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В.АПЕТ. Це відбувається
кожного разу, коли пишеш
картину. Якщо внутрішні
відчуття відображаються на
полотні - це і є той момент
істини.

Кор. Натхнення - це
розкіш непередбачувана.
Ви чекаєте на нього?

В.АПЕТ. Я пам'ятаю,
готувався до виставки.
Треба було закінчувати
роботи, а в мене нічого не
виходило. І я вирішив
зробити собі відпустку , як
усі нормальні люди. Че-
рез кілька днів я вже не
міг стримати свого ба-
жання писати. Якщо ти ху-
дожник, то від тебе це
нікуди не дінеться. Треба
інколи відпочивати, щоб
осмислити, куди іти далі.

Кор. Вам приємно читати
про себе в пресі?

В.АПЕТ. Це необхідно. Я
завжди прислухаюсь до ми-
стецтвознавців, критиків,

своїх колег. Не можна жити
відірвано від людей, адже
все-таки картини - для гля-
дача. Хоча під час самого
творчого процесу слухаєш

тільки себе.
Кор. Ви конфлік-

тна людина?
В.АПЕТ. Намага-

юсь не створювати
конфліктних ситуацій.
Зрозумів, що не зав-
жди треба з кулаками
доводити свою прав-
ду. Краще довести це
особистим прикла-
дом чи вчинком.

Кор. Ви саморе-
алізуєте себе в своїх
творах?

В.АПЕТ. Гадаю,
що сам художник не
завжди до кінця ро-

зуміє своє творіння. Живопис
- це таїнство. Хтось водить
нашою рукою, нашим розу-
мом. Адже створити
справжній мистецький витвір
можна лише в стані натхнен-
ня. А що таке натхнення?

Ось так між небом і зем-
лею, в причетності до космо-
су і земному притяжінні есте-
тично оброджується філо-
софськими творами художник
Апет.

Член Національної спілки
художників України, учасник
багатьох виставок, автор
творів, які увійшли в приватні
колекції багатьох країн світу,
яскрава особистість і просто
цікава людина - митець Вя-
чеслав Апет. Його картини
близькі до поезії. І сам він інко-
ли рифмує свої думки.

КОСМОС СТАЄ БЛИЖЧИМ
Дніпропетровський націо-

нальний університет імені
Олеся Гончара в складі Кон-
сорціуму європейських уні-
верситетів приступив до реа-
лізації нового міжнародного
Темпус-проекту «Реформуван-
ня освітніх програм у галузі
космічних технологій в Ук-
раїні, Росії, Казахстані». Про-
ект розраховано на три роки, і
його виконання стане ще од-
ним наочним прикладом
інтеграції вітчизняної вищої
школи в загальноєвропейсь-
кий освітній простір, сприя-
тиме інтенсифікації науково-
го й академічного обміну в
закритій колись галузі. До

Консорціуму увійшли 24
організації, серед яких три
європейських університети з
Німеччини, Бельгії та Нідер-
ландів і вісім з України, Росії,
Казахстану. Метою проекту є
розробка нових навчальних
планів: «Проектування мікро-
і пікоспутников», «Космічний
зв'язок», «CAD/CAM/CAE для
створення супутників та їхніх
електронних систем», «Ме-
неджмент космічної індустрії
й міжнародний бізнес». У рам-
ках реалізації проекту будуть

створені лабораторія побудо-
ви супутників, мережа назем-
них станцій для зв'язку із су-
путниками, комп'ютерні класи
для проектування супутників і
моделювання бізнес-про-
цесів, регіональні координа-
ційно-технологічні бюро.

Презентацію проекту в
Палаці студентів ДНУ відкрив
ректор університету Микола
Поляков:

- Європейський вибір Ук-
раїни зроблений. Саме з
європейською інтеграцією ми
зв'язуємо сьогодні надії на
прогрес і процвітання нашої
країни. Один з найважливі-
ших аспектів цього процесу –

модернізація системи вищої
освіти, приведення її до прий-
нятих в Європейському Союзі
стандартів. Зміцнення
зв'язків з колегами із Захід-
ної Європи, укладання міжун-
іверситетських договорів про
обмін навчальними програ-
мами й освітніми технологія-
ми, взаємні візити викладачів
і студентів, уніфікація освітніх
стандартів – все це важливі
кроки на шляху інтеграції ук-
раїнських ВНЗ в європейську
систему вищої освіти.

У нашому регіоні Дніпро-
петровський університет є
безсумнівним лідером у даній
області. Укладено договори
про співробітництво більш
ніж з 40 університетами
Німеччини, Франції, Італії,
Іспанії, Польщі, інших країн
ЄС. Виконуються спільні про-
екти – як наукові, так і в галузі
освіти. Спираючись на досвід
ДНУ, хочеться особливо
підкреслити, що найбільш
важливою й результативною
передумовою міжуніверси-
тетських контактів є наявність
спільних проектів, фінансова-
них міжнародними фондами.
На жаль, у цей час українські
університети рідко мають
можливість самостійно фінан-
сувати міжнародні контакти,
тому наявність незалежного
джерела фінансування є не-
обхідною умовою для реаль-
ної спільної роботи. Проект у
галузі освіти або науки, роз-
рахований на кілька років, дає
можливість придбання необ-
хідного обладнання, запро-
шення провідних західних
спеціалістів у тій чи іншій га-
лузі, перепідготовки співроб-
ітників свого університету. Це
важлива підмога до бюджету
українського університету.

Сьогодні над реалізацією
масштабних космічних про-
грам спільно працюють учені
багатьох держав; у нашої краї-
ни, і в ДНУ зокрема, вже є
досвід успішної роботи над
такими проектами, як «Морсь-
кий старт» та іншими. Тільки
об'єднавши зусилля, можна
досягти успіхів у реалізації су-
часних глобальних космічних
програм, а узгодження на-
вчальних планів і розробка
нових курсів для універси-
тетів, що готують майбутніх
фахівців для аерокосмічної
галузі, стане ще одним кро-
ком у цьому напрямку.

У своєму виступі євро-
пейський координатор проек-
ту Арнольд Штеренхарц
підкреслив, що виконання

проекту спрямоване саме на
участь у ньому студентів:

- Ми розраховуємо на ак-
тивну й широку участь сту-
дентів у всіх заходах проекту.
Спочатку будуть розроблені
плани нових навчальних
курсів, а саме – навчальні мо-
дулі зі створення й проекту-
вання мікро- і малих супут-
ників, модуль зі зв'язку косм-
ічного призначення, дуже ве-
ликий модуль з менеджменту
аерокосмічної промисловості.
До цих модулів планується
створити нову інфраструкту-
ру, що складатиметься з дек-
ількох лабораторій. Також
буде підготовлена технічна
документація для цієї струк-
тури, закуплена техніка. У но-
вих лабораторіях пройдуть
майстер-класи за участю
викладачів європейських уні-
верситетів. Планується по-
їздка групи викладачів ДНУ в
європейські університети для
підвищення кваліфікації, а та-
кож пілотна група студентів,
які теж поїдуть у ці універси-
тети для тестування нових на-
вчальних планів. Протягом
всіх трьох років будуть періо-
дично проводитися заходи
щодо поширення досвіду, об-
міну інформацією, зустрічі й
конференції різного рівня.
Нам дуже важливо, щоб вся
інформація була відкрита, до-
ступна. Важлива думка й оці-
нка з боку студентів і викла-
дачів.

Перед аудиторією також
виступали представники ДКБ
«Південне», ВО «Південний
машинобудівний завод»,
Інституту технічної механіки
НАН і НКАУ, підприємств
«Дніпрокосмос», ВАТ Украї-
нський НДІ Технології маши-
нобудування, Національного
центра аерокосмічної освіти
молоді України, Міністерства
освіти і науки України.

Інформаційно-аналітичне
агентство

ДНУ ім. Олеся ГОНЧАРА.


