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РОЗКАЖІТЬ РОЗКАЖІТЬ 
ПРО КРАЩИЙ СВІТПРО КРАЩИЙ СВІТ
Напередодні Міжнародного дня коопе-Напередодні Міжнародного дня коопе-
ративів до кооператорів світу звернувся ративів до кооператорів світу звернувся 
Міжнародний кооперативний альянс із Міжнародний кооперативний альянс із 
пропозицією. Якою? Читайте напропозицією. Якою? Читайте на

НОВА КОНЦЕПЦІЯ – НОВА КОНЦЕПЦІЯ – 
АВТОМАТИЗОВАНИЙ МАГАЗИНАВТОМАТИЗОВАНИЙ МАГАЗИН
Війна незабаром закінчиться нашою перемо-Війна незабаром закінчиться нашою перемо-
гою, і постане питання пошуку нових ідей для гою, і постане питання пошуку нових ідей для 
подальшого розвитку. Як варіант на майбутнє подальшого розвитку. Як варіант на майбутнє 
– досвід кооператорів Чехії– досвід кооператорів Чехії

НЕДООЦІНЕНА ДООЦІНКА, НЕДООЦІНЕНА ДООЦІНКА, абоабо  ЯК СУБ’ЄКТАМ ЯК СУБ’ЄКТАМ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЙТИ В НОГУ З ІНФЛЯЦІЄЮГОСПОДАРЮВАННЯ ЙТИ В НОГУ З ІНФЛЯЦІЄЮ
Нинішня війна – це ще й потужний удар по економіці Украї-Нинішня війна – це ще й потужний удар по економіці Украї-
ни. Щоб перемогти ворога, економіка країни, кожна її галузь ни. Щоб перемогти ворога, економіка країни, кожна її галузь 
повинна працювати якнайкраще. Це добре усвідомлюють у повинна працювати якнайкраще. Це добре усвідомлюють у 
кооперації Рівненщиникооперації Рівненщини
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«НАВIТЬ ЗА НАЙСКР«НАВIТЬ ЗА НАЙСКРУТНIШИХ УМОВУТНIШИХ УМОВ  
           МИ РОБИТИМЕМ           МИ РОБИТИМЕМО ВСЕО ВСЕ 

ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ»ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ»

Полтавський університет еко-
номіки і торгівлі багато чим і 
ким може пишатися: сучасни-
ми стандартами якісної освіти, 
потужною командою виклада-
чів, успішними випускниками, 
прогресивним студентством – 
перелік можна продовжува-
ти. Усім, чого сьогодні досяг-
нув цей заклад, його високим 
статусом у сфері і кооператив-
ної освіти, і загалом  України, 
тут завдячують його ректору – 
доктору історичних наук, про-
фесору Олексію Нестулі.
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Олексiй Нестуля:Олексiй Нестуля: 
«НАВIТЬ ЗА НАЙСКРУТНIШИХ УМОВ МИ «НАВIТЬ ЗА НАЙСКРУТНIШИХ УМОВ МИ 
РОБИТИМЕМО ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ»РОБИТИМЕМО ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ»

– Олексію Олексійовичу, який 
найстрашніший момент за всі 
місяці війни Вам довелося пе-
режити?
– Важко визначити найстраш-

ніший, оскільки не було й досі 
немає такого відчуття, як страх. 
Можливо, тому, що воно виникає 
насамперед від загрози безпеці 
й життю людини, базовим потре-
бам і умовам її існування як ін-
дивіда. Житлові масиви Полтави 
не бомбили, не обстрілювали з 
гармат і ракетами. Тож об’єктив-
них умов для формування почут-
тя страху не було. Було щось 
інше – зі сфери соціальної психо-
логії. Була занепокоєність, що 
стрімке просування ворога вглиб 
України психологічно зламає 
українців, паралізує нашу здат-
ність  до опору, посіє розгубле-
ність і паніку. А підстави для 
цього були. Візьмемо, для при-
кладу, сайти закладів вищої осві-
ти: на багатьох із них реакція ке-
рівництва й колективів на росій-
ську агресію з’явилася лише че-
рез кілька тижнів після початку 
вторгнення. І в цьому сенсі мож-
на говорити, що перший тиждень 
повномасштабної війни рф проти 
України був найстрашнішим. 
Сьогодні важко уявити, яким би 
чином розвивалися події, якби 
не рішучість, сміливість і лідер-
ство Президента України Воло-
димира Зеленського.

– За що переживаєте зараз най-
більше, чого боїтеся найбільше?
– Щодо «переживань»… Оче-

видно, ви маєте на увазі, за що 
найбільше вболіваю. Причому не 
як уболівальник за улюблену 
команду, який сидить перед теле-
візором і хапається за серце, коли 
та програє, а як людина, яка від-
повідає за колектив співробітни-
ків і студентів у дуже скрутні 
часи. Це вболівання може бути 
лише через конкретні дії і справи, 
на які ти можеш впливати як ке-
рівник. «Хвилюватися», «страж-
дати» тощо – синоніми до «пере-
живати», але люди мають пере-
ймати від керівника зовсім інші 
емоції. Тому найбільше вболіваю 
за мотивацію колективу до робо-
ти, до змін відповідно до ситуації, 
до посилення студентоцентризму 
з боку викладачів, аби вони стали 
мотиваторами студентів. 

Все, що сьогодні робиться в 
університеті – від організації на-
вчального процесу до прийому й 

облаштування побуту біженців, 
– спрямовано саме на це. Колек-
тив має усвідомлювати, що на-
віть за найскрутніших умов ми 
робитимемо все для перемоги 
України – працюватимемо й бо-
ротимемося задля цього.

Що ж до побоювань, то вони 
більше пов’язані з тими обстави-
нами, на які ми не завжди може-
мо впливати. Чи вистачить моти-
вації боротися за перемогу Укра-
їни у наших закордонних партне-
рів? Чи не поселиться зрада Укра-
їни серед них? Адже цілком оче-
видно, що п’ята колона всередині 
нашої країни принишкла лише 
від страху перед внутрішньою 
згуртованістю патріотів України, 
підтримкою нашої боротьби всім 
цивілізованим світом. Невипад-
ково росія робить усе можливе, 
аби підірвати цю єдність, у тому 
числі й серед наших освітян.

– Російський союз ректорів 
(об’єднує керівників майже 700 
вишів рф) підписав заяву на під-
тримку війни з Україною. Це інте-
лігенція, це люди, яким довірено 
вчити і виховувати молодь, май-
бутнє країни. Як Ви вважаєте, ро-
сія здатна коли-небудь стати ци-
вілізованою країною?
– Ще до цієї заяви ми робили 

непоодинокі спроби пояснити на-
шим колегам із росії, яку небез-
пеку не лише для України, а й для 
них і всього цивілізованого світу 
несе агресивна політика путіна 
та його оточення. Але дуже швид-
ко з’ясувалося, що вони їхні одно-
думці. Що це? Страх? Засліплення 
шовінізмом і «побєдобєсієм»? 
Важко сказати. Але вони втрати-
ли здатність до критичного 
сприйняття навколишнього світу 
і отримують навіть насолоду від 
того, як їхні військові нищать 
Україну. Й українці за походжен-
ням у тому числі. Фашизм (ра-
шизм) став наднаціональною іде-
ологією росіян. Без викорінення 
цієї ідеології росія ніколи не буде 
сприйнята цивілізованим світом 
і не стане цивілізованою країною. 
Перемога України може відкрити 
для неї іншу перспективу. Але 
щоб скористатися нею, треба про-
йти той шлях, який здолала Ні-
меччина: від поразки, дефашиза-
ції, спокутування гріхів до сучас-
ного життя.

– Ви особисто зможете коли-не-
будь пробачити росію?
– Ні, ніколи.

– Навчання онлайн давно не но-
вина для наших студентів. Що 
ще, крім появи сигналів повітря-
ної тривоги, коли треба перери-
вати пари, змінилося в освіт-
ньому процесі з 24 лютого?
– Насправді змінилося дуже 

багато. Причому не стільки в сут-
ності тієї політики, яку проводив 
університет до війни, скільки в 
динаміці її складових. ПУЕТ за-
вжди вирізнявся своїм студенто-
центризмом, ми прагнули ство-
рити умови для розвитку особис-
тості кожного студента. Універ-
ситетський клуб, а згодом школа 
лідерства, органи студентського 
самоврядування, наукові гуртки, 
спортивні секції, проєкти різно-
манітного спрямування, практи-
ка й стажування, тренінги, про-
грами мобільності з європейськи-
ми університетами, вибір 25% 
кредитів основних програм – все 
це мало персоніфікувати індиві-
дуальну освітню траєкторію кож-
ного студента. Повторюю, що 
саме в цьому полягала суть полі-
тики університету. Чи відчував її 
кожен студент? Не завжди. І ви-
кладачам, і управлінцям значно 
простіше працювати з групою, по-
током, курсом, а не з кожним із 
4000 студентів. Але ж сьогодні у 
всіх них свої життєві обставини. 
Відмахнутися від них, спираю-
чись на якісь формальні докумен-
ти, графіки, терміни тощо, озна-
чає проігнорувати інтереси сту-
дента. Війна змусила задуматися 
над цим навіть тих, хто раніше 
ховав свою байдужість за різними 
циркулярами й  розпорядження-
ми. Ми всі стали добрішими одне 
до одного, більш людяними, іні-
ціативними й відповідальними 
за долю своїх вихованців. Неви-

падково в опитуваннях студентів 
вони в один голос підкреслюють 
важливість саме таких комуніка-
цій з викладачами. І саме на це 
від початку була спрямована уні-
верситетська політика, реалізо-
вана в повному обсязі в умовах 
війни.

– Яким, на Вашу думку, буде ни-
нішній набір першокурсників у 
ПУЕТ? Адже багато учнів ви-
пускних класів виїхали з країни 
і продовжують залишатися за 
кордоном.
– Це найважче питання. І не 

лише тому, що справді дуже ба-
гато випускників вже давно за 
межами Полтавщини. А ще й 
тому, що в Полтаві, Кременчуці, 
Лубнах, Миргороді влітку розпо-
чнуть роботу приймальні комісії 
не лише закладів освіти області, 
а й потужних ЗВО із Харкова, Ма-
ріуполя, інших міст Донбасу, які 
мають дуже широкий спектр 
освітніх програм, бюджетне фі-
нансування, державні програми 
соціальної підтримки дітей учас-
ників бойових дій і т. ін.

Звичайно, ми не опускаємо 
руки. Ще до війни нам вдалося 
відвідати десятки шкіл області, 
розповісти цьогорічним випус-
кникам про можливості й пере-
ваги навчання в ПУЕТ, наші 
освітні програми та перспективи 
працевлаштування, особистого і 
кар’єрного зростання після їх 
опанування. 

В умовах війни робимо це че-
рез інтернет-ресурси. Причому 
не лише акцентуємо увагу на на-
ших спеціальностях, а й допома-
гаємо випускникам знайти своє 
покликання, навіть якщо воно не 
пов’язане з ПУЕТ. Для цього роз-
робили й розмістили у вільному 

доступі профорієнтаційний тест, 
який уже пройшли понад 10000 ви-
пускників. Багатотисячні ауди-
торії майбутніх абітурієнтів зби-
рали наші інтернет-марафони з 
проблем мотивації до навчання 
у ЗВО, підготовки до ЗНО та На-
ціонального мультипредметного 
тесту (НМТ). Cтав популярним 
наш серіал у 9 частинах про осо-
бливості підготовки НМТ, особли-
во щодо  написання мотиваційно-
го листа. Наші інформатики роз-
робили спеціальну програму, яка 
допомагає випускникам згенеру-
вати цей лист із урахуванням осо-
бистих досягнень і тієї освітньої 
програми, за якою вони планують 
навчатися. Близько трьох тисяч 
випускників уже користуються 
університетським чат-ботом, 
який містить інформацію про 
наші спеціальності, тренажери 
для підготовки до тестуван-
ня тощо. Тож сподіваємося, що 

Цей матеріал про те, як нині бути опорою, натхненником, мотиватором, захисником і організатором для всього 
колективу. Про те, як вдається злагоджено працювати на нашу перемогу і на наше краще життя після перемоги 
величезному механізму кооперативного університету. «Ми, українці, дуже працьовиті. Ми самі все відбудуємо й 
відновимо… Аби тільки не стріляли», – сказав Олексій Олексійович уже наприкінці нашої розмови, яка і почала-
ся саме з теми війни.  

Волонтерський загін університету за 
формуванням продовольчих наборів у 

Обласному гуманітарному хабі Волонтери пункту гарячого харчування переселенців при ПУЕТ

Студенти ПУЕТ – учасники програми 
стажування у Німеччині на мітингу 

на підтримку Україні
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ТЕМА НОМЕРА «Можливо, у цьому світі ти всього лише людина, але для когось ти – весь світ». 
 Габрiєль Гарсiя МАРКЕС, колумбiйський письменник-прозаїк, журналiст

«достукаємося» до наших потен-
ційних студентів.

– Маєте нагоду звернутися до 
цьогорічних абітурієнтів: на-
звіть 3 причини, чому вони ма-
ють вступати до ПУЕТ.
– Про одну я вже доволі деталь-

но говорив в контексті мотивації. 
Це – студентоцентризм у діяль-
ності університету. Наше кредо 
– «Університет – для студентів». І 
саме вони в ньому головні. Тому 
все, що робиться в університеті, 
робиться для них, щоб розкрити 
й розвинути індивідуальні талан-
ти кожного. Саме для цього ство-
рена й постійно розвивається по-
тужна матеріально-технічна база: 
сучасні аудиторії й лабораторії, 
бібліотека, спортивний комплекс, 
Центр дозвілля й мистецтв, гур-
тожитки. Навіть попри війну ми 
відкрили лабораторію й центр ро-
бототехніки. А головне, що сту-
денти – суб’єкти прийняття 
управлінських рішень, повно-
правні партнери ректора й членів 
ректорату та вченої ради. Вони 
справжні господарі університету. 
З першого курсу ми виховуємо з 
них справжніх лідерів!

Друга причина – це практико-
орієнтованість усіх наших освіт-
ніх програм. До цього ми йшли 
не один рік, шукаючи можливос-
ті відповісти саме на такий запит 
і студентів, і роботодавців. 
Врешті-решт, чинна нормативна 
база дає їм змогу розробляти 
спільно з викладачами такі на-
вчальні плани освітніх програм, 
які б давали можливість випус-
кникові бути успішним у своїй 
професії. Дуже важливо, що до ви-
кладання дисциплін залучаються 
практики, а кожен навчальний 
рік у студентів закінчується пів-
тора-двомісячним стажуванням 
чи практикою. Ми заохочуємо та-
кож роботу студентів за спеціаль-
ністю під час навчання.

Третя – це наша інтеграція в 
європейський освітній простір. 
Всі наші навчальні плани освіт-
ніх програм співставні з планами 
провідних європейських універ-
ситетів.  Я вдячний за це  насам-
перед викладачам, які знайшли 
в собі мужність відмовитися від 
мантри про те, що наша освіта 
найкраща, і вивчили та взяли до 
уваги позитивний досвід своїх ко-
лег з Європи, США та Канади. 
Відклали розроблені давним-дав-
но й вивчені назубок нікому не 
потрібні сьогодні тексти лекцій. 
Натомість розробили сучасні кур-
си, які їх запрошують читати в єв-
ропейських університетах.

Лише після цього ми почали 
вигравати численні гранти на ре-
алізацію програм обміну або мо-
більності викладачів і студентів, 
які фінансуються Європейським 
союзом в рамках Еразмус+. На 
сьогодні в університеті відкрито 
29 таких програм. Навіть в умовах 
війни десятки співробітників та 
студентів пройшли короткостро-
кове стажування або навчаються 
в університетах Німеччини, Сло-
венії, Литви, Латвії, Іспанії. Війна 
не призупинила й реалізацію про-
грам стажування наших студен-
тів у Туреччині та Болгарії. Впер-
ше понад 60 студентів і виклада-
чів виїхали на тримісячне стажу-
вання в Італію.

Міг би продовжувати й продо-
вжувати. Тому чекаємо і запро-
шуємо приєднатися до 100-тисяч-
ної армії успішних випускників 
ПУЕТ.

– У травні відбувся випуск слу-
хачів Університету третього 
віку (УТВ). Чи плануєте набира-
ти нові групи на наступний на-
вчальний рік?
– Чотири роки тому ми ство-

рювали Університет третього 
віку (УТВ) не лише усвідомлюю-
чи соціальну місію ПУЕТ. Так, 
запросивши у 2018 р. понад 300 
слухачів УТВ до університет-
ських аудиторій, ми мотивували 
їх до продовження  активного 
життя у соціумі. Але важко на-
віть описати, яким мотивацій-
ним імпульсом стали заняття 
людей 55+ для наших студентів 
і співробітників! І сьогодні важ-
ко уявити ПУЕТ без УТВ. 

Принагідно зазначу, що занят-
тя в УТВ  не припинялися ні в 
часи пандемії COVID-19, ні в умо-
вах війни. Так, ми перейшли на 
дистанційні технології, були ви-
мушені відмовитися від доволі 
популярних курсів із хореографії, 
спортивного довголіття тощо. 
Але із 720 слухачів 2021/2022 на-

вчального року 545 успішно опа-
нували програми УТВ. І їх урочис-
тий випускний став справжнім 
святом не лише нашого універси-
тету, а й міста. Тому вже зараз 
плануємо наступний навчальний 
рік для студентів і ПУЕТ, і УТВ.

– Як співіснують на одній площі 
Полтавський університет еко-
номіки і торгівлі та Луганський 
національний університет ім. Та-
раса Шевченка – паралельно 
чи десь перетинаєтесь?
– Луганський університет 

ім. Тараса Шевченка, а точніше, 
два його інститути ми прийняли 
ще 2015 року. Тоді поселили в гур-
тожитках  36 його викладачів та 
понад 300 студентів. А 25 лютого 
цього року в Полтаві вже були 
ректорат та профком, співробіт-
ники наших друзів. За 7 років на-
віть паралельні лінії почали пе-
ретинатися, бо наші університети 
– це насамперед люди, не байдужі 
до долі одне одного. Тож співро-
бітники й студенти факультету 
іноземних мов Луганського уні-
верситету співпрацюють з наши-
ми кафедрами іноземних мов. Ба-
гато викладачів ПУЕТ закінчили 
магістратуру з іноземної мови в 
ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Сту-
денти й викладачі Інституту 
мистецтв останнього разом із 
ПУЕТівцями проводять концер-
ти, флешмоби тощо. У нас спільне 
інформаційне поле, спортивне 
життя. Не ділимо також ні біблі-
отеку з її ресурсами, ні можливос-
ті Центру дозвілля й мистецтв на-
шого університету.

– Олексію Олексійовичу, на сай-
ті університету є інформація 
про допомогу переселенцям, 
які проживають у ваших гурто-
житках, надану обласною орга-
нізацією Червоного Хреста. 
Така співпраця відбувається на 
постійній основі?
– Хроніка й динаміка наших 

відносин із обласною організаці-

єю Червоного Хреста доволі повно 
відображена на сайті університе-
ту. Ще 24 лютого о 9.00 відбулося 
засідання ректорату, на якому 
була затверджена програма дій 
університету в умовах війни. Од-
ним із пунктів цієї програми пе-
редбачено створення волонтер-
ського загону з надання первин-
ної домедичної допомоги. І вже 
25 лютого відбувся тренінг для 30 
волонтерів цього загону з числа 
співробітників і студентів універ-
ситету. Проводила його голова об-
ласної організації Червоного 
Хреста Ірина Плюсніна зі своїми 
співробітниками. Згодом було ор-
ганізовано ще до десяти таких 
груп зі слухачів УТВ, вимушених 
переселенців, ПУЕТівців. Тобто 
співробітники Червоного Хреста 
буквально «прописалися» в уні-
верситеті від початку війни, і 
вони бачили, кого ми прихистили 
з Луганщини, Сумщини, Харків-
щини… Бачили, як збирали для 
них одяг і посуд, постільну білиз-
ну й продукти, ліки, дитяче хар-
чування. Тому коли через Черво-
ний Хрест на Полтавщину почала 
надходити гуманітарна допомога 
переселенцям, його співробітни-
ки знали, куди її направляти. І ми 
вдячні їм за це, а також за небай-
дужість до наших зусиль допо-
могти людям, вимушеним поки-
нути свої домівки.

– Як відбувається пошук благо-
дійних фондів, що можуть до-
помогти внутрішньо переміще-
ним особам, котрі проживають 
у гуртожитках університету? Чи 
вони самі вас знаходять і про-
понують певну підтримку?
– Наш університет першим у 

Полтаві прийняв вимушених пе-
реселенців. Без чиїхось вказівок 
і розпоряджень. Ми просто не за-
були очей тих, хто тікав від війни 
у 2014-2015 роках. І не забули, що 
насамперед цим людям потрібні 
увага, підтримка, тепло, впевне-
ність, що вони не одні зі своєю бі-
дою. Тож і співробітники, і сту-
денти робили для них усе, що мо-
гли. Згодом до цієї діяльності до-
лучилися їхні друзі, знайомі, су-
сіди, колеги. Коли ж ректорат 
ухвалив рішення організувати 
гаряче харчування переселенцям, 
нас почали підтримувати колиш-
ні випускники, партнери по біз-
несу, які допомагали і продукта-
ми, і посудом, і мийними засоба-
ми. Нас помітили благодійні фон-
ди, які, крім усього іншого, нада-
ли ще й фінансову допомогу. 

Чи не найбільше мене особис-
то вразив підприємець із Києва, 
який оплатив рахунки за продук-
ти для переселенців на понад 
20 тис. грн. За покликом душі 
більш як 300 тис. грн. перерахува-
ли наші колеги з США, які  бували 
раніше в університеті й закохали-
ся в нього. Так само надійшла фі-
нансова допомога і з Німеччини.

Хотів би наголосити: ми нічого 
ні в кого не просили! Ми робили 
те, що йшло від серця. І з’ясува-
лося, що навколо нас дуже багато 
сердець, які б’ються в унісон із на-
шим.

Звісно, не відмовлялися і від 
пошуку грантових можливостей, 
державних програм підтримки. І 
сьогодні продукти на харчування 
переселенців майже стовідсотко-
во забезпечує Полтавська обласна 
військова адміністрація. Ми по-
дали заявку до МОН України на 
часткову компенсацію комуналь-
них послуг для переселенців, які 
проживають  в гуртожитках.  Ви-
грали грант фонду «Відроджен-
ня» на встановлення для них 
пральних та сушильних машин, 
посудомийної машини, придбан-
ня електроплит, мікрохвильовок 
на майже 300 тис. грн. Співпрацю-
ємо також зі структурами ООН. 
Тобто рухаємося.

– Ви рахували, скільком особам 
уже надали прихисток? 
– Загалом тимчасовий прихис-

ток у нас отримали понад 3000 
осіб. У лютому– березні люди зде-
більшого зупинялися від кількох 
годин до 2-3 днів, а потім шукали 
шляхи, як податися далі на Захід. 
У нас залишалися ті, хто не мав 
такої можливості, сил, сміливос-
ті… На 12 березня таких було 113, 
на 20-е – 165, на 31-е – 240, а вже в 
середині квітня – понад 400 осіб. 
Із кінця травня переселенці з 
Сумщини, Харківщини почали 
виїжджати до своїх рідних місць. 
Проте багато хто з них повернув-
ся до Полтави: в когось знищено 
житло, немає роботи, тривають 
обстріли…

– Українці, вимушені тікати з 
домівок у лютому–березні, й ті, 
хто звертається до вас по допо-
могу нині – чи є якась різниця 
між ними? 
– Перших вимушених пересе-

ленців є всі підстави назвати бі-
женцями. Люди  полишали свої до-
мівки від страху стати жертвами 
цинічних обстрілів військ агресо-
ра. Цей страх часто був панічним, 
паралізував розум і волю. 

Волонтери ПУЕТ та УТВ Волонтери ПУЕТ та УТВ 
плетуть маскувальні сітки для ЗСУплетуть маскувальні сітки для ЗСУ  Вдячні слухачі УТВ

Адресна допомога Червоного хреста в Україні дітям
Організатори й волонтери університетського загону з надання первинної допомоги Організатори й волонтери університетського загону з надання первинної допомоги 
на заняттях викладачів Червоного Хреста в Україніна заняттях викладачів Червоного Хреста в Україні
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ТЕМА НОМЕРА

Багато хто приїздив без доку-
ментів, забував забрати свої зао-
щадження. Про «тривожну валі-
зу», а то й  верхній одяг часто зга-
дували лише опинившись у тиші 
кімнат гуртожитків. Один поваж-
ний чоловік три дні не виходив з 
помешкання, оскільки сам собі не 
міг пояснити, як опинився у влас-
ній машині в одній піжамі й кім-
натних капцях. Вже згодом жар-
тував: «Добре, що не забув хоча б 
дружину». Люди гостро реагували 
на сигнали повітряної тривоги: 
бомбосховище, обладнане в під-
вальних приміщеннях навчаль-
ного корпусу, моментально запо-
внювалося. Розмовляли переваж-
но про маршрути, якими можна 
доїхати до західних областей 
України чи виїхати за її межі. Осо-
бливо характерно це було для пе-
реселенців із населених пунктів 
Харківщини й Сумщини, які за-
знали варварських атак орків.

Проте вже у квітні й вони поча-
ли реагувати на ситуацію, в якій 
опинилися, майже так, як пересе-
ленці з Луганщини. Ректорка Лу-
ганського національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка Олена 
Караман якось сказала: «Вже о 5.00  
24 лютого я знала, що маю роби-
ти». Відтак із болем і зі сльозами 
на очах вони свідомо облаштову-
ють своє життя разом із нами. А 
домінуючою стала мрія не вряту-
ватися десь подалі від рідних 
місць, а повернутися до них.

– Чи Ви особисто спілкуєтеся з 
мешканцями гуртожитків?
– Звісно. Без такого спілкуван-

ня ми б не відчували цих людей, 
їхні настрої, потреби, не могли б 
адекватно реагувати на них. До 
того ж у нас поселилося багато ко-
лег і студентів із закладів освіти 
Харкова та Луганщини, наших 
колишніх випускників. Саме че-
рез них ми почали долучати пере-
селенців до волонтерського руху. 
Разом із ними плели маскувальні 
сітки, проходили тренінги з на-

дання домедичної допомоги, пра-
цювали у центрі формування про-
довольчих наборів для переселен-
ців у Полтаві та населення Хар-
ківської і Сумської областей, роз-
вантажували й розподіляли гума-
нітарну допомогу для мешканців 
наших гуртожитків. А на початку 
квітня провели зустріч із пересе-
ленцями-чоловіками, на якій об-
говорили питання їх залучення 
до організації власного життя. 
Так у Telegram з’явилася група 
«Самоорганізація ПУЕТ», в якій 
об’єдналися активні переселенці. 
Вони стали невід’ємною складо-
вою сучасного соціального пор-
трету університету, стали постій-
ними волонтерами в нашій їдаль-
ні, в гуманітарному хабі області.

– Можливо, є історія сім’ї чи люди-
ни, яка особливо Вас зачепила?
– У кожного переселенця своя 

історія, яка не може не «зачіпа-
ти», оскільки вона зі сльозами на 
очах. Але деякі справді вража-
ють. Одні – жертвами і жертовніс-
тю. Саме так сталося у двох по-
дружок, кожна з яких має по двій-
ко дітей. Їхні чоловіки загинули, 
закривши коханих власними ті-
лами від ворожих бомб. 

Інші історії вражають відчай-
душністю. Один молодий чоловік 
під артилерійськими обстрілами 
врятував свого батька від окупан-
тів, вирвавшись з оточення на 
старенькому мотоциклі, що й досі 
припаркований біля гуртожитку. 

Ніколи не забуду очі й слова 
молодої мами, яка на запитання: 
«Скільки місяців хлопчикові?» 
відповіла: «Ну що ви? Я лише три 
дні як вийшла з пологового бу-
динку. Я народила у вас».

– Надати прихисток такій кіль-
кості переселенців, забезпечи-
ти їх всім необхідним – речами, 
ліками, повноцінним харчуван-
ням… Хто ці люди, які 24/7 всім 
цим займаються?
– Вдячний за це всьому колекти-

ву. Особливо в перші тижні війни, 
коли була надзвичайно потрібна 
підтримка волонтерів. Зрозуміло, 
що найбільше навантаження з роз-
міщення і створення належних 
умов проживання переселенців 
лягло на проректорку з АГР Ната-
лію Соколенко, комендантів, кас-
телянш, чергових, прибираль-
ниць, сантехніків, електриків гур-
тожитків. Облаштування бомбос-
ховища добровільно взяв на себе 
директор навчально-наукового ін-
формаційного центру Максим Іва-
щенко зі своєю командою. Цен-
тром гуманітарної допомоги опі-
куються співробітники кафедри 
фізичного виховання на чолі з за-
відувачкою Наталією Симоненко.

Організацію харчування пере-
селенців очолила досвідчена фа-

хівчиня кулінарного мистецтва 
Валентина Соловйова. Поруч із 
нею стали викладачі та лаборан-
ти кафедр харчових технологій 
та готельно-ресторанної справи 
Ю.Левченко, О.Горобець, А.Геред-
чук,  І .Чоні,  С.Медведєва, 
С.Львова, В. Гончаренко, Н.Сли-
мак, О.Ходос, В.Столярчук, 
Л.Положишникова, О.Володько; 
волонтерський загін студентів: 
О.Вакуленко, В.Сергєєва, К.Крав-
цова, О.Пошивайло, В.Безотос-
ний, Б.Тарасюк, А.Гахраманова…

Волонтерський «пиріжковий 
батальйон» створила завідувачка 
кафедрою управління персоналом 
та економіки праці Тетяна Кости-
шина разом із донькою Анною та 
чоловіком Ігорем. До нього спо-
чатку приєдналися кафедрали Ла-
риса Степанова та Тетяна Тетко, 

а згодом – в. о. директора МІПК 
Світлана Сорока, очільниця від-
ділення Національної служби по-
середництва і примирення в Пол-
тавській області Оксана Атама-
нюк. Наставником волонтерів ста-
ла професійний технолог, конди-
тер, пекар Зінаїда Кононенко.

Комунікації з Червоним Хрес-
том, благодійними фондами, во-
лонтерськими ініціативами, твор-
чими колективами, громадськи-
ми організаціями забезпечують 
проректор з науково-педагогічної 
роботи Олександр Манжура та 
директорка Інституту лідерства 

Світлана Нестуля; слухачами 
УТВ – Інна Чайка.

До організації занять із пере-
селенцями залучені співробітни-
ки центру освіти дорослих (Ольга 
Стефанюк, Світлана Верезом-
ська), який діє на базі університе-
ту за підтримки німецького фон-
ду DVV International.

Молоденькі сакури з’явилися 
цієї весни перед навчальним кор-
пусом університету завдяки зу-
силлям начальника відділу охо-
рони Анатолія Бутенка та його 
підлеглих. Вони ж – незамінні під 
час прийому гуманітарних ванта-
жів, доставку яких забезпечують 
водій Ігор Кібальник та експеди-
тор Ольга Северин, а облік і збері-
гання – Світлана Судоплатова.

Створення умов для роботи 
представництва Агентства ООН у 
справах біженців – предмет особли-
вого піклування коменданта на-
вчального корпусу Марії Павлюк. 

Волонтерський загін з форму-
вання продовольчих наборів очо-
лює завідувачка кафедрою ме-
неджменту Людмила Шиманов-
ська. Її колега – завідувачка кафе-
дрою ділової іноземної мови Ва-
лентина Іщенко на постійному 
зв’язку з нашими благодійниками 
зі США, а проректор Сергій Гар-
куша – із Німеччини. Значні ко-
шти на облаштування переселен-
ців мобілізувала й доцент кафе-
дри менеджменту Яніна Барибіна.

На жаль, мушу зупинитися че-
рез обмеженість газетної площі 
й закінчити відповідь на це пи-
тання вдячністю кожному члено-
ві університетської родини.

– Олексію Олексійовичу, як Вам 
вдається зберегти робочий на-
стрій, щоб виконувати свої обо-
в’язки? Адже війна може трива-
ти ще не один тиждень.
– Знову повертаюсь до мотива-

ції, цього разу особистої. Ні я, ні 
мої рідні й друзі не хочуть жити 
в країні, де порушують їх грома-
дянські права та національні осо-
бливості, де люди позбавлені пра-
ва вибору власної долі, свободи 
слова, віросповідання, мають ду-
мати й діяти виключно в жор-
стких рамках ідеології рашизму, 
непридатної в жодній цивілізова-

ній країні. Тому, хоч би скільки 
було потрібно часу й сил, ми бу-
демо боротися з тими, хто хоче 
нав’язати силою нам цю парадиг-
му. Ця війна справді не лише про-
ти неї, а й за наше життя. Ворог 
не залишає нам іншого вибору на 
нашій землі.

Тому кожен має робити, що 
може й потрібно для нашої пере-
моги. І коли я бачу радість від 
спілкування викладачів і студен-
тів на заняттях, консультаціях чи 
екзаменах, теплі усмішки наших 
переселенців, чую від них слова 
подяки колективу університету, 
волонтерам за тепло і світло в 
кімнатах, смачні страви в їдаль-
ні, потрібні речі в нашому центрі 
гуманітарної допомоги, виступи 
музикантів, артистів театру й фі-
лармонії, врешті-решт, за небай-
дужість і щирість – розумію, що 
все це їм справді потрібно. А 
отже, ми робимо те, що маємо ро-
бити. І не лише для них, а й для 
себе. Тим самим ми наближаємо 
нашу перемогу, а значить і право 
на життя у своїй країні.

– Якою Ви бачите перемогу?
– Радісно тихою. Звісно, важко 

буде опанувати емоцію радості 
від того, що ми вистояли, вижили, 
вигнали ворога зі своєї землі. Але 
домінувати мають не переможні 
реляції й салюти, а тиша. Вона по-
трібна кожному українцеві, аби 
осмислити все те, що відбулося, 
якою ціною і завдяки чому ми пе-
ремогли. Аби віруючі й невіруючі 
помолилися за тих, хто поклав 
життя на вівтар перемоги. І кожен 
поклявся перед собою й після пе-
ремоги сповідувати ті цінності, 
які стали її основою. Здолавши 
зовнішнього Дракона, ми не має-
мо права дати шанс на успіх до-
морощеним потворам.

– Закінчіть фразу: «Коли Украї-
на переможе у цій війні, я …»
– …буду найщасливішою лю-

диною у світі!
– Дякую за щирі відповіді, Олек-
сію Олексійовичу. Бажаю Вам і 
всім нам якнайшвидше стати 
щасливими людьми у вільній 
країні!
Підготувала Інна КУНИЦЬКА

Олексiй Нестуля:Олексiй Нестуля: 
«НАВIТЬ ЗА НАЙСКРУТНIШИХ УМОВ МИ «НАВIТЬ ЗА НАЙСКРУТНIШИХ УМОВ МИ 
РОБИТИМЕМО ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ»РОБИТИМЕМО ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ»

Під час 
повітряних 

тривог

Гарячі обіди для переселенців завжди смачні

Розквітла молоденька сакура перед 
навчальним корпусом університету


	v20,21-01
	v20,21-02
	v20,21-03
	v20,21-04
	v20,21-05
	v20,21-06
	v20,21-07
	v20,21-08

