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23 лю то го Укра ї на вша но вує
му ж ність та від да ність тих, хто
від сто яв її зе м лю у во єн ні ро -
ки, за хи с тив від раб с т ва і га нь -
би та у ми р ний час охо ро няє її
во лю, честь і не за ле ж ність.
Лю бов до Ба ть кі в щи ни, го то в -
ність до са мо по же р т ви, ві р -
ність вій сь ко вій при ся зі, до -
блесть укра ї н сь ких со л да тів і
офі це рів – за по ру ка ми ру, спо -
кою і ща с ли во го май бут тя на
рі д ній зе м лі, гі д на ша на на шим
сла в ним ко за ць ким пра щу -
рам!

В цей уро чи с тий день ми
вша но ву є мо всіх, хто при че т -
ний до цьо го ви со ко го зван ня,

зван ня єди но го для всіх: від
вкри тих си ви ною і увін ча них
на го ро да ми фро н то ви ків, до
мо ло ді, яка ли ше не що да в но
одя г ла вій сь ко ву фо р му. І
цьо го зв’я з ку не по ру шать на -
віть най бі ль ші змі ни в су час -
но му сві ті. Ми бу ли і є сві д ка -
ми ра ди ка ль них змін, які від -
бу ва ють ся і в нас, і в усьо му
сві ті. В ін ших ви мі рах жи ве й
на ше су с пі ль с т во. Але не мо -
ж на за бу ва ти, від ки да ти все
те, що цьо му пе ре ду ва ло.
Свя щен ною є па м’ять про на -
шу пе ре мо гу і про тих, хто її
ви бо рю вав і пла тив най до ро -
ж чою ці но ю.

ЗЗ   ДДнн еемм   ЗЗаа   ххии  сс   ннии   ккаа   ВВ іі   тт   ччии   зз   ннии !!

Без сон ні но чі над
під ру ч ни ка ми і
кон с пе к та ми, ви хі -
д ні, про ве де ні над
ш т у  д и  ю  в а н  н я м
біб ліо те ч них ма -
те рі а лів, і тре м -
тін ня у ко лі нах –
для ба га тьох сту -
де н тів не змін ні
ат ри бу ти се сі ї.
Про те що по ро биш:
в і д  п о  в і  д а  л ь  н а
спра ва зав жди ви -
ма гає від по ві да ль -

но го під хо ду, тоб -
то до кла дан ня зу -
силь і ча су. Без су -
м ні в но, ці тру ди
оку п лять ся сто -
ри це ю.

Але є й ін ший ва -
рі ант скла дан ня
іс пи тів – «шпа р -
га ль ний». Не се к -
рет, що ним іно ді
ко ри с ту ють ся і
н а й  с у  м  л і н  н і  ш і
сту де н ти. То му
вмін ня не по мі т но

(чи май же не -
по мі т но) ді с -
та ти по трі б -
ну шпо ру і
спи са ти з неї
по трі б ну ін -
фо р ма цію –
п р а к  т и  ч  н о
ми с те ц -
т  в о .
Мо ж ли -

во, по трі б но
вве с ти до уні -
в е р  с и  т е т  с ь  -
кої на вча ль ної
п р о  г р а  м и
пред мет «Ми -
с те ц т во гра -
мо т но го спи -
су ван ня». Ну
хо ча б фа ку ль -
та ти в но. Ду -
маю, бу дуть
ан ш ла ги. При -
най м ні у пе ред -
се сій ний час.

Хо ча… су дя чи з кі -
ль ко с ті шпа р га лок,
що си ро т ли во бі лі -
ють на під ло зі і у
пар тах ау ди то рій пі -
с ля ко ж но го ек за ме -
на, – кне у в ці – на -
род на вче ний. 

Про те ка р’є ру на
са мих шпа р га л ках не
по бу ду єш. І це вже
ак сі о ма.

—ÂÒ≥ˇ. œÓÒÚÓ ÒÂÒ≥ˇ
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Оголошення

З ме тою під ви щен ня яко с ті ви хо в ної ро бо ти в
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, про си мо за сту п ни ків
де ка нів з ви хо в ної ро бо ти та ку ра то рів ака де мі ч них
груп фа ку ль те тів взя ти участь у тре ні н гу для ку ра -
то рів на те му: 

«А ДА П ТА ЦІЯ  ПЕР ШО КУ Р С НИ КА»

Пла ну єть ся роз гля ну ти на сту п ні пи тан ня:
Ана ліз фа к то рів про це су ада п та ції сту де н тів пер -

шо ку р с ни ків до уні вер си тет сь ко го на вчан ня.
Під су м ки ро бо ти ви кла да чів – ку ра то рів  за пе р ший се -

местр (на ос но ві со ці о ло гі ч но го опи ту ван ня сту де н тів та
зві тів ку ра то рів з ви хо в ної  ро бо ти в пер шо му се ме с т рі).

Пла ни ро бо ти та ме то ди ч ні ре ко ме н да ції ку ра то -
рам для ор га ні за ції ви хо в ної ро бо ти в дру го му се ме -
с т рі.

Про вза є мо дію ку ра то рів та сту де нт сь ких са мо -
вря д них ор га ні за цій у ви хо в ній ро бо ті.

Да та про ве ден ня:
ві в то рок — 16.02.2010 — 13.15 — ФЕ АПК та  ОЕФ

— 16.02.2010 — 16.00 — КЕФ та  ЮФ
се ре да — 17.02.2010 — 13.15 — ФЕ таУ

— 17.02.2010 — 16.00 — МЕ іМ
че т вер — 18.02.2010 — 13.15 — ФЕФ

— 18.02.2010 — 16.00 —  ФУ ПтаМ та ФІ СіТ

Ку ра то ри за про шу ють ся в день ви зна че ний для
фа ку ль те ту, але, як що в цей час є на вча ль ні за -
нят тя, то мо ж на взя ти участь в ін ший зру ч ний час.

Мі с це  про ве ден ня:   центр  ви хо в ної  ро бо ти
(кі м на та 318) в на вча ль но му ко р пу сі № 5 КНЕУ
імені Вадима Гетьмана (вул. Ме ль ни ко ва 79/81).

За сту п ник про ре к то ра 
з ви хо в ної ро бо ти І.  А. БАЛЯГІНА,

Про ре к тор з на у ко во� пе да го гі ч ної ро бо ти
Т. Є. ОБОЛЕНСЬКА.

Впро довж во сь ми ро ків в м. Дніп ро -
пе т ров сь ку діє Асо ці а ція мо ло ді ж них ор га -
ні за цій шкіл Ба бу ш кін сь ко го ра йо ну «Світ
мо ло ді», по са ду Го ло ви якої я обі йма ла
впродовж 4 ро ків.

Асо ці а ція «Світ мо ло ді» – це де мо к ра ти ч -
не об’ єд нан ня уч нів, що за сно ва не на рі в них
пра вах та до б ро ві ль них за са дах, ме тою та
за вдан ням яко го є фо р му ван ня по чут тя від -
по ві да ль но с ті, сві до мо го ста в лен ня до уча с -
ті ко ж но го у ви рі шен ні ва ж ли вих справ шкі -
ль но го жит тя, ово ло ді ван ня на у кою управ -
лін ня, за без пе чен ня і за хист прав та ін те ре -
сів уч нів на ос но ві ви ко нан ня пра вил і за ко -
нів шкіл, від ро джен ня на ці о на ль них тра ди -
цій, ви вчен ня іс то рії укра ї н сь ко го на ро ду та
іс то рії сво го ра йо ну, мі с та, по ши рен ня ру ху
ми ло се р дя, еко ло гії, ту ри с ти ч но� спо р ти в -
но го на пря му ро бо ти, ство рен ня умов для
спі л ку ван ня з рі з ни ми ди тя чи ми та юна ць -
ки ми ор га ні за ці я ми мі с та. 

За раз я на ма га ю ся ус пі ш но пе рейняти ес -
та фе ту з уч нів сь ко го са мо вря ду ван ня до
сту де нт сь ко го. Адже сту де нт сь ке са мо вря -
ду ван ня є ре а ль ним пар т не ром у си с те мі
осві ти, ба зою які с но го со ці а ль но� еко но мі ч -
но го роз ви т ку на шої кра ї ни. На ор га ни сту -
де нт сь ко го са мо вря ду ван ня по кла да єть ся
осо б ли ва роль у ви хо в ній ді я ль но с ті: під ви -
щен ня ефе к ти в но с ті на вча ль но� ви хо в но го
про це су, за без пе чен ня ви хо ван ня ду хо в но -
с ті та куль ту ри сту де н тів. Ре зуль тат за ле -
жить від ко ж но го з нас. І в на ших си лах ство -
ри ти та ку си с те му від но син між сту де н та ми
та ви кла да ча ми, в якій па ну ва ти муть пар т -
нер сь кі сто су н ки, ат мо с фе ра вза є мо дії та
вза є мо ро зу мін ня. 

Наш уні вер си тет впе в не но кро кує впе ред
із ча сом, то му від по ві д но до «Про г ра ми ін -
но ва цій но го роз ви т ку КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на до 2010 ро ку» бу ло ви зна че но но -
ву па ра ди г му ви хо в ної ро бо ти в уні вер си -
те ті, стра те гі ч ною ме тою є фо р му ван ня
га р мо ній но роз ви не ної осо би с то с ті сту де н та.
І ре а лі зу ю чи сві то ві ви мо ги від кри то с ті та
про зо ро с ті осві ти, ство рю єть ся Сту де нт сь -
ка ака де мі ч на ра да.

З ме тою за без пе чен ня ефе к ти в но го
роз в’я зан ня про блем сту де н тів, ре а лі за ції
дер жа в ної по лі ти ки у сфе рі осві ти та роз -
ви т ку сту де нт сь ко го са мо вря ду ван ня у ви -
щих на вча ль них за кла дах, Ка бі нет Мі ні с т -
рів Укра ї ни по ста но вив ство ри ти Все ук ра -
їн сь ку сту де нт сь ку ра да при Ка бі не ті Мі ні -
с т рів Укра ї ни. 

Все ук ра їн сь ка сту де нт сь ка ра да при Ка -
бі не ті Мі ні с т рів Укра ї ни є по стій ним кон су -
ль та ти в но� до ра д чим ор га но м. Ос но в ни ми
за вдан ня ми ВСР є спри ян ня за без пе чен ню
ко ор ди на ції дій центра ль них і мі с це вих ор -
га нів ви ко нав чої вла ди що до роз в’я зан ня

про блем сту де н тів; ви вчен ня, си с те м ний
ана ліз і про гно зу ван ня со ці а ль но� еко но мі ч -
них та су с пі ль но� по лі ти ч них про це сів у сту -
де нт сь ко му се ре до ви щі; під го то в ка про по -
зи цій що до фо р му ван ня і ре а лі за ції дер жа в -
ної по лі ти ки у сфе рі ви щої осві ти; ви зна чен -
ня шля хів, ме ха ні з мів і спо со бів роз в’я зан ня
со ці а ль но� еко но мі ч них про блем сту де н тів;
участь у під го то в ці та здій с не ні за хо дів,
спря мо ва них на роз в’я зан ня со ці а ль но� -
еко но мі ч них про блем сту де н тів. До скла ду
ВСР вхо дять ке рі в ни ки ор га нів сту де нт сь ко -
го са мо вря ду ван ня ви щих на вча ль них за -
кла дів. Про по зи ції ВСР ма ють ре ко ме н да -
цій ний ха ра к тер і мо жуть бу ти ре а лі зо ва ні
шля хом при йн ят тя Ка бі не том Мі ні с т рів
Укра ї ни від по ві д но го рі шен ня.

10�12 гру д ня 2009 ро ку від бу ло ся за сі дан -
ня Все ук ра їн сь кої сту де нт сь кої ра ди при Ка -
бі не ті Мі ні с т рів Укра ї ни. В ра м ках яко го
прой ш ли уста но в че, ор га ні за цій не та те ма -
ти ч ні за сі дан ня ВСР, зу стріч чле нів ВСР з
Пре м’єр� мі ні с т ром Укра ї ни Ю. В. Ти мо ше н -
ко та ке рі в ни ка ми мі ні с терств і ві дом ств, зо -
к ре ма з Мі ні с т ром осві ти і на у ки І. О. Ва ка р -
чу ком та Мі ні с т ром у спра вах сі м’ї, мо ло ді та
спо р ту Ю. О. Па в ле н ком.

На зу стрі чі із чле на ми уря ду під ні ма ли ся
пи тан ня про са ні та р ні но р ми жит тя в гу р -
то жи т ках, за три м ку сти пе н дій, від мі ну
піль го вих рі ч них про їз них, про ве ден ня ро -
ку мо ло ді та ін ших пи тань, що хви лю ють
сту де н тів. 

Під су м ка ми за сі дан ня ста ло за твер -
джен ня скла ду ВСР (на те пе рі ш ній час до
скла ду ВСР вхо дять ке рі в ни ки ор га нів сту -
де нт сь ких са мо вря ду вань від 160 ви щих
на вча ль них за кла дів з усіх ре гі о нів Укра ї ни),
об ран ня Го ло ви ВСР, йо го за сту п ни ків, се -
к ре та ря та пред ста в ни ків від ре гі о ні, ви зна -
чен ням на пря мів по да ль шої ро бо ти ВСР та
до мо в ле но с тя ми про спів пра цю із Ка бі не -
том Мі ні с т рів Укра ї ни.

Впе в не на, Сту де нт сь ка ака де мі ч на ра -
да змо же зро би ти сут тє вий вне сок в на -
вча ль но� ви хо в ний про цес, ви зна чи ти но -
ві на пря м ки роз ви т ку на вча ль ної ді я ль -
но с ті, під три ма ти най кра щі тра ди ції Ки їв -
сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч но го уні -
вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на. Ми
змо же мо пра цю ва ти на бла го сту де н тів,
уні вер си те ту та дер жа ви!

Де ле гат 
від фі нан со во� еко но мі ч но го 

фа ку ль те ту до САР, 
сту де нт сь кий ке рі в ник I ку р су ФЕФ,

уча с ник  за сі дан ня 
Все ук ран сь кої  сту де нт сь кої ра ди 

при Ка бі не ті Мі ні с т рів Укра ї ни
Ма рі не СА Р КІ СЯН.

Студентське  самоврядування 
під патронатом Держави 

В Укра ї ні уч нів сь ке та сту де нт сь ке  са мо вря ду ван ня має свою іс то рію,
вже в пе р ші ча си йо го за сну ван ня са мо вря ду ван ня ма ло ве ли кий вплив у
су с пі ль с т ві. І сьо го дні во но є фу н да ме н та ль ним кро ком до ство рен ня мо -
гу т ньої дер жа ви, май бу т нє якої в на ших ру ках – ру ках су час ної мо ло ді.

ККНН ЕЕУУ  оо тт ррии ммаавв
ссттаа ттуу сс   дд оо сслл іідднн ии ццьь ккоо ггоо !!
Ві та є мо ко ле к тив Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч -

но го уні вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на – на у ко во� пе да -
го гі ч них пра ців ни ків, сту де н тів, ас пі ра н тів, до к то ра н тів,

до по мі ж них пра ців ни ків – з на дан ням уні вер си те ту ста ту -
су са мо вря д но го (ав то но м но го) до слі д ни ць ко го на ці о на -
ль но го ви що го на вча ль но го за кла ду  згі д но По ста но ви
Ка бі не ту Мі ні с т рів Укра ї ни від 3 лю то го 2010 р.

Зи чи мо усьо му ко ле к ти ву но вих зве р шень у на у ко вій
та осві т ній ді я ль но с ті.

Ре к то рат уні вер си те ту.

САР Студентська
Академічна
Рада

НА СТО РО ЖІ  ІН ТЕ РЕ СІВ
ТА  ПРАВ  СТУ ДЕ Н ТА

В уні вер си те тах ство рю ють ся і фу н к ці о ну ють ор -
га ни сту де нт сь ко го са мо вря ду ван ня: проф ко ми,
сту де нт сь кі ра ди, ста ро ста ти то що., але бі ль шість
сту де н тів за кін чи в ши уні вер си тет, так і не зна ють,
що та ке це сту де нт сь ке са мо вря ду ван ня і з чим йо -
го їдять. То му ко ро т ко: «сту де нт сь ке са мо вря ду ван -
ня – це фо р ма управ лін ня, за якої сту де н ти на рі в ні
ака де мі ч ної гру пи, фа ку ль те ту, гу р то жи т ку, ку р су,
спе ці а ль но с ті, сту де нт сь ко го мі с те ч ка, ін шо го стру -
к ту р но го під роз ді лу ВНЗ ма ють пра во са мо стій но
ви рі шу ва ти пи тан ня вну т рі ш ньо го управ лін ня. Го ло -
вна ме та ді я ль но с ті ор га нів сту де нт сь ко го са мо вря -
ду ван ня по ля гає пе ре д у сім у ство рен ні умов са мо -
ре а лі за ції мо ло дих лю дей в ін те ре сах осо би с то с ті,
су с пі ль с т ва і дер жа ви, у за хи с ті прав сту де н тів». 

В на шо му уні вер си те ті вже іс нує проф ком як ве -
ду ча са мо вря д на сту де нт сь ка ор га ні за ція, пра цю -
ють рі з но ма ні т ні гро мад сь кі сту де нт сь кі об ’є д нан -
ня, а не що да в но за іні ці а ти ви сту де н тів і під три м ки
ре к то ра ту бу ла ство ре на Сту де нт сь ка ака де мі ч на
ра да. Прой де но пе р ший етап: роз ро б ле но про ект
по ло жен ня про ос но в ні на пря ми ді я ль но с ті, ство ре -
на ор га ні за цій на гру па, ку ди вхо дять сту де н ти від
ко ж но го фа ку ль те ту.

Сту де нт сь ка ака де мі ч на ра да (САР) є ор га ном
сту де нт сь ко го са мо вря ду ван ня, утво ре ним з ме тою
спри ян ня ство рен ню умов про зо ро с ті, че с но с ті та
від кри то с ті на вча ль но го про це су. Не тре ба плу та ти
сту де нт сь ку ра ду і проф ком, це дві рі з ні стру к ту ри,
не під зві т ні од на од ній, але які бу дуть спів пра цю ва -
ти, щоб зро би ти на вчан ня сту де н та ма к си ма ль но
ці ка вим і ефе к ти в ним. Як що по яс ню ва ти ко ро т ко і
зро зу мі ло, то проф ком бу де за йма ти ся жит тям сту -

де н та по за на вчан ням, САР без по се ре д ньо втру ча -
ти меть ся в сам на вча ль ний про цес, на ма га ю чись
під ви щи ти рі вень і якість осві ти. Ос но в ни ми за вдан -
ням САР є пред ста в лен ня, за без пе чен ня та за хист
прав та ін те ре сів сту де н тів, зо к ре ма сто со в но ор га -
ні за ції на вча ль но� ви хо в но го про це су, про ве ден ня в
сту де нт сь ко му то ва ри с т ві ви хо в ної ро бо ти, спря -
мо ва ної на ус ві до м лен ня ва ж ли во с ті са мо стій но го
на вчан ня та не сприй нят тя фо р ма ль но го від но шен -
ня до ньо го з бо ку сту де н тів. Ви зна чен ня та вра ху -
ван ня по треб сту де н тів при ор га ні за ції на вча ль но го
про це су та іні ці ю ван ня пи тань що до їх ви рі шен ня
пе ред ке рі в ни ц т вом уні вер си те ту (більш де та ль но
мо ж на це про чи та ти в про е к ті по ло жен ня про Сту -
де нт сь ку ака де мі ч ну ра ду ).

Од ра зу за ува жи мо, що САР не бу де слу ж бою
шви д кої до по мо ги чи своє рі д ним су дом сту де н та та
ви кла да ча. Ме ха ні з ми ре а лі за ції за вдань САР, ще
роз ро б ля ють ся та опра цьо ву ю ть ся. САР бу де за -
йма ти ся пи тан ня ми під ви щен ня яко с ті осві ти, мо ні -
то ри н гу за на вча ль ним про це сом, на вча ль ної ети ки
та ви хо в ної ро бо ти; спів пра цю ва ти з фа ку ль те та ми
та ка фе д ра ми в ор га ні за ції на вча ль но го про це су. 

За раз САР зна хо дить ся в про це сі ста но в лен ня
і  ви  мо же те  взя ти  в  цьо му  ак ти в ну  участь. Як що
у вас є за ува жен ня чи про по зи ції пи шіть
sarkneu@ukr.net чи зве р тай те ся до пред ста в ни ків
САР ва шо го фа ку ль те ту:

Ва ж ли во, щоб сту дент ус ві до мив, що йо го ціль не
ди п лом, а знан ня…

Оль га КУЛІЦЬКА, сту де н т ка КЕФ,
3�й курс, 7 гру па, член САР.

Сту де нт сь ка ака де мі ч на ра да – запорука
цікавого і ефективного навчання

Світ не сто їть на од но му мі с ці, він по стій но ру ха єть ся се ми ми ль ни ми кро ка ми і змі ню єть ся,
змі ню єть ся, змі ню є ть ся. Ось за кін чать ся п’ять ро ків на вчан ня в уні вер си те ті й що да лі? Що ти
отри мав окрім знань? Які на ви ч ки, вмін ня за сво їв? Глянь, хо ча б з ці ка во с ті, які ви мо ги ста в -
лять ро бо то да в ці. Ми ну ли ча си, ко ли ба на ль не на ко пи чен ня ма к си ма ль ної кі ль ко с ті знань
вва жа лись за по ру кою ка р’є р но го ус пі ху. Змі ни ла ся й си с те ма осві ти. Зна ти все, як з еко но мі -
ки так і з ін ших ди с ци п лін, не мо ж ли во, го ло вним за вдан ням є не «за зу б рю ван ня» ма те рі а лу,
а ро зу мін ня, де йо го мо ж на взя ти, що в ньо му го ло вне, а що дру го ря д не, де йо го мо ж на за сто -
су ва ти, вмін ня пра цю ва ти в ко ман ді, при йма ти са мо стій но рі шен ня, бу ти тво р чи ми і кре а ти в -
ни ми. За раз осві та орі є н то ва на на на вчан ня про тя гом усьо го жит тя, де роль уч ня змі ни ла ся з
об’ єк ту на су б’єкт, а ви кла дач вже не є мо но по ль ним но сі єм ін фо р ма ції, а є своє рі д ним на ста -
в ни ком, пар т не ром. А ти за ду му ва в ся, хто має то бі до по мо г ти це ус ві до ми ти і вті ли ти в жит -
тя? Як зро би ти на вчан ня ці ка вим і ефе к ти в ним та ким, що від по ві дає су час ним ви мо гам?

№ п\п П.І. Факультет Телефон

1 Гриненко Вікторія ФЕАПК 0965364573, 0639511142

2 Свинчук Анастасія ФЕтаУ 0937688911

3 Малецький Сергій МЕіМ0 0638731017

4 Косюк Олексій ФІСІТ 0978701523, 0661770132

5 Ухань Катерина ОЕФ 0677890140

6 Саркісян Маріне ФЕФ 0986648969

7 Сташейко Сергій ЮФ 0963032203, 0931616302

8 Трофімов Павло КЕФ 0632432200

9 Харевич О.С. ФУПіМ 0978692796

Список студентів — членів Студентської академічної ради
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Під час май с тер� кла су ди ре к тор з
ло гі с ти ки Procter&Gamble Ізі Ка ра су та
про ві д ні мо ло ді спе ці а лі с ти від ді лу:

��Від кри ють для Вас се к ре ти управ -
лін ня ве ли ким бі з не сом.

�� По ді лять ся сво ї ми знан ня ми та
до сві дом, роз кри ють тон ко щі ро бо ти
та на ве дуть без ліч при кла дів зі сво єї
прак ти ки в ком па ні ї.

��Роз ка жуть про вла с ну ка р’є ру – їх
іс то рії ус пі ху бу дуть ці ка ві ко ж но му,
хто хо че ре а лі зу ва ти свій ме не джер сь -
кий по те н ці ал.

��Да дуть від по ві ді на всі за пи тан ня.
У бі з не со вих ко лах по ши ре на ду м ка,

що ХХІ сто літ тя ста не сто літ тям ло гі с ти -
ки. Ло гі с ти ка – це на у ка про пла ну ван -
ня, управ лін ня і ко н т роль ру ху ма те рі а -
ль них, ін фо р ма цій них та фі нан со вих ре -
сур сів. Спро ще но ка жу чи, це си с те ма
управ лін ня за тра та ми всьо го під при єм -
с т ва. 

Сво єю чер гою, іде а ль ний ло гі с тик –
уні ка ль ний за сво ї ми зді б но с тя ми ме -

не джер, зда т ний про ра хо ву ва ти дії на
кі ль ка кро ків упе ред. Це чи не єди на
лю ди на в ком па нії, яка ду має про те,
як зе ко но ми ти, а не про те, як за ро би -
ти. 

Як зро би ти ка р’є ру в га лу зі ло гі с ти -
ки? З чо го роз по ча ти? Які го ло вні за -
ко ни бі з не су по трі б но зна ти, аби до -
ся г ти ус пі ху? На ці та ін ші пи тан ня Ви
отри ма є те від по ві ді під час за хо п лю -
ю чо го май с тер� кла су. 

Зве р ніть ува гу: май с тер� клас бу -
де про во ди ти ся АН Г ЛІЙ СЬ КОЮ мо -
вою, що від по ві дає між на ро д ним
ста н да р там та ство рює спри я т ли -
вий про с тір для між на ці о на ль но го
спі л ку ван ня. 

Для уча с ті в май с тер� кла сі за ре є -
с т руй те ся на сай ті НСТ Ки їв сь ко го
на ці о на ль но го еко но мі ч но го уні -
вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на
http://www.nst.kneu.kiev.ua або в ау ди -
то рії 141, І ко р пусу  КНЕ У. Участь у май -
с тер� кла сі без ко ш то в на.

Май с тер� клас від бу деть ся 24 лю то -
го 2010 ро ку о 15:50 в І ко р пу сі КНЕУ
за ад ре сою: Ки їв, пр�т Пе ре мо ги,
54/1, ау ди то рія 459.

Вперше в Україні!

Май с тер� клас від Ізі Ка ра су –
ди ре к то ра з ло гі с ти ки 

Procter&Gamble 
у Схі д ній Єв ро пі 

Ви – ус пі ш ний сту дент, який мріє зро би ти стрі м ку ка р’є ру та до ся -
г ти рі в ня топ� ме не дж ме н ту сві то вих ком па ній? То ді за про шу є мо Вас
від ві да ти уні ка ль ний май с тер� клас від ди ре к то ра з ло гі с ти ки
Procter&Gamble у Схі д ній Єв ро пі – Ізі Ка ра су.

Procter&Gamble (P&G) на дає
та ла но ви тим та ам бі т ним сту де -
н там уні ка ль ну мо ж ли вість від -
чу ти се бе топ� ме не дже ра ми ус -
пі ш ної між на ро д ної ком па ні ї. 

Ком па нія P&G за про шує сту -
де н тів на Єв ро пей сь кий фі нан -
со вий се мі нар та Се мі нар з ін -
фо р ма цій них тех но ло гій, на
яких про тя гом ти ж ня Вас на вча -
ти муть май с те р но с ті ве ден ня
бі з не су та на да дуть мо ж ли вість
за зи р ну ти у світ над су ча с них ін -
фо р ма цій них си с тем та ін но ва -
цій них тех но ло гій.

Участь у між на ро д них Се мі на -
рах P&G дає мо ж ли вість:

�� На вча тись у ви що го ке рі в -
ни ц т ва P&G се к ре там ус пі ху ве -
ден ня ба га то мі ль йон но го бі з -
не су та здо бу ти без цін ний до -
свід, який зна до бить ся ко ж но -
му уча с ни ку на ке рі в них по са -
дах у між на ро д них ко р по ра ці ях.

�� Ді з на тись про ін но ва цій ні
тех но ло гії та но ві т ні си с те ми,
що ви ко ри с то ву ють ся для ве -
ден ня ба га то мі ль йон но го бі з не -
су.

�� За ну ри тись у се ре до ви ще
ди на мі ч ної та ви со ко те х но ло гі ч -
ної ком па нії та отри ма ти мо ж ли -
вість ста ти чле ном її ко ман ди,
ре а лі зо ву ю чи на прак ти ці свої
знан ня.

��По спі л ку ва ти ся зі сту де н та -
ми з усі єї Єв ро пи в дру ж ній ат -

мо с фе рі й на ла го ди ти цін ні ко н -
та к ти з май бу т ньою бі з нес� елі -
то ю.

Се мі нар з ін фо р ма цій них
тех но ло гій прой де в Стам бу лі
з 11 по 16 кві т ня 2010 ро ку. У
не ви му ше ній ат мо с фе рі сту де н -
тів на вча ти муть най кра щі спе ці а -
лі с ти P&G у га лу зі ін фо р ма цій них
тех но ло гій та на да дуть мо ж ли -
вість від чу ти пе ре ва ги ви ко ри с -
тан ня ви со ко те х но ло гі ч них ін -
стру ме н тів у бі з не сі. По да ти за -
яв ку для уча с ті мо ж на за на сту п -
ним лі н ком: 

https://pg.taleo.net/career-
section/10000/jobdescription-
corporate/jobdetail.ftl?lang=en&j
ob=IDS00000692

Єв ро пей сь кий  фі нан со вий
се мі нар від бу деть ся 18–22
кві т ня в Же не ві, Швей ца рі я.
На се мі на рі спів ро бі т ни ки P&G
роз ка жуть ба га то ці ка во го з
вла с но го до сві ду ро бо ти в ком -
па нії та за про по ну ють ра зом
роз в’я за ти ці ка ві фі нан со ві за -
вдан ня. По да ти за яв ку для уча с -
ті мо ж на за на сту п ним лі н ком:

https://pg.taleo.net/career-
section/10000//jobdescription-
corporate/jobdetail.ftl?lang=en&j
ob=FIN00001988

За яв ки при йма ють ся до 5 лю -
то го 2010 ро ку. Ви тра ти, по в’я -
за ні з уча с тю в Се мі на рах, опла -
чує ком па нія P&G.

Ан д рій Іва не н ко, уча с ник IDS
Challenge 2009: «І н фо р ма цію та
до свід, які бу ли вти с ну ті в ти ж -
не ві ра м ки, мо ж на не отри ма ти
й за 6 ро ків на вчан ня в уні вер си -
те ті. IDS Challenge – це мо ж ли -
вість по ба чи ти най кра щих сту -
де н тів Єв ро пи, кра щих ме не -
дже рів P&G, по ста ви ти їм за пи -
тан ня, ді з на ти ся їх ні іс то рії, до -
свід, на ро бі т ки, до ся г нен ня...» 

Ан на Ве се лов сь ка, уча с ни ця
Єв ро пей сь ко го Фі нан со во го
Се мі на ру 2009: «Наш ко жен
день на Се мі на рі був на си че -
ний осо би с тим і ко ман д ним
роз ви т ком у про це сі при йн ят -
тя стра те гі ч них рі шень і фо р -
му лю ван ня за сад спів пра ці.
Ре а ль ні за вдан ня і про бле ми,
ре а ль ні рі шен ня і ре а ль ні ре -
зуль та ти від кри ва ли нам спі ль -
не ро зу мін ня бі з не су та йо го
ці лей. Най більш вра жа ю чим
бу ло те, що наш роз ви ток був
вну т рі шнім і по сту по вим. Ні що
не мо г ло по рі в ня ти ся з по чут -
тям здо бут тя но во го вза є мо -
ро зу мін ня з лю дь ми, які ще кі -
ль ка днів то му бу ли аб со лю т но
не зна йо мі. На шою центра ль -
ною іде єю під час се мі на ру був
мо тив Viva la Vida – і це те, що
ста ло ся з ко ж ним із нас. Жи ти
по вним жит тям, ру ха ти ся упе -
ред, мо ти ву ва ти се бе та ін -
ших».

Між на ро д ні се мі на ри
Procter&Gamble для сту де н тів

I. За га ль ні по ло жен ня

1.1. Сту де нт сь ка ака де мі ч на ра да ДВНЗ
«Ки їв сь кий на ці о на ль ний еко но мі ч ний уні -
вер си тет іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» (да лі –
уні вер си тет) є ор га ном сту де нт сь ко го са мо -
вря ду ван ня, утво ре ним з ме тою спри ян ня
ство рен ню умов про зо ро с ті, че с но с ті та
від кри то с ті на вча ль но го про це су.

1.2. Сту де нт сь ка ака де мі ч на ра да уні вер -
си те ту діє на прин ци пах:

– за кон но с ті;
– де мо к ра ти з му та гла с но с ті;
– ко ле гі а ль но с ті;
– не за ле ж но с ті та са мо вря ду ван ня;
– рі в но пра в но с ті усіх її чле нів;
– до б ро ві ль ної уча с ті сту де н тів у всіх ви -

дах ді я ль но с ті САР;
– ві ль но го до сту пу сту де н тів до ін фо р ма -

ції про ді я ль ність САР;
– спів пра ці з ад мі ні с т ра ці єю уні вер си те ту

та фа ку ль те тів, гро мад сь ки ми ор га ні за ці я -
ми та ін ши ми стру к ту р ни ми під роз ді ла ми
КНЕУ ім. Ва ди ма Ге ть ма на;

1.3. Сту де нт сь ка ака де мі ч на ра да уні вер -
си те ту у сво їй ді я ль но с ті ке ру єть ся Кон сти -
ту ці єю Укра ї ни та за ко но дав ст вом Укра ї ни,
но р ма ти в ни ми ак та ми Мі ні с тер с т ва осві ти і
на у ки Укра ї ни та цим По ло жен ням.

1.4. Сту де нт сь ка ака де мі ч на ра да ство -
рю єть ся на ви бо р них за са дах і скла да єть ся
зі сту де н тів І�IV ку р сів ден ної фо р ми на вчан -
ня.

1.5. Сту де нт сь ка ака де мі ч на ра да не є
стру к ту р ним під роз ді лом Пе р вин ної проф -

спі л ко вої ор га ні за ції сту де н тів та ас пі ра н тів
КНЕУ ім. Ва ди ма Ге ть ма на, не під по ряд ко -
ву єть ся їй і не ду б лює її ро бо ту.

1.6. Для здій с нен ня сво єї ді я ль но с ті Сту -
де нт сь ка ака де мі ч на ра да має пра во на вла -
с ну офі цій ну на зву, ем б ле му та си м во ли, які
за твер джу ють ся у вста но в ле но му по ряд ку,
а та кож пра во на ви ко ри с тан ня си м во лі ки
КНЕУ ім. Ва ди ма Ге ть ма на.

1.7. Пе ре лік по в но ва жень Сту де нт сь кої
ака де мі ч ної ра ди ви зна ча єть ся цим По ло -
жен ням, який уз го джу єть ся з ад мі ні с т ра�
ці єю уні вер си те ту та по ло жен ням про кон к рет -
ний під роз діл САР;

1.8. Пе ре лік по в но ва жень Сту де нт сь кої
ака де мі ч ної ра ди, за крі п ле них цим По ло -
жен ням, не мо же бу ти ско ро че ний ад мі ні с т -
ра ці єю КНЕУ ім. Ва ди ма Ге ть ма на чи ад мі ні -
с т ра ці я ми фа ку ль те тів та не є ви че р п ним.

1.9. Ке рі в ни ц т во уні вер си те ту спри яє і
ство рює не об хід ні умо ви для ефе к ти в ної ді я -
ль но с ті та роз ви т ку Сту де нт сь кої ака де мі ч ної
ра ди, а та кож не за ва жає ро бо ті її ор га нів.

1.10. Рі шен ня, які ви да ють ся Сту де нт сь -
кою ака де мі ч ною ра дою ма ють обо в’я з ко -
вий ха ра к тер для сту де н тів і до ра д чий – для
ад мі ні с т ра ції уні вер си те ту та фа ку ль те тів.

ІІ. Ме та і за вдан ня 
Сту де нт сь кої ака де мі ч ної ра ди

уні вер си те ту

2.1. Ме тою ді я ль но с ті Сту де нт сь кої
ака де мі ч ної ра ди уні вер си те ту є під ви -

щен ня рі в ня від по ві да ль но с ті та са мо ор га -
ні за ції сту де нт сь ко го ко ле к ти ву, ак ти в на
участь сту де н тів у про це сах і за хо дах,
спря мо ва них на під ви щен ня яко с ті під го -
то в ки фа хі в ців для на ці о на ль ної еко но мі ки
Укра ї ни.

2.2. Го ло вни ми за вдан ня ми Сту де нт сь -
кої ака де мі ч ної ра ди уні вер си те ту є:

2.2.1. Пред ста в лен ня, за без пе чен ня та
за хист прав та ін те ре сів сту де н тів, зо к ре ма
сто со в но ор га ні за ції на вча ль но� ви хо в но го
про це су, про ве ден ня в сту де нт сь ко му то -
ва ри с т ві ви хо в ної ро бо ти, спря мо ва ної на
ус ві до м лен ня ва ж ли во с ті са мо стій но го на -
вчан ня та не сприй нят тя фо р ма ль но го від -
но шен ня до ньо го з бо ку сту де н тів.

2.2.2. Ви зна чен ня та вра ху ван ня по треб
сту де н тів при ор га ні за ції на вча ль но го про -
це су та іні ці ю ван ня пи тань що до їх ви рі шен -
ня пе ред ке рі в ни ц т вом уні вер си те ту.

2.2.3. По пе ре джен ня та ус пі ш не по до лан -
ня мо ж ли вих кон ф лі к тів між ви кла да ча ми і
сту де н та ми, а та кож у сту де нт сь ко му ко ле к -
ти ві.

2.2.4. Ство рен ня і ре а лі за ція пар т нер сь -
ких умов спів пра ці між ви кла да ць ким скла -
дом та ко ле к ти вом сту де н тів уні вер си те ту.

2.2.5. За без пе чен ня де мо к ра ти ч но с ті та
про зо ро с ті на вча ль но го про це су.

2.2.6. Спри ян ня об’ єк ти в но с ті при ви зна -
чен ні рі в ня знань сту де н тів з бо ку ви кла да -
чів та удо ско на лен ня си с те ми кри те рі їв оці -
ню ван ня в на вча ль но му про це сі.

ПРО ЕКТ (фрагмент)

МІ НІ С ТЕР С Т ВО ОСВІ ТИ І НА У КИ УКРА Ї НИ ДЕР ЖА В НИЙ ВИ ЩИЙ
НА ВЧА ЛЬ НИЙ ЗА КЛАД  «КИ ЇВ СЬ КИЙ НА ЦІ О НА ЛЬ НИЙ 

ЕКО НО МІ Ч НИЙ УНІ ВЕР СИ ТЕТ  іме ні ВА ДИ МА ГЕ ТЬ МА НА»

ПО ЛО ЖЕН НЯ
про сту де нт сь ку АКА ДЕ МІ Ч НУ РА ДУ 

в Дер жа в но му ви що му на вча ль но му за кла ді «Ки їв сь кий на ці о на ль ний
еко но мі ч ний уні вер си тет іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»
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– Па не Яро сла ве, які бу ли ва ші
пе р ші вра жен ня від но вої по са ди,
які пе р ші кро ки?

Для ко ж но го, хто при хо дить на
но ву по са ду го ло вним є – ус ві до м -
лен ня то го, що вже зроб ле но, адже
без ми ну ло го не ма май бу т ньо го.
При йшо в ши до Центру, я від ра зу
від чув, що до ме не бу ли лю ди, які
вкла да ли в свою ро бо ту не ли ше ро -
зум, а й ду шу. З вдя ч ні с тю хо четь ся
зга да ти Ста ні с ла ва Ан то ню ка, Оль гу
Ко р че м ну, Оле ну Ки ря но ву, які по -
слі до в но по бу ду ва ли зв’я зок не ли -
ше зі сту де н та ми, а й з ро бо то да в -
ця ми. То му, сво їм ос но в ним за -
вдан ням вва жаю, не зу пи ня тись на
до ся г ну то му, а про до в жу ва ти де ся -
ти рі ч ні тра ди ції ді я ль но с ті на шо го
Центру. Крім то го, при єм но бу ло зу -
стрі ти ро зу мін ня як ке рі в ни ц т ва уні -
вер си те ту так і де ка нів фа ку ль те тів, і
най го ло в ні ше – сту де н тів. Адже ми
пра цю є мо, на сам пе ред для них. 

А що до пе р ших кро ків, то всі свої
зу сил ля я на пра вив на ор га ні за цію
ком пле к с ної та си с те м ної ро бо ти
центру, яка б за без пе чу ва ла на пра -
в ле ність усіх йо го се к то рів на за га -
ль ний ре зуль тат – пра це вла ш ту ван -
ня сту де н тів. 

– Що сьо го дні про по нує Центр
для сту де н тів, які но ві по слу ги?

Ос но в ни ми на пря ма ми ро бо ти
Центру є: на вчан ня; ін фо р му ван ня;
ко н та к ти. І так, пе р ший з них – на -
вчан ня, на мою ду м ку, він клю чо вий,
оскі ль ки за без пе чує сту де н та знан -
ня ми та вмін ня ми що до пра ви ль но го

скла дан ня ре зю ме, по ве ді н ки під час
спів бе сі ди з ро бо то да в цем та на дає
ін ші по ра ди як най шви д шо го вхо -
джен ня на ри нок пра ці. З ці єю ме тою
фа хі в ці Центру ор га ні зо ву ють тре ні н -
ги з тех но ло гії са мо стій но го по шу ку
ро бо ти. Як пра ви ло в них бе руть
участь пред ста в ни ки ком па ній� ро бо -
то да в ців, що дає мо ж ли вість сту де н -
там в умо вах ре а ль но го ча су від чу ти
по тре би та ви мо ги при пра це вла ш -
ту ван ні. На сту п ний на прям – ін фо р -
му ван ня, для яко го ми ви ко ри с то ву є -
мо банк да них про ро бо то да в ців та
ос но в ні на пря ми  їх ді я ль но с ті, сфо р -
мо ва ний у Центрі. Крім цьо го, ак ту а -
ль ним є на дан ня сту де н там ін фо р ма -
ції що до мо ж ли во с тей тим ча со во го
пра це вла ш ту ван ня про тя гом пе рі оду
на вчан ня, в лі т ній і зи мо вий пе рі оди
та на не по вний день. Та кож в опе ра -
ти в но му ре жи мі сту де н там на да ють -
ся по слу ги з проф кон суль ту ван ня. В
най бли ж чо му май бу т ньо му пла ну -
єть ся ряд пре зе н та цій ві до мих ком -
па ній, ну і зви чай но – День ка р’є ри.

– Про День ка р’є ри мо ж на
більш до кла д ні ше?

Так, це на ша го р дість. Ми до ньо -
го го ту є мось май же ці лий рі к ( с мі -
єть ся).

Вза га лі, йо го про ве ден ня є тра -
ди цій ним для на шо го уні вер си те ту.
Цьо го ро ку він від бу деть ся вже
всьо ме. Йо го зна чен ня важ ко пе ре -
оці ни ти, адже сту де н ти та їх ні май -
бу т ні ро бо то да в ці отри му ють мо ж -
ли вість спі л ку ван ня на пря му, без
по се ре д ни ків. За ці ка в ле ність ро бо -

то да в ців у та ких зу стрі чах по яс ню -
єть ся мо ж ли ві с тю за лу чен ня сту де -
н тів не тіль ки на ста жу ван ня, але й
пра це вла ш ту ван ня най кра щих на
по стій ній ос но ві. До ре чі, День ка -
р’є ри про хо дить, як пра ви ло вкі н ці
кві т ня, тож за про шую всіх ба жа ю чих
взя ти участь.

– Які Ви на да є те по слу ги з пра -
це вла ш ту ван ня? 

Це один з пріо ри те т них на пря м ків
ро бо ти Центру. Як що в сту де н та є
ба жан ня пра це вла ш ту ва тись, то йо -
му не об хід но за ві та ти до нас, за по в -
ни ти ре єст ра цій ну ан ке ту, а ква лі фі -
ко ва ні фа хі в ці на да дуть всю ін фо р -
ма цію по ва ка н сі ях. Крім то го, най -
більш ак ту а ль ні ва ка н сії що ден но
роз мі щу єть ся на сте н дах Центру.
Ва ка н сії для ко ж ної кон к ре т ної спе -
ці а ль но с ті ми роз мі щу є мо без по се -
ре д ньо на сте н дах в ко р пу сах їх ніх
фа ку ль те тів. На від мі ну від тих ва ка -
н сій, які про с то мо ж на знай ти в Ін -
тер не ті, на ша ін фо р ма ція під крі п ле -
на по пе ре дньою зго дою ро бо то да в -
ця при йн я ти на ро бо ту са ме сту де н -
та, вра ху ва ти йо го по тре бу у гну ч ко -
му гра фі ку ро бо ти. 

– На всіх сте н дах Центру «Пе р -
с пе к ти ва» є ін фо р ма ція про ро -
бо ту  сай ту. Роз ка жіть, чим він
мо же до по мо г ти сту де н ту? 

Наш сайт пра цює від но с но не да -
в но. Ми на ма га є мось йо го зро би ти
ці ка вим як для сту де н тів, так і для
ро бо то да в ців. Для всіх нас сьо го -
дні на ба га то про с ті ше слід ку ва ти
за по ді я ми з до по мо гою Ін тер не ту.

На сай ті мо ж на знай ти ці ка ву ін фо -
р ма цію про всі на пря ми ро бо ти
Центру, про ак ту а ль ні ва ка н сії, за -
ре є с т ру ва тись сту де н там та ро бо -
то да в цям. Для сту де н тів це дасть
мо ж ли вість пе ре гля ну ти ак ту а ль ні
ва ка н сії, які оно в лю ють ся що ден -
но, а та кож отри ма ти ін фо р ма цію
про за хо ди, які про во дить Центр.
Та кож пі с ля ре єст ра ції на сай ті
ав то ма ти ч но мо ж на отри му ва ти
роз си л ку на еле к т ро нну по шту за -
ле ж но від ру б ри ки, яку ви ви би ра -
є те. До ре чі, ад ре са сай ту:
www.perspectiva.kneu.kiev.ua

– Зро зу мі ло, що Центр не мо же
фу н к ці о ну ва ти без на ла го дже ної
спів пра ці з ро бо то да в ця ми. Що
Ви ро би те для цьо го?

Ми при ді ля є мо зна ч ну ува гу
спів пра ці з ро бо то да в ця ми. На ла -
го джен ня ті с них зв’я з ків дасть
змо гу сту де н там роз ши ри ти свої
мо ж ли во с ті що до пра це вла ш ту -
ван ня. При цьо му ми ак це н ту є мо
ува гу на мо ж ли во с ті сту де н та ми
про хо ди ти пе ре дди п ло м ну прак ти -
ку. До ре чі, ро бо то да в ці охо че по -
го джу ють ся про во ди ти спів бе сі ди
зі сту де н та ми на віть без на яв но с ті
ди п ло му про ви щу осві ту, оскі ль ки
ба га то з них ста ють по в но цін ни ми
пра ців ни ка ми. На сьо го дні в нас
за яв ле на ве ли ка кі ль кість ва ка н сій
як для еко но мі ч них так і юри ди ч них
спе ці а ль но с тей, що сві д чить про
ба жан ня ро бо то да в ців ма ти за
пра ців ни ків на ших сту де н тів, а від
так, про ви со кий рі вень їх. От же,
все в їх ніх ру ках, а уні вер си тет бу -
де тіль ки цьо му спри я ти.

– Ви зга ду ва ли про про хо джен -
ня пе ре дди п ло м ної прак ти ки.
Для сту де н тів� ма гі с т рів це пи -
тан ня є над зви чай но ак ту а ль ним.
Чим Ви мо же те їм до по мо г ти?

Тут ва р то від мі ти ти, що у ро бо -
то да в ців спо сте рі га єть ся за ці ка в -
ле ність бра ти на ших сту де н тів до
се бе на про хо джен ня прак ти ки, а
да лі, я вва жаю, все в ру ках сту де н -
та. Як що сту дент по ка же се бе під
час прак ти ки з кра щої сто ро ни –
пра це вла ш ту ван ня йо му га ра н то -
ва но. Крім цьо го, ми пла ну є мо за -
про ва ди ти в жо в т ні про ве ден ня яр -
ма р ки ва ка н сій, осо б ли ві с тю якої
має ста ти фо р му ван ня у ро бо то да -
в ців за ці ка в ле но с ті за про си ти са -
ме на ших сту де н тів на ста жу ван ня,
на про хо джен ня пе ре дди п ло м ної
прак ти ки з мо ж ли ві с тю по да ль шо -
го пра це вла ш ту ван ня. Остан нє
дасть сту де н там більш ши ро кий
ви бір ба зи прак ти ки. А це на мою
ду м ку, ста не ве ли кою до по мо гою
як фа ку ль те там в ці ло му, так і їх ви -
пу с ка ю чим ка фед рам зо к ре ма.

– Які Ва ші по ба жан ня, ре ко ме -
н да ції на шим сту де н там?

Хо ті лось би до по мо г ти сту де н -
там зро зу мі ти з пе р ших ро ків на -
вчан ня усі ви кли ки, які пе ред ни ми
по ста вить ри нок пра ці. На при клад,
не го то в ність ро бо то да в ця бра ти
на ро бо ту ви пу с к ни ка ВНЗ без до -
сві ду ро бо ти і прак ти ч них на ви ків.
За зви чай та кі сту де н ти як що й пра -
це вла ш то ву ють ся, то не зав жди на
по са ди з ви со кою опла то ю. Ін шим
при кла дом є не ба жан ня ро бо то да -
в ців пе ре на вча ти ви пу с к ни ків, то -
му сту де н там ва р то по ду ма ти про
ста жу ван ня на прак ти ці па ра ле ль -
но з на вчан ням в уні вер си те ті. Зро -
зу мій те, знан ня і до свід це ос но в на
умо ва Ва шої кон ку рен то сп ро мо ж -
но с ті на ри н ку пра ці.

До ро гі дру зі, за ві тай те до нас,
зро бі мо Ва ші пе р ші кро ки у пра це -
вла ш ту ван ні ра зом. Па м’я тай те, пе -
р ша схо ди н ка ус пі ш ної ка р’є ри – це
по шук ро бо ти… 

Все в тво їх ру ках – це твоя «Пе р с -
пе к ти ва»!

Роз мо ву ве ла Ок са на ЧУБ.

У спів пра ці до по мо га стає ре а ль ні шою
Про Центр зв’я з ків з ро бо то да в ця ми та спри ян ня пра це вла ш ту ван ню сту де н тів «Пе р с пе к ти ва» зна ють

не тіль ки в КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на, а й да ле ко за ме жа ми на шо го уні вер си те ту. Він до по міг не од -
но му сту де н ту чи ви пу с к ни ку знай ти своє мі с це на ри н ку пра ці. На при кі н ці ми ну ло го ро ку в центрі від бу -
лись ка д ро ві змі ни. При йш ла но ва ко ман да на чо лі з ди ре к то ром – Яро сла вом Іль ни ць ким, який є ви-
пу с к ни ком на шо го уні вер си те ту і за раз па ра ле ль но пра цює на ка фе д рі управ лін ня пе р со на лом та еко но -
мі ки пра ці. Тож ці ка во бу де по чу ти про йо го ба чен ня роз ви т ку Центру.

Про ф г ру по р ги під роз ді лів та го -
ло ви фа ку ль тет сь ких про ф бю ро
зві ту ють про ви ко на ну ро бо ту з ви -
рі шен ня за вдань з за хи с ту осві тян -
сь ких еко но мі ч них та со ці а ль них ін -
те ре сів на рі в ні під роз ді лів і ка федр,
фа ку ль те тів, Уні вер си те ту в ці ло му,
а та кож і за йо го ме жа ми. То му зві т -
но� ви бо р на ка м па нія є хо ро шою
мо ж ли ві с тю до не с ти до ши ро ко го
за га лу ін фо р ма цію вза га лі про
ді я льність проф спі лок в кра ї ні, їх ню
прин ци по ву роль на су час но му ета -
пі, ре зуль та ти бо ро ть би за ін те ре си
тих, хто пра цює, і зо к ре ма у на шій
га лу зі. 

Центра ль ним пи тан ням, на вко ло
яко го зо се ре джу ють ся об го во рен -
ня зві т них до по ві дей про ф г ру по р -
гів, є ви ко нан ня ад мі ні с т ра ці єю Уні -
вер си те ту при йн я тих у ді ю чо му Ко -
ле к ти в но му до го во рі зо бо в’я зань та
умов, адже змі с то в ність і ефе к ти в -
ність ро бо ти про ф бю ро фа ку ль те тів
та проф ко му Уні вер си те ту обу мо в -
лю єть ся ком пле к сом по ло жень, за -
фі к со ва них у ньо му. 

Хід ви ко нан ня ді ю чо го Ко ле к ти -
в но го до го во ру на 2007–2010 ро -
ки що рі ч но об го во рю єть ся на за -
сі дан нях рад фа ку ль те тів, проф -
ко му та ре к то ра ту, але ва ж ли вим
є роз гляд на збо рах та роз мо ва
про участь кон к ре т них ко ле к ти вів

під роз ді лів Уні вер си те ту у ви ко -
нан ні до го ві р них зо бо в’я зань. 

Оці ню ю чи ви ко нан ня ад мі ні с т ра -
ці єю при йн я тих зо бо в’я зань по за -
без пе чен ню своє ча с ної опла ти пра -
ці, її сти му лю ван ня, по ліп шен ню
умов та охо ро ні пра ці, а та кож ви рі -
шен ню со ці а ль но� по бу то вих про -
блем на ших пра ців ни ків, про ф г ру -
по р ги від зна ча ють по зи ти в ні ре -
зуль та ти ви ко нан ня умов ді ю чо го
Ко ле к ти в но го до го во ру. На фо ні
про блем, що іс ну ють в бю дже т ній
сфе рі, за вдя ки ефе к ти в ній фі нан со -
во� еко но мі ч ній ді я ль но с ті, що здій -
с ню єть ся ке рі в ни ц т вом Уні вер си те -
ту, та ра ці о на ль но му ви ко ри с тан ню
ко ш тів для під ви щен ня ре зуль та ти -
в но с ті ро бо ти ко ле к ти ву ми уни ка є -
мо ви па д ків за три м ки у ви пла ті зар -
пла ти, своє ча с но отри му є мо від пу -
с к ні, до пла ти та над ба в ки за ін те н -
си в ність і на пру же ність пра ці. Ви ко -
на ні за вдан ня по уно р му ван ню умов
опла ти пра ці та по ряд ку її сти му лю -
ван ня, що за без пе чує мо ж ли вість
здій с ню ва ти до да т ко ве ма те рі а ль -
не сти му лю ван ня че рез вста но в -
лен ня над ба вок та до плат, зо к ре ма
за участь у під го то в ці мо но гра фі ч -
них до слі джень. Роз ро б ле но окре мі
по ло жен ня про по ря док ви хо ду на
пе н сію на ших на у ко вих і на у ко во� -
пе да го гі ч них пра ців ни ків, про умо -

ви і по ря док на дан ня ма те рі а ль ної
до по мо ги ад мі ні с т ра ці єю та проф -
ко мом, по ря док ком пе н са цій, на -
дан ня до по мо ги і пільг у ра зі ушко -
джен ня здо ро в’я або ро бо ти в осо -
б ли вих умо вах. Ус пі ш но ве деть ся
ро бо та з оздо ро в лен ня на ших спів -
ро бі т ни ків че рез са на то р но� ку ро р т -
не лі ку ван ня та від по чи нок на чо р -
но мор сь ко му уз бе реж жі.

Ана лі зу ю чи хід ви ко нан ня ді ю чо -
го Ко ле к ти в но го до го во ру, вже слід
роз по чи на ти ро бо ту з фо р му ван ня
про по зи цій до но во го Кол до го во -
ру, який бу де мо при йма ти че рез
пів ро ку. 

Щоб та ка ета п на в жит ті на шої
проф спі л ко вої ор га ні за ції по дія, як
зві т но� ви бо р на кон фе ре н ція, прой -
ш ла на ви со ко му ор га ні за цій но му
рі в ні та не ли ше ма к си ма ль но спри -
я ла за крі п лен ню на бу то го по зи ти в -
но го до сві ду, а й до по мо г ла по до ла -
ти іс ну ю чі в на шій проф спі л ко вій ді -
я ль но с ті тру д но щі, усу ну ти не до лі ки
і ви яви ти при хо ва ні ре зе р ви, проф -
ко мом бу ло про ве де но від по ві д ну
ор га ні за цій но� ме то ди ч ну ро бо ту. 

На до по мо гу проф ак ти ву під роз -
ді лів під го то в ле но ре ко ме н да ції до
зві т них до по ві дей про ф г ру по р гів з
на ці лен ням на те, щоб во ни мі с ти ли
не тіль ки уза галь не ну ін фо р ма цію
про всі ос но в ні ас пе к ти проф спі л -

ко вої ді я ль но с ті на рі в ні окре мої
про ф г ру пи, але й за чі па ли б пи тан -
ня, по в’я за ні з ді я ль ні с тю осві тян сь -
ких проф спі л ко вих ор га нів по ви рі -
шен ню со ці а ль но� еко но мі ч них про -
блем, які сто су ють ся га лу зі й су с пі -
ль с т ва в ці ло му. 

За вдя ки на да ним по ра дам до по -
ві да чі та уча с ни ки об го во рен ня зві т -
них до по ві дей ана лі зу ють на вча ль -
но� ви ро б ни чі ас пе к ти спі ль ної ро -
бо ти, ін фо р му ють про за про ва дже -
ні куль ту р ні та спор ти в но� ма со ві за -
хо ди, що ор га ні зо ву ва ли ся про тя -
гом ро ку скла дом про ф г ру пи або на
фа ку ль те ті, уза галь ню ють під су м ки
ро бо ти з ор га ні за ції до звіл ля, від -
зна чен ня осо б ли вих по дій, ви яв -
лен ня під три м ки та до по мо ги тим,
хто хво рів то що. Ін фо р ма ція для
ана лі зу пи тан ня про отри ма ну ма -
те рі а ль ну до по мо гу чле на ми тру до -
вих ко ле к ти вів, а та кож здій с не не
про тя гом ро ку оздо ро в лен ня або
лі ку ван ня за ви ді ле ни ми пу ті в ка ми
під го то в ле на проф ко мом для ко ж -
но го під роз ді лу. 

Окре мо слід на го ло си ти на то му,
що про ф г ру по р гам бу ло по ста в ле но
за вдан ня про ін фо р му ва ти ря до вих
чле нів проф спі л ки про те, що від бу -
ва єть ся за ме жа ми під роз ді лу в
проф спі л ко вій ро бо ті всі єї на шої ор -
га ні за ці ї. Са ме че рез про ф г ру по р гів
під роз ді лів є мо ж ли вим ре а ль но до -
не с ти си с те ма ти зо ва ну ін фо р ма цію
про те, що кон к ре т но здій с ню єть ся
у на шо му про фе сій но му осві тян сь -
ко му со ю зі на рі з них рі в нях. 

Сут тє ву до по мо гу в отри ман ні не
тіль ки си с те ма ти зо ва ної та уза -
галь не ної ін фо р ма ції про ро бо ту

проф спі л ко вих ор га нів всіх рі в нів,
але й в уна оч не ній фо р мі, ві ді грає
оно в ле на сте н до ва екс по зи ція, яку
під го то в ле но ке рі в ни ц т вом проф -
ко му у го ло вно му на вча ль но му ко р -
пу сі. На окре мих сте н дах роз мі ще -
но на оч ну ін фо р ма цію про ви ко нан -
ня ко ле к ти в них до го во рів в на шо му
Уні вер си те ті, про на пря м ки та ре -
зуль та ти по то ч ної ро бо ти з оздо -
ро в лен ня спів ро бі т ни ків та їх ді тей,
куль ту р но� ма со ві за хо ди, що про -
во дять ся на фа ку ль те тах, про хід
що рі ч ної Уні вер сі а ди та спор ти в ну
ро бо ту то що. Проф ком про до в жує
до кла да ти зу сил ля для по кра щен ня
ін фо р мо ва но с ті че рез роз мі щен ня
проф спі л ко вих сте н дів на ко ж ній
ка фе д рі та в ко ж но му під роз ді лі.

За вдя ки си с те ма ти зо ва ній у ме -
то ди ч них ма те рі а лах проф ко му ін -
фо р ма ції про ре зуль та ти ді я ль но с ті
га лу зе вої проф спі л ки та Фе де ра ції
проф спі лок Укра ї ни пе ре ва ж на бі -
ль шість до по ві да чів з по ста в ле ним
за вдан ням спра ви ла ся.

Для пе ре ва ж ної бі ль шо с ті – бі ль -
ше 80% про ф г ру по р гів — від бу ло ся
їх пе ре об ран ня на на сту п ний те р мін.
До свід проф ор гані за цій ної ді я ль но -
с ті, що на бу ва єть ся, на ко пи чу єть ся
ро ка ми, тим він і цін ний. Проф спі л -
ко ві збо ри ко ле к ти вів під роз ді лів та -
кож оби рають де ле га тів зві т но� ви -
бо р ної проф спі л ко вої кон фе ре н ції
(за кво тою пред ста в ни ц т ва 1 де ле -
гат від 5 осіб – для ка федр і 1 де ле гат
від 20 осіб – для ін ших під роз ді лів).
Ко же н під роз ді л ре ко ме н дує по од -
но му пред ста в ни ку до скла ду но во го
проф ко му. 

Під го то в ка зві т ної до по ві ді про
про ве де ну проф ко мом про тя гом
5 ро ків ро бо ту та кож іде до за ве р -
шен ня. 

С. Б. ПОГОРЄЛОВ,
за сту п ник го ло ви проф ко му.

Проф спі л ки уні вер си те ту го ту ють ся зві ту ва ти
Офіціоз

Від по ві д но до Ста ту ту Проф спі л ки пра ців ни ків осві ти і на у ки Укра ї ни в проф спі л ко вих гру пах під -
роз ді лів Уні вер си те ту від бу ва ють ся що рі ч ні зві т но� ви бо р ні збо ри. Зві ти і ви бо ри – на пру же на і від -
по ві да ль на по ра для проф спі л ко вих ор га ні за цій усіх рі в нів. Цьо го ро ку во ни осо б ли ві тим, що оби -
ра єть ся не тіль ки проф ак тив про ф г руп, але і ка н ди да ти до проф ко му та де ле га ти на зві т но� ви бо р ну
проф спі л ко ву кон фе ре н цію, яка скли ка єть ся раз на 5 ро ків та бу де  про ве де на в Ки їв сь ко му на ці о -
на ль но му еко но мі ч но му уні вер си те ті іме ні Ва ди ма Ге ть ма на на при кі н ці лю то го 2010 ро ку.
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Ло гі ч но по ча ти з ви зна чен ня да -
них ха ра к те ри с тик. На жаль, то ч ні і
чі т кі ви зна чен ня пе си мі с та і оп ти мі -
с та знай ти ду же скла д но. Най ча с ті -
ше во ни опи су ють ся че рез по рі в -
нян ня. Ці ка вим є та кий під хід ро сій -
сь кої вче ної Л.М. Рудницької. Во на
стве р джує, що фа к тор на яв но с ті у
лю ди ни оп ти мі з му чи пе си мі з му
зна чить не ме н ше , ніж йо го та ла н ти
чи ба жан ня. І дає ха ра к те ри с ти ки
цим ри сам ін ди ві да че рез кі ль ка ка -
те го рій.

По стій ність
Як що лю ди на ду має про не при -

єм но с ті  в ка те го рі ях «за в ж ди» і «ні -
ко ли», роз гля да ю чи їх як по стій но
ді ю чий фа к тор, то її стиль — по стій -
ний, пе си мі с ти ч ний. Як що вона ду -
має ка те го рі я ми «і но ді», «в остан ній
час», ко ри с ту єть ся об ме же ною те р -
мі но ло гі єю і вва жає, що не при єм -
но с ті но сять тим ча со вий ха ра к тер,
йо го стиль оп ти мі с ти ч ний. Пе си -
міст го во рить: «По с тій но в ме не
так!». Оп ти міст: «Мо же сьо го дні не -
вда лий день?».

Ши ро та
Як що по стій ність — ха ра к те ри с -

ти ка ча су, то ши ро та — про с то ро ва.
Пе си мі с ти зав жди да ють уні вер са -
ль не по яс нен ня сво їм не вда чам,
схи ль ні ка пі ту лю ва ти по всіх на пря -
мам, хоч не вда ча че кає їх в од ній
кон к ре т ній га лу зі. А оп ти мі с ти до -
три му ють ся кон к ре т но го по яс нен -
ня, то му во ни мо жуть ви яви тись
без по ра д ни ми в од ній га лу зі сво го
жит тя, але тве р до сто ять на но гах в
ін ших.

Пе р со на лі за ція
Мо ж на ска за ти, що це від по відь

на «про к ля те пи тан ня» хто вин ний?
Ко ли від бу ва ють ся не при єм но с ті,
пе си міст зви ну ва чує в них се бе,
зве р та ю чись все ре ди ну се бе, а оп -
ти міст — ін ших лю дей і об ста ви ни,
зве р та ю чись зо в ні. Ті, хто зви ну ва -
чу ють зо в ні ш ні об ста ви ни, не втра -

ча ють са мо по ва ги в не за до ві ль них
умо вах. В ці ло му, во ни бі ль ше по -
до ба ють ся со бі, ніж ті, хто ли ше се -
бе вва жає вин ним в сво їх не вда чах.

На дія
Це змі ша на ка те го рі я. Має лю ди на

на дію, чи ні, за ле жить від двох ви ще -
зга да них ка те го рій: ши ро ти і по стій -
но с ті. Ми с те ц т во на дії по ля гає в то -
му, щоб зу мі ти ви зна чи ти тим ча со ві і
кон к ре т ні при чи ни не вда чі. Пе си міст
ек с т ра по лює від чут тя без по ра д но с ті
в май бу т ньо му і роз ши рює ме жі в
про с то рі. На при клад: без на дій ність
— я ро зі слав 30  ре зю ме і не отри мав
жо д но го від гу ку; на дія — це всьо го
30  під при ємств з 300 в мо їй га лу зі.

Крім того, жит тя при но сить пе си -
мі с ту не до ста т ньо ра до с ті. І на ду м ку
вче но го, іс нує три га лу зі, де він ча с -
ті ше за все сти ка єть ся з не при єм но -
с тя ми. По �пе р ше, пе си міст ле г ше
впа дає в де пре сі ю. По �дру ге, йо го
фі зи ч не здо ро в’я мо же ви яви тись гі -
р ше, ніж слід. По �тре тє, він зав жди
до ся гає мен ших ус пі хів, ніж до зво -
ля ють йо го зді б но с ті. Як ба чи мо, пе -
р ші дві га лу зі від но сять ся до здо ро -
в’я і са мо по чут тя лю ди ни, а тре тя —
до йо го ка р’є ри. З цьо го мі с ця по -
чне мо де та ль ні ше.

Як же оп ти мізм і пе си мізм
впли ває на здо ро в’я і са мо по чут -
тя лю ди ни?

Бі ль шість ме ди ків схи ля ють ся до
то ч ки зо ру, що оп ти мізм — це по зи -
ти в не сві то сприй нят тя, «лі ки» для
змі ц нен ня здо ро в’я. Оп ти міст уміє
смі я ти ся в будь� якій си ту а ції, а сміх
— це по ту ж ні лі ки. Він ча с то вла ш то -
вує со бі свя та, шу кає при від для ра -
до с ті, ве се лить ся — і все це до по ма -
гає йо му не втра ча ти на ді ю. 

Оп ти мі с ти ра ді ють ко ж но му дню й
цим збе рі га ють своє здо ро в’я та про -

дов жу ють жит тя. Оп ти мі с ти ч не ста в -
лен ня до не ве се лої си ту а ції, жит тє -
стве р джу ю чі ду м ки мо жуть на віть змі -
ни ти спів від но шен ня хі мі ч них ре чо -
вин в ор га ні з мі. Ен до рфі ни, які ви ді -
ля ють ся клі ти на ми го ло вно го мо з ку,
впли ва ють на іму н ну си с те му лю ди -
ни, змі ню ють кі ль кість ко р ти зо лу в
кро ві та збі ль шу ють опір хво ро бам.
Тоб то,  іму н на си с те ма по чи нає пра -
цю ва ти з під ви ще ною си ло ю. 

Ці ви сно в ки вче них під тве р джу ють -
ся чи с лен ни ми до слі джен ня ми. На -
при клад, в 1997 ро ці в Да нії про во ди -
ло ся об сте жен ня 730 па ці є н тів з рі з -
ни ми за хво рю ван ня ми се р ця. І спо -
сте ре жен ня по ка за ли: у пе си мі с тів
імо ві р ність ви ни к нен ня ін фа р к ту мі о -
ка р да бу ла на 70% ви ще, а ймо ві р -
ність пе ред ча с ної сме р ті — на 60%
ви ще у по рі в нян ні з оп ти мі с та ми.
Хро ні ч ний пе си мізм озна чає по стій -
ний стрес, що при во дить до під ви ще -
но го ви ро б лен ня пе в них го р мо нів:
ад ре на лі ну та ко р ти зо лу. Ад ре на лін
під ви щує ар те рі а ль ний тиск, збі ль -
шує в’я з кість кро ві — все це ство рює
умо ви для роз ви т ку ін фа р к ту мі о ка р -
да. А ко р ти зол спри яє утво рен ню жи -
ро вих від кла день, осо б ли во в об ла с ті
жи во та, що та кож збі ль шує ри зик
роз ви т ку хво роб се р ця. 

Ці ка вим є та кож екс пе ри мент уче -
них за уча с ті 1250 лю дей, які ли шись
жи ви ми пі с ля пе ре не се но го ін фа р к -
ту мі о ка р да. Вче ні роз ді ли ли до слі -
джу ва них на три гру пи «ду же сум ні»,
«по мі р ко ва но сум ні» і «не су му ю чі».
Че рез 10 ро ків бу ло ви яв ле но на сту -
п ні по ка з ни ки сме р т но с ті в цих гру -
пах:

��50% ду же сум ні;
��42% по мі р ко ва но сум ні;
��35% не су му ю чі.
Крім то го, у хо ді об сте жень, що

про во ди лись  про тя гом три дця ти

п’я ти ро ків і спо сте рі га ли за сто ма
ви пу с к ни ка ми Га р ва р да, вста но в ле -
но,що пе си мі с ти ки да ють ку ри ти рі -
д ше, ніж оп ти мі с ти і ча с ті ше хво рі -
ють. Оп ти мі с ти, схи ль ні бра ти до лю
у вла с ні ру ки, з бі ль шою ймо ві р ні с тю
за йма ють ся про фі ла к ти кою і лі ку -
ван ням сво їх хво роб.

От же, зі здо ро в’ям і са мо по чут тям
все зро зу мі ло. 

А як йде спра ва із впли вом цих
фа к то рів на ро бо ту та ка р’є ру лю -
ди ни? 

Пси хо ло ги стве р джу ють, що очі ку -
ван ня не при єм но с тей, вла с ти ве пе -
си мі с там, є са ме по со бі по ту ж ним
стре со ге ним фа к то ром, осо б ли во в
умо вах на пру же но го ро бо чо го ри т -
му. У будь� якої лю ди ни бу ває час,
ко ли ро бо та стає не сте р п ною: у неї
опу с ка ють ся ру ки й во на не мов на -
ти ка єть ся на сті ну. Від то го, як лю ди -
на по во дить ся в цей мо мент, за ле -
жить її по да ль ший шлях: до без по ра -
д но с ті або пра це зда т но с ті, до не -
вда чі або ус пі ху. Оп ти мізм має вла с -
ти вість до по ма га ти в ро бо ті. Він під -
ви щує зда т ність до по до лан ня по -
чут тя спу с то ше но с ті, при чо му не
тіль ки в ін ди ві ду а ль но му по ряд ку,
але й на рі в ні ор га ні за цій. 

Ча с то при дба на в скла д ній си ту а -
ції без по ра д ність пе ре тво рю єть ся в
по в но ма с ш та б ну де пре сію, як що
лю ди на, яка по те р пі ла не вда чу —
пе си міст. У оп ти мі с тів не вда ча зви -
чай но по ро джує ли ше ко ро т ку де мо -
ра лі за ці ю.

У ба га тьох ор га ні за ці ях у США при
від бо рі спів ро бі т ни ків ви ко ри с то ву -
ють спе ці а ль ний опи ту ва ль ник, який
ви яв ляє схи ль ність до оп ти мі з му� пе -
си мі з му. На при клад, стра хо ва ком -
па нія «Metropolіtan Lіfe» ко ри с ту єть ся
та кою стра те гі єю: во на на й має тих
пре те н де н тів, які ви яви ли ся у вер х ній

тре ти ні спи с ку за на яв ні с тю оп ти мі з -
му. У той же час, 25% най більш пе си -
місти ч них ка н ди да тів не під ля га ють
на й ман ню, на віть як що во ни від мін но
прой ш ли всі ін ші те с ти.

Але не ва р то ду ма ти, що пе си мізм
аб со лю т но ма р ний. Ду же ча с то він
до по ма гає під три му ва ти ре а лізм,
яко го ми ду же по тре бу є мо. У ба га -
тьох до слі джен нях бу ло вста но в ле -
но, що лю ди з пе си мі с ти ч ним сти -
лем ми с лен ня в се ре д ньо му ма ють
тро хи ви щий ін те лект. Во ни на ба га -
то то ч ні ше, ніж оп ти мі с ти зда т ні оці -
ни ти мо ж ли во с ті сво го ко н т ро лю над
си ту а ці є ю. Уче ні го во рять, що пе си -
мі с ти сум ні ші, але му д рі ші. 

На ду м ку ві до мо го пси хо ло га М. Се -
лі г ма на, «ко м па нії не об хід ні свої пе -
си мі с ти, лю ди, які пре кра с но ін фо р -
мо ва ні про спра в ж ній стан ре чей.
Во ни зо бо в’я за ні зро би ти так, щоб
оп ти мі с ти не за бу ва ли про су во ру
ре а ль ність». Юри с ти, фі нан со ві ди -
ре к то ри, ін же не ри з тех ні ки без пе ки
—  це «про фе сій ні пе си мі с ти». «У ко -
ж но го з них по ви нне бу ти від чут тя,
що са ме ком па нія мо же со бі до зво -
ли ти, а що ста но вить не без пе ку. Їх ня
роль по пе ре джа ти. В ус пі ш но фу н к -
ці о ну ю чій ко р по ра ції по ви нні бу ти
оп ти мі с ти, мрій ни ки, то р го в ці та тво -
р ці. Але на чо лі ко р по ра ції по ви нен
сто я ти ди ре к тор до сить му д рий і до -
сить гну ч кий, щоб зба ла н су ва ти оп -
ти мі с ти ч не ба чен ня од них зі ско р бо -
т ним пла чем ін ших». 

А на за кін чен ня хо четь ся від зна чи -
ти, що оп ти мізм і пе си мізм важ ко в
со бі ви хо ва ти в зрі ло му ві ці. Уче ні го -
во рять, що най ча с ті ше ці ри си ко ре -
нять ся в уро дже ній схи ль но с ті й у сі -
мей но му ви хо ван ні. Але ско ре гу ва ти
ці ха ра к те ри с ти ки мо ж на. 

Як що ви оп ти міст — на ма гай те ся
бу ти стра те гі ч ним оп ти мі с том, а як -
що пе си міст — ви хо вуй те в со бі за -
хи с ний пе си мізм. 

І ба га тьох про блем зі здо ро в’ям і
ро бо тою ви змо же те бла го по лу ч но
уни к ну ти!

Оксана ЧУБ.

Ка р’є ра оп ти мі с та і пе си мі с та – в чо му рі з ни ця?
Іс то рію про скля н ку, яка для од ні єї лю ди ни є на по ло ви ну по ро ж ньою, а для ін шої — на по ло ви ну

по вною, за вдя ки ре к ла мі зна ють сьо го дні прак ти ч но всі. Це по рі в нян ня ча с то при во дить ся в при -
клад, ко ли мо ва йде про пе си мізм й оп ти мізм. Епі те та ми «о п ти міст» чи «пе си міст» ми без осо б ли -
вих роз ду мів ча с то на го ро джу є мо то го або ін шо го на шо го зна йо мо го. Але чи зна є мо ми, що та ке
оп ти мізм і пе си мізм на спра в ді? І як во ни впли ва ють на здо ро в’я лю ди ни та роз ви ток її ка р’є ри?

У стат ті йти ме роз мо ва про тре -
ні н го ве на вчан ня, що є, на мій по -
гляд, сти му лом для роз ви т ку ро зу -
мо во го по те н ці а лу. Тре нінг сти му -
лює про цес ми с лен ня, роз ви ває
зда т ність до са мо ана лі зу, фо р мує
об’ єк ти в не від но шен ня до ото чу ю -
чих нас ре а лій. За ма ло ди ви ти ся
на світ ши ро ко роз плю ще ни ми
очи ма та вва жа ти, що на по в не на
те о рі єю го ло ва ста не ті єю яс к ра -
вою зір кою, що по ка же на пря мок,
яко го по трі б но до три му ва ти ся,
кро ку ю чи у сві т ле май бу т нє. Але
од ні єї те о рії за ма ло. По трі б на
прак ти ка. Прак ти ка у ін тер ак ти в -
но му ре жи мі зі зво ро т нім зв’я з ком.
Про бле ма, об го во рен ня, ви сло в -
лен ня ду мок та ана ліз ін фо р ма ції
—  це ті фу н да ме н ти, на яких має
зво ди ти ся бу ді в ля осо би с ті с но го
та про фе сій но го роз ви т ку лю ди ни.
На вчан ня у фо р мі тре ні н гів більш
ефе к ти в не, аніж мо но лог од ні єї
лю ди ни, що на ма га єть ся до не с ти
до вас ін фо р ма ці ю. Є та кий сту -
де нт сь кий жарт: «Ле к ція –  це пе ре -
пи су ван ня кон с пе к ту ви кла да ча у
кон с пект сту де н та». На мою ду м ку,
у цьому є ча с т ка пра в ди. Ли ше

ча с т ка, то му що ле к цію ве де ви -
кла дач, який на сам пе ред є лю ди -
ною, а всі лю ди ни рі з ні …і ле к ції та -
кож. Під час тре ні н гів від бу ва єть ся
жи ва бе сі да між тим, хто на вчає, і
тим, ко го на вча ють, то му та кий
про цес на вчан ня більш ефе к ти в -
ний. Ін фо р ма ція не ли ше сприй ма -
єть ся, але і ана лі зу єть ся, як що мо ж-
ли во так ска за ти «пе ре т ра в лю єть -
ся мо з ком». А ко ли у мо з ка ви ни ка -
ють про бле ми  із тра в лен ням, а
про с ті ше ка жу чи, втра ча єть ся зда -
т ність до ана лі зу ін фо р ма ції, що
над хо дить із зо в ні, по чи на ють ся
про бле ми. А про бле ми по трі б но
ви рі шу ва ти. Ні ко му не по до ба єть -
ся жи ти із про бле ма ми, зав жди
йде по шук шля хів їх ви рі шен ня. А
по міч у ви рі шен ні про блем –  жи ве
спі л ку ван ня. Ак ти ві зу єть ся ваш ро -
зум, за ді я ні і зір, і слух, і мо в лен ня.
Об мі р ку ва ти, за но ту ва ти, про ана -
лі зу ва ти, ви сло ви ти вла с ну ду м ку,
ви слу ха ти ду м ки ін ших. Що мо же
бу ти ле г ше? Та не все так про с то.
Де ко му важ ко ско н це н т ру ва ти ся
на те мі, що об го во рю єть ся, де ко -
му важ ко про ве с ти конс тру к ти в -
ний ана ліз, а ін ші вза га лі не ма ють

вла с ної ду м ки або не мо жуть її ви -
сло ви ти. Але ж це не при ро д но і
по трі б но все це вмі ти. Ко ж на лю -
ди на —  не по в то р на ін ди ві ду а ль -
ність і про цес ми с лен ня у всіх рі з -
ний. Так чо му ж не по ді ли ти ся ду м -
ка ми з ін ши ми, чо му ж під су про во -
дом ква лі фі ко ва но го фа хі в ця не
знай ти шля хи ви рі шен ня про бле -
ми і не при йти до правильною рі -
шен ня, якої б про бле ми це не сто -
су ва ло ся? Так, мо ж на тре ну ва ти
вла с ний мо зок са мо стій но, але
ефе к ту при йдеть ся че ка ти до в ше.
А лю ди на� іс то та ква п ли ва, во на
ба жає все і од ра зу. Пе да го гі ка, за
сло ва ми ге роя кни ги Бо ри са Аку ні -
на, го ло вна із на ук, і са ме то му без
вчи те ля не обі йти ся. То му чо му ж
не ско ри с та ти ся ти ми мо ж ли во с -
тя ми, що на да ють ся уні вер си те -
том, сту де н том яко го ви є? Від ві -
дуй те тренінги. Знань мо ж на на бу -
ти, про те го ло вне — це ми с ли ти.
Ви тра ти те мі ні мум часу, а отри ма -
є те ма к си мум кори с ті. Та ке спів від -
но шен ня у наш час рі д ко зу стрі неш.

Тетяна МОЗГОВА,
студентка V курсу, 

ОЕФ.

Сти му ля ція ро зу мо во го про це су

«ПЕРСПЕКТИВА»
Центр зв’я з ків з ро бо то да в ця ми та спри ян ня

пра це вла ш ту ван ню сту де н тів «ПЕ Р С ПЕ К ТИ ВА»

ЗА ПРО ШУЄ СТУ ДЕ Н ТІВ ДО УЧА С ТІ В ТРЕ НІ НГ� КУ Р САХ

ТЕХ НО ЛО ГІЇ ЕФЕ К ТИ В НОЇ ОР ГА НІ ЗА ЦІЇ ПО ШУ КУ РО БО ТИ

По ча ток тре ні нг� ку р сів пла ну єть ся 
з 8 лю то го 2010 ро ку

та з 12 кві т ня 2010 ро ку
Слід куй те за ого лен ня ми Центру «Пе р с пе к ти ва»!

Про гра ма тре ні нг� ку р су роз ра хо ва на на 6 за нять 
(по 1,5 го ди ни 2 ра зи на ти ж день)

Щоб ста ти уча с ни ком тре ні нг� ку р сів Вам не об хід но:

1. Зве р ну тись до Інтернету за ад ре сою: www.perspectiva.kneu.kiev і
за по в ни ти Ан ке ту  для тих хто ці ка вить ся пи тан ня ми пра це вла ш ту ван ня,
або зве р ну тись в Центр «Пе р с пе к ти ва» і за по в ни ти Ан ке ту в па пе ро во -
му ви гля ді.

2. По да ти за по в не ну ан ке ту в Центр «Пе р с пе к ти ва».

Час за нять бу де ви зна че но згі д но з по ба жан ня ми сфо р мо ва ної гру пи

Умо вою ре єст ра ції про участь є за по в не на ан ке та

Ад ре са Центру «Пе р с пе к ти ва»:
кі м на та 141 в Цен т ра ль но му ко р пу сі КНЕУ, тел. 456�05�66, 456�06�08
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Ні пе ред ким не ста неш спи ну гну ти,
Не від да си ся во ро гу в ясу,
Як що ти зміг, то ва ри шу, зба г ну ти
Сво го На ро ду ве лич і кра су.

В.Си мо не н ко

Ма є мо, що ма є мо…

Не від’ єм ним еле ме н том га р де -
ро бу укра ї н ця впро довж остан ніх
90 ро ків ста ли «ро же ві оку ля ри».
Одя г нув їх укра ї нець не з вла с ної
во лі, про те сьо го дні во ни вже на -
сті ль ки при жи ли ся, що без них він
не мо же сту пи ти і кро ку. Ці ча рі в ні
оку ля ри за хи ща ють від су во рих бу -
д нів, до по ма га ють ста ви ти ме н ше
за пи тань та да ва ти ба га то обі ця -
нок, во ни по стій но вка зу ють нам
шлях до ком п ро мі сів та по сту пок,
за хи ща ють від про ме нів від по ві да -
ль но с ті, яки ми ся ють на ші вчи н ки,
а го ло вне, одя га ю чи їх, ми ві ри мо
всьо му, що нам го во рять, і за бу ва -
є мо, що ж та ке пра в да. 

Про те спра в ж ній па т рі от зав жди
ди вить ся на ре чі ре а ль но. То му ми
хо че мо по гля ну ти на жит тя, що
скла ло ся Укра ї ні, ши ро ко від кри -
ти ми очи ма і сприй ня ти все та ким,
яким во но є на спра в ді. За про шу є -
мо вас у по до рож сте ж ка ми іс ти ни.

Бу ду чи кон к ре т ни ми, хо че мо ви -
ді ли ти ос но в ні ри си, що при та ман -
ні еко но мі ці Укра ї ни сьо го дні. 

На ші по лі тич ні лі де ри по лю б ля -
ють хва ли ти ся ви со ки ми те м па ми
зро с тан ня ВВП. Дій с но, впро довж
остан ніх 6 ро ків ВВП зро с тав в се -
ре д ньо му на 7,4%, що бу ло спри -
чи не но зро с тан ням при ва т но го
спо жи ван ня та під ви щен ням цін на
укра ї н сь кі ме та ли, що ста но в лять
40% від екс по р ту. Про те в 2008р.
ВВП усе ще ста но вив 74% від ВВП
1990р.

Ра зом із ВВП в Укра ї ні стрі м ко
зро с тає ін фля ці я. Впро довж
остан ніх 5 ро ків її по ка з ник впе в -
не но три ма єть ся ви ще 10%, а в
ми ну ло му ро ці він ста но вив аж
22%. Та ка те н де н ція се р йо з но
зме н шує ре а ль ні до хо ди на се лен -
ня. А та ча с ти на до хо ду, що вці лі ла
від ін фля цій но го ти с ку, зна ч ною
мі рою ви тра ча єть ся на фі нан су -
ван ня за ру бі ж них еко но мік, адже
укра ї н ці спо жи ва ють іно зе м ні кре -
ди ти і ви тра ча ють свої ко ш ти на ім -
по р т ні то ва ри, що за по ло ни ли
укра ї н сь кий ри нок. 

На шій дер жа ві при та ман ний
хро ні ч ний де фі цит бю дже ту, який
був спри чи не ний роз ри вом го с по -
дар сь ких зв’я з ків ра зом з роз па -
дом СРСР, га ло пу ю чою ін фля ці єю
та зро с тан ням ви трат на фі нан су -
ван ня зби т ко вих під при ємств без
під ви щен ня їх ньої про ду к ти в но с ті.
Ва р то за зна чи ти, що 60% бю дже ту
йде що рі ч но на ви пла ту пе н сій. Ще
18% ви тра ча єть ся на об слу го ву -
ван ня дер жа в но го бо р гу. А ті 22%,
що за ли ши лись, по трі б но ще роз -
ді ли ти на роз бу до ву ін фра стру к ту -
ри, охо ро ну здо ро в’я, роз ви ток на -

у ки та осві ти, під три ман ня в то ну сі
боє зда т ної ар мії та ще ба га то ін -
ших ва ж ли вих пи тань. А між ін шим,
Укра ї на за ймає 1 мі с це у сві ті за кі -
ль кі с тю ви да них ди п ло мів про ви -
щу еко но мі ч ну осві ту…

На до по мо гу Дер жа в но му бю -
дже ту при хо дить бю джет роз ви т ку,
який іс нує від по ві д но до за ко ну
Укра ї ни «Про мі с це ве са мо вря ду -
ван ня в Укра ї ні» (ст. 63) та Бю дже -
т но го ко де к су Укра ї ни (ст. 71),
про те ви ко лись про ньо го чу ли?...
А от в Япо нії є ін ве с ти цій ний бю -
джет, який ста но вить 2/3 по рі в ня -
но з дер жа в ним бю дже том і дій с но
ви ко нує фу н к ції роз ви т ку еко но мі -
ки. 

Що ж сто су єть ся по да т ко вої си -
с те ми Укра ї ни, то їй при та ман на
від су т ність на у ко во об ґру н то ва но -
го об ра ху ван ня роз мі ру по да т ко -
вих ста вок. Та кож ДПА про гре сує у
вве ден ні ін но ва цій, на при клад, зо -
бо в’я зан ня під при ємств спла чу ва -
ти по да т ки на рік впе ред або ж
указ від 4 ли п ня 2008 ро ку №444,

згі д но з яким вста но в лю єть ся се -
ре д ньо га лу зе вий рі вень по да т ко -
вої від да чі. Та ким чи ном, є не об -
хід ний мі ні мум, який тре ба зі бра -
ти, але не ва ж ли во як.

Ми жи ве мо в кра ї ні, в якій чи се ль -
ність на се лен ня за ро ки не за ле ж но -
с ті зме н ши лась на 6 млн. чол. І що -
ро ку Укра ї на втра чає в се ре д ньо му
200�250 тис. спів ві т чи з ни ків. Тіль ки
в на шій кра ї ні мі ні ма ль на пе н сія ни -
ж ча за про жи т ко вий мі ні мум. Ли ше
укра ї н сь кий уряд мо же про по ну ва -
ти но си ти жі н кам всьо го 2 су к ні
впро довж 8 ро ків (від по ві д но до
спо жи в чо го ко ши ка) і пра г ну ти під -
ви щи ти пе н сій ний вік ви ще се ре д -
ньої три ва ло с ті жит тя гро ма дян
(Укра ї на за ймає 113 мі с це у сві ті за
три ва лі с тю жит тя: в се ре д ньо му 66
ро ків; у чо ло ві ків – 61,6 ро ків, у жі -

нок – 72,8 ро ків). Ми «за во ю ва ли»
сві то ву пе р шість у вжи ван ні ал ко го -
лю се ред ді тей та мо ло ді.

В на шій дер жа ві ка пі тал 130
укра ї н сь ких до ла ро вих мі ль я р де -
рів та мі ль йо не рів в 3 ра зи бі ль -
ший, ніж бю джет. Ра зом з тим,
30% на се лен ня пе ре бу ває за ме -
жею бі д но с ті, а за опи ту ван ням
84% вва жа ють се бе бі д ни ми. 

При гні чує і той факт, що ко жен
дру гий шлюб в Укра ї ні роз па да є ть ся. 

Під су мо ву ю чи все ви ще ска за не,
ва р то на ве с ти сло ва од но го еко но -
мі с та що до еко но мі ч ної мо де лі
Укра ї ни: «…в Укра ї ні сфо р му ва -
лась ви кри в ле на, від кри та для кру -
тій сь ких схем і зо в ні ш ніх ін те ре сів,
гло ба ль но про гра ш на й не спро мо -
ж на до са мо ево лю ції олі га р хо� -
про ле тар сь ка со ці а ль но� еко но мі ч -
на мо дель». 

І це все? За 18 ро ків не за ле ж но с -
ті? Зві с но ж ні. Су діть са мі. Зі шкі -
ль них ро ків ми по стій но чу є мо, що
Укра ї на за ймає ви гі д не гео по лі ти ч -
не по ло жен ня. І хоч якою б ба на ль -
ною ця фра за не бу ла, це дій с но
так. Укра ї на – ве ли ка тра н зи т на
дер жа ва, че рез те ри то рію якої
транс по р ту єть ся з Ро сії і Се ре д ньої
Азії в Єв ро пу 72% га зу і 40% на ф ти.

В Укра ї ні не тіль ки ко с мі ч ні ці ни,
по да т ки і ме ри, а ще й по ту ж на ко с -
мі ч на га лузь. Укра ї на по сі дає 3 мі с це
у сві ті за кі ль кі с тю за пу с ків ра ке то -
но сі їв. Май же за 15 ро ків на пру же ної
ро бо ти На ці о на ль но го ко с мі ч но го
аге нт с т ва Укра ї ни та під при ємств
укра ї н сь кої ко с мі ч ної га лу зі за без -
пе че но 100 пу с ків ра кет� но сі їв, ви -
ве де но в ко с мос бі ль ше 200 ко с мі ч -
них апа ра тів на за мо в лен ня 10 кра їн.

Не зва жа ю чи на те, що ви ро б ни чі
фо н ди га лу зей, які бу ли про ві д ни -
ми в УРСР, вже зно ше ні на 70%, ін -
те ле к ту а ль ний по те н ці ал на ції ще
не ви че р па но. 

А оспі ва на в на род ній тво р чо с ті
укра ї н сь ка пра це лю б ність та лю -
бов до зе м лі? Ка на д ці не для га р -
но го слі в ця стве р джу ють, що від -
ро джен ням сво го АПК во ни за вдя -
чу ють са ме укра ї н цям. За га ль но ві -
до мо, що укра ї нець – уні вер сал з
ши ро ким ко лом знань та зда т ні с тю
при йма ти не ста н да р т ні рі шен ня.

По при ске п ти ч ні на строї та еко -
но мі ч ну кри зу факт за ли ша єть ся
фа к том: в Укра ї ні бу де Єв ро�2012.
І, чи не впе р ше в на шій не за ле ж ній
іс то рії, Укра ї на отри ма ла шанс
зро би ти не один крок впе ред і два
на зад. Це шанс роз бу ду ва ти ін -
фра стру к ту ру, здо бу ти до ві ру ін ве -
с то рів і змі ни ти ре пу та цію Укра ї ни
як бі д ної та ко рум по ва ної дер жа ви
(десь по бли зу Ро сії) на ши ро ке ви -
знан ня не тіль ки на сві то вій аре ні,
а й у сві до мо с ті нас, укра ї н ців. 

Що ж, ма є мо, що ма є мо…

Укра ї н сь ке еко но мі ч не…
ди во?

Укра ї на як і бі ль шість кра їн сві ту є
екс по р то о рі є н то ва но ю. Од нак в
стру к ту рі екс по р ту про ду к ція ви со -
ко те х но ло гі ч них га лу зей за ймає ли -
ше – 4,4%, а се ре д ньо �ни зь ко те х но -
ло гі ч них га лу зей – 56,7%, це на ша
за лі з на ру да, до б ри ва і про кат. Та -
ким чи ном екс порт Укра ї ни до в го -
стро ко во не кон ку рен то спро мо ж ний,
у йо го стру к ту рі від бу ва єть ся ско ро -
чен ня  і так не зна ч ної ча с т ки про ду к -
ції з ви со кою до да т ко вою ва р ті с тю.

Ефе к ти в ність вза є мо дії зі сві том
та кож про яв ля єть ся в по то ках іно -
зе м них та за ко р дон них ін ве с ти цій.
Пря мих іно зе м них ін ве с ти ції в
Укра ї ну на 01.01.2009 р. на да но
35,7 млрд. дол., з яких: 

��21,5% (7,6 млрд. дол.) – Кіпр, 
��17,9% – Ні ме ч чи на, 
��8,9% – Ні дер ла н ди,
��5,2% – Ро сі я. 

Навіть дивна економіка 
здатна на економічне диво!

30 жо в т ня в уні вер си те ті від бу ла ся сту де нт сь ка ле к ція� ек с пе ри мент з те ми «О со б ли во с ті фі нан -
со вої си с те ми Укра ї ни», в ра м ках ку р су «Фі на н со ві си с те ми за ру бі ж них кра їн». Ле к цію від ві да ли не
тіль ки слу ха чі цьо го ку р су, а й всі ба жа ю чі. Під на у ко вим ке рі в ни ц т вом ви кла да ча ка фе д ри між на -
ро д них фі нан сів В.В. То ка ря  двоє сту де н тів сум лін но до слі ди ли ма ло ві до мі ас пе к ти укра ї н сь кої
еко но мі ки. До ва шої ува ги про по ну єть ся кон с пект ці єї ле к ці ї.

Продовження на 7 стор.
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А з Укра ї ни за ру бі ж ні ка пі та ло вк -
ла ден ня скла ли 6,1 млрд. дол., із
яких 94% (5,8 млрд. дол.) – на Кіпр,
1,6% – в Ро сі ю. Чи не здо га ду є -
тесь, зві д ки Кіпр бе ре гро ші на ін -
ве с ту ван ня в Укра ї ну?

До свід ін ших кра їн до во дить, що
по ту ж ним за со бом за лу чен ня ка пі -
та лу, як іно зе м но го, так і ві т чи з ня -
но го, є ство рен ня ві ль них еко но мі -
ч них зон (ВЕЗ). За весь час іс ну -
ван ня в Укра ї ні ві ль них еко но мі ч них
зон за лу че но 12,2% ін ве с ти цій від
за пла но ва но го об ся гу, ство ре но та
збе ре же но 35% ро бо чих місць.
Най бі ль ше ін ве с ти цій за лу че но у
Дон бас — 53,7% від за га ль но го об -
ся гу. Ли ше чверть з них — іно зе м ні.
Бі ль шість про е к тів при па да ло на
тра ди цій ні для Укра ї ни га лу зі — ме -
та лу р гію, бу ді в ни ц т во, ву гі ль ну
про ми с ло вість. Ви сно вок єди ний –
у нас ця мо дель по ки що впро ва -
джу єть ся без гра мо т но і му т но. 

Ру шій ною си лою еко но мі ки і со -
ці а ль но го про гре су в за хі д них кра -
ї нах є ба н ків сь ка сфе ра і ма лий та
се ре д ній бі з нес. В той час як у нас
во ни є найу ра з ли ві ши ми мі с ця ми,
то му са ме во ни по тре бу ють осо б -
ли вої ува ги, як з бо ку вла ди, так і
гро ма дян.

Ва р то за зна чи ти, що в Укра ї ні ді -
ють 184 ба н ки, з яких 51 – з іно зе -
м ним ка пі та ло м. По ши ре ною є ду -
м ка, що іно зе м ні ба н ки при но сять
на наш ри нок но ві ме то ди ро бо ти,
про це ду ри і тех но ло гі ї. На спра в ді,
за хі д ні ба н ки впро ва джу ють в
Укра ї ні ли ше те, що на мі с це во му
ри н ку мо же пра цю ва ти ефе к ти в но.

Ба н ків сь кий се к тор став від пра -
в ним пун к том еко но мі ч ної кри зи в
Укра ї ні. Цей про цес про хо див за
на сту п ним сце на рі єм:

1) Під ви щен ня впро довж 5 ро ків
зар плат і пе н сій за ра ху нок опо да -
т ку ван ня зро с та ю чо го ім по р ту.

2) Змі ц нен ня ку р су гри в ні до
4,86 на ве с ні 2008 р. – шту ч не зро -
с тан ня до хо дів на се лен ня.

3) Зріс по пит, який ві т чи з ня на
про ми с ло вість не мо г ла за без пе -
чи ти, то му лю ди  ви тра ча ли свої
до хо ди на за ко р дон ні то ва ри – де -
фі цит то р гі ве ль но го ба ла н су роз -
ши ри в ся до 17,7 млрд. дол.

4) Де фі цит по кри ва в ся ко ш та ми
іно зе м них кре ди то рів і ін ве с то рів,
80% цих сум пі ш ли в ба н ків сь кий
се к тор. Ці по зи ки бу ли на пра в ле ні
на кре ди ту ван ня все ре ди ні Укра ї ни.
В пе р шу чер гу, на фі нан су ван ня по -
ку пок ім по р т них то ва рів у кре дит.

5) Во се ни на ста ла кри за – зу пи -
ни лось кре ди ту ван ня на між на ро д -
них ри н ках. Від су т ність зо в ні ш ніх
по зик, які по кри ва ли ве ли че з ний
де фі цит то р го во го ба ла н су, при -
зве ла до ма с ш та б ної де ва ль ва ції
гри в ні.

6) Ма со ве ви лу чен ня гри в не вих
вне с ків – НБУ при пи нив ви да чу де -
по зи тів.

7) Ко ме р цій ні ба н ки зу пи ни ли
кре ди ту ван ня фірм  і ви ма га ють
по ве р нен ня кре ди тів для ви пла ти
об слу го ву ван ня де по зи тів.

8) Бо р ги від да ють са ме но р ма -
ль но� пра цю ю чі під при єм с т ва –
зме н шен ня обі го вих ко ш тів під -
при єм с т ва.

9) Ско ро чен ня ви ро б ни ц т ва –
для збе ре жен ня ре н та бе ль но с ті
ви ро б ни ки під ви щу ють ці ни.

А які ж за хо ди вжи ває вла да?
Най по пу ля р ні ший – це ре фі на н су -
ван ня, але про бле ма по ля гає в то -
му, що ці ко ш ти (180 млрд. грн.

отри ма них від НБУ) ба н ки на пра в -
ля ють не в ре а ль ний, а у фі нан со -
вий (ві р ту а ль ний) се к тор. Цим во -
ни про до в жу ють на гро ма джу ва ти
не ви рі ше ні про бле ми по ви да чі де -
по зи тів, піль го во му кре ди ту ван ні
ма ло го бі з не су, під ви щен ню лі к ві -
д но с ті. Ба н ки отри му ють при бу т ки
за вдя ки спе ку ля ці ям на ва лю т них
ку р сах і че рез ко ро т кий строк зно -
ву по тре бу ють до по мо ги уря ду.  

Ін шим спо со бом по ря ту н ку ба н -
ків є на ці о на лі за ці я. Так у дер жа в -
ну вла с ність пе ре йш ли «У к р га з -
банк», «Ро до від Банк» і банк «Ки їв».
Їх мо ж на спе ці а лі зу ва ти або за ли -
ши ти уні вер са ль ни ми і по ве р ну ти
до них до ві ру, щоб по тім ре а лі зу -
ва ти, як  це ро бить швей цар сь кий
уряд з UBS.

По рі в ню ю чи про гра ми роз ви т ку
ма ло го бі з не су в Єв ро пі й в Укра ї ні,
ва р то зве р ну ти ува гу на те, що
прак ти ч но в ко ж ній ци ві лі зо ва ній
кра ї ні ма лий бі з нес по чи на єть ся з
вла с но го, сі мей но го ка пі та лу. На -
при кі н ці 80�х — по ча т ку 90�х в
укра ї н ців бу ло ві ді бра но 89 млрд.
ру б лів на ра ху н ках Оща д ба н ку.
Цих ко ш тів ви ста чи ло б для роз ви -

т ку ма ло го бі з не су єв ро пей сь ко го
рі в ня.

Як що скла с ти рей тинг про блем,
із яки ми сти ка ють ся ма лі під при -
єм ці, то за ре зуль та та ми опи ту -
ван ня, про ве де но го у 2007 ро ці
фа хі в ця ми Між на ро д ної фі нан со -
вої ко р по ра ції, ос но в ни ми пе ре -
шко да ми в ді я ль но с ті МП бу ли: 

��ве ли ка кі ль кість по да т ків; 
�� ве ли ка кі ль кість лі це н зо ва них

ви дів ді я ль но с ті;
�� пе ре ві р ки дер жа в ни ми ор га -

на ми; 
�� скла д ність отри ман ня кре ди -

ту; 
�� не узго дже ність но р ма ти в но� -

пра во вих ак тів;
��тиск з бо ку кри мі на ль них еле -

ме н тів;
Зо се ре ди мо ува гу на двох

остан ніх пун к тах. Так, сьо го дні під -
при єм ни ць ка ді я ль ність в Укра ї ні
ре гу лю єть ся 32 за ко на ми, 22 по -
ста но ва ми уря ду, 14 ука за ми Пре -
зи де н та й со т ня ми на ка зів та ін -
стру к цій мі ні с терств та ін ших
центра ль них ор га нів ви ко нав чої
вла ди. Тіль ки впро довж 2001—
2007 ро ків у ці за ко но да в чі ак ти бу -
ло вне се но по над ти ся чу змін і до -
по в нень, які су пе ре чи ли од не од -
но му й чин ним но р мам. Хі ба в змо -
зі ма лий під при ємець пра ви ль но
орі є н ту ва ти ся в цьо му за ко но да в -
чо му по лі? 

Рей дер с т во в Укра ї ні має свій
вла с ний ха ра к тер. Укра ї н сь ке рей -
дер с т во – про ти ле ж ність єв ро пей -
сь ко му,  у нас цей про цес но сить
амо ра ль ний та кри мі на ль ний ха ра -
к тер і є на ці о на ль ною за гро зо ю.
Рей де рам без рі з ни ці, що за хо п -

лю ва ти, на віть за вод по ви пу с ку
яли н ко вих іг ра шок. Го ло вне – ово -
ло ді ти, зла ма ти, про да ти зе м лю…

Чи ва р то го во ри ти про ко ру п -
цію?… Укра ї на за ймає 118 мі с це
се ред 180 кра їн сві ту за рі в нем
про ти дії ко рум по ва но с ті.

Від по ча т ку кри зи в Укра ї ні на
сьо го дні зба н к ру ти ли бли зь ко
40% ма лих під при єм ців, а се ре д -
ній рі вень ухи лен ня від по да т ків
ста но вить бли зь ко 40%, за не офі -
цій ни ми да ни ми — 57%, за зна ча -
ють у Пар тії ма ло го і се ре д ньо го
бі з не су. 

«Хто має сте р жень, 
той не зі гне ть ся…»

Ми хо че мо по ка за ти на ше ба -
чен ня ви хо ду Укра ї ни з си ту а ції,
що скла ла ся за ро ки не за ле ж но с ті.

Перш за все, дер жа во тво р чі рі -
шен ня по ви нні ґру н ту ва ти ся на
гли бо ких знан нях та про фе сій но му
до сві ді. По нят тя «гро ма дян сь кий
обо в’я зок» не має бі ль ше бу ти ілю -
зо р ним та по пу лі ст сь ким, а за вчи -
н ка ми має зав жди сто я ти від по ві -
да ль ність.

Уяві мо, що на ша еко но мі ка – це
храм. От же, знан ня – це фу н да мент.
Сті на ми на шо го хра му бу дуть роз -
ви не на ба н ків сь ка си с те ма, но ві т ні
тех но ло гії, ма лий бі з нес та АПК.

А як же зве с ти ці сті ни?
Мі н істерство фінансів та

Націо�нального Банку України по ви -
нні роз ро би ти спе ці а ль ні на ці о на ль ні
про гра ми кре ди ту ван ня, зо к ре ма, і за
ра ху нок ре фі на н су ван ня Нац бан ку,
тим па че, що та кий до свід в Укра ї ни є.
Са ме за вдя ки спе ц п ро г ра мі ре фі на н -
су ван ня Нац бан ку в 2004 ро ці бу ли
до бу до ва ні Хме ль ни ць ка і Рі в нен сь ка
АЕС, а та кож до ро га Ки їв—Оде са.

Укра ї н сь ка вла да сьо го дні во ло -
діє ін стру ме н том для по до лан ня
не га ти в них те н де н цій у про ми с ло -
во с ті – держ бан ка ми, яких сьо го -
дні вже п’ять. І, схо же, це не ме жа.
Як їх ви ко ри с та ти? 

1) Для то го, щоб за пу с ти ти ме -
ха нізм сти му лю ван ня ви ро б ни ц т ва
че рез держ бан ки, до ста т ньо під го -
ту ва ти гра мо т ну стра те гію їх ньої
ро бо ти і спря му ва ти ре сур си, що
ви ді ля ють ся на ре фі на н су ван ня,
на кре ди ту ван ня клю чо вих га лу зей
еко но мі ки за ни ж чи ми ста в ка ми,
ніж ко ме р цій ні ба н ки.

2) За до по мо гою держ бан ків
Уряд міг би ство ри ти про гра му з
фі нан су ван ня ім по р то за мін них ви -
ро б ництв, сти му лю ва ти екс порт,
кре ди ту ва ти ма лий бі з нес. 

3) Од но ча с но з ци ми ді я ми Уряд
і ВР по ви нні кон це н т ру ва ти ся на
по да т ко вій ре фо р мі і на да ти по -
сла б лен ня для бі з не су. 

Про ві д ним на пря мом в про це сі
пе ре хо ду Укра ї ни до ін но ва цій но го

роз ви т ку має ста ти по ліп шен ня ін -
ве с ти цій но го клі ма ту в Укра ї ні.
Клю чо вим за со бом на цьо му шля -
ху є, на на шу ду м ку, зві ль нен ня від
опо да т ку ван ня ті єї ча с ти ни при бу -
т ку, що ви тра ча єть ся на ін но ва цій -
ні про е к ти.

В Укра ї ні є ба га то но ві т ніх тех -
но ло гій, які зда т ні в ко ро т кий те р -
мін які с но впли ну ти на еко но мі ку
кра ї ни та дій с но ви ве с ти її в лі де ри
в де яких се г ме н тах сві то во го ри н -
ку. На при клад, аг ре гат Ло ма кі на –
ви пла в ка ста лі і ча ву ну без ви ко ри -
с тан ня зви чай них ене р го ре су р сів,
що зна ч но зме н шує со бі ва р тість та
під ви щує про ду к ти в ність ви ро б ни -
ц т ва. На жаль, бі ль шість цих ін но -
ва цій про да ють ся за ко р дон без
збе ре жен ня прав вла с но с ті. 

Од ним з най не о б хі д ні ших еле ме -
н тів ін но ва цій но го шля ху є ви со ко -
ква лі фі ко ва ний ка д ро вий по те н ці -
ал. То му в шко лах вчи те лі ма ють
ви яв ля ти та роз ви ва ти зді б но с ті
ко ж но го окре мо го уч ня. Та кож
потрібно на слі ду ва ти до свід що до
об’єднання на у ко во� те х но ло гі ч но -
го по те н ці а лу  навчальних  за кла дів
рі з но го рі в ня ак ре ди та ції і тех но ло -
гі ч но го по те н ці а лу про ми с ло вих
під при ємств. Ор га ні за цій ни ми фо -
р ма ми та ких об’ єд нань є на у ко ві та
тех но ло гі ч ні па р ки та бі з нес� ін ку -
ба то ри. Фу н да ме н том і орі є н ти ром
є, без пе ре ч но, фо р му ван ня і ре а лі -
за ція в за зна че ній сфе рі ді є вої дер -
жа в ної по лі ти ки, що ба зу єть ся на
ком пле к с них до в го стро ко вих про -
гно зах тех но ло гі ч но го роз ви т ку та
стру к ту р ній пе ре бу до ві еко но мі ки. 

Для ско ро чен ня ча су між роз ро -
б кою та ши ро ким ви ко ри с тан ням
ін но ва цій про по ну є мо впро ва джу -
ва ти ін но ва ції на де р ж пі д п ри єм с т -
вах, щоб ви про бу ва ти їх ефе к ти в -
ність і до ве с ти не об хід ність для бі -
з не су. Для цьо го ак ти ві зу єть ся
спів пра ця між НА НУ, Па те н т ним
бю ро, Фо н дом де р ж май на, ви на хі -
д ни ка ми і ма р ке то ло га ми.

Для за лу чен ня іно зе м них ін ве с -
ти цій та укра ї н сь ко го ка пі та лу з
оф шо р них ра ху н ків про по ну є мо
ви ко ри с та ти ВЕ Зи. Для цьо го не -
об хід но зро би ти на сту п ні кро ки:

– Впо ря д ку ва ти і вдо с ко на ли ти
за ко но да в чу ба зу фу н к ці о ну ван ня
ВЕЗ і тех но па р ків, по за як по да т ко -
вий ре жим бі ль шо с ті зон ви зна ча в -
ся окре ми ми за ко на ми або ука за -
ми. Яки хось спе ци фі ч них ви мог до
ком па ній, що ба жа ли ста ти су б’єк -
та ми ВЕЗ, не ви су ва ло ся.

– Про во ди ти ста бі ль ну і по слі до в ну
по лі ти ку дер жа ви що до «зон». Ре -
зуль та ти до слі джень Ра ди з ви вчен ня
про ду к ти в них сил Укра ї ни за сві д чи -
ли, що ні яких бю дже т них транс фе р тів
на роз ви ток зо на ль них утво рень вза -
га лі не здій с ню ва ло ся. На при клад,
Ки тай зміг за лу чи ти ін ве с то рів тіль ки
пі с ля ви ко нан ня (на 80% за ра ху нок
бю дже ту) ве ли че з ної бу ді ве ль ної
про гра ми зі ство рен ня у сво їх ВЕЗ
най су ча с ні шої ін фра стру к ту ри: до ріг,
зв’я з ку, го те лів. Іно зе м ні ін ве с ти ції
при йш ли у ВЕЗ пі с ля ство рен ня не -
об хід них для ве ден ня бі з не су умов.

– Об’ єк ти в но мо ні то ри ти і жо р с -
т ко ко н т ро лю ва ти ді я ль ність «зон».
Так чо мусь у ВЕЗ «До нецьк» за лу -
че но ін ве с ти цій та ор га ні зо ва но
ро бо чих місць на рі в ні 3% від за -
пла но ва но го, а для ВЕЗ «Я во рів» ці
по ка з ни ки ста но в лять 23,7 і
102,4% від по ві д но; для ВЕЗ «По р -
то� фра н ко» — 24,8 і 160,4%.

Щоб ви рі ши ти про бле ми ма ло го
бі з не су, не об хід но:

��за без пе чи ти за умови спі ль но -
го фі нан су ван ня дер жа ви та об’ єд -
нань під при єм ців фо р му ван ня за -
га ль но на ці о на ль ної ін фо р ма цій ної
ме ре жі спе ці а ль них ін сти ту цій, ау -
ди тор сь ких, кон са л ти н го вих фірм,
яка мо г ла б ви сту пи ти дже ре лом
ві ро гі д ної ін фо р ма ції про ін ве с ти -
цій ні мо ж ли во с ті під при ємств, га -
лу зей та ре гі о нів; 

��сти му лю ва ти роз ро б ку та ре а -
лі за цію не дер жа в них про грам під -
го то в ки, пе ре під го то в ки та під ви -
щен ня ква лі фі ка ції ка д рів для ма -
ло го під при єм ни ц т ва; 

�� роз ро би ти та здій с ню ва ти з
ши ро ким за лу чен ням об’ єд нань
під при єм ців ком плекс за хо дів,
спря мо ва них на фо р му ван ня по зи -
ти в ної ду м ки що до під при єм ни ц т -
ва в Укра ї ні.

На ра зі пер шо че р го вим є за -
вдан ня оп ти мі за ції по да т ко во го
на ва н та жен ня та за без пе чен ня і
ко н т роль за ви ко нан ням «На ці о на -
ль ної про гра ми спри ян ня роз ви т ку
ма ло го під при єм ни ц т ва». До то го
ж, де пу та там всіх рі в нів слід па м’я -
та ти, що як� ні� як у ма ло му і се ре д -
ньо му  бі з не сі за йня то бли зь ко 7
млн. осіб, між ін шим, по те н цій них
ви бор ців…

В умо вах за го с т рен ня про до во -
ль чої кри зи в рі з них ре гі о нах сві ту
та екс па н сії не які с них про ду к тів
ха р чу ван ня в Укра ї ну роз ви ток ві т -
чи з ня но го АПК на бу ває осо б ли во -
го зна чен ня. Нам не об хід но на ла -
го ди ти по вний цикл ви ро щен ня,
об ро б ки та ви го то в лен ня про ду к -
ці ї. Ви ро б ни ц т во сіль сь ко го с по -
дар сь кої тех ні ки по ви нно ста ти ва -
ж ли вим на пря мом ін ду с т рі а лі за ці ї.
Тіль ки так мо ж на за без пе чи ти жи -
те лів се ла ви со ко оп ла чу ва ною ро -
бо тою, а Укра ї ну – які с ним і не до -
ро гим про до во ль с т вом ві т чи з ня -
но го ви ро б ни ц т ва.

Ре фо р му ю чи се ло, ва р то ви ко -
ри с та ти до свід су сі дів. Так, в Ар -
хан ге ль сь кій об ла с ті РФ впро довж
4 ро ків бу ло ре а лі зо ва но 54 про е к -
ти ва р ті с тю 1 млн. 750 тис. ру б лів,
які да ли еко но мі ч ний ефект в май -
же 30 млн. ру б лів! Про гра ма ре фо -
р ми ро сій сь ко го се ла бу ла роз ро -
б ле на Г. Тю рі ним і ба зу єть ся на
ство рен ні те ри то рій су с пі ль но го
са мо уп ра в лін ня (ТСС). ТСС – це
ор га ни са мо уп ра в лін ня, які фо р -
му ють ся се ля на ми із се лян. Лю ди
ко ле к ти в но не тіль ки при йма ють
рі шен ня, а й ре а лі зу ють за пла но -
ва ні про е к ти. За цю пра цю се ля ни
ви на го ро джу ють ся не гро ши ма, а
спі ль ним ви ко ри с тан ням ство ре -
них благ. «Лю ди на чи на ют по ни -
мать, что они не про с то ре ша ют
про бле му во до� или те п ло сна б же -
ния, до рог или осве ще ния: они со -
з да ют бу ду щее сво ей де ре в ни.
Гла в ные про ду к ты их де я те ль но с -
ти – но вое со о б ще с т во и но вые от -
но ше ния, пе р с пектива ра з ви ти я» –
вва жає ре фо р ма тор ро сій сь ко го
се ла. Ви сно вок: про цві тан ня се ла
– до б ро бут ко ж но го се ля ни на.

Який же дім без да ху? У на шо му
бу ди н ку – це сві до мий, ці ле с п ря -
мо ва ний та здо ро вий укра ї нець!

P.S. «Це не мо ж ли во» – ска за ла
При чи на, «Це без глу з до» – за ува -
жив До свід, «Все це ма р но» – про -
мо ви ла Го р ди ня, «Спро буй!» –
про ше по ті ла Мрі я…

Оле к сій ХОХУН 
та  Ма к сим ГОРБОНОС,

сту де н ти IV курсу, 
ФМЕ іМ.

Закінчення. Початок на 6 стор.
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Виктору Федосеевичу 
ТИМ ЧЕ Н КО — 80!

Ува жа е мый 
Ви к тор Фе до се е вич!

Ре к то рат, проф ком и Со вет ве те ра нов Ки е в с ко го
на ци о на ль но го эко но ми че с ко го уни ве р си те та име ни
Ва ди ма Ге ть ма на се р де ч но по здра в ля ет Вас с 80�ле -
ти ем со Дня ро ж де ния!

В этот па мя т ный для Вас день мы от ме ча ем, что зна чи -
те ль ная часть Ва шей жи з ни бо лее 27 лет бы ла свя за на со
слу ж бой в Со ве т с кой Ар мии – прой дя путь от во с пи тан ни -
ка ар тил ле рий с ко го по дго то ви те ль но го учи ли ща до по -
дпо л ко в ни ка.

Ве те ра ны уни ве р си те та зна ют Вас, как офи це ра – ар тил ле ри с та, уча с т ни ка Ве ли кой Оте че -
с т вен ной вой ны, ве те ра на Во о ру жен ных Сил, ве те ра на уни ве р си те та, на гра ж ден но го за до -
бле с т ную слу ж бу 19 ме да ля ми.

В на сто я щее вре мя Вы ра бо та е те на ча ль ни ком вто ро го от де ла на ше го уни ве р си те та.
Яв ля ясь чле ном Со ве та ве те ра н с кой ор га ни за ции на ше го уни ве р си те та, Вы про яв ля е те

бо ль шую за бо ту и вни ма ние к ве те ра нам уни ве р си те та.
За пе ри од со в ме с т ной ра бо ты мы зна ем Вас, как хо ро ше го то ва ри ща и уме ло го ру ко во ди -

те ля с вы со ко ра з ви тым чув с т вом ответ с т вен но с ти за по ру чен ное де ло на лю бом уча с т ке,
при ни ма ю щем ак ти в ное уча с тие в об ще с т вен ной жи з ни уни ве р си те та.

Ва ше тру до лю бие, че с т ность, чу т кость и от зы в чи вость ко всем, кто с Ва ми ра бо та ет и зна -
ет Вас, сни с ка ло Вам ав то ри тет и ува же ние все го ко л ле к ти ва уни ве р си те та, в ко то ром Вы ра -
бо та е те бо лее 30 лет.

Же ла ем Вам, мно го у ва жа е мый Ви к тор Фе до се е вич, кре п ко го здо ро вья, сча с тья, все гда
све т лых и до л гих лет жи з ни.

Пе р вый про ре к тор Н.И . ВА КУ ЛЕ Н КО 

Пред се да тель проф ко ма Н.С.РУ ДЕ Н КО

Го ло ва ве те ра н с кой ор га ни за ции

КНЕУ име ни Ва ди ма Ге ть ма на В.М.МА Р ТЫ НЮК.

Ве ль ми ша но в ний 
Ана то лію Фе до ро ви чу!

Щи ро ві та є мо Вас з на го ди 70�рі ч но го юві лею!

До зво ль те по ба жа ти Вам не ви че р п ної ене р гії в День Ва шо го на ро джен ня для при мно жен -
ня на яв них яко с тей, ус пі ш ної ре а лі за ції тво р чих за ду мів, яс к ра вих жит тє вих вра жень, щоб всі
сюр при зи, що під но сить Вам жит тя, бу ли тіль ки при єм ни ми! Не хай ус піх і про цві тан ня, оп ти -
мізм і стій кість зав жди су про во джу ють Вас на жит тє во му шля ху, а не за пе ре ч ний ав то ри тет і
за га ль не ви знан ня бу дуть ві р ним ком па сом і не змін ни ми су пу т ни ка ми Ва шої ба га то гран ної
ді я ль но с ті!

Дре в ні ки тай ці вва жа ли, що той, хто жи ве в епо ху змін, по ви нен ма ти не зви чай ний ро зум, пра -
цьо ви тість, обе ре ж ність, жит тє ра ді с ність, умін ня дру жи ти — усі ці яко с ті вла с ти ві Вам спо в на!

Ва ша ви со ко про фе сій на ді я ль ність, ви ва же ність сприй нят тя й оці нок за слу же но зро би ли
Вас ви да т ною осо би с ті с тю в осві ті! КНЕУ сьо го дні без пе ре ч но є си м во лом про фе сій но го ус -
пі ху, на дій но с ті й май с те р но с ті. І без Ва шо го та ла н ту та ці ле с п ря мо ва но с ті на вряд чи та кий
ус піх був би мо ж ли вим як вчо ра, так і сьо го дні — в епо ху змін.

З по ва гою ре к то рат,
спів ро бі т ни ки та сту де н ти.

Вітаємо!

ВІТАЄМО З 60�РІЧНИМ
ЮВІЛЕЄМ!

Декана кредитно�економічного
факультету, доктора економічних

наук, професора Київського
національного економічного

університету 
імені Вадима Гетьмана

Ми хай ла Іва но ви ча ДИ БУ

Ми хай ло Іва но вич Ди ба роз по чав свою на у ко во� -
пе да го гі ч ну ді я ль ність з по са ди аси с те н та ка фе д ри
по літ еко но мії об лі ко во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту
КІ Н Гу ім. Д.С. Ко ро т че н ка.

За йма ю чись на у ко во� до с лі д ни ць кою ді я ль ні с тю М.І. Ди ба пра цює мо ло д шим на у ко вим
спів ро бі т ни ком На у ко во� до с лі д но го се к то ру КІ Н Гу ім. Д.С. Ко ро т че н ка та ста р шим на у ко вим
спів ро бі т ни ком На у ко во� до с лі д но го ін сти ту ту ана лі ти ч но го при ла до бу ду ван ня.

З 1986 ро ку Ми хай ло Іва но вич про до в жує свою пе да го гі ч ну ка р’є ру на по са ді стар шо го
ви кла да ча, а зго дом до це н та ка фе д ри еко но мі ч ної те о рії Ки їв сь ко го дер жа в но го еко но мі -
ч но го уні вер си те ту. З 2003 ро ку пра цює на по са ді про фе со ра ка фе д ри по лі тич ної еко но мії
КНЕ У. Про тя гом цьо го пе рі оду він го тує і ус пі ш но за хи щає до к тор сь ку ди се р та ці ю.

У 2003 ро ці М.І. Ди ба стає де ка ном та очо лює ство рен ня фа ку ль те ту ба н ків сь кої спра ви,
який у по да ль шо му бу ло пе ре йме но ва но на кре ди т но� еко но мі ч ний фа ку ль тет. Під ке рі в ни -
ц т вом Ми хай ла Іва но ви ча фа ку ль тет за ймає гі д не мі с це се ред ін ших фа ку ль те тів Уні вер си -
те ту.

Пра цю ю чи на по са ді де ка на М.І. Ди ба про до в жує свою на у ко ву і пе да го гі ч ну ді я ль ність
пра цю ю чи про фе со ром ка фе д ри ме не дж ме н ту ба н ків сь кої ді я ль но с ті. Ми хай ло Іва но вич
бе ре ак ти в ну участь у на у ко во� ме то ди ч ній ро бо ті ка фе д ри, ор га ні за ції і про ве ден ні сту де -
нт сь ких на у ко вих кон фе ре н цій та на у ко во� пра к ти ч них кон фе ренцій, здій с нює ке рі в ни ц т во
на у ко вою ді я ль ні с тю сту де н тів, ак ти в но за йма єть ся під го то в кою на у ко во� пе да го гі ч них ка -
д рів, є на у ко вим ке рі в ни ком ас пі ра н тів та до к то ра н тів.

Мно гіє лі та Вам, ша но в ний Ми хай ле Іва но ви чу! Не хай до ля да рує Вам ві ру, на дію, лю -
бов, ще д ро на ді ляє люд сь кою те п ло тою і вдя ч ні с тю, а Ва ша пра ця бу де плі д ною на сла ву і
бла го на шо го фа ку ль те ту і рі д но го КНЕ У. Ба жа є мо мі ц но го здо ро в’я, ща с тя, тво р чих ус пі -
хів, на тхнен ня та на по ле г ли во с ті у ви хо ван ні мо ло дого по ко лін ня.

Ко ле к тив кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту.

Г.Ф. Чу хась роз по ча ла свою тру до ву ді я ль -
ність у КІ Н Гу ім. Д.С. Ко ро т че н ка на по са ді ме -
то ди с та за оч но го фа ку ль те ту у 1975 ро ці. Пі с -
ля роз фо р му ван ня фа ку ль те ту, во на про до в -
жи ла пра цю на фа ку ль те ті ба н ків сь кої спра ви,
який пі з ні ше пе ре йме ну ва ли у кре ди т но� еко -
но мі ч ний фа ку ль тет. За її пле чи ма не од на
при йма ль на ко мі сія та ти ся чі ви пу с к ни ків. 

Вже про тя гом 35 ро ків, Га ли на Фран ці в на
сум лін но ви ко нує свою ро бо ту. За цей пе рі -

од во на про яви ла се бе як чуй на, до б ро зи ч -
ли ва та по ря д на лю ди на, ко т ра зав жди го -
то ва да ти по ра ду та при йти на до по мо гу і
сту де н там, і спів ро бі ни кам.

Мно гіє лі та Вам, Га ли но Фран ці в но! Ми
хо че мо Вам по ба жа ти, щоб ко жен ра нок да -
ру вав Вам по смі ш ку, ко жен день був на си -
че ним ці ка ви ми по ді я ми, а ве чір при но сив
за ти шок. Не хай жит тя бу де ще д рим на лю -
бов, те п ло, здо ро в’я та ста ток для Вас,  Ва -

ших рі д них та бли зь ких, а до ля да рує Вам
ві ру, на дію та ще д ро на ді ляє люд сь кою те п -
ло тою і вдя ч ні с тю. До зво ль те ви сло ви ти
Вам по дя ку за від да ність, ці ле с п ря мо ва -
ність та за ту ене р гію, яку Ви да ру є те на
бла го на шо го фа ку ль те ту.

З  най кра щи ми  по ба жан ня ми, 
ко ле к тив  де ка на ту  

кре ди т но� еко но мі ч но го  фа ку ль те ту.

З  ЧУ ДО ВИМ  ЮВІ ЛЕ ЄМ !
Про ві д но го ме то ди с та кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч но го

уні вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на
Га ли ну Фран ці в ну ЧУ ХАСЬ
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ВІ ТА Є МО 
ЗІ СВЯТОМ!

Ша но в ну, Ін ну Гри го рі в ну Ко бу, ча рі в -
ну жі н ку, пре кра с ну лю ди ну, ви со ко ква -
лі фі ко ва но го пе да го га щи ро ві та є мо з
юві ле єм. Ін на Гри го рі в на сла в но тру -
дить ся на ни ві ви хо ван ня май бу т ніх спе -
ці а лі с тів за фа хом «О б лік і ау дит» у Ки їв -
сь ко му на ці о на ль но му еко но мі ч но му
уні вер си те ті  ім. Ва ди ма Ге ть ма на вже
по над 40 ро ків.

Ви пу с к ни ця на шо го уні вер си те ту во на
все жит тя при свя ти ла йо му.

Від всі єї ду ші ба жа є мо Вам Ін но Гри -
го рі в но мі ц но го здо ро в’я, сі мей но го
бла го по луч чя, сил, на тхнен ня, оп ти мі з -
му, під три м ки рі д них та дру зів.

Ко ле к тив ка фе д ри, 
об лі ку в кре ди т них 

і бю дже т них уста но вах 
та еко но мі ч но го ана лі зу.

Две пя те р ки в юби лее!
По здра в лять спе шим ско ре е.
Нам отли ч ни ки ну ж ны.
Ува жа ем зна нья мы.

В жи з ни все у Вас на «пять».
Мо жем да же до ка зать:
За ста ра нье и уме нье ста вим

«пять».
За спо кой с т вие, те р пе нье – то же «пять».

За за бо ту и вни ма нье,
Дру ж бу, по мощь, со с т ра да нье
То же ста вим то ль ко «пять».
Да же це лых «два д цать пять»!
За де тей и за вну чат,
И за дом, где мир да лад,–
Вам еще пя те рок ряд,
В су ме бу дет пя ть де сят.
И еще пя те р ка Вам,
Что бо д ра не по го дам.

И же ла ем Вам и впредь
Не ста реть, а мо ло деть.

Ряд пя те рок умно жать
Да в до ста т ке по жи вать
Без уны нья и про блем,
Ну ж ной быть все гда и все м.

По здра в ля ем с юби ле ем!
И пусть бу дет жизнь све т лее!

Колектив кафедри обліку підприємницької діяльності ОЕФ 
поздоровляє заступника завідувача кафедри 

Людмилу Геннадіївну     Ловінську  з  Ювілеєм!

УУ   вв ии   хх оо   рр іі   зз ии   мм оо   вв ии хх   сс вв яя тт .. .. ..
���������������������������������������������

��
�

����
�

����
�

����
�

����
�

����
�

����
�

����
�

����
�

��

Юві ля ри  гру д ня:

Ві т лін сь кий Валь де мар Во ло ди ми ро вич,
професор, за ві ду вач ка фе д ри ЕММ;

Вла сюк Іри на Ми ко ла ї в на, ке рі в ник ху до ж ньої
сту дії центру куль ту ри і ми с тецтв;

За зи м ко Ана то лій За ха ро вич, до цент ка фе д -
ри по літ еко но мії ФУ ПіМ;

Ко в тун Во ло ди мир Сер гі йо вич, ста р ший ви -
кла дач ка фе д ри ні ме ць кої мо ви;

Ко но ва лов Юрій Іва но вич, до цент ка фе д ри
управ лін ня пе р со на лом та еко но мі ки пра ці;

Мо тя жев Во ло ди мир Іва но вич, до цент ка фе -
д ри ма р ке ти н гу;

Те ре щук Те тя на Оле к сі ї в на, прибиральниця
центру ма гі с тер сь кої під го то в ки;

Узу но ва Ан на Па в лі в на, ке рі в ник слу ж би ОП і
ТБ;

Яре ме н ко Іри на Ана то лі ї в на, ста р ший ви кла -
дач ка фе д ри іно зе м них мов ФЕФ.

Юві ля ри  сі ч ня:

Да ни ле н ко Лю бов Па в лі в на, до цент ка фе д ри
фі нан сів;

Ди ба Ми хай ло Іва но вич, про фе сор, де кан
кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту;

Іва н че н ко Єв ге нія Іва ні в на, опе ра тор ви да в -
ни ц т ва;

Ка лі ні че н ко На дія Во ло ди ми рі в на, при би ра -
ль ни ця ко р пу су по про спе к ту Пе ре мо ги, 10;

Ки ри че н ко Оле на Ва ле н ти ні в на, ро бі т ник ви со -
кої ква лі фі ка ції ді ль ни ці по то ч но го ре мо н ту;

Ко пи ть ко Те тя на Ві к то рі в на, ста р ший ви -
кла дач ка фе д ри іно зе м них мов фа ку ль те ту
управ лін ня пе р со на лом та ма р ке ти н гу;

Кри жо ва Га ли на Ві к то рі в на, при би -
ра ль ни ця го с по дар сь ко -

го від ді лу ко р пу су №1;

Крі ве н цев Ві к тор Дми т ро вич, охо ро нець
слу ж би охо ро ни;

Ло він сь ка  Лю д ми ла Ген на ді ї в на, про фе сор
ка фе д ри об лі ку під при єм ни ць кої ді я ль но с ті;

Ма чу сь кий Во ло ди мир Во ло ди ми ро вич,
ста р ший ви кла дач ка фе д ри те о рії та іс то рії дер -
жа ви і пра ва;

На ко не ч ний Ві к тор Ва си льо вич, охо ро нець
слу ж би охо ро ни;

Нам Ген на дій Гео ргі йо вич, про фе сор ка фе д -
ри фі нан сів  під при ємств;

Не ро де н ко Оле на Па в лі в на, ста р ший ла бо -
рант ка фе д ри по літ еко но мії ОЕФ;

Па в ле н ко Ана то лій Фе до ро вич, ака де мік,
ре к тор КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на;

По лі щук Іван Оле к са н д ро вич, ро бі т ник ви -
со кої ква лі фі ка ції ко р пу су по про спе к ту пе ре мо -
ги, 10;

Ро ж де с т ве н с кая Ла ри са Гри го рі в на, до цент
ка фе д ри ста ти с ти ки;

Са ве нок Ана с та сія Ва си лі в на, при би ра ль ни -
ця сту д мі с те ч ка гу р то жи т ку №1;

Си до ре н ко Ва силь Ва си льо вич, на ча ль ник
від ді лу ав то тра н с по р ту;

Со ло в йов Оле к сій Оле к сі йо вич, охо ро нець
слу ж би охо ро ни;

Тим че н ко Ві к тор Фе до со вич, на ча ль ник 2�го
від ді лу;

Ха р че н ко Оль га Ми ко ла ї в на, за ві ду вач гу р то -
жи т ку  №1  сту д мі с те ч ка;

Чиж Ма ри на Ми ко ла ї в на, го ло вний біб ліо -
граф бі б лі о те ки;

Чу хась Га ли на Фран ці в на, про ві д ний ме то -
дист кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту;

Ша ля Ва ле н ти на Фе до рі в на, ка с те ля н ша
сту д мі с те ч ка   гу р то жи т ку №5;

Ши п ко Ва силь Оле к са н д ро вич, май с тер
ко те ль ні.
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У жо в т ні від бу лась що рі ч на зу стріч
проф спі л ко во го ко мі те ту та ад мі ні с т -
ра ції КНЕУ зі сту де н та ми, які на ле -
жать до піль го вих ка те го рій. Бу ли об -
го во ре ні пи тан ня, які сто су ють ся про -
блем про жи ван ня в гу р то жи т ку, зи мо -
во го та лі т ньо го від по чи н ків, по да но
2�х сту де н тів на на го ро джен ня імен -
ною сти пе н ді єю Ки їв сь ко го мі сь ко го
го ло ви. На го ло шу є мо, що ко жен сту -
дент при ви ни к нен ні будь� яких про -
блем мо же зве р ну ти ся до проф спі л -
ко вої ор га ні за ції за до по мо гою, адже
проф ком зав жди на сто ро жі ва ших ін -
те ре сів!

У жо в т ні 2009 ро ку з не чу ва ним роз -
ма хом прой шов фі нал пі сен но го кон -
ку р су «Му зи ч на фе є рія — 2009», де в
не ле г кій бо ро ть бі за зван ня «Зо ло то го
го ло су КНЕ У» зма га ли ся кра щі во ка лі -
с ти на шо го ВНЗ. Ві таємо пе ре мо ж ців у
на сту п них но мі на ці ях:

– «Зо ло тий го лос КНЕ У» (Ака де мі ч -
ний во кал) – Оле к сій Хі ль ко (ЮФ);

– «Зо ло тий го лос КНЕ У» (Ес т ра д ний во -
кал) – Іри на Ар те ме н ко (ФЕ таУ);

– «Е с т ра д ний во кал» (І мі с це) –
Де нис Влад (ФМЕ іМ);

– «А ка де мі ч ний во кал» (І мі с це) –
Мар га ри та Ко с т ри ба (ЮФ);

– «Е с т ра д ний во кал» (ІІ мі с це) – Лю д -
ми ла Лє бє дє ва (ОЕФ);

– «Е с т ра д ний во кал» (ІІІ мі с це) – Ві к -
то рія Ве р бич (ФЕФ);

– «Во ка ль на май с те р ність» – Іри на
Ар те ме н ко (ФЕ таУ), Оле к сій Хі ль ко
(ЮФ);

– «А р ти с тизм» – Де нис Влад
(ФМЕ іМ);

– «Сце ні ч на куль ту ра» – Ві к то рія Ве -
р бич (ФЕФ);

– «Ви со кий ху до ж ній смак» – Оле к -
сій Хі ль ко (ЮФ);

– «Ро з к рит тя гли би ни тво ру» – Мар -
га ри та Ко с т ри ба (ЮФ);

– «Гля да ць кі сим па ті ї» – Лю д ми ла
Лє бє дє ва (ОЕФ);

– «Ві д к рит тя кон ку р су» – Па в ло Ка -
муз (КЕФ);

– «На дія кон ку р су» – Ок са на Кі зі ке -
ло ва (ОЕФ).

Пе ре мо ж ці кон ку р су від Проф ко му
сту де н тів та ас пі ра н тів бу ли на го ро -
дже ні  гро шо ви ми пре мі я ми та кви т -
ка ми до те а т ру іме ні Іва на Фра н ка. У
свою чер гу, мо ло дим, та ла н там хо -
четь ся по ба жа ти но вих до ся г нень та
осо би с ті с но го роз ви т ку.

29 жо в т ня 2009 ро ку від бу лось від -
крит тя за га ль но�уні вер си тет сь ко го
фе с ти ва лю тво р чо с ті се ред пер шо ку -
р с ни ків «О сін ня ка з ка�2009», під час
яко го ви зна чи в ся по ря док ви сту пу ко -
манд фа ку ль те тів:

ФМЕ іМ, ка з ка «7 ко зе нят»;
ФІ СіТ, ка з ка «Бу ра ті но»;
КЕФ, ка з ка «Ма у г лі»;
ФЕ таУ, ка з ка «Чі по лі но»;
ЮФ, ка з ка «Дюй мо во ч ка»;
ФУ П таМ, ка з ка «А ле нь кий цве то -

чек»;
ФЕ АПК, ка з ка «До к тор Ай бо лит»;
ФЕФ, ка з ка «Ка р сон»;
ОЕФ, ка з ка «Ги д ке Ка че ня».
За про шу є мо сту де н тів на шо го уні -

вер си те ту від ві да ти кон ку р с ні дні фе с -
ти ва лю та під три ма ти свої ко ман ди, які
вже го ту ють ся до не ле г кої бо ро ть би за
Ку бок кон ку р су.

9 гру д ня 2009 ро ку у Кон фе ре нц� -
за лі біб ліо те ч но го ко р пу су КНЕУ бу ло
про ве де но зу стріч сту де н тів на шо го
ВНЗ із пред ста в ни ком Уні вер си те ту
м.Та р ту (Ес то нія) Еве ліс Курс, ор га ні -
за то ра ми якої ви сту пи ли Проф ком
сту де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на та Асо ці а ція пра во за -
хи с них ор га ні за цій сту де н тів Укра ї ни.
Під час роз мо ви бу ли об го во ре ні
шля хи спів пра ці на ших уні вер си те тів,
мо ж ли вість здо бут тя дру гої ви щої
осві ти за ко р до ном. Сту де н ти ці ка ви -
лись у го с ті на вча ль ни ми пла на ми,
які прак ти ку ють ся в Ес то нії, і гро мад -
сь ким жит тям (ку ди ж без ньо го?), та
іс то рі єю іно зе м но го ВНЗ. Зу стріч
прой ш ла в те п лій ат мо с фе рі, Еве ліс
під го ту ва ла ряд ці ка вих кон ку р сів та
при єм ні по да ру н ки� сю р п ри зи. Бу ло
ви рі ше но  про во ди ти та кі за хо ди ча с -
ті ше та ще раз під тве р дже но ви слів
«Проф ком по єд нує се р ця!».

ШШ аа   нн оо   вв   нн іі   
сс тт уу   дд ее   нн   тт ии !!

Від іме ні на шо го дру ж ньо го ко ле к ти ву
щи ро ві таю вас із пре кра с ним  свя том за -

ко ха них – 

Днем Свя то го Ва ле н ти на! Зи мо вим свя том
за ба р в ле ним ра ді с ним, на вди во ви жу ве с ня ним на -

стро єм. 

Ба жа є мо вам уда чі у всіх ва ших по чи нан нях, не ви че р п ної
ене р гії, ща с тя і ко хан ня. До ро гі «кне у в ці», без зай вих ле с то -
щів мо ж на ска за ти, що ви – та ла но ви ті, ба га то гран ні, до пи т -
ли ві, пра г не те до ско на ло с ті, вмі є те мрі я ти і тво ри ти. Май бу т -
нє Укра ї ни за ле жа ти ме від то го, яки ми ви бу де те, на скі ль ки
про фе сій но під го то в ле ни ми вий де те зі стін уні вер си те ту.

Слід куй те за но ви на ми Проф ко му сту де н тів та ас пі ра н тів –
ми під го ту ва ли для вас ба га то сюр при зів, адже хо че мо, щоб
по ряд з ви со ки ми на вча ль ни ми до ся г нен ня ми су час ні
сту де н ти не за бу ва ли про ро ма н ти ку та роз то пи ли най -
мі ц ні шу зи мо ву кри гу сво ї ми па л ки ми юни ми се р ця ми!

З по ва гою, го ло ва проф ко му 
сту де н тів та ас пі ра н тів
Оль га ЧА БА НЮК.

Ко ман да Проф ко му сту де н -
тів та ас пі ра н тів КНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на — мо ло да, про -
те сво ї ми до ся г нен ня ми мо же
го р ди ти ся спо в на, адже ко ри -
с ту єть ся по ва гою і сту де н тів, і
ад мі ні с т ра ції уні вер си те ту, і
ко лег по ро бо ті. То му на од но -
му із за сі дань проф спі л ко во го
ко мі те ту бу ло при йн я то рі шен -
ня взя ти участь у ви ще зга да -
но му кон ку р сі. Під го то в ка по -
ча лась ша ле на – по трі б но і до -
ку ме н та цію не об хід ну по да ти, і
кре а ти в но про свою ро бо ту
роз по ві с ти, і ще так ба га то
всьо го … . Пі с ля де кі ль кох без -
сон них но чей на ре ш ті ми змо г -
ли по ле г ше но зі тхну ти, адже
кни га «Со ня ч на пла не та
ПРОФ КО М» (ори гі на ль ний звіт
про ро бо ту ППО СА) вда лась на
сла ву! І ось на пру же на мить –
че ка є мо ре зуль та тів кон ку р су.
Хви лю ва лись всі, і по ду ма ти
на віть не мо г ли, що отри ма є мо
та ке по че с не ви знан ня на всю
Укра ї ну!  

Мить пе ре мо ги! Під час це -
ре мо нії по свя ти в пер шо ку р с -
ни ки на шо го ВНЗ го ло ва Пе р -
вин ної проф спі л ко вої ор га ні -
за ції сту де н тів та ас пі ра н тів
КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на
Оль га Ча ба нюк з рук го ло ви
Ки їв сь кої мі сь кої ор га ні за ції

проф спі л ки пра ців ни ків
осві ти і на у ки Укра ї ни Оле к -
са н д ра Ми хай ло ви ча Яцу ня
отри ма ла Ди п лом пе ре мо -
ж ця Все ук ра їн сь ко го кон ку -
р су� ог ля ду пе р вин них
проф спі л ко вих ор га ні за цій.
Не ві ри лось, що це – про
нас, що це – не фільм, а ре -
а ль не ви знан ня ба га то ден -
ної пра ці со тень лю дей –
про ф г ру по р гів, ста ро ст, го -
лів про ф бю ро, го лів ко мі -
сій, бу х га л те ра, се к ре та ря
та ве ли че з ної під три м ки ад -

мі ні с т ра ції на шо го уні вер -
си те ту.

Щи ро хо четь ся при ві та ти
наш рі д ний проф ком з та -
кою по че с ною на го ро дою,
по ба жа ти ще ви щих ре зуль -
та тів ді я ль но с ті та тої ж не -
зла м но с ті ду ху, яким про с -
то сві тять ся на ші проф спі л -
ко ві ак ти ві с ти!!!! Ві та є мо ще
раз! Ві ват, проф ком!

Си ль на пе р вин на – си ль на проф спі л ка! Коротко про головне:

Проф ком сту де н тів та ас пі ра н тів щи ро ві тає 
ак ти ві с тів з Днем на ро джен ня!!!

Іме нин ни ків  гру д ня:

Ха ре ви ча Оле к са н д ра – го ло ву жи т ло во� по бу -
то вої ко мі сії про ф бю ро ФУ П таМ;

Ци ви н ду Ма к си ма – го ло ву ко мі сії з пи тань
куль ту ри про ф бю ро ФЕ таУ;

До биш Іри ну – сту де нт сь ко го ке рі в ни ка 2 по то -
ку І ку р су про ф бю ро ФЕФ;

Ко с тю ка Сер гія – сту де нт сь ко го ке рі в ни ка 3
по то ку ІV ку р су про ф бю ро ФЕФ;

Фа с то вець Оль гу – го ло ву ко мі сії з пи тань
куль ту ри про ф бю ро КЕФ;

Ака ть є ву Ан ну – го ло ву оздо ро в чої ко мі сії про -
ф бю ро ЮФ;

Ар те ме н ко Іри ну – го ло ву ор га ні за цій но� фі на -
н со вої ко мі сії про ф бю ро ФЕ таУ;

Са мо ткал Ві ту – за сту п ни ка го ло ви про ф бю ро
ФЕ АПК.

Іме нин ни ків  сі ч ня:

Ок се не н ка Дми т ра – го ло ву про ф бю ро ЮФ;
Ма р ти но вець Сві т ла ну – го ло ву про ф бю ро

ЕК  КНЕУ;
Ки ри люк Юлію – го ло ву оздо ро в чої ко мі сії

про ф бю ро ФЕ таУ;

Ли т ви но ва Дми т ра – го ло ву ко мі сії з пи тань
куль ту ри про фбю ро ОЕФ;

Се м чак Ма ри ну – про ф г ру порг III ку р су про ф -
бю ро ФЕ АПК.

Іме нин ни ків  лю то го:

Се ме не н ко Ан ну – го ло ву ко мі сії з пи тань пра -
це вла ш ту ван ня та під при єм ни ц т ва проф ко му;

По по ву Аль бі ну – за сту п ни ка го ло ви про ф бю ро
ФЕ АПК;

Гу рі на Ан то на – го ло ву ко мі сії з пи тань ін фо р ма -
цій но го за без пе чен ня про ф бю ро ФЕФ;

Ке н чо ш ві лі Ка рі ну – го ло ву ін фо р ма цій ної ко мі -
сії про ф бю ро ФЕ АПК; 

Ку ш пер Іри ну – го ло ву ко мі сії з пи тань со ці а ль -
но� пра во во го за хи с ту про ф бю ро ФЕ АПК.

Ба жа єм ща с тя і до ста т ку,
Яс но го не ба і те п ла,

В жит ті Вам зго ди й по ряд ку,
Щоб до ля сві т лою бу ла.

В ро бо ті – ус пі хів, ве зін ня,
У спра вах – ві ч но го го рін ня!
Від ду ші лю бо ві вам ба жа єм

І хай Вам Го с подь Бог до по ма га є.

«Си ль на пе р ви н ка – си ль на проф спі л ка!» –
са ме під та ким га с лом уже дру гий рік по спіль
прой шов Все ук ра їн сь кий огляд� ко н курс на
«Кра щу пе р вин ну проф спі л ко ву ор га ні за ці ю»,
що був ор га ні зо ва ний Фе де ра ці єю проф спі лок
Укра ї ни. Ме та кон ку р су – ак ти ві зу ва ти ро бо ту
пе р вин них проф спі л ко вих ор га ні за цій, зро би -
ти все, щоб спі л ча ни і ті, хто ще не при йшов до
лав ор га ні за ції, змо г ли від чу ти, що проф спі л -
ка ре а ль но діє, зда т на за хи с ти ти і до по мо г ти
лю дям.
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З на го ди про фе сій но го свя та – Між -
на ро д но го Дня  сту де н та, Пе р вин на
проф спі л ко ва ор га ні за ція сту де н тів та
ас пі ра н тів КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на вла ш ту ва ла ту р нір з бо у лі н гу на Ку -
бок проф ко му�2009. Зма ган ня про во -
ди лись за до б рою тра ди ці єю у ТРЦ
«Бі ль шо вик», але зда ва лось, ще з бі ль -
шим за па лом, аза р том, не пе ре бо р -
ним ко ман д ним ду хом ніж ми ну ло го
ро ку. Ко жен фа ку ль тет пред ста вив
сво їх най кра щих гра в ців для то го, щоб
за во ю ва ти омрі я ний ку бок. У не ле г кій
бо ро ть бі зі йш лись ко ман ди «Га з мяс»
(ОЕФ), «Дабл Страйк» (КЕФ), «Ла кі
Страйк» (ФЕФ), «А г ро па у ер»
(ФЕ АПК), «Ка ма зи» (ФІ СіТ), «Ко ло бок»
(ФУ П таМ), «Дьо ті гайз» (ФМЕ іМ),
«Ша ри пра во су д дя» (ЮФ), «Три «С»»
(ФЕ таУ), «Ве се лі куль ки» (ЕК КНЕУ).
Ва р то від мі ти ти дру ж ність ко манд
ФЕ АПК, ФМЕ іМ та ЮФ, адже і вбо лі -
ва ль ни ки, і гра в ці бу ли одя г не ні у фі р -
мо ві фу т бо л ки фа ку ль те тів, що до да -
ва ло ще бі ль шої жа ги як най кра ще
пред ста ви ти свій фа ку ль тет.

Не змін ний ве ду чий Оле к сандр

Скі ч ко ко мен ту вав пе ре біг зма гань,
які про во ди лись у два ета пи: 1 етап
– грає пе р ших 6 гра в ців ко ман ди, 2
етап – на сту п них 6. Від по ві д но до
за га ль но го ко ман д но го під су м ку
ви зна чи лась трій ка пе ре мо ж ців: 1
мі с це – юри ди ч ний фа ку ль тет, 2 мі -
с це – кре ди т но� еко но мі ч ний фа ку -
ль тет, 3 мі с це – фа ку ль тет між на -
ро д ної еко но мі ки та ме не дж ме н ту. 

При зе ри та уча с ни ки ту р ні ру бу -
ли на го ро дже ні від по ві д но ме да ля -
ми та гра мо та ми від Проф ко му сту -
де н тів та ас пі ра н тів, а юридичний
факультет до дав до сво їх ба га то чи -
се ль них тро фе їв ще один ку бок.  

Го ло ва ко мі сії спо р ту та ту ри з му
фа ку ль те ту� пе ре мо ж ця Ві к то рія
Са в че н ко ді лить ся з на ми сво ї ми
вра жен ня ми: 

«Перш за все маю ска за ти, що
вра жен ня від ту р ні ру бу ли не за бу т -
ні ми, так як дух зма ган ня і від чут тя
кон ку ре н ції бу ли за па лом і ад ре на -
лі ном для усіх ко манд, а для ко ман -
ди юри ди ч но го фа ку ль те ту осо б ли -
во, адже з са мо го по ча т ку ми по ста -

ви ли со бі за ме ту тіль ки пе ре мо гу!
На по ча т ку зма гань де кі ль ка ко -

манд йшли на рі в ні од на з од ною за
кі ль кі с тю  ба лів, і вже на по ча т ку ви -
д но бу ло яв ну трій ку лі де рів. За
пра ви ла ми ту р ні ру ко ман да по ви -
н�на бу ла роз ді ли ти ся на 2 ча с ти ни
пе р ша ше с ті р ка гра ла пе р шу пар -
тію, а дру га остан ню. Я, як го ло ва
ко мі сії спо р ту, роз ді ли ла ко ман ду
так, що в остан ню ше с ті р ку за ли -
ши ла най кра щих і най си ль ні ших
гра в ців, які б мо г ли в будь� яко му
ви па д ку по кра щи ти кі н це вий ре -
зуль тат. Але в остан ні пів го ди ни
си ту а ція на до рі ж ках бу ла вкрай на -
пру же на, на ша дру га ше с ті р ка
спро мо г ла ся ви би ти шість страй ків
під ряд, що вже про гно зу ва ло ос та -
то ч ну пе ре мо гу. Ба дьо ро с ті до да -
вав ве ду чий ту р ні ру та му зи ка, яка
зву ча ла весь час. 

Не мо жу не ска за ти про че м пі о на
цьо го рі ч них зма гань в но мі на ції
«Най ре зу ль та ти в ні ший ко ман д ний
гра вець ту р ні ру», тоб то кра що го
гра в ця за під су м ка ми ба лів Ан то на

Че р нов сь ко го. Ан тон є сту де н том
юри ди ч но го фа ку ль те ту ІІ ку р су і
вже де кі ль ка ро ків про фе сій но за -
йма єть ся бо у лі н гом. 

Ко ман ді ду же по ща с ти ло, що Ан -
тон по го ди в ся гра ти за фа ку ль тет і
став ка пі та ном ко ман ди. В на го ро -
ду він отри мав ста ту е т ку, до ре чі, з
рук кра що го гра в ця 2008 ро ку Те -
тя ни Ку зь ме н ко, і гра мо ту. Ін ші гра -
в ці теж бу ли на ви со ко му рі в ні, про
що під тве р джує ре зуль тат на шої
гри –1572 ба ли, які і ви рі ши ли на шу
пе ре мо гу.

Гру  ко ман да юри ди ч но го фа -
ку ль те ту за кін чи ла ще на пів го -
ди ни ра ні ше, че ка ю чи на ого ло -
шен ня ре зуль та тів, всіх гра в ців
охо п лю ва ла ра дість і го р дість за
фа ку ль тет. 

Ту р нір вніс роз ма ї т тя в сі рі осін -
ні бу ден ні дні сту де н тів, за що ве -
ли ка вдя ч ність Проф спі л ко вій ор -
га ні за ції сту де н тів та ас пі ра н тів
КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на».

Від сво го іме ні Проф ком сту де н -
тів та ас пі ра н тів ви сло в лює ве ли ку

по дя ку го ло вам про ф бю ро та го -
ло вам спор ти в них ко мі сії фа ку ль -
те тів за їх шви д ку опе ра ти в ність у
фо р му ван ні ко манд та стре м лін ня
до пе ре мо ги, яким во ни на ди ха ли
сво їх гра в ців, а са ме – Ан ні Стре -
то вич (ФЕ АПК), Бог да ну Осмо ло -
в и  ч у  ( К Е Ф ) ,  І в а  н у  В о й  т ю  к у
(ЕК КНЕУ), Па в лу Па ла ма р чу ку
( Ф І  С і Т ) ,  Р у  с  л а  н у  С а  м  ч у  к у
(ФУ П таМ), Дми т ру Че р ню ку та
Сер гію Ко ро лю (ФМЕ іМ), Ві к то рії
Са в че н ко (ЮФ), Ан д рію Тка чу ку
(ОЕФ), Сві т ла ні Ле бе дин сь кій
(ФЕФ). З го р ді с тю мо же мо ска за -
ти, що ко мі сія з пи тань спо р ту та
ту ри з му проф ко му за пра цю ва ла з
но вою си лою, тож до зу стрі чі на
на ших но вих та яс к ра вих за хо дах. 

На та лія ШЕ Н Д РИК, 
за сту п ник го ло ви проф ко му, 

Ві к то рія СА В ЧЕ Н КО,
го ло ва ко мі сії з пи тань спо р ту

про ф бю ро ЮФ.

Ту р нір з бо у лі н гу на Ку бок проф ко му

Остан нім у спи с ку ди тя чих бу ди н ків в мо є му
що ден ни ку був Cвя то шин сь кий ди тя чий бу ди -
нок для хло п чи ків– ін ва лі дів. Йо го ди ре к тор
Оле к сандр Оле к са н д ро вич Бесхреснов че м но

при ві та в ся, ува ж но
ме не ви слу хав, а
по тім від по вів, що
по да ру н ки, які ми
мо же мо зі бра ти
для ди т бу ди н ку –
це зві с но зай вим
не бу де, але го ло -
вне для них те, щоб
ми про де мо н с т ру -
ва ли не ве ли ч ку ви -
ста ву чи кон церт,
тоб то, го ло вним
для них є са ме
куль ту р на про гра -
ма і сам наш при -
їзд, щоб ді ти мо г ли
по спі л ку ва ти ся з

на ми. Він по яс нив це тим, що май же від усіх ді -
тей, ко т рі там жи вуть, від мо ви ли ся ба ть ки і до
них ні хто не при їз дить, їх ні хто не про ві дує, то -
му наш при їзд бу де ве ли кою ра ді с тю для них.

По ча в ся три ва лий і на пру же ний про цес
під го то в ки, який про до в жу ва в ся ці лий мі -
сяць. Спо ча т ку бу ла ви зна че на да та по їз д ки,
яка бу ла зру ч ною усім уча с ни кам ак ці ї. По тім
був, на пе в не, най т ри ва лі ший етап – це роз -
по всю джен ня ін фо р ма ції на фа ку ль те ті про
да ну ак цію і без по се ре д ньо збір іг ра шок,
одя гу.  В та ких ак ці ях го ло вним ета пом є са -
ме ін фо р му ван ня, яке має бу ти чі т ким, які с -
ним та не од но ра зо вим, щоб до ся г ти най -
кра що го ре зуль та ту. 

З при во ду куль ту р ної ча с ти ни ак ції, маю
ска за ти ве ли че з не дя кую пер шо ку р с ни кам
10  гру пи юри ди ч но го фа ку ль те ту, са ме во ни
ви ко на ли су час ну по ста но в ку ка з ки Ала дін. 

В по не ді лок, 26 жо в т ня, ко ли по да ру н ки бу -
ли зі бра ні, ро лі ви вче ні, ми ви ру ши ли на ву ли -
цю Ко те ль ни ко ва 51. Зе ле ний па р кан, про хі д -
ний пункт, охо ро нець, який че м но при ві та в ся
і по го ди в ся про ве с ти нас до цен т ра ль но го
вхо ду. Нас вже че ка ли. Зу стрі ла нас за вуч,
оскі ль ки ди ре к тор в той день за хво рів, і на

пре ве ли кий жаль, ми не змо г ли з ним по спі л -
ку ва ти ся. Те ри то рія до сить ве ли ка, ба га то
де рев, ду же зе ле но, гой да л ки, па ві ль йо ни,
там ду же га р но, при най м ні во се ни. Ко ли ми
за йш ли в ко ри дор, один хло п чик про вів нас
до ка бі не ту, де б ми мо г ли при го ту ва ти ся до
ви сту пу. Всі ду же не р ву ва ли, адже не зви ч на
ау ди то рія, ми ду же хо ті ли, щоб ді тям спо до -
ба ло ся. 

Ак то ва за ла бу ла по в но ю. Ко ли я за йш ла до
неї, то зу пи ни лась на до лю хви ли ни, то му що
сті ль ки ди тя чих по смі шок я ма буть ще не ба чи -
ла, сті ль ки ра до с ті на об лич чях, сті ль ки ви гу ків
при ві тан ня. Мої хви лю ван ня миттю  роз сі я ли ся.
По за кін чен ню ви ста ви всі ді ти ап ло ду ва ли,
май же ко жен хло п чик пі ді йшов до нас по зна йо -
ми ти ся, подякувати та розповісти як їм спо до -
ба ло ся, і щоб ми при їж джа ли ще… Іг ра ш ки ми
роз да ли най мо ло д шим ді т ка ми ди т бу ди н ку. 

Сті ль ки сил і ча су бу ло від да но цій ак ції, але
все, що я мо жу ска за ти, що ці си ли і час – це ні -
що у по рі в нян ні з ра ді с тю, яку ми ба чи ли у ди -
тя чих очах, по смі ш ка ми і сло ва ми вдя ч но с ті,
які во ни нам ви сло ви ли.

Ксе нія БО РО ДАЙ, 
го ло ва ко мі сії 

со ці а ль но� пра во во го за хи с ту проф спі -
л ко во го бю ро 

юри ди ч но го фа ку ль те ту.

І  ще  раз  про  добро!
Вже в кі н ці ве ре с ня ми, ко мі сія со ці а ль но� пра во во го за хи с -

ту проф спіл к во го бю ро юри ди ч но го фа ку ль те ту, по ча ли те -
ле фо ну ва ти до ди тя чих бу ди н ків Ки є ва. Але, на жаль, нічого,
окрім слів «Для нас кни ги, іг ра ш ки та одяг – не ак ту а ль ні» у
слу ха в ці ми так і не почу ли. 



№ 1�4 (1304�1307)

Лютий  201012

Цьо го ро ку 150 сти пе н дій та 60 пре мій Ки їв сь ко го мі сь -
ко го го ло ви оде р жа ли сту де н ти, які до ся г ли зна ч них ус пі -
хів у на вчан ні та здій с ню ють на у ко ві до слі джен ня. Де ле га -
ція від КНЕУ у скла ді 15 най кра щих за по дан ням Проф ко му
сту де н тів та ас пі ра н тів зі свя т ко вим на стро єм при бу ла на
мі с це зу стрі чі. Лю бо мир Бре г ман, Ка те ри на Ма му ше ва,
На та лія Ше н д рик (ФЕФ), Юно на Сі кор сь ка та Ана с та сія Бі -
лич (ФЕ АПК), Ан на Се ме не н ко, Ігор Ку з нє цов, Ма ри на Во -
ро на (ФЕ таУ), Ан д рій Тка чук, Ма ри на Жи лін сь ка, Ма ри на
Шта л то в на та Іван Ко в за лін (ОЕФ), Ми хай ло Па ро мов та
Сер гій Ку ри ло (ФМЕ іМ), Ан на Ака ть є ва (ЮФ) отри ма ли з
рук Ле о ні да Ми хай ло ви ча Че р но ве ць ко го Сві до ц т ва сти -
пе н ді а тів Ки їв сь ко го мі сь ко го го ло ви та ба н ків сь ку ка р т ку
із гро шо вим сти му лом до ще більш ви со ких ре зуль та тів ді -
я ль но с ті.

Проф спі л ко вий ко мі тет сту де н тів та ас пі ра н тів щи ро ві -
тає сво їх ви хо ва н ців із та кою по че с ною від зна кою, хо че
по ба жа ти по да ль ших ус пі хів та но вих пе ре мог!

На ші сту де н ти –
най кра щі!

Не що да в но до Ки їв сь кої мі сь кої дер жа в ної ад мі ні с т -
ра ції бу ли за про ше ні кра щі сту де н ти сто ли ч них ВНЗ, а
за про си ли їх не про с то так – мі сь кий го ло ва з на го ди
Дня сту де н та на го ро джу вав кра щих пред ста в ни ків мо -
ло ді по че с ни ми від зна ка ми.

Як ві до мо, ство рен ня па р ку має ро -
ма н ти ч ну іс то рі ю. Поль сь кий ма г нат
Ста ні с лав По то ць кий по да ру вав цю
ча с ти н ку раю сво їй дру жи ні з Гре ції
Со фі ї. Він ви рі шив від тво ри ти на цьо -
му без лі со му мі с ці ма ле нь ку Єв ро пу,
щоб ко ха на хоч на якусь ча с ти н ку бу -
ла бли ж че до Ба ть кі в щи ни з усі ма її
ди во ви ж ни ми ланд ша ф та ми.

Не слід за бу ва ти, що тво р ця ми
цьо го «Во сь мо го чу да сві ту» бу ли
укра ї н сь кі крі па ки, ко т рі ко па ли
ста в ки, під зе м ні рі ки, бу ду ва ли
алеї, пе ре но си ли ве ли че з ні ка м’я ні

бри ли, ство рю ва ли ар хі те к ту р ні
спо ру ди.

Пі с ля ма ле нь ко го екс ку р су в іс то -
рію, пе ре йду до на шо го пе ре бу ван ня
в при ро д ній пе р ли ні.

Ди во ви ж ні пей за жі від кри ли ся пе -
ред на ми. Во до спа ди, озе ра, ске лі,
гро ти, ви шу ка ні ску ль п ту ри ан ти чних
бо гів – не ві ри лось, що все це ство ре -
но люд сь ки ми ру ка ми. Це мі с це на сті -
ль ки за хо п ли ве і не зви чай не … З да єть -
ся, що ти ні би в ка з ці. Ми ве се ло бі га -
ли все ре ди ні гро та Ле ва, на вко ло мі д -
но го на пи су гра фа По то ць ко го: «Хто

не ща с ли вий, хай ним ста не. А хто ща -
с ли вий, хай ста не ще ща с ли ві шим!»,
пи ли во ду з дже ре ла Ве не ри, щоб бу -
ти здо ро ви ми і не хво рі ти, за га ду ва ли
ба жан ня бі ля «Ве ли ко го во до па ду».
Ми на спра в ді ні би пе ре мі с ти ли ся в
кра ї ну ду же схо жу на Гре цію чи Да в ній
Рим з їх та є м ни чи ми мі фа ми та за га д -
ка ми, адже ко ж на ком по зи ція в па р ку
мі с тить в со бі пе в ний за дум, іс то рію,
іде ю. Ко жен йо го ку то чок ові я ний ле -
ге н да ми і ро ма н ти ч ни ми по ві с тя ми.

Парк «Со фі ї в ка» ви зна ний од ним із
чу дес Єв ро пи, то му як що хтось ба -
жає від чу ти ве ли ч ність ми с те ц т ва,
по дих іс то рії, по чу ти роз по ві ді про
спра в ж нє ко хан ня та зу стрі ти ся з мі -
фа ми – це пра ви ль ний ви бір … За ві -
тай і від чуй по дих ро ма н ти ки! 

Юлія МА Р ЧУК, 
сту де н т ка IV ку р су,  ФЕФ.

«Восьме чудо світу» і профспілкові активісти...
Осі нь … чи не най кра ща по ра для про гу ля нок ма льо в ни чи ми мі с -

ця ми, роз фа р бо ва ни ми в жо в ті та че р во ні ко льо ри, кра са яких при -
ве р тає ува гу всіх ці ни те лів ше де в рів рук при ро ди. Ось і ми, сту де н -
ти КНЕУ, за вдя чу ю чи Проф ко му сту де н тів та ас пі ра н тів, отри ма ли
на го ду та кої чу до вої по ри від ві да ти од не з най ви да т ні ших місць –
тво рін ня «зо ло тих люд сь ких рук» – Со фі їв сь кий парк мі с та Умань.

З 9 мі ль йо нів укра ї н сь -
ких ді тей бли зь ко 65 ти сяч
жи вуть без ба ть ків сь кої опі -
ки. На жаль, рі вень осві ти у
за га ль но ос ві т ніх шко лах� -
ін те р на тах і ди тя чих бу ди н -
ках  на ни зь ко му рі в ні, а од -
на із при чин цьо му – від су т -
ність не об хід ної кі ль ко с ті
лі те ра ту ри ху до ж ньо го та
на у ко во� пі з на ва ль но го ха -
ра к те ру в біб ліо те ч них фо -
н дах ви ще зга да них за кла -
дів. Із впе в не ні с тю мо же мо
ска за ти, що бі б лі о те ки ді ти
від ві ду ють вкрай рі д ко,
оскі ль ки по пов ню ють ся во -
ни  ду же по ві ль но і не ста бі -
ль но. Не об хід но за лу ча ти
со ці а ль но ак ти в ну мо лодь
до ви рі шен ня да ної про -
бле ми і по пу ля ри зу ва ти
укра ї н сь ку кни гу се ред ді -
тей та сту де н тів, адже всі
ми зна є мо, що ді ти – це
май бу т нє на ції, а ди тя чій
кни зі від во дить ся го ло вна
роль у ви хо ван ні ди ти ни,
фо р му ван ні її май бу т ньо го
сві то гля ду. Са ме то му сту -
де н ти ДВНЗ «КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на»  ви рі ши -
ли про ве с ти бла го дій ну ак -
цію «Я да рую ди ти ні кни гу»
у своє му уні вер си те ті. Ак -
ти в ні дні про е к ту при па ли
на 21 – 26 жо в т ня 2009 ро -
ку. У цей пе рі од про тя гом 5

днів ко жен сту дент мав
змо гу при не с ти ди тя чі кни -
ги в уні вер си тет і зда ти їх
до пун к ту при йо му, який
був роз та шо ва ний бі ля вхо -
ду в ко ж но му ко р пу сі. Зі -
бра в ши кни ги, во ло н те ри
роз во зи ли їх по ди тя чим
бу ди н кам, ра зом із со ло до -
ща ми та іг ра ш ка ми, які сту -
де н ти при но си ли до дня
Свя то го Ми ко лая, щоб по -
да ру ва ти ді тям.

Що до пе ре бі гу ак ції, мо -
ж на із впе в не ні с тю ска за ти,
що во на прой ш ла вда ло.
Ре зуль та ти ви пра в да ли ту
ко ло са ль ну пра цю, ве ли че -
з ну кі ль кість сил та  ене р гії
во ло н те рів і ак ти ві с тів –
всіх тих, хто брав участь у
про е к ті. 

Бу ло зі бра но бли зь ко
2000 ди тя чих книг, 200 но -
вих іг ра шок  та 80 кг со ло -
до щів, рі з ні по бу то во� хі мі ч -
ні за со би та ка н це ля рі ю.
Ко жен із цих при єм них по -
да ру н ків знай шов сво го
вла с ни ка у та ких ди тя чих
бу ди н ках та шко лах� ін те р -
на тах:

�� Бу чан сь ка спе ці а лі зо -
ва на ЗОШ� ін те р нат І� ІІІ сту -
пе нів для ді тей си ріт, та ді -
тей по зба в ле них ба ть ків сь -
ко го пік лу ван ня

�� Бі ло це р ків сь ка спе ці а -
лі зо ва на ЗОШ� ін те р нат І� ІІ
сту пе нів 

�� Ва си ль ків сь ка спе ці а -
ль на ЗОШ� ін те р нат І� ІІ сту -
пе нів 

��Мо с ти щен сь ка спе ці а -
ль на ЗОШ� ін те р нат І� ІІ сту -
пе нів

Біб ліо те ч ні фо н ди бу ли
по пов не ні і 383 ди ти ни бу де
чи та ти кни ги, які при но си ли
сту де н ти та ви кла да чі.

Важ ко пе ре ка за ти ті від -
чут тя та емо ції, які пе ре по -
в ню ють те бе, ко ли да ру єш
та кі при єм ні та ко ри с ні по -
да ру н ки ді тям, а ще ва ж че
опи са ти на по в не ні ра ді с -

тю і вдя ч ні с тю очі ді тей.
Адже, в ос но в но му це збі -
д ні лі за кла ди, які май же не
фі нан су ють ся, не ма ють
на віть до ста т ньої кі ль ко с ті
най не о б хі д ні ших по бу то -
вих ре чей. Хо четь ся роз ві -
я ти ду м ки, що ді ти не хо -
чуть чи та ти: аби бу ло що.
В бі ль шо с ті ди тя чих бу ди -
н ках ді ти, по мі ча ю чи якусь
ці ка ву су час ну ху до ж ню
кни гу, спе ре ча ли ся, хто
пе р ший бу де її чи та ти.

Вдя ч ні всім тим,  хто брав
участь у про е к ті, осо б ли во
вдя ч ні ад мі ні с т ра ції уні вер -
си те ту за ор га ні за цій ну під -
три м ку, ви кла да чам за ро -
зу мін ня і сту де н там за
участь, осо б ли во тим, які
тво ри ли цю ак цію. Це сту -
де н ти рі з них фа ку ль те тів,
рі з них ку р сів, але од не їх
об’ єд нує – не бай ду жість до
со ці а ль но не за хи ще них ка -
те го рій на се лен ня, про -
блем сьо го ден ня. Са ме за -
вдя ки цим сту де н там� во ло -
н те рам був ре а лі зо ва ний
про ект. Окре ма по дя ка
найа к ти в ні шим сту де н там:
Юлії Ка ре ті, Єв ге ну Кро то -
ву, Ка те ри ні Сам со но вій,
Іна рі Ка лі му лі ній, Ко с тя н ти -

ну Жу ку, Оле к са н д рі Ва с са -
но вій, Ва р ва рі Скри п ці,
Оль зі Ве зум сь кій, Де ни су
Ле ме н та ру, Ма ри ні Ко с тю -
че н ко, Ві к то рії Губ сь кій,
Ксе нії Бо ро дай, Іри ні Ка ла -
ш нік, Ан ні Ар тю хо вій, На та -
лії Ко зак, Ма ри ні Лі н чев сь -
кій, Лі лії Да ни ло вій, Ді а ні
Ру де н ко, Оле ні Ко но ва ль -
чук, Оль зі Бу ль я но вій, Оле к -
са н д рі Ку чер, Оль зі Во ло -
вій, Оль зі Хо ме н ко, Алі ні
Пан чук, Оле ні Бу га йо вій та
ін.

Ми не ста ви мо «кра п ки»
на до ся г ну то му, і в лю то му
мі ся ці ана ло гі ч ний про ект
бу де ре а лі зо ва ний на рі в ні
м.Ки є ва за уча с ті сту де н тів
10 най бі ль ший ВНЗ за під -
три м ки «Djuice – гра н ти».
Ор га ні за то ра ми цьо го про -
е к ту є сту де н ти КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на та Сту де -
нт сь ка Ра да Ки є ва.

З найкращими
побажаннями 

у новому році, 
Профком  студентів 

та аспірантів, 
а також 

Анна ЛИТВИНЕНКО,  
Юлія ОНІЩУК.

«Я да рую кни гу ди ти ні!»



1. Що в со бі ви най бі ль ше ці ну є те?
a) ко му ні ка бе ль ність,  ви на хі д ли вість
b) від по ві да ль ність, за взя тість
c) впе в не ність у со бі, ам бі цій ність
d) вро ду
e) по чут тя гу мо ру,  «ле г кість на під йом»
f) до свід, се р йо з ність
g) ста ран ність, те р пін ня
h) ро зум, ін те ле к ту а ль ність
i) кре а ти в ність

2. Ва ші улю б ле ні ди с ци п лі ни – це…
a) по лі то ло гія, пра во знав с т во, фі ло со фія
b) бу х га л тер сь кий об лік, ау дит
c) фі нан со ва ма те ма ти ка, бю дже ту ван ня
d) фі зи ч не ви хо ван ня, пси хо ло гія
e) іс то рія, ба зо ва ма те ма ти ч на осві та,

по літ еко но мія,
f) фі нан со вий ко н т ро лінг, ри зик� ме не -

дж мент
g) ін фо р ма ти ка, ста ти с ти ка
h) іс то рія еко но мі ч них вчень, пе да го гі ч ні

ди с ци п лі ни
i) куль ту ро ло гія, укра ї н сь ка сло ве с ність

3. Яку му зи ку ви слу ха є те?
a) r’n’b, rap
b) jazz, pop�rock
c) electro house, trance
d) drum & bass, schranz
e) pop
f) ska, rock
g) techno
h) classic
i) ви ме ло ман

4. Як ви від по чи ва є те?
a) ди в лю ся фі ль ми
b) гу ляю на при ро ді
c) по до ро жую

d) хо джу на ста ді он чи в ба сейн
e) про с то про во джу час з дру зя ми
f) від ві дую ні ч ні клу би
g) граю на ком п’ю те рі
h) чи таю кни ж ки
i) хо джу в те атр та на кон це р ти

5. Що вам най бі ль ше по до ба єть ся в
КНЕУ?

a) ко ри с не та змі с то в не на вчан ня
b) ве ли кий ви бір ді я ль но с ті 
c) ква лі фі ко ва ні ви кла да чі та ці ка ві пред -

ме ти
d) зма ган ня, ту р ні ри
e) дру зі, од но гру п ни ки
f) впе в не ність у вла с но му май бу т ньо му

за вдя ки ди п ло му КНЕУ
g) тех ні ч на та ма те рі а ль на ба за
h) за ти ш на спо кій на ат мо с фе ра
i) кон це р ти, кон ку р си
Те пер під іб’є мо ре зуль та ти, ви зна чи в ши

лі те ру ва рі а н ту, що пе ре ва жає у ва ших від -
по ві дях.

a) – Пе р ший (на пр�ті Пе ре мо ги)
b) – Дру гий
c) – Тре тій
d) – Спорт ко м п лекс
e) – П’я тий (на Ме ль ни ко ва) – ко р пус I ку -

р су
f) – Шо с тий – Ма гі с т ра ту ра
g) – Сьо мий (на Львів сь кій пл..)
h) – Бібліотека
і) – Кон це р т ний зал

Щи ра по дя ка тво р чо му ко ле к ти ву ГОСС
НТУУ «КПІ» за ідею ство рен ня да но го ма -
те рі а лу.

Ан тон ГУ РІН,
сту дент І ку р су, ФЕФ.
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Тест: «Я ко го ко р пу су ваш ха ра к тер?»

Цікаво

А що, як би лю ди
жи ли в та ких умо -
вах? Мо ж ли во ми
змо г ли б знай ти елі -
к сир ві ч но го жит тя?
Та ні! Нам по трі б но
сві т ло для жит тя, а
там йо го не іс ну є…

Тож да вай те по -
ма н д ру є мо у ін ший
світ. Пре кра с ний
світ ка ме ню, гли ни
та не по вто р них кри -
с та лів. Для цьо го
нам не по трі б но
ство рю ва ти ма ши ну
ча су! Про с то ві зь -
ме мо ве ли че з не ба -
жан ня, га р ний на -
стрій, дру зів, трі ш ки
те р пін ня і не ве ли ч -
кий рю к зак з одя гом
і ха р ча ми. Те пер мо -
же мо ви ру ши ти в
до ро гу, тоб то на по -
тяг «Ки їв— Чо р т ків». 

І ось я, іні ці а тор і
ке рі в ник ці єї по їз д -
ки, ле чу (не про с то
бі жу, а ле чу) до Цен -
т ра ль но го за лі з ни ч но го во к за лу у Ки є ві, ма -
ю чи з со бою ли ше ве ли че з не ба жан ня і
15�20 хви лин ча су… Май же зав жди бу ла та -
ко ю. Бі г ти до по тя гу, який ось� ось має від -
пра ви ти ся, у ме не вже як зви ч ка чи тра ди ція
—  сп рий май те хто як хо че. Але на ди во і на
ща с тя я зав жди всти га ла (ну май же зав -
жди). 

Да лі був ве се лий ве чір гри у ма фію, су -
во ра про ві д ни ця у ва го ні, со ло д кий те п -
лий чай, до ма ш ні бу тер бро ди, при го то -
ва ні лю б ля чи ми ма ма ми, щи рий сміх та
со ло д кі сно ви дін ня. Про те сон був не до -
в гим, адже у мі с то Чо р т ків ми при бу ли о
5 го ди ні ра н ку. І вже з то го мо ме н ту по ча -
ла ся на ша ка з ка, адже ми по тра пи ли у
ча рі в не ста ро вин не мі с те ч ко з де ре в’я -
ни ми це р к ва ми, ста рим зам ком, ма ле нь -
кою ра ту шею і ви со чен ним го ти ч ним ко с -
те лом. У Чо р т ко ві спле ло ся все най ми лі -
ше для ду ші. А гу с тий вра ні ш ній ту ман і

не ве ли ч кий осін ній до щик ро би ли мі с те -
ч ко ще більш за га д ко вим. Ма ле нь кі ву ли -
ч ки, ви мо ще ні бру кі в кою, од но �дво� по -
ве р хо ві бу ди но ч ки, жо в ті де ре ва та шу р -
хіт ли с тя під но га ми — ство рю ва ли ат мо -
с фе ру се ре д ньо ві ч но го єв ро пей сь ко го
мі с те ч ка. 

Наш ма р ш рут про до в жу ва в ся. Ми зга да -
ли, що та ке сіль сь кий ав то бус, укра ї н сь кі
до ро ги і ді з на ли ся, що 4 кі ло ме т ри пі ш ки до
се ла— це ще ні чо го не озна чає, і це ще не
кі нець. Так як по го да нам по смі х ну ла ся і час
у нас ще був —  ви рі ши ли йти пі ш ки до се ла
За ліс ся, де зна хо дить ся од на з най бі ль ших
пе чер Укра ї ни —  Мли н ки. 

Пе р ше по від ом лен ня про пе че ру При дні -
стро вя бу ло по да но в ра йон ній га зе ті «Но ве
жит тя» 25 че р в ня 1960р. На зва пе че ри бу ла
да на ав то ром по від ом лен ня М. Бі лем —

По ве р нен ня до ка з ки у ка ме ні

Ідею цьо го жа р ті в ли во го те с ту за по зи че но  в од но му з остан ніх ви пу с ків ГОСС
НТУУ «КПІ» — га зе ти на ших дру зів та ко лег� жу р на лі с тів Ки їв сь ко го по лі те х ні ч но го
ін сти ту ту. На мій по гляд за дум до сить ці ка вий, а го ло вне має не аби яку ло гі ч ність.

Тож… Що озна чає «Я ко го ко р пу су ваш ха ра к тер?»? А те й озна чає, що ко жен  ко -
р пу су на шо го ВНЗ має свою вла с ну ха ри з му. І від по ві д но май же всіх сту де н тів
КНЕУ мо ж на від не с ти за при та ман ни ми озна ка ми  їх ха ра к те ру до пе в но го ко р пу су
уні вер си те ту іме ні Ге ть ма на.

Яка са ме та ха ри з ма – то вже вам са мим ви рі шу ва ти, але тест ва р то прой ти.

a

c

e

g

b

d

f

i

h

Закінчення на 14 стор.

Про ф бю ро Фі нан со во� еко но мі ч но го фа -
ку ль те ту по від ом ляє про по яву у своє му
скла ді ін фо р ма цій ної ко мі сії . До обо в’я з ків
но во ст во ре ної ко мі сії вхо дить жу р на лі ст сь -
ка та ко ре с по н де нт сь ка ро бо та, яка, зо к ре -
ма, ви ра жа єть ся в пу б лі ка ці ях у га зе ті «Е ко -
но міст» та ство рен ні ін фо р ма цій но го ви -
дан ня ФЕФ «Finance». Пе р ший но мер ви -
дан ня вже в гру д ні ви йшов у світ на чо ти -
рьох сто рі н ках  ти ра жем  май же 100 при мі -
р ни ків та роз по всю ди в ся се ред сту де н тів
фа ку ль те ту.  В пла нах ко мі сії ство рен ня по -

ту ж но го сай ту Фі нан со во� еко но мі ч но го фа -
ку ль те ту та вті лен ня в жит тя ря ду ін ших
про е к тів. 

Ін фо р ма цій на ко мі сія ФЕФ че кає на тво р -
чих сту де н тів. Ми го то ві до спів пра ці з усі ма
фа ку ль те та ми уні вер си те ту за д ля на ла го -
джен ня єди но го ін фо р ма цій но го про с то ру
та все бі ч но го роз ви т ку сту де нт сь ко го са -
мо вря ду ван ня в на шо му ВНЗ.

З по ва гою, го ло ва ко мі сії 
Ан тон ГУ РІН.

Світ прекрасного

Ка м’я ні кві ти … С ка же те та ко го не іс нує!? А ви ві ри те у ін ші сві ти? Сві ти, що
зна хо дять ся зо всім по руч, по трі б но тіль ки ду же за хо ті ти їх по ба чи ти, а ще
кра ще — від чу ти! Ні!— це не про с то моя уява— це ре а ль ність… Во на зо всім не
схо жа на ту, в якій ми жи ве мо. Там час ле тить по ві ль ні ше, зда єть ся, що він
вза га лі зу пи ня єть ся (щоб ви ро с ла од на ка м’я на кві то ч ка, ма ють прой ти ти ся -
чі, а то й мі ль йо ни ро ків).

Ува га! Ін фо р ма цій на ко мі сія 
ФЕФ шу кає та ла н ти!
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учи те лем Угри н сь кої шко ли. 
Сам зал був ві до мий з да в ніх� -

да вен, мі с це ві жи те лі до бу ва ли в
ньо му гіпс для го с по дар сь ких по -
треб. Роз ши рю ю чи йо го, на тра пи -
ли на щі ли ни, че рез які мо ж на бу -
ло по тра пи ти в ла бі ри н ти пе че ри.

Пе р шим, хто на ва жи ли ся про ти -
с ну ти ся крізь щі ли ни, бу ли гу р т кі в -
ці об ла с ної ди тя чої ту ри с ти ч ної
ста н ції під ке рі в ни ц т вом В. Ра дзі -
єв сь ко го. На сьо го дні до слі дже но і
за кар то гра фо ва но 38 кі ло ме т рів
хо дів. З 1984р. до слі джує і охо ро -
няє пе че ру Чо р т ків сь кий спе ле о к -
луб  «Кри с тал», який ор га ні зо вує
екс пе ди ції в під зе м ну ка з ку.

Під ня в шись трі ш ки ви ще по схи -
лу, прой шо в ши рі че ч ку, ча га р ни ки
і ку щі, ми дій ш ли до не ве ли ч ко го
вхо ду у па горб. Від ка з ки нас від ді ля ли те пер
ли ше ме та леві две р ця та, що ла с ка во про пу -
с ти ли нас у світ те м ря ви і во ло ги, у світ ка -
м’я них кві тів та пе че р них ко ш то в но с тей…

Де кі ль ка кро ків, і ми опи ни ли ся у про с то -
рій за лі ка м’я но го ка р’є ру ( з цьо го все і по -
ча ло ся). Очі шви д ко зви ка ли до те м ря ви, а
ін те рес все бі ль ше зро с тав: «Ку ди ж да лі?»

Прой шо в ши ву зе нь ку щі ли н ку, про по в з ли
че рез не ве ли ч кі отво ри у бри лах ка ме ню,
про ти с ну ли ся між сті на ми пе че ри і по тра пи -
ли у не зви ч ний світ кри с та лів. Ці
ка мя ні кві ти ви б ли с ку ва ли по -
всю ду: на сті н ках, над го ло вою і
на віть під но га ми. Це важ ко опи -
са ти сло ва ми � це по трі б но від -
чу ти! В та кі мо ме н ти за бу ва єш,
як важ ко то бі бу ло йти, то ч ні ше
лі з ти. Це схо же на ве чір в зо ря ну
ніч, ко ли те бе ото чу ють тіль ки
ти ша і ме ре х тін ня зі рок� кри с та -
лів. Хо четь ся зу пи ни ти ся, по си -
ді ти до в ше, щоб по ми лу ва ти ся
кра со ю… Але до в ше де кі ль кох
хви лин си ді ти не мо ж на, адже
час в цьо му сві ті не від чу ва єш, а
він бі жить шви д ко. То му ми ру -
ша є мо да лі, до, на жаль, край -
ньої то ч ки на шо го ко ро те нь ко го
ма р ш ру ту — «Ро га т ки». В цій

про с то рій ка мя ній за лі спе ле о -
ло ги ство ри ли гли ня ний ше девр.
Так як во ло гість у пе че рі десь
80�85%, то му ду же лег ко ви лі пи -
ти рі з ні фі гу ри з гли ни, яка по -
стій но зу стрі ча єть ся у пе че рі.

В цьо му за лі пе ред на ми по ста -
ло мі с те ч ко Чо р т ків у мі ні а тю рі.
Зви чай но ав то ри ше де в ру де що
до фа н та зу ва ли, але це тіль ки до -
да ло по в но ти об ра зу! До ки всі

ми лу ва ли ся кра сою, ми й не сха -
ме ну ли ся, як про ле ті ли бі ль ше як 3
го ди ни за пла но ва ні на екс ку р сі ю. 

На зад йшли з не охо тою, хо ті ло -
ся по ба чи ти ще бі ль ше, але нас
че ка ли дру зі і ми му си ли їха ти да -
лі. В ду м ках май же ко жен із нас
по об іцяв со бі обо в’я з ко во сю ди
по ве р ну ти ся і від кри ти для се бе
ін ші сто ро ни цьо го пре кра с но го
сві ту те м ря ви і бли с ку кри с та лів.

На сту п ний день ві щу вав но -
ві від крит тя і зо всім інші вра -
жен ня. Ніч при не с ла нам но ві
си ли і ми ру ши ли до ще од но -
го за га д ко во го сві ту — пе че ри
«А т ла н ти да». По тра пи ти до
ньо го зо всім не ле г ко, адже
вхо дом у пе че ру є не ве ли кий
отвір у сті н ці ка р’є ру на ви со ті
бли зь ко 8 ме т рів від зе м лі.
Трі ш ки при кла де них зу силь,
мо ту з ка і до сві д че ні ін стру к -
то ри — го ло вні ін стру ме н ти
пе ре хо ду в ін шу ре а ль ність.
Але це тіль ки по ча ток… на сту -
п ним ви про бу ван ням є ву зь -

кий про хід під на звою «ду хо в ка», який го тує
вас до то го ви ду пе ре су вань, яким ви бу де те
ко ри с ту ва ти ся по стій но, щоб по тра п ля ти у
рі з ні за ли.

Пе р шим всіх при ві т но зу стрі чає ве ли кий
зал «Ра дість», з яко го і по ча ла ся вся іс то рія
пе че ри. За вдя ки ки їв сь ко му спе ле о ло гу
Ва ле рію Ро го ж ні ко ву, який був ке рі в ни ком

пер шо го гу р т ка
спе ле о ло гів та
ма ле нь ко му не -
с л у  х  н я  н о  м у
хло п чи ко ві, бу -
ла від кри та у
1969 ро ці Ат ла -
н ти да. Са ме
він, бу ду чи ще
до сить мо ло -
дою лю ди ною,
зу мів за хо пи ти
шко ля рів пе че -
р ною ро ма н ти -
кою, пра г нен -

ням до пі знан ня і до слі джен ня, ор га ні зо ву -
ва ти їх спе ле о ло гі ч ну ді я ль ність.

Да лі ми про гу лю ва ли ся сте ж ка ми пе че р -
них ла бі ри н тів і ту не лів, ні би в ка з ці, адже за
рі з но ма ніт тя роз мі рів, форм та ко льо рів
кри с та лів пе че ру Ат ла н ти ду на зи ва ють при -
ро д ним мі не ра ло гі ч ним му зеє м. Роз мі ри гі -
п со вих кри с та лів ся га ють від де кі ль кох мі -
ліме т рів до 1,7 ме т рів. За фо р мою во ни на -
га ду ють ли с т ки, ви но г ра д ні  гро на, кві ти, рі -
з но ба р в ні свя т ко ві гі р ля н ди, мі фі ч ні ство -
рін ня. Тра п ля ють ся чу де р на ць кі ка мя ні кві -
ти ви т ких кри с та лів гі п су� ан то ди тів. Осо б -
ли во ча ру ють стро ка ті хви лі по лі кри с та лі ч -
них гі п сів з вклю чен ня ми ве ли ких ме до во� -
жо в тих пла с тин про зо ро го гі п су, які на зи ва -
ють ся плафона ми.

Вра жа ють ко льо ри кри с та лів— іно ді зо -
всім про зо рі, сні ж но� бі лі, ли мон но� жо в ті,
сі рі, про зо ро� че р во ну ва ті, кри ва во� ру ді,
на віть ок са ми то во� чо р ні. При осві т лен ні во -
ни ви гра ють усі ма ба р ва ми і ство рю ють ка -
з ко ве вра жен ня. Де які рі з но ви ди кри с та лів
на га ду ють іній, що ви б ли с кує при під сві чу -
ван ні лі х та рем. Зда єть ся, що на гла де нь ких
сті нах з щіль но го дрі б но кри с та лі ч но го гі п -
су, не мов зо рі, ся ють ти ся чі бли с кі ток, а на
ка ме нях, як у спра в ж ній зи мо вій ка з ці, іс к -
рить бі лий сніг.

На ра зі пе че ру ще до слі джу ють і ме ні ви па -
ла не ймо ві р на мо ж ли вість роз ко па ти два
ме т ри хо ду пе че ри, який мо ж ли во в най бли -
ж чий час при ве де спе ле о ло гів до но во го ве -
ли ко го за лу. 

Як зав жди у пе че р но му сві ті час ле тить не -
по мі т но, і ми й не всти г ли сха ме ну ти ся, як
прой ш ло май же 5 го дин. По ве р та ти ся, зви -
чай но, ні хто не хо тів. Але нас че кав наш бу -
ден ний світ, на ше зви ч не жит тя і по тяг до Ки -
є ва.

За вдя ки на шим хо ро шим дру зям� ін с т ру -
к то рам Хме ль ни ць ко го спе ле о ло гі ч но го
клу бу «А т ла н ти да», по до рож у під зе м ний
світ бу ла ве се лою і ці ка во ю. Во ни ство рю -
ють осо б ли ву ат мо с фе ру, без якої пе че ра
не іс ну є.

І як що ви зі бра ли ся по їха ти у пе че ру, то
за па м’я тай те «зо ло ті пра ви ла» спе ле о ло гії:

«НЕ ЗА ЛИ ША ТИ НІ ЧО ГО, 
КРІМ ВІД БИ Т КІВ НІГ!

НЕ ВИ НО СИ ТИ НІ ЧО ГО, 
КРІМ ФО ТО ГРА ФІЙ!

НЕ ВБИ ВА ТИ НІ ЧО ГО, КРІМ ЧА СУ!»

Юлія ЧЕ Р ВІН СЬ КА, 
сту де н т ка V ку р су, ФЕФ.

По ве р нен ня до ка з ки у ка ме ні
Світ прекрасного

Закінчення. Початок  на 13 стор.
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Як зга даю свій пе р ший курс… Скі ль ки яс к ра вих мо ме н тів,
спо га дів від ра зу ж зри на ють у па м’я ті. Які емо ції пе ре по в ню -
ва ли ли ше тіль ки від то го, що ти всту пив до од но го з най кра -
щих уні вер си те тів кра ї ни! 

Ле ге н ди про ве се ле, ак ти в не сту де нт сь ке жит тя  ви пра в -
да ли се бе. А все по ча ло ся з пер шо го фе с ти ва лю тво р чо с ті
се ред пер шо ку р с ни ків «О сін ня ка з ка – 2008», і здо бу те на -
шим фа ку ль те том пе р ше мі с це. Адже са ме то ді ми до ве ли
всім, що фа ку ль тет еко но мі ки аг ра р но� про ми с ло во го ком -
пле к су – це од на дру ж ня сі м’я, спра в ж ня ко ман да! 

Да лі бу ли не менш ці ка ві за хо ди, а са ме: пі сен ний фе с ти -
валь «Му зи ч на фе є рі я», яка при не с ла на шо му фа ку ль те ту
но ві пе ре мо ги та при єм ні спо га ди; пе р ше за га ль но уні вер -
си тет сь ке зма ган ня з бо у лі н гу на ку бок Проф ко му до Дня
сту де н та; свя т ку ван ня «Helloween» та Но во го ро ку; «Сту де нт -

сь кий БУМ», «Міс КНЕУ � 2009» – всі ці та ін ші по дії не обі йш -
ли нас сто ро ною, ми свя т ку ва ли ко ман дою і на ма га ли ся до -
стой но се бе по ка за ти. Не мо ж на не зга да ти про на шу гру пу
під три м ки. Адже, що не кон курс чи фе с ти валь, то жо в то �зе -
ле ні куль ки, «со ня ш ни ко ві» фу т бо л ки, гу ч ні опле с ки та зві ду -
сіль лу нає: «АПК, АПК…». Все це за по в нює зал по ту ж ною
дру ж ньою ене р гі є ю. 

За раз ми вже ста ли на рік до ро с лі ші та, в чо мусь, мо ж ли -
во, му д рі ші, до сві д че ні ші. Те пер ми бу де мо до по ма га ти мо -
ло д шим – на шим до ро гим пер шо ку р с ни кам, які з пе р ших
хви лин на вчан ня вже за ре ко ме н ду ва ли се бе.  Ра зом з ни ми
ми вже прой ш ли «За га ль но уні вер си тет сь ке зма ган ня з бо у -
лі н гу», «Му зи ч ну фе є рі ю», а те пер всі ра зом го ту є мось до,
ма буть, най ва ж ли ві шої для них по дії – фе с ти ва лю тво р чо с ті

се ред пер шо ку р с ни ків «О сін ня ка з ка – 2009», яка роз по ч -
неть ся на при кі н ці лю то го – так іс то ри ч но скла ло ся… Са ме
тут ми на ма га ти ме мо ся на пра в ля ти їх у пра ви ль не ру с ло,
під ка зу ва ти, ра зом з ни ми пе ре жи ва ти і хви лю ва тись. Ми
вже, як і ко жен з фа ку ль те тів, роз по ча ли під го то в ку. Наш
«До к тор Ай бо лит», ви яви в ся до сить ак ту а ль ною ка з кою на
сьо го дні ш ній день. Ідеї пе ре по в ню ють як зро би ти ви ступ яс -
к ра вим і за па м’я то ву ю чим. Ре пе ти ції, як зав жди, про хо дять
ве се ло і ак ти в но. То му бу де мо ро би ти все мо ж ли ве і не мо ж -
ли ве, щоб ви пра в да ти всі очі ку ван ня!

Маю на дію, що на ші пер шо ку р с ни ки се бе про яв лять як -
най кра ще!!! Уда чі всім нам!!!

Ві к то рія ГРИ НЕ Н КО
сту де н т ка ІІ ку р су, ФЕ АПК.

В Новий рік з приємними спогадами...

Не мо ж на не оми ну ти ува гою по дію, яка від бу ла ся на пе ре -
до дні но во рі ч них свят. 

Адже 22 гру д ня 2009 ро ку ус пі ш но прой ш ла зві т ньо� ви бо -
р на кон фе ре н ція про ф бю ро ФЕ АПК. Го ло вною ме тою якої
ста ло об ран ня но во го го ло ви про ф бю ро фа ку ль те ту та го лів
ко мі сій про ф бю ро. 

Ко ж но го з чле нів про ф бю ро в цей день пе ре по в ню ва ло
хви лю ван ня, але все прой ш ло як най кра ще. До нас за ві та ли
пред ста в ни ки про ф бю ро ін ших фа ку ль те тів, а са ме: за сту п -
ник го ло ви проф ко му та го ло ва про ф бю ро ФЕФ На та лія Ше -
н д рик, го ло ва ко ор ди на цій ної ра ди Сту д мі с те ч ка Ма к сим
Ще г люк, го ло ва про ф бю ро ОЕФ Ма ри на Жи лін сь ка, го ло ва
куль ту р ної ко мі сії ФЕФ Ан на Ко в ту не н ко, пред ста в ни ки
ФМЕ іМ – Оль га Грень та Сер гій Ко роль.

Про тя гом остан ніх трьох ро ків го ло вою про ф бю ро на шо го
фа ку ль те ту бу ла Ін на До б ро воль сь ка, яка зав жди ак ти ві зо -
ву ва ла ро бо ту про ф бю ро та ор га ні зо ву ва ла до звіл ля сту де -

н тів ФЕ АПК. Лю ди на, яка зав жди «жи ла» на шим фа ку ль те -
том, яка ра зом зі сту де н та ми ра ді ла за пе ре мо ги та пе ре жи -
ва ла за про гра ші. В цей ви зна ч ний для фа ку ль те ту день Ін на
пе ре да ла свою по са ду сту де н т ці ІІІ ку р су Юно ні Сі кор сь кій,
яка ще з пе р ших днів за ре ко ме н ду ва ла се бе як ак ти в на, іні -
ці а ти в на та тво р ча лю ди на, яка на ма га єть ся по кра щи ти ак -
ти в не сту де нт сь ке жит тя на фа ку ль те ті. Юно на по об іця ла ро -
би ти все мо ж ли ве і не мо ж ли ве, що є в її си лах, аби ви пра в -
да ти по кла де ні на неї на ді ї. А в цьо му  їй бу де до по ма га ти но -
во об ра на, оно в ле на ко ман да:

��за сту п ни ки го ло ви про ф бю ро – Аль бі на По по ва та Ві та
Са мо ткал;

��го ло ва ко мі сії з пи тань куль ту ри – Ві к то рія Гри не н ко;
�� го ло ва ор га ні за цій но� фі на н со вої ко мі сії – Оле к сій Жи -

га д ло;
��го ло ва жи т ло во� по бу то вої ко мі сії – Ан тон Ки лі м ник;
��го ло ва оздо ро в чої ко мі сії – Іри на Ар те ме н ко;

�� го ло ва ко мі сії з пи тань со ці а ль но� пра во во го за хи с ту –
Іри на Ку ш пер; 

��го ло ва ко мі сії з за хи с ту про фе сій них ін те ре сів сту де н тів
– Те тя на Ко ло мій це ва; 

��го ло ва ко мі сії з пи тань спо р ту та ту ри з му – Ан на Стре -
то вич;

��го ло ва ін фо р ма цій ної ко мі сії – Ка рі на Ке н чо ш ві лі.

Ві к то рія ГРИ НЕ Н КО
сту де н т ка ІІ ку р су, ФЕ АПК.

P.S. Від се бе осо би с то хо чу по ба жа ти но во об ра но му
скла ду про ф бю ро ФЕ АПК та без по се ре д ньо го ло ві про ф -
бю ро Юно ні Сі кор сь кій тво р чо го на тхнен ня, ці ка вих ідей
та но вих пе ре мог!!! І Не хай Но вий 2010 рік при не се всім
ще бі ль ше уда чі та яс к ра вих і ра ді с них сту де нт сь ких мо -
ме н тів!!! 

Я впе в не на, що ми не раз по чу є мо про ФА КУ ЛЬ ТЕТ ЕКО -
НО МІ КИ АГ РА Р НО� ПРО МИ С ЛО ВО ГО КОМ ПЛЕ К СУ!!! 

Всіх з Но вим ро ком!!!

З по ва гою і най кра щи ми  по ба жан ня ми,
Ін на До б ро воль сь ка. 

...з новою командою!

На при кі н ці жовтня в кон фе ре -
нц� за лі КНЕУ прой шов май с -
тер�клас із ві до мою бі з нес� ле ді
Оль гою Гу цал, яка у свій час бу ла
ін ве с то ром в те ле про е к ті «А ку ли
бі з не су», вла с ни цею ком па нії

«Ка мі он Ойл», то р го вої ма р ки Лі к -
ві� Мо л лі та юве лі р них са ло нів «А -
б ри кос». Ор га ні за то ром за хо ду
ви сту пив Єв ро пей сь кий центр
роз ви т ку під при єм ни ц т ва та Пе р -
вин на проф спі л ко ва ор га ні за ція

сту де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на.

Під час май с тер� кла су Оль га Гу -
цал роз по ві ла ос но в ні при йо ми та
ме то ди по бу до ви бі з не су. На її ду -
м ку, по трі б но по чи на ти з дрі б ниць:

«Я к що ти хо чеш щось змі ни ти у
своє му жит ті  –  по чни з ма ло го,
але в той же час ти по ви нен ма ти
ви со ку ме ту і йти до не ї».

Па ні Оль га по ді ли лась се к ре том
са мо мо ти ва ції, що до по ма гає зав -
жди три ма тись сво єї ме ти – по трі -
б но взя ти чи с тий ар куш па пе ру та
на пи са ти на ньо му не ме н ше ніж
50 ба жань, а на сту п но го дня по -
вто ри ти, по тім по рі в ня ти їх, і як що
бі ль шість ба жань за пе р ший і дру -
гий день спів па де – то ді по бу ду ва -
ти з них іє ра р хію – та ким чи ном ми

зав жди бу де мо зна ти, чо го хо че -
мо, а то ді і шлях до ся г нен ня тої чи
ін шої ці лі бу де ві до мим.

Як ор га ні за то ри за хо ду, спо ді ва -
є мось, що се к ре ти ус пі ху від па ні
Оль ги до по мо жуть сту де н там
знай ти своє жит тє ве по кли кан ня
та до ся г ну ти як най ви що го ус пі ху.

До но вих зу стрі чей!

З по ва гою, 
Оле к сандр ВОЙ ЦЕ ХІВ СЬ КИЙ,

сту дент КНЕУ, ор га ні за тор
май с тер� кла су.

Се к ре ти ус пі ху для сту де н тів КНЕУ
Су час на мо лодь пра г не до са мо ре а лі за ції та жит тє во го ус пі ху. Щоб до ся г ну ти по ста в ле ної

ме ти, не об хід ні знан ня у пе в ній га лу зі … на п ри к лад, се к ре ти по бу до ви бі з не су: яким чи ном ство -
ри ти бі з нес і зро би ти йо го то по вим. Са ме то му Єв ро пей сь кий центр роз ви т ку під при єм ни ц т ва
став іні ці а то ром май с тер� кла сів з бі з нес� елі тою, під час яких ко жен сту дент міг ді з на тись осо -
би с то від най ба га т ших лю дей Укра ї ни се к ре ти їх ньо го ус пі ху. 

Газета факультету економіки АПК

Agropower
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Спортивні пристрасті

Вот са мая кра т кая фо р му -
ли ро в ка че ло ве че с ких же ла -
ний: че ло ве ку не ну ж но ни -
че го,  кро ме  еще  чу ть� чуть.
И бо ль ше ни че го…

Ме ні від чай ду ш но хо четь ся по -
ве р ну ти ро ма н ти ку, так за лі з ти на
дах і кри к ну ти на все го р ло «Хо чу
світ з ро ма н ти кою!!!!!» і щоб в цю
хви ли ну все на вко ло змі ни ло ся.

Чо му наш світ став чо р но �бі лим і
ку ди по ді ла ся вся ро ма н ти ка? Ні, я
не жа р тую, про с то ози р ніть ся на -
вко ло і ви са мі це все по ба чи те, то -
ч ні ше від чу є те. Ме ні зда єть ся, що
ско ро гло ба лі за ція, ін те г ра ція,
еко но мі ч ні кри зи, по лі ти ка зни -
щать та ке по нят тя як ко хан ня, пе р -
ший крок зроб ле ний:  ро ма н ти ка
май же зни к ла. Не в то му се н сі, що
ми за бу ли це сло во, ми на впа ки

йо го ду же ча с то вжи ва є мо і чу є мо,
а в то му�що пе ре ста ли її від чу ва ти
по �сп ра в ж ньо му. Мо ж на зві с но з
цим не по го ди тись, до во ди ти
всім, що во на іс нує, але да вай те
при зу пи ни мось і ре а ль но оці ни мо
си ту а ці ю. 

Про по ную по ча ти з то го, а що
та ке ро ма н ти ка? 

Для ме не, ро ма н ти ка – це перш
за все ат мо с фе ра, ат мо с фе ра ко -
хан ня, яка під ко рює сво їм пра ви -
лам дії, ду м ки і світ на вко ло те бе.
Але при цьо му ро ма н ти ка – це сво -
бо да, мо ра ль на сво бо да ро би ти
все не так як зав жди. Ро ма н ти ка
для ко ж но го своя і ко жен її ро зу міє
по �сво є му, але від чу ває од на ко во.
Тіль ки во на зда т на пе ре не с ти те бе
в ка з ку, по зба ви ти від чут тя ча су та
на да ти сві то ві яс к ра вих ко льо рів. В
та кі мо ме н ти ти мо жеш все: ді с та ти

зі ро ч ку з не бес, на пи са ти ме му а ри
чи про с то я те бе ко хаю під ба л ко -
ном,  але на жаль в на шо му за по лі -
ти зо ва но му та за а н га жо ва но му ХХІ
сто річ чі все рі д ше від чу ва єш щось
по ді б не, все ме н ше стає «о с тан ніх
ро ма н ти ків», і всі ве ли кі РЕ А ЛЬ НІ
ро ма н ти ч ні іс то рії ми ну ло го по чи -
на ють сприй ма ти ся як міф. Ко жен з
нас чув іс то рію про «мил ли он алых
роз» її спі ва ли, со т ні ра зів пе ре ка -
зу ва ли, пе ре ро б лю ва ли, гра ли на
сце ні і на ма га ли ся від тво ри ти в
жит ті, її смі ли во мо ж на на зва ти ба -
зо вим при кла дом в те о рії ро ма н ти -
ки. Але як не ди в но, ча с ти на з нас
цю іс то рію вва жа ють ви га да ною,
мо ж ли во че рез те, що все це якось
не ре а ль но, не впи су єть ся в ра м ки
на шої прак ти ч ної сві до мо с ті ін фо р -
ма цій но го сві ту і то му що бі ль ша
ча с ти на ні ко му на та ке не зва жить -
ся? А це дій с но  бу ла спра в ж ня іс -
то рія ко хан ня, хо ча й тра гі ч на. Ху -
до ж ни ка зва ли Ні ко Пі ро сма ні ш вілі,

а її – Мар га ри та. І дій с но був мі ль -
йон тро янд бі ля її ніг. У наш час все
на ба га то про с ті ше, при йшов на
день на ро джен ня, чи на во сь ме бе -
ре з ня з кві то ч кою і ти  вже ро ма н -
тик. Як що за гля ну ти в іс то рію ще
гли б ше, на при клад у Се ре д ньо віч -
чя, то і там бу ла ро ма н ти ка на ви -
що му рі в ні, яс к ра вим при кла дом
цьо го є ри цар сь кі ту р ні ри, де бо ро -
ли ся за ко хан ня жі н ки – ро ма н ти ка
в чи с то му ви гля ді. Звід си на пе в но і
бі ль шість ка зок про пре кра с них
прин ців, які бо ро ли ся за своє ко -
хан ня …і в які бі ль шість з нас ві рить
на під сві до мо му рі в ні.

Ви  за ду му ва ли ся над тим, чо му
нам всі, не за ле ж но від ві ку, ста ті,
ін те ре сів по до ба ють ся ста рі фі ль -
ми? На мою ду м ку, все про с то во -
ни до б рі ші і в них бі ль ше ро ма н ти -
ки, якої нам не ви ста чає в жит ті. В
тих фі ль мах, ще пи шуть ві р ші ко ха -
ним, ди в лять ся ра зом на зо рі, обі -
ця ють че ка ти і че ка ють… І це не

про с то фі ль ми, це ча с ти на на шої
іс то рії, так дій с но бу ло, до пе в но го
мо ме н ту. Ме н ше ніж сто літ тя то му,
на ші ді ду сі і ба бу сі ти хе нь ко вно чі
ті ка ли в са ди, щоб про ве с ти хо ча б
час з ко ха ни ми, зда т ні бу ли го ди -
на ми че ка ти під ві к ном ко ха ної, пи -
са ли ли с ти на без ліч сто рі нок, на -
мага ли ся зро би ти щось осо б ли ве
лю ди ні, яку ко ха ли. В су час но му
жит ті, Ін тер нет і мо бі ль ний телефон
за мі ни ли ко ро т кі хви ли ни зу стрі -
чей, як що ра ні ше, щоб по чу ти йо го
чи її, тре ба бу ло до кла с ти хоч яки -
хось зу силь, то те пер все ви рі шу -
єть ся дво ма на ти с кан ня ми. З ра ці -
о на ль ної то ч ки зо ру це до б ре, еко -
но мія ча су і все та ке, але іно ді ме ні
хо четь ся, щоб мо бі ль ний зв’я зок,
Ін тер нет зни к ли, щоб лю ди по ча ли
спі л ку ва ти ся в жи ву, бо остан нім
ча сом, ко ли по чи на ють го во ри ти
про де яких лю дей, пе ред очи ма
по стає не об раз лю ди ни, а її сто рі -
н ка в Ін тер не ті. До ре чі про ли с ти,
ми мо же мо стве р джу ва ти, що по -
стій но над си ла є мо ко ха ним на
е �мейл ли с ти, але це все не те.
Спро буй те хо ча б раз у своє му
жит ті на пи са ти сво їй по ло ви н ці ли -
с та від ру ки і ви ме не зро зу мі є те. 

Для ро ма н ти ки по трі б но всьо -
го� на� всьо го ба жан ня зро би ти
щось при єм не і кра п ли н ка ко хан -
ня. Але чо му бі ль шість з нас не мо -
жуть ви га да ти ні чо го ори гі на ль ні -
шо го за кві ти, цу ке р ки, смс, чи по -
від ом лен ня «vkontakte», ма к си ма -
ль но ро ма н ти ч не «со не ч ко, я те бе
ко хаю» пе ред ві к ном, але це вже
екс клю зив. 

Як з цим бо ро ти ся? По �пе р ше як
зав жди тре ба по чи на ти з се бе, змі -
ню ва ти своє сві то сприй нят тя до ки
не пі з но, бо чим до ро с лі ши ми ми
ста є мо тим бі ль ше сте рео ти пів,
ра мок і за бо рон ви ни кає у на шій
сві до мо с ті. 

Ро біть ша ле ні ре чі, щоб очі на -
ших ко ха них зав жди сві ти ли ся, ви -
ки нь те з го ло ви сте рео тип, що ро -
ма н ти ка це тіль ки плю ше ві ве д ме -
жа та та ве че рі при сві ч ках, ро ма н -
ти ка – це стан ду ші, яка го рить від
ко хан ня і мо же за па ли ти весь світ.

Ме ні від чай ду ш но хо четь ся по -
ве р ну ти ро ма н ти ку, так за лі з ти на
дах і кри к ну ти на все го р ло «Хо чу
світ з ро ма н ти кою!!!» і щоб в цю
хви ли ну все на вко ло змі ни ло ся.

Оль га КУ ЛІ ЦЬ КА, 
сту де н т ка ІІІ ку р су, КЕФ.

ЧЧ оо мм уу   нн аашш  ссвв іі тт   сс ттаавв   чч оо ррнн оо �� бб ііллиимм
Наодинці з усіма

Не що да в но від бу в ся тра ди -
цій ний «Но во рі ч ний ту р нір»
КНЕУ з ша хів се ред ко манд
про фе сор сь ко� ви к ла да ць ко -
го скла ду та сту де н тів.

Ор га ні за то ри гри – ка фе д ра фі -
зи ч но го ви хо ван ня та ад мі ні с т ра ція
спор ти в но го ком пле к су гі д но під -
го ту вали мі с це про ве ден ня зма -
ган ня, па м’я та ю чи про но во рі ч ну
ат ри бу ти ку. Проф спі л ко вий ко мі -
тет ви кла да чів та спів ро бі т ни ків, а
то кож сту де нт сь кий проф спі л ко -
вий ко мі тет за без пе чи ли всіх уча с -
ни ків па м’я т ни ми при за ми, що за -
га лом і ви зна чи ло уро чи с ту
атмосферу з ха ра к те ром спра в ж -
ньої за пе к лої спор ти в ної бо ро ть би.

В ра н зі во ло да рів Ку б ка ви сту -
пи ли ви кла да чі:

Ми ко ла Ли ма ре н ко, ди ре к тор
ЦАУУ ФІ СіТ – ка пі тан;

Дми т ро Хо хич, ста р ший ви кла -
дач ФЕ таУ;

Ми хай ло Агу тін, ста р ший ви -
кла дач  ФІ СіТ;

Во ло ди мир Ве ре т нов, до цент
ФЕФ;

Єв ген Пан че н ко, про фе сор
ФМЕ іМ;

Сер гій По зна ха рєв, ста р ший
ви кла дач ФАПК;

Ко с тя н тин Че р няв сь кий, аси с -
тент ФЕ таУ;

Ан д рій Па с те р нак, ста р ший
ви кла дач ОЕФ;

Ігор Іва нов, аси с тент ФЕ таУ.

Сту де н ти ви су ну ли зна ч но оно в -
ле ну збі р ну ко ман ду:

Олег Пи ли п чук, ФЕФ – ка пі тан;
Свя то с лав Пи ли п чук, КЕФ;
Дми т ро Гор бик, ФЕФ;
Єв ген При го р ни ць кий, ФЕ таУ;
На дія Су во ро ва, ФУ П таМ;

Єв ген Шиб, ФЕ таУ;
Ігор Сум лєн ний, ОЕФ;

Ан д рій Ле ус, ФЕФ;
Дми т ро Ні ко ла є н ко, ФЕ таУ.

Про без ко м п ро мі с ність та на кал
зма ган ня го во рить той факт, що
до ля ку б ку ви рі шу ва лась у остан -
ній пар тії, ко ли рі з ни ця бу ла ли ше
в 0,5 очок. Та на остан ній хви ли ні,
затамувавши подих всі уча с ни ки
зма ган ня, які вже на той час бу ли
да ле ко не без сто рон ні гля да чі,
слід ку ва ли за пра по р цем на го -
дин ни ку, бо пе ре мо жець ці єї пар тії
зна хо ди в ся у жо р с то кій цей к но ті.

Пе ре мо г ла якість – на остан ній
хви ли ні сту де н ти «ви р ва ли» ба жа -
ну пе ре мо гу, а ра зом з нею і Ку бок
ту р ні ру! Та кій хо ло д но кро в но с ті
мав би за зд ри ти  сам Ос тап Бе н -
дер у іс то ри ч но му  ма т чі  в  Ва сю -
ках!

За га ль на ду м ка  всіх уча с ни ків
од но зна ч на – по бі ль ше б та ких ту -
р ні рів! Ве ли ке спа си бі всім ор га ні -
за то рам і зві с но ж най га ря чі ші по -
здо ро в лен ня пе ре мо ж цям зма -
гань!

До но вих спор ти в них зу стрі чей!

С.А.  ПО ЗНА ХА РЄВ,
ста р ший  ви кла дач КФВ, 

уча с ник та го ло вний су д дя
пер шо сті се ред ви кла да чів.

ННоо ввоо рр іі чч ннии йй     ттууррнніірр


