиме у нас дисципліну «Історія 
української літератури». 

Зайшовши до аудиторії, була здивована тим, що викладач уже був 
за кафедрою (хоча я і приїхала за п'ятнадцять хвилин до початку 
пари) і монотонно перебирав якісь пожовклі й трохи пошарпані па-
пірці. Це був чоловік літнього віку, середнього зросту, ретельно ви-
голений із ретельно зачесаним волоссям. Вигляд він мав дуже охай-
ний. Кожен його порух – поважний і стриманий. На нас, студентів, 
він дивився трохи зверхньо, якимось оцінюючим поглядом. 

Перші відчуття, які викликала ця людина, – страх і повага. Важко 
було визначити, який він насправді: чи суворий чи тільки хоче зда-
ватися таким, а може за його впевненою поведінкою і манерами 
прихована зовсім іншого типу людина. Як пізніше ми дізналися, нам 
викладав доктор філологічних наук, професор Переяслав-Хмель-
ницького державного педагогічного університету імені Григорія 
Сковороди Микола Павлович Корпанюк. 

Микола Павлович – тип того викладача, який понад усе ставить 
знання студентів. Якось на іспиті він сказав: «Як не знаєте, то краще 
не вигадуйте». Я думаю, це свідчення того, що основним доказом 
для нього є факт, який має наукове обґрунтування. Отримати схва-
лення від цієї людини було дуже важко, оскільки професор вирізняв-
ся високою вимогливістю до студентів. Він був переконаний, що 
треба постійно дізнаватися про щось нове, розширювати свої гори-
зонти і ніколи не зупинятися на досягнутому. На його парах треба 
було володіти матеріалом або орієнтуватися в ньому – іншого не 
дано. Його манері викладання притаманна науковість, обґрунтова-
ність. Виклад матеріалу чіткий, лаконічний, послідовний. Викладач 
добре володіє аудиторією. 

Варто зазначити, що окрім викладацької діяльності, Корпанюк М. П. 
широко відомий у суспільних колах. Він пише і видає підручники для 
студентів і викладачів («Слово. Хрест. Шабля», «Українська література: 
методичні рекомендації»), є автором монографії «Історія українського 
письменства X–XVIII століття» і більше 100 наукових статей. 

Образ цього викладача я запам'ятала на все своє життя. Це над-
звичайно вихована, культурна й освічена людина, яка має неймовір-
ну здатність лише своїм виглядом пробуджувати у студентів бажан-
ня до самовдосконалення і розвитку. 
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Чернолуцький Дмитро Володимирович  
ніколи не зупиняється на досягнутому 

(стаття-творчий портрет) 
Мусієнко Ольга,  

студентка 3 курсу спеціальності 
 «Видавнича справа та редагування» 

Кіровоградського інституту розвитку людини  
Університету «Україна»  

(денне відділення) 
 

Гарний лише той учитель, у якому ще не вмер учень. 
(Тойшибеков Бауржан) 

Як часто ми ще в дитячому садку на питання «Ким бути в майбу-
тньому?» моментально, майже не задумуючись, відповідаємо:  
«Вчителем!» Але ми не замислюємося над тим, що вчитель або ви-
кладач – це насамперед вихователь, а потім уже викладач.  

Чи здатні ми день за днем віддавати всього себе, всю свою енер-
гію тим, хто не завжди її приймає? Учитель, а для студентів – це вже 
викладач, – один із тих, хто не робить блискучої кар’єри. Чи згодні 
ми все життя бути в тіні, на непомітних, але життєво важливих ро-
лях? Де ж бере натхнення викладач, щоб бути вихователем і педаго-
гом, щоб тисячі разів залишатися з нами наодинці і допомагати нам 
відкривати світ? Якими невичерпними повинні бути сили викладача, 
пожиттєво викликаного до дошки?! Ви знаєте, піаніст у день концер-
ту не їсть, ні з ким не розмовляє, мовчки готується до свого поба-
чення із глядачем, накопичує своє натхнення. Хірург перед операці-
єю довго і зосереджено миє свої і без того чисті руки: він готується. 
У викладачів немає і цих секунд перед заняттям. Стиснутий дзвінка-
ми, своїми щоденними турботами, не відпочивши і не зосередив-
шись, викладач заходить в аудиторію. Стихає шум. Усі очі дивляться 
на нього. Ні, це не страх перед викликом, перед двійкою. Вони зна-
ють: викладач не тільки уважно вислухає, але й порадить, оцінить 
твоє вміння думати, мислити. А це куди важливіше оцінки в журна-
лі. І тільки з роками приходить усвідомлення того, які міцні цеглин-
ки фундаменту нашого характеру заклали наші вчителі й викладачі. 
Ми дуже рідко наважуємося просто прийти і подякувати за те, що 
Він чи Вона зустрілися на нашому шляху. А могли не зустрітися: 
викладачів, як і батьків, не вибирають. 

Доля кожному з нас дарує Викладача. Так, саме Викладача – з ве-
ликої літери. Це може бути твій перший учитель, можливо, ти його 
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зустрінеш уже в старших класах чи в університеті. Але це буде та 
людина, яка назавжди стане частиною твого життя, пройде з тобою 
через роки, надихаючи на добро. Цей викладач, щиро закохавши 
тебе у свій предмет, стане твоїм другом і порадником, прикладом у 
будь-якій ситуації. Він завжди буде поруч: у радості й біді, у ваган-
нях і прийнятті важливих рішень. Поруч із ним ти побачиш себе 
іншими очима і будеш намагатися стати кращим, розумнішим, доб-
рішим, щоб бути гідним його прихильності та дружби, його любові. 
Як це важливо – мати такого вчителя у житті! Я зовсім не заперечую 
ролі батьків, але впевнена, що багатьма найкращими рисами свого 
характеру та поведінки людина завдячує саме своєму вчителю чи 
викладачу: любов’ю до людей, до рідної землі, працелюбністю, від-
повідальністю, гідністю. 

Ви запитаєте: «А чи є на світі такі викладачі?» Я зі стовідсотко-
вою впевненістю відповім: «Звичайно, є!» У кожного учня чи студе-
нта, яким ледачим і неохочим до знання він був, все одно є улюбле-
ний викладач. І це, як говорив Лев Толстой, не той викладач, який 
здобуває виховання й освіту викладача, а той, у кого є внутрішня 
впевненість у тому, ким він є, повинен бути й інакше не може бути. 
Ця впевненість зустрічається рідко і може бути доведена лише жерт-
вами, які людина приносить своєму покликанню. 

Визначитись щодо особи улюбленого викладача досить важко, 
адже педагогічний колектив нашого інституту складається з викла-
дачів, які віддані своїй справі, є людьми висококультурними та осві-
ченими. Це люди, яких ти поважаєш, відчуваєш вдячність за їхню 
наполегливість у донесенні знань кожному студентові. 

У мене є улюблений викладач, хоча слово «улюблений» не роз-
криває усього мого ставлення до цієї людини. Якщо висловитися 
точніше, для мене ця людина є прикладом для наслідування. Саме 
такою, як він, я хочу стати, якщо буду займатись викладацькою дія-
льністю. Це не вигаданий образ і навіть не сукупність рис характеру 
кількох викладачів, просто мені поталанило зустріти на своєму шля-
ху людину, яка зуміла поєднати всі ці риси воєдино. Це мій викладач 
фізичного виховання – Чернолуцький Дмитро Володимирович. Це 
справді дивовижна людина. Саме про таких людей говорять, що во-
ни народжені бути викладачами. Він прищепив мені любов до фізи-
чного виховання як предмету. Можливо, це дещо пафосно звучить, 
проте це справді так. Дмитро Володимирович не зупиняється на до-
сягнутому й постійно вдосконалюється. Жоден із моїх колишніх 
викладачів не міг змусити мене навіть ходити на заняття, а Дмитро 
Володимирович за якісь два місяці зробив майже неможливе: змусив 
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мене приходити на заняття і навіть виконувати вправи. Хоча, слово 
«змусив» тут не доречне, я сама добровільно почала відвідувати за-
няття. 

Мимоволі постає запитання: а як же можна стати таким виклада-
чем? Скільки зусиль потрібно докласти для цього і як наполегливо 
працювати? Адже, якщо говорити відверто, студенти рідко над цим 
задумуються. Думаю, причиною цього є те, що ми сприймаємо ви-
кладача перш за все як викладача, а не як звичайну людину. Іноді 
нам важко уявити, що у нього може бути поганий настрій (якщо го-
ворити про Дмитра Володимировича, то у нього це справді буває 
дуже-дуже рідко), що він, так як і ми, був студентом. 

Якось я запитала у нього: «А чому саме викладацька діяльність? 
Чому саме цю професію ви обрали?» На що він мені відповів: «Це 
був природній потяг. Звісно, в чомусь підштовхнули батьки. Коли я 
запитав у них, яку обрати професію, але щоб мати розум, отримува-
ти знання і не засиджуватися у кріслі, вони мені жартома відповіли: 
«Викладач фізичного виховання». Потім батьки вже й самі були не 
раді тому, що підштовхнули мене до цього вибору, настільки мене 
захопила ця ідея. Моя мама – теж учитель. Тому я вирішив піти по її 
стопах. Вступив до педагогічного інституту, пройшов практику – і 
вперед. Спочатку працював учителем, а згодом пішов викладати в 
Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна». 
Знаєш, коли я йду на роботу, у мене в голові вже виникає безліч ду-
мок, планів. І їх настільки багато, що ти боїшся не встигнути вдих-
нути в них життя, але добре, що керівництво створює сприятливі 
умови для праці». На запитання: «А чи впливають ваші студенти на 
вас?» − він із посмішкою відповів, що, звичайно, впливають, без 
цього ніяк не можна: рухаючись разом зі своїми студентами, викла-
дач рухається сам, і від цього залежить його успіх. Для нього найва-
жливіше, щоб студент не був байдужим і завжди залишався собою. 

Зараз Дмитро Володимирович, окрім занять, керує гуртками… 
Перераховуючи все це, мимоволі ставиш питання: коли він усе всти-
гає? І найголовніше, він виконує це бездоганно, бо такий уже в нього 
девіз – якщо берешся за справу, то виконуй її до кінця. За час роботи 
в нашому інституті Дмитро Володимирович зумів завоювати любов і 
повагу всіх студентів, більше того, він пробудив у них інтерес до 
свого предмета. Я вважаю його дуже об’єктивним викладачем, який 
допоможе тобі в будь-якій ситуації. Це людина, якою просто захоп-
люєшся. 

Переконана, Дмитро Володимирович справді гідний бути прикла-
дом для нас – студентів, майбутніх спеціалістів у своїй галузі – на-
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самперед тому, що він ніколи не зупиняється на досягнутому і не 
боїться самовдосконалюватися, відкривати в собі щось нове. Він 
вимогливий до своїх студентів, але не менш вимогливий до самого 
себе. Він любить свою роботу, студентів, а вони відповідають йому 
взаємністю. У нього є певний стиль, його особистий підхід до прове-
дення занять. Він полягає в тому, щоб створити невимушену атмос-
феру, яка не буде напружувати студента, а навпаки допомагатиме 
йому виконати ту чи іншу вправу, здати той чи інший норматив. 
Саме цього іноді не вистачає деяким викладачам навіть того ж фізи-
чного виховання.  

І найважливіший принцип, якого Дмитро Володимирович дотри-
мується у своїй роботі, це вислів В. Сухомлинського: «Серце своє 
віддаю дітям!» − і, як на мене, цим уже все сказано. 

 
 

Викладач університету як взірець духовності 
(нарис) 

Палаташ Ганна, 
студентка 1 курсу спеціальності  

«Менеджмент організацій». 
Карпатський інститут підприємництва  

Університету «Україна»  
(денне відділення, Закарпатська обл.) 

 
Здавна в Україні надавали велике значення ролі викладача, його 

моральним якостям. Викладач інституту чи університету завжди був 
взірцем духовності, просвітителем, подвижником національної ідеї. 
Часто на його особу переносилися риси християнського ідеалу лю-
дини. 

Яким же мав би бути викладач сьогодні? 
Звичайно ж – духовно багатим, національно свідомим, патріотом 

України, професійно компетентним, ерудованим, інтелігентним, 
культурним, творчим. 

Це стосується всіх педагогів. До мого бажаного, ідеального ви-
кладача, крім традиційної професійності кожного вчителя, який зву-
чить, як три «П» – професіоналізм, порядність, патріотизм, − став-
ляться підвищені вимоги. Щоб виховати Когось, необхідно самому 
бути Кимось. Адже при викладанні в університеті автоматично зрос-
тає увага до морального обличчя викладача, котрий уже самим зміс-
том свого предмета підштовхує інших до прискіпливого аналізу сво-
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єї особи. Викладач повинен пам’ятати про це. Як і про те, що студе-
нти мають вроджену здатність бачити, чи справді викладач так гарно 
думає і так правильно робить, як красиво говорить. Йдеться про Ві-
ру, Любов, Надію, Ерудицію, Мову, Працю, Справедливість, Деліка-
тність, Миролюбність, Зичливість. 

Віра – це Ласка Божа, великий Божий дар. Але як важливо для 
викладача мати в серці внутрішнє відчуття Бога, яке мав Василь 
Стус! Він вірував у своїх вихованців. Необхідно вміти розрізняти 
людське і слабке від того, що є святим. Шлях викладача до Бога – 
непростий. На глибоку пошану в суспільстві мав би заслуговувати 
той викладач, котрий розв’язав цю індивідуальну проблему вибору 
позитивно, знайшовши у своїй душі місце для свого студента, а їх 
чимало за весь трудовий  шлях на освітянській ниві. 

Нас так багато, а він на занятті один. І ми очікуємо від нього но-
вого, цікавого і незвичайного. Його завдання – не тільки навчити нас 
любити професію, думати, творити. Найголовніше для справжнього 
викладача – виховати нас гідними. 

Взагалі викладач – це не тільки професія… Треба мати талант, і 
цьому треба вчитися. Мені хочеться, щоб викладач відрізнявся не 
тільки можливостями володіння різними методиками і певними 
знаннями з дисципліни, що викладає, а й щоб світився темперамен-
том, духовністю, яка є колосальним передавачем енергії знання, це – 
справжній викладач. 

І таким людям треба створити найкращі умови у суспільстві. Сво-
го часу міністр освіти і науки України Василь Григорович Кремінь 
уніс проект закону, який я гаряче і сьогодні підтримала б, а саме: 
надати всім учителям статус  державного службовця. Хто-хто, а вчи-
телі, котрі будують майбутнє, мають бути на службі у держави, а 
вона повинна забезпечувати їм найкращі умови для творчості. Тоді б 
позитивна енергія викладача повністю переходила до дітей. Аби 
справді було так: «Учитель – це звучить гордо!». 

Художник і різьбяр творить тільки мертву фігуру людини, а ро-
зумний викладач творить живий портрет людини, на яку дивляться 
всі – і батьки, і діти, і суспільство. 

Справедливо говорить письменник Едуард Гріг: «Наука через 
професію, через життя і вчинки вчителя – найважча наука». 
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РОЗДІЛ 3 
МОЯ УЛЮБЛЕНА КНИГАМОЯ УЛЮБЛЕНА КНИГАМОЯ УЛЮБЛЕНА КНИГАМОЯ УЛЮБЛЕНА КНИГА  

 
Попса 

(літературно-критичне есе) 
 

Скрипник Вікторія,  
студентка 3 курсу спеціальності 

«Видавнича справа та редагування» 
 Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 

 
Одного тихого вечора ми з друзями вирішили піти в кіно. Довго 

вагалися, чи то подивитися сьомого «Гаррі Поттера», чи «Сутінки. 
Сага. Затемнення» (ця пропозиція, до речі, була зустрінута з палким 
осудом), уже третій фільм розтягнутої вампірської епопеї, чи, знову 
ж-таки, третю частину «Хронік Нарнії». Вирішили, що всі ці фільми 
не варті навіть уваги, не те що грошей і часу; скачали на комп’ютер 
якусь стару комедію та з великим задоволенням її подивилися. 

А я замислилася: зі скількох книжок Голівуд зробив попсу? Скі-
льки користі принесуть так звані книжкові бестселери своїм чита-
чам? Про користь для автора, численних продюсерів та всіх інших 
людей, що зігріли на «попсових» проектах свої жадібні руки, казати 
не буду: тут і без коментарів усе зрозуміло. 

Давайте згадаємо, чим в останнє десятиліття зачитувався світ: на 
початку двохтисячних усі побігли читати «Гаррі Поттера» Джоан 
Роулінг, через пару років – «Володаря кілець» Джона Толкієна, десь 
у середині – «Код да Вінчі» та інші книги Дена Брауна, потім наста-
ли «Сутінки», творіння Стефані Майєр, яке й досі залишається на 
гребені популярності. У країнах СНД у середині минулої декади 
вибухнув потужною бомбою Сергій Лук’яненко зі своїми «Нічною» 
та «Денною» вартами. 

Усі ці книги, за винятком творів Брауна, відносяться до жанру 
фантастики чи фентезі. Хоча й деякі ідеї вищезгаданого ексцентрич-
ного американця, здається, межують із вигадкою-здогадкою. 

За віком читацької аудиторії: «Гаррі Поттер» – дитяча книжка 
(хоча її із задоволенням читають і дорослі), «Сутінки» націлено на 
дівчат-підлітків, які мріють про надзвичайне кохання, а «Володар 
кілець», «Варти» й «Код да Вінчі» зорієнтовано на дорослішого чи-
тача. Звичайно, це умовне розмежування, але читацька аудиторія 
визначає те, як той чи інший твір зрозуміють. 
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Наприклад, у «Гаррі Поттері» хтось цінує гарну мову (насамперед 
в оригіналі; один із британських журналів назвав твір Джоан Роулінг 
найліпшим взірцем англійської літературної мови серед сучасників), 
хтось не загляне глибше просто цікавої історії, а хтось прочитає з-
поміж рядків про справжніх друзів на все життя. Але згодом твір, 
який у перших частинах здавався просто доброю казкою про хлоп-
чика-чарівника, раптом перетворився на історію жахів, де майже в 
кожній главі по трупу. Звісно ж, письменниці, мабуть, набридло ма-
рмеладне життя Гаррі, й вона вирішила додати трохи перцю… Тіль-
ки от чому тоді ця «добра казка» навчить людей, особливо дітей? Що 
залишиться в їхніх головах? Хочеться вірити, юні читачі не будуть у 
своєму житті сподіватися тільки на магічну паличку… З іншого бо-
ку, не можна не згадати справедливе спостереження New York 
Magazine: «Джоан Роулінг відірвала дітей від комп’ютерів і змусила 
знов читати». 

«Сутінки» зірвали дах у дівчат по всьому світу. У школах, вишах, 
Інтернеті не стихають гарячі суперечки: «Хто крутіший, Едвард чи 
Джейкоб?!» Фанатки навіть діляться на команди: «команда Едвар-
да», «команда Джейкоба», «команда ще кого-небудь». А мені чо-
мусь, коли я чую ці суперечки, хочеться відкрити бідолашним дівча-
там страшну правду: крутіші за все варені яйця. Узагалі-то, спершу і 
книжка, і фільм «Сутінки» видавалися доволі читабельними. Але 
потім письменниця і продюсери побачили в них уже не твір, а ПРО-
ЕКТ. От і почалася справжня попса – білизна з Едвардом, жуйка з 
Беллою, футболка з Джейкобом. Книжок замість двох стало чотири, 
а фільмів узагалі планується п’ять. Найсумніше полягає в тому, що 
навіть наївність першої книжки компенсувалася романтичністю, 
якоюсь жагою кохання, не побоюся цього слова, натхненням, а далі 
вже пішло накручування абсолютно незрозумілих фраз, які злилися в 
абсолютно незрозумілі книжки. Непоганий ТВІР став бездоганним 
(для продюсерів, акторів і письменниці) ПРОЕКТОМ. Тобто ГРОШІ 
здолали МИСТЕЦТВО, ту іскру таланту, що на самому початку зму-
сила молодь зачитуватися «Сутінками». (Тепер ви розумієте, чому 
пропозиція подивитися чергову частину «саги» була висміяна?) 

«Найрозумніші» з наведеного списку – це Толкієн, Браун і 
Лук’яненко. Перший був і залишається класиком фентезі, другий, 
«інтелектуал», змусив світ по-іншому подивитися на всім відомі 
речі, вибудував шокуючі, але цікаві теорії, навів у своїх книжках 
купу дуже цікавих наукових фактів, третій… у третього все склад-
ніше. 
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Якщо ви спочатку подивитеся фільм «Нічна варта», а потім про-
читаєте однойменну книжку, то обов’язково скажете: «Книжка кра-
ща, ніж фільм!» – так завжди буває. А якщо ж навпаки, здивуєтеся: 
«Як можна було так жахливо зняти?» Фільм не доносить до глядачів 
ті філософські ідеї, що їх розглядає автор. У нього особлива манера 
письма й поглядів на світ – відбиток професії (Сергій Васильович 
Лук’яненко – психіатр за фахом). Проблеми добра і зла, долі й вибо-
ру – все це не знайшло собі місця у стрічці. Де ж там, встигнути б усі 
сюжетні ходи вмістити! Це той випадок, коли фільм – попсовий, а от 
саму книжку зрозуміє не кожен. 

Звісно, що читати, а що ні – кожен вирішує сам. І так само, звісно, 
треба знати, чим живе й дихає людство, які ідеї вкладають у наші 
голови популярні письменники. Але при цьому залишатися особис-
тістю зі своїми поглядами і власним внутрішнім світом, не 
нав’язаним «попсою». Читати – добре. Попса – не дуже. 

 
 

Книга-одкровення Ліни Костенко 
«Мадонна Перехресть» 

(рецензія) 
Каленська Ольга, 

студентка 4 курсу спеціальності  
«Видавнича справа та редагування» Університету «Україна»  

(денна форма навчання, м. Київ) 
 

У наш час пишеться все менше й менше книжок, особливо рід-
ною мовою, які б могли, як у дитинстві, заманити до якогось іншого 
світу, викликати сильні почуття, наштовхнути на роздуми… 

Мене завжди захоплювали люди, сильні духом. Саме такою по-
стає в моїй уяві Ліна Василівна Костенко. Її остання збірка «Мадон-
на Перехресть» – це справжнє одкровення. Сповідь людини, що ба-
гато пережила, багато побачила. 

Є книжки, написані людиною у 20 років, вони бувають хороші, 
цікаві, навіть корисні, але вони ніколи не відкриють вам таємниць 
світу. Тих таємниць, які ховає у собі час. 

Чим довше життя проживає людина, тим частіше вона поверта-
ється у своїх спогадах назад. Пам'ять – єдина річ, яку ніхто не може 
відібрати. 

Ліні Василівні є що згадати. Людина інтелектуально й духовно 
велична завжди страждає… 
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Збірка «Мадонна Перехресть» – це невимовна туга серця, яке бо-
лить за втраченим щастям, але читача вона просить не сумувати, а 
зупинитися і зрозуміти, що життя – швидкоплинне і варто прожити 
його, відчуваючи. 

Стаючи дорослими, покидаючи домівки, ми забуваємо дитячі ка-
зки, село, в якому бігали босими. Відриваємо своє коріння й тягне-
мося до прогресу: «На Страсть не пишуть хрестика свічками, 
З екранів щось стріляє і реве. Біда сьогодні буть домовичками,  
У інтер'єрах казка не живе». 

Трагедія Чорнобиля, що стільки років не дає спокою, проходить 
червоною ниткою в усій творчості Ліни Василівни. Вона знову й 
знову повертається до тієї катастрофи, що сколихнула всю Україну. 
Вона закликає пам’ятати, аби жити далі. 

Доля Батьківщини… Скільки було слів сказано про те, що наш 
народ усі століття живе в рабстві, що немає долі в України. А вона 
лише єдиний рядок напише, а душа раптом як перевернеться, як за-
тужить, як заболить: «Ні честі, ні мови, ні згоди, самі лише смутки і 
пні. Коханий мій рідний народе, ти збудешся врешті чи ні?!» 

Її поезія не про сонечко й травичку. Її поезія про життя: минуле, 
сучасне, майбутнє. Скільки переплетено з історією! Ліна Костенко 
не просто так говорить про героїв, яких давно нема, вона закликає: 
варто дивитись у минуле, аби не винести тих помилок у майбутнє. 
Шкода, що її не чує влада. Хоча, чомусь мені здається, що вони б 
якраз нічого й не зрозуміли з написаного… 

Поезія, в яку потрібно вдумуватися, в яку занурюєшся з головою. 
Поезія, занурившись у яку, забуваєш усі свої дрібні буденні пробле-
ми. Вона дарує щось більше, щось величніше… 

Ліна Василівна присвятила цю книжку своїй коханій донечці, напев-
но, саме тому в ній така душевна глибина, така палітра почуттів… 

Не варто навіть говорити про те, що мова цієї книжки вишукана й 
барвиста. Ліна Василівна завжди знаходила слова, в яких розкрива-
лося все її «українське» єство. Виплекані барвисті мелодії чарують 
слух своєю витонченістю. Синонімічні ряди, влучні метафори, тонко 
підібрані порівняння – в усьому відчувається рука майстра. 

Ця книга – її одкровення. Ще ніколи і нікому вона не відкривала 
таємниць і подробиць своє особистості. 

Тільки вона так уміє: лише одна строфа, а в ній усе її велике сер-
це… 

Це глибока поезія. Поезія, яка западає в душу, залишаючи там, 
подібно до комети, гарячі відбитки… 
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Казкове відображення реального світу 
(рецензія) 

Патра Світлана, 
студентка 4 курсу спеціальності  

«Видавнича справа та редагування».  
Університет «Україна» (заочне відділення, м. Київ) 

 
Багато я прочитала книг за своє життя, зокрема – під час навчання 

в Університеті «Україна». Кожна із прочитаних мною книг залишила 
спогади, враження. Одні книги – перечитував і перечитував би, в 
інші – не хочеться більше й зазирати: різні книги траплялися мені. 

Та є книга, яка посідає чільне місце як у моїй бібліотеці, так і у 
моєму серці. Це «Володар перснів» Дж.-Р.-Р. Толкіна (за ін. дани-
ми – Толкіена). Це – трилогія, тобто книга складається із трьох час-
тин: «Братство персня», «Дві вежі», «Повернення короля». 

Жанр книги – фентезі. Фентезі – це і не жанр зовсім, а жанровий 
різновид фантастики, в якому, як говорять автори «Літературного 
словника-довідника», «…при її запереченні використовуються ірра-
ціональні мотиви чарівництва, магії, лицарського епосу у поєднанні з 
реалістичною нарацією, змальовуються віртуальні світи із серед-
ньовічним антуражем, нетехнічною психологією, де роль науки ви-
конує магія.» [1,693] 

Фентезі-твори, на відміну від наукової фантастики, не піддаються 
прогнозуванню, не підлягають логічному потлумаченню. В них па-
нує фатум, етична опозиція «добро – зло», винагорода за зусилля 
подолання перешкод та ін. риси, які відрізняють фентезі від інших 
творів. Цей термін виник у 20 – 30-ті роки ХХ ст. в англомовній лі-
тературі. 

Проте становлення фентезі як жанру чи жанрового різновиду ста-
лося у 60-ті роки. Більшість літературознавців пов’язують утвер-
дження фентезі як жанру саме з «Володарем перснів» Дж.-Р.-Р. Тол-
кіна. 

Фентезі-твори не завжди сприймаються як серйозна література, 
однак це не заважає їм знаходити свого читача. Адже будь-який по-
діл літератури та її жанрів на головне та другорядне – марна справа. 
В епоху класицизму була спроба поділити жанри на «високі» та «ни-
зькі». Час показав, що будь-який жанр може стати як «висо-
ким»(головним), так і «низьким»(другорядним). 

Та повернемося до «Володаря перснів». Отже, у центрі оповіді – 
хобіти, або ж гобіти. Хобіти – це чоловічки невеликого зросту, за 
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словами Толкіена, не вищі за гномів, що населяють країну Хобітанію 
або ж Гобітанію. В одному з регіонів Хобітанії – Краю1 мешкає го-
ловний герой трилогії – хобіт Фродо Торбінс2. Хоча, ні – головних 
героїв у творі кілька. Однією з особливостей роману є наявність ко-
лективу головних героїв – кількох центральних персонажів, що спі-
льно вирішують проблеми, які утворюють сюжет твору – як локальні 
– пошук скарбів чи порятунок прекрасної принцеси, так і глобальні – 
порятунок Батьківщини чи всього всесвіту від загального зла. 

У романі «Володар перснів» колективом головних героїв було 
«Братство персня», до якого входили Фродо, чарівник Гендальф3 та 
інші персонажі – люди, хобіти, гном та ельф. 

Проблемою «Братства перстнів» став Саурон – злий чарівник, що 
вже один раз був переможений, але, відновивши свої сили, знову 
почав загрожувати миру і спокою як Хобітанії, так всього Серед-
зем’я4.  

Для остаточної перемоги Саурону не вистачало однієї дрібнички, 
а саме – персня влади. Перстень влади – один із 9 перснів, що їх ко-
лись викували ельфи. Волею провидіння перстень потрапляє до хо-
біта Більбо Торбінса. Коли через багато років Більбо вирішує поки-
нути рідні краї, то віддає перстень племіннику – Фродо. 

З цього моменту спокійні часи для молодого Торбінса закінчили-
ся, бо ще через кілька років після від’ їзду Більбо Саурон починає 
активно шукати перстень. Його чорні вершники добралися навіть до 
Краю – спокійної до цього часу землі. 

Дізнавшись від Гендальфа про страшну силу персня та розумію-
чи, що перебування його у Краї становить загрозу для цієї землі, 
Фродо вирішує піти. Так починається велика подорож. У цій подо-
рожі Фродо не сам – із ним його троє вірних друзів-хобітів, а ще – 
Гендальф, давній друг Більбо та ще багато інших персонажів – чле-
нів «Братства персня». 

Знаходячи та втрачаючи друзів, Фродо, ціною зусиль, завеликих 
як для людини чи навіть чарівника, все ж знищує перстень влади. 

Ще однією особливістю цього роману є те, що, якщо один із ко-
лективу головних героїв випадає зі спільної роботи (помирає чи по-
трапляє в ситуацію, коли вже не може допомогти товаришам), відбу-
вається карколомний поворот сюжету. У «Володарі перснів» такими 

                                           
1
 За ін. перекладами - Шир 

2
 За ін. перекладами – Баггінс (Беггінс) 

3
 За ін. перекладами - Гандальф 

4
 Світ, де мешкають персонажі трилогії 
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поворотами можна вважати зникнення чарівника Гендальфа, якого 
решта команди оплакувала, дуже довго вважаючи його мертвим, та 
загибель ще одного члена колективу – принца Бороміра, що врешті 
призвела до розпаду «Братства персня». 

Роман як класика фентезі наповнений елементами казки, як от ча-
рівники чи боротьба добра зі злом, остаточна перемога добра. Наївна 
казочка – скаже хтось. Може і так. Але в цій, здавалося б, дитячій 
казочці заховано стільки мудрості, на мою думку, що «Володар пер-
снів» не поступається філософським творам і давнім казкам. 

Взяти хоча б знайомство хобітів із Арагорном. Це потім він ви-
явиться нащадком короля Ісілдура – першого переможця над Сауро-
ном. Це буде потім, а поки він постає перед хобітами блукачем, пілі-
гримом. Вигляд, який тоді мав Арагорн, справив на вже наляканих 
Фродо і його друзів негативне враження. Він був «…дивного вигляду, 
у поношеній одежині…5»[2] Арагорн «…сидів, простягнувши ноги у 
високих чоботах, добре пошитих, з м'якої шкіри, але помітно поша-
рпаних і вимазаних у багнюку. Все інше вкривав важкий вицвілий 
темно-зелений плащ – незважаючи на задуху, піднятий каптур зо-
всім затіняв обличчя, дозволяючи бачити тільки довгу, мистецьки 
вирізьблену люльку, та очі виблискували» [2], – читаємо ми у книзі. 

Налякані чорними вершниками, хобіти не одразу повірили Ара-
горну, особливо Сем. Не переконав Сема навіть лист Гендальфа, що, 
хоч із запізненням, та потрапив до Фродо. Наприкінці цього листа 
читаємо такі рядки: 

«Справжнє золото не блищить, 
Хто блукає – не заблукав, 
Дуб коріння пускає вглиб, 
Щоб мороз його не дістав.» [2] 

Меч Арагорна ніби доводив правдивість цих рядків, адже, якщо 
цей уламок заліза перекувати заново, то велика сила буде в руках у 
Арагорна. Так і золото, що пролежало тисячі або мільйони років, не 
відразу являє свою суть. 

«Володар перснів» перекладався багатьма мовами. Ось як цей са-
мий вірш звучить російською: 

«Древнее золото редко блестит, 
Древний клинок – ярый. 
Выйдет на битву король-следопыт 
Зрелый – не значит старый…6»[3] 

                                           
5
 Переклад А. Немірової 

6
 Переклад В. Муравйова та А. Кистяковського 
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Який із двох перекладів роману та вірша – найточніший, нехай 
вирішують ті, хто має змогу прочитати «Володаря перснів» мовою 
оригіналу. Але, на мою думку, і такий варіант примушує задуматися. 

Особисто я замислилася над цими рядками, читаючи під час на-
вчання в університеті найкращі зразки давньої літератури – як украї-
нської (часів Київської Русі), так і світової. Адже блиск цього золота 
люди не завжди усвідомлювали відразу. 

Щоб відновити меч Арагорна, потрібна була кропітка праця й 
особливий ковальський талант, який мали тільки ельфи. Так і з дав-
німи книгами – щоб розшифрувати давно забуті мови, відновити 
тексти для розуміння сучасною людиною, потрібна кропітка праця і 
невичерпний талант коваля-майстра слова. 

До речі, сам Толкіен був відомим лінгвістом та філологом, профе-
сором Оксфордського університету. Крім вивчення давніх мов, Тол-
кіен вигадав ще кілька власних мов – Квенья та Синдарін. Прихиль-
ники роману та всієї творчості Толкіена шанобливо називають пись-
менника професором. 

Повернемось до «Володаря перснів». У романі є багато цікавих 
персонажів, без яких він, на мою думку, не був би таким цікавим. 
Це, зокрема, ельф Леголас та гном Гімлі. Гноми та ельфи колись 
ворогували, однак заради спільної справи Леголас та Гімлі забули 
старі чвари. І ніколи про них не згадували. 

Вони ніколи не забували про спільну справу, на відміну від гон-
дорського принца Боромира. Того захопила гордість (а може – лиха 
сила персня) і він спробував відібрати перстень у Фродо. І заплатив 
за це дорогу ціну – коли загін хранителів персня розбрівся у пошу-
ках Фродо, який утік від Боромира, на їх табір напали вороги. Боро-
мир бився як герой і помер як герой. Та мене не покидає думка: якби 
ж то Боромир не піддався гордості та лихій силі персня, то «Братство 
персня» змогло б дати відсіч ворогам і шлях Фродо був би не таким 
довгим… Але що сталося – те сталося. Хранителі персня розійшли-
ся, «Братство персня» розпалося. 

Цікавою є постать Фродо у трилогії. Фродо – типовий представ-
ник роду хобітів – дуже любить свій дім, свій Край, його не тягне до 
безкінечних подорожей. Але історія з перснем відкриває нам зовсім 
іншого Фродо. Усвідомивши, що перстень загрожує Краю та Хобіта-
нії, він вирішує покинути батьківщину. Побачивши, як згубно перс-
тень впливає на Боромира, усвідомивши, що перстень загрожує і 
його друзям, Фродо вирішує їх покинути і продовжити самостійно 
нелегкий шлях. 
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Жодного разу Фродо навіть на думку не спадало передати комусь 
свою важку ношу. Він ішов до самого Мордору – місця, де перстень 
з’явився і де мав зникнути назавжди. Такий важкий тягар важко ви-
тримати самотужки. І Фродо був не сам. Від Краю до самого Мордо-
ра йшов із ним його вірний друг – Сем, без якого Фродо навряд чи 
впорався б зі своїм важким, страшним тягарем. 

Великі зусилля, великий подвиг маленьких хобітів вплинув на хід 
війни за перстень. Арагорн, зібравши велику армію захисників Се-
редзем’я, бився з ордами Мордору, відволікаючи тим самим увагу 
Саурона від Фродо. Усвідомлюючи, який страшний шлях проходять 
Фродо і Сем, ні Арагорн, ні Леголас, ні інші захисники Середзем’я 
навіть думки не допускали про відчай, про те, щоб здатися і повер-
нути назад. 

Багато цікавих персонажів, багато сюжетних ліній є у трилогії. 
Усі вони – символічні. Це і прекрасна ельфійська принцеса, яка по-
жертвувала своїм безсмертям заради коханого і покинула родичів-
ельфів. Це, зокрема, чаклун-зрадник Саруман, що створив огидних 
чудовиськ, які за своєю силою перевершували орків та гоблінів, які 
служили злу від самого початку. Це, звичайно ж, Горлум – хобіт, 
якого перстень поглинув повністю, але без якого історія могла закін-
читися зовсім інакше… 

Трилогія Дж.-Р.-Р. Толкіена «Володар перснів» – ніби чарівне 
дзеркало, яке, показуючи фантазійні, казкові образи, відображає на-
ше реальне життя, сповнене дружби і зради, любові і ненависті, від-
чаю та всеперемагаючої надії. Ця надія, що світить, наче маяк серед 
бурхливого моря, червоною ниткою проходить через усю трилогію. 

На мою думку, «Володар перснів» – чудова книга для тих, кого по-
глинає морок відчаю та безнадії. Великий подвиг маленьких хобітів 
дарував велику наснагу могутньому Арагорну та іншим захисникам 
Середзем’я. Великий подвиг маленьких хобітів може подарувати насна-
гу до життя і тим, хто живе по той бік Середзем’я – нам із вами. 

P.S.: «І сильний, і слабий однаково можуть зазнати поразки. Але 
часто саме такий хід коліс, що обертають світ: поки великі приди-
вляються до далечини, слабкі звершують долю, бо відчувають обо-
в'язок». [2]. 
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Неймовірні повторення долі 
(рецензія на роман Я. Л. Вишневського «Повторення долі») 

 
Патра Світлана, 

студентка 4 курсу спеціальності 
 «Видавнича справа та редагування». Університет «Україна» 

 (заочне відділення, м. Київ) 
 

Який же це цікавий момент, коли в руки потрапляє нова книга. 
Коли ти ніколи раніше не чув про цю книгу, чув лише про автора – і 
все. Коли ти не знаєш, про що книга, коли ти нічого не знаєш про 
книгу, крім її назви, імені автора і, можливо, сюжету, коротко опи-
саного в анотації. 

Знайомство з книгою починається з першої сторінки, з першого 
слова на обкладинці… Сторінка за сторінкою читач пізнає головного 
героя, спостерігаючи за перипетіями його долі чи пригод, залежно 
від жанру твору. 

Щодо жанру, до якого належить роман Януша Леона Вишневсь-
кого «Повторення долі», то з його визначенням, на нашу думку, є 
певні проблеми, адже там є риси як історії кохання (їх там кілька), 
так і сімейної саги чи психологічного роману. 

У цьому творі є головний герой. І це – всі персонажі роману: ста-
ра Добрислава Секерка (Секеркова); студент Якуб; Ася, дівчина з 
непростою долею; Казимеж Секерка, англійський льотчик, що наро-
дився і виріс у Польщі; Марцин разом зі своєю матір’ю, братами та 
їхніми родинами. Кожен із цих людей – головний герой власної істо-
рії. І власної долі. І ці долі повторюються. Так, Добрислава Секерка 
та хранителька музею Міра втратили своїх дітей. Різниця в тому, що 
Казимеж Секерка встиг подорослішати… 

Доля решти персонажів теж повторюється в деяких рисах. Так, 
45-річний Марцин та його подруга по інтернет-спілкуванню страж-
дають від самотності. Різниця в тому, що самотність Емілії спричи-
нена фізичною вадою, а Марцина – психологічною травмою. 

Не лише цими повтореннями цінний роман Вишневського. Дуже 
імпонує те, з якою любов’ю автор змальовує обидва світи: реальний 
в образі села Бичиці чи міста Новий Сонч чи країни США, та віртуа-
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льний – в образі чату для любителів коней. Ці два світи у Вишневсь-
кого – не вороги, а добрі сусіди. 

І на межі цих двох світів (у провінційному музеї) Марцин зустрі-
чає Емілію. Він ще не знає, що вона – на інвалідному візку. Але їхні 
долі мають спільні риси. Адже шок, пережитий тоді, коли Марцин 
зрозумів, що дівчина, яку він кохав, не відповідає тим ідеальним 
рисам, якими він її наділив, призвів до раптових нападів страху, які 
Марцин намагався побороти пігулками та походами до психіатра. 

Поступово страх минув, але до 45 років Марцин так і лишився 
самотнім. Ці напади страху призвели Марцина до певної інвалідності 
– психологічної. Інвалідність Емілії була фізичною – вона не могла 
ходити і, напевне, відвідала за своє життя набагато більше лікарів і 
спожила набагато більше ліків. Про перебіг хвороби Емілії автор 
детально не розповідає. 

Найцікавіше у романі – це знову ж таки повторення долі. Марци-
нової долі. Адже він, не знаючи про хворобу Емілії, знову пережив 
шок, коли побачив її на інвалідному візку. Страх повернувся до ньо-
го, та ненадовго. Образ покійної матері, яка теж послуговувалася 
візком, прогнав цей страх. «Синку… Обіцяю тобі, я навчусь! І ми ще 
станцюємо з тобою! От побачиш…7»  

Отже, є шанс, що ці двоє самотніх людей – Марцин та Емілія – 
більше не будуть самотніми. І це вселяє надію.  

                                           
7
 Оригінал поданої цитати російською – «Вишневский Я. Повторение судьбы»: Азбу-

ка-классика; СПб.; 2007. – Библиотека Альдебаран: http://lib.aldebaran.ru  
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Тысяча и одна ночь нашего века 
(статья-обзор) 

Мусієнко Ольга,  
студентка 3 курсу спеціальності  

«Видавнича справа та редагування». 
Кіровоградський інститут развитку  людини  

Університету «Україна» (денна  форма навчання) 
 

««««Человек, которого «Шантарам»Человек, которого «Шантарам»Человек, которого «Шантарам»Человек, которого «Шантарам»        не тронет до глубины не тронет до глубины не тронет до глубины не тронет до глубины души, души, души, души,     
либо не имеет сердца, либо мертв, либо не имеет сердца, либо мертв, либо не имеет сердца, либо мертв, либо не имеет сердца, либо мертв,     либо то и другое одновремелибо то и другое одновремелибо то и другое одновремелибо то и другое одновременннннонононо»»»». 

(Джонатан Кэррол) 
Книга… Последнее время мы все чаще забываем о её существовании, 

заменяя на более практичные электронные книги, которые не занимают 
слишком много места и могут содержать в себе не одну, а несколько 
книг. Но разве такая книга может заменить ту, которую отпечатали в 
типографии, разве электронная книга имеет запах еще не высохшей 
краски. Когда ты перелистываешь страницы, ты чувствуешь запах, запах 
книги. Хотя в наше время люди практически перестали читать книги не 
потому, что это им велели сделать, а потому что им не хочется. Но увы… 
Современные информационные технологии позволяют человеку читать 
книги в режиме он-лайн, или же Интернет настолько завладевает разу-
мом, что книги уходят на второй план. 

Но, к счастью, есть еще люди, для которых книга – это не просто 
кусок макулатуры, а источник знаний, эмоций, новых мыслей, впе-
чатлений. Не хочу особо хвастаться, но я тоже принадлежу к тем 
людям, которые почитают книгу и хранят традиции. Просто моя 
мама – библиотекарь и, наверное, этим и объясняется моя трепетная 
любовь к книгам. С детства очень любила читать, да и сейчас не 
упускаю возможности почитать что-то новенькое, эксклюзивное. 

По поводу любимых книг… Их очень много, многие десятки пе-
чатных изданий с переплетами, корешками, форзацами и т. п. По-
этому я буду отталкиваться от книги, которая меня поразила и дос-
тавила огромное удовольствие. Не так давно я, руководствуясь сове-
том своего милого друга, решилась прочитать одну небольшую кни-
гу, всего на 900 страничек. 

Это была она. Книга, сумевшая вызвать во мне бурю эмоций, за-
ставившая пересмотреть свои жизненные позиции. Это роман Грего-
ри Дэвида Робертса «Шантарам», который впервые был издан в Ав-
стралии, в 2003 году. В 2010 году вышел в России, а затем появился 
и на рынках Украины. Основой для книги послужили события из 
собственной жизни автора.  
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Основное действие романа разворачивается в Индии, в Бомбее 
(Мумбаи) в 1980-х годах. Главный герой — бывший наркоман и гра-
битель, сбежавший из австралийской тюрьмы, где отбывал девятна-
дцатилетний срок заключения. После некоторого времени, прове-
денного в Австралии и Новой Зелландии, по фальшивому паспорту 
на имя Линдсея Форда он приезжает в Бомбей. Благодаря личным 
качествам быстро заводит знакомых и друзей среди местных жите-
лей и живущих в Бомбее иностранцев. Крестьянка, мать индийского 
друга героя, нарекает его индийским именем Шантарам, что означа-
ет «мирный человек». Зарабатывает на жизнь, выступая в качестве 
посредника в мелких нелегальных сделках, поселяется в трущобах, 
где оказывает медицинскую помощь их жителям. Заводит множество 
знакомств в криминальных кругах. По доносу попадает в тюрьму, 
где в ужасных условиях проводит 4 месяца. После освобождения 
начинает работать на крупного бомбейского мафиози Абделя Кадер 
Хана, к которому испытывает почти сыновью любовь. Линдсей за-
нимается нелегальной торговлей валютой и золотом, затем фальши-
выми паспортами. В короткий промежуток времени погибают два 
его ближайших друга, не в силах оправиться от трагедии, Линдсей 
проводит 3 месяца в притоне, употребляя героин. Кадер Хан вытас-
кивает его оттуда, помогает преодолеть вновь развившуюся зависи-
мость от наркотика. Затем предлагает вместе отправиться в Афгани-
стан, на родину Кадера, оккупированный советскими войсками. 
Линдсей соглашается. Их караван везет инструменты, оружие и ме-
дикаменты отряду моджахедов, сражающихся недалеко от Кандага-
ра. В Афганистане погибают Кадер Хан и большая часть его отряда. 
Линдсею удается вернуться в Бомбей, где он продолжает сотрудни-
чать с мафией. В этом году на экраны по мотивам этого романа вы-
шел фильм с одноименным названием, продюсером которого высту-
пил известный голливудский актер Джонни Депп. 

Эта одна из тех книг, к которым нельзя оставаться равнодушным. 
Книга не похожа ни на что, она имеет свой стиль, свою душу. На 
протяжении романа можно испытать полную гамму эмоций: от радо-
сти до практически боли утраты. Такие яркие описания Индии, ее 
запахов, вкусов. Книга, которая увлекла с первых страниц. Автор так 
ярко описал все образы главных героев, пейзажи, события, что, чи-
тая, ты ощущаешь себя в этой книге, в этой Индии. 

В книге довольно интересно и подробно рассказывается о жизни 
индусов, собственно, все мои представления об этой нации теперь 
строятся на основе данной книги и фильма «Миллионер из трущоб», 
который по духу и необычности истории довольно похож на это 
уникальное произведение. Характеры персонажей раскрыты полно-
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стью, не возникает вопросов, почему кто-то поступает так или иначе, 
поскольку автор успевает вовремя вставлять отступления. В книге 
много диалогов, причем многие из них на философские темы, но 
философия в них проста, доступна для понимания и довольно не-
обычна, многие довольно заезженные темы показаны под другим 
углом, благодаря чему при чтении рассуждений о добре и зле не 
думаешь: «Ну сколько уже можно?» и не зеваешь, как обычно, а с 
интересом воспринимаешь информацию и начинаешь думать вслед 
за главным героем. 

Для меня это – не просто книга, это экскурс по Индии, это жизнь 
как она есть, без преувеличения. Так как у меня знакомые ездили в 
Индию и не раз, да не на одну неделю, то, когда я начала ее читать, 
то была в легком шоке... Дело в том, что все рассказанное очевидца-
ми есть в этой книге. Именно те ощущения, эмоции и истории, 
именно на том душевном подъеме, удивительно, насколько сходятся 
впечатления об Индии разных людей и автора книги. 

Книга пестрит интересными афоризмами, в ней речь льется имен-
но так, как там и разговаривают. Дело в том, что в Индии если гово-
рят на английском – то на старом (не зря ее когда-то называли Бри-
танской Индией), обращаясь не просто: «Как Ваше имя?», а «Как 
Ваше благородное, красивейшее имя, прекрасный человек?». Пом-
ню, когда подруга мне это рассказывала, было чудно, но когда все 
это прочла в книге, было уже ощущение дежавю… 

То, что она, книга, достаточно большая – совершенно не изъян, так 
как истории текут рекой, описываются и традиции, и ремесло, сама 
жизнь людей и их ценности, характеры персонажей, их чувства, все это 
плавно переходит от одного к другому, нет рутины. Окончание  меня не 
разочаровало, хотя были уже подозрения, где-то в середине книги, что та 
ниточка, которой автор держал читателя, поистончилась. 

Книга с самого начала захватывает своей реальностью и необыч-
ностью. 

Вот отрывок, который характеризует как нельзя лучше Индию: «По-
всюду бросался в глаза контраст между тем, что было мне хорошо зна-
комым и непривычным. Повозка, запряженная буйволами, остановилась 
у светофора рядом с модным спортивным автомобилем. Мужчина при-
сел, чтобы облегчится, за сомнительным укрытием в виде тарелки спут-
никовой антенны. Электропогрузчик разгружал товар с древней колыма-
ги на деревянных колесах. Далекое прошлое настойчиво пробивалось 
сквозь барьеры времени в собственное будущее». 

На самом деле индийцы – народ очень добрый, но для того, чтобы 
выжить, нужно бороться, – это их принцип жизни.  

«Шантарам» – это тот роман, который обязательно нужно прочитать. 
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РОЗДІЛ 4 
VKONTAKTE:  ТАКИМИ СVKONTAKTE:  ТАКИМИ СVKONTAKTE:  ТАКИМИ СVKONTAKTE:  ТАКИМИ СТУДЕНТАМИ ТУДЕНТАМИ ТУДЕНТАМИ ТУДЕНТАМИ     

ППППИИИИШАЄТЬСЯ НАШ УНІВЕРСИШАЄТЬСЯ НАШ УНІВЕРСИШАЄТЬСЯ НАШ УНІВЕРСИШАЄТЬСЯ НАШ УНІВЕРСИТЕТТЕТТЕТТЕТ    
 

 
Світ врятує не лише Краса, а й Любов 

(нарис) 
Луценко Роксолана, 

студентка 5 курсу спеціальності  
«Українська мова та література». 

Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 
 

Жінка зазвичай уособлює красу, відданість,  любов і ще багато 
чеснот. Хто з письменників не писав про неї, хто з художників не 
малював її? Бо жінка − це початок! Початок людського життя і всьо-
го, шо є в тому житті. Ми завжди її бачимо красивою. Чи ви колись 
чули, що мама некрасива? Найкрасивіша! А кохана була в когось 
некрасива, а наречена, а донечка?...Ні! Звичайно ж, ні! 

І красива жінка не фірмовим шматтям чи макіяжем, а тією неуда-
ваною привабливістю і гідністю, що ними завжди відзначалися наші 
жінки. Я хочу познайомити вас із такою надзвичайною жінкою. Це 
колишня студентка Університету « Україна», яка навчалася з 2002 до 
2007 роки в Інституті філології та масових комунікацій за спеціаль-
ністю «українська мова та література», працювала на посаді методи-
ста кафедри української мови та літератури, заступника директора 
Інституту філології та масових комунікацій, − Любов Олександрівна 
Балухо. 

Наша перша зустріч відбулася шість років тому. За столом сиділа 
жінка середнього віку, зосереджено щось писала, жодним рухом чи 
поглядом не виказувала свого зацікавлення нашою розмовою із заві-
дувачкою кафедри Зінаїдою Олександрівною Сергійчук. 

Із часом ми познайомилися ближче, часто спілкувалися, і я від-
крила для себе багато таких граней характеру цієї жінки, які, здава-
лося б, не можуть поєднатися в одній людині. 

Кажуть, що ім'я, яке дають нам при народженні, це своєрідний 
код особистості. Ось і Любов Олександрівна не просто Любов, Лю-
ба. Вона живе, люблячи життя, людей, роботу, свою сім'ю, своїх 
рідних. Колись вона мені сказала: «Всю свою силу, вміння, все, що в 
мене є, хочеться віддати своїм рідним». 
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У свою чергу вона люба − люба дружина, мама, бабуся, колега. 
Вона з любов'ю ставиться до своєї роботи, вміє створити затишок... 
Коли ти приходиш на роботу наприкінці семестру, несучи кілька 
пачок перевірених минулої ночі завдань, а по дорозі в деканат при-
хопив парочку відомостей на залік, ти забуваєш, що через кілька 
тижнів Різдвяні свята. Але, зайшовши на кафедру, відчувши запах 
хвої, побачивши яскраві ялинкові прикраси, з радістю згадуєш, що 
скоро свято, і повертаєшся до нормальних людських думок про своїх 
рідних. І навіть не здогадуєшся в цю мить, що це Любов Олександрі-
вна потурбувалася і про гілочку ялинки, і про яскраві кульки аби 
нагадати, що в житті є радість, є свято, є близькі люди, які вас люб-
лять і чекають. 

А коли у вас день народження, то вона про вас не забуде, і ви 
одержите вітальну листівку, на якій буде зображено ваше усміхнене 
обличчя, і будуть написані поетичні рядки, складені цією жінкою 
саме для вас. Бо пише вірші Любов Олександрівна ще з 10 річного 
віку, і пише про все: про почуття, про природу, про все, що бачить і 
відчуває. А ще Любов Олександрівна малює маслом пейзажі, натю-
рморти. На стінах її квартири висять картини, написані її рукою. 
Каже, що мріяла бути архітектором, але не склалося. Займалася пи-
санкарством. Навчала студентів Університету розписувати крашан-
ки, розповідаючи про народні промисли на заняттях з народознавст-
во. І за що б не бралася наша Люба, все набуває в неї значущості. 
Може тому, що ставиться до всього, що робить, з великою відпові-
дальністю. Обрала тему дипломної роботи «Урбаноніми Києва», де 
досліджувала 476 назв вулиць міста Києва в історичному і лінгвісти-
чному аспектах. Її робота була високо оцінена не лише як дипломна, 
а і як наукова. На всеуніверситетському конкурсі дипломних робіт 
здобула призове III місце.  

Отож, за що б не бралася наша студентка Люба, колега Любов 
Олександрівна, все робить з великою любов'ю. А ми з любов'ю і по-
вагою ставимося до неї.  

І тоді хто заперечить, що світ врятує не лише Краса, а й Любов. 
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Квест з нагоди Міжнародного дня захисту дітей 
(оглядова стаття) 

Клімов Олександр, 
студент 3 курсу спеціальності «Правознавство». 

 Горлівський регіональний інститут 
(денна форма навчання, Донецька обл.) 

 

У Горлівському регіональному інституті Університету «Україна» 
навчається багато студентів із обмеженими фізичними можливостя-
ми. Саме про них мені й хотілося б розповісти. 

Як відомо, в Університеті «Україна» створено практично всі умо-
ви для того, щоб студенти з особливими потребами могли без пере-
шкод отримувати необхідні знання. Це, без сумніву, має дуже велике 
значення. Проте важливим також є і психологічний аспект, тому що 
в цьому вищому навчальному закладі такі студенти мають змогу 
реалізувати себе як особистість, втілити у життя свої творчі задуми і 
дізнатися багато нового та цікавого. 

Студенти з інвалідністю беруть участь у багатьох конкурсах та 
фестивалях, таких як «Сяйво надій», «Університетське літо». Також 
вони разом із активістами самоврядування організовують та прово-
дять різноманітні культурні заходи, благодійні акції, тренінги. 

Особливо мені сподобався розважально-інтелектуальний масовий 
захід, який організували волонтери інституту в міському парку куль-
тури та відпочинку імені Горького з нагоди Міжнародного дня захи-
сту дітей. Традиційно наші студенти вирішили зробити для дітей 
свято і влаштували їм квест. 

Суть цього квесту (квест − англ. quest − пошуки − гра, що потре-
бує від гравця вирішення інтелектуальних завдань для досягнення 
мети) полягала в тому, що діти повинні були бігати територією пар-
ка, шукати підказки та пазли, виконувати різноманітні завдання. 

Для того, щоб квест був цікавішим, студенти вирішили зробити 
костюми героїв. Дітям це дуже сподобалось: тут були і Цезар із Кле-
опатрою, й Ангел, пірати з корабельним щуром та скринькою, Олек-
сандр Македонський та гладіатор із мечем, Шехерезада та султан, 
веселі клоуни з велетенськими м’ячами та багато інших персонажів. 
Вони грали з учасниками та давали дітям нові завдання, за виконан-
ня яких вони отримували нагороду: частини пазлів, на яких було 
зображено видатні місця парку. 

Усіх учасників квесту було розділено на три команди. До кожної 
команди прикріплено декілька волонтерів, які допомагали дітям у 
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вирішенні складних, але дуже цікавих завдань. В якості завдань, які 
повинні були перевірити силу, розум та командний дух учасників 
квесту, були: підвісна дорога з обручів, шовковий тунель із павутин-
ням, битки з м’ячів, гральні піратські кості тощо. Кожна команда 
мала карту парку, на якій було позначено основні станції квесту. Усі 
групи проходили квест за окремим сценарієм. 

Хочеться зауважити, що протягом усього квесту як у дітей, так і у 
студентів був дуже піднесений настрій. Дітям хотілося перемогти у 
квесті, студенти були раді їм у цьому допомогти. Взагалі, всі учас-
ники отримали величезне задоволення та багато позитивних емоцій. 

Цей квест дав дітям можливість не тільки весело провести час, 
але й дізнатися багато цікавого з історії рідного міста. Наприкінці 
заходу його найактивніших учасників було нагороджено грамотами 
та призами. 

Я впевнений, що всі волонтери і діти, які брали участь, надовго 
запам’ятають цей квест і збережуть про нього приємні спогади. 

Звісно, підготовка квесту зайняла дуже багато часу, але результат 
був того вартий. 

Хотілося б зауважити, що студенти з особливими потребами бра-
ли активну участь у підготовці та проведенні квесту. Так, у ролі ве-
дучого квесту та ігротеки виступав студент-інвалід 2 групи Олек-
сандр Петров. Його манера комунікації, позитивна енергетика та 
завзяття надали святкового настрою усьому заходу, без уваги не за-
лишилися не тільки діти, а й дорослі. 

Слід зазначити, що, окрім Сашка, ще п’ятеро студентів із особли-
вими потребами брали участь у квесті як волонтери, персонажі квес-
ту, допомагали дітям на етапах квесту та ін. Це були люди з різних 
курсів та спеціальностей, але, їх об’єднала участь в одній спільній 
справі, чим всі вони були дуже задоволені. 

Я вважаю, що їхнє прагнення допомогти – це одна зі складових 
того психологічного моменту, про який згадувалося на початку моєї 
статті. Іншими словами, ці студенти вирішили допомогти не тільки 
тому, що це – один зі способів виявити та реалізувати себе як особи-
стість. Вони допомогли тому, що розуміють, наскільки важлива 
будь-яка допомога для інших людей. Вони розуміють це як ніхто 
інший, оскільки самі часто потребують допомоги. Водночас вони 
також намагаються допомогти іншим людям, й у них це виходить. За 
це і хочеться їм подякувати та побажати успіхів! 
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Еволюція студента  
(нарис) 

Кубанкова Лариса, 
студентка 1 курсу спеціальності «Фізична реабілітація». 

Горлівський регіональний інститут Університету «Україна» 
(заочна форма навчання, Донецька обл.)  

 

Будинок без архітектурних викрутасів із ошатною вивіскою «Го-
рлівський регіональний інститут Університету «Україна», заклопо-
тані викладачі, усміхнені та енергійні студенти – таким уперше по-
бачила я цей навчальний заклад. 

Із перших днів закрутилося інше життя – студентське, зі своїми 
новими правилами та обов’язками, вимогами та цілями. Необхідно 
було працювати, змінюватися та спостерігати. Таким чином, протя-
гом певного часу стало помітно, що, незважаючи на вдавану однорі-
дність, усі студенти відрізняються залежно від віку, курсу та навіть 
спеціальності, на якій вони навчаються. 

Так, студент-першокурсник вирізняється з натовпу трохи загуб-
леним виразом очей  – часто у перші три місяці після початку занять 
можна побачити студентів, які заблукали в коридорах інституту в 
пошуках своєї аудиторії чи бібліотеки. Вже не школяр, але ще не 
студент. Такі час від часу називають своїх викладачів «учителями» 
та з веселим гомоном діляться новинами і враженнями на порозі до 
інституту. 

Другий курс – це ті, які вже спробували смак першої сесії, прак-
тичних та семінарських занять, курсових та контрольних проектів. 
Поважні, горді за свої досягнення, прагнуть більшого – здається, 
ніби можуть дістати зірку з небес, вони вирізняються більш свідо-
мою поведінкою, вчаться оперувати професійними термінами та 
звисока дивляться на оточуючих. 

Третій курс – це час сумнівів. Чи ту дорогу я обрав? Чи стану я 
гарним фахівцем, гідним носити ім’я випускника інституту «Украї-
на»? З’являються зачатки професійної свідомості, схильність захи-
щати честь обраної справи. Юристи конкурують з економістами, а 
інженери вважають технічні спеціальності більш корисними, ніж 
якась «соціальна робота». Курсові та контрольні роботи вже не жа-
хають, але сесія ще залишається загрозою. У третьокурсників 
з’являються також зачатки лідерства та схильність до патронажу – 
вони вже можуть виступати в ролі наставників для «зелених» перва-
чків, допомагати їм у навчанні та радити, як вести себе у складних 
ситуаціях. 
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У студентів четвертого курсу на носі державні іспити, перші за-
хисти дипломних проектів. Усе, що вони вчили протягом чотирьох 
років, буде просіяно та підлягатиме ретельному аналізу. Самовпев-
неність у них межує із зухвалістю, але невідома небезпека робить 
такими ж боязкими дітьми-першокурсниками, як і три роки тому. 

Спеціалістам та магістрам уже не потрібно нікому нічого доводи-
ти – спокійні, вони пишуть магістерські кваліфікаційні роботи, спе-
речаються зі своїми науковими керівниками, планують своє подаль-
ше життя за стінами ВНЗ, із якого випурхнуть дипломованими фахі-
вцями менше, ніж за рік. Можна назвати їх вінцем праці педагога – 
показником якості знань, що надбали в інституті, його обличчям та 
гордістю. 

При всіх цих розбіжностях студентська братія залишається єди-
ною, постійно вируючою, допитливою, схильною до пізнання ма-
сою, що з нестримною цікавістю всотує нову інформацію, вивчає 
інновації та трансформує їх у творчому пориві. 

За п’ять років вони проходять великий шлях від школяра до Про-
фесіонала. Як перша людина взяла до рук кам’яну сокиру, так і су-
часний студент у пошуках знань бере до рук книгу та перетворюєть-
ся у дещо нове, особливе, своєрідне – патріота, ученого, інтелігента, 
культурну та освічену людину, – основу благополуччя рідного краю, 
гордість рідної alma mater. 

Велике щастя – не боятися змін, а приймати їх із вдячністю, вчи-
тися, мінятися та радувати своїх рідних, педагогів власними досяг-
неннями. Цьому буду вчитися і я, і це – один із найліпших дарунків, 
який я виплекаю у собі за роки навчання. 

Мабуть, для того й ішли студенти до вищого навчального закладу 
– пізнати, змінити світ навколо, зробити його кращим, привабливі-
шим, у запалі молодості розкрити грані світу, до того непізнані, 
знайти друзів та навчитися цінувати все, що дає життя. 
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РОЗДІЛ 5 

РОДЗИНКИ ІСТОРІЇ МОГРОДЗИНКИ ІСТОРІЇ МОГРОДЗИНКИ ІСТОРІЇ МОГРОДЗИНКИ ІСТОРІЇ МОГО МІСТАО МІСТАО МІСТАО МІСТА    
 
 

Сплетіння епох 
(репортаж) 

Скрипник Вікторія,  
студентка 3 курсу спеціальності  

«Видавнича справа та редагування». 
Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 

 
Не всі кримські містечка стають нецікавими для відпочинку після 

завершення курортного сезону. Окрім теплих берегів, український 
Південь має чим пишатися: багатою історичною та культурною спа-
дщиною, дивовижною в будь-яку пору року природою та гостинніс-
тю аборигенів. Особливе місце в намисті узбережжя Чорного моря 
посіла Євпаторія – перлина Західного Криму. 

…У монотонну мелодію сплесків свинцевого, неспокійного моря 
вплітається акомпанемент піднятого вітром із сонної землі листя. 
Сумно похитують голими гілками дерева, ліхтарі горять через один; 
на євпаторійській набережній – жодної людини аж до самого пово-
роту. Про нещодавнє, ледь відчутне ще літо нагадують тільки збляк-
лі афіші на стінах спустілих ресторанів: «…ліп Кіркоров 19.07», 
«26.08 GUF на Malibu», «Тільки 02.08 – Діана Арб…». Скінчилася 
пора гастролей зірок, відпусток і тепла. Кінотеатр «Отдых» під від-
критим небом заливають дощі, а під час прогулянки від нього до 
самої Дуванівської, «парадної» вулиці міста, можна зустріти лише 
кількох божевільних, що попри штормове попередження вирішили 
пройтися набережною. Деяка жвавість спостерігається тільки біля 
точок із гарячою кавою та хот-догами. 

Але Євпаторія славиться не лише своїми золотавими пляжами, 
цілющим озером Мойнаки та найбільшою кількістю сонячних днів у 
Криму – на жаль, і вона є обмеженою. В останні роки місцева влада 
працює над зростанням туристичного авторитету міста. Ось уже 
прокладено екскурсійний маршрут «Новий Єрусалим», який охоп-
лює найвизначніші історичні місця: Свято-Миколаївський собор 
(визнаний найбільшим і найкрасивішим у Криму!), мечеть Джума-
Джамі, Текіє дервішей (мусульманський монастир), Вірменський 
православний храм, Одун-базар (пам’ятка 10 століття, єдині вцілілі 
ворота середньовічної фортеці Гезлев) та унікальний храм – Караїм-
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ські кенаси. Окрім цього, в Євпаторії діють греко-католицька церква 
Святого пророка Іллі та синагога. Загалом – сім діючих конфесій! 

Така інтернаціональність додає місту непередбачуваності й особ-
ливого колориту. Здається, навіть повітря просякнуте ним: над набе-
режною лунає голос мулли, що сповіщає про вечірній намаз, над 
вологою землею подекуди в’ється ароматний дим вірменських шаш-
личних, а біля Кенасів – зовсім фантастичні запахи. 

У темряві осіннього вечора яскраво виділяється скляна піраміда, 
підсвічена зсередини м’якими лампами. Якщо заглянути в неї, мож-
на побачити звичайнісіньку яму… Звичайнісіньку? Та це ж археоло-
гічні розкопки Керкінітиди, першого на цьому благодатному місці 
поселення! Око туриста або місцевого жителя, хоча більшість із них 
уже не раз бачила цю картину, вихоплює стародавні амфори, залиш-
ки іншого посуду та навіть статуй. 

Євпаторійці насправді пишаються тим, що їхнє місто має більше 
ніж 2500-річну історію. «Керкінітида-Гезлев-Євпаторія» – такі напи-
си можна побачити по всьому місту. А що вони означають, знає ко-
жен школяр. У освітніх заходах часто проводяться творчі конкурси, 
що виховують у дітях бажання дізнатися більше про минуле своєї 
малої Батьківщини. 

Земля вже охолола, вона тепер узагалі швидко втрачає накопиче-
не за день тепло. А от море ще зберігає останні дари сонця, і бриз 
миттєво змінює напрям. Віє чимось специфічним – не треба дивува-
тися, це сірководневі випаровування з озера Мойнаки. Окрім цілю-
щих грязей і ропи, воно дає сіль. До речі, сіль ця вважається однією з 
найбільш якісних у світі: вона неймовірно біла та дуже корисна. Са-
ме відкриття корисних для здоров’я властивостей Мойнак сприяло 
розвитку Євпаторії як курорту в середині ХІХ століття. 

Непомітно коротенька Дуванівська перетікає в головну площу мі-
ста – Театральну. Тут красуються кілька будівель, зведених ще за 
царя Миколи ІІ: маленька й ошатна, ніби лялькова мерія, кругла з 
колонами на широкому фасаді бібліотека ім. Пушкіна, театр, у якому 
співав ще Шаляпін… Узагалі, багато всесвітньо відомих людей за-
лишили свої імена в євпаторійському літописі. Тут якийсь час жили 
Анна Ахматова й Ілля Сельвінський, лікувалися Леся Українка, Во-
лодимир Маяковський та Адам Міцкевич… А приїзд царської роди-
ни за кілька місяців до сумнозвісної революції став узагалі неймові-
рною для провінційного містечка подією: велася навіть відеозйомка, 
уривок із якої зберігся  донині. 

Євпаторія пам’ятає все. Меморіальні таблички, встановлені на 
будинках і санаторних корпусах, нагадують про міцний зв'язок епох, 
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який тут відчувається особливо гостро. І навіть, якщо ненаситне мо-
ре назавжди позбавить Євпаторію основної гордості, тобто пляжів, 
вона виживе, бо місто, що пережило набіги скіфів, гунів, турок, ко-
заків, «білих», «червоних», німців, місто з 2500-річним досвідом 
існування у вогні нескінченних війн та революцій просто не може не 
бути. 

 
 

Від вулиць і мурів Хуста віє століттями 
(оглядова стаття) 

Попович Неля,  
студентка 4 курсу спеціальності 

 «Соціальна робота». 
Карпатський інститут підприємництва  

Університету «Україна», 
(денна форма навчання) 

 
Закарпаття – це мальовничий край із чудовими ландшафтами, які 

приваблюють туристів не тільки з України, а й із усього світу. Це 
край мальовничих гір і долин, зі своєрідною красою. Край, де жи-
вуть хороші, приємні та гостинні люди. 

Саме в цьому прекрасному куточку розташоване невелике місто, 
що зветься Хуст. Місто з красивими вулицями і закутками, від яких 
віє століттями, з місточками, перекинутими над річкою Хустець, що 
з’являються несподівано то тут, то там. Хустові вже понад 900 років, 
й історія його є досить складною. Має містечко декілька історичних 
пам’яток, найвизначнішою серед них є середньовічний замок. 

Хустський замок було засновано угорським королем Ласло I Свя-
тим 1090 року для захисту від уторгнень половців. Перша згадка про 
місто Хуст відноситься до 1329 р., коли Хуст і Тячів отримали від 
короля Карла Роберта привілеї і статус «королівських міст». 

Зараз руїни замку ледь проглядають через крони дерев, а колись 
місцева фортеця славилася своєю неприступністю — і її добре було 
помітно на незалісненому схилі. 

У 1242 році ординці зруйнували замок, та твердиню швидко від-
новили. За мурами твердині стояв королівський гарнізон під приво-
дом коменданта фортеці. Головним призначенням фортеці був конт-
роль над соляними караванами по Тисі. Недарма ще в кінці XIV ст. 
власник замку, Іоанн Перені, повчав сина: «Сіль без Хуста, а Хуст 
без солі не варті нічого». 
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Після 1526 р. замок, як і місто, перейшов до Трансільванського 
князівства. У 1577 р. фортеця була реконструйована та зміцнена. 
Коли в 1660 р. турецьке військо увійшло в Мараморощину, яничари 
не насмілилися брати Хуст, а відправили в замок делегацію, у складі 
котрої був мандрівник і автор багатотомної «Книги подорожей» Ев-
лія Челебі. Він порівняв Хустську фортецю із твердинею Іскандер, 
бо «висота її башт сягає небес». У 1709 р. у фортеці відбувся загаль-
нотрансільванський сейм прибічників князя Ференца ІІ Ракоці. 

Замок складався з верхнього та нижнього дворів. На верхньому 
містилися житлові будинки, господарські споруди (серед яких, по-
дейкують, була навіть корчма) і колодязь глибиною 160 м. Кажуть, 
до води докопати так і не вдалося — тому на нижньому замку, окрім 
житлових споруд, казематів, тюрми та церкви, містилися великі ре-
зервуари для води. Мав замок ще й конюшні, кузню, пекарню та 
кухню. А за іншими переказами, через зберігання у замку солі вода 
була занадто солоною — й у захисників Хуста випадали зуби. 

Дорога-серпантин і сьогодні веде до в’ їздної брами та сусідньої 
башти. Ці дві частини замку було поєднано вузьким проходом, що у 
разі потреби перетворювався на мишоловку для ворога, який знахо-
дився під прицілом із усіх сторін. 

Ще одна в’ їздна брама охороняла внутрішню частину замку. Пе-
ред нею було викопано рів глибиною в 8,5 м, через який вів переки-
дний міст. На стінах внутрішнього замку стояла найбільша гармата 
фортеці, яка щоранку сповіщала пострілом про прихід нового дня. 
Порох зберігався у двох місцях: у підвалах кілеподібної вежі Ферди-
нанда І (1554) біля внутрішньої брами та в Бубновій вежі у північно-
західному куті замку. Під час великої бурі 3 липня 1766 р. у замок 
тричі влучали блискавки. Після першого удару запалав дах фортеці, 
а третій влучив у порохівню. Вибух наніс фортеці істотні пошко-
дження, 1776 року королівський гарнізон його залишив. 

Не менш цікавою пам’яткою міста є Лютеранський храм св. Єли-
завети. Його гострий шпиль чудово видно із Замкової гори. Це дру-
гий, після замку, релікт минувщини у Хусті. Ця святиня розташована 
на жвавому перехресті в центрі міста, але відділена від гамірної ву-
лиці високою мурованою огорожею. 
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Пізньоготичний храм звели у XIV-XV ст., а про його оборонний 
характер нагадує кам’яний мур навколо. У процесі реставрації 2005 
р., коли на вежі храму з’явилися ошатні башточки, в інтер’єрах було 
знайдено цікаві фрески  XV ст., що зображують лицарів в обладун-
ках. На жаль, роздивитися розписи заважає балкон хорів. Трохи далі 
розташований римо-католицький костел св. Анни (XVIII ст.), зведе-
ний із каміння зруйнованого замку. 

Прогулянка містом познайомить із діючою синагогою (ХІХ ст). 
Непоказна зовні, зсередини споруда вражає прекрасними настінними 
розписами. Синагога відновила свою роботу 2000 р. 

Зазначені пам’ятки Хуста не повною мірою відображають усю 
його багатогранність, і саме цей факт змушує багатьох туристів при-
їздити в містечко для більш досконалого його вивчення. 



 

 57 

РОЗДІЛ 6 
FREESTYLEFREESTYLEFREESTYLEFREESTYLE (ВІЛЬНА ТЕМА) (ВІЛЬНА ТЕМА) (ВІЛЬНА ТЕМА) (ВІЛЬНА ТЕМА)    

 
 

Любов і байдужість 
(нарис) 

Зенкевич Марина, 
студентка 4-го курсу спеціальності  

«Видавнича справа та редагування». 
Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 

 
Люди починають цінувати, коли втрачають. А ще, коли людини 

немає поруч, то їм здається, що з нею було б ліпше. Свого часу я теж 
так вважала. 

Я ніколи не бачила свого батька. У моїй уяві він був доброю  
порядною людиною. Я ніколи не думала про ті причини, які спону-
кали його залишити мене. Він був ангелом особисто для мене. Кож-
ної ночі він приходив у мої сни. Я бачила його ласкаві карі очі. У тих 
очах читалася турбота. Я не хотіла прокидатися, я хотіла ще трішеч-
ки побути з батьком, хоча б уві сні. Високий сивий чоловік пригор-
тав мене до себе і пошепки казав, що буде зі мною завжди поруч.  
На фотографії я бачила зовсім іншу людину: молодий сором'язливий 
чоловік, і краєм ока видно трохи зарозумілості… Та для мене існував 
саме створений мною образ. І я полюбила цей образ як рідного  
батька.  

Я не відчувала до нього ненависті, не відчувала й сильної любові. 
Він просто був мені необхідний. Я уявляла нашу зустріч сотні разів. 
Але йшли роки й одного разу я запитала себе: «А чому він не шукає 
мене?» Йому було простіше це зробити, маючи нашу адресу. Я не 
гнівалася, а просто чекала тієї хвилини, коли ми зустрінемось і він, 
нарешті, зрозуміє, що він – це я, а я – це він. Мені в дитинстві гово-
рили, що ми з батьком дуже схожі. Я хотіла пізнати цю людину, роз-
казати про свої проблеми. Найбільше я мріяла про батьківську під-
тримку. Мені навіть здавалося, що мене ніхто не розуміє. У такі  
моменти я згадувала, що десь у цьому світі є людина, яка розумітиме 
мене з півслова і треба лише трішки почекати. Я уявляла, як ми 
з батьком сядемо пити чай, і я розкажу йому про все своє життя. 
Розкажу правду. Як часто мені його бракувало і про ті сни, після 
яких не хотілося прокидатись. Більше всього я хотіла розказати  
йому, що у мене був другий батько, який уважав, що я дуже мала 
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і нічого не розумію. Намагався купувати мені подарунки, дуже часто 
грався зі мною. Але я знала, що він – «не справжній». Я знала, що 
мій батько покинув мене, і чекала його повернення усім серцем. Він 
вимагав називати його татом. Проте я так і не змогла. Я боялася зра-
дити тобі, бо я знала, що ти повернешся.  

Одного разу в Інтернеті я знайшла резюме. Воно належало моєму 
батькові. Три дні я намагалася набрати номер, щоб зателефонувати, 
але мені не вистачило сміливості. Через тиждень зателефонувала, 
домовилася про зустріч. 

Я їду в автобусі тією ж самою дорогою, що і завжди, а серце  
готове вирватись із грудей. Я п'яна від щастя. У мене зустріч із моїм 
справжнім батьком. Емоції переповнюють мене. Про нашу зустріч 
ніхто не знає. Я виходжу на платформу в метрополітені і шукаю 
очима свого батька. Десь поруч має бути чоловік з добрими карими 
очима. Але його немає. Я відчуваю на собі оцінюючий погляд  
і повертаюся. Поруч зі мною стоїть високий чоловік із похмурим 
обличчям. Самовпевненим поглядом він дивиться вперед, але нічого 
не бачить. Я підходжу, вітаюся... Не пам'ятаю, як ми вийшли на  
вулицю, зайшли в якесь кафе. Я думала лише одне: «Невже це мій 
батько?»  

Батько зміряв мене холодним поглядом, який затримав на мені не 
більше, ніж на стільці, що стояв поряд. Зверхньо позираючи, він 
розповів щось про своє життя. Він запитав у мене про моє життя 
скоріше з вічливості, аніж із цікавості. Під час зустрічі я дізналася, 
що він навіть не збирався мене шукати. Батько сказав, що не було 
сенсу. І якщо колись він хотів повернутися, то зараз уже пізно. Він 
не залишив мені своєї адреси і навіть більше не зателефонував. 

Я їхала додому тією ж самою дорогою, але так і не змогла впізна-
ти її до кінця. Уперше в житті я відчула… байдужість. Раніше люди 
викликали в мене різні почуття, але я ніколи не знала, як це, коли ти 
не відчуваєш нічого. В один момент я забула всі ті сни, образ мого 
батька стерся з пам'яті. Забула добрі ласкаві карі очі. Я пам'ятаю 
лише холодний, як залізо, погляд і його байдуже ставлення до мене. 
Так не дивляться на людей, так дивляться тільки на предмети.  

З часу нашої зустрічі пройшло декілька років, а я й досі нічого не 
відчуваю. Спершу я думала, що втратила батька. Але не можна втра-
тити те, чого не існує. 
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Наша сучасність 
(есе) 

Зенкевич Марина, 
студентка 4-го курсу спеціальності 

 «Видавнича справа та редагування». 
 Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 

 
Обрати професію для людини — серйозний крок, який є виріша-

льним у подальшому житті. Можна навіть сказати, що це – «квиток 
у життя». Та чи бачили ви коли-небудь людину, яка прагне стати 
Людиною? Озирніться навколо. Чи знаєте ви цінності тих людей, які 
вас оточують? Наші мрії стали зводитися до отримання певних мате-
ріальних благ. Ви бачили, як ставляться до бідних людей? Про таких 
часто кажуть, що в них не вистачило розуму забезпечити родину. 
І невже цинічна, самозакохана особа, яка звикла до розкошів і ком-
форту, є зразком такої Людини?.. 

Декілька днів назад я їхала в метро і побачила дивну картину. Жі-
ночка років п’ятдесяти, убого вбрана, згорблено крокує по вагонах 
метрополітену, спираючись на палицю. Вона протягує руку і просить 
допомоги. Обіцяє за всіх молитися й бажає кожному щастя. І дивно 
те, що у жінки доглянуті нігті з французьким манікюром. Виникає 
питання: їй дійсно потрібна допомога чи це такий сучасний спосіб 
заробітку?.. І чи шкода вам таку жіночку?.. 

Одного разу ми з однокурсником вирішили посидіти після занять, 
попити кави і просто поспілкуватися. Ми сіли на лавці, під якою 
лежала купа порожніх пляшок. Відразу ж до нас підійшла старенька 
жінка, запитала, чи можна забрати пляшки. У жінки були сірі сумні 
очі. Можливо, мені здалося, але я побачила в них сльози. Їй було 
сімдесят із чимось років, з ранку до вечора вона  роздавала рекламу 
в метро, а ввечері, повертаючись додому, збирала порожні пляшки. 
Грошей вистачало, щоб заплатити за ліки й комунальні послуги. 
Жінка зібрала пляшки в невеличку стару сумку і повільно пішла 
додому, дивлячись своїми печальними очима на цей світ, — такий 
великий і повний несправедливості. З того часу я не можу дивитись 
в очі старим людям. Я ніби відчуваю за собою провину за їхню не-
спокійну старість.  

Кожного дня, їдучи в університет на заняття, я зупиняюся біля 
метро, щоб попити кави. І так само, кожного дня, до мене підходять 
молоді хлопці з проханням дати їм дві гривні на маршрутку. Розпо-
відають різні історії, у які я зовсім не вірю. Спочатку я не звернула 
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увагу на їхній зовнішній вигляд і алкогольний перегар. Але коли 
такий юнак, отримавши гроші на автобус, зник біля місцевої «розли-
вайки», моє співчуття як рукою зняло. Деякі з них ховають очі під 
чорними окулярами, а коли звертаються до мене, то називають пані 
або мадам. У мене немає бажання допомагати таким людям.  

Після таких випадків дуже важко вірити людям. Сумно, що, до-
помагаючи, не знаєш — дав ти гроші шахраю чи справді допоміг 
людині.  

Люди перестали вірити в себе, деякі, втративши роботу, почина-
ють пити, замість того, щоб шукати нову. Погляньте на цих людей, 
які, не знаючи міри, п’ють на свята, коли їм весело, і так само п’ють, 
коли їх спіткає невдача. Мені боляче дивитися на тих молодих хлоп-
ців, яким ще не виповнилося двадцять п’ять років, а вони вже мають 
проблеми з печінкою. І таких зараз, на жаль, багато. І невже нині 
це – всі наші цінності?.. Я сто разів бачила, як у людей від алкоголю 
світяться очі, а наступного дня ці самі «світлячки» стають туманни-
ми і погаслими. Але чомусь саме алкоголь нині став для людей вели-
кою цінністю. 

І, живучи в таких умовах, де важко відрізнити правду від неправ-
ди, ми все одно повинні залишатися людьми. Це наше призначення, 
наша мета. Кожен має свої мрії, ставить собі цілі у житті. Та не ко-
жен задумується над правильністю своєї мети. Зробити кар’єру, по-
будувати дім, створити сім’ю? І це все? І невже ви хочете, щоб ваша 
дитина стала частиною такого суспільства? Жадібного, брехливого, 
жорстокого…  

Нам треба стати справжніми людьми, а не звірами. Бути ціните-
лем людських душ, а не одягу, прикрас і грошей. Дорожити тими 
моментами і людьми, які більше ніколи не повторяться. 

 
 

Размышления грустного клоуна 
(эссе) 

Столюк Ольга, 
студентка 4 курсу спеціальності 

«Видавнича справа та редагування». 
Університету  «Україна» (денна форма навчання. м. Київ) 

 
Знаете, что меня всегда раздражало в людях? 
Это их высокомерие, наигранность, и когда они считают себя 

выше и лучше всех, не смотря на то, что по сравнению с этим чело-
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веком даже самый потерянный для общества индивид будет гораздо 
приятнее восприниматься обществом, чем он. 

Последнее время мне начинает казаться, что скоро мир захлебне-
тся в потоке злости и идиотизма человеческих поступков. В совре-
менном мире утерян вкус к красоте человеческой души. Особенно 
это относится к жителям мегаполисов. 

Вы никогда не обращали внимание на то, как и с каким выраже-
нием лица люди каждый день идут по улицам города? На их лицах 
большими буквами написана пустота и злость. Пустота, которая 
усилилась в их душах, а теперь, как гельминт, разъедая тело, рвется 
наружу, при этом уродуя человека до неузнаваемости. Злость ни на 
что, и не из-за чего-то, а в принципе на жизнь, людей в целом, на 
самого себя. Идут, тупо смотря в никуда, не замечая ничего вокруг. 
Притворная иллюзия жизни. 

Всегда считалось, что тело – это Храм души, а что я вижу сейчас? 
Храм, подобный Андреевской церкви или Владимирскому собору, 
покрыт гнилью, из окон, на которых некогда были изображены лики 
святых, вылезают чудовища с окровавленными глазами, из пасти 
которых несет мертвечиной. Люди стали походить на живых мерт-
вецов. Вот каков этот «храм сейчас». Пустые глаза, заезженные ду-
ши. Ум, который раньше жаждал развития и мечтал, превратился в 
машину по подсчету денег, по выработке планов, как лучше и выго-
днее себя продать. И все это в Киеве. В самом прекрасном городе 
мира. В городе, где одних только церквей насчитывается 950, и не 
просто церквей, а храмов, которые, по идее, должны спасать и ле-
чить души. Город, который когда-то называли Городом Веры, стал 
теперь городом падших. И ему это явно не нравится. Вы скажете, это 
абсурд! Город не умеет чувствовать, так как это – прерогатива жи-
вых существ. А я отвечу, что вы не правы. У Города, как у любого 
другого существа, есть своя неповторимая энергия. Ее можно уви-
деть поздней ночью, когда теплоход подходит к Киеву. Она напоми-
нает грозовую дымку, которая не доходит до неба, но и слишком 
высока, чтобы быть смогом, внутри которой наэлектризованный 
воздух синими полосами танцует сальсу. Эту энергию можно почув-
ствовать, гуляя по Киеву, либо ранним утром, когда еще все спят, 
либо поздней ночью, когда уже все спят. 

Иногда можно даже услышать его плач, когда Днепр бессердечно 
перерезают мостами, когда уничтожают исторические места и дома, 
хранящие частичку ушедшего времени. Это все можно увидеть толь-
ко лишь на секунду, остановившись и оглянувшись вокруг. 
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Такое чувство, что мир перевернулся с ног на голову. То, что ра-
ньше было свято, стало смешным и презираемым. А то, чего раньше 
стыдились и старались спрятать за сотнями масок, стало нормой. 

Сейчас мерзость, похоть и цинизм стали разменной монетой для 
большинства, что еще больше усугубляет болезнь общества. 

Отсутствие морали и каких-либо канонов правильного поведения 
сделали из многих людей моральных уродов, для которых нет ниче-
го святого. 

Мир сошел с ума. А люди, которые все это видят со стороны, ста-
новятся одинокими, неуслышанными, не понятыми. Это состояние 
схоже с тем, когда ты в толпе видишь, что горит дом и вот-вот упа-
дет на толпу, и ты кричишь, а голоса у тебя нет, ты мечешься, пыта-
ясь спасти, а тебя считают ненормальной. 

И от понимания всего этого бессилия ты пытаешься выкарабкать-
ся, а тебя все больше затягивает толпа. И остается только надеяться 
на чудо. Хотя, судя по тому, что сейчас происходит вокруг, как лю-
ди, которым раньше доверял, предают, а мать убивает своего ребен-
ка только лишь потому, что он хотел есть и мешал ей выпить, − чудо 
где-то заблудилось… 

Самое ужасное в этой ситуации то, что еще в ХХ веке многие 
уважаемые умы, Михаил Булгаков и Патрик Зюскинд в том числе, 
предсказывали в своих произведениях падение общественной мора-
ли. Но, как правило, их советы живут, пока читаешь книгу, а потом 
уходят в небытие на пыльных полках. 

…Возможно, это просто осень. Осенью всегда кажется, что все 
печально. Не знаю, может это связано с первыми холодами, а может 
с тем, что я все слишком утрирую. И все на самом деле не так уж и 
плохо, как кажется. 

 
 

На стежках Всемирной паутины 
(интервью) 

Рудник Галина, 
магістр журналістики, 

випускниця Університету «Україна» (2008). 
(заочна форма навчання, м. Київ)  

 
Персонаж моего интервью – не звезда телеэкрана, не художник, 

не поэт. По специальности он – рабочий) Автослесарь) Автосле-
сарь, который смотрит «Солярис» и слушает Леонарда Коэна...)) 
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Его с легкостью можно назвать собеседником без границ, психо-
проводчиком). Путешественник электронных тропинок. Домовой. 
Николас-Диоген, обитатель воображаемой бочки). Чатник). Гуру 
виртуального общения, кибер-культурист)) (от слова кибер-
культура). 

И просто веселый, духовно продвинутый чел), коего довелось по-
встречать мне в Интернете.  

Ему чужды какие-либо комплексы, и он не боится смеяться над 
собой). 

«Не имею табу, а значит говорю». 

                           
 
- Здравствуйте, Николас) Спасибо, что согласились на беседу). 

Интернет: чем он является для Вас?) 
- За неимением друзей Интернет для меня – место знакомств с 

новыми людьми, а также желание возможность помочь тем, кто мало 
знаком с компьютером. 

- Знаю, Ваша жизнь делится на «до» и «после». Как умудри-
лись стать маломобильным челом? Что с Вами случилось? 

- После армии по пути с работы попал под маневровый вагон теп-
ловоза. Потерял ногу и после реабилитации продолжал работать на 
старом месте работы. Выполнял тяжёлую работу и, когда надорвал 
спину, стал маломобильным . 

- Вы называете себя домовым) Почему?) 
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- После того, как перетрудил спину, пришлось уйти с работы, и 
сижу с тех пор дома безвылазно. А раз дома, то я назвал себя домо-
вым. 

- Вообще на улицу не выходите? 
- Прогулок ежедневных никаких не делаю… На протезе, который 

дышит на ладан, много не нагуляешься... Да и не люблю я гулять..., 
если не хватает воздуха, то на лоджии могу посидеть. 

- С чего началось Ваше житие-бытие во Всемирной паутине?) 
- Началось с сайтов друзей. Знакомства и общения через е-мейл. 
- Вы завсегдатай чатов) Кстати, чаты - что это вообще такое?) 

И зачем они нужны?) 
- Чаты – это такое место, где можно пообщаться в он-лайне о чём 

душа желает. 
- Чего Ваша душа чаще всего желает?) 
- Моя душа желает, чтобы не было проблем, связанных с долга-

ми… Остальное не так важно..., в том числе и здоровье. 
- Долги разве важней здоровья?) 
- Конечно важней. Ведь мне заплатить за лекарства и лечение не-

чем... Лечусь только дома народными средствами. Если вдруг нужна 
будет срочная операция, то, возможно, кто-то из родни поможет, 
если будет чем. 

- Что привело Вас в чаты и не отпускает до сих пор?) 
- Привёл интерес... дальше привычка... она и не отпускает. 
- Думаете, это плохо)), что не отпускает?) 
- Наоборот, отлично. Очень нравится, когда меня кто-то или что-

то держит... Неведомая сила чего-то или кого-то... Привычка или 
неведомое. И то, и другое. Но больше – неведомое. То, о чём знает 
только душа, не желающая отвечать на мои вопросы. 

- Отчего же она не желает отвечать?) И на какие вопросы?) 
- Наверно скрытной душа стала или находится в депрессии. Воп-

росы разные... Где взять деньги, чтобы долги отдать... Как жить да-
льше и т.д. Если душа молчит и не помогает мозгу, то и ответов бес-
полезно ждать. 

- Ваш любимый чат..?)  
- «Наш чат – с нами хорошо». 
- А чем этот чат отличается от других подобных чатов?) 
- В этом чате особая аура… Большое значение имеет также, кто 

администратор. 
- Какая же она, аура эта?) В чем ее особенность?) 
- Аура особого цвета администратора чата, рассчитанная на опре-

делённое количество времени, по окончании которого многих не 
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тянет в чат, когда она отсутствует. Но это касается не всех... У меня 
выработался эффект сдерживания этой ауры с помощью трёх чатлан, 
которые не пускают её и даже копируют цвет. 

- Что это за цвет?) 
- Общий цвет – индиго..., но внутри присутствует гелиотропно-

шафрановый в постоянном движении… Он то и играет большую 
роль для меня, и не только для меня. 

- Ваш электронный псевдоним в этом чате – Диоген) С чем 
это связано?) Вы по профессии – автослесарь) 

- Это связано с администратором чата. У нас общение не клеи-
лось под другими никнеймами и я попросил её придумать мне своё 
имя. Думаю, что я – человек многогранный, поэтому она выбрала 
такой ник. 

- Чтобы Вас лучше понимать?) 
- Конечно, чтобы через ник меня лучше понимать. 
- А Николас-Диоген сам себя понимает?) 
- К сожалению, не понимает, и никогда не понимал. Почему так, я 

не знаю. Наверно, что-то закрыто во мне в этом плане. И я уповаю на 
то, что кто-то меня поймёт и передаст мне всю правду обо мне. 

- Сколько у вас граней?) И какие?) Какая Ваша любимая?) 
- Сложный вопрос, на который ответить чрезвычайно трудно. Ни-

кому не дано знать, сколько этих граней. Ведь они могут как увели-
чиваться, так и уменьшаться. Какие они – знают только те, кто на-
звал этого человека многогранным. Если я по-настоящему многогра-
нен, то моя любимая грань относится к психологии. Если человек 
меня заинтересовал, то хочется узнать о нём максимально больше, 
чтобы в процессе общения было легче общаться. 

- Чем человек может заинтересовать Вас?) 
- Наверное, внутренним миром, который чувствуется с первых 

минут общения. К головному мозгу приходят положительные импу-
льсы, толкающие на интерес к человеку… И не важно, образован он 
или нет. 

- Сейчас в какой грани находитесь?) 
- В грани депрессивно-душевной подав-

ленности с временными всплесками поло-
жительных эмоций непредсказуемого 
характера. 

- Никнэймы. Что они лично для Вас 
значат?) И как может меняться атмос-
фера чата, когда очередной ник в него 
входит?) 
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- Ники – это как душа и характер обладателя ника. Ник – это гла-
вная составляющая биополя индивидуума в чате. Если приходит 
разговорчивый чатланин, то атмосфера сразу оживляется. 

- Говорят, чаты – пустая трата времени). И вредная привыч-
ка). Что можете сказать по этому поводу?) 

- Чат для меня – энергетическая единица моего состояния. Для 
тех, кто работает и проводит в чате весь день, это вредная привычка 
и пустая трата времени. А если человек с ограниченными физичес-
кими возможностями, то что ему ещё делать, как не проводить время 
в чатах. 

- Насколько реальны чувства в виртуальном мире?) 
- Настолько, что ничем от реала не отличаются... надо только 

влиться в атмосферу виртуального мира и почувствовать ее в своей 
душе. 

- Cами часто в нем влюблялись?) 
- Не знаю даже… скорей всего влюбчивость присутствует... 

страсть…, а так, чтобы влюбился до безрассудства, такого не было, и 
сомневаюсь, что будет. 

- В чем еще Вы сомневаетесь?) 
- Ещё сомневаюсь, что счастлив. Никогда не понимал этого слова. 

Наверно, мне много надо, чтобы понять и это. 
- А каким Вы его себе представляете?) В идеале?) 
- Счастье – это когда все равны и вокруг нет алкоголизма, нарко-

мании и междуусобных воен. Если человек считает, что он счастлив 
в кругу семьи, то это не правильно…, потому что человек – общест-
венное существо. 

- Чему Вас чаты научили в духовном плане?) 
- Если честно, то ничему. На этот вопрос меньше всего хочется 

отвечать…, потому что нечего. 
- Но ведь за каждым ником 

стоит живой человек) Неужели 
за… четыре, да?, года, это 
общение, прикосновение к такому 
количеству различных биополей 
не обогатило Вас духовно?) 

- Возможно бы, и обогатило, но в 
конце четырёхлетия произошёл 
обрыв материальных ценностей. А у 

нас на земле все и всё материально. И для духовной подпитки нужна 
стабильность. Духовное без материального, если считать выживание, 
это – ничто. 
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- У Вас большое чувство 
юмора). Чатлане говорят), 
что на шутки вдохновляет?) 

- На шутки вдохновляет от-
сутствие плохих мыслей. Но 
бывают моменты, когда кто-то 
напишет то, что меня заинтере-
сует, и тогда я переключаюсь 
на шутки. 

- Еще Вы не любите, когда 
к Вам на «Вы») люди любого 
возраста). Объясните, пожа-
луйста, почему?)) 

- Это то же самое, если я 
спрошу группу людей, как вы 
съездили на экскурсию. Когда 

на «Вы» со мной, то я всегда оглядываюсь по сторонам, не один ли 
я. И начинаю думать, а не раздвоение ли у меня личности. Есть ещё 
одна причина. Хочется, чтобы я не так быстро состарился и смог 
поддерживать разговор с молодым поколением, чтобы больше их 
понять. И чувствовать себя молодым. 

- Во что Вы верите?)  
- Когда-то верил немного в коммунизм. Потом верил, что талонов 

на питание не будет. Коммунизм не пришёл. Талоны появились. Ве-
ра во что-то перестала существовать. За исключением того, что есть 
Вселенная. И того, что я вижу или слышу. Если это не обман зрения 
и слуха. 

- А может быть обманом? 
- Может быть. Ведь люди 

могут видеть и слышать 
одинаково, но воспринимать всё 
по-разному. В таком случает это 
и есть обман.  

- Слышала, в своем лекси-
коне Вы часто используете 
слово «нирвана».) Как она 
выглядит, эта дама-нирвана?) 
И где ее искать?) 

- Это конечная цель существования человечества. В моменты, ко-
гда не хочется жить, вспоминаешь нирвану и мысленно на время 
проникаешь в неё. Для каждого человека она выглядит по-разному. 
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Думаю, что искать её не надо…, она сама найдёт вас, когда придёт 
время. 

- Что Вы можете назвать абсурдом?) 
- Что человек произошёл от обезьяны. 
- А от кого человек произошел?) И почему Вы так думаете? 
- Человек произошёл от человекообразного существа..., например, 

снежного…, ведь он живёт в параллельном мире, который больше 
сохранился. Точного ответа на этот вопрос человечеству узнать не 
суждено. От обезьян путём скрещивания невозможно иметь потомс-
тво. Только от прямоходящего создания. 

- Параллельный мир, он существует?) Какой он?) И почему 
он больше сохранился?) 

- Конечно, существует... Откуда тогда хотя бы НЛО...? Ведь там, 
возможно, и находятся открытые базы инопланетных существ. Он 
насыщен природой и человек там не хозяин. Не подвержен влиянию 
человека, поэтому и сохранился. 

- В чем смысл жизни, на Ваш взгляд?) И есть ли он вообще?) 
- Смысла в жизни нет..., потому что мы – смертные. Смерть унич-

тожает всё… саморазвитие… ценности… труды... близких и т.д. 
- Что такое «истинная ценность»?) 
- Думаю, что мысли человека. Какими бы плохими они не были. 
- Их тоже смерть уничтожает?) Или после человека всё же 

что-то остается?) 
- Возможно, остаётся жить душа, которая сбрасывает эти ценнос-

ти в библиотеку Вселенной. После смерти человека остаются его 
труды, оставленные другим поколениям. 

- Откуда любовь берет свое начало?) На что она похожа?)  
- Любовь берёт начало от инстинктов. Похожа на болезнь души 

с генетическим наследством. Любовь с годами переходит в привыч-
ку... В молодости была страсть, а к старости больше волнуешься за 
любимого человека. 

- А инстинкты и гуманизм – совместимые «вещи»?) Инстинк-
ты гуманизму не мешают?) 

- Нет, конечно, не мешают. Мне точно не мешают. О других знать 
не могу. Все мы разные. 

- Что может быть выше любви?) 
- Выше любви только ненависть. 
- Как не допустить властвования ненависти над любовью? 
- Надо сначала научиться прощать. А там видно будет. 
- Интернет) Каково его будущее, на Ваш взгляд?) 



 

 69 

- Со временем в ряде стран уменьшится количество пользовате-
лей из-за экономического кризиса. Появятся безопасные аналоги... 
Но они не каждому будут доступны из-за стоимости. Если не случи-
тся катастрофы, то придут на смену компьютеры без клавиатуры, и 
можно будет писать силой мысли. 

- О чем мечтает домовой Николас-Диоген?) 
- Мечтаю о спокойной жизни 

без обязательств..., а иногда 
мечтаю жить в монастыре с 
обслуживанием..., делать то, что 
могу и умею..., не быть обузой 
для тех, кто меня кормит. 

- На какой вопрос Вы еще 
хотели бы ответить?) 

- Сам себе задал бы – когда 
закончится этот бардак и 
унижение людей. А так, отвечу 

на любой вопрос. Не имею табу, а значит говорю. 
- Спасибо) 

Николас, 52 ГОДА.  Латвия. Женат, имеет сына. 
«И я уповаю на то, что кто-то меня поймёт и передаст мне всю 

правду обо мне». 
 

 

Спогад про літо 
(нарис) 

Гриценко Лілія, 
студентка 1 курсу спеціальності «Журналістика». 
Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 

                                                                      
Присвячується Євгенію Мукомелу  

«Кохайтеся чорнобриві. Та не з москалями. 
Бо москалі — чужі люде Роблять лихо з вами. 

Москаль любить жартуючи, Жартуючи кине...» 
Т. Г. Шевченко 

 

1. Ось вона! Моя ріднесенька кохана земелька − Україна. Колись 
тут усе почалося... Уесь світ почався звідси, з берегів цього Дніпра, з 
цих безкрайніх полів, ярів та долин. Якось страшно, дивно осягнути, 
що зараз я − в колисці європейської цивілізації − на Трипіллі. За 
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плечима тяжкий рюкзак, а в руках юне серце, що виривається, і з 
усім притаманим йому максималізмом голосить: «Країно моя, візьми 
ж мене, бо я твоє до останньої клітиночки!» І от я тут волонтером на 
екофестивалі «Трипільське коло», щоб влити хоч краплю в розвиток 
Батьківщини... 

Але не милуються очі так вишиванками, не слухають вуха так 
спів музик, як вдивляються, прислухаються до будь-якого слівця що 
мовить Він. Хто ж то? Та звичайний собі юнак... На зріст близько 
180-ти, темно русявий, блакитноокий, стриманий, розмовляє мос-
кальською. І так ніби й такий собі хлопчина, але ж погляду відвести 
не можу. Ото як прикувала мене якась нечиста до янгольського об-
личчя! 

І день за днем іде в перемішку з дощами, піснями, танцями, кулі-
шем, літом, сміхом... а я все як зачарована. Сплела з вовни метелика 
Йому, а подарувати зась! 

Куди там, уже половина дівок волонтерського табору за ним хво-
стом, а я що? Як завше: кубло з волосся на голові, відсутність тона-
льного крему та пудри, коротко зрізані нігті, буденна вишиванка, і та 
вже не чисто біла... 

2. Хіба ж посперечаєшся з долею, коли вона всі обставини так по-
складає до купи, що свого вже нічого не втиснеш, виходить лиш за її 
планом працювати. Так не часто буває, але вже як сплутається... Ох, 
так то і зі мною сталося. 

По закінченню фестивалю ми вже всі прощалися, адреси мінялися, 
телефони списувалися, фото надилися бути всюди і зі всіма. Народу 
ж нашого волонтерського було стілечки, що не одним автобусом виїха-
ти ми мали з поля. Я ж пообіцяла подружці, що як стане так, що з тим 
хлопчиною в одному автобусі їхати будемо, то подарую метелика, а як 
ні, то вже ні. А доля ж таки лиходійка мало того що в один транспорт 
нас з ним всадила, так ще і місця майже поруч приписала! Ну і от, що 
скажете робити? Вже майже Києва дісталися, а я все ніяк не наважуся 
метелика подарувати. Вдих, видих, знову вдих і: 

«Тримай, це тобі. У давні часи, коли українці поклонялися Сонцю 
та всій матінці Природі, існувала чудова легенда, у якій ішлося про 
те, що метелики − це добрі духи, які прилітають до людей для того, 
щоб віднести їх мрії та бажання на своїх крильцях до богів. Тож мо-
жеш загадати бажання…» 

Далі всю дорогу я промовчала, наполегливо придушуючи бажан-
ня продовжити співати українських пісень із відомим гуртом, що 
сидів поруч мене.  
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Оскільки доля ненаситна у своїх витівках, то вона влаштувала ще 
одну штуку. Як так стало, що по приїзду на «Видубичі» з  автобуса 
вийшли всі пасажири, окрім нас, я не знаю, але ми стояли, витріщи-
вшись одне на одного більше  хвилини, а це вже, трясьця, не випад-
кове зіткнення поглядами! Я ніколи не забуду його очей, 
пам’ятатиму до останнього видиху. Не забувається таке, а якщо ду-
маєте, що забувається, то, значить, у вас такого просто не було. Як-
що хто думає, що це можливо лиш у кіно, то я співчуваю вам. А як 
хто не вірить, то вже ваша справа. Але на світі немає нічого прекрас-
нішого  за ту мить! Чесне слово, нічого кращого не існує. 

От так. Він вийшов, вийшла я, і ми розійшлися в різні боки. 
«Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, что б посмотреть, 
не обернулся ли я…» 

Ну це так, згадалося…Ніхто не обернувся, не обмінялись імена-
ми, телефонами, адресами, імейлами… Просто пішли в минуле одне 
одного? 

3. Де там! Серед сотні, тисячі, мільйонів користувачів соціальної 
мережі «ВКонтакті» він зміг знайти мене, навіть не знаючи імені! 
Щасливий випадок, чи воля богів? Хто знає… Але ми списалися, 
познайомилися, сподобалися і... Пам’ятається шмат діалогу: 

«− Метелик виконав своє призначення, − сказав той, що найкра-
щий на Землі. 

− Яке? 
− Моє бажання збулося… 
− А що ти загадав? 
− Знайти тебе…» 
4. І ми зустрілися (!) на Майдані біля пам’ятника славним Кию, 

Щеку, Хориву і їхній сестричці Либіді. Звідти пішки до арки дружби 
народів, потім містком через Дніпро, що мало яка птиця до його се-
редини долетить, на Труханів, а через той острів на Московський 
міст… 

Довго ж ми там простояли обійнявшись, вслухаючись в не на 
жарт відчутні коливання цієї бетонно-залізної конструкції, та вдив-
ляючись у прекрасну даль, яку старанно кутав туман. Ах, дайте мені 
вічність, і я простою її там із ним.  

Прекрасний принц почав старанно вчити українську, я намагалася 
робити слушні зауваження. Ми мріяли про знайомство з рідновіра-
ми, поїздку на катері до Канева, про тисячі місць, які варто було б 
відвідати… Щиро ділилися своїм минулим, бо ж мені, наприклад, 
було легко розповісти йому про всі радості та печалі, втрати і здобу-
тки, а було то всього цього, ой як же багацько! Він слухав, слухала я, 
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здавалося, що зімкнулися дві загублені частинки колеса життя. Зімк-
нулися, і все почало рухатися, жити, бути. 

5. В моменти щастя здається, що воно вічне, і ніяка сила на землі 
не порушить його. Але в долі інші плани на нас… Господи, часом 
здається, що вона зовсім з глузду з’ їхала! Навіщо ж так людськими 
душами та серцями гратися?! Чи ж ми титани? Та ж на її совісті скі-
лько горя… 

Він зрідка проводив рукою по обличчю, розтинаючи долонею не-
видимий смуток, і було так добре! А він тримав мене за руку, мов 
мале дівча, і хотілося іти за ним хоч на край світу. Час від часу ми 
обіймалися сильно-сильно, аж дихання ставало важким, глибоким, 
повільним. А душі! Вони розчинялися в неповторному почутті єдно-
сті. Боже, дай мені ще колись відчути це. Це є вона, та небесна, чиста 
про яку пишуть у «Велесовій книзі», «Біблії», про яку всі говорять, 
яку всі чекають, ось він сенс людського буття – любов… 

Я з ним зазнала стільки щастя, що відпустити його на місяць в да-
лекий морський край здавалося приємним випробуванням для душі, 
яка б томилася в чеканні і виписувала з цього сердечну поезію. От 
він і поїхав… Обмінялися на пам’ять медальйонами, зареклися 
у вірності, надивилися, намилувалися одне одним, і роз’ їхалися… 

Чи любитиме, чи знатиме колись москальська душа такого кохан-
ня як українська. Ні. Я, та хто я така, але кажу: «Ні. Не знатиме.» Та 
пізнаю це лише тоді, коли він піде назавжди… Зрадив, кинув, пере-
думав, однаково, в серці біль від цього не змінюється. 

6. З моря того він вже до мене не повернувся… Розписати б тут 
все-всісіньке, та чи варто? «Чому?» і «Як?» не питайте, і не шукайте 
в цих рядках будь-яких пояснень. Я ж бо вже перестала шукати, то 
і вам не дозволю.  

Люблю Шевченка. Правду кажуть, що це пророк українського на-
роду. От і зі мною він не прогадав: «Кохайтеся чорнобриві, та не 
з москалями…» 

7. Що зараз?… Я знову студентка, знову пари, заліки та іспити. Та 
все зовсім інакше, ніж було. Тихо, спокійно, але не живу, а існую, бо 
колесо розібране, от і не крутиться буття вперед до щасливого май-
бутнього.  

Надивишся на того хлопчину по буднях в коридорах університету 
і радієш, посміхаєшся, а вдома, трясьця, сидиш і плачеш, плачеш без 
упину, без ліку і без міри! Доки не виплачеш (а знаєш, що не випла-
чеш) його із своєї душі. Ось вам і спогад про літо. Ось вам. Хотіли! 
Отримали! 

А мене це літо навчило кохати, прощати і чекати попри все. 
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Трудно… 
(эссе) 

Зуй  Анастасія,  
студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабілітація». 

Горлівський регіональний інститут Університету «Україна» 
(денна форма навчання, Донецька обл.) 

 
Как тяжело принять то, что всю жизнь отрицал. Как трудно сми-

риться с тем, против чего всю свою жизнь боролся. Трудно согла-
ситься с тем, что не прав. Взрослеем…Трудно забыть то, что больше 
всего ненавидим, а может и любим. Трудно переступить свою гор-
дость и шагнуть навстречу людям. 

Трудно придти и сказать – прости. Трудно быть тем, кем хотят 
тебя видеть окружающие и трудно быть собой среди тех, кто видит 
тебя другим. Трудно врать близким людям и трудно выпутываться 
из своего вранья. Трудно начинать что-либо новое, еще трудней до-
вести это до конца. Трудно быть верным своей мечте, когда вокруг 
рушатся стереотипы, разрушается нормальность бытия. Люди теря-
ют сами себя, подражая всему подряд. Трудно на это смотреть. 

Трудно смотреть на старушку, которая тащит огромную сумку, 
а рядом стоят подростки, слушая «свою» музыку и глазом не моргая. 
Общественный транспорт… да тоже самое. Так банально одеть  
наушники, отгородиться от мира и не видеть ничего… каждый 
в своем мире, у каждого своя проблема…, хотя на самом деле её нет, 
люди привыкли создавать проблемы и преграды, потом с трудом их 
же преодолевая, чуствуют себя героями. Смешно… Ведь людям 
свойственно обижаться, при этом большинство того, на что они оби-
делись, – это то, что они сами додумали. Иногда людям просто скуч-
но жить, когда все хорошо, все гладко. Нам нужны острые ощуще-
ния, мы не ценим все хорошее. Я сейчас говорю банальности, но 
ведь так и есть!). 

В этом мире действительно трудно жить, очень много ньюансов. 
Подросток очень многим занимает себе голову. Учеба, друзья, мода, 
родители, вредные привычки…, отношение к нему окружающих и 
внешний вид… Иногда задумываешься и страшно, какие подростки 
будут лет через 20–30…? Это никуда не деть, это всегда будет с на-
ми, просто нужно учиться с этим жить. Научиться самому и помочь 
другим понять, что от своих проблем не убежать, они будут всегда 
«бегать» за нами. Нужно относиться к ним по-другому, с понимани-
ем, что-ли, может даже с юмором. И тогда проблемы станут мень-
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шими и менее яркими, может они вообще исчезнут! Рассказывайте 
о своих проблемах, не замыкайтесь в себе, это намного хуже, чем 
просто проблема. 

Сейчас почему-то очень в моде депрессии. Странно, что может 
быть хуже целого поколения, которое уходит в себя и не замечает 
ничего вокруг. Не ценит, того, что его окружает. Не осознает реаль-
но того, что происходит. Это вот трудно!!! 

Выходите из своих панцирей, будьте добрее, замечайте приятные 
мелочи, выражайте свои мысли, говорите людям приятное. И ваше 
«трудно» измениться в приятное «легко»! Вам это понравится! То-
лько стоит начать!)))))))))))) 

 
 

Спорт – это жизнь!!! 
(эссе) 

Волкова Катерина,  
студентка 5 курсу спеціальності «Облік і аудит». 

 Горлівський регіональний інститут Університету «Україна» 
(денна форма навчання, Донецька обл.) 

 
В обыденной жизни человека, у которого есть работа, учеба,  

а если еще и семья, времени на спорт почти не остается. Я не имею 
в виду профессиональное занятие спортом. Всё, чем я сейчас зани-
маюсь, входит в разряд «для себя». Но я вот это «для себя» считаю 
очень важным. 

Так получается, что современный быт у множества людей все бо-
льше приводит к неподвижности. В связи с этим я решила, что по-
движность нужно организовывать самостоятельно. Многое в жизни 
зависит от самого человека, от его взглядов на жизнь, желания, воз-
можностей. 

Когда я поступила в институт, точно знала, чем я хочу заниматься 
и в чем принимать участие. В структуре органов самоуправления из 
огромного количества отделов я выбрала спортивный. Мне хотелось 
продолжить начатую в школе спортивную «карьеру». 

Я занимаюсь спортом на протяжении уже почти 10 лет. В инсти-
туте у меня появилась возможность не просто заниматься спортом 
для себя, но и выступать на разных соревнованиях городского и все-
украинского масштаба. Я также научилась организовывать спортив-
ные соревнования для студентов своего вуза. В этом мне помогает 
руководитель спортивного клуба «Атлет», ассистент кафедры физи-
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ческой реабилитации Васькин Константин Евгеньевич. Мы вместе 
составляем планы спортивных соревнований, награждаем спортсме-
нов-победителей и призеров почетными грамотами и медалями. 

Сейчас я – студентка пятого курса. И по итогам четырех лет рабо-
ты в самоуправлении могу сделать вывод, что спорт не для каждого 
является нужным занятием. Но есть студенты, для которых спорт – 
важная составляющая их повседневной деятельности. 

Я считаю, что спорт должен иметь место в жизни каждого чело-
века. Ведь он закаляет душу, тело и весь организм. Занимаясь спор-
том, мы учимся преодолевать препятствия, достигать поставленных 
целей, тренируем силу воли. 

Ведь самое главное – это победа над собой, своими чувствами и 
эмоциями!!! 

 
 

Что значит быть «белой вороной» 
(эссе) 

Грігорян Гретта, 
студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робота». 

Горлівський  регіональний  інститут Університету «Україна»  
(денна форма навчання, Донецька обл.) 

 
Как ни сложно и глубоко это понятие, ответ прост: быть «белой 

вороной» – значит быть не таким, как все. Принципиально и резко 
отличаться от окружающих. Это понятие включает в себя многое, 
охватывает разные аспекты жизни, поэтому у каждого из нас оно 
вызывает особые ассоциации и чувства. 

Кто-то, например, считает, что быть «белой вороной» – это сти-
льно. Некоторые покупают очень дорогую одежду, машины, дома, 
стараются заниматься бизнесом, который предполагает огромные 
доходы, тем самым выделяясь из окружающих. Они считают, что 
если будут похожи на кого-нибудь или что-то в них будет такое же, 
как у других, то это будет их крахом, позором и жирным пятном на 
их авторитете. Но чаще всего это лишь «причуды» состоятельных 
людей. 

Выделяться среди окружающих можно и по-другому. Кто-то мо-
жет выделиться внешностью (красивый или наоборот), социальным 
положением, религиозными убеждениями, личными моральными 
ценностями, неординарными увлечениями или привычками, приве-
рженностью к одной из молодёжных субкультур.… Это нормально! 
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Ведь каждый человек – индивидуальность. Есть люди в чём-то по-
хожие друг на друга, но нет одинаковых. 

Иногда чувство страха заставляет нас идти против своей воли, 
порой незаметно для себя подчиняешься «стадному инстинкту», хотя 
сам понимаешь, что в той или иной ситуации ты бы так не поступил. 
Но, испытывая давление, не хочешь выглядеть глупо или иницииро-
вать конфликтную ситуацию. В такие моменты ты не отстаиваешь 
свои принципы, иногда даже не успеваешь подумать о последствиях, 
а просто следуешь за своим лидером. 

Не хочу сказать, что каждому обязательно как-то нужно выде-
ляться, но считаю, что важно иметь свое мнение, сохранять индиви-
дуальность, стремясь привнести в свою повседневную жизнь что-то 
«свежее», созидающее, уметь меняться, удивлять и радовать. 

В современном обществе стать «белой вороной» может любой 
человек с более или менее развитым воображением. Но не у каждого 
это выходит достойно. 

Принято считать, что смелость – это достоинство, а быть не та-
ким, как все – значит быть смелым человеком, ведь чтобы пойти 
против мнения окружающих, нужно немало мужества. Но когда ты 
перестаёшь зависеть от чужого мнения, − становишься свободным, а 
быть свободным – значит быть счастливым! 



 

 77 

Відомості про авторівВідомості про авторівВідомості про авторівВідомості про авторів    
 

1 АбакумоАбакумоАбакумоАбакумова Алінава Алінава Алінава Аліна, , , , студентка 3 курсу спеціальності «Українська 
мова та література» Університет «Україна» (денне відділення, м. 
Київ) 

2 Волкова КатеринаВолкова КатеринаВолкова КатеринаВолкова Катерина, студентка 5 курсу спеціальності «Облік і ау-
дит». Горлівський регіональний інститут Університету «Україна» 
(денна форма навчання, Донецька обл.) 

3 Гриценко ЛіліяГриценко ЛіліяГриценко ЛіліяГриценко Лілія, студентка 1 курсу спеціальності «Журналістика». 
Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 

4 Грігорян ГреттаГрігорян ГреттаГрігорян ГреттаГрігорян Гретта, студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна 
робота». Горлівський регіональний  інститут Університету 
«Україна» (денна форма навчання, Донецька обл.) 

5 Зенкевич МаринаЗенкевич МаринаЗенкевич МаринаЗенкевич Марина,студентка 4-го курсу спеціальності «Видавнича 
справа та редагування». Університет «Україна» (денне відділення, 
м. Київ) 

6 Зуй АнастасіяЗуй АнастасіяЗуй АнастасіяЗуй Анастасія,,,, студентка 4 курсу спеціальності «Фізична реабі-
літація». Горлівський регіональний інститут Університету 
«Україна» (денна форма навчання, Донецька обл.) 

7 Каленська ОльгаКаленська ОльгаКаленська ОльгаКаленська Ольга,студентка 4 курсу спеціальності «Видавнича 
справа та редагування»  Університету «Україна» (денна форма на-
вчання, м. Київ) 

8 Кислицький ВолодимирКислицький ВолодимирКислицький ВолодимирКислицький Володимир, студент 5 курсу спеціальності «Марке-
тинг» Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 

9 Клімов ОлександрКлімов ОлександрКлімов ОлександрКлімов Олександр,студент 3 курсу спеціальності «Правознавство». 
Горлівський регіональний інститут (денна форма навчання, Доне-
цька обл.) 

10 Крамаренко ГаннаКрамаренко ГаннаКрамаренко ГаннаКрамаренко Ганна, студентка 3 курсу спеціальності «Українська 
мова та література» Університет «Україна» (денне відділення, м. 
Київ) 

11 Кубанкова ЛарисаКубанкова ЛарисаКубанкова ЛарисаКубанкова Лариса, студентка 1 курсу спеціальності «Фізична реа-
білітація». Горлівський регіональний інститут Університету 
«Україна» (заочна форма навчання, Донецька обл.)  

12 Луценко РоксоланаЛуценко РоксоланаЛуценко РоксоланаЛуценко Роксолана,студентка 5 курсу спеціальності «Українська 
мова та література» Університет «Україна» (денне відділення, м. 
Київ) 

13 Марушина ІринаМарушина ІринаМарушина ІринаМарушина Ірина, студентка 3 курсу спеціальності «Облік і ау-
дит», Горлівський регіональний інститут Університету «Украї-
на», (денне відділення, Донецька обл.) 

14 Мусієнко ОльгаМусієнко ОльгаМусієнко ОльгаМусієнко Ольга, студентка 3 курсу спеціальності «Видавнича 
справа та редагування»Кіровоградського інституту розвитку лю-



 

 78 

дини Університету «Україна» (денне відділення) 
15 Палаташ ГаннаПалаташ ГаннаПалаташ ГаннаПалаташ Ганна,студентка 1 курсу спеціальності «Менеджмент ор-

ганізацій». Карпатський інститут підприємництва Університету 
«Україна» (денне відділення, Закарпатська обл.) 

16 Патра СвітланаПатра СвітланаПатра СвітланаПатра Світлана,студентка 4 курсу спеціальності «Видавнича 
справа та редагування». Університет «Україна» (заочне відділення, 
м. Київ) 

17 Петров ОлександрПетров ОлександрПетров ОлександрПетров Олександр,студент 3 курсу спеціальності «Правознавст-
во». Горлівський регіональний інститут Університету «Україна» 
(денне відділення, Донецька обл.) 

18 Полякова ЛюдмилаПолякова ЛюдмилаПолякова ЛюдмилаПолякова Людмила,студентка 5 курсу спеціальності «Українська 
мова та література». Карпатський інститут підприємництва 
Університету «Україна» (денне відділення, Закарпатська обл.) 

19 Попович НеляПопович НеляПопович НеляПопович Неля, студентка 4 курсу спеціальності «Соціальна робо-
та». Карпатський інститут підприємництва Університету 
«Україна», (денна форма навчання) 

20 РегоРегоРегоРего Вадим Вадим Вадим Вадим, студент 3 курсу спеціальності «Українська мова та 
література» Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 

21 Рудник Галина, магістр журналістики, випускниця Універ-ситету 
«Україна» (2008).(Заочна форма навчання, м. Київ)  

22 Сергєєнко ДмитроСергєєнко ДмитроСергєєнко ДмитроСергєєнко Дмитро, студент 3 курсу спеціальності «Правознавст-
во». Горлівський регіональний інститут Університету «Україна» 
(денне відділення,  Донецька обл.) 

23 Скрипник ВікторіяСкрипник ВікторіяСкрипник ВікторіяСкрипник Вікторія, студентка 3 курсу спеціальності «Видавнича 
справа та редагування». Університет «Україна» (денне відділення, 
м. Київ) 

24 Стільник МаринаСтільник МаринаСтільник МаринаСтільник Марина, студентка 4 курсу  напряму підготовки «Філоло-
гія». Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
вм. Хуст (денне відділення, Закарпатська обл.) 

25 Столюк ОльгаСтолюк ОльгаСтолюк ОльгаСтолюк Ольга, студентка 4 курсу спеціальності «Видавнича спра-
ва та редагування».Університету  «Україна» (денна форма навчан-
ня) 

26 Стужук ЮліяСтужук ЮліяСтужук ЮліяСтужук Юлія,,,, студентка 4 курсу спеціальності «Міжнародна ін-
формація». Університет «Україна» (денне відділення, м. Київ) 

ДДДДодатки 
 

Фотоілюстрації до есе Фотоілюстрації до есе Фотоілюстрації до есе Фотоілюстрації до есе Петрова ОлександраПетрова ОлександраПетрова ОлександраПетрова Олександра        
«Університет «Україна» відкрив мені шлях «Університет «Україна» відкрив мені шлях «Університет «Україна» відкрив мені шлях «Університет «Україна» відкрив мені шлях     
до яскравого і щдо яскравого і щдо яскравого і щдо яскравого і щаааасливого майбутнього»сливого майбутнього»сливого майбутнього»сливого майбутнього»    

 



 

 79 

 
 

День народження Сашка Клімова. 
 

 Студенти-інваліди передають гостинці ветеранам ВВВ. 

 



 

 80 

 
Ліда Давидова загадує бажання у Діда Мороза на колінах. 

 

 
Святкування Дня інвалідів. 



 

 81 

Фотоілюстрації до передової статтіФотоілюстрації до передової статтіФотоілюстрації до передової статтіФотоілюстрації до передової статті    Сергєєнка ДмитраСергєєнка ДмитраСергєєнка ДмитраСергєєнка Дмитра    
«Чим Університет «Україна» ліпший за інші»«Чим Університет «Україна» ліпший за інші»«Чим Університет «Україна» ліпший за інші»«Чим Університет «Україна» ліпший за інші»    

 

 
Виконання студентського гімну УУ на Сяйві надій 2006. 

 Рада лідерів самоврядування 2008. 



 

 82 

 
Спартакіада у м. Київ. 

 

 
Сяйво надій 2008. 



 

 83 

Фотоілюстрації до Фотоілюстрації до Фотоілюстрації до Фотоілюстрації до оглядової  статтіоглядової  статтіоглядової  статтіоглядової  статті Клімова Оле Клімова Оле Клімова Оле Клімова Олекккксандра сандра сандра сандра 
«Квест  з нагоди Міжнародного дня захисту дітей»«Квест  з нагоди Міжнародного дня захисту дітей»«Квест  з нагоди Міжнародного дня захисту дітей»«Квест  з нагоди Міжнародного дня захисту дітей»    

 

 
 

 



 

 84 

 
 

 
 



 

 85 

Фотоілюстрації до нарису Фотоілюстрації до нарису Фотоілюстрації до нарису Фотоілюстрації до нарису Кубанкової ЛарисиКубанкової ЛарисиКубанкової ЛарисиКубанкової Лариси        
««««ЕволЕволЕволЕволююююція студента»ція студента»ція студента»ція студента»    

    

    
    

    

3 курс «Облік і аудит». 

4 курс «Облік і аудит». 



 

 86 

    
2 курс права. 

    

    
    Захист дипломів спеціалістів. 



 

 87 

Фотоілюстрації до есе Фотоілюстрації до есе Фотоілюстрації до есе Фотоілюстрації до есе Волкової  Катерини Волкової  Катерини Волкової  Катерини Волкової  Катерини     
««««Спорт Спорт Спорт Спорт –––– это жизнь!!!» это жизнь!!!» это жизнь!!!» это жизнь!!!»    

 

 
 

 



 

 88 
    



 

 89 

 
 
 

Укладач  
ГОЛОВЧЕНКО Ніна Іванівна  

 
 
 
 

УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНА В МОЇЙ ДОЛІУНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНА В МОЇЙ ДОЛІУНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНА В МОЇЙ ДОЛІУНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНА В МОЇЙ ДОЛІ    
 

Збірка творчих робіт Збірка творчих робіт Збірка творчих робіт Збірка творчих робіт     
переможців, призерів та учасників конкурсупереможців, призерів та учасників конкурсупереможців, призерів та учасників конкурсупереможців, призерів та учасників конкурсу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оригінал-макет виготовлено у видавничо-друкарському комплексі 
Університету «Україна» 

03115, м. Київ, вул. Львівська, 23, тел. (044) 424-40-69, 424-56-26 
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 405 від 06.04.2001 

 
Віддруковано з оригінал-макета у видавничо-друкарському комплексі 

Університету «Україна» 
 
 

Підписано до друку 6.12.2011. Формат 60х84/16 
Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 5,56. 
Обл. вид. арк. 3,62. Наклад 1000 прим. 


