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    Європе́йський Сою́з (ЄС, Євросою́з, англ. European Union, EU) —

 економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані 

здебільшого у Європі. 

    У сучасному вигляді існує на основі Договору про Європейський Союз, 

чинного з 01.11.1993р. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Марія Білик  

Чортківський державний медичний коледж 

Керівники роботи: Данко Т.В., 

Івануць В.З. 

 

Європа без бар’єрів: подорож у тисячу миль 
починається з одного кроку  

 

«Моя любов до Батьківщини не примушує мене заплющувати очі на 

досягнення іноземців. Навпаки, чим більше я люблю Вітчизну, тим більше 

намагаюсь збагатити мою країну скарбами, здобутими не з її надр». Так сказав 

Вольтер, і ми не можемо не погодитись з його думкою. 

Щоб рухатись уперед, потрібно не лише любити Батьківщину, а й знати 

та поважати своїх сусідів. А ще – вивчати їхній досвід розбудови 

громадянського суспільства, культуру, історію, звичаї та традиції. 

Підписання Угоди про безвізовий режим України з ЄС став історичним 

днем в історії нашої держави. Однією з ключових переваг від запровадження 

безвізового режиму між Україною та ЄС стало розширення можливостей для 

співпраці в науково-освітній та культурній сферах.  

Від 3,2 до 71 євро на день – таку мінімальну суму грошей потрібно мати 

із собою для перетину кордону країн Європейського союзу і Шенгенської зони. 

Перед вами карта Європи з інформацією про вимоги окремих країн до 

мінімальної суми коштів, які потрібно мати з собою під час перетину кордону. 

Проаналізувавши дану інформацію, ми обрали топ 5 найдорожчих та 5 

найдешевших країн за сумою коштів для безвізу: 

Найдорожчі: 

Бельгія -95 євро в день/2800грн 

Швейцарія -91 євро в день/2600грн 

Ліхтенштейн -91 євро в день/2600грн 

Естонія -86 євро в день/2500 грн 

Іспанія -71 євро в день/2000 грн 
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Найдешевші: 

Нідерланди – 34 євро в день/1000грн 

Франція -32,5 євро в день/950грн 

Фінляндія -30 євро в день/880грн 

Латвія -14 євро в день/400грн 

Угорщина -3 євро в день/90грн 

Користь подорожей для людини очевидна. Вони розвивають розум та 

навчають більше, ніж будь-що інше. Іноді один день, проведений в інших 

місцях, дає більше, ніж десять років життя вдома. Ми обрали топ-5 місць, які 

знаходяться на території держав ЄС та які б ми радили відвідати майбутнім 

медикам, щоб збагатити свої знання у сфері медицини, а також покращити 

знання з іноземної мови. 

1. Музей людського 

тіла “Corpus” в Нідерландах 

Музей людського тіла з 

назвою Corpus (Корпус) 

знаходиться в Нідерландах, 

недалеко від університетського 

міста Лейден. Музей запрошує 
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здійснити подорож всередині людського тіла. Унікальний музей являє собою 

фігуру сидячої людини, конструкція якої заввишки 35 метрів вбудована в 

семиповерхову будівлю. Натхненникові цієї більш ніж реалістичної споруди, 

Хенрі Реммерсу хотілося не просто розповісти людям, що і як відбувається в 

нашому тілі, але і показати, який вплив роблять на «здоровий дух» режим 

харчування і фізичне навантаження.  

Музей дуже цікавий і пізнавальний, екскурсія триває 55 хвилин, протягом 

цього часу імітуються звуки організму там, де перебуває група. У музеї 

людського тіла представлені копії органів людини, змодельовані процеси, що 

відбуваються в організмі. Потрапити в музей людського тіла можна через 

коліно велетня, піднявшись по ескалатору. 

Всередині відвідувачі переміщуються повз внутрішніх органів, бачать 

м'язи, кістки, серце, нирки, травні органи, легені, вуха, очі та мозок. 

На екранах показують роботу органів, показуються їх функції і все це зі 

звуками. Показується що відбувається в організмі, коли людина отримує травму 

того чи іншого органу, як відбувається розмноження. Закінчується екскурсія на 

верхньому поверсі в голові «гіганскої людини». А в приміщенні, яке вбудоване 

в музей людського тіла, можна отримати додаткову інформацію про людський 

організм. 

Протягом цієї подорожі всередині людського організму ви дізнаєтесь 

більше про роботу людського тіла, здоровий спосіб життя, здорове харчування, 

фізичні навантаження за допомогою навчальних графіків, ігор, квізів та тестів. 

Крім того, онлайн енциклопедія дасть інформацію про всі деталі вашого 

організму, захворювання та здоров’я.  

2. Виставка “Body Worlds”, інша назва “The Happiness project”/  

музей в Амстердамі (Нідерланди) 

BODY WORLDS це єдина в своєму роді експозиція в світі, де в якості 

анатомічних експонатів музею використовується донорська програма, тобто всі 

представлені тіла справжні.  
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В музеї представлено понад 200 анатомічних зразків реальних людських 

тіл, які показують як працюють наші органи і наочно демонструють як же 

складно влаштований наш організм.  

Гюнтер фон Хагенс, автор цього 

проекту, медик за освітою, досить 

довго пропрацював в німецькому 

Інституті анатомії і патології, 

перш ніж відкрити в 1993 році 

свій власний Інститут пластинації. 

Ноу-хау Гюнтера став винахід 

спеціального пластичного 

препарату, при введенні якого в людське тіло стало можливим його 

бальзамування. Це і стало основою виставки BODY WORLDS. Ви починаєте 

свій візит на шостому поверсі будівлі, а потім в ході екскурсії спускаєтеся вниз 

- кожен поверх символізує окрему тему галереї. Дивовижний саксофоніст на 

сцені, людське серце, представлене немов під мікроскопом з усіма найменшими 

деталями, наочна демонстрація легень людини, яка палить і не палить, чоловік 

зі штурвалом в руках - всі «людські скульптури» тут продумані до дрібниць і 

здаються реальними.  

Відправляйтеся на виставку і ви дізнаєтеся як любов діє на наш мозок, як 

почуття щастя впливає на наше здоров'я і тіло, а також зможете відкрити 

дивовижні секрети щастя. Працівники музею з радістю розкажуть вам які 

фактори найбільше сприяють отриманню позитивних емоцій і, разом з тим, 

корисні для нашого організму. Не випадково проект BODY WORLDS в 

Амстердамі носить назву «Проект щастя». 

3. Музей гігієни в Дрездені 

Німецький музей гігієни (Deutsch Hygienemuseum) – один з найцікавіших 

музеїв Дрездена. Відвідування цього музею, присвяченого будові тіла людини і 

його здоров’ю, гігієні та правильному харчуванню. В даний час Німецький 

музей гігієни є одним з найважливіших і популярних музеїв Німеччини. 
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Окрему увагу приділено сприйняттю гігієни дітьми: спеціально для них у музеї 

створено виставку «Наші п’ять почуттів». 

Тут в самих різних 

проявах в музейних експонатах 

відбивається людське життя в 

цілому. Використовуються 

найсучасніші технології 

музейної справи, включаючи 

інтерактивні екрани і інші 

можливості мультимедіа. 

У зборах музею налічується близько 45 тис. експонатів. Тут є сім 

основних відділів: 

«Скляна людина» - внутрішня будову людського тіла;  

Один із самих унікальних і значущих експонатів музею – так званий 

«Скляна Людина»; завдяки цій моделі можна побачити і вивчити внутрішні 

органи людини. 

«Життя і смерть» - від першої клітини до останньої хвилини; 

«Їсти і пити» - фізіологія і культура харчування; 

«Любов» - любов, її психологія і фізіологія; 

«Пам'ятати, думати, вчитися» - космос в голові: людський мозок; 

«Рух» - взаємодія частин людського тіла; 

«Краса, шкіра, волосся» - на кордоні між тілом і навколишнім 

середовищем. 

Відвідувачі Музею гігієни, з допомогою представлених в експозиції 

моделей людських органів, можуть вивчити анатомію і фізіологію людини, а 

також розібратися в роботі представленого сучасного медичного обладнання. 

4. Музей “Micropia” в Амстердамі. 

Єдиний в світі музей мікробів, вірусів і бактерій знаходиться в 

Амстердамі. Інтерактивна експозиція музею більше нагадує лабораторію - 

всі мікроорганізми можна розгледіти в мікроскопи; зображення з них 
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виводиться на великі екрани. Спеціально для Micropia був розроблений 3D-

мікроскоп, за допомогою якого всі бажаючі зможуть побачити, як живі 

мікроби пересуваються, харчуються і розмножуються.  

У будівлі музею 

кілька залів, і всі бажаючі 

подивляться онлайн - 

трансляцію процесу 

розвитку мікроорганізмів. 

У музеї представлена 

мікрофлора, яка на 2/3 

представлена на Землі. 

В одному із залів 

публіці представлена гігантська модель вірусу Ебола; в музеї є і спеціальний 

сканер, з його допомогою можна дізнатися, скільки мікробів зараз живе на 

тілі відвідувача і де саме їх найбільше. Є навіть апарат Kiss-o-Meter, він 

показує, скільки бактерій передається один одному під час поцілунку.  

Протягом екскурсії гості можуть не тільки милуватися химерними 

формами мікробів і бактерій, а й зібрати власну колекцію. Всіх відібраних 

мікробів після закінчення екскурсії можна випустити на спеціальну стіну і 

подарувати їм нове життя. В музеї працюють мікробіологи, які із 

задоволенням діляться з гостями своїми знаннями. Тут, наприклад, 

розкажуть, скільки мікробів постійно знаходиться в людському тілі. Цікавим 

видовищем стане процес «годування» мешканців музею необхідними для 

них мікроелементами. 

5. Музей охорони здоров’я в м. Таллін (Естонія) 

“A Heart to Heart about Your Body” - постійна експозиція музею 

«Відверто про ваше тіло». У тематичних кімнатах, розташованих на другому 

поверсі музейної будівлі, знаходяться експонати, що дають наочне уявлення 

про роботу внутрішніх органів людини. Тут же розповідається про нашу з вами 

еволюцію і про сучасні можливості діагностики захворювань. 
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 Серед музейних експонатів знаходяться як пластикові муляжі, так і 

справжні людські органи.    

Особливе місце в колекції 

посідають механічні та 

електронні експонати, які 

допомагають краще зрозуміти 

будову організму. Постійна 

виставка музею розповідає і 

про історію охорони здоров'я. 

У колекції зібрані пов'язані з 

історією медицини предмети, що дають уявлення про лікування різних 

захворювань в різні часи та епохи.  

Відвідувачі мають можливість ввійти в світ людини на мікроскопічному 

рівні і перевірити свої відчуття. Крім того, музей проводить тематичні заходи, 

що пропагують здоровий спосіб життя, а також використовується в якості 

навчального центру, проводячи лекції на різні теми, що стосуються сучасної 

медицини. 

Задоволення від життя 

та знання черпається з 

наших зустрічей з новим, а 

тому немає більшого щастя, 

ніж постійно змінювати свої 

горизонти, зустрічаючи 

кожен день під іншим 

сонцем.  

Ніщо так не відкриває очі на світ і не розширює кругозір, як подорожі. 

Можна скільки завгодно носитися по світу і відвідувати різні міста, але 

головне — потім відправитися туди, де у тебе буде нагода пригадати ту купу 

речей, які ти побачив. Ти ніде не побуваєш по-справжньому, поки не 

повернешся додому.  
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Володимир Матвіїшин 

Чортківський державний медичний коледж 

Керівники роботи: Паньків С.В., 

Хмелик Л.І. 

 

Внесок українців у сучасну медицину 

 
Щороку українські вчені дивують світ своїми неймовірними  винаходами .  

Одні відкриття одразу втілюються у життя, інші проходять складний шлях, 

доки здобудуть заслужене визнання. Цікаво, що за кількістю патентів на 

винаходи Україна не відстає від країн Заходу. Але, на жаль, ці винаходи рідко 

впроваджуються на території держави… До прикладу, в Західній Європі з 1000 

своїх винаходів впроваджується 200-300, в Україні – в межах 10. Сподіваємося, 

ситуація зміниться завдяки співпраці України з ЄС. 

 Україна є асоційованою країною, членом Європейського Союзу 

з 2015 року. Програма «Горизонт 2020» є черговою рамковою програмою ЄС з 

питань науки та інновацій із загальним фондом близько 80 млрд євро. 

Головною метою програми є перенесення наукових ідей з лабораторій до 

“ринку". Науковці мають  можливість отримувати кошти на свої проекти через 

європейські програми. Замість пошуку роботи за кордоном, українські вчені 

мають доступ до потужного ресурсу, який дозволяє реалізовувати їхні ідеї та 

проекти в Україні. 

Пропонуємо добірку  

винаходів українських науковців 

у галузі медицини з надією, що 

вони всі знайдуть своє практичне 

застосування. 

1. “Кровоспас”  

У наш час волонтерами 

стають навіть вчені. Причиною 

переважної більшості летальних 
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випадків серед військовослужбовців та цивільного населення під час збройного 

конфлікту на Сході нашої країни стали крововтрати, що не сумісні з життям. 

Донедавна кровотечі зупиняли лише закордонними препаратами, які 

закуповували за великі гроші. Та українські хіміки-волонтери винайшли 

український аналог. 

Петро Манорик, доктор хімічних наук , разом з групою науковців 

інституту ім. Л. Писаржевського розробили унікальний кровоспинний 

медичний засіб «Кровоспас». Коли важлива кожна секунда – він рятує життя. 

 КРОВОСПАС  – це гофрований бинт, просочений кровоспинним розчином, 

який майже вмить стримує найскладнішу кровотечу.  

Своїми можливостями український препарат не поступається популярному 

у світі СELOX (Великобританія) і QuikСlot Combat Gauz (США), а в чомусь і 

перевершує їх. Він – безпечніший,  та головне – вдвічі дешевший. Свій 

«Кровоспас» хіміки вже запатентували.  

2. “Шов – блискавка” 

Серед інших важливих 

розробок науковців, особливе місце 

посідає шов-блискавка Віталія 

Запеки з Полтави.  

Відтепер не треба знімати шви 

перед наступною операцією і потім 

знову їх накладати на те ж місце – 

цю проблему вирішує пластикова 

блискавка. Вона  допомагає уникнути швів, шрамів, перев’язок. 

Як це працює? Блискавку прикладають до рани за допомогою перфорованої 

плівки. Шкіра при цьому без проблем дихає. Цікаво, що накласти її легко. 

Навіть сам постраждалий може з цим впоратися! Неартеріальну кровотечу шов-

блискавка зупиняє за лічені секунди! Це ідеально підходить для миттєвої 

обробки рани під час ДТП, глобальних катастроф, терактів, військових дій. 
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Пізніше лікар може просто відкрити застібку, провести необхідне хірургічне 

втручання і закрити рану назад. 

 

3. “Рідкий скальпель” 

Справжнім проривом у хірургії може 

стати застосування рідкого струменевого  

скальпелю. Його створила група вчених  

Харківського аерокосмічного інституту 

та Національного авіаційного 

університету міста Києва  під 

керівництвом професора Віктора 

Бочарова. Гідро скальпель дозволяє 

проводити операції на печінці, шлунку і навіть видаляти злоякісні утворення – і 

все це без пошкодження судин. 

Прилад працює без електроживлення і легко транспортується, його можна 

використовувати багато разів. 

4. “Розумна рукавичка” 

Тернополянка, 

19-річна випускниця 

технічного коледжу 

Тамара Вощило, 

створила рукавичку, 

за допомогою якої 

можна озвучити 

жести на смартфоні. 

Ця рукавичка 

озвучує мову жестів. 

Підключається вона 

до телефону через 
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Bluetooth. Коли людина показує жест, з рукавички дані відправляються на 

телефон. Смартфон, маючи встановлену програму, обробляє інформацію і 

озвучує фразу. Тепер  люди з вадами слуху можуть легко порозумітися з тими, 

хто не знає мови жестів, що може зробити життя кожного комфортним, а 

можливості – відкритими для усіх. 

    5. “Сенсаційне відкриття, яке може врятувати людство від раку” 

Україна знову здивувала весь світ. 28 річна Ольга Броварець, зробила 

сенсаційне відкриття, яке дає надію 

на повне одужання від раку і 

багатьох інших хвороб, до яких 

призводять мутації. 

Як відомо, організм кожної 

людини містить 23 пари хромосоми, 

в кожній хромосомі - молекула ДНК, 

вона несе всю генетичну інформацію 

і нагадує скручену спіраль. Якщо цю спіраль розкрутити – видно, що всі пари 

основ мають чітку геометричну будову. А от пари із мутацією - виглядають 

інакше, вчені називають їх "горбатими". Як саме їм вдається обманути ДНК, 

вбудуватися в спіраль, спричинити зміни і хвороби в організмі, досі було білою 

плямою в науці. Ольга вирахувала закономірність, за якою це відбувається і як 

саме буде модифікуватися ця молекула, таким чином людство зможе захищати 

себе від хвороб на генетичному 

рівні. 

Мова йде про дійсно наукове 

відкриття світового рівня. Всі 

обчислення Ольга проводила на 

потужному комп'ютерному сервері 

в себе в інституті - його придбали 

за грантові гроші. Доктору наук, 

старшому науковому співробітнику 
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Інституту молекулярної біології і генетики в Києві Ользі Броварець навіть 

пророкують Нобелівську премію.  

Як бачите, Українці – багатогранна і талановита нація. Цей перелік є лише 

маленькою часткою нашого світового вкладу, але вже лише ним ми можемо 

впевнено пишатись! Сподіваємось, це сприятиме економічному зростанню та 

створенню нових робочих місць в Україні. 

Рухаймося далі, та намагаймося робити все найкраще, що у наших силах, і 

тоді ще не один український вчений та його винахід прославить  нашу 

Батьківщину. 

 

 

 

1. https://ncp.khai.edu/uk/site/horizon-2020-at-a-glance.html 

2. http://ukraine-in.ua/ua/science/velikie-ukainskie-mediki 

3. https://tsn.ua/ukrayina/top-10-dosyagnen-ukrayinskoyi-uchenih-yaki-zrobili-

neymovirniy-vnesok-u-svitovu-medicinu-864035.htmlhttps://tsn.ua/ukrayina/top-

10-dosyagnen-ukrayinskoyi-uchenih-yaki-zrobili-neymovirniy-vnesok-u-svitovu-

medicinu-864035.html 

4. https://www.ukrinform.ua/tag-medicina https://www.ukrinform.ua/tag-medicina 
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Вікторія Чехніта  

Чортківський державний медичний коледж 

Керівники роботи: Юрчак Л.В.,  

Гуменюк Г.Н. 

 

Поважаємо європейські цінності –  
будуємо сучасну Україну 

 
Україна йде в Європу. А чи розуміємо ми, українці, що цей шлях означає 

для кожного з нас?     Наша держава чверть століття як здобула незалежність, 

але ще не стала повноправним членом ЄС. Та які ж перспективи чекають на нас 

у майбутньому?  

Провівши соціологічне опитування серед студентів коледжу, гуртківці 

з’ясували, що 99% відсотків респондентів хочуть жити, як у Європі. Коли ж 

доходить до порівнянь, то молоді люди визнають, що європейці кращі за 

українців у багатьох аспектах 

життя: більш релігійні, 

толерантні, законослухняні, 

добросовісніше ставляться до 

своєї культури та історії, до 

навколишнього середовища. 

Також респонденти вважать, що 

українці та європейці приблизно 

однаково освічені та інтелектуально розвинені. Проте опитані зійшлися на 

думці, що українці гостинніші та щедріші. Під європейськими стандартами 

життя опитані студенти розуміють заробітки, як у німців, або принаймні, як у 

поляків. А ще – гідна пенсія, зручний транспорт, затишні міста та села... 

Безперечно, все це – з категорії європейських цінностей і важливих надбань 

Європи. 

«Нині ми всі прямуємо в Європу, вибудувавши перед собою щось 

аморфне й іноді безлике, – наголошує директор коледжу Любомир Степанович 
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Білик. – Й забуваємо, що Європа тут і є, бо ми живемо в її центрі. Ту ж Європу, 

якої прагнемо, треба будувати первинно: в серці та надовкіл себе – на роботі, на 

вулиці, у місті. У душах тих, кого навчаємо. Щоб вони вміли відрізнити 

порядність від фальші, добро від негативу, орієнтуватися на життєвій 

дорозі…». Безумовно, успіх будь-якої справи залежить від відповідальності 

кожного.  Ми не можемо сподіватися на те, що цінності самі прийдуть у наше 

суспільство – нам потрібно їх впроваджувати у практичну площину. Спробуємо 

довести, що Чортківський державний медичний коледж – це «маленька 

Європа». 

 Те, що європейці називають цінностями, ми 

відстоювали на Майдані і продовжуємо це робити 

на Сході. Сьогоднішні події в нашій державі 

доводять усьому світові, що ми свідомі й 

відповідальні, здатні відстоювати свій вибір.. 

Нашою гордістю є  викладач клінічних дисциплін 

Юрій Валерійович Смірнов, який у час літньої 

відпустки 

два місяці провів у зоні АТО спершу як 

лікар-волонтер, а згодом офіційно був 

призначений лікарем батальйону «Азов»; 

неодноразово виїжджав із побратимами 

на бойові операції, міняв лікарський 

халат на камуфляж, брав у руки автомат  і йшов захищати Україну.   
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Належно виконував свій громадянський обов’язок і завідувач навчально-

методичного кабінету нашого коледжу, викладач 

клінічних дисциплін  терапевтичного профілю Олег 

Богданович Лесейко.   Будучи мобілізованим, 

служив у медичній роті мотопіхотної бригади під 

Маріуполем. Уже  рік проходить військову службу 

за контрактом у Маріуполі і викладач педіатрії 

коледжу Олена Петрівна Онуфрієнко.  

Волонтерство – важлива складова діяльності 

Чортківського державного медичного коледжу. Свідченням того, що наш 

колектив  любить Україну, є серйозний послужний список тих важливих справ, 

яким ми  допомогли  звершитися. На  добровільні пожертвування  студентів та 

викладачів  (а це понад 300 тисяч гривень) придбано ліки, паливно-мастильні 

матеріали, спецзасоби індивідуального захисту, берці, каліматорні приціли, 

термобілизну, палатки, бронежилети, тепловізори. Крім того, передано в 

розпорядження військового комісаріату для 

потреб військових у зоні АТО два 

автомобілі. 

       Європейські цінності - це 

відповідальність перед законом, 

самореалізація, відкритість до змін, 

індивідуальна відповідальність. Активна громадська позиція Чортківського 

державного медичного коледжу, зокрема участь у різноманітних заходах міста, 

забезпечує гідне існування людської особистості в європейському суспільстві.  



 20 

Європа – це свобода. Насамперед це свобода вибору, зокрема місця 

проживання і навчання. Підтвердженням європейського рівня коледжу є те, що 

наша велика студентська родина - це молоді люди з усіх куточків України, у 

тому числі з Донеччини, Одещини, Житомирщини, Закарпаття. 

     

Наука і освіта - це  найваж ливіші цінності будь-якої європейської 

держави. Саме молодь є майбутнім країни. Тому належний рівень знань  

студентів Чортківського державного медичного коледжу - запорука успіху 

медицини. Пишаємося високими досягненнями студентів-випускників під час 

проходження "Кроку", переможцями конкурсів "Кращий за фахом", олімпіад та 

наукових робіт.  

Важливою цінністю держави як країни є культура, медицина, охорона 

здоров'я і побут, тобто ті форми безпосереднього буття, у яких протікає 

повсякденне життя індивіда і родини. Так, Чортківський державний медичний 

коледж підтримує здоровий спосіб життя. Студенти підкорюють Говерлу, 

беруть участь у флешмобах, у спортивних змаганнях різних рівнів, 
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неодноразово посідаючи призові місця. Стало традицією не тільки проведення 

виховних заходів, але й відвідування мистецьких дійств: концертів, вистав, 

зустрічей. 

Ми говоримо про те, що 

моральним компасом для десятків 

поколінь європейців є християнські 

цінності. Це – одна з основ духовної 

культури Європи. Уже стали традицією 

щоденні спільні молитви та  

християнські зустрічі першокурсників зі 

священиками. За участю духовних наставників проводяться в нашому закладі 

святкові заходи, зокрема Свято першого дзвоника, Акція "Великодній кошик", 

Свято Миколая.  А випускники коледжу отримують Боже благословення у 

храмах міста Чорткова. 

  

Європейське суспільство - це суспільство толерантності, турботи й 

справедливості,  в якому всі піклуються один про одного. Святий обов'язок 

кожного європейця - допомогти ближньому.  

Під  особливою опікою перебувають у 

нас двадцять троє сиріт. А ще опікуємося 

людьми похилого віку, які проживають у 

Карітасі. Так, студенти  разом із викладачами 

підтримують їх і матеріально, і духовно.  
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Ці люди завжди відчувають родинне 

тепло, якого їм так бракує.  А напередодні свят 

вони отримують подарунки від директора 

нашого коледжу.  

Європейці вміють працювати та 

відпочивати. Життєвий мінімум для них, за 

якого можна почуватися комфортно, – це набагато більше, ніж достатня 

кількість фінансів на одяг, їжу чи  оплату комунальних послуг. А саме - це 

відпочинок. За ініціативи директора коледжу наші студенти мають можливість 

впродовж року їздити на екскурсії, а також влітку і  оздоровлюватися, і чудово 

відпочивати на базі Більче Золоте.  

 

Люди всіх професій в Європі звикли посміхатися, вітатися, говорити 

«дякую» і просто робити свою роботу без сумного виразу обличчя. У коледжі 

кожен робить свою справу і кожен заслуговує за це поваги: викладачі та 

прибиральниці, лаборанти та  бібліотекарі, працівники їдальні та гардеробу. 

Здавалося б, така дрібниця, але настрій 

завжди покращується, коли до тебе 

вітаються, коли перед тобою усміхнене 

обличчя. До речі, гості нашого закладу 

неодноразово зауважують, що ввічливість 

є невід'ємним атрибутом Чортківського 

державного медичного коледжу. 
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Соціальна відповідальність та обізнаність теж властиві колективу нашого 

закладу. Коли все починається з тебе 

і твого будинку: з сортування 

сміття, дотримання законів 

(особливо коли ніхто не дивиться), 

звички виконува ти правила, 

вистоювати цивілізовані черги, не 

лізти вперед і не грубіянити, 

поводитися чемно. Так, доказом 

цього є, здавалось би, нікому не помітний контейнер у вестибюлі, у який 

свідомі люди викидають використані батарейки, як в цивілізованих країнах.  

Ми переконалися, що наш коледж - заклад європейського рівня. Звичайно, 

є ще над чим працювати. Тому  рекомендуємо почати зі святкування Дня 

Європи в нашому закладі, а також вважаємо, що з науково-дослідницькими 

роботами студентів можна виходити на європейський рівень, заявляючи всім,  

що ми варті уваги. Адже 

якщо кожен почне з себе, то  

європейські цінності не 

будуть просто словами. Саме 

це і буде справжнім 

початком розбудови сучасної 

європейської держави з 

гордою назвою Україна.  
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Андрій Кундрат  

Чортківський державний медичний коледж 

Керівники роботи: Безпалько Н.А.,  

Кнобель О.Т. 

 

Іван Марчук – геній світу 
 

  

   

 

 

 

Часом Творець посилає 

людству своїх гінців нагадати 

через їх творіння про велич і 

багатогранність Всесвіту. Не 

обтяжені буднями, не підвладні 

земним клопотам, не досяжні для 

мирської суєти, вони являють 

світові шедеври у звукові, в пластиці, у кольорі, вивершені взірці досконалості 

й гармонії, дарують людям унікальну можливість сповна відчути 

облагороджуючу силу одвічних цінностей - Краси, Добра і Любові.  

Така земна місія й у видатного українського художника з когорти великих 

мислителів, нині сущого Генія – Івана Марчука. 

Він – один із найвідоміших і наймодерніших українських художників 

світу та Європи зокрема, офіційно визнаний за рейтингом 2007 року бри-

танської Консалтингової компанії «Sупеrtісs» – 72-м у списку 100 сучасних 

геніїв. А для нас він  – земляк, уродженець Москалівки, що на Лановеччині 

Тернопільської області, закоханий у край свого дитинства.  

Іван Марчук народився 12 травня 1936року в простій українській родині. 

Закінчив відділення декоративного розпису Львівського училища прикладного 
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мистецтва, відділення кераміки Львівського інституту прикладного та 

декоративного мистецтва. З 1965 року працював у Київському науково-

дослідному інституті надтвердих матеріалів, на комбінаті монументально-

декоративного мистецтва. Зараз займається лише  творчістю. Працює в галузі 

станкового та монументального живопису, графіки, кераміки. 

Мандруючи творчими стежками художника, гуртківці дізналися, що в 

митця чимало регалій і нагород. Іван Марчук – член Національної спілки 

художників України, заслужений художник України, народний художник 

України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, лауреат 

загальнонаціональної програми «Людина року – 2002»,  «Людина року – 2006» 

у Тернополі, член «Золотої гільдії» Міжнародної академії сучасного мистецтва 

в Римі, один зі ста офіційних геніїв світу, почесний громадянин міст Києва та 

Тернополя.  

Сьогодні проживає у Києві. Але були часи, коли його творчість не 

сприймали на батьківщині, тому художник жив у еміграції майже 

чотирнадцять років.  

У доробку майстра близько 5 000 картин, котрі є на всіх континентах 

світу. За півстоліття творчої діяльності митець провів понад 150 монографічних 

та 50 колективних виставок. Протягом останніх трьох років полотна художника 

експонувалися переважно за кордоном – у Литві, Німеччині, Польщі, Франції, 

Америці, Великій Британії, Угорщині, Чехії, Австралії, Канаді. Його виставки 

виконують  функцію народної дипломатії,  утверджуючи місце України в 

європейському просторі. 

У 2014 році  художник сам 

організував виставку в Литві, 

Німеччині та Польщі і побачив, як там 

люди цінують культуру, навіть чужу, 

як кожна держава ставиться до митців 

і сприяє популяризувати своє 

мистецтво. 
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У лютому 2015 року у варшавській мистецькій галереї «Kordegarda» 

можна було оглянути лише 33картини митця. Тоді британське видання «The 

Daily Telegraph» назвало Марчука одним зі ста найвизначніших геніїв 

сучасності, який творить новий образ світу.  Експозиція картин мала 

символічну назву - «Генотип вольності».  

Сам  Іван Степанович стверджує: «Мистецтво - це моє життя. Так, як 

дихаєш, як їсиш, так і працюєш, бо не можеш без цього існувати. Мені теж 

хочеться бути лінивим, утекти кудись за обрій. Я хочу впасти на землю і 

дивитися в небо, хочу кохати... Всі ці бажання в мене є, вони нікуди не 

зникають. І я їх реалізовую на полотнах». 

Представники різних галузей знань намагаються збагнути секрет 

феномену Марчука й сили його таланту, що притягує. Вплив художніх полотен 

митця на глядача можна порівняти з дією 25 кадру, що передусім діє на 

підсвідомість. І творить художник полотна  виключно на рівні підсвідомості. 

 Цьогоріч  у  березні   на виставці під назвою «Погляд у майбутнє», що 

проходила в найпрестижнішій галереї Брюгге,  було представлено близько 

сотні картин, які відображають різні періоди творчості видатного митця. Іван 

Марчук твердив, що «… привіз до Бельгії частину прекрасної української землі. 

У цих картинах є багато мудрості». 

Майстер винайшов свою унікальну техніку – «пльонтанізм» (від 

українського слова «пльонтати» - «заплітати»),  котра балансує на межі 

рукотворного й технологічного, а через складність філігранного виконання й 

трудомісткість практично не підлягає повторенню. Назву взяв від маминого 

слова, яким вона називала щось заплутане. Суть Марчукових картин прихована 

в джгутиках. Кожна лінія – об’ємна, ніби рухається в просторі. Нею можна 

намотувати  клубок. Іван Степанович жартує, що сховав за полотном свічечку. 

Насправді секрет  у тоненьких цівочках фарби замість звичайного мазка 

пензлем. Рука майстра робить 120 рухів за хвилину. Утім, власне процес 

творення – це і є нерозгадана таємниця. Проте можна спробувати  її розгадати, 

переглянувши відео фрагмент, на якому зафіксований процес підготовки до 
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написання картини й робота над нею. 

                               

Майстер створив 10 циклів картин, кожен з 

яких – окремий Марчук. Художник вважає цикл  

«Голос моєї Душі» першим Марчуком. Період 

його створення - це час домінанти, величної 

мелодії в різних варіаціях пластичних форм, 

стилістичних прийомів, ритмічних кольорових 

акцентів, що переходять з візуальних у слухові, 

яскраві асоціації, які проходять через усі етапи його життя та творчості.  

У Голосі Душі відіб’ються щемні спогади дитинства, благородство й 

скромний затишок батьківської оселі, мудрі та розумні корови, коні й ворони, 

серед яких виріс і мову яких розумів. Озвуться струни його божественних 

скрипок, пробудиться голос предків і 

дух землі.  

Чого варті  «Спустіле гніздо», 

«Земля материнська»,  «Затихли струни 

по весні»,      «Мудреці в полях 

дрімали»,  «Пробудження».  Упевнені, 

що однієї з цих картин було б досить, 
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щоб художник став знаменитим. А таких робіт Майстер створює сотні, 

досягаючи абсолютної технічної досконалості. Стиль майстра не піддається 

жодним класифікаціям. Усе це неможливо сплутати з роботами інших митців. 

Мистецтвознавці кажуть: Марчук «вишиває фарбами».  

Вразила нас і неповторна Марчуківська «Шевченкіана» – сорок два твори.  

«Виспівую і плачу, – стверджував художник – намагаюся передати напруження 

слова Кобзаря, палітру емоцій, духовних поривань, філософських  роздумів». 

Дмитро Павличко відзначає 

своєрідність трактування «Кобзаря»: 

«Марчук явив нам свого Шевченка 

цікавого і неповторного. Мета 

художника показати, що «Кобзар» – це 

вже не книжка, а плоть землі нашої. 

Тріщини, які пробігають через долоні, 

одяг, бандури, чола Шевченкових 

персонажів, нагадують тріщини у висохлому від суховію чорноземі. 

Відчувається спекотна суша землі, але і її родючість, непохитність і 

незнищенність… Він змушує нас іншими очима прочитати Шевченка, по-

новому осмислити і в собі зміцнити його філософський дух». 

У центрі циклу образ 

Шевченка – сім портретів, на 

одному з яких  Шевченка 

зображено молодим, зосереджено-

задумливим, самотнім.  Марчуку  

вдалося передати пензлем Кобзаря  

в зажурі, який  прихилився до 

дерева, гілля  якого химерно 

розрослось і густо заповнило 

простір. 

“Золоте мереживо”“Золоте мереживо”
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Окремо слід відзначити, що найвищими почуттями в Марчука (як і в 

Шевченка) просякнута  тема жінки, тема материнства, іноді щаслива, але 

частіш – трагічна. («Причинна», «Тополя», «Було, роблю що, чи гуляю»). 

Узагалі ж, мовлячи про Шевченкіану Івана Марчука, можемо 

стверджувати, що ні до неї, ні після неї не було такого глибокого й пластичного 

трактування Шевченкових образів.  

У наступних реалістичних циклах «Пейзаж», «Цвітіння», «Квітуча 

планета» митець досягає ефекту – залишає глядачу повну свободу. Заради 

цього зачаровує й кидає напризволяще перед магічною силою місячного сяйва, 

краючою душу тишею, терпкими й духмяними волошками та ромашками, 

спокусливими аж до фізичних асоціацій маками.  Усіх гуртківців найбільше 

зачарували саме зображення маків, що на полотнах Марчука оживають. Це 

квіти дивовижної і водночас таїнно-паморочливої краси. Варті  уваги  «Білі 

маки», «Золоте мереживо», «Полум’я червоних маків».        Маки широко 

використовуються в народній медицині як заспокійливий засіб, з ними 

пов’язано багато легенд про силу провіщення майбутнього, притамовування 

болю й тяжких спогадів минулого. Мов згустки диму, впізнаються пелюстки 

маків у драматичному автопортреті художника «У дорозі».  

А Марчуківські сонце й місяць - це ніби виклик реальним небесним 

світилам, розмова з небесами, перегукування з Творцем. Завдяки віртуозності 

технічного виконання їх світло рухається по верхівках дерев, збігає аж до ніг 

доріжкою навпростець дніпровськими водами, одухотворює засніжені простори 

та милі серцю сільські краєвиди. Його пейзажі овіяні містикою, вони втягують 

у себе, заворожують, породжують думки.  

Глечики виростають до величезних розмірів, гігантські груші постають 

під сяйвом нічного світила як самодостатні одухотворені образи («Тихо над 

річкою»). Це особливий сюрреалізм Марчука, в якому відчувається духовна 

цілісність. 

У циклі «Виходять мрії з берегів» домінує жест, імпульс, стихійний потік 

кольорів, збурена фантазія – десятки рухів за секунду, а з суцільного хаосу 
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народжується гармонійний лад урочистого порядку.  

Це абстрактні,  експресіоністичні твори, в яких  знайшла своє 

найповніше втілення авторська техніка «пльонтанізму», але в цьому випадку 

не як формальний прийом, а як сама суть пластичної  форми. Майстер глибше 

занурюється в причинну загадковість космічних потоків («Гармонія», 

«Спалахи червоного»).  

Логічне продовження ці пошуки знайшли у великому циклі «Біла 

планета». Це нескінченний потік 

свідомості,  пристрасті,  

безкінечності, той інший світ,  в 

який лише тільки зазирнув 

художник. Переважає дивовижне 

багатство варіацій сірого кольору, 

яке породжує повноту Всесвіту.  

«Пісня солов’їна»,   «І гладили очі 

форми творіння його».  

Іван Марчук зазначив, що його виставки за межами Батьківщини 

символічні,але це крок до справдження євроінтеграційних намірів наших 

співвітчизників.  

Безперечно, творчість Івана Марчука виконує функцію народної 

дипломатії: достойно утверджує місце українського мистецтва в європейському 

просторі, а європейського мистецтва — у 

контексті світового. Перша вільнюська 

виставка стала поштовхом і продовжила 

свій шлях по музеях інших європейських 

країн. 

  Сьогодні спадщина Майстра все 

ще залишається не озвученою і 

прихованою навіть від співвітчизників. 

Але найбільша біда у відсутності в Україні музею або постійно діючої 
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експозиції, щоб незбагненний феномен Майстра працював: дивував і 

збуджував, облагороджував і підносив. Чи можна змиритися з тим, що навіть 

передані музеям шедеври  сховані  від світу в підвалах підтоптаних фондів.  

     Сам художник  є прикладом 

одержимості. Від Марчука можна взяти 

стільки, скільки ладен підняти, на будь-

який смак. Чи розгадано Марчука як 

людину й митця? Звичайно, що ні, тому  

що справжні твори мистецтва живуть 

своїм власним життям. Чимало його робіт 

пророчі, наприклад,  «Монолог», у якому є 

передчуття біди, написано за два тижні до Чорнобильського лиха. Хто зна, чи 

зможемо розпізнати в картинах Генія, що чекає попереду Україну як 

європейську державу. 

     Дослухайтеся до Марчука:  
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Роксолана Золота  

Чортківський державний медичний коледж 

Керівник роботи: Ігнацевич І.І. 

 

Особливості освітніх систем країн ЄС.  
Медична освіта та можливість продовження 

навчання за кордоном 
 

Близько 1,5 мільйона студентів з усього світу у 2016 році  обрали 

навчальні заклади Європи для здобуття вищої освіти.  Тисячі університетів та 

науково-дослідницьких інститутів  пропонують молодим людям здобуття 

ступенів магістра, бакалавра чи доктора наук. 

Навчання у Європі стає 

щороку популярнішим, адже 

уряди країн ЄС інвестують 

значні кошти в системи вищої 

освіти. Це дає можливість 

зробити освіту доступною, 

зберігаючи при цьому високі 

стандарти якості навчання. 

Фахівці аналітичного 

центру з питань освіти CEDOS 

стверджують, що у 2016/17 навчальному році за кордоном навчалось 

щонайменше 68 000 українських 

громадян. Найбільш популярними 

країнами ЄС серед української 

молоді залишаються Польща, 

Чехія, Німеччина,  Іспанія, Італія,  

Франція. Для більшості бажаючих 

освіта в Європі здається 

недосяжною метою, в першу 
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чергу, через її вартість. Насправді ж, є безліч способів отримати європейський 

диплом абсолютно безкоштовно. 

Ми, учасники гуртка англійської мови, проаналізували системи освіти у 4 

європейських країнах,  до яких згідно статистики найчастіше їдуть вчитися 

українці. Пропонуємо вашій увазі інформацію щодо країн з безкоштовною 

освітою не тільки для своїх, але і для приїжджих студентів. Таку опцію для 

іноземців пропонують 4 з 33 країн ЄС - Німеччина, Польща, Франція, Чехія. 

Польща, одна з країн, які 

пропонують безкоштовне 

навчання для іноземців з країн 

ЄС, чи тих, що мають «Карту 

поляка». Традиційно частка 

українців серед іноземних 

студентів цієї країни є доволі 

відчутною – у попередньому 

році вона склала 53%.  

Поступити не складно, серед 

5000 навчальних курсів 

польською мовою  є 700 англомовних програм. Вищу освіту Польщі вважають 

такою, що швидко розвивається. Зараз країна посідає 4 місце в ЄС (після 

Великобританії, Німеччини та Франції) за кількістю студентів, які навчаються у 

ВНЗ. 

Німеччина 

Німеччина і Австрія — це 

єдині країни в ЄС, де за 

навчання іноземців у державних 

ВНЗ платять з державного 

бюджету. Тому вони дуже 

популярні, зокрема, і серед 

українців. Для того щоб 



 34 

вступити, треба скласти іспит з німецької мови і мати за спиною мінімум 1-2 

року навчання в університеті вдома або ж закінчити річну підготовчу програму. 

У Німеччині є два основні види державних ВНЗ: 

- Університети; 

- Фахові прикладні вищі школи. 

В Університетах студенти в основному засвоюють матеріал через 

самостійну роботу, а в Фахових школах — в малих групах, втілюючи в життя 

практичні проекти; У прикладних школах професори є практиками, часто 

власниками бізнесу, тоді як в Університетах професори більше науковці та 

теоретики. 

Чехія 

Згідно своїх законів, Чехія пропонує безкоштовне здобуття диплому про 

вищу освіту громадянам усіх національностей.  Хоча більшість програм 

викладаються чеською мовою, ви можете знайти програми англійською, 

німецькою, французькою 

та іншими мовами. 

Здавна Чехія добре 

відома високо якісною 

освітою та грунтовними 

дослідженнями в галузі 

інженерії та медицини. 

До речі, Карлів 

університет у Празі є 

одним із найстарших 

навчальних закладів у 

Центральній Європі (1348 р.) На сьогоднішній день він є лідером у сфері 

медичної освіти в Чехії. При університеті діє 5 факультетів медицини, і кожен з 

них займається активною науково-дослідницькою діяльністю. 
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Франція 

Законодавство чітко визначає право кожного студента, який має атестат 

про завершену середню освіту, 

незалежно від його 

національності, бути прийнятим 

на І курс державного 

університету (а їх близько 80 по 

всій країні) без додаткових 

іспитів. Єдиною обов'язковою 

вимогою для іноземців є 

високий рівень володіння 

французькою мовою, який 

підтверджується сертифікатами мовних тестів. До речі, Париж вже п'ять років 

поспіль визнається найкращим містом для студентів у світі на основі сукупної 

оцінки за такими показниками як рейтинг міста, кількість представлених 

національностей серед студентів, бажання студентів тут навчатися, активність 

роботодавців і вартість життя.Незважаючи на те, що у Франції можна не 

платити за навчання, слід звернути увагу на витрати на проживання, так як 

життя в країні досить дороге. Тому більшість студентів підробляють під час 

навчання. 

Наявність 

достатніх ресурсів для 

проживання у країні, де 

ви плануєте навчатися 

також відіграє важливу 

роль. Польща ставить 

найбільш лояльні 

вимоги до іноземних 

студентів. Існує суттєва 

різниця між країнами 
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щодо вартості проживання: 

Здебільшого країни досить лояльно ставляться до роботи іноземних 

студентів під час навчання. Для працевлаштування не вимагають отримувати 

спеціальний дозвіл на роботу, достатньо вже наявного дозволу на проживання з 

метою навчання. Проте майже скрізь діє певне обмеження по часу зайнятості. 

Німеччина, Італія та Франція дозволяють працювати лише половину робочого 

дня незалежно від часу року. У Польщі, починаючи з 2015 року, іноземним 

студентам можна працювати під час навчання без обмежень, проте навчання 

все ще має залишатись основною метою їх перебування. 

Отож, підводимо підсумки нашого дослідження. Вплив на кількість 

українських студентів в тій чи іншій країні мають вартість освіти, вартість 

проживання, якість освіти та культурна близькість. Також важливим чинником 

є знання іноземної мови, так як практично кожна європейська країна пропонує 

значну кількість курсів англійською мовою. Лише у великих європейських 

країнах (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія) викладачі схильні заохочувати 

студентів до навчання мовою своєї країни. Хоча й такі міжнародні освітні 

програми поступово стають англомовними. Крім цього, перебування у країнах 

Європи дає можливість культурного розвитку, налагодження дружніх стосунків 

із студентами з інших країн.  
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Марія Пустельник 
Чортківський державний медичний коледж 

Керівник роботи: Матвіїшин Л.П. 

 

Німецькі інвестори на Тернопільщині 
 

Бізнес-відносини між Україною і Німеччиною істотно зміцнюються як з 

точки зору зовнішньої торгівлі, так і розвитку німецького бізнесу в Україні.  

Багато німецьких компаній надали перевагу для розміщення своїх дочірніх 

компаній та виробничих потужностей у регіонах країни. Все більшого розвитку 

зазнають такі галузі як сільське господарство, виробництво споживчих товарів, 

харчова промисловість та будівництво.  

У Тернопільській області та, зокрема, у місті Чорткові теж діють 

підприємства з німецькими інвестиціями.  Тому учасники гуртка німецької 

мови вирішили вивчити детальніше дану інформацію та ознайомити студентів 

коледжу з результатами нашої роботи. Перш за все ми провели невелике 

опитування у групах і з’ясували, про які німецькі компанії, що діють у нас в 

місті, області чи у сусідніх регіонах студенти знають.  

Найбільш проінформовані студенти про підприємство «СЕ Борднетце-

Україна» (80%), ще невелика кількість (12-18%) знають про такі українсько-

німецькі підприємства як: "Глобал Космед",  ПП "Тернопіль Логістік", "Ліон-

Тер", "Натурпродукт-Вега", які ефективно працюють в Тернопільській області. 

Студенти, які проживають на Борщівщині, вказали в анкетах дочірнє 

підприємство «Дінтер Україна Скала», яке справді належить німецькому 

бізнесмену, власнику всесвітньовідомої німецької групи підприємств по 

виробництву соків, концентратів та безалкогольних напоїв “Дьоллер”. 

Поодиноко згадуються підприємства, які діють на територіях Львівської та 

Івано-Франківської областей.  
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Можемо зробити висновок, що наші студенти володіють інформацією, яка 

має відношення до їх безпосереднього місця проживання. А, оскільки, зараз 

усіх нас поєднало чудове місто Чортків, то розглянемо, чим живе та як 

розвивається наша студентська батьківщина.  

Розпочнемо з підприємства «СЕ Борднетце-Україна», яке засноване 

фірмою Сумітомо Електрік Борднетце  у 2006 році.  Дане товариство з 

німецькими інвестиціями є системним розробником і постачальником продукції 

для автомоделей Фольксваген та Ауді. На сьогодні група компаній 

представлена заводами і представництвами у різних країнах світу, на яких 

задіяно близько 26 тис. працівників. «СЕ Борднетце-Україна» вже кілька років 

успішно розвивається в Тернопільській області, а у 2016 році реалізувало у 

Чорткові новий інвестпроект. На  території колишнього заводу «Агромаш» 

проведено будівництво логістично-виробничої та адміністративно-побутових 

площ. В результаті були створені нові робочі місця, кількість яких впродовж 

2017-18 років має зрости до двох тисяч.  Умовами праці на початковій стадії 

співробітники задоволені.  
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Ще одна всесвітньовідома компанія успішно працює на Чортківщині.  

Pfeifer & Langen є великим європейським виробником цукру.  

 

Компанія володіє цукровими заводами в Німеччині, Польщі, Румунії, 

Італії, Угорщині, Словенії, Чехії та Україні. В Україні їй належить Радехівський 

цукровий завод (Львівська обл.) та з 2013 року Чортківський цукровий завод. 

Нещодавно ця компанія придбала ще 6 цукрових заводів в Тернопільській 

області, які раніше належали холдингу "Т-Цукор".  Це Борщівський, Бучацький, 

Збаразький, Козівський, Лановецький та Хоростківський цукрові заводи в 

Тернопільській області та завод «Городенка» в Івано-Франківській області. 

За останні десятиліття компанія «Pfeifer & Langen» закріпила свої позиції 

на європейському ринку цукру за рахунок придбання додаткових виробничих 

потужностей та шляхом введення нових методів виробництва. 

Найдовше працює у Чорткові австрійська фірма "Біллербек"  - провідний в 

багатьох європейських країнах виробник ковдр, подушок та інших постільних 

речей. У ході збільшення виробничих потужностей в 1991 році було засновано 

перше підприємство "Біллербек-Україна" для виробництва  перопухових ковдр 
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і подушок за новітніми європейськими технологіями і традиціями компанії. В 

тому ж році відкрито підприємство "Герд Біллербек" у Чорткові.  

 

 

Сьогодні сучасний виробничий комплекс в Чорткові випускає постільні 

приналежності Біллербек, використовуючи різні види наповнювачів. За останні 

роки, завдяки "реформі сну Біллербек" і широкому поширенню продукції, на 

основі медичних досліджень спільно з вченими, що займаються проблемами 

ортопедії, здорового сну і відпочинку, були розроблені і впроваджені у 

виробництво особливі технології виготовлення різних видів постільних речей. 

Робота підприємства, що виступає провідником філософії "Біллербек" в 

Україні, дозволила зробити європейську якість доступною українському 

споживачеві. 

Німецький бізнес бачить позитив у розвитку української економіки та 

готовий нарощувати обсяги торгівлі та інвестицій. Отже, важливі кроки вже 

зроблені в розвитку українсько-німецької співпраці. Потрібно працювати далі. 
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Від цього залежить і результат, і успіх, і добробут регіону, який має для цього 

необхідний потенціал. 
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Ірина Дідушок  

Чортківський державний медичний коледж 

Керівник роботи: Полутренко М.П. 

 

Вчитися, мріяти, діяти.  
З ентузіазмом, оптимізмом, захопленням 

(секрети успіху Богдана Гаврилишина) 
 

Напевне важко знайти у світі людину, яка б не хотіла бути успішною у 

житті.  Що таке успіх, кожен визначає для себе сам. Але як досягти успіху у 

житті? Дехто намагається знайти відповідь на це питання впродовж всього 

життя. 

У своїй дослідницькій роботі ми спробуємо розкрити деякі секрети успіху 

одного з найавторитетніших  українців, економіста світового рівня нашого 

земляка Богдана Гаврилишина.  

До його порад прислухалися президенти і прем'єр-міністри різних країн, 

керівники великих компаній та знані професіонали своїх галузей. Завдяки йому 

з’явився Всесвітній форум у Давосі. Він заснував  Міжнародні інститути 

менеджменту в Індії та Україні,  був членом Римського клубу, Світової академії 

мистецтва та науки, Міжнародної академії менеджменту, почесним доктором  7 

університетів Канади й 

України, автором понад 

100 наукових статей і 

двох книг … І це лише 

частина досягнень і 

професійних здобутків 

великого українця 

Богдана Гаврилишина - 

людини, яка силою 

свого непересічного 

розуму зуміла підкорити 
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світ.  

Народився  Богдан Гаврилишин  у мальовничому селі Коропець  

Монастириського району   на Тернопільщині у 1926 році.  У дитинстві Богдан 

був дуже допитливим та непосидючим. На все життя він запам’ятав  мудрі 

слова батька : «Бог дав 

тобі трохи таланту, і 

твій обов’язок – його 

використати». 

Підлітком та в юності 

Богдан Гаврилишин 

зазнав важких 

випробувань: радянська 

окупація 1939 року, 

Друга світова війна, 

табір для переміщених 

осіб на території Західної Німеччини, нелегка праця лісоруба в канадській 

провінції  Онтаріо. Його повоєнні поневіряння та мандри нагадували 

пригодницький фільм. Але завдяки своїй невичерпній енергії, оптимізму, 

впевненості у власних силах і працьовитості він долав труднощі, які  були на 

його шляху і досягав все нових вершин. 

Найважливішою умовою свого успіху у житті Богдан Гаврилишин 

ввавжав мрію,бо саме вона додає відваги і переступає межі уявних 

можливостей.  За своє довге життя йому пощастило відвідати 89 країн на усіх 

континентах. У кожній з цих країн він зробив щось корисне, серйозно 

вплинувши на їхній подальший розвиток. 

 Важливою складовою успіху Богдана Гаврилишина була жага до знань. 

В отчому домі  Богдана  було тільки дві книги — Біблія і «Кобзар» Шевченка. І 

саме вони стали основою його духовних цінностей.   
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Свою освіту маленький  Богдан почав  у польських школах села 

Жизномир та Бучача, а під час війни продовжив  в українській гімназії «Рідна 

школа» у Чорткові та  в  Дрогобицькій гімназіЇ .  

Послухайте спогади Богдана Гаврилишина про Чортківську гімназію: 

  

«Це була гімназія з хорошими викладачами та класичним навчальним 

планом, який охоплював латинську і старогрецьку мови, предмети з 

природничих та соціальних наук і навіть релігію. Саме вчитель релігії, монах-

василіянин отець Дирда виявився для мене найцікавішим серед усіх вчителів.  

….. замість того, щоб 

розказувати нам про різні 

догми так, щоб ми сліпо 

приймали їх як “остаточну 

правду”, він заохочував нас 

ставити йому запитання, 

щоб розширити межі 

нашого розуміння….» 

Богдан Гаврилишин 

отримав диплом магістра за 
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спеціальністю «iнженер-механік» в Університеті Торонто та доктора економіки 

і суспільних наук у Женевському Університеті. 

Цікаво відмітити, що в той час в університеті Торонто студентам - 

першокурсникам роздавали буклети про те, як потрібно навчатись. Там було 

десять заповідей, які є актуальними і для сьогоднішніх студентів. Деякі з них ви 

бачите на екрані. 

Ідея його  батька про цінність освіти стала дороговказом його  життя. Він 

постійно вчився і вважав  своєю місією  передати знання світові. 

Однією з важливих складових успіху - є знання іноземних мов. І тут  

багато в чому можна  повчитися у Богдана Дмитровича. Доля змусила його 

пройти через п’ять різних систем освіти п’ятьма різними мовами: польською, 

українською, російською, німецькою, англійською та французькою  

До речі, приїхавши до Канади він знав тільки декілька слів англійською і 

привіз із собою німецько-

англійський словник, але через  

шість місяців  досить добре 

вивчив англійську мову. Як йому 

це вдалося?  За його власною 

методикою навчитися мови 

можливо, якщо почати нею 

думати, а не лише говорити. 

Тому він вивчав по 40 слів 

щодня.  

Життя  пана Богдана є доказом того, що для досягнення успіху у житті 

необхідною є сильна воля і самодисципліна.  Цього найперше його навчила 

участь в організації «Пласт».  

Ось його спогади: «Найважливішим, що я осягнув у пластовому таборі, 

була сама суть Пласту: присяга, правильна поведінка пластунів, наприклад — 

робити щодня добре діло, я зрозумів, як бути слухняним хлопцем, а в деяких 

ситуаціях — як бути лідером….» 



 46 

Проживши три чверті свого життя поза межами України, Богдан 

Дмитрович завжди пам'ятав про своє коріння та пишався тим, що є українцем, а 

рідною для його серця мовою є українська. Він   і його родина розмовляли  нею 

при кожній нагоді.   

Бажання служити рідному народові змусило Богдана Гаврилишина 

повернутися на Батьківщину після проголошення незалежності. Він щиро 

вболівав за розвиток своєї рідної України. Всесвітньо відомий економіст був 

радником першого президента, головою дорадчої групи президії парламенту і 

радником чотирьох прем’єрів, адже щиро прагнув змін, а не влади. 

Відрадно те,  Богдан Дмитрович  завжди вірив у свій народ.  І це також – 

важлива характеристика 

успішної людини: бачити в 

людях добро.   

І ще одну цікаву мрію 

втілив у життя Богдан 

Гаврилишин : заснував свій  

благодійний фонд. Його місією 

була підготовка молодих 

українців, які б на власному 

досвіді вивчали, як функціонують найкращі країни Європи  щоб створити 

справжню еліту в Україні. Цей фонд фінансував програму "Молодь змінить 

Україну", у рамках якої понад 80 груп молодих людей у віці від 20 до 35 років 

мали  освітні відрядження в одну з шести європейських країн: Австрію, 

Німеччину, Норвегію, Швейцарію, Швецію, Польщу. Пан Богдан сподівався, 

що ці молоді люди займуть ключові посади в політичних та інших інституціях і 

проведуть країну через процес перетворення до того, що він називав 

нормальною країною. 

Богдан Дмитрович був успішним не тільки у професійній та громадській 

діяльності, але й щасливим у шлюбі. Він був добрим і люблячим чоловіком, 

батьком і дідусем.  67 років прожив зі своєю коханою дружиною Лені. Кожного 

http://changeukraine.com.ua/
http://changeukraine.com.ua/
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місяця 10 та 25 числа він дарував їй квіти або шоколадку, чи запрошував на 

вечерю. Виховав трьох дітей, мав сімох онуків.  

Довге, цікаве і достойне життя  прожив Богдан Гаврилишин, залишивши 

нам у спадок, мудрість,  добрі справи та філософію життя, яку варто перейняти. 

Власним життєвим прикладом цей оптиміст і мрійник  переконує, що не існує у 

світі вершин, які б не можна було підкорити, якщо вчитися, мріяти, діяти з 

ентузіазмом, оптимізмом, захопленням. 
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Наталія Бохна  

Чортківський державний медичний коледж 

Керівник роботи: Попіль Л.Б. 

 

Богдан Ступка – астральний феномен 
української культури 

 
Так людина крила має, а чи літає? Богдан 

Сильвестрович  - він був крилатим генієм. Його 

здатність бути різноманітним підштовхнула мене 

до дослідження феномену генія. Подібно до того, 

як талановитий поет не перекладає, а радше 

переспівує чужий твір, не в змозі полишити 

власне “я” за дужками, надто вже виразна 

особистість Богдана Ступки привласнює кожну 

роль так, що відбувається ототожнення, взаємо 

перетікання і сам образ дивним чином 

трансформується, стаючи прикметником 

(атрибутивною ознакою) до Ступки, не втрачаючи водночас первинного 

задуму. Так неможливо вгадати межу між ремеслом і генієм, збагнути перетин 

справжнього і вдаваного, зрештою – життя і мистецтва. 

Богдан Ступка зробив знаковим своє ім’я не тільки в Україні, а й у 

культурі російській, польській та італійській. Жоден  із видатних особистостей 

сучасності не є такою відомою і популярною у різних країнах, як актор Богдан 

Ступка. Він іде в одному ряду з такими майстрами, як Амворсій Бучма, Дмитро 

Мілютенко, Гнат Юра... Це була вражаюча постать у мистецтві. У різних 

ситуаціях, опиняючись у колі різних людей (чи то були художники, чи 

письменники, чи актори), Ступка завжди ставав центром уваги. Він був 

переповнений масою вражень від поїздок, зустрічей на зйомках, знав багато 

анекдотів і цікавих історій і завжди користувався любов’ю різних людей...  
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Зараз уже й не віриться, що Богдан Ступка міг би ніколи... не стати 

актором! Власне, «допомогло» те, що він завалив іспити на хімічний факультет 

Львівської політехніки. Далі була астрономічна обсерваторія у Баку, де юний 

лаборант вираховував перемінні зірки, ще не знаючи, що з часом сам стане 

зіркою першої величини, за якою чатуватимуть найпрестижніші фотооб'єктиви 

світу. 

Дебют Ступки відбувся у 13-річному віці, на львівській сцені, але в 

спектаклі московського Театру імені Станіславського – у «Днях Турбіних». 

Мистецький твір, вистава як молитва – так він уявляв собі сцену, до цього 

прагнув. Не тільки в театрі, в кіно, а у  самому житті. Ступка сприймав своє 

мистецтво як засіб говорити про речі 

фундаментальні і супер важливі, тому й  не 

дивно що зіграв безліч ролей з Шекспіра. 

Франка, Чехова й Лесі Українки, Щолом – 

Алейхема й Софокла, Ібсена й Гоголя. Він був 

із ними однієї крові. Шевченко, Сковорода, 

Котляревський, створені талантом актора, 

ніколи не зникнуть із пам’яті глядачів. Ніякого 

іншого Тевє-Тевеля не могло бути. Він був 

таким, яким його створив Великий Богдан.  

На крутому зламі століть і тисячоліть 

Ступка створив яскраві образи, знакові для кожного українця, — Богдана 

Хмельницького та Івана Мазепи. Як 

історичний персонаж сприймається 

його Тарас Бульба. Ці ролі мають не 

лише художній, але й духовно-

політичний резонанс, повертають нам 

національну пам’ять і гордість за свою 

історію.  

Дуже важливо, що високий 
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творчий злет артиста співпав у часі з оформленням української державності, й 

сам він став уособленням національного духу нової України.  

Без перебільшення можна сказати, що ім’я Майстра робить честь усій 

українській нації, вивищуючи її духовність. В Японії є титул «Живе 

національне надбання», якого удостоюються, між іншим, і артисти. Це саме те 

звання, на яке заслужив актор від своєї держави. 

Ступка — явище напрочуд цілісне: у нього доброзичлива українська 

душа, українська лагідність і делікатність характеру, українська співуча мова і 

навіть зовнішність українського інтелігента, який вийшов з народу. Ступка — 

це рідкісний, винятковий випадок, коли масштаби душі й таланту співпадають. 

Він українець за корінням і народженням, за генотипом і духом, за 

менталітетом і системою 

цінностей, за злитністю зі 

своїм народом. 

1971 року стартувала 

кінематографічна кар'єра 

Богдана Ступки, і з першої 

ролі його ім'я спалахнуло з 

потужною силою. Йдеться 

про Ореста Дзвонаря у фільмі Юрія Іллєнка та Івана Миколайчука «Білий птах 

з чорною ознакою».  

  І міжнародну славу Богданові Ступці принесло саме українське кіно.  

Прем'єра стрічки «Два в одному», 

в якій знявся Ступка, 

режисера Кіри 

Муратової відбулася в 2007 р. на 

фестивалі Tribeca в Нью-Йорку. 

А в жовтні 2008-го на Богдана 

Ступку чекала блискуча перемога 

в Римі, де він отримав відзнаку ІІІ 
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Римського кінофестивалю (срібного Марка Аврелія) за найкращу чоловічу роль 

у спільній — українсько-польській — стрічці режисера Кшиштофа Зануссі 

«Серце на долоні». У Польші, за словами режисера, не було актора, який би 

згодився б для такої ролі (олігарх, людина без совісті). В основі дивовижної 

ролі, було поєднано два полюси: добро та зло. І замислюючись, Богдан Ступка 

доводить, що зло і добро є вибором людини, а людина і є тим полем вибору. 

 Він був континентальним актором, який відомий не тільки більшості 

українців, а й значній частині росіян та поляків, адже він актор трьох мов, і 

немає в Східній Європі таких акторів у мовному плані, з якими можна 

порівняти. 

Після ролей у фільмах «Свої» та «Водій для Віри» стало зрозумілим: 

тільки він по-справжньому володіє секретом проникнення в таємні площини 

людської душі. Бо ж упродовж останніх п’ятнадцяти літ минулого століття 

переважали поверхові уявлення про ті страшні процеси, які зробили 

шекспірівські трагедії блідою копією ХХ ст. Богдан Ступка кількома ролями 

показав (хоча це досі й не відрефлектовано), що зло у самій людині, і його не 

подолати ніякою селекцією, ніяким вихованням і добрими намірами. Про це не 

тільки названі вище стрічки, а й, скажімо, «Два в одному», яку не раз 

звинувачували у ствердженні 

аморальності як норми життя 

сучасного суспільства. 

Але була роль, яку не схотів 

зіграти Богдан Сільвестрович – роль 

міністра культури. Він спробував 

ним стати по-справжньому. Через 

купу декларацій пробивався до 

конкретних справ. Можливо 

найбільшим результатом стало 

закріплення поваги до актора як до людини, здатної мислити державницько і 

водночас просто і людяно. І це варте найдорожчого. 
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Коли зайняв посаду художнього керівника Національного академічного 

драматичного театру ім. І.Франка, він вийшов на шлях звитяг. Пішов на зустріч 

із вічністю і на цьому шляху відчув потребу і наснагу позбуватися страхів і 

суєти. 

Як актор він глибоко розумів потребу зустрічі з різними режисерськими 

поглядами і надав франківцям радість співпраці з великою кількістю 

талановитих режисерів. Головне, аби у кожній новій виставі сяяла натхненність 

акторства. 

Він справді любив Україну. Це відчутно у його тихому голосі, 

примружених очах, ледь помітній посмішці на вустах, яка з’являється, коли він 

говорить про Україну. Майже остання робота – участь у проекті «Київстар». 

Його останнє послання нам, українцям: «Я люблю Україну і вірю – ви теж її 

любите..» ( відео ) . 

«Мрією мого життя було,  - говорив Б. 

Ступка, щоб українська культура стала відома в 

усьому світі. Мрії повинні здійснюватися, і я 

щасливий, що маю можливість сприяти цьому.»  

Недарма київський художник Сергій 

Якутович називав Ступку «стовідсотковим 

європейцем». У словнику американської кіно 

академії, куди потрапили найкращі актори і 

режисери минулого століття, представлені два 

українці – режисер Олександр Довженко і актор 

Богдан Ступка. 

Він був беззастережно іронічним, із 

посмішкою називав себе Сильвестром Сталоновичем, а от називати його 

Богданом Сильвестровичем завжди здавалося надто офіційним. Богдане, Бодя, 

Бодечко, Богданчик!  
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Перспектива співпраці між Україною  
та ЄС у сфері мовної політики 

 

Людство досягло сучасних успіхів у сфері науки, культури, техніки 

завдяки тому, що змогло пристосуватися до найрізноманітніших обставин, 

адаптуватись до нових умов, а головне –  обмінюватись міжнародним набутим 

досвідом. 

Численні етнічні, культурні, мовні відмінності європейців насамперед 

позначені своєрідними історичними, географічними чинниками, а також 

неабиякою мобільністю народного населення. Процесами 

глобалізації, формування міждержавних і наддержавних утворень створюється 

нова ситуація в галузі мовної політики. Європейський Союз у цьому зв’язку 

пропонує і впроваджує складну й нетипову для світу модель мовного 

будівництва. Метою нашої роботи є порівняння мовної політики ЄС і України. 

Мовна політика Європейського Союзу свідчить про надзвичайну 

важливість вивчення мов в інтеграційних процесах. Діяльність Євросоюзу в цій 

сфері отримала концентроване вираження в концепції мультилінгвізму, яка є і 

політичним гаслом, і програмою дій ЄС. Декларується, що мета мовної 

політики ЄС – збереження мовної різноманітності спільноти та сприяння 

оволодінню громадянами ЄС іноземними мовами. 

Мовна політика Європейського Союзу реалізується у напрямках: 

 -  політика у сфері перекладів (навчання висококваліфікованих 

перекладачів, які спеціалізуються у сфері Євросоюзу); 

-       освіта для дорослих; 

-       вивчення іноземних мов людьми з особливими потребами; 

-       сприяння збільшенню різноманітності мов, що вивчаються; 

-       створення спеціалізованих мовних класів; 
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-       навчання вчителів іноземних мов, які, зокрема, володіли б не однією 

іноземною мовою; 

-       розвиток європейської системи тестування та визначенні рівня знань 

іноземної мови; 

-       публікація аналітичних, довідкових, статистичних, тематичних 

видань та досліджень, що мають на меті забезпечення та поширення інформації 

для процесу ухвалення рішень на національному та наднаціональному рівнях. 

Важливим елементом інституційної політики є політика ЄС у сфері 

перекладів. До складу Єврокомісії входить Генеральний директорат з 

письмових перекладів та Генеральний директорат з усних перекладів, які 

забезпечують, відповідно, письмові переклади документації і матеріалів 

інституцій ЄС, а також усні переклади на зустрічах та конференціях. 

Для громадян країн ЄС створено спеціальну програму-перекладач для 

перекладу документів ЄС, яка включає 1 млн. слів та сталих виразів з 23 мов 

Європейського Союзу. За допомогою цієї програми будь-який громадянин ЄС 

може зручно перекласти важливий для нього документ на рідною йому мовою.  

Важливим напрямком мовної політики ЄС з 2005 року є навчання 

висококваліфікованих перекладачів, які спеціалізуються в різних напрямках 

діяльності Євросоюзу. На сьогоднішній день створюються стандартні 

«European Master’s in Translation network» («Мережі європейських магістратур з 

перекладу»).  

Ще одним напрямком мовної політики ЄС є Language Learning Policies 

(політика у сфері навчання іноземним мовам), яка стала окремим важливим 

напрямком діяльності Єврокомісії. Це зумовлене зростанням інтеграції в 

економічній, соціальній та культурній сферах, що вимагає якісної мовної 

підготовки всього населення Європейського Союзу. 

Мовна політика ЄС реалізується в тому числі через програми у сфері 

освіти. З 1980 - початку 1990 рр. реалізовано такі програми, як: 

 -      COMETT (Community Action Programme for Education and Training 

for Technology in the European Community); 
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-       ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of 

University Students) – з 1987 р. у ній взяли участь понад 1,5 млн осіб; 

-       LINGUA - програма, спрямована на сприяння вивченню іноземних 

мов; 

-       TEMPUS - Trans-Mobility Programme for University Students; 

-       LEONARDO DA VINCI - програма, спрямована на стимулювання 

розвитку нових методів навчання. За даними 2006 р., з 2000 р. майже 300 тис. 

осіб з 31 країни взяли участь у цій програмі ; 

-       YOUTH FOR EUROPE  - Європа для молоді; 

-       SOCRATES – включала у себе ERASMUS та LINGUA, але мала 

надзвичайне значення для розширення сфери діяльності в школах, через 

включення програми COMENIUS у шкільну освіту. 

Актуалізував мовну проблематику Європейський рік мов, що пройшов 

2001 року. По його завершенні Європейський парламент і Європейська рада 

ухвалили резолюції, які закликали Європейську комісію розробити й 

запровадити низку заходів, спрямованих на сприяння вивченню іноземних мов. 

За даними євробарометра, 67% європейців вважають що, викладання іноземних 

мов має стати політичним пріоритетом, ще 29% абсолютно впевнені у цьому. 

Загалом 84% європейців вважають, що кожен громадянин у ЄС повинен 

володіти, щонайменше, однією мовою, крім своєї рідної. 

У 2002 році відбулася знакова щодо мовної політики подія. На 

Барселонському саміті Європейської ради глави держав або урядів оголосили 

про впровадження в освітні системи країн-членів принципу "рідна мова плюс 

дві іноземні" та "індикатора лінгвістичної компетентності". Він передбачає 

вивчення, щонайменше, двох іноземних мов з раннього віку і має стати 

частиною діяльності закладів шкільної, університетської та професійно-

технічної освіти ЄС. 

Перспектива домінування англійської мови в комунікації спільноти уже 

тепер примусила європейських інтелектуалів говорити про необхідність 

заохочення європейських громадян вивчати другу мову, яка не є мовою 
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міжнародного спілкування. Вони запропонували концепцію, суть якої полягає в 

тому, щоб кожна людина вивчила легку для засвоєння іноземну мову. Ця друга 

мова має бути близькою до рідної. Фактично запроваджується концепція другої 

рідної мови, вивчення якої повинно починатися в школі та тривати у вищому 

навчальному закладі. Вивчення цієї мови має супроводжуватися вивченням 

історії, культури та літератури народу, який спілкується цією мовою. 

Не дивлячись на досить тривалий курс на євроінтеграцію, Україна 

залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. Його подолання не 

артикульоване  у  якості державного завдання в жодному 

нормативно-правовому акті. Більшість громадян держави не володіють жодною 

з робочих або офіційних мов спільноти, що на практиці означає відсутність 

можливості як для отримання інформації про ЄС, так і здатності долучитися до 

європейського комунікативного простору . 

На відміну від країн-членів ЄС в Україні подолання мовного бар’єру не 

забезпечується освітньою системою. З огляду на це необхідним є здійснення 

цілої системи державних заходів, спрямованих на подолання мовного бар’єру 

між Євросоюзом та Україною, в тому числі з зазначенням їх в Угоді про 

асоціацію, робота над якою ведеться. 

В Україні мовна політика має проводитися саме з огляду на перспективу 

євроінтеграції. Адже стати повноправним членом Об’єднаної Європи наша 

держава зможе за двох умов. По-перше, коли у українських громадян буде 

доступ до документації ЄС та інформації про ЄС. Тому, як і в Європейському 

Союзі, в нашій державі має реалізовуватися відповідна політика у сфері 

перекладів. Уже давно назріла потреба у створенні потужного центру 

перекладів європейської документації. По-друге, має реалізовуватися ідентична 

європейській політика навчання іноземних мов, оскільки важко уявити себе 

членом спільноти, з якою не можеш розмовляти однією мовою.  

На сьогоднішній день в рамках національної програми вивчення та 

популяризації іноземних мов в Україні Speaking GoGlobal реалізує соціальну 

інформаційну кампанію, метою якої буде стимулювати українців вивчати 



 57 

іноземні мови. Для забезпечення інструментів вивчення мов буде створено веб-

сайт, що акумулюватиме  можливості платного та безкоштовного вивчення 

іноземних мов, розмовних клубів, кіносеансів мовою оригіналу, стажувань за 

кордоном тощо 

Крім того, вже зараз ініціатива GoGlobal спільно з Британською Радою в 

Україні реалізує проект “Вчителі англійської – агенти змін”, метою якого є 

перекваліфікація вчителів англійської мови. В рамках проекту буде підготовано 

170 тренерів, які будуть передавати свій досвід вчителям англійської мови та 

підвищувати їх рівень до такого, що відповідає стандартам Ради Європи.   

Висновок. Отже, перспективою співпраці між Україною та ЄС у сфері 

мовної політики має стати подолання мовного бар’єру між Україною та 

Європейським Союзом.  З огляду на потребу подолання лінгвістичної ізоляції 

України від ЄС при укладанні Угоди про асоціацію ініціювати переговори з 

Єврокомісією про режим функціонування української мови на рівні інституцій 

ЄС. Важливо ініціювати у лінгвістичних вузах країни відкриття напрямів 

підготовки фахівців для роботи в інституціях Євросоюзу та структурах 

євроатлантичної інтеграції, створення європейської магістерської програми з 

перекладу у відповідності з політикою ЄС в даній галузі, а також започаткувати 

окремі державні програми, спрямовані на підвищення комунікативної 

спроможності українських громадян. 
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http://ec.europa.eu/%20commission_%20arroso/orban/index_fr.htm
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Віта Данько  

Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського 

Керівник роботи: Гонтарук А.М. 

 

Проект Європейського Союзу  
ERASMUS + -  крок назустріч українській молоді 

 

Майже кожен сучасний студент або науковець так чи інакше 

зіштовхувався з такими назвами, як Erasmus та Erasmus Mundus, Tempus, але, 

здається, значно менше людей зможе чітко описати  ці академічні 

програми Європейського Союзу та взаємозв’язки між ними. Тому метою нашої 

пошукової роботи є дослідити особливості, умови та перспективи розвитку 

програми “Erasmus+” та доступність її для українських студентів та молодих 

науковців. Спробуємо розібратись. 

Еразмус (англ. Erasmus) — програма обмінів студентів, викладачів та 

науковців країн-членів Євросоюзу, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Македонії, 

Норвегії, Туреччини. Програма надає можливість навчатися, проходити 

стажування чи викладати в іншій країні, що бере участь в програмі. У 

Єврокомісії Erasmus назвали найуспішнішою освітньою програмою ЄС і 

важливим інструментом боротьби з молодіжним безробіттям. 

Erasmus+  –  наймасштабніша  сучасна програма академічних обмінів, яка 

у 2014 році поглинула такі відомі програми,  як  Erasmus та Erasmus Mundus, 

Youth in Action, Tempus та інші. Сьогодні взяти участь у ній можуть також 

українські студенти, науковці та організації, діяльність яких пов’язана зі 

сферами освіти, культури та спорту.        

Отже, зараз йтиметься саме про Erasmus+,  однією з країн-партнерів  якої 

є Україна та участь у якій доступна для українських студентів і науковців.  

http://studway.com.ua/chimadan-avtovokzal-ehvropa/
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Історія  організації  програми 

 З другої половини 80-х років все більшої ваги для ЄС   набуває ідея 

значущості людських ресурсів для підвищення конкурентоспроможності  

національних економік. У цьому контексті з 1986 року розпочинається обмін 

студентами, викладачами та учнями. У 1987 році Європейська комісія 

остаточно затверджує програму Еразмус  . 

 Її основною метою було сприяння співпраці між університетами та 

мобільності студентів в кордонах ЄС. З 1995 року Програма Еразмус стала 

складовою програми Socrates ,  її метою, зокрема, було надання студентам 
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кваліфікацій та дипломів, що визнаються усіма країнами-членами ЄС . Socrates 

була замінена програмою Socrates II у січні 2000 року.З початку 2007 року 

програму-парасольку Socrates замінила програма «Навчання протягом життя» 

(англ. Lifelong Learning Programme), що передбачала вже не тільки навчання, а 

й стажування для студентів, а також навчання викладацького складу . 

Учасники 

 Еразмус дає можливість студентам вчитися 3-12 місяців в одному з 

ВНЗ, що знаходиться у країнах-учасницях програми: 

 країни ЄС: Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, 

Греція, Фінляндія, Франція, Болгарія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, 

Люксембург, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, 

Нідерланди, Румунія, Португалія, Велика Британія, Угорщина; Ісландія, 

Ліхтенштейн, Норвегія; Туреччина.  

 У програмі також можуть брати участь й адміністративний 

персонал навчального закладу. 

Умови участі 

1.  Кандидат повинен бути громадянином країни, що бере участь у 

програмі «Навчання протягом життя».  

2. Кандидат не повинен отримувати додаткове фінансування з інших 

європейських освітніх програм. 

3. Володіння мовою країни, де проходитиме навчання. Необхідно надати 

визнаний у Європі сертифікат, що підтверджує знання іноземної мови (ECL, 

TOEFL, BEC, та ін).  

4. Участь можуть брати студенти від другого року навчання.  

5. Успішність студента. 

6. Студент може взяти участь в програмі Еразмус тільки 1 раз.  

Стипендія 

За умовами Еразмус студент може отримувати стипендію або вчитися без 

стипендії, але за навчання в іноземному ВНЗ студент не платить. Сума 

стипендії залежить від ліміту, який визначається для кожної країни .  
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Еразмус Мундус — освітня програма ЄС, спрямована на активізацію 

міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, 

викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних 

закладів третіх країнах на всіх континентах. Намагаючись перетворити ЄС на 

світового лідера в освіті, а європейські університети — на осередки знань і 

центри інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння 

взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу. 

Еразмус  Мундус має три напрями: 

 Спільні курси і програми Еразмус  Мундус: спільні магістерські та 

докторські курси та програми, а також стипендії для студентів цих програм;  

 Партнерство Еразмус  Мундус: утворення партнерств між 

університетами ЄС та третьої країни з метою обміну студентами всіх 

академічних рівнів навчання та обміну науково-педагогічними кадрами. За цим 

компонентом програми з конкретною метою утворюється партнерство між 

європейськими університетами та вищими навчальними закладами третьої 

країни або групи країн. Передбачено двосторонній обмін, коли в рамках 

утвореного партнерства в українських університетах викладають зарубіжні 

викладачі та вчаться студенти-іноземці. 

 Проекти з пропагування освіти взагалі та міжнародного 

співробітництва в освіті зокрема. Проекти в рамках зазначеного компоненту 

спрямовані на підвищення привабливості вищої освіти в ЄС, її популярізації в 

третіх країнах, посилення міжкультурного співробітництва, поширення та 

поглиблення міжкультурного діалогу. 

Учасники Еразмус Мундус 

Участь у першому напрямі можуть брати: 

- українські студенти або випускники, які вже здобули вищу освіту (рівні 

бакалавра, магістра або їх еквіваленти), аспіранти, докторанти, молоді науковці. 

Охочим навчатися за програмою Еразмус Мундус потрібно обрати програму із 

списку та подати заявку, виконуючи інструкції та рекомендації розробників 

курсу. 
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- українські науковці та викладачі на запрошення від своїх колег з 

європейських університетів теж можуть долучитися до розробки курсів і 

програм Еразмус Мундус (за чинними умовами, треті країни, включаючи 

Україну, не можуть виступати ініціаторами та заявниками на створення 

консорціуму та розробку курсів і програм Еразмус Мундус). 

 

Статстика щодо України 

Українці в рамках програми можуть навчатися на більше як 140 

магістерських та понад 40 докторських програмах за кордоном. Окрім доступу 

до нових країн і знань, учасники Erasmus Mundus отримують стипендії: 1000 

євро на місяць для магістрантів, 2800 євро - для докторантів. 

У конкурсі на 2013-2014 навчальний рік 87 українські студенти вибороли 

право на проходження навчання за програмою Еразмус Мундус. Загалом, у 

2004-2013 роках гранти на навчання за магістерськими та докторськими 

програмами Еразмус Мундус отримали 329 українських студентів. 

З 17 по 24 вересня молодь села Сокільники взяла участь у проекті 

молодіжних обмінів Ерасмус+, що був профінансований за кошти 

Европейського Союзу. Проект був реалізований разом із об’єднанням 

професійно-технічних училищ Люблінського Воєводства у мальовничому 

містечку Івоніч-Здруй. 
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Основною метою проекту 

було знайомство з історією та 

культурою Лемківського краю, 

відновлення та благоустрій 

старих лемківських цвинтарів у 

місцевостях Балутянка,  

Криниця, Івоніч-Здруй. 

Молодь відвідала стару 

дерев’яну лемківську церкву  

XVI століття в селі Балутянку, де збереглися оригінальні різьблені дерев’яні 

ікони та фрагменти православного іконостасу. В 60-ті роки минулого сторіччя 

іконостас був відреставрований та повернутий у Балутянку. 

Чудово збереглася також дерев’яна церква в Івонічу. В часи 2-ї Світової 

війни в церку потрапив снаряд, але не розірвався, а застряг в стіні. Під час 

реставрації церкви сапери знешкодили його, але так і залишили майбутнім 

поколінням як нагадування про те, що Господь Бог сотворив чудо і зберіг цю 

чудову церкву для нас. 

 

 

 

  



 65 

 

 

Усі проекти програми реалізуються в межах п’яти напрямків 

1. KA1 (Key Action 1) – Індивідуальна навчальна мобільність. У 

межах цього напрямку здійснюється підтримка обміну студентами, 

викладачами та адміністративним персоналом між університетами країн-членів 

програми і країн-партнерів програми, зокрема України.  

2. КА2 – Проекти співпраці (співпраця для інновацій і обміну 

передовим досвідом). Цей напрямок сформувався на базі колишньої 

самостійної програми Tempus. Він орієнтований на розвиток співпраці 

навчальних установ та інших організацій із країн-членів Erasmus+ й інших 

країн світу (країн-сусідів ЄС, країн-кандидатів і потенційних кандидатів, країн 

Латинської Америки, Азії, Африки, Карибського басейну та регіону Тихого 

океану). Заявки на проекти цього напрямку можуть подавати навчальні заклади 

та організації з усього світу. 

3. КА3 – Підтримка реформ у сфері вищої освіти. Напрямок 

орієнтований на модернізацію вищої освіти, Болонський процес, розвиток і 
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впровадження інструментів прозорості освіти, сприяння міжнародному діалогу 

у сфері освітньої політики.  

4.Проекти Жана Моне. Програма Жана Моне – теж одна з тих, що 

увійшли до складу Erasmus+ у 2014 році. Її мета – сприяння поширенню у світі 

навчальних програм, присвячених Євросоюзу та євроінтеграційній тематиці. 

Гранти надаються навчальним закладам та іншим організаціям, які 

розробляють подібні навчальні програми та проводять обміни студентами в 

межах цієї тематики.  

5. Спорт. Підтримка проектів, пов’язаних із розвитком спорту та 

проведенням спортивних заходів.  

 Проекти співпраці 

1. Передусім, звичайно, необхідно уявляти  проект, для реалізації 

якого ви хочете отримати грант, і з’ясувати, до якого напрямку програми його 

можна віднести . 

2. Найімовірніше, ви не ректор університету, але можливість взяти 

участь у програмі у вас є. Для цього ви повинні бути членом або 

засновником громадської організації. 

3. Тепер треба знайти партнерів – громадські організації з інших 

країн світу. Тут потрібно дивитись умови участі в обраному напрямку 

програми, адже там регламентується необхідна кількість організацій-учасниць і 

те, до яких країн вони повинні належати. До речі, партнером може стати не 

лише організація, з представниками якої ви знайомі особисто. 

4. Оформити згідно з інструкцією заявку на участь у конкурсі та 

чекати на відповідь.  

У 2014-2020 роках у Євросоюзі діятиме нова програма Erasmus+. Вона 

поєднає сім діючих європейських програм у сфері освіти, науки та спорту, 

зокрема й Erasmus та Erasmus Mundus. 

У рамках Erasmus+  надаватимуть більше стипендій. Програма 

надаватиме фінансування для забезпечення більш активної мобільності, 

міжнародних партнерств та спільних науково-дослідних проектів, а також для 
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розширення можливостей та розвитку кадрів у країнах-партнерах по всьому 

світу . Erasmus+  –  наймасштабніша  сучасна програма академічних обмінів, 

яка у 2014 році поглинула такі відомі програми, як Erasmus та Erasmus Mundus, 

Youth in Action, Tempus та інші. Сьогодні взяти участь у ній можуть також 

українські студенти, науковці та організації, діяльність яких пов’язана зі 

сферами освіти, культури та спорту.  

 

Література 
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http://www.etwinning.com.ua/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
http://erasmusplus.org.ua/
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Іван Сович  

Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського 

Керівник роботи: Семенюк Б.Д. 

 

Духовні аспекти  
сучасних євроінтеграційних процесів 

 

Реліѓія  — система світогляду та світосприйняття конкретної людини або 

групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що 

обумовлюють поведінку людини. Лідери різних спільнот та держав 

використовують релігію для виправдання своїх дій, об'єднання або навпаки 

роз'єднання людей за релігійними ознаками заради своїх політичних цілей. 

Моделі державно-релігійних відносин можна поділити на три групи: 

1) країни, в яких є державна 

церква; 

2) країни, конституції яких не 

надають тій чи іншій релігії статусу 

державної, але надають особливий 

статус (статус традиційної) одній або 

декільком конфесіям чи релігіям; 

3)країни, де діє принцип 

сепаратизму —відділення релігійних організацій від держави. 

 До країн, що входять в першу групу відносяться: Велика Британія, 

 Данія,  Греція,  Фінляндія та Швеція. Таке становище в цих країнах склалося 

історично, воно відображає переконання народу в благотворну дію релігії на 

політику і суспільну мораль.  

До другої належать: Австрія,  Бельгія, Німеччина,  Ірлaндія,  Іспанія,  

Італія,  Люксембург,  Португалія.  Конституції цих країн виділяють одну або 

кілька традиційних для держави релігійних організацій, яким віддають перевагу 

у співпраці в сфері культури, освіти, соціального захисту, допускають їх у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
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збройні сили і виправні установи. Фінансові витрати традиційних релігійних 

організацій за цими статтями покриваються з державного бюджету, служителі 

культу отримують державну платню та пенсії. До країн, що входять в третю 

групу належать: Нідерлaнди та Франція.  Принцип сепаратизму, прийнятий в 

цих країнах, на практиці не означає рівне становище релігійних організацій. 

Кожна з зазначених держав враховує історичне минуле і сьогодення вплив 

конфесій чи релігій, розташованих на їх територіях. Типи держав по їх 

відношенню до релігії  і взаєминам з релігійними організаціями. За такою 

основою, як стaвлення офіційної влади до релігії, можна виділити типи держав, 

тобто певним чином їх класифікувати. 

Відносини релігії і держави визначаються характером самої держави. 

Світська держава ніяким чином не контролює власних громадян у сфері релігії, 

керуючись Резолюцією Парламентської  асамблеї  Ради Європи «Релігія і зміни 

у Центральній і Східній Європі», що декларує  невтручання  держави у 

релігійні справи. У той же час відділення не є абсолютним, 

оскільки держава уповноважена втрутитись, з метою захисту прав і свобод 

людини і громадянина, забезпечення правопорядку та припинення 

розпалювання релігійної ворожнечі. Держава виступає нейтральним арбітром  у 

міжконфесійних спорах, конфліктах з неідеологічних питань та формує 

юридичну базу для реєстрації та діяльності церковних інститутів. На 

законодавчому рівні держава затверджує політику віротерпимості, можливості 

сповідувати будь-яку релігію (або не сповідувати ніякої) у тому числі для 

військовослужбовців та ув'язнених. Правовий режим Церкви в Україні 

визначений Конституцією і деталізований іншими законодавчими актами. В 

Україні Основним Законом держави закріплені релігійний плюралізм, свобода 

волі та совісті. Церковні організації не є підконтрольними державі, але і не 

мають засобів прямого впливу на органи влади, політичну ситуацію та ін. Хоча 

в Конституції задекларовано рівність конфесій, на законодавчому рівні 

підкреслено значущість православ'я для історії, культури, державності, 

моральності, спадкоємності традицій українського суспільства.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F
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Сучасні європейські дослідники вказують на такі  тенденції: 

• посилення дехристиянізації  Європи, що розглядається як одна 

із причин активізації на європейській арені вкрай правих політичних рухів.  

• феномен язичницької десакралізації, виразом якого є поява різних 

сект, що сповідують ідеологію фаталізму і кінця світу.  

Важливість богословського осмислення євроінтеграційних процесів 

засвідчується, провалом Євроконституції. Це пов'язують, з тим, що до 

преамбули Євроконституції не була включена теза про християнські витоки 

Європи.  Натомість у преамбулі містилося посилання на «культурне, релігійне 

та гуманістичне надбання Європи». 

Сьогодні існує декілька проектів теологічно єдиної Європи. Так, 

католицький проект виходить з того, що кордони Європи співпадають 

із кордонами розповсюдження християнства, а тому «християнська Європа» 

має стати духовною основою інтеграційних процесів. Християнство з його 

вірою, морально-етичними цінностями та ідеями солідарності, рівності і 

братства народів і культур – це і є засіб вирішення проблем, які стоять перед 

Європою. Відтак «транснаціональна європейська держава» має базуватися 

на християнстві, що є спільним історичним спадком європейських націй, 

джерелом їх духовної єдності та культурного синтезу. 

Католицька концепція єдиної Європи відстоює позицію так званого 

християнського лібералізму, основними принципами якого є: єдність свободи 

та істини, між якими немає пріоритетів; зв'язок людини з вірою та церквою; 

єдина культура у Європейському Союзі; формування Європи – нації на основі 

асоціації. При цьому нова Європа має 

формувати людину як універсальну, 

незалежну індивідуальність, що водночас 

є представником і національного 

колективу, і Європейського Союзу для 

подолання розколу між Західною і 

Східною Європами. 
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Визнання єдності Європи офіційним Ватиканом було засвідчене 

проголошенням святих Кирила та Мефодія разом зі святим 

Бенуа покровителями Європи. Завдяки спадку Кирила та Мефодія, зазначав 

Іван Павло ІІ, відбулася зустріч між Заходом і Сходом. У промові, виголошеній 

перед Європейським парламентом 11 жовтня 1988 року, Іван Павло ІІ висловив 

побажання, щоб Європа поширилася до масштабів, відведених їй географією, 

але ще більше історією, тому що її культура, яку надихала християнська віра, 

справила величезний вплив на історію всіх народів єдиної Європи. Без цієї віри, 

єдиної за своєю суттю, ставиться під сумнів не лише минуле Європи, а й 

майбутнє кожного європейця – як віруючого, так і невіруючого 

Релігійні організації засвідчили свою здатність сприяти поглибленню 

відносин між Україною та Європейським Союзом. Показовими в цьому ракурсі 

видаються візити делегації Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій 

України (ВРЦРО) в Брюссель. Керівники конфесійних об'єднань України 

провели зустрічі з високопоставленими ЄС, зокрема з Європейським комісаром 

з питань розширення та політики добросусідства Фюле, обговорювалися 

питання місця конфесій в Євросоюзі, поточної ситуації в Україні, 

фундаментальних цінностей, на яких з'явилася сучасна Європа, проблеми 

секуляризації, а також умови підписання Угоди про асоціацію з ЄС 

Тричі за свою новітню історію України зустрічала учасників Київського 

міжконфесійного форуму. Спектр дискутованих на ньому питань доволі 

різноманітний: від пошуку шляхів мирного співіснування представників різних 

віросповідань до осмислення місця релігії в сучасній політиці та системі влади. 

Захід завжди відвідують відомі релігійні лідери з усього світу. Невипадково 

Київське збори неформально називають «релігійним Давосом». Досить плідним 

представляється міжнародне співробітництво конфесій на ниві залагодження 

історичних травм минулого. Як зразок 28 червня 2013, напередодні пам'яті 

жертв 70-х роковин трагедії на Волині, представники УГКЦ та РКЦ Польщі 

підписали спільну Декларацію. У документі сторони засудили насильство і 

закликали поляків та українців до взаємного прощення і прощення. 
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За зближення з Європою під час протестних акцій на Майдані публічно 

виступила невелика група священиків патріотів від УПЦ МП. На їхнє 

переконання, європейські цінності – правда, справедливість, свобода, людська 

гідність –  за своєю суттю глибоко християнськими. Офіційна ж позиція УПЦ 

МП в основному зводиться до того, щоб не відводити євроінтеграції значущої 

ролі для майбутнього України. Наприклад, під час одного з випусків 

телемарафону «Вихід є» прес-секретар УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко 

зазначив, що не варто перебільшувати значення Угоди про асоціацію України з 

ЄС, а Українська насамперед потрібно більше працювати над власним 

моральним удосконаленням. Підтримка євромайдану під час гострого 

суспільно-політичного протистояння більшість релігійних організацій України 

виступили на підтримку акцій мирного протесту. Тим самим релігійна громада 

дала зрозуміти тодішньої влади, що вона з українським народом, розділяє його 

очікування і надії. 

Незважаючи на те, що більшість релігійних організацій схвально 

ставиться до євроінтеграції України, далеко не всі процеси в Європі їм 

подобається. Безперечно, досягнення демократії, виражені в повазі до людської 

гідності, захисту основних прав і свобод людини, не підлягають сумніву. Однак 

категоричне неприйняття викликають так звані «побічні» прояви лібералізму - 

санкціонування одностатевих шлюбів, терпимість до сексуальних меншин, 

дозвіл на аборти,  евтаназію тощо. У подібних явищах, широко представлених в 

соціумі, українські конфесії бачать свідчення глибокої духовної і моральної 

кризи  західного суспільства. Крім того, на їхню думку, Європа, не звертаючи 

належної уваги на християнське коріння власної культури, що призводить в 

кінцевому підсумку до дискримінації самих християн. Відомо чимало 

прикладів того, як в різних європейських країнах обмежується використання 

християнської символіки, право висловлення власних переконань на грунті 

релігії, свобода релігійної освіти тощо. 

Отже, з вище сказаного ми можемо побачити, що релігія по-різному 

відноситься до євроінтеграції. І можливо для нашого народу ще потрібний час , 
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щоб людини зрозуміли, що не ми повинні йти до Євросоюзу, а створювати 

міцний власний союз у своїй державі починаючи з себе. Не брати приклад з 

«великих» країн, а будувати свою сильну Незалежну Українську державу. 
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Христина Максимів 

Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського 

Керівник роботи: Драбчук О.П.  

 
Медична реформа: як нас лікуватимуть завтра? 

 

Ми живемо на землі не для себе тільки, 

згадаймо, що перед нами розгортається велика 

драма, наслідки якої відгукнуться, можливо, через 

цілі століття, грішно, склавши руки, бути лише 

лінивим глядачем, кому Бог дав хоч якусь 

можливість брати участь у ній…  

Тому, в кого не охололо ще серце для високого 

й святого, не можна дивитися на все, що коїться 

навколо нас, дивитися однобічним  

егоїстичним поглядом… 

Микола Пирогов 

 

 

Проблеми в медичній сфері існують в усіх країнах. Але в Україні вони 

постають особливо гостро, оскільки бюджетна медицина в нас існує лише в 

Конституції. Розповідати про проблеми, які існують у сучасній українській 

медицині, можна довго. Слід просто констатувати той факт, що наша державна 

медицина не відповідає жодному європейському уявленню про медичні 

послуги. 

Європейська медицина поєднує в собі ті характерні риси, які притаманні 

медичному обслуговуванню в усіх країнах ЄС. 

Серед них потрібно виділити: 

1. Якість медичних послуг. У Європі медичне обслуговування не 

залежить від того, до якого сектора (приватного чи державного) належить 
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клініка, що його надає. У цьому плані Україна дуже відстає від Європи. У нас, 

на жаль, якісна медицина — це прерогатива приватних клінік. 

2. Оперативність. Ще одна характерна риса європейської медицини.  

3. Технологічність та інноваційність. Кожен знає, що європейська 

медицина неможлива без новітньої техніки та останніх фармацевтичних 

розробок. Це все і зумовлює високу якість лікування . 

4. Організованість та комфортні умови лікування. Звичайні 

європейські клініки багато в чому перевершують наші санаторії. Якщо 

оцінювати загалом, то робота будь-якої європейської клініки відрізняється 

своєю організованістю. І, звісно, не можна не відмітити ті умови, що 

створюються для пацієнтів.  

Для України саме європейська медицина є маяком, мірилом якості і 

професіоналізму. Зауважу, що навіть тоді, коли багато пацієнтів вважають 

європейську медицину досконалою, керівники медичної галузі європейських 

країн постійно працюють над її розвитком. 

Стан української медицини 

Дуже шкода, що майже 24 роки ходіння по пустелі охорони здоров'я 

України не принесли нам ні своїх мойсеїв-пророків, ні швидкого одужання. 

Розвалюватися система розпочалася ще в Радянському Союзі, але за ці роки і 

лікарі, і пацієнти якось вже пристосувалися.  

Не можна стверджувати , що за останні 10-річчя  не відбулося змін в 

медичній сфері. Так , вони є , але чи для усіх вони доступні ? 

В Україні з'явилися приватні клініки, які надають платні послуги на 

досить високому рівні, і більш-менш забезпечені люди до них звертаються. 

Однак для більшості доступною залишається тільки державна "безкоштовна" 

медицина, послуги якої далеко не завжди задовільні. 

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою 

«Рейтинг» у жовтні 2016 року, 47% опитаних заявили, що користуються лише 

послугами державних медичних установ.  
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26%  сказали, що окрім послуг державних медичних установ звертаються 

за умови наявності додаткових коштів в сім’ї до приватної медицини.  

15%  заявили, що поруч із державними послугами звертаються до 

приватних закладів у випадку серйозної хвороби в сім’ї. 

Лише 6% надають перевагу переважно приватним медичним установам 

перед державними.  

У віковому та майновому розрізах негативно оцінили ці послуги старші 

люди та ті, хто має низькі доходи.  

Вартість медичних послуг є одним із визначальних чинників вибору 

респондентів, коли вони вирішують, де саме отримати медичну допомогу.  

Абсолютна більшість опитаних, незважаючи від того як часто вони 

звертаються до медичних закладів відзначають, що ціна лікування в Україні є 

високою. 

83% респондентів вважають, що лікування для них або їхньої родини 

обходиться дорого (39% - дуже дорого).  

Лише 12% респондентів відзначили, що лікування є для них більш-менш 

доступним за вартістю.  

Майже 70% опитаних не задоволені державними медичними послугами, 

які вони отримували за останні п’ять років.  

Лише 8% зазначили, що українська медична галузь близька до 

європейських стандартів, 85% вважають, що якість медичного обслуговування в 

Україні далека від європейських стандартів.  

Добре обдумавши це опитування  стає цілком зрозуміло , що система 

охорони здоров’я в Україні майже зруйнована , держава надалі продовжує 

обіцяти усі послуги «безплатно» , перекладаючи цю обіцянку на плечі лікарів з 

зарплатою у дві тисячі гривень. 

Українці нині живуть в середньому на 11 років менше, ніж мешканці 

країн ЄС. Це пов’язано не лише з якістю медичного обслуговування, а й з цілою 

низкою факторів. 
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Відповідно до інформації ВООЗ, за станом на 2015 рік Україна посіла 104 

місце серед 183 країн світу за очікуваною тривалістю життя. 

Ще діди говорили, що стару хату валять тільки тоді, коли перейшли в 

нову!  

Хворі не можуть чекати, поки все будуть розвалювати, а потім 

почнуть щось будувати !!! 

Потрібно діяти зараз!!! 

А тепер звернімося до одного з номерів "Наукового журналу МОЗ 

України", де в назві колонки головного редактора міститься твердження: 

"реформу медицини фактично розпочала війна".  

Дуже шкода, що вдосконалення медицини почало відбуватись у зв'язку з 

виникненням екстремальних ситуацій, проте зміни все ж таки відбуваються. 

Реформа медицини – це єдина реформа, яка справді                                                                                                                                                                          

торкнеться всіх.  

Пакет реформ створюється Національною службою здоров’я.  

Мета – дати пацієнту реальний захист, а лікарю повернути гідність та 

можливість служити людині, не думаючи про гроші. Так працює система у всіх 

розвинених країнах ЄС, і так само це має працювати в Україні. 

За 2017-2021 роки в усій системі охорони здоров'я повинні відбутися три 

головні принципові зміни : 

– люди почнуть платити не за те, що вони в лікарні  а за те, що їх 

лікують, тобто за конкретні медичні послуги, надані конкретній людині; 

– буде чітко фіксований однаковий для всіх громадян обсяг медичних 

послуг, які фінансово покриває держава; 

– ми перейдемо на міжнародні протоколи лікування та діагностики, 

щоб усі могли проконтролювати, що ці послуги надані якісно. 

Висновок. Українське суспільство, українська держава переживають 

сьогодні переломні моменти історії. Не побоїмося повторити: медики завжди 

були передовим загоном нації. Це підтверджено і Майданом, і війною. 

Українські медики показали всьому світу безпрецедентні приклади героїзму й 
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відданості ідеалам професійного обов'язку, написавши нову сторінку історії 

медицини України. Усім нам потрібно надіятись і вірити що і в цей важкий час 

українці зможуть запропонувати суспільству життєствердні рецепти 

відродження. 

Ніхто не зможе гарантувати, що "тоді реформа почнеться", і це буде 

справді реформа. Але сьогодні ми робимо вибір на десятки років вперед. 

Рівень української медицини не залежить безпосередньо від Угоди про 

асоціацію, вона тільки стандартизує декілька моментів. Реформування 

медицини - це тільки ініціатива українців. Немає ініціативи, - то не буде і 

реформування 

І ми вирішуємо: або ми приймаємо рішення і робимо реформу зараз і всі 

разом – або ви читаєте чергову колонку чергового міністра про необхідність 

реформи через п’ять років. Ціна питання для нас усіх – 5 років: наше життя, 

життя та здоров’я наших друзів та родичів, життя сотень тисяч українців. 

Буде легко?  Ні.  Але буде чесно. 

 

  

 


