
Дорогі колеги, слухачі!
Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! 
Відходить у минуле 2011 рік, але з нами залишаються той 

досвід і ті зв ершення які він приніс. Цей рік був роком 20-річчя 
Незалежності України, роком реалізації Презид ентської 
програми реформ, роком змін та перетворень, які в подальшому 
дадуть свої плоди. 
За доброю традицією напередодні цього свята підводяться 

підсумки прожитого року, намічаються плани на майбутнє. 
Кожен задає собі питання, а як же він прожив цей рік, що вдалося 
зробити із задуманого та що потрібно зробити в майбутньому 
році.
Шановні колеги, я пишаюсь тим, що кожен з вас жодної 

хвилини не забував про основне своє призначення - виховувати й 
навчати нові покоління д ержавних службовців за найкращими 
традиціями нашого навчального закладу, віковими традиціями 
українському народу. 
2011 рік для ОРІДУ НАДУ при Презид ентові України - це рік 

багатьох досягнень: нам вдалося вперше здійснити прийом 
слухачів на всі ліцензійні місця; ми знову стали кращими 
сер ед вишів гуманітарного профілю Од ещини; ми пройшли 
черговий аудит на відповідність системи управління якістю 
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008 IQNet та DQS 
(Німеччина).
У новому 2012 році підготовці високопрофесійних, ініціативних, 

відповідальних кадрів, здатних осучаснити діяльність органів 
д ержавної влади та органів місцевого самоврядування, компетентно і відповідально виконувати управлінські 
функції, впроваджувати новітні соціальні технології сприятиме щойно виданий Указ Презид ента України 
В.Ф. Януковича «Питання реформування Національної акад емії д ержавного управління при Презид ентові 
України».
Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, будуємо перспективні плани. Пер еконаний, що в Новому році наш 

Інститут і далі буд е динамічно розвиватися, підтв ерджуючи свою високу заслужену репутацію.
Тож нехай зірка надії, яка кожного року сходить над нами на Святий в ечір, в ед е нас у майбутнє, як 

незгасний символ життя та оновлення, як Господнє благослов ення на подальшу дорогу з напуттям іти нею 
гідно і чесно, у мирі, добрі та правді. 

Слухачам бажаю успіхів у шляхетному прагненні отримати чергові 
перемоги у навчанні, зв ершень, злагоди, миру, любові, заможності та 
справ едливості. Нехай ваша праця завжди буд е потрібною, корисною, 
стабільною, а успіхи – вагомими й переконливими.
Бажаю, щоб у Новому році ви зробили все те, про що так давно мріяли. 

Нехай з останніми хвилинами Старого року вас покинуть турботи та 
негаразди, а Новий - 2012 рік буд е щедрим на цікаві плани, нові досягнення 
та професійні перемоги. Від усієї душі зичу вам міцного здоров’я, добра й 
радості, вірних друзів та близьких люд ей поруч.

З Новим 2012 роком та Різдвом Христовим!

З повагою

Директор ОРІДУ НАДУ
при Презид ентові України 
Іжа Микола Михайлович
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Привітання від I курсу  
Підходить до свого закінчення 2011 рік. Він приніс 

нам багато яскравих вражень та подій.  Саме 
цього року ми стали слухачами ОРІДУ НАДУ. Рік, 
що минає, став для нас роком нових знайомств, 
відкриттів, сподівань.
Шановні викладачі, слухачі, працівники ОРІДУ 

НАДУ! Прийміть найщиріші  привітання з 
наступаючим   2012 роком!  
 Нехай він принесе радість, нові враження, надії 

і оптимізм. Нехай Новий рік стане прекрасною 
можливістю продовжити свої успішні починання і 
прекрасним шансом для тих, хто вирішив почати 
усе спочатку. Сумні  моменти нехай підуть в 
минуле, а найкращі і найприємніші спогади усе 
життя зігрівають душу ласкавим теплом. Нехай 
забудуться старі образи, відкривши дорогу для 
нової дружби і любові.  Бажання нехай виконуються. 
Улюблене навчання,  робота нехай приносять лише 

задоволення, нові знання і звершення. Хочеться також побажати усім нам, щоб ті цілі, які ми 
ставимо перед собою, були досягнуті, а плани були реалізовані.
Нехай зірки світять яскравіше, а сонце освітлює шлях, повний веселкових надій, радісних подій, 

цікавих подорожей. Нехай кожен  набуде цього року свого власного щастя, сімейної благополуччя 
і домашнього затишку.  Нехай увесь прийдешній рік буде сповнений приємних подій, радісних 
зустрічей, нових відкриттів і тільки чудового настрою. Нехай новини будуть хорошими, 
знайомства приємними, справи вдалими, а неприємності дрібними. Нехай будинок буде повен 
друзів, любові, посмішок і тепла!
 Нехай усе задумане збудеться, здоров’я не підведе, а близькі завжди будуть поруч!

Історія запровадження Нового року в Україні-Русі
З раннього дитинства Новий рік – найулюбленіше, домашнє і найтепліше свято для кожного з нас. 

Всі, в ніч з 31 грудня на 1 січня, святкують прихід Нового року, але мало хто задумується над тим, 
як традиція святкування Нового року прийшла до нас в Україну, і ще менше люд ей здогадуються про 
те, що Новий рік не завжди відзначали 1 січня і що на сьогодні за руським календарем 7519 рік.
Як і у більшості давніх народів, початок Нового року на Русі асоціювався з початком в есняного 

відродження природи. Найімовірніше, Новий рік святкували з появою нового Місяця в перші в есняні 
дні, найближчі до в есняного рівнод ення. При цьому рік міг мати як 12, так і 13 місяців. Свято 
отримало назву «Нов е Літо».
Із прийняттям християнства на Русі святкування Нового Року було встановлено на 1 б ер езня, що 

відповідало даті створення світу. Пізніше Новий рік було перенесено на 1 в ер есня.  На українських 
з емлях, що входили до складу Великого князівства Литовського, а пізніше — Річі Посполитої, з 1362 
року початок Нового Року було встановлено на 1 січня і літочислення в елося «від Різдва Христового». 
Ця система трапляється в українських літописах того часу.
20 грудня 1699 року виходить указ царя Петра I, за яким Новий рік у Російській Імперії святкують, 

«…за прикладом усіх християнських народів…» 1 січня. Це свято із мішаниною язичницьких звичаїв 
багатьох західноєвропейських народів було перейнято у германців – колишніх нащадків Великої 
Римської імперії. З цього часу святкування події за руським календарем формально припинено.
Починаючи з 1918 року новорічне свято стали святкувати згідно з Григоріанським календарем, 

в якому кожна дата юліанського календаря наставала на 13 днів раніше. І з того часу почали 
святкувати вже три «нових» роки: 1 січня – Новий рік, 14 січня – «старий» Новий рік, 14 в ер есня 
– церковний Новий рік. З 1930 по 1947 рік 1 січня в СРСР було звичайним робочим днем. 23 грудня 
1947 року указом Президії СРСР 1 січня було визначено святковим і вихідним днем.
Яскрава історія не тільки у святкування Нового року, але і у його головних символів – ялинки 

та Діда Мороза. Чи замислювались ви, скільки років Дідові Морозу? Вам здається, що цей добрий 
старий з білосніжною бородою, друг дітей і лісових звірів, прийшов до нас дуже давно. Але насправді 
він наймолодший з казкових героїв. Добрим Дідом Морозом, символом новорічних свят, він став 
приблизно 100-150 років тому. Коли почали зустрічати Новий рік взимку, в ніч з 31 грудня на 
1 січня, Дід Мороз став головним героєм нашого свята. Існує думка, що сер ед родичів Діда Мороза 
значиться східнослов’янський дух холоду Трескунов, він же Студ енець, Мороз. Образ Діда Мороза 
складався століттями, і кожен народ вносив у його історію щось своє.
Перші “одягнені” різдвяні ялинки з’явилися на території сучасної Франції, в Ельзасі в 1605 році. 

Вважалося, що всі д ер ева наділені добрими силами, що в них живуть добрі духи та прагнули задобрити 
цих духів, позвішувавши на д ер евах пригощання і подарунки. Перша скляна ялинкова куля була 
видута в Тюрінгії (Саксонія) у XVI ст. Поступово ця традиція поширилася у всій Німеччині, а потім 
– і в Франції, Англії, Норв егії, Данії і Росії. Проте, ялинки спочатку з’являлися тільки в будинках 
багатих дворян і купців, прості люди почали ставити в домі ялинку в другій половині XIX століття. 
Першу в Союзі ялинку було поставлено в Харківському палаці піонерів - 1935 року. 
Багато старовинних новорічних обрядів дійшло до початку XXІ століття. Так історично сталося, 

що докорінно змінилося народне світобачення, змінилося і ставлення до різних свят. Але, Новий рік 
в Україні продовжує вважатися найв еселішим, найдовгоочікуваним та радісним святом. Тому, бажаю 
вам щастя  в Новому 2012 році - і не забудьте загадати бажання!

Кузюк Лідія
Слухачка І курсу, 2 групи

факультету д ержавного управління



Життя факультету в 2011 році
Ось і прожито ще один рік слухацького життя в стінах 

Одеського регіонального інституту державного управління. 
Чим же він запам’ятався для нас? Чим ми запам’ятались?  
Чим відзначились, живучи та діючи протягом року?   
Змінивши хронологію подій, ми, найперше, розповімо про 
те, що найбільше закарбувалося в пам’ять -  про все добре 
і веселе. 
Найважливішим у цьому році для нас було навчання, 

спілкування у вигляді проведених занять, гостьових лекцій, 
неформальних зустрічей під час поїздок, спільної підготовки 
до важливих подій, круглих столів, дискусій та ін. 
Слухачі 1-го та 2-го курсів денної форми навчання 

безпосередньо брали участь у святкуванні Дня Соборності 
України, прибиранні території інституту від снігу та 

криги, опалого листя, облаштуванні благоустрою території 
інституту, відвідинах ІІ Міжнародного воєнно-історичного фестивалю «За рідну Одесу! 1944 
р.», відвідинах Одеського археологічного музею Національної академії наук України, спортивних 
змаганнях, присвячених 66-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні, відвідинах Софіївського парку в Умані та 
Одеського академічного російського драматичного театру 
ім. А. Іванова, брали участь у «Дні Української письменності 
та мови», вшануванні Дня пам'яті жертв голодоморів.
Слухачі факультету державного управління брали участь у 

стажуванні «Активне управління як умова доброго врядування» 
у вищій школі державного управління поліції і права міста 
Гюстров (Німеччина). В період з 19 по 25 вересня 2011 
року делегація із 7 представників Одеського регіонального 
інституту державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України взяла 
участь у білорусько-німецько-українському міжнародному 
семінарі «Політика та управління у сучасній державі», який проходив у м. Мінськ на базі Академії 
управління при Президентові Республіки Білорусь. Слухачі денної форми навчання факультету 
державного управління брали участь в Освітній програмі європейської студії.
В процесі освіти новітнім управлінням забезпечується набуття знань із скарбниці світового 

досвіду державного управління. Вони проходять етапи практичного застосування набутих 
знань, перш за все, на семінарах, конференціях, на зустрічах з підприємцями та керівниками 
державних установ. Невід’ємною стороною процесу навчання є обмін досвідом, який проходить між 
слухачами вузів системи НАДУ. В зв’язку з цим у нашому інституті у травні місяці перебували 
делегації слухачів Харківського та Львівського регіональних інститутів державного управління 
НАДУ. Візит відбувся у рамках розвитку співпраці слухацьких рад та ознайомлення з кращим 
досвідом регіональних інститутів Національної академії державного управління при Президентові 
України. У вересні делегація слухачів другого курсу денної форми навчання факультету державного 
управління нашого інституту на чолі з деканом факультету М.П. Поповим відвідала Харківський 
регіональний інститут державного управління НАДУ. Аналогічна зустріч відбулась у Львівському 
регіональному інституті державного управління НАДУ в жовтні: у рамках розвитку співпраці 
слухацьких рад та з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського козацтва. 
Наш заклад представляли слухачі другого курсу денної форми навчання факультету державного 
управління. Заключна зустріч - у Дніпропетровському регіональному інституті державного 
управління НАДУ у якій взяли участь слухачі першого курсу денної форми навчання факультету 
державного управління.

Навчальний рік розпочався з вечора знайомств слухачів 
1-го та 2-го курсів державного управління денної форми 
навчання, який залишив приємні спогади. 
Феєричною подією стало святкування Дня факультету 

державного управління. Взявши безпосередню участь у 
святкових заходах, слухачі мали змогу проявити свою 
творчість та відчути момент слухацького життя у 
вигляді свята дня факультету як прояв єдності, радості 
та добра слухачів, випускників, викладачів та працівників 
інституту.
Підвищуючи рівень обізнаності та слідуючи прикладу 

поважаючої себе людини, слухачі всіх трьох груп 1 курсу 
факультету державного управління протягом жовтня 
та листопада відвідали Одеську наукову бібліотеку ім. 
М.Горького.

Усі ми за рік виросли, змінились: у когось  з’явились  нові ідеї, хтось пережив важливі події, дехто 
зустрів нових друзів. Отже, 2011 рік був успішним для нашого товариства. Від нового року ми 
очікуємо здійснення всіх наших планів, які є досить амбітними.

Ярослав Шпильчин
слухач I курсу факультету державного управління

спеціальності «Публічне адміністрування»
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Овен
(21.03 - 20.04)

Хоча Овни бажали навчитись на педагога, 
педіатра або актора, але потрапили в ОРІДУ 
НАДУ. У Новому році Овни матимуть багато друзів 
і часто збиратимуть їх у себе. За розвагами інколи 
будуть забувати про навчання. Врятує їх те, що 
на семінарах вони завжди будуть відповідати 
впевнено і, яким би не було питання, розповідати 
абсолютно все, що знають (необов’язково з цього 
предмету).

ПОРАДА: Не лякайтеся нового, це всього 
лише забуте старе.

Тілець
(21.04 - 20.05)

Тілець - старанний, хоча трохи прямолінійний 
слухач. У 2012 році Тільці будуть перевантажені 
громадською роботою, але перенесуть цей вантаж 
стійко. Конспекти Тільців будуть нерозбірливі для 
сторонніх, через специфічний почерк і особливу 
систему скорочень. Будуть радіти кожній п’ятірці, 
як дитина бажаній іграшці. Якщо деякі Тільці 
вирішать, що вони «йдуть на червоний диплом», 
будуть намагатися здавати все на п’ятірки, чи 
то шляхом чесного вивчення предмета, чи то за 
допомогою шпаргалок.

ПОРАДА: Не всяке тіло повинно бути 
аморфним!

Близнюки
(21.05 - 21.06)

Близнюкам здавалося, що вони вступили 
до ВНЗ за принципом «все одно куди». Однак у 
Новому році вони зрозуміють, що ОРІДУ НАДУ 
якраз відповідає їх покликанням, і почнуть вчитися 
з цікавістю до самозабуття. Взагалі Близнюки 
намагатимуться скоріше знайти своє місце в житті. 
Для цього юнаки будуть наполегливо здобувати 
знання, а дівчата будуть поспішати вийти заміж. 
Маючи один єдиний зошит з усіх предметів, вони 
будуть вести його акуратно.

ПОРАДА: Відповідаючи за брата (сестру), не 
виключайте можливості опитування обох!

Рак
(22.06 - 22 .07)

Рак часто ходить не туди, куди дійсно 
хоче, а туди, куди направили. Проте через 
природну покірність він швидко звикає і 
скоро почне вважати ОРІДУ НАДУ та свою 
професію найкращими і почне захоплено 
розповідати про це при нагоді. На КВ 
покаже чудеса винахідливості у використанні 
шпаргалок, підказок і т.п. Прогулювати буде 
«по-чорному», але до відрахування справа не 
дійде. 

ПОРАДА: Перш ніж повертатись назад, 
виберіть правильний напрямок.

Лев
(23.07 - 23 .08)

Лев докладе до навчання трохи зусиль, однак 
успіхи будуть стабільні. У 2012 році кине записувати 
лекції; перед КВ буде добувати їх у викладачів, 
користуючись симпатіями з боку протилежної статі. 
Леви вважають, що їм повинні завжди ставити 
п’ятірки, проте через «царину» лінь частіше 
отримуватимуть четвірки. Тема магістерської 
роботи буде містити не менше двадцяти слів, так 

що Лев часом сам її буде забувати.
ПОРАДА: Ваша пишна зачіска не привід 

гарчати на викладача.

Діва
(24.08 - 22.09)

Діви схильні до спокійної інтелектуальної 
роботи, на лекціях будуть вести себе тихо: якщо 
не записувати їх, то гратимуть з товаришами в 
«тихі ігри», наприклад в Counter-Strike. Тому у 
викладачів буде створюватися враження, що вони 
старанні слухачі. Після закінчення ОРІДУ НАДУ 
начисто забудуть 90% пройденого, так як вони 
вважають, що це не знадобиться їм у роботі.

ПОРАДА: Не виключено, що скоро вас будуть 
називати по-іншому.

Терези
(23.09 - 23.10)

У кожного з Терезів своє призначення. 
Вважається, що Терези врівноважені. Однак в 
2012 році їх рівновагу буде легко порушено, і 
стабільність навчання піде під укіс. Причинами 
порушення рівноваги будуть: любов; загули із 
друзями; усілякі захоплення та хобі.

Як тільки з Терезами трапиться щось 
з перерахованого, вони в короткі терміни 
перетворяться з відмінників в двієчники, але друзі 
вчасно прийдуть на допомогу.

ПОРАДА: Не переповнюйте чашу терпіння 
викладача.

Скорпіон
(24.10 - 22.11)

Скорпіони - народ, безсумнівно, захоплений 
своїм навчанням. ВНЗ вони вибирали ретельно, 
своїм вибором пишаються і кращого не шукають. 
Провчившись перший семестр, вони вже з 
гордістю будуть заявляти: «Я - магістр державного 
управління!». У Новому році будуть переоцінювати 
свої успіхи і здібності, доводити викладачів своїм 
жахливим почерком і своїми юнацькими ідеями.  
Що стосується прогулів, то Скорпіони будуть 
прогулювати рівно стільки занять, скільки, на їхню 
думку, можна прогуляти без шкоди навчанню.

ПОРАДА: Не ставайте в позу, займайте 
позицію.

Стрілець
(23.11 - 21.12)

Стрільці - позитивні на вигляд слухачі. 
Вчитися будуть періодично і спокійно. Прогули 
для Стрільців - справа рідкісна, краще вже вони 
відпросяться у викладача, придумавши якесь 
страшенно важливе виправдання. Взагалі, всі свої 
запізнення, пропуски, незадовільні оцінки будуть 
намагатися якось виправдати. Постійно будуть 
намагатися отримати на бал вище, ніж їм хоче 
поставити викладач, що перейде у них в свого 
роду манію.

ПОРАДА: Не намагайтеся «стрельнути» 
сигарету у викладача!

Козерог
(22.12 - 20 .01)

Козероги схильні до гуманітарних 
спеціальностей. В ОРІДУ НАДУ навчатимуться 
старанно. Творчі роботи будуть писати, особливо 
не напружуючись, і здавати їх першими, вважаючи, 
що це справить ефект на викладача. На заняття 
будуть носити або десять товстих підручників, або 
взагалі нічого. У Новому році будуть відвідувати 
масові заходи, від святкування дня народження до 
дискотеки.

ПОРАДА: Знайте, упершись рогами, ви 
залишаєтеся беззахисними ззаду.

Водолій
(21.01 - 19.02)

Водолії люблять статистику та економіку. 
В ОРІДУ НАДУ навчатимуться стабільно, хоча 
без особливих успіхів. Предмети ділитимуть на 
серйозні і несерйозні. На серйозних будуть сидіти 
з розумним виглядом, записувати лекції і вступати 
в дискусії з викладачем. Несерйозні будуть 
ігнорувати. Протягом року будуть триматися в 
згуртованій компанії одногрупників своєї статі.

ПОРАДА: Не лийте воду там, де треба 
виділити «сіль».

Риби
(20.02 - 20.03)

Риби - дуже веселі і наполеглеві слухачі. 
Вважають, що поступили не зовсім в той ВНЗ, 
у який хотіли, але в дуже близький до ідеалу. 
Головна їхня зброя в навчанні - розсудливість 
і холоднокровність. Перед КВ не будуть 
піддаватися паніці, як деякі. Впевнені, що на 
трійку їх знань вистачить. Відповідати будуть 
спокійно і впевнено, хоча й неправильно. 
Прогулювати заняття будуть тільки тоді, 
коли «треба прогуляти». У Новому році 
будуть старанно уникати всяких конференцій, 
доповідей, суботників, екскурсій та інших 
необов’язкових пунктів навчальної програми.

ПОРАДА: Пам’ятайте, мовчання на 
семінарах-не золото.

НАЙКРАЩА КІМНАТА
У листопаді  відбувся конкурс на 

найкращу кімнату в гуртожитку серед слухачів 
першого курсу факультету державного 
управління. Метою конкурсу було визначити 
кімнату яка є найбільш доглянутою, в 
облаштування якої було вкладено найбільш 
сил та душі. При огляді кімнат оцінювались 
загальний стан кімнати, чистота та порядок, а 
також відношення слухачів до свого житла.

Складно було вибрати кращого, але все 
ж таки було визначено переможця конкурсу. 
Ним став Северінов Андрій, який проживає 
в кімнаті 315б. Андрій отримав кімнату в 
незадовільному стані, але він зміг зробити з 
неї домашню, затишну кімнату, атмосфера якої 
сприяє не тільки в навчанні, але й у відпочинку. 

«Ми всі знаходимося далеко від будинку 
і нам не вистачає домашнього затишку і 
домашнього тепла, так чому б нам не створити 
його тут, в наших кімнатах, адже саме вони є 
нашим будинком на ці півтора року навчання», 
- сказав Андрій.

НАШ ЗОДІАКАЛЬНИЙ ГОРОСКОП НА 2012 рік
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       Моя Україно

Моя Україно – любові перлина,
До сонця здіймає орлине крило.
Моя заповітна найперша стежина,
В життєвому морі незламне весло.

Тобою хвилюю, тобою радію.
Під небом Динамо в Кличковім бою.
У радості юній калиною сію,
Дзвінкої надії замрію свою.

Смерекові гори зі мною говорять,
Шумують потоки співанку нову.
У даль солов’їну світанкову зорять
Сини України. Я вами живу.

Порвали ми пута і пісня розкута
Нам серце підносить в лазурну хрусталь,
Щоб дума Тараса, козацький Славута
Із нами кріпили світну вертикаль.

Степи неозорі – світанкове море,
Звитяга і слава у вись трудову.
Величні простори у вічнім дозорі
Я вами пишаюсь. Я вами живу.

До Дня української писемності та мови. Присвячується.
Витоки української писемності

З приводу винайдення глаголиці і кирилиці у вчених існують різні думки, але всі погляди 
об’єднувались навколо двох людей - Кирила та Мефодія. 

Кирило і Мефодій - слов’янські просвітники, творці слов’янської азбуки, проповідники 
християнства, перші перекладачі богослужебних книг з грецької на слов’янську мову. Кирило отримав 
освіту при дворі візантійського імператора Михайла III в Константинополі. Він добре знав слов’янську, 
грецьку, латинську, єврейську і арабську мови. Відмовившись від запропонованої йому імператором 
адміральської кар’єри, Кирило став  патріаршим бібліотекарем, потім викладав філософію. Мефодій 
рано вступив на військову службу та 10 років був керівником однієї з областей населених слов’янами. 
Потім подався у монастир.

Ситуація в Візантії в період життя Кирила та Мефодія не була спокійною. Піднімалось 
незадоволення всередині країни, вона ще відчувала і значну загрозу з боку зростаючої сили слов’янських племен. Спасінням для Візантійської імперії 
могло бути тільки залучення язичників до християнства. Візантія прийняла декілька невдалих спроб запровадити християнство на Русі. В Константинополі 
було вирішено, що краще буде піднести слов’янам християнство на їхній рідній мові. В 860 році Кирило був відправлений до Херсонесу для перекладу 
богослужебних книг. Крим в той час являв собою перехрестя доріг де зазвичай проходило спілкування між Руссю і Візантійською імперією. Кирило повинен 
був вивчити слов’янський алфавіт та перекласти з його допомогою християнські молитовники. Його основною метою було підготувати підґрунтя для 
християнізації всієї Русі. 

Кирило провів в Криму чотири роки, після чого був відправлений разом з братом Мефодієм до моравського правителя Ростислава, якому, згідно 
літопису, він  привіз молитовники, які були написані глаголицею. Можливо цей факт дозволив зробити висновок, що глаголиця стала винаходом Кирила 
на приморських берегах Херсонесу. Щорічно 24 травня весь слов’янський світ урочисто відзначає релігійне і одночасно державне свято - День слов’янської 
писемності та культури. За рішенням ЮНЕСКО 863 рік, перший рік перебування Кирила і Мефодія в Моравії, визнаний роком створення слов’янської абетки.

З арабських джерел стало відомо, що вже в 40-х роках IX ст. серед східних слов’ян були хрещені люди, саме для них священні книги і були викладені 
руськими літерами. Відомий диплом папи Лева IV, написаний кирилицею до її «винаходу». Катерина II у своїх «Записках касательно русской истории» 
писала: « .. славяне древнее Нестора письменность имели, да оные утрачены и еще не отысканы и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рождества 
Христова письмо имели».  Павленко Н.А. у фундаментальній монографії «Історія письма» обговорює шість гіпотез походження кирилиці та глаголиці, 
причому наводить аргументи на користь того, що і глаголиця і кирилиця були у слов’ян у дохристиянські часи.

Глаголиця значно відрізнялась від грецького письма, яким користувались у Візантії. Це є одним з доказів проти винаходу ії Кирилом. Звісно можна 
припустити, що Кирило «з нуля» створив нову писемність, яка так кардинально відрізнялась від звичної йому. Але тоді потрібно дати відповідь на запитання: 
звідки він взяв цей принцип оформлення, адже, часу в нього було досить мало. Візантія відправляла Кирила з досить терміновою місією.

Викликає сумнів і те, що «кирилівське письмо» було створено пізніше в Константинополі кимось із послідовників Кирила. 
Як засвідчує «Житиє Константина», в 858 році, будучи в Херсонесі, він знайшов там Євангеліє і Псалтир, які були записані слов’янськими буквами, 

а також зустрів людину, яка говорила слов’янською мовою, зміг її зрозуміти та досить швидко навчитись читати та говорити. Кирило навчився читати так 
швидко, що грекам, які були разом з ним, здалось, що відбулось велике чудо. Писемність була чужою, незнайомою, але старослов’янська мова була досить 
близькою мові македонських слов’ян.

Виходить, що більше ніж за сто років до офіційного хрещення Русі у слов’ян уже існували переклади церковних книг на слов’янську мову і власна 
розвинута писемність, яка відрізнялась від грецької. Відповідно Кирило познайомився не з зачатками слов’янської писемності, а з розвинутим письмом – так 
що не прийшлось винаходити новий алфавіт, а спростивши існуючий він відтворив церковну літературу російською мовою. 

Андрій Северінов
слухач 1 курсу, 2 групи

факультету державного управління

Ярослав Шпильчин
слухач І курсу

факультету державного управління
спеціальності «Публічне адміністрування»



Бути щасливим - просто!

Що ж таке щастя? Щастя – це психологічний стан, при якому людина відчуває внутрішню задоволеність 
умовами свого буття, повноту і свідомість життя, і здійснення свого призначення. Але це з наукової точки 
зору. Та у кожної людини воно різне. Останнім часом люди перестали радіти буденним речам. А раніше все 
було по-іншому... 

Від чого ж це залежить? Від прогресу в суспільстві чи від того, що люди втратили віру в себе? Зараз 
головне для людини це ствердитись в суспільстві, отримувати високу зарплатню, мати велику квартиру. 
Але в цей же час, ті які все це мають, говорять, що вони нещасні. Чому? Адже є все чого вони потребують. 
Відповідь проста, чим більше у нас є, тим менше ми розуміємо що нам потрібно для щастя. Таким чином 
життя втрачає свій смак. 

Ми часто запитуємо: "Що нам потрібно для щастя? Що дає нам щастя, від чого воно виникає?" Але 
інколи ми не помічаємо, що ми вже щасливі, що речі і заняття не дають і не можуть дати нам щастя, а 
можуть лише позбавляти занепокоєння. Поки є занепокоєння, ми не відчуваємо себе щасливими і хочемо 
речей або якихось занять, які начебто зроблять нас щасливими. Але таке "щастя" недовговічне, швидко-
плинне і лише на якийсь час розсіює занепокоєння, яке знов і знов входить в наше життя, якщо ми свідомо 

не зробимо себе спокійними! Ось мене, наприклад, турбує працевлаштування та відсутність свого житла, та деякі нюанси. Але якщо по-
збутись цього занепокоєння, то залишиться чисте щастя! 

Недавно читала про двох жінок-кришнаїток, одна з яких раділа слухаючи лекцію про духовне життя і презирство до матеріальних 
благ, а інша не надавала цій лекції значення. Можна припустити, що перша менш піклується про своє матеріальне благополуччя, а друга 
навпаки. І тому, однаково не маючи цих матеріальних благ, перша набагато щасливіша. В першої немає ніякої тривоги, вона спокійна, 
вона щаслива тому, що для щастя треба мало! Друга занепокоєна, тому що багато чого хоче, бо думає, що виконання бажання зробить її 
щасливим. Але ні, не зробить, адже тривога не знімається придбанням речей.

В наш час навіть реклама створює нещастя, тому що позбавляє спокою, спочатку переконує, що у тебе є проблема (недостатньо білі 
зуби, недостатньо швидка машина і т. д.), тобто викликає занепокоєння, а потім підсовує "вирішення" проблеми: товар, послугу, фірму, 
бренд...

Щастя це дорога, по якій йде людина. Життя не з проста складено з чорних і білих смуг. Все для того, щоб ми вміли цінувати це ща-
стя. Пригадайте ваше дитинство, коли в цілях економії відключали електроенергію, раділи коли знову з'являлося життя в телевізорі. Адже 
це теж свого роду щастя, хай і матеріального характеру. Люди женуться за щастям, не розуміючи, що саме є щастя для них. Просто слово, 
просто відчуття, просто хвилини, години, дні, вічність.

На мій погляд, щастя - це жити сьогоднішнім днем, радіти кожній хвилині і з вдячністю приймати все те, що дає тобі життя. Навіть 
посилаючи перешкоди на життєвому шляху, воно дає нам сили, щоб їх подолати.

Для щастя необхідно кохати, кохати віддаючи всього себе, без краю, кохати і нічого за це не чекати.  Вміти жити так, щоб потім було 
що пригадати та не було боляче за даремно розтрачені роки життя. І найголовніше ні про що не жаліти! Ми є художниками свого життя і 
в наших силах зробити його яскравішим. 

Лідія Кузюк
слухачка І курсу, 2 групи

факультету державного управління

Думки, залюбленого в Україну

9 листопада спостерігав за покладанням квітів біля пам’ятника Нестору Літописцю. А 
враження таке, ніби то була репетиція  поховання української мови. Шлунок судорожно зжмав-
ся, долоні самовільно перетворювались у кулак тоді, коли наші політики-«державОтворці» 
виголошували святкові промови на честь нашої солов’їної. Солов’їної… Благо, що хоч птахи 
ще пам’ятають її такою, якою творив Нестор – вільною, гордою, величавою, владною, войов-
ничою. Тоді… тоді наш Київ був теж незалежним, як і зараз. Зараз… та чи однакова та неза-
лежність? Бо ж чому сьогодні моя мова схожа на зганьблену і принижену бранку-повію, на 
стару каргу,  яка викликає лише жалість, а у них – навіть не злість чи страх (як за петруся) – а 
огиду, нудоту… Політики  ж і «щирі украінци» святкують День української мови і писемності. 
Хворі.., ми і досі пишаємося тим, що нам природньо належить по-праву, по закону  (якщо не 
людському, то Божому!).  Починаються судоми серця – це реакція мого тіла на безсилля мого 
духу… Каюся… 

Україно, Ти ж була загарбницею, володаркою, центром світу! Чуючи Тебе, твою мову, 
вони схиляли голови… А зараз Ти незалежна… сама обираєш, перед ким стати на коліна і де 
зашити собі мову, перетворивши її на «язик». Біль..., знову цей вибуховий головний біль за 
Тебе.

Але ти і досі воїн! Воїн… німий, безідейний, скалічений, але… ВОЇН! Хочу, прагну наблизити час твого воскресіння!!! Ти, 
Україно, фенікс, що відроджується на згарищі. Важко дихаєш, попіл в’ївся у легені, а мова… мову пригадуєш і таки пригадаєш. 
І тоді, саме тоді закричиш, народжуючись знову! Як вперше! Буде кровотеча, буде біль і судоми.., АЛЕ тільки так розродив-
шись, повернеш Несторівську волю і колишню свободу слова. Не ту, що «дарували» на папері, а ту, що поверне тобі владу, 
честь, гідність і… свавільність!

Згодом я таки святкуватиму День української писемності та мови.  А зараз… зараз (Боже Україну бережи!) продовжую 
відвойовувати Твій День – День Твого Відродження! 

Зіниці розширені, відчуваю пульс на скронях. Усвідомлюю, що Україна – це я…

Володимир Сироватко
слухач І курсу

факультету державного управління
спеціальності «Публічне адміністрування»
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