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Нашому університету � 14! Він
один із наймолодших вищих
навчальних закладів столиці.

Як кажуть, вік ще підлітковий,
навіть не юнацький. Але за цей
час університет зумів упевнено
утвердитись на освітньому небо �
схилі України, стати врівень із
багатьма, помітно старшими
вишами.

Кожна річниця � а її нав�
чальний заклад відмічає масово і
святково � передусім, підбиття
підсумків зробленого, намітки на
майбутнє. Тож навіть несприят�
лива груднева погода не могла
зіпсувати урочисте дійство.

Цього разу воно відбувалось у
приміщенні столичного Будинку

вчителя.
Розпочалося святкування уро�

чистими позивними і вступним
словом ведучих такого гарного
дійства випускників університету
Тетяни Бєлун і Максима Шапо�
вала. Потім сцену та й вільне
місце в актовій залі заповнили
танцюристи академічного балету
Ансамблю пісні і танцю Держав�
ної прикордонної служби Украї�
ни, які виконали хореографічну
композицію "Моя Батьківщина".
До речі, цей чудовий колектив і
завершував концертну програму
свята.

А решта абсолютна більшість
художніх номерів дійства були
свої, університетські.

ВИЩІЙ ОСВІТІ — СВІТОВИЙ РІВЕНЬ!

Серед кращих
освітян 2012 року 

Вітчизняне освітнє мініс�
терство визначило кращих
освітян 2012 р. Серед відз�
начених і Президент
Відкритого міжнародного
університету розвитку лю�
дини "Україна" Петро Ми�
хайлович Таланчук. За
сподвижництво в органі�
зації діяльності мережі
навчальних підрозділів

Святкує
університет

(Закінчення на 2 стор.)

Університету в регіо�
нах України, спрямо�
ваних на розв'язання
проблем людей із
особливими потре�
бами, впровадження
в навчальний процес
методик дистанцій�
ного та інклюзивного
навчання його визна�
но кращим освітяни�
ном року, лауреатом
відзнаки "Лиш Храм
збудуй".

До речі, це вже не
перша така відзнака
Президента нашого
університету, який
понад 14 років очо�
лює один із наймо�

лодших вищих навчаль�
них закладів України. За
цей час університет зайняв
почесне й досить помітне
місце на освітньому небо�
схилі країни, дав путівку в
життя тисячам своїх ви�
пускників, котрі успішно
реалізовують отримані
знання.

На знімку: П.М. Таланчук виступає на
університетському святі.

Фото: Ольги Ольштинської

За матеріалами газети

“Освіта”

Вітаємо З місця події



Були, звичайно, і вітання
колективу з річницею. Їх роз�
почав Президент університету
П.М. Таланчук. Щедрими опле�
сками нагородили присутні
гостей свята � голову піклува�
льної ради університету, на�

родного депутата України ба�
гатьох скликань О.Г. Білоруса,
керівника Департаменту Мініс�

терства соціальної полі�
тики України П.М. Жда�
на, проректора держав�
ної податкової академії
В.П. Борисова, профе�
сора Московського еко�
номічного інституту І.В.
Пожарникова.

Що привернуло увагу
глядачів і гостей у майже
двохгодинному конце�
рті? Передусім, розмаїття
студентських талантів.
Гарно, як і завжди, ви�
ступали кияни, ні в чому
їм не поступалися юнаки і
дівчата з територіально
відокремлених підроз�
ділів навчального зак�
ладу. Особливо хотів би
відзначити недавніх пе�
реможців Десятого фес�
тивалю "Сяйво надій"
Маріам Камару (Він�

ниця), вокальний ансамбль із
Горлівки.

Але ж молодим само�
діяльним артистам є на кого
рівнятись. Чудово виступили
співачки старший викладач
університету заслужена арти�
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Святкує університет
стка України С.І. Мирвода,
директор Інституту філології і
масових комунікацій Н.В.
Барна. Керівник ансамблю
"Мальви" Тетяна Кисляк запро�
понувала слухачам прем'єру
пісні про університет (слова
автора цього матеріалу, музика
батька випускниці Кірово�
градського інституту нашого
університету Віктора Тере�
щенка). А ліричну пісню цих же
авторів "Біля двору знов
розквітли вишні" виконав мо�
лодий викладач Інституту еко�
номіки та менеджменту базо�
вої структури університету Рус�
лан Іщенко.

Гарно виступили інші
співаки Центру худо�
жньої творчості Євгенія
Бородіна і Ольга Розко�
лотько, баяніст Іван
Гайдичук, танцюристи
Вікторія Брінченко і Ми�
хайло Михайленко.
Пісню "Щастя, Добра і
Любові" досить профе�
сійно виконав студент
VI курсу Інституту філо�
логії і масових комуні�
кацій Костянтин Гор�

дєйчук. Його підтримали
студенти � співаки Анна Сту�
калюк (Київ) та Наталія Ру�
банова (Миколаїв), Мар'яна
Гера (Івано�Франківськ).

Три пісні виконав гість свята �
заслужений артист України
Петро Чорний

Загалом свято вдалося, спри�
яло утвердженню атмосфери
урочистості, впевненості в то�
му, що університет має перс�
пективу, гарне майбутнє.

Наші гості

Наш університет відвідав чільник столиці

У грудні минулого року наш
університет святкував свій 14�й
день народження. Навчальний
заклад став рідним для ба�
гатьох студентів, зміг об'єднати
тисячі сердець, дав змогу
людям із особливими потреба�
ми здобути омріяний фах та
повноцінно реалізуватися.

10 грудня 2012 року в
університеті від самого ранку
панував святковий настрій:

розпочався заключ�
ний етап фестивалю
до Міжнародного
Дня інвалідів у
рамках відзначення
Дня заснування Уні�
верситету "Україна"�
"Сяйво надій". До
нас приїхали сту�
денти, начальники
відділів виховної
роботи з таких тери�
торіально відокрем�
лених структурних
підрозділів (ТВСП)
університету, як Но�
вокаховський гума�

нітарний інститут, Полтавський
інститут економіки і права,
Кіровоградський інститут роз�
витку людини, Хмельницький
інститут соціальних технологій,
Горлівський регіональний
інститут, Вінницький соціаль�
но�економічний інститут, Кар�
патський інститут підприєм�
ництва (м. Хуст). Наступного
дня додалися Дубенська й

Івано�Франківська філії та
Тернопільський коледж.

Усі гості зібралися у великій
лекційній аудиторії, куди за�
вітав керівник Київської міськ�
держадміністрації Олександр
Попов. Дізнавшись від на�
чальника відділу виховної
роботи Вікторії Дикої про фес�
тиваль, чільник столиці запи�
тав, чим він особисто може
допомогти. У відповідь почув,
що бажано було б включити
"Сяйво надій" у всеукраїнські
заходи та сприяти процесу
таким чином, аби й інші ВНЗ
брали участь у цьому конкурсі.

Із цікавістю Олександр Попов
оглянув проект розбудови
освітянського кварталу в Свя�
тошино, де, окрім навчальних
корпусів Університету "Украї�
на", має бути гуртожиток
готельного типу, величезний,
накритий скляним ковпаком,
стадіон, кінотеатр на 1850 місць
та інші, не менш цікаві
розробки,

Загалом, керівник міськ�
держадміністрації лишився за�
доволеним від візиту до
Університету "Україна": "Ваша
справа дуже благородна. Те,
що Ви створюєте, є дуже
актуальним і потрібним на�

Анатолій УРБАН

(Закінчення. 

Початок на 1 стор.)

Танцювальний номер. 
Фото Ольги ОЛЬШТИНСЬКОЇ

Співає Тетяна Кисляк

Ольга КАЛЕНСЬКА,
студентський Медіа�центр

Університету «Україна»

О.Попов (ліворуч) в Інституті
компютерних технологій

На знімку : О.Попов (праворуч), пояснення
дає П.Таланчук на території студентського

містечка



шому суспільству".
Ще давні мудреці говорили,

що неталановитих людей не�
має. Просто кожен таланови�
тий по�своєму. От тільки вияви�
ти свої здібності вдається не
всім. Причому, з різних причин,
найчастіше суб'єктивного пла�
ну. Адже навіть найбільший
талант треба розвивати, вдо�
сконалювати. І насамперед
повсякденною наполегливою
працею.

Це, так би мовити, загальна
вимога до всіх, хто хоче утвер�
дитись, реалізуватись у твор�
чості. Чи не найскладніше не�
повносправним людям, яким
треба долати чимало додат�
кових труднощів, витрачати
навіть на дуже елементарні речі
більше часу, зусиль, ніж їхнім
здоровим ровесникам.

Десять років тому наш уні�
верситет започаткував фести�
валь "Сяйво надій". Це своєрід�
ний огляд творчих талантів
саме тих юнаків і дівчат, у яких є
проблеми зі здоров'ям. Тож
грудневий фестиваль став де�
сятим, ювілейним.

Негода, яка раптово усклад�
нила погодну ситуацію в Укра�
їні, не дала змоги приїхати на
огляд талантів багатьом потен�
ційним учасникам, котрі вибо�
роли право вийти на фініш
представницьких змагань.

І все ж понад 70 конкурсантів
добрались до Києва. Батьки
таких студентів дуже пережи�
вали за своїх дітей. І не так за
їхні виступи, як за те, чи все
гаразд у столиці з погодою і як
діти почуваються у сніговому
полоні.

Та фестиваль відбувся. Цього
разу в Пущі�Водиці, на базі
відпочинку Українського това�
риства глухих.

Крім базової структури
університету, найбільшими
представницькими делега�
ціями були Вінницький і
Горлівський інститути.

Гарно вели програму фести�
валю третьокурсники базової
структури університету Анас�
тасія Жога (спеціальність "Пси�
хологія") і Анатолій Лузанов
(Інститут комп'ютерних техно�
логій).

Нелегко було журі на чолі із
проректором вишу з навчаль�
но�виховної роботи А.В. Коро�

тєєвою. Адже довелося визна�
чити найкращих із дуже до�
стойних претендентів на пере�
могу в п'ятнадцяти номінаціях.

Ось вони � лауреати фести�
валю:

Вікторія Скрипник (Київ) �
номінація "Літературна";

Маріам Камара (Вінниця) �
"Пісенний вернісаж";

Юлія Губіна (Горлівка) �
"Танцювальні ритми";

Олександра Івашина (Гор�
лівка) � "Музична";

Олександра Шевченко (Нова
Каховка) � "Виконавське мис�
тецтво";

Марина Ольшанська (Він�
ниця) � "Жестова пісня";

Ганна Качанова (Горлівка) �
"Авторська пісня";

Олександр Клімов (Горлів�
ка)� "Відео�презентація";

Ніна Дехтяренко (Київ) �
"Дизайнерське мистецтво";

Катерина Єсипенко (Київ) �

"Науковець року";
Юлія Зінов'єва (Київ) � "Деко�

ративно�прикладне мистецт�
во";

Ілона Кава (Тернопіль) �
"Фотографія";

Антон Слушний (Вінниця) �
"Спортсмен року";

Дар'я Шатохіна (Київ) �
"Художня творчість";

Віктор Твердохліб (Київ) �
"Країна фантазій";

Тетяна Макаричева (Він�
ниця) � "Театральне мистецтво".

Приз глядацьких симпатій по
праву дістався співаку з Івано�
Франківська Миколі Когуту.

Фестиваль засвідчив: талан�
ти в нашому університеті були, є
і будуть. Щороку поповнюється
число тих студентів, для яких
поряд із навчанням багато
важать і їхні захоплення мис�
тецтвом: піснею, танцем, пое�
тичною творчістю та багатьма
іншими. Адже це окрилює лю�
дину, робить її життя цікавішим
і змістовнішим. Тим більше це
стосується юнаків та дівчат із
обмеженими можливостями.
Своїми творчими досягне�
ннями вони переконливо дово�
дять суспільству, і собі теж, що
справжні здібності й таланти
завжди знайдуть визнання.

Якщо, звичайно, оточення,
загалом усе суспільство повер�
нуться обличчям до потреб
неповносправних, усіляко під�
тримуватимуть їх, заохочува�
тимуть.
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Таланти твої, “Україно” З любов'ю 
до творчості

Наталя СТРОКАНЬ,
журналістка Імідж�центру

Університету «Україна»

Фото Ольги ОЛЬШТИНСЬКОЇ
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В Інституті філології та масо�
вих комунікацій Університету
"Україна" 7 листопада 2012 року
відбулася зустріч викладачів та
студентів із випускником
університету, людиною�леген�
дою Михайлом Анатолійо�
вичем Савельєвим. Після нев�
далого стрибка з парашутом
Михайла Савельєва спіткала
важка хвороба – розсіяний
склероз. У боротьбі з недугою
йому допомагали військовий
гарт і східна медицина. Зараз
він займає призові місця на
танцювальних конкурсах та
навчає цьому мистецтву дітей і
дорослих.

Батьки виховували Михайла
так, щоб він був всебічно
розвиненим. Із шести років
хлопчик грав на скрипці, піані�
но, малював, займався баль�
ними танцями. В юності закін�
чив Українську академію тан�
ців. Михайло від народження
мав міце здоров'я. Закінчив
військове авіаційно�технічне
училище, служив льотчиком�
випробувачем у Забайкаллі,
був зарахований до групи
резерву космонавтів. Михайло
Анатолійович Савельєв – капі�
тан, льотчик�випробувач, па�
рашутист. У той час у Забай�
каллі був єдиний на той час на
території СРСР буддистський
монастир. Там льотчик позна�
йомився з черне�цем, який по�
годився стати його вчителем.
Ця зустріч наклала незгла�
димий відбиток на все

подальше життя Михайла.
Він цікавився бойовим
мистецтвом, але чернець
стримав його запал. Він
говорив: "Убити людину
нескладно, а ти спробуй її
вилікувати!" І чернець учив
його управляти своїм орга�
нізмом, навчав елементів
енергетичного масажу, ди�
хальної гімнастики. Чер�
нець передав Михайлу ми�
стецтво екстрасенса. Це
люди, у яких після клінічної
смерті (через аварію тощо)
відбувається сильна пере�
будова свідомості, психіки,
відкриваються певні здіб�
ності. Ми всі володіємо
тим, що називається "над�
природною здатністю". І
зараз, через багато років,

Михайло Савельєв тепло згадує
уроки ченця, який розбудив у
ньому, відкрив чуття екстра�
сенса, яке повернуло його до
життя.

– Це дійсно "шосте чуття

щодо всього". Надприродна

здатність – це просто здат6

ність вийти за межі свого

обмеженого сприйняття. Від6

ступити назад, відчути біль6

ше, ніж може відчувати

обмежена людина, якою ти

себе уявляєш; дізнатися

більше, ніж можеш знати. Це

здатність підключитися до

більшої правди всього, що

тебе оточує; відчути іншу

енергію. Є обдаровані при6

родою люди, що допома6

гають іншим, їх мало, але

вони є. Цей буддистський

чернець володів здібностями

екстрасенса. В галузі ясноба6

чення працюють тільки про6

фесіонали, критерії допуску

ясновидців визначав сам

чернець, визнаний ясно6

видець не тільки в Росії, але

й далеко за її межами. У

кожної людини є певні

здібності, які закриті в певній

зоні мозку (мозочка) і в

результаті тренувань, навча6

ння ці здібності відкри6

ваються. Вони є у кожного з

нас, але деякі вирішують

розвивати їх, тоді як в інших

вони залишаються нерозви6

неними і від них куди менше

користі. Щоб розвинути свої

"екстрасенсорні" здібності,

ти повинен їх тренувати.

Використовувати їх. Кож6

ного дня. Постійно. Я навіть

не міг уявити собі, як це

"шосте чуття" допоможе

мені в житті, коли трапилася

зі мною трагедія. Моя мати і

буддистський чернець по6

вернули мене до життя, бо ж

я був приречений. Буд6

дистський чернець учив

мене, що екстрасенс може

розповісти тобі про твоє

"минуле". "Завтра" не існує.

Все відбувається просто

зараз. Кожна подія посилає

хвилю енергії, залишає нез6

мивний відбиток на косміч6

ній фотопластинці. Твій вибір

і твої переконання – у твоєму

виборі. Ця переконаність

створюється твоїми думками

щодо конкретного предмета,

а ці думки виникають у ре6

зультаті твого сприйняття –

тобто з того, "як ти на це

дивишся".

Кожен є "екстрасенсом",

так що всі вони "справжні".

Якщо екстрасенс або медіум

виходить із того, щоб тобі

допомогти, можеш бути

впевнений – ти отримаєш

повну допомогу в обмін на

те, що ти можеш дати. Не

користуйся цією винятковою

шляхетністю духу, даючи за6

надто мало або не даючи

нічого, якщо ти знаєш, що

можеш дати більше.

Твоє тіло – прекрасний інс6

трумент, що складається з

високочутливих рецепторів

енергії. Можна провести

долонею в п'ятнадцяти сан6

тиметрах над їжею, розстав6

леною на прилавку в їдальні,

і, не торкаючись її, відчути,

чи піде вона тобі на користь у

даний момент. Те ж саме

стосується й одягу, який ти

купуєш у магазині або виби6

раєш у своїй шафі. Як усе це

допомогло мені під час ре6

абілітації, як я був вдячний

чернецеві!

Дуже мало людей вико6

ристовують свій інтуїтивний і

екстрасенсорний потенціал,

щоб відправитися всередину

себе й розібратися у своїх

почуттях, перш ніж щось по6

думати, сказати чи зробити.

Коли я повернувся до

Києва після розвалу Радянсь6

кого Союзу, я вже був

підготовленим екстрасе6

нсом. Ці здібності в мені були

мобілізовані в результаті

навчання у буддистського

ченця. У мене вже були

відкриті  ці здібності. Я міг

передбачати ті чи інші

обставини, міг читати думки

людей, хоча насправді це

дуже важко: коли спілкуєшся

з людиною і розумієш, що

вона тебе обманює, дуже

важко переступити через це.

Тому через деякий час я ці

здібності в собі просто

закрив: виявив, що 90%

людей тебе просто обма6

нюють, і не тому, що вони

хочуть тебе обдурити, а тому

що вони собі уявляють це

саме так, як вони говорять.

Вони просто живуть у цій

брехні. Сприймати цю

брехню, говорити людині в

очі, що вона тебе обманює,

дуже важко. У цьому випад6

ку втрачаєш або друга, або

знайомого. Тому цю здат6

ність у собі я закрив. Далі,

коли зі мною трапилася

трагедія, я ці здібності реалі6

зував повною мірою, вико6

ристовував для реабілітації,

для відновлення себе. Тут

позначилася школа буд6

дистського ченця.

Коли Михайло Савельєв по�
вернувся до рідного Києва, то
працював інженером�інструк�
тором в аероклубі, навчав лю�
дей стрибати з парашутом,
брав участь у показових висту�
пах.

Трагедія сталася у травні 1997
року. Він готував програму
парашутної акробатики до Дня
Києва. Разом із курсантом
повинен був зробити одну з
найбільш складних фігур акро�
батики в повітрі – піраміду: два
парашутисти у повітрі синхро�
нно віддаляються, а потім наб�
лижаються один до одного.
Стрибали з висоти п'ять кіло�
метрів. Їх знімав оператор. Вони
з курсантом закінчили фігуру,
до землі вже було менше двох
кілометрів, пора розкривати
парашути.

І в повітрі сталося сходження
з курсантом. Курсант відкрив
парашут на незаданій висоті

Про тих, хто поряд

У житті завжди є місце подвигу
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1200 метрів, хоча за завданням
була висота 800 метрів. Кур�
сант з'явився просто під ним. І
на швидкості 365 км / год
Михайло пробиває купол пара�
шута курсанта, рве 12 строп, а
кожна стропа витримує 200 кг
на розрив. Удар був настільки
сильним, що у Михайла в ре�
зультаті удару утворилася гема�
тома в головному мозку, в ра�
йоні мозочка. Він відразу привів
у дію свій парашут, але той ще
не встиг розкритися, зіткнення
не вдалося уникнути. З пара�
шутом людина знижується зі
швидкістю п'ять метрів на се�
кунду. Він упав на купол пара�
шута курсанта. При швидкості
вільного падіння сила удару
збільшується в 18�20 разів!
Стропи парашута курсанта вп'я�
лися в його тіло і миттєво згорі�
ли від тертя.  Курсант встиг від�
крити запасний парашут. Ми�
хайло приземлився, якийсь час
лежав, потім підвівся і поїхав з
хлопцями дивитися відзнятий
матеріал. Коли повернувся до�
дому, побачив своє тіло – су�
цільний синець. Але оскільки
переломів не було, вирішив,
що травми неважкі.

– До вечора у мене

відмовили ноги, відмовили

зір, ковтальний рефлекс.

Наступного дня стан погір6

шився. Мене відвезли до

лікарні та констатували

крововилив у районі мозоч6

ка 6 інсульт. Але надалі діаг6

ноз сформулювали, як роз6

сіяний склероз. У більшості

людей слово "склероз" не

викликає особливої тривоги.

Швидше, нагадує цілу серію

анекдотів. А словосполу6

чення "розсіяний склероз"

взагалі відоме небагатьом.

Насправді при розсіяному

склерозі нервові клітини

головного і спинного мозку

ушкоджуються внаслідок

атаки з боку власної імунної

системи організму, тому його

відносять до групи захворю6

вань, коли імунна система

організму починає "помил6

ково" атакувати власні тка6

нини.

Розсіяний склероз 6 це

захворювання центральної

нервової системи. Ура6

жаються її провідники,

точніше, їх оболонка. У

результаті стає неможливим

проведення імпульсів усере6

дині центральної нервової

системи. Це призводить до

того, що порушуються

основні функції людини 6

пересування, координація,

чутливість, зір. Зараз існують

методи, які дозволяють

зазирнути всередину цент6

ральної нервової системи,

побачити, що відбувається з

головним і спинним мозком.

Після падіння у мене

відмовили ноги, перестали

нормально функціонувати

внутрішні органи 6 нирки,

печінка.

При цьому захворюванні

руйнується ізолююча обо6

лонка на нервах, за ними не

проходять сигнали від го6

ловного мозку, і людина

поступово втрачає контроль

над своїм тілом. Прогнози

лікарів були невтішними.

Коли я дізнався, що більше

не здатний себе обслуго6

вувати, не став миритися з

цим: як може бути, що я,

льотчик6випробувач, кан6

дидат до загону космонав6

тів 6 інвалід?!

Вважається, що розсіяний

склероз невиліковний. Та6

ким хворим передрікають

повільне згасання, життя

овоча, життя рослини.

Медикаменти, які їм

призначають, у кращому ви6

падку можуть призупинити

розвиток недуги. Я не те, що

ложку до рота піднести не

міг, а навіть не ковтав, не

розмовляв, у мене впав зір,

тіло зовсім не слухалося.

Обстеження показало, що

кров вилилася в ділянку

мозочка, гематома тиснула

на центри, відповідальні за

рухи, мову, дихання. Лікарі

запропонували мені зробити

трепанацію черепа, щоб

прибрати гематому, але

сказали при цьому і про

ризик: "Після такого втруча6

ння залишишся інвалідом".

Відразу вирішив, що це 6

тимчасовий стан, і я обов'яз6

ково стану на ноги. Не став

чекати, поки випишуть з лі6

карні, спускався з ліжка і

повзав по палаті. Щоб відно6

вити мову, згадував вірші і

читав уголос. Мені дали

інвалідний візок, але я на

нього так і не сідав,

пересувався по квартирі за

допомогою табуреток. Кжен

день робив зарядку, віджи6

мався, згадав усе, чого

колись навчав мене буд6

дистський чернець. Коли

захворів, переді мною пос6

тало завдання: допомогти

самому собі. Через півроку я

вже пересувався по квар6

тирі, тримаючись за стіну.

Через рік ходив, похитую6

чись.

Згадавши рекомендації

ченця, я вирішив зайнятися

танцями як одним із методів

реабілітації. У танці не

можна ні на мить послабити

увагу, потрібно стежити за

положенням стоп, колін,

ліктів, кистей, слухати музи6

ку, з'єднувати її з рухом і

одночасно працювати з пуб6

лікою. Завдяки танцям тіло

стало слухатися мене. Зби6

рав свою волю в кулак і дві

години, поки тривали занят6

тя, рухався ідеально. Мені в

руки потрапила література з

танцювальної терапії. Про6

читав, що танець приводить

у норму нервову систему,

покращує кровопостачання

тканин, зміцнює вестибу6

лярний апарат. Це якраз те,

що мені потрібно!

Двох годин на тиждень

вже було мало, я пішов до

клубу спортивних танців.

Коли там проводили кон6

курс, ризикнув позмагатися

зі здоровими танцюристами

і вийшов до фіналу! У 2005

році зі своєю партнеркою

виступив на чемпіонаті

України зі спортивних тан6

ців і зайняв п'яте місце.

Пам'ятаючи, що мені проро6

кували медики і яких ре6

зультатів зміг домогтися,

вирішив: повинен допома6

гати іншим людям. Отримав

четверту вищу освіту в

Університеті "Україна" –

спеціальність реабілітолога.

Працював у Всеукраїнсь6

кому центрі реабілітації

інвалідів у Лютежі. Зараз

викладаю танці людям в

інвалідних візках, які

страждають на дитячий

церебральний параліч, цук6

ровий діабет. Багато танцю6

ристів, незважаючи на від6

чуття втоми, продовжують

інтенсивно тренуватися і

брати участь у змаганнях,

що призводить до перетре6

нованості. Цей стан настає,

коли танцюрист занадто

рано починає тренування

після хвороби. Велике зна6

чення мають також особ6

ливості харчування, перена6

пруження виникає частіше у

тих, у кого недостатньо

калорій, вітамінів у раціоні,

переважають у їжі прості

вуглеводи.   Гормональні

зміни, викликані виснажли6

вими тренуваннями, нега6

тивно впливають на імунну

систему.  Порушується діяль6

ність м'язів, відповідно,

координація рухів, погір6

шуються захисні реакції і

увага. Всьому цьому я

навчаю своїх вихованців6

танцюристів.

У мене на відновлення

пішло близько восьми років.

Зате зараз відчуваю себе

здоровим. Сьогодні я зай6

маюся спортивними танця6

ми, завойовую призові місця

на змаганнях і заперечую всі

канони медицини!

Навіть моя партнерка

тільки недавно дізналася

про мою недугу. Коли я

збирався на 26й

всеукраїнський фестиваль

творчості інвалідів "На кри6

лах творчості" в Дніпропет6

ровськ, уява малювала не6

мічних і нещасних людей,

при погляді на яких виникає

бажання поспівчувати й

чимось допомогти.

Яке ж було моє здивування,
коли заповнений зал театру ім.
М. Горького вибухав нести�
хаючими оплесками і вигуками
"браво" після кожного номера
учасників фестивалю. Сьогодні
Михайло Савельєв – срібний
призер України зі спортивних
танців серед здо�рових людей,
хоча інвалідність з нього так і
не зняли.

– Після того, як я зміг

відновити своє здоров'я,

вирішив допомагати інва6

лідам, отримав ще одну

спеціальність хореографа й

реабілітолога і тепер ось

займаюся з молодими лю6

дьми з фізичними вадами

танцювальною терапією і

танцями на візках у Києві,

Дніпропетровську, Івано6

Франківську. Виїжджаємо з

ними на різні фестивалі, де і

показуємо свою творчість.

Здоровим людям варто пов�
читися у цих людей невичер�
пному оптимізму та жадобі до
життя, вмінню долати труднощі
і досягати поставлених цілей,
жити, любити, танцювати і
сподіватися. Незважаючи ні на
що! 

Ігор КОН´ІСЕР,

журналіст 
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Актуально

Партії та партійні вподобання
У країнах стабільної демок�

ратії політичний спектр та пар�
тійні вподобання громадян є
відносно сталими, не ско�
чуються до крайнощів і коли�
ваються, залежно від ситуації,
між ліволіберальним та право�
ліберальним сегментами. Між
партіями, які представляють ці
сегменти, не існує принци�
пових розбіжностей у "гло�
бальних" питаннях, що визна�
чають стратегію розвитку дер�
жави. У посткомуністичних
країнах маємо протилежну
ситуацію. Партійно�політичний
спектр перебуває у стадії
становлення, при цьому як
самому політичному спектру,
так і партійним уподобанням
громадян притаманна поляри�
зація. Партії, що представляють
різні сегменти політичного
спектра, орієнтуються на різні,
часом протилежні стратегії
розвитку країни.

Особливо актуальним ви�
дається дослідження еволюції
посткомуністичних партійних
систем у контексті теорій і
практики соціополітичних поді�
лів. Теорія соціополітичних по�
ділів сьогодні є найбільш вико�
ристовуваною науковцями для
аналізу особливостей форму�
вання, функціонування та
структури партійних систем
країн Європи і була запро�
понована у 60�ті роки XX ст.
відомими вченими С. Ліпсетом
і С. Рокканом. У її основі – теза
про вплив на становлення
партійної системи базових со�
ціальних конфліктів (поділів),
що актуалізуються на політич�
ному рівні.

Фундаментальними сус�
пільними конфліктами (які по�
слідовно змінювали партійні
системи країн Західної Європи)
вбачаються поділи між цент�
ром і периферією, церквою та
державою, містом і селом,
власниками та найманими пра�
цівниками. Перші два актуа�
лізувалися завдяки націо�
нальній, а два інші – індуст�
ріальній революції. При цьому
один конфлікт витіснявся
іншим у зв'язку з поширенням
виборчого права, набуття яким
загальності та рівності приз�
вело до стабілізації і "заморо�
ження" партійних систем у їх

розвитку, починаючи з двад�
цятих років минулого століття.

Є ряд учених, які поглиб�
лено займаються актуалізацією
соціополітичних поділів у
партійних системах постко�
муністичних країн. Наприклад,
А. Керошені, Г. Маркус, Ґ. Тока,
Я. Шимон – в Угорщині;
Ж. Маясфельдова, П. Матею,
П. Мачонін – у Чехії; Г. Кара�
сімеонов – у Болгарії; А. Пше�
ворскі, А. Щербяк – у Польщі;
Е. Мелешкіна, Ю. Дунаєва,
А. Кулик, В. Римський – у Росії.

В Україні також є низка
наукових праць, що присвячені
соціополітичним поділам, полі�
тичним партіям та партійним
системам, а саме: Ю. Останець
"Еволюція партійних систем в
умовах трансформації: методо�
логія дослідження" (2009 р.); В.
Бунь "Соціополітичні поділи як
фактори формування електо�
рального вибору" (2007 р.); В.
Бортніков "Розмежування" в
Україні в контексті ціннісної
ідентифікації населення" (2007
р.); О. Одушкін "Головні теорії
"розламів" та їх застосування до
української ситуації" (2007 р.)
та ін.

У результаті падіння кому�
ністичних режимів сформу�
вались два наукові підходи до
розуміння впливу соціопо�
літичних поділів на еволюцію
партійних систем цих країн:

1. Підхід, запропонований Г.
Кітчельдом (обґрунтовує наяв�
ність та вплив соціополітичних
поділів на формування партій�
них систем посткомуністичних
країн);

2. Концепція "чистої дошки"
("tabula rasa"), яка заперечує
формування класичних соціо�
політичних поділів у посткому�
ністичних країнах.

Загалом вивчаючи пост�
комуністичні системні транс�
формації, вчені йдуть шляхом
не більш ніж корекції, допов�
нення моделі соціополітичних
поділів С. Ліпсета і С. Роккана
новими лініями поділу з ураху�
ванням особливостей країн
регіону, впливу традиційних
елементів у суспільних відно�
синах і масовій свідомості.

Соціополітичні поділи пост�
комуністичних країн можна
класифікувати за 4типами:

1.Історичні – успадковані від
комуністичного режиму;

2.Перехідні – з'являються, а
потім зникають у період демок�
ратичної консолідації (пре�
зидент/парламент, центр; ре�
гіон);

3.Потенційні–відображають
ключові конфлікти в постко�
муністичному суспільстві (пра�
ця/капітал, європейська/ євра�
зійська інтеграція);

4.Актуальні – з'являються у
процесі розвитку посткому�
ністичних суспільств (держава/
ринок, бідні/багаті).

Водночас, Г. Голосов виді�
ляє сім проблемних вимірів, які
співвідносяться з конфліктними
лініями С. Ліпсета і С. Роккана.
Це – культурно�етнічний, релі�
гійний, соціально�економіч�
ний, зовнішньополітичний,
постматеріальний,вимір "міс�
то�село" та вимір "підтримки
режиму".

Одночасно можна конста�
тувати, що соціальних поділів є
чимало в кожному суспільстві,
але не всі вони у процесі
власної еволюції можуть
перетворитися на соціопо�
літичні. Головним індикатором,
який засвідчує перетворення
того чи іншого соціального
поділу, представленого відпо�
відними групами, на соціопо�
літичний, є виникнення зв'язку
між групою та політичною
партією або іншим політичним
інститутом, який буде пред�
ставником інтересів цієї групи.
Іншим індикатором повинен
стати часовий вимір – трива�
лість існування такого соціопо�
літичного поділу.

Політичні еліти залежно від
очікуваного зиску можуть за�
мовчувати або, навпаки, актуа�
лізувати ті чи інші соціо�
політичні поділи. Це стосується
етнічних, мовних, конфесійних
та інших проблем, експлуатація
яких у період демократизації
призвела в ряді країн до загост�
рення відповідних супереч�
ностей. 

В останні роки актуальною є
теза Ю. Коргунюка щодо мож�
ливості накладання соціопо�
літичних поділів, коли вони не
співіснують, нерідко врівнова�
жуючи і навіть гасячи один
одного, а, навпаки, взаємопо�

силюються, створюючи гримучу
суміш. Саме прикладом такого
накладання і стали події Пома�
ранчевої революції, яка серед
іншого засвідчила штучність
нейтралізації у програмах про�
кучмівських "центристських"
партій об'єктивно існуючих
поділів поряд зі зростаючим
усталенням ідентифікаційних
орієнтацій та переваг виборців,
які сформували запит на
партійну ідеологію з чіткою
визначеністю у ній поділів як
існуючих та об'єктивних, так і
таких, що дозволяють грома�
дянам знаходити і підтри�
мувати "свою" партію.

Використання соціопо�
літичних поділів у процесі бо�
ротьби за владу політичними
партіями перешкоджає націо�
нальній консолідації та демок�
ратичним реформам. Вони,
одночасно, є загрозою терито�
ріальній цілісності і суверенітету
держави та не створюють під�
став для "заморожування"
основних соціополітичних поді�
лів у структурі партійної сис�
теми, а отже не переводять
політичну боротьбу із площини
тіньового маніпулювання у
публічний простір електо�
рального суперництва провід�
них політичних альтернатив.

Обгрунтованість таких вис�
новків констатується не лише
авторитетною думкою теоре�
тиків, але й політичною прак�
тикою як країн Західної Європи,
так і успішних, у плані демок�
ратизації, держав Центрально�
Східної Європи, в яких еліти,
спираючись на наукові здобут�
ки, виявляють здатність до
діагностування та інституціо�
налізації поділів, визначення
найбільш значущого з них,
стримування їх потенційно
деструктивно�конфліктного
потенціалу, недопущення взає�
монакладання за рахунок
пошуку балансу сил і ухвалення
компромісних рішень задля
послідовного вирішення проб�
лем, що поділяють суспільство.

Ольга ЮРЧУК,

викладач Дубенської філії  
Університету «Україна»
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Привертаємо увагу

Fashion chance для особливих красунь

"Одяг повинен бути підпо�
рядкованим особистості жінки,
а не навпаки", � сказав колись
відомий модельєр Ів Сен�
Лоран. Усі, хто відвідав київсь�
кий нічний клуб "Данте�парк"
наприкінці липня минулого
року, могли переконатися в
тому, що одяг не тільки пови�
нен, але й може бути підпоряд�
кованим особистості жінки. Тут
відбувся всеукраїнський показ
модного одягу для жінок із
особливими потребами "Fash�
ion Chance". 12 дизайнерів ство�
рили колекції одягу, які демон�
стрували моделі з обмеженими
фізичними можливостями. Бі�
льшість дівчат�моделей мали
вади зору, також були й ті, які
мали протези ніг та послуго�
вувалися інвалідними візками.

Організаторами шоу висту�
пили Центр громадських зв'яз�
ків РАПІД спільно з Клубом
щасливих мам "Lantana". Парт�
нерами заходу стали такі брен�
ди та організації, як Націо�
нальна Асамблея інвалідів
України, Ukranian Fashion
Week, Національний комітет

спорту інвалідів України,
компанія "Адамант", продю�
серський центр "Апріорі", клуб
"Гольфстрім", торгові марки
MATRIX, Maybelline New York,
Polaroid, Argno та ін. Серед
інформаційних партнерів були
5 канал, ТВі, журнал "Новые
люди", газета "День", портали
"Обозреватель", "Левый бе�
рег", інформаційні агенції
"Інтерфакс", "Укрінформ" та ін.

Кожна жінка – неповторна і
гарна, однак дівчині, котра з тих
чи інших причин прикута до
візка або ж сприймає світ лише
на звук і дотик, часом дуже
важко повірити, що вона –
красуня, що вона може, незва�
жаючи на свій фізичний стан,
носити красиве дизайнерське
вбрання. Учасники показу –
моделі та дизайнери одягу –
спростували стереотип про те,
що інвалідність – нездоланна
перешкода для краси та стилю.
Серед тих, хто представляв того
вечора свої колекції, – Ірина
Сербіна (колекція "Майя. Точка
відліку"), Вікторія Карпенко
(колекція "Гарсон"), Діана Агаян

(колекція "Квітка�душа"), Тетя�
на Романенко (колекція "Туман�
ність Андромеди"), Аміна Гасем
(артколекція "Казка"), Сергій
Белз (колекція "Три стихії"),
Оксана Малюк (колекція "Арис�
тократка"), Наталя Анрі з фраг�
ментами із двох своїх колекцій
та інші. Моделі одягу, представ�
лені для показу, були найрізно�
манітніші. Це були і вишукані
вечірні вбрання, і ділові костю�
ми, і навіть весільна сукня. 

Кожна колекція була справді
неповторною – ось на сцену
виходять дівчата�квітки, ось –
посланиці давніх і забутих
племен та культур, ось –
гламурні аристократки, аж ось
– утілення трьох стихій… І лише
великі чорні окуляри, інвалідні
візки та галантні юнаки�
тьютори видавали у моделях
"особливі потреби". Кожен
вихід на сцену – своєрідний
маленький спектакль�перфо�
манс за участі моделей та
акторів театру "Карнавал". Дуже
приємно було бачити серед
моделей колишніх студенток
Університету "Україна", зокрема
Юлію Козлюк та Олену Чинку.

Кожна колекція довела, що
одяг для жінки з особливими
потребами може бути і гарним,
і зручним. Жінки з особливими
потребами не лише хочуть, але
й можуть носити красивий та
стильний дизайнерський одяг.
Приємним було те, що дизай�
нери не лише створили та на�
дали одяг зі своїх колекцій для
показу, але і подарували ці
красиві сукні та костюми мо�
делям. Подарунки учасницям
показу також надавали парт�
нери заходу: MATRIX, May�
belline New York та Polaroid.
Також у рамках заходу розіг�
рувалася лотерея.

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

6Це твій перший показ?

6Юлія Козлюк (випуск6

ниця Університету "Украї6

на"): Я б сказала, що це перший
показ, у якому я виступаю як

модель. До цього я брала
участь у показах Ukrainian Fash�
ion Week. Але там ми були
групою хостесу і виконували
свою роботу за межами подіу�
му. З Ukrainian Fashion Week ми
співпрацюємо вже майже рік і
вже двічі брали участь у їхніх
показах. Невдовзі планується
наступний, 41�й тиждень моди,
і продюсер UFW нас уже запро�
сив на цей захід.

6Що ти відчувала, вихо6

дячи на подіум того вечора?

6Ті відчуття так просто і не
передати... Мабуть, саме це й
було відчуттям щастя. Я скажу
неправду, якщо буду стверд�
жувати, що ніколи не мріяла
про це. Як кожна дівчинка в
дитинстві, я мріяла стати мо�
деллю і виходити на подіум,
бути в центрі уваги. Коли твої
дитячі мрії стають реальністю –
це справжнє щастя!

6Як ти думаєш, що дають

такі заходи дівчатам із

особливими потребами?

6Такі заходи формують
упевненість у собі, позбавляють
від усіляких комплексів, да�
рують віру в майбутнє, допома�
гають повірити у себе і прий�
няти свою індивідуальність та
особливість. Я впевнена, що всі
ті дівчата, які брали участь у
цьому показі, поїхали додому з
сильним та яскравим відчуттям
натхнення та бажанням підко�
рювати нові вершини.

Одні з тих, хто створив це
незабутнє шоу, – дизайнери. Чи
легко їм давалася така благо�
родна справа – нищення сте�
реотипів щодо жінок з особли�
вими потребами? 

6Що спонукало Вас заду6

матися про те, яким повинен

бути одяг для жінок із

особливими потребами? Як

Ви вважаєте, є якась різниця

у складності роботи між

звичайною моделлю і мо6

деллю, яка має певні обме6

ження здоров'я, та у виго6

товленні одягу для обох ка6

тегорій клієнток?

6Дизайнер Ірина Сербіна

(колекція "Майя. Точка

відліку"): Усі жінки за своєю
природою хочуть бути краси�
вими. Потяг до прекрасного
нам закладають ще з дитинства:

(Закінчення на 8 стор.)
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гарненькі платтячка, бантики
та лялечки… З часом, коли ми
дорослішаємо, потреби трішки
змінюються, але завжди зали�
шаються ті ж платтячка та
черевички. Нічого з цим не по�
робиш, але жінка насамперед
повинна почуватися комфорт�
но в цьому одязі – як фізично,
так і емоційно. А для жінки з
особливими потребами цей
показник подвоюється, а то й
потроюється. На перший план
виступає саме психофізичний
комфорт. Це досягається особ�
ливими прийомами моделю�
вання одягу на нетипову тіло�
будову. Не менш важливим є
те, що одяг повинен бути
модним та сучасним. Повинні
використовуватися сучасні
тенденції як у текстилі, аксе�
суарах і фасонах, так і у
створенні неповторного та
індивідуального образу.

6Чи вперше Ви працюєте

з моделями, які мають особ6

ливі потреби?

6Так, це мій перший досвід
роботи з людьми з особ�
ливими потребами, і я дуже
рада, що в Україні з'явився
такий потужний проект, як
створення моди для жінок із
фізичними вадами. Це озна�
чає, що мода в нашій країні
стає більш демократичною. 

6Що б Ви побажали дів6

чині, яка хоче стати успіш6

ною і красивою, але думає,

що фізичні обмеження –

нездоланна перешкода на

шляху до мети?

6Найголовніше – любити
себе, вірити в себе і знати, що у
світі є багато прекрасного і
неповторного. Ваша мета
–пізнати цей світ та подарувати
йому частинку себе – красивої,
успішної, ніжної, коханої та
єдиної. Адже в людині найго�
ловніше – не руки, ноги та очі,
а серце та розум. Тож, давайте
відчувати і створювати світ та�
ким, яким ви його відчуваєте.
Й усе обов'язково вийде!

Показ Fashion Chance вий�
шов дуже яскравим, зворуш�
ливим та стильним. Варто зау�
важити, що стильність і зво�
рушливість, на перший пог�
ляд, – речі несумісні. Однак,
час показує, що несумісні речі з
часом набувають гармонії.

Просто на певному етапі життя
люди усвідомлюють нові істи�
ни, й те, що традиційно вважа�
лося раніше несумісним, поєд�
нується, і досить гармонійно. 

Підсумки показу Fashion
Chance та  перспективи розвит�
ку "особливої" моди проко�
ментувала Катерина Кун6

дельська, представник Це6

нтру громадських зв'язків

РАПІД:

6Як Ви оцінюєте роботу

моделей із особливими пот6

ребами на показі? 

6Моделі на нашому показі –
найкращі. Вони не з особли�
вими потребами, вони – наба�
гато сильніші духовно та мо�
рально за кожного з нас. Це в
них, окрім усього іншого,
вистачає часу, сили та терпіння
подорожувати, вивчати іно�
земні мови, читати світову
літературу... Це вони знають,
що таке насолоджуватися кож�
ною хвилиною життя, а не жа�
літи себе через безліч проблем,
які навалились останнім часом.
Наші моделі, на відміну від
дівчат типу "90�60�90", ніколи
не скажуть "Я не хочу цього
одягати", "Я не вийду в таких
туфлях", "Я не можу сьогодні
прийти на репетицію, бо в мене
зламався ніготь". Вони, нав�
паки, протягом усього часу під�
готовки до показу нас підтри�
мували й подавали приклад, як
не потрібно падати духом. Осо�
бисто я брала приклад з кожної
із них, вони стали моїми духов�
ними провідниками (хоча, на�
певно, й не здогадуються про
це). Завдяки нашим моделям
мені хотілося вирішувати орга�
нізаційні проблеми, – я просто
знала, що не можу підвести цих
людей, я не маю такого права.

6Як Ви думаєте, чи буде

далі розвиватися такий нап6

рям моди, який потребу6

ватиме саме моделей із

особливими потребами? 

6На мою думку, він ще й не
починав розвиватися. Це  лише
початок. Ми показали, що така
потреба існує, є величезний
попит на специфічний одяг і
колосальне поле роботи для
дизайнерів. Це нова ніша в
індустрії моди, де будуть
затребувані і моделі на візках
чи з іншими фізичними особ�
ливостями, і нові конструк�
торські й дизайнерські рі�
шення. Нині потрібно активно

працювати та піднімати на но�
вий рівень те, що ми започат�
кували.

6Що б Ви побажали дів6

чині, яка хоче стати успіш6

ною і красивою, але думає,

що фізичні обмеження –

нездоланна перешкода на

шляху до мети?

6Можливо, розібратись у
собі та зрозуміти (можливо, це
й звучить занадто пафосно),
що зовнішня краса – ніщо без
краси внутрішньої. Якщо в
людини красива душа, то й
ззовні вона буде мати непере�
вершений вигляд. Коли дів�
чина впевнена в собі, то ніякий
зовнішній вигляд не зможе
стати на шляху до втілення
мети. Я б, крім усього іншого,
порадила брати приклад з
наших моделей. Чесно кажучи,
я не знаю, як декотрі з них
пережили те, що з ними
сталося. Коли я дивлюсь на
них, то в мене аж сльози
з'являються на очах. Але не від
жалості – ні, ні в якому разі! а
від усвідомлення того, що я
була поряд із такими сильними
людьми! Я не можу тут
об'єктивно щось радити, бо
сама не зустрічалася сам�на�
сам із такими проблемами, але
думаю, що якщо вже доля
послала такий тяжкий "дару�
нок", то потрібно прийняти
його й жити далі. Довести,
насамперед, самій собі, що
життя не скінчилося – воно
тільки почалося. Просто, це
інше життя.

Так. Важко не погодитися з
пані Катериною. Лишається
тільки загадати бажання –
щоби кожна дівчина, котра має

певні обмеження здоров'я,
могла мати свій fashion chance.
І могла використати його
сповна.

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

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

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

Світлана ПАТРА,

учасниця першого складу 
студентського медіа�центру

Університету «Україна»

(Закінчення. 
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На знімку: виступає учасниця X фестивалю “Сяйво надій”
Маріам Камара (Вінниця)
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Мово моя, українська

Цінуймо своє, рідне, найдорожче
Державною справою на

сьогодні в незалежній Україні є
турбота про українську мову та
культуру. 

Саме сьогодні це завдання –
найактуальніше для нашої
держави. Українська мова –
друга мати для більшості
українців, вона відіграє вагоме
значення у долі кожної людини.
Не потрібно забувати нашу
історію… Утиски української
мови з боку російської імперії.
Накази, розпорядження, цир�
куляри та інші документи, які
видавались на державному
рівні. Жодна країна світу, крім
України, не зазнавала впро�
довж сторіч такого масштаб�
ного, спланованого на держав�
ному рівні нищівного удару по
культурі й мові. Ось далеко не
повний перелік цих злочинів:
1729 року вийшов указ Петра II,
який зобов'язував переписати з
української мови на російську
всі державні постанови й
розпорядження; 1817 р. �
закриття Києво�Могилянської
академії, головного центру
української культури (відкри�
лася знову лише 1991 р.).
Запроваджено викладання
польською мовою в усіх
початкових і вищих народних
школах Галичини Австро�
Угорської імперії; 1907 р. �
урядом зліквідовано українську
періодичну пресу, конфіс�
ковано видану в роки рево�
люції (1905�1907) українську
літературу, розпочалися реп�
ресії проти діячів української
культури і т.д. 350�річна полі�
тика русифікації триває, на
жаль, і досі.

Її завжди називали мало�
російською, намагались вбити
у серцях багатьох свідомих
людей, але ми трималися міцно
і дочекалися 15 століття, коли в
Україну проникають рефор�
маційні ідеї, що спричинює
появу перекладів євангельсь�
ких текстів староук�раїнською
літературною мовою, яка з
однофункціональної (ділової)
стає поліфункціональною,що
значно розширює її словник і
збагачує виражальні можли�
вості. У 18 столітті вона широко
використовувалась у науці,
художній літературі, стала
об'єктом наукового вивчення,
викладалася як предмет.

Вже до цього часу були лю�
ди, які бачили у збережен�
ні,захисті ,розповсюдженні
української мови сенс свого
життя. Навіть готові були від�
дати власне життя, аби у май�
бутньому їхні прагнення були
виконані. Творчістю їхньою,

талантом нині пишається весь
світ, а ми з гордістю знаємо, що
це наші видатні українці –
письменники, наставники жит�
тя…. 

Однією з таких постатей є
Іван Котляревський, який в
умовах занепаду всіх різно�
видів староукраїнської писем�
ної мови поемою "Енеїда",
п'єсами "Наталка Полтавка",
"Москаль�чарівник", написаних
на основі живого усного мов�
лення народу, започаткував
новий етап формування літера�
турної мови.

Тарас Шевченко – великий
український письменник, лю�
дина, яка мала незвичайно
тяжку долю, як і мова, культура.
Людина, яка зрозуміла своїми
думками всім, хто хоче вільно�
го, радісного та щасливого
життя, котрий готовий був бо�
ротися за краще життя не тільки
для себе, а й для всього народу,
котрий розумів і відчував
краще від усіх проблеми нашої
держави, особа, яка завжди
служила правді, справед�
ливості, боролася за наше
краще майбутнє. Народившись
в Україні, отримавши з мо�
менту народження ім'я Тарас,
яке поширене майже винятково
в Україні і значно менш в Росії,
що з грецької мови � "бунтів�
ник", заздалегідь знав мету й
завдання свого життя та був
посланий нам від Бога, аби ми
упродовж усіх століть, із поко�
ління в покоління передавали
любов і головне завдання
пращурів – оберігати україн�
ську мову, літературу та
культуру від репресій, дегра�
дацій, занепаду. Любили і
поважали людей, які зробили
вагомий внесок в утвердження
нації.

Все починається із сім'ї.

Сучасні українські родини дуже
відрізняються від родин почат�
ку минулого століття. За корот�
кий час змінилося дуже багато:
сімейні цінності, пріоритети.
Споконвіку в основі української
сім'ї були взаємоповага, підт�
римка, взаєморозуміння, ціну�

валися звичаї та традиції нашої
держави.  Шлюби укладалися
один раз і на все життя. А нині
щороку в Україні реєструється
близько 400 тисяч шлюбів та
близько 200 тисяч пар –
розлучається. Третина сімей
розпадається протягом перших
чотирьох років шлюбу, а ще
через п'ять років розбігаються
30% сімей. То як, скажіть, захи�
стити нашу державу, нашу
українську мову, культуру?
Якщо на пальцях можна пере�
лічити родини, де є інтерес до
національної культури, родин,
які вважають сім'ю однією з
найвищих цінностей для Укра�
їни та мріють  про двох і більше
дітей, які у майбутньому вирос�
туть справжніми патріотами
своєї держави, не зрадять її?
Людина деградує у своєму жит�
ті, своєму розвиткові, особис�
тому житті.

Для мене дивно те, що
більша частина маленьких ді�
тей спілкується винятково ро�
сійською мовою, з цього можна
зробити висновок, що батьки
цих дітей між собою також
спілкуються не рідною для нас
мовою. Невже ці люди не розу�
міють того, що впродовж тися�
чоліть наші прадіди віддавали
своє життя, щоб ми жили у
своїй країні без контролю
інших держав? Невже їм не
шкода стільки витраченого ча�
су, зусиль інших людей? Чому
сучасна українська сім'я пере�
творилася на пропагувальника
російської мови для своєї
дитини, яка народилася в
Україні? Чому на ніч для своєї
дитини не прочитати казки
українською солов'їною мо�
вою, де описується вся краса
природи, розмов між персо�
нажами, не показати фільми
українською мовою, зводити

своїх дітей на фестивалі, чому
не можна передати українську
мову через сучасне і, до речі,
цікаве мистецтво, наприклад,
перформанс. Чому українська
мова та культура стають на
другий план після російської?
Передусім, тому що чинна вла�
да знищила всі механізми, які
захищали українську мову. 

"У зв'язку з цим під загрозою
опинилася не лише мова, а й
незалежність і цілісність Укра�
їни", – говорить Євген Сверс�
тюк. І для того, щоб ми зали�
шалися незалежною країною, зі
своєю історією, культурою,
свідомістю, необхідно, щоб
кожна із родин при народженні
дитини стала виховувати із неї
справжнього українця. На пи�
тання: "Чи вчити українську
мову?" багатьом батькам
здається, що вона не така вже й
потрібна дітям. Мовляв, краще
нехай дитина вчить іще одну
іноземну. Але якщо ваша мета
виховати справжню людину, то
ще одна мова не зашкодить.
Тим паче, що ця мова закла�
дена в підсвідомості вашої
дитини, адже ментальність у
всіх, хто живе в Україні, –
українська. Без національної
складової неможливо вихо�
вати гармонійну особистість.
Про це знають в усіх країнах. А
чи знають сучасні батьки про
те, що українська мова друга за
милозвучністю після італійсь�
кої? Чим не аргумент за те, щоб
віддати дитину до української
школи? Адже російську дитина
вивчить однозначно, а ось лі�
тературні шедеври, якими
захоплюється увесь світ, не
вивчивши українську, прочи�
тати в оригіналі не зможе. На�
приклад, кіноповісті Олек�
сандра Довженка, філософські
вірші Лесі Українки, Тараса
Шевченка, Василя Стуса.

Діти люблять літо та роз�
ваги, ігри на свіжому повітрі.
Даю корисну пораду – віддайте
вашу дитину  в один із таборів
із національним вихованням,
де вона порине у вир справж�
нього українського життя, тра�
дицій, подвигів і таємниць. В
цих літніх таборах вивчають
історію України, формують на�
ціональну гордість, повагу до
свого роду й народу, розуміння

(Закінчення на 10 стор.)

"…Під загрозою опинилася не лише мова, а й

незалежність і цілісність України…" 

(Євген Сверстюк, письменник, правозахисник)
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того, що всі ми нащадки
славного козацького роду й
повинні бути гідними своїх
предків. І все це за майже
символічні гроші. У засмаглому
хлопчиськові або дівчинці ви
свою дитину просто не впіз�
наєте! Нашим дітям просто
необхідно прищеплювати лю�
бов до культури нашого на�
роду, його звичаїв, щоб перед
усім світом не було соромно,
що у нас немає свого обличчя,
своєї особливості, щоб не зли�
ватися в сіру масу постра�
дянського простору. Тим біль�
ше, що звичаї в нас унікальні.
Ось, наприклад, звичай розпи�
сувати пасхальні яйця відомий
тільки в Україні. До речі, про�
поную батькам разом із дітьми
розписати писанки до Вели�
кодня, подивившись майстер�
клас. Заняття і розвиваюче, і
цікаве, і дитина дізнається
більше про звичаї. І для дитини
корисніше так провести час, ніж
псувати очі в 3D�кіно або за
комп'ютером.

Після прийняття сумноз�
вісного закону про мови у Києві
створено Конгрес дій на захист
української мови. В установчих
зборах конгресу взяли участь
представники української інте�
лігенції, письменники, актори.
"Наша місія в тому, щоб іти в
народ і підвищувати його сві�
домість", – сказав у виступі на
зборах громадський діяч, ди�
сидент, філософ Євген Свер�

стюк. Він зазначив, що захи�
щати українську мову як націо�
нальну мову українського на�
роду потрібно не словом, а
ділом. На переконання учас�
ників конгресу, захистити
українську мову можна, вико�
нуючи ряд простих правил:

1.говорити українською мо�
вою в публічних місцях і ніколи
не переходити на іншу мову,
крім розмов з іноземцями;

2.вибрати українську мову
в налаштуваннях електронної
пошти, у соціальних мережах,
у мобільному телефоні, в бан�
коматах, платіжних терміна�
лах, на сайтах;

3.завжди писати українсь�
кою мовою паперові докумен�
ти та електронні повідомлення;
шукати українською мовою
інформацію в інтернеті;

4.спілкуватися державною
мовою з владою і різнома�
нітними сервісними службами;

5.купувати книги і пресу
українською мовою, дивитися
фільми, дубльовані на україн�
ську, купувати диски з україн�
ською музикою, відвідувати
українські фестивалі; 

6.говорити з дітьми
українською мовою, вимагати
від педагогів у дитсадках і
школах спілкування з дітьми і
викладу навчального матеріа�
лу українською;

7.поширювати ці правила
серед найбільшої кількості
людей.

Ми народжені для щасли�
вого та вільного життя. У нас є

всі можливості та виражальні
засоби, щоб зробити своє жит�
тя радісним, а кожен день
корисним. Усе, чим займається
людина, – це мистецтво і наша
мова – теж мистецтво, яке
намагалися назавжди знищи�
ти, витравити з пам'яті. Тож як
сучасна влада не намагалася б
змінити українську мову, куль�
туру на російську, в неї нічого
не вийде. Говорячи сьогодні
про відродження української
мови, ми, в першу чергу, маємо
усвідомлювати, що в цій ве�
ликій, шляхетній, але важкій
справі діють фактори двох різ�
них порядків. Це суб'єктивні
фактори, пов'язані з нашим
людським бажанням відродити
рідну мову, взяти участь у
цьому процесі або принаймні
не перешкоджати йому, а та�
кож із розумінням нинішньою
українською елітою суті мовних
процесів у сучасній Україні,
здатністю еліти розробити та
ефективно реалізувати пра�
вильний і системний підхід до
відродження української мови.
Це й об'єктивні фактори, що
мають на увазі створення об'єк�
тивних умов, необхідних для
того, щоб процеси відрод�
ження мови йшли у всіх або, у
всякому разі, у багатьох сфе�
рах.

У нашому реальному житті
об'єктивний фактор – це, на�
самперед, достатня кількість
українських шкіл і дитсадків,
викладання українською мо�
вою у вишах, використання її в

держслужбі, україномовна
реклама і вивіски, україно�
мовне телебачення. Україно�
мовна реклама, вивіски й
телебачення не тільки забезпе�
чують постійний контакт наших
громадян з українською мо�
вою, але і створюють знакову
систему, що стабільно сигналі�
зує українцям про те, що їхня
Батьківщина – країна українсь�
кої мови.

Я хочу звернутися до всіх
читачів зі словами про те, що
ми, українці, незалежно від
того, "російськомовні" ми або
"україномовні", можемо наз�
вати українськими словами
"вишукана та шляхетна" тільки
нашу рідну мову – українську.

Ці слова, скільки б ми не
намагалися, ми не зможемо
застосувати до жодної з інших
мов, що нам відомі на цій пла�
неті. Адже кожен народ сам
вибирає потрібні слова�харак�
теристики для своєї мови.

Так, давайте ж зробимо все,
щоб наші діти, наші онуки й
правнуки повернулися, нареш�
ті, до "вишуканої та шляхетної
мови" наших дідів і прадідів. І
тоді, якщо перефразувати сло�
ва нашого Національного Гім�
ну: "Українська мова стане
поміж народами!"

(Закінчення. 

Початок на 9 стор.)

Цінуймо своє, рідне, найдорожче

Олена КРАВЧУК,студентка 
1 курсу денної форми навчання 

спеціальності "Журналістика" 
Інституту філології та 
масових комунікацій

Університету «Україна», м.Київ

Фото Ольги ОЛЬШТИНСЬКОЇ

На Десятому фестивалі “Сяйво надій”
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Закінчивши школу, Юрій
Сіренко вирішив вступити до
авіаційного технікуму за спе�
ціальністю "Конструктор авіа�
ційно�ракетних суден" Хлопець
мріяв, що по закінченні  навча�
ння буде складати літаки, на
яких у майбутньому літатимуть
люди. 

Але доля підготувала для
Юри крутий поворот: з ним
трапився нещасний випадок,
він отримав травму хребта.
Прогноз лікарів був невтішний:
нижня частина тіла буде неру�
хлива Та, почувши вирок, хло�
пець не впав у відчай.

Після виписки з лікарні
Юрій потрапив в реабілі�
таційний центр, де пройшов
тривалий курс лікування. Зав�
дяки своїй впертості і неба�
жанню залишатися прикутим
до інвалідного візка, хлопець як
міг прискорював реабілітацію.
Вже через півроку Юра зміг
ходити по квартирі, а трохи
згодом самостійно виходив на
вулицю, відчуваючи себе віль�
ним і щасливим. Якось під час
прогулянки, які перетворю�
вались у тренування, він поба�
чив рекламу про Університет
"Україна". Майже одразу вирі�
шив, що піде навчатися саме
сюди . Так і сталося в 2004 році.
Юрій вступив до університету
на спеціальність "Маркетинг".
Навчання проходило, як і нале�
жить: лекції, семінари, заліки,

екзамени. Але
хлопцю було цьо�
го мало. Якось  він
дізнався, що в уні�
верситеті є група ,
де люди з особли�
вими потребами
можуть займатися
плаванням. На по�
чатку не все у Юрія
виходило, але зу�
силля не були
марними, бо його
взяли в універси�
тетську команду з
плавання. За пе�
ріод навчання у
ВНЗ студент неод�
норазово брав
участь в універси�
тетських та інших
змаганнях, на
яких устиг заявити
про себе, займа�

ючи призові місця.
В 2009 році, закінчивши

університет з червоним дипло�
мом, Юрій через деякий час
повертається працювати ВНЗ на
посаду начальника наукового
відділу спеціальних технологій
навчання. Але спорт він не
залишає вже зараз виконує
нормативи майстра спорту і
має надію в майбутньому взяти
участь у паралімпійській олім�
піаді. Як видно з розказаної
історії, для людини немає нічо�
го неможливого, головне тер�
піння, наполегливість і віра...

Дуже імпонує мені (і не
тільки мені) комунікабельність
Юрія, його вміння знаходити
спільну мову не лише із дру�
зями, приятелями, колегами по
роботі, а й з усіма людьми, з
якими йому доводиться зустрі�
чатись. Він часто відвідує наш
невеличкий колектив, і всі ми,
за найменшої нагоди чи мож�
ливості, допомогаємо хлопцю
потрібною йому інформацією, а
інколи просто спілкуємося з
ним. Теми для розмов різно�
манітні, бо Юрій живе цікавим,
повнокровним життям.

Твої люди, університете

Головне —— віра,
наполегливість

Олеся ШКОДИЧ

соціальний працівник відділу
соціальної адаптації 

базової структури
Університету «Україна»

Фото Олександра

КОВАЛЬЧУКА

Світлини з університетського
свята 2012 року

На знімках: студентів, викладачів, усіх працівників
навчального закладу вітає з 14�ою річницею вишу народний
депутат України кількох скликань, голова піклувальної ради
університету О.Г.Білорус; гарно виступив на цьому святі
танцювальний гурт Ансамблю прикордонних військ
України, який виконав композицію “Україна”.

Фото ОЛЬШТИНСЬКОЇ
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Всіх нас, хто сьогодні живе,
не може не обходити те, яким
буде завтрашній день країни.
Йдеться не тільки про еконо�
міку, політичні реалії, а й про
те, в чиї руки наші сучасники
передадуть державу, яка ли�
шень спинається на ноги, яки�
ми стануть у дорослому житті
діти й підлітки, чи все гаразд в
їхньому вихованні. Успіхів і
оптимізму тут не так багато, а от
підстав для сумнівів і тривог
більше ніж досить.

Однією з найважливіших
проблем сучасної освітньо�
виховної системи є зростаючі
труднощі у виховній роботі з
девіантними дітьми, число яких
щороку збільшується. Що сто�
сується поняття "девіація", то
воно від латинського deviation
(відхилення) – девіантний � де�
віантна поведінка, яка супе�
речить прийнятим у суспільстві
правилам та моральним нор�
мам.

Цій проблемі присвячено
чимало книг і досліджень. Над
нею плідно працювали та пра�
цюють і вітчизняні науковці.
Найбільш цінні ті розробки, що
побудовані на особистому
практичному досвіді, що конк�
ретно й переконливо роз�
кривають явища важковихо�
вуваності, педагогічної занед�
баності.

Такою, на наш погляд, є
книга Ніни Квітковської "Психо�
логія девіантної поведінки уч�
нів". Вийшла вона восени 2010
року в одному із видавництв м.
Миколаєва. Саме там останні
роки свого життя працювала
Ніна Володимирівна. Доктор
філософії, кандидат педаго�
гічних наук, доцент, викладач
Миколаївського державного
університету імені В. Сухом�
линського тривалий час працю�

вала в загальноосвітніх школах
Чернігівщини та м. Миколаєва
в комісіях у справах неповно�
літніх. На основі цієї роботи
написала і захистила канди�
датську дисертацію.

Читацьку конференцію відк�
рила і вела директор цент�
ральної бібліотеки нашого
університету Н.П. Колесникова.
Вона, зокрема, зазначила, що
несхвальна поведінка балува�
них у родині дітей, невимо�
гливість та безконтрольність з
боку батьків і педагогів, як пра�
вило, переростають в антигро�
мадську поведінку дітей та під�
літків.

6Щодня ми стикаємося з
такими випадками на вулицях,
у транспорті, громадських міс�
цях. Грубість у ставленні до всіх
дорослих, до незнайомих
однолітків, недисциплінова�
ність у школі і поза нею,
невмотивовані прогули, хулі�
ганство, пияцтво, втечі з дому,
раннє тютюнокуріння, вживан�
ня наркотиків, дитяча прости�
туція та СНІД – ось такі непра�
вильні життєві шляхи обирають
діти, підлітки і молодь. Багатьох
із них не цікавлять знання,
надбання культури, мистецтва,
спорт.

Цю думку розвинули у своїх
виступах старший викладач
університету Д.Л. Конопліцька,
редактор газети навчального
закладу А.А. Урбан. Вони заз�
начили, що багатьом дітям не
пощастило на люблячих і вод�
ночас вимогливих батьків, на
розумних та душевних педа�
гогів. Приклад старших немало
важить у вихованні таких рис,
як Доброта, Відповідальність,
Співчуття.

6Прикро, коли мої ровес�
ники переймають і від старших,
і від своїх однолітків шкідливі

звички, � підкреслив у своєму
виступі студент Інституту со�
ціальних технологій Єгор Вало�
вий. – Тут важливі особиста
позиція юнака чи дівчини, їхнє
несприйняття всього того, що
робить дитину неблагополуч�
ною, асоціальною.

Цікавим був виступ керів�
ника проектів Міжнародного
благодійного фонду "Здоров'я
українського народу" Олени
Герус. Вона розповіла про те,
що робить фонд із утверд�
ження здорового способу жит�
тя.

Учасники конференції ува�
жно вислухали виступ ро�

дички автора книжки А.Ф. Би�
кової. Цікаво було більше діз�
натись про наукові вподобання
Н.В. Квітковської, про її жит�
тєву та громадянську позицію.

У підготовці читацької кон�
ференції взяли активну участь
працівниці бібліотеки Н.В. Па�
насюк, О.В. Дідух, котрі
ознайомили присутніх із нау�
ковим доробком Н.В. Квіт�
ковської та з виставкою літера�
тури, присвяченої темі конфе�
ренції.

Власна інформація

Вокальний ансамбль "Мальви" – відомий у нашому університеті
і за його межами колектив художньої самодіяльності. Дівчата
успішно виступають у багатьох концертах, що відбуваються в
навчальному закладі, у всеукраїнських і міжнародних конкурсах.

У репертуарі колективу, провідного в Центрі художньої
творчості університету, українські народні і сучасні ліричні пісні.
Керує ансамблем гарна співачка Тетяна Кисляк, котра співає і в
складі ансамблю, і сольно.

Склад гурту, як і багатьох інших подібних колективів, часто
змінюється з різних причин (здебільшого, навчальних, особистих),
але незмінними залишаються основні складові успіху: високий
професіоналізм, удало підібраний репертуар. Це належно
оцінюють глядачі – і свої, університетські, і широкий загал.

Нещодавно "Мальвам", або як їх любовно називають
"Мальвочки", присвоєно почесне звання колективу народної
творчості. І символічно, що це відбулося напередодні 14�річчя
нашого університету. Справді заслужена відзнака.

Нових, ще більших успіхів вам, талановиті і красиві дівчата!

Власний кореспондендент

Читацька конференція

Приємна новина

Обирати правильні життєві шляхи

А тепер наші “Мальви”
вже народні




