
� Свято

� Конференція

� Презентація

� Золоті ключі

� Цікаво

� Історичні   
розвідки

� До Всесвітнього
дня поезії

� Ювіляри

� Спортивні
пристрасті

Газета  Київського національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана
№ 9—11 (1312—1314)  e�mail:EKONOMIST_1972@ukr.net Березень�Квітень  2010 р.

СВЯТО

На збо рах бу ли при су т ні го с ті: за -
сту п ник про ре к то ра з на у ко во� пе -
да го гі ч ної ро бо ти І. А. Ба ля гі на, ви -
ко нав чий ди ре к тор Укра ї н сь кої асо -
ці а ції бі з нес� ін ку ба то рів та ін но ва -
цій них центрів (чле ном якої та кож є
СБІ КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на)
В.І. Яре мій. Сту де нт сь ко му бі з нес� -
ін ку ба то ру бу ла вру че на по че с на
гра мо та від фо н ду «У к ра ї на 3000» за
роз ви ток еко но мі ки Укра ї ни.

На за га ль них збо рах бу ла при йн я -
та стра те гі ч на про гра ма роз ви т ку
ор га ні за ції на 2010 рік. СБІ ста вить
пе ред со бою, з�по між ін ших, на сту -
п ні за вдан ня:

� За пуск ма с ш та б но го со ці а ль -
но го про е к ту — під три м ка но вих
сту де нт сь ких іні ці а тив та роз ви ток
со ці а ль них про е к тів ра зом з дер жа -
в ни ми уста но ва ми та ко ме р н цій ни -
ми ор га ні за ці я ми за д ля по пу ля ри -
за ції під при єм ни ць кої ді я ль но с ті.

� По гли б лен ня ро бо ти в уні вер -
си те ті — збі ль шен ня чи с ла пред ста -
в ни ків СБІ на фа ку ль те тах з ме тою
по кра щен ня ін фо р му ван ня сту де н -
тів про про е к ти ін ку ба то ра та за лу -
чен ня їх до ро бо ти у цих про е к тах.

� До лу чен ня до транс фе ру тех -
но ло гій — спів пра ця з пар т нер сь ки -
ми уні вер си те та ми та до слі д ни ць -
ки ми уста но ва ми з ме тою впро ва -
джен ня ін но ва цій у ре а ль ний се к -
тор.

� Під три м ка сту де нт сь ких під -
при єм ни ць ких іні ці а тив.

Зви чай но, не мо ж ли во не то р к ну -
ти ся про блем, які ви ни ка ють в про -
це сі ді я ль но с ті. Це перш за все ін -

сти ту цій ні про бле ми, а са ме не го то -
в ність ор га нів дер жа в ної вла ди та
мі с це во го са мо вря ду ван ня спри я ти
роз ви т ку ін фра стру к ту ри та під три -
му ва ти ма лий бі з нес у не об хід них
на пря м ках. Це спри чи не не зго р тан -
ням ці льо вих про грам та від су т но с ті
кон це п цій бі з нес� ін ку ба ції в Укра ї ні і
ви ли ва єть ся у від су т но с ті до ста т ньої
кі ль ко с ті центрів під при єм ни ц т ва,
пра це вла ш ту ван ня мо ло ді, бі з нес� -
ін ку ба то рів. Ми спо ді ва є мо ся на
змі ни в цьо му ас пе к ті, адже мо ло ді -
ж ні іні ці а ти ви та дер жа в на під три м ка
ін фра стру к ту ри — це те, що по тре -
бує на ше су с пі ль с т во та еко но мі ка.

Ми та кож на ці ле ні на під три м ку
сту де нт сь ких іні ці а тив, адже тіль ки
з но ви ми іде я ми та но ви ми лю дь ми
мо же роз ви ва ти ся будь� яка ор га ні -
за ці я. Ми по стій но від кри ті для сту -
де н тів, а то му, як що ви іні ці а ти в ні,
кре а ти в ні, ма є те ба жан ня пра цю -
ва ти та ре а лі зо ву ва ти ко ме р цій ні
та со ці а ль ні про е к ти, то ми че ка є мо
на вас. Сту де нт сь кий бі з нес� ін ку -
ба тор є чле ном Укра ї н сь кої асо ці а -
ції бі з нес� ін ку ба то рів, ін но ва цій них

центрів та пар т не ром Ки їв сь ко го
мо ло ді ж но го центру пра ці КМДА,
що умож ли в лює ре а лі за цію ідей на
між ву зів сь ко му та гро мад сь ко му
рі в ні.

На ші про е к ти

Сту де нт сь кий бі з нес� ін ку ба тор
ба чить не об хід ність у ство рен ні не -
об хід но го се ре до ви ща для роз ви т ку
еко но мі ки Укра ї ни че рез за лу чен ня
та по зи ти в ний вплив на мо лодь.
Здій с ни ти це мо ж ли во тіль ки за до -
по мо гою ма с ш та б них про е к тів за
уча с тю зна ч ної кі ль ко с ті дер жа в них,
ко ме р цій них, гро мад сь ких ор га ні за -
цій, спі ль но ти за га лом.

Та ким є кон курс бі з нес� пла нів
«Ста р туй у бі з нес», що став пе р шим
со ці а ль ним про е к том ор га ні за ції за
ро ки її іс ну ван ня. За вдан ня на шо го
кон ку р су — отри ман ня сту де н та ми
прак ти ч но го до сві ду, ко ме р ці о на лі -
за ція ін но ва цій них тех ні ч них роз ро -
бок, до лу чен ня до ін но ва цій ної про -
гра ми роз ви т ку уні вер си те тів, роз -
ви ток ма ло го та се ре д ньо го бі з не су.

Спо ча т ку мо ж ли во с ті за пу с ку да -
но го кон ку р су ви да ва ли ся нам сум -
ні в ни ми — кри зо вий стан еко но мі -
ки, від су т ність стій кої дер жа в ної
під три м ки, не об хід ність фі нан су -
ван ня про е к ту то що. Про те зро би в -
ши оці н ку про е к ту та отри ма в ши до -
звіл та до по мо гу від ре к то ра ту уні -
вер си те ту ке рі в ни ц т во СБІ при сту -
пи ло до йо го ре а лі за ці ї. Зви чай но,
са мо стій не про ве ден ня за хо ду для
на шої ор га ні за ції бу ло на той мо -
мент не мо ж ли ве, про те ви яви ло ся,
що іс нує ба га то ор га ні за цій, що за -
ці ка в ле ні в роз ви т ку сту де нт с т ва та
ма ють чі т ку со ці а ль ну спря мо ва -
ність. На ши ми пар т не ра ми ви сту пи -
ли: Ки їв сь кий мо ло ді ж ний центр
пра ці при Го ло вно му управ лін ні у
спра вах сі м’ї, мо ло ді та спо р ту Ки їв -
сь кої мі сь кої дер жа в ної ад мі ні с т ра -
ції (спі во р га ні за тор), Deloitte &
Тouche (офі цій ний пар т нер), Ін сти -
тут під при єм ни ц т ва Сі s со, GІ оb аІ
Ма nа g е mе nt Сhallenge, Укра ї н сь ка
асо ці а ція ма р ке ти н гу.

На сьо го дні в кон ку р сі бе руть
участь по над 80 сту де н тів з 4 уні -
вер си те тів Ки є ва, а бі з нес� ідеї ма -
ють рі з но ма ні т не спря му ван ня:
ви ро б ни ц т во, сфе ра по слуг, со ці -
а ль ні про е к ти. По ки що ра но під -
би ва ти під су м ки, про те за га лом
орг ко мі тет за до во ле ний пе ре бі -
гом кон ку р су та спо ді ва єть ся
отри ма ти які с ні ро бо ти уча с ни ків в
кі н ці про е к ту.

Пе т ро ГАЛУШКО, 
за сту п ник го ло ви СБІ.

Сту де нт сь кий бі з нес- ін ку ба тор (СБІ) Сту де нт сь кий бі з нес- ін ку ба тор (СБІ) 
з оно в ле ною Ко ор ди на цій ною ра до юз оно в ле ною Ко ор ди на цій ною ра до ю

Не що да в но в хо ді за га ль них збо рів СБІ бу ли про ве де ні
ви бо ри до ке рі в но го ор га ну ор га ні за ції — Ко ор ди на цій ної
ра ди. Го ло вою бі з нес ін ку ба то ра бу ла об ра на Ан на Се ме -
не н ко, за сту п ни ком го ло ви СБІ – Пе т ро Га лу ш ко, чле -
ном Ко ор ди на цій ної ра ди – Оле к сандр Фе сак. Та ким
чи ном члени ор га ні за ції ви сло вили до ві ру ді ю чо му ке -
рі в ни ц т ву та не об хід ності ді я ль но с ті в об ра но му на -
пря мку.

ХРИ С ТОС ВО С К РЕС І АН ГЕ ЛИ ЗА СПІ ВА ЛИ В ПІД НЕ БЕС СІ
Йде тре тє ти ся чо літ тя, стрі м ко впе ред кро кує ци ві -

лі за ція, але люд с т во з не змін ним бла го го він ням та
щи рою ра ді с тю від зна ча ють Сві т ле Хри с то ве
Во с к ре сін ня. В це свя то свят ми за ли ша є мо всю
су є ту бу ден но с ті, всі спра ви й по ве р та є мо ся
до сво їх ви то ків, для то го щоб у хра мі Го с по -
д ньо му пі зна ти си лу іс ти ни. Адже са ме в
хра мі, ди в ля чись на во г ни ки со тень сві чок,
найя с к ра ві ше від чу ва єш се бе ча с ти н кою
все сві ту.

Но ва ре лі гія, що з’яв и лась пі с ля ці єї по дії – хри с -
ти ян с т во – до в го не мо г ла ви зна чи ти ся, ко ли ж са -
ме від зна чи ти день Хри с то во го во с к ре сін ня, і ли ше
325 ро ку на Ні кей сь ко му со бо рі бу ло при йн я то рі -
шен ня про те, що хри с ти ян сь ка Па с ка має свя т ку -
ва ти ся окре мо: в пе р шу не ді лю пі с ля пер шої по -
вної фа зи мі ся ця від дня ве с ня но го рі в но ден ня.

Ве с ня не об но в лен ня при ро ди, що при па дає на
цей час, спів зву ч не го ло вній ідеї свя та – пе ре мо зі
жит тя над сме р тю. То му Па с ка – найу лю б ле ні ше, най -
ра ді с ні ше свя то на шо го на ро ду. До сві т ло го Хри с то -
во го Во с к ре сін ня по чи на ли го ту ва ти ся за зда ле гідь.
Най бі ль ше ту р бот у цей час ма ли го с по ди ні: осе лю при -
бра ти оша т но, по дба ти про стра ви до свя т ко во го сто лу,
при дба ти ді тям об но ви.

Ді тей го ту ва ли до свя та і мо ра ль но, пе ре по ві да ю чи їм іс -
то рії про Хри с та та апо с то лів, про зра ду Юди, стра ж дан ня
Спа си те ля на хре с ті.

Ро бо ти пе ред свя том ви ста ча ло всім. Ді в ча та шлю б но го ві ку
роз пи су ва ли пи са н ки, адже на Ве лик де нь пи са н ка бу ла най ва ж ли ві -

шим по да ру н ком хло п цю, який по до ба є ть ся. Па ру б ки у свя то мо г ли
при не с ти до до му по над 100 пи са нок.

В стра с ну су бо ту роз па лю ва ло ся гро мад сь ке во г ни ще. Спра -
ва ця вва жа ла ся ду же від по ві да ль но ю. За па лю ва ли во гонь,

до бу ва ю чи йо го те р тям – тоб то з так зва но го жи во го во г ню.
Ніч бі ля тих во г нищ під роз по ві ді про всі ля кі чу де са та іс -

то рії з ми ну ло го бу ла не зба г нен но та є м ни чо ю. Що ро ку,
з та ким са мим не те р пін ням як і ти ся чо літ тя то му, всі

че ка ли зві с т ки про во с к ре сін ня. І ось на ре ш ті ра ді с но
та пе ре мо ж но гу дуть це р ко в ні зво ни і лу на ють за по ві -
т ні сло ва свя т ко во го ві тан ня: “Хри с тос во с к рес! Во і -
с ти ну во с к рес!”

Тре м т ли ве по лу м’я сві чок ви хо п лює із пе ред -
сві та н ко вих су ті нок ко ри ч не во� зо ло та ві па с ки і
че р во ні кра ша н ки – все це освя чу єть ся мо ли т вою
і во до ю.

На Ве лик де нь пе ре ві ду ва ли і мо ги ли по ме р лих,
по від ом ля ю чи їм про ра ді с ну по дію і за ли ша ли по
кра ша н ці. Зви чай об’ єд ну вав всю ро ди ну, рід, гро -
ма ду; лю ди да ру ва ли один од но му лю бов, ра дість
спі л ку ван ня. У від по відь Бог да рує лю дям свою лю -
бов. За на род ним по ві р’ям, всі три дні свя та від кри -

те не бо і як що у лю ди ни чи с та ду ша, то все, що во на
по про сить со бі у Бо га, – обо в’я з ко во збу де ть ся.

Хри с то ве во с к ре сін ня на га дує лю дям про те, що
Бог – це лю бов. Ду же ва ж ли во ро зу мі ти це і так са мо

бу ти вті лен ням ці єї лю бо ві до на вко ли ш ньо го сві ту та
один до од но го. Ми за кло по та ні сво ї ми спра ва ми, за бу -

ва є мо про це і так са мо як ко лись, на пла не ті ллєть ся
кров, не ви лі ко в ні хво ро би на бу ва ють ма с ш та би епі де мій,

ни щить ся при ро да. То му три дні на Ве лик де нь є спра в ж нім
спа сін ням для люд сь ких душ – в ці дні всі до б рі ша ють, і, ві та ю -

чись ці лу ю ть ся.
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Аналіз світо вих тен денцій по ка зує,
що су час ний універ си тет пе ре став
бу ти ли ше місцем пе ре дачі знань від
вик ла да ча до сту ден та. Універ си те -
ти світо во го кла су ста ють ка таліза -
то ра ми якісно го та стійко го еко -
номічно го зро с тан ня суспільства,
цен т ра ми фор му ван ня інте лек ту аль -
но го капіта лу у всіх йо го фор мах –
знань, інно вацій і ком пе тенцій. 

Клю чо вим пи тан ням тре тьої між -
на ро д ної  кон фе ре н ції в Шан хаї, на -
при кі н ці ми ну ло го ро ку,  бу ло ство -
рен ня уні вер си те тів сві то во го кла су,
які мо жуть аде к ва т но від по ві да ти на
чи с лен ні ци ві лі за цій ні ви кли ки. За
оці н ка ми екс пе р тів, най більш об -
ґру н то ва на кон це п ція бу ла окре с ле -
на ко ор ди на то ром про гра ми у сфе -
рі ви щої осві ти Сві то во го ба н ку до к -
то ром Джа мі лою Са л мі. Сві то вий
до свід вже дав при кла ди то го, які
клю чо ві ха ра к те ри с ти ки по ви нен
ма ти уні вер си тет сві то во го кла су,
це, пе ре д у сім:

� ви со ка кон це н т ра ція та ла н тів;
� до ста т ність ре сур сів;
� гну ч ке управ лін ня. 
Тоб то, кон ку рен то сп ро мо ж ний

уні вер си тет ви ни кає то ді,  де пе ре ти -
на ють ся мо ж ли во с ті для за лу чен ня
та ла но ви тих ви кла да чів та  сту де н тів
і є зна ч ні фі нан со ві ре сур си, а та кож
ви ко ри с то ву єть ся оп ти ма ль на уні -
вер си тет сь ка мо дель, що вклю чає в
се бе ба чен ня стра те гі ч ної ме ти;  ін -
но ва цій ні під хо ди;  гну ч кість,  які до -
зво ля ють шви д ко  при йма ти рі шен -
ня, опе ра ти в но здій с ню ю чи управ -
лін сь ку ді я ль ність. От же, уні вер си те -
ти, які за йма ють най ви щі мі с ця в
рей ти н гах ві до мих між на ро д них ор -
га ні за цій – це ВНЗ які ро б лять зна ч -
ний вне сок в по ши рен ня знань че рез
на у ко ві до слі джен ня та транс ферт
тех но ло гій, ви кла дан ня по но ві т ніх
на вча ль них пла нах та тех но ло гі ях.

Ни ні ре а лі зу єть ся сту де н то це н т -
ри ч на кон це п ція осві ти, що ви ма гає
роз ро б ки но вих під хо дів до управ -
лін ня змі с том осві ти, оці н ки її ре -
зуль та тів, що ви ма гає не тіль ки під -
ви щен ня яко с ті на вчан ня, але й удо -
ско на лен ня яко с ті оці ню ван ня йо го
ре зуль та тів. Не ви па д ко во,  се ред
ос но в них на пря м ків ко мю ні ке Все -
сві т ньої кон фе ре н ції ЮНЕСКО «Но -
ва ди на мі ка ви щої осві ти і на у ки для
со ці а ль ної  змі ни і роз ви т ку», — це
га ра н ту ва ти якість осві ти че рез
ство рен ня си с тем за без пе чен ня
яко с ті, від по ві д ної куль ту ри яко с ті і
зра з ків оці ню ван ня у ви щих на вча -
ль них за кла дах че рез за сто су ван ня
ін фо р ма цій но� ко му ні ка цій них тех -
но ло гій у ви кла дан ні та на вчан ні, що
до зво лить на да ва ти сту де н там
знан ня і на ви ч ки, які во ни по тре бу -
ють у ХХІ сто літ ті.

Клю чо ви ми су б’єк та ми управ лін -
ня які с тю осві ти на на ці о на ль но му,
ре гі о на ль но му рі в ні є уря до ві ор га -
ни, спе ці а лі зо ва ні об’ єд нан ня, ре гі -
о на ль ні іні ці а ти в ні центри (кон фе ре -
н ції мі ні с т рів) та гло ба ль ні ор га ні за -
ції, зві с но ви зна ча ль на роль на ле -
жить і са мим уні вер си те там, що від -
сто ю ють свою ав то но мі ю. На кон -
фе ре н ції єв ро пей сь ких мі ні с т рів ви -
щої осві ти бу ло ви зна но від ста ван ня
єв ро пей сь кої ви щої шко ли від аме -
ри кан сь кої і не мо ж ли вість за ве р ши -
ти Бо лон сь кий про цес у 2010 ро ці
че рез те, що:

� не за без пе че но по до лан ня
від ри ву від уні вер си те тів США;

� не ство ре но си с те ми тех ні ч ної
та тех но ло гі ч ної осві ти на зра зок
Ма са чу сет сь ко го, Ка лі фо р ній сь ко го
тех но ло гі ч них ін сти ту тів (Єв ро пей -
сь кий тех но ло гі ч ний ін сти тут ли ше в
ста дії роз го р тан ня);

� не здій с не но на у ко во го про -
ри ву, який до зво лив би ство ри ти в
Єв ро пі ме ре жу до слі д ни ць ких уні -
вер си те тів, які не по сту па ють ся пі в -
ні ч но аме ри кан сь ким;

� при ваб ли вість єв ро пей сь ких
уні вер си те тів зро с тає, але над то
по ві ль но.

І то му, Бо лон сь кий про цес отри -
мав но вий орі є н тир – 2020 рік, ко ли
за ве р шить ся ство рен ня за га ль но -
єв ро пей сь ких ме ха ні з мів за без пе -
чен ня яко с ті у від по ві д но с ті до за га -
ль но прий ня тих ста н да р тів Єв ро -
пей сь кої ме ре жі за без пе чен ня яко -
с ті для ство рен ня вну т рі ш ньо �уні ве -
р си тет сь кої та зо в ні ш ньо на ці о на ль -

ної стру к тур за без пе чен ня яко с ті
ви щої осві ти. Як що вда сть ся це зро -
би ти, то й здій с нить ся бі ль шість ці -
лей Бо лон сь ко го про це су. 

Так, се ред Єв ро пей сь ких ста н да -
р тів і ре ко ме н да цій що до вну т рі ш -
ньо го за без пе чен ня яко с ті у ви щих
на вча ль них за кла дах ва го ме зна -
чен ня на да ють ся оці ню ван ню сту -
де н тів, що пе ред ба чає по слі до в не
ви ко ри с тан ня опри лю д не них кри те -
рі їв, пра вил і про це дур. От же, са ме
в за без пе чен ні ви со кої яко с ті осві ти
і фо р му ван ні кон ку рен то сп ро мо ж -
них спе ці а лі с тів ва ж ли ве зна чен ня
на да єть ся са ме си с те мі оці ню ван ня
знань. Не ви па д ко во, оці ню ван ня
сту де н тів – це один із най ва ж ли ві -
ших еле ме н тів ви щої осві ти. Адже
ре зуль та ти оці ню ван ня ма ють зна ч -
ний вплив на май бу т ню ка р’є ру сту -
де н тів. То му ва ж ли во, щоб оці ню -
ван ня зав жди про во ди ло ся про фе -
сій но, і при цьо му бра ли ся до ува ги

іс ну ю чі знан ня про
про це си те с ту ван -
ня та ек за ме на цій -
ні про це си. Оці ню -
ван ня та кож дає
ва ж ли ву ін фо р ма -
цію на вча ль ним
за кла дам про
ефе к ти в ність ви -
кла дан ня та під -
три м ки сту де н тів.

Се ред ни з ки
ста н да р тів та ре -
ко ме н да цій що до
за без пе чен ня яко -
с ті в Єв ро пей сь ко -
му про с то рі ви щої
осві ти є і ви мо ги
що до оці ню ван ня,
зо к ре ма, оці ню -

ван ня у ви щій шко лі по ви нно за без -
пе чу ва ти ді а г но с ти ч ний, фо р ма ти в -
ний або під су м ко вий ко н т роль та
ма ти чі т кі й опри лю д нен ні кри те рії
ви ста в лен ня оці нок. То му так ва ж -
ли во чі т ко об ґру н ту ва ти, ці де фі ні ції,
а са ме, під фо р ма ти в ним оці ню ван -
ням ( formative assessment) екс пе р -
ти ро зу мі ють по то ч не оці ню ван ня,
яке про во дить ся про тя гом ви вчен ня
пе в но го ку р су чи ди с ци п лі ни че рез
ви ко ри с тан ня зво ро т ньо го зв’я з ку
між ви кла да чем і сту де н том  та
спря мо ва не на під ви щен ня яко с ті
на вча ль но го про це су. Йо го ви ко ри -
с то ву ють пе ре д у сім для на вчан ня
(assessment for learning) для то го,
щоб ін фо р му ва ти сту де н тів про їх -

ній про грес у до ся -
г нен ні очі ку ва них
ре зуль та тів.  В той
час як Аме ри кан сь -
кий  ін сти тут оці ню -
ван ня про по нує
вжи ва ти    те р мін
«о ці ню ван ня для
знань», а оці ню ван -
ня для ви мі рю ван -
ня (assessment for
measurement) ви -
ко ри с то ву ва ти з
ме тою ви зна чен ня
до ся г нен ня сту де н -
та ми цих ре зуль-
та тів. 

Як що фо р ма ти в -
не оці ню ван ня при -
зна че не для ін фо р -
му ван ня та ске ро -
ву ван ня на вча ль но -
го про це су на пе рі -
оди ч ній ос но ві

(про тя гом на вча ль но го пе рі оду), то
під су м ко ве оці ню ван ня (summative
assessment) спря мо ва не на мо ні то -
ринг про гре су та оці н ку за га ль ної
ус пі ш но с ті як сту де н тів, так і на вча -
ль них про грам у до в го стро ко во му
пе рі оді. То му  під під су м ко вим (су м -
ма ти в ним) ро зу мі ють пе рі оди ч не
оці ню ван ня знань та на ви чок сту де -
н тів, що до по магає ви кла да чам іде -
н ти фі ку ва ти їх ню ус пі ш ність і сту пінь
за сво єн ня на вча ль них про грам.
Що до  ді а г но с ти ч но го  оці ню ван ня,
то це оці ню ван ня про во дить ся на
по ча т ку ви вчен ня пе в но го ку р су чи
ди с ци п лі ни з ме тою ви яв лен ня (ді а -
г но с ту ван ня) на яв но го рі в ня знань,
вмінь та на ви чок сту де н тів. 

В Ін сти ту ті ви щої осві ти, який уже
роз го р нув свою ро бо ту і до ді я ль но -
с ті яко го за лу че но ці лий ряд про ві д -
них про фе со рів та ін но ва цій но� на -
ла ш то ва них на у ко вців, ми до слі джу -
ва ли сві то вий до свід ви рі шен ня

про блем ефе к ти в но го про це су оці -
ню ван ня у ви щих на вча ль них за кла -
дах  сві ту.  В США  на шу ува гу при ве -
р ну ла Аме ри кан сь ка асо ці а ція ви -
щої осві ти,  яка при ді ляє зна ч ну ува -
гу по лі ти ці оці ню ван ня і роз ро би ла
су час ні прин ци пи ефе к ти в но го оці -
ню ван ня на вча ль ної ді я ль но с ті сту -
де н тів, а са ме:

� оці ню ван ня на вча ль ної ді я ль -
но с ті про чи на єть ся з ус ві до м лен ня
осві т ніх цін но с тей, ко ли оці н ка є
спо со бом вдо с ко на лен ня осві т ньо -
го про це су;

� ефе к ти в не оці ню ван ня ба зу -
єть ся на най більш цін них для сту де -
н тів ви дах на вча ль ної ді я ль но с ті та
ме то дах їх оці н ки;

� оці ню ван ня по ви нно бу ти
спря мо ва не не ли ше на ре зуль та ти,
але й на на вча ль ну ді я ль ність;

� до оці ню ван ня по ви нні до лу -
ча ти ся пред ста в ни ки усі єї осві т ньої
гро ма ди;

� за до по мо гою оці н ки ви кла да -
чі ви ко ну ють від по ві да ль ність пе ред
сту де н та ми.

Про над зви чай ну ва ж ли вість пи -
тань оці ню ван ня сві д чить і про ве -
ден ня минулорічної На ці о на ль ної
кон фе ре н ції з оці ню ван ня в Сан Ді є -
го (США). Ре зуль та том цьо го за хо ду
є  роз ро б ка ва ж ли вих прин ци пів в
цій сфе рі, а са ме:

� ви ко ри с тан ня ре гу ля р но го
зв’я з ку з сту де н та ми ме тою об го во -
рен ня ме то дик оці ню ван ня та їх ре -
зуль та тів;

� на вчан ня сту де н тів са мо оці -
ню ван ню;

� на вчан ня сту де н тів сфо ку со -
ва но му по вто рен ню ма те рі а лу;

� фо р му ван ня у сту де н тів чі т ко -
го ба чен ня ці лей на вчан ня .

Ви ко ри с тан ня цих прин ци пів до -
зво ляє від по ві с ти сту де н там на пи -
тан ня «Ку ди я йду?», «Де я зна хо -
джусь за раз?» і «Як по до ла ти цей
роз рив?». Ці прин ци пи для оці ню -
ван ня по то ч ної ро бо ти сту де н тів ко -
жен ви кла дач по ви нен ви зна чи ти і
для се бе, що са ме він має ро би ти в
ме жах  ко ж ної з них («Мої ді ї»). 

Крім то го, в США діє Кон со р ці ум з
оці ню ван ня «О з б ро є ний для май -
бу тньо го», який утво ре ний на ба зі
Сте н фо рд сь ко го до слі д ни ць ко го ін -
сти ту ту.  Ця ор га ні за ція роз ро би ла
ком пе те н ції, які не об хід ні для на -
вчан ня про тя гом жит тя, що вклю ча -
ють на ви ки «на в чан ня для на вчан ня»
та їх са мо оці н ки. Спі ль ний  ко мі тет
зі ста н да р тів для оці ню ван ня в осві ті
(Joint Committee on Standards for
Educational Evaluation) ство ре ний
ще у 1975 р. ко а лі ці єю ве ли ких про -
фе сій них асо ці а цій, що за йма ють ся
пи тан ня ми яко с ті оці ню ван ня роз -
ро б ляє Ста н да р ти оці ню ван ня сту -
де н тів (Student Evaluation Standards)

До слі джу ю чи до свід про ві д них
уні вер си те тів сві ту ми ді йш ли ви -
сно в ку, що не іс нує єди них кри те рі їв
та прин ци пів си с тем оці ню ван ня. В
них си с те ми оці ню ван ня іс то т но від -
рі з ня ють ся  за пред ме та ми, ку р са -
ми та про гра ма ми. Спі ль ним для

уні вер си те тів є роз ро б ка стра те гій
оці ню ван ня, що ба зу ють ся на за га -
ль них  кри те рі ях для усьо го на вча -
ль но го за кла ду і від по ві да ють на ці о -
на ль ним ста н да р там за без пе чен ня
яко с ті. Так, стра те гія оці ню ван ня
уні вер си те ту Ка р діф (Ве ли ко бри та -
нія) пред ста в ляє со бою план дій
цьо го на вча ль но го за кла ду що до
не об хід но с ті на дан ня сту де н там мо -
ж ли во с ті про де мо н с т ру ва ти при ріст
знань та ком пе те н цій в ме жах пе в -
них ку р сів. Во на бу ла роз ро б ле на як
з ме тою спри ян ня удо ско на лен ня
про це су оці ню ван ня, так і для вра ху -
ван ня ра ні ше іде н ти фі ко ва них у цій
спра ві ри зи ків. Ос но в ни ми ці ля ми
стра те гії є за хист ста н да р тів і під -
три м ка про це су удо ско на лен ня на -
вча ль ної ро бо ти сту де н тів. Стра те -
гія роз ви ну та,  ви хо дя чи з все бі ч но
про ве де ної кон су ль та ти в ної ро бо ти
з пе р со на лом і сту де н та ми уні вер -
си те ту та  ба зу єть ся, пе ре д у сім, на
та ких ос но в них прин ци пах оці ню -
ван ня – до сто ві р ність, на дій ність і
то ч ність .

Ре а лі за ція ці єї стра те гії, на ду м ку
її ав то рів, по ви нна за без пе чи ти ни з -
ку пе ре ваг для уні вер си те ту, та ких
як:  ви го ди для на вча ль ної ді я ль но с -
ті сту де н тів; за хист ака де мі ч них
ста нда р тів, удо ско на лен ня про це сів
і про це дур, які сто су ють ся оці ню -
ван ня та по ши рен ня до ві ри до ньо -
го. Ри зи ки по в’я за ні не ли ше з ре а -
лі за ці єю стра те гії, але й з мо ж ли вою
без ді я ль ні с тю у цій сфе рі,  вклю ча ю -
чи  ймо ві р ність отри ман ня не га ти в -
них ре зуль та тів з бо ку на ці о на ль но -
го ре гу ля ти в но го ор га ну (Ін сти ту ці -
о на ль но го огля ду QAA). 

Ці ка вою для мо ж ли во го ви ко ри с -
тан ня в прак ти ці на ці о на ль ної ви щої
шко ли є стра те гія оці ню ван ня в уні -
вер си те ті Кіль (Ве ли ко бри та нія),
яка спри яє на вчан ню   че рез зво ро -
т ній зв’я зок та під ви щен ня мо ти ва -
ції сту де н тів  і ба зу єть ся на роз ро б -
ле ній  Стра те гії на вчан ня і ви кла -
дан ня (2007�2010 ро ки). Во на пе -
редбачає на сту п ні ці лі:

1. Оці ню ван ня по ви нне бу ти до -
сить ча с ти ми, щоб мо ти ву ва ти без -
пе ре р в не на вчан ня, але не на сті ль -
ки об тя ж ли вим, щоб пе ре ва н та жу -
ва ти спів ро бі т ни ків та сту де н тів. 

2. Не об хід но обо в’я з ко во за сто -
со ву ва ти  конс тру к ти в ний зво ро т ній
зв’я зок зі сту де н та ми.

3. Оці ню ван ня по ви нно бу ти на -
дій ним, що за без пе чу єть ся ви ко ри -
с тан ня чі т ких кри те рі їв  і ко н т ро лю
зо в ні ш ні ми екс пе р та ми. 

4. Сту де н там не об хід но на да ти
тре нінг та прак ти ч ні за нят тя  із зво -
ро т нім зв’я з ком по від по ві д них ти -
пах оці ню ван ня, перш, ніж їх ви ко -
ри с то ву ва ти.

5. Оці ню ван ня по ви нно бу ти  зба -
ла н со ва ним. Не об хід но знай ти оп -
ти ма ль ний ба ланс між оці ню ван ням
на вчан ня та оці ню ван ням для на -
вчан ня. 

Ва р то від мі ти ти, роз ро б ку мо де лі
оці ню ван ня DIRI (DIRI�cycle –
design – implement – review –
improve) Між на ро д ною гру пою екс -
пе р тів з Ні дер ла нд сь кою ін спе к ці єю
осві ти та Аге нт с т вом з оці ню ван ня
яко с ті ви щої осві ти (Ве ли ко бри та -
нія). Згі д но з якою цикл оці ню ван ня
на вча ль ної ді я ль но с ті сту де н тів пе -
ред ба чає чер гу ван ня і по вто рен ня
та ких по слі до в них ста дій як  про е к -
ту ван ня, ре а лі за ція, пе ре гляд, по -
ліп шен ня та ба зу єть ся на та ких
прин ци пах:

� порівнюваність і по слі до в -
ність, від по ві да ль ність, про зо рість,
участь, а са ме:

� стратегії і про це ду ри оці ню -

КОНФЕРЕНЦІЯ

Оці ню ван ня на вча ль ної ро бо ти сту де н тів Оці ню ван ня на вча ль ної ро бо ти сту де н тів 
у си с те мі за без пе чен ня яко с ті ви щої осві тиу си с те мі за без пе чен ня яко с ті ви щої осві ти

На по ча т ку лю то го у сті нах КНЕУ про хо ди ла  на у ко во� ме то ди ч на кон фе ре н ція «За бе -
з пе чен ня від кри то с ті, про зо ро с ті та об’єк ти в но с ті оці ню ван ня яко с ті на вча ль ної ро бо -
ти сту де н тів: до свід, про бле ми, пе р с пе к ти ви роз ви т ку». До ува ги чи та чів «Е ко но міст»
про по нує до по відь ди ре к то ра Ін сти ту ту ви щої осві ти ДВНЗ КНЕУ імені Вадима
Гетьмана доктора економічних наук, професора  Л.Л. Ан то нюк.
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ван ня по ви нні фо ку су ва ти ува гу на
ре зуль та тах на вча ль ної ді я ль но с ті;

� стратегії оці ню ван ня по ви нні
за сто со ву ва ти ся на спра ве д ли вій
ос но ві і зда т ні до по рі в нян ня;

� стратегії оці ню ван ня за сто со -
ву ють ся по слі до в но для ін сти ту цій і
в роз рі зі ди с ци п ліни;

� студенти ма ють мо ж ли вість
про по ну ва ти свої то ч ки зо ру, по гля -
ди що до роз мі ру і ти пу оці ню ван ня,
яко му під ля га ти муть і так са мо ма -
ють від но шен ня до роз ро б ки як
спра ве д ли вих, так і ефе к ти в них
кри те рі їв їх  на вча ль ної ді я ль но с ті і
зді б но с тей.

Як де мон струє сві то ва прак ти ка
ефе к ти в ної ор га ні за ції і управ лін ня
осві т ні ми про це са ми в уні вер си те тах,
во на не мо ж ли ва без за сто су ван ня ін -
фо р ма цій них тех но ло гій. Ос но в ною
стра те гі ч ною ме тою роз ви т ку ін фо р -
мацій них тех но ло гій в уні вер си те тах є
фо р му ван ня єди но го ін фо р ма цій но го
про с то ру, що не об хід но для уні фі ка ції
ста н да р тів ін фо р ма цій но го об лі ку.
Ва ж ли вим є ін те г ра ція цьо го про с то -
ру в між ву зів сь кій і сві то вий ін фо р ма -
цій ний про с тір. Не ви па д ко во, та ким

по пу ля р ним ни ні се ред ви щих на вча -
ль них за кла дів є рей тинг роз ви т ку ін -
фо р ма цій них тех но ло гій уні вер си те -
тів – Ве бо ме т рікс. Так, до слі джен ня
єди но го ін фо р ма цій но го про с то ру
сай тів� лі де рів цьо го рей ти н гу, до -
зво ли ло ви о к ре ми ти та кий ва ж ли -
вий йо го сер віс  як «о со би с ті ІК–ка бі -
не ти» ви кла да чів та сту де н тів, що до -
зво ляю отри му ва ти ефе к ти в ні за со би
для ор га ні за ції ін фо р ма цій но го про с -
то ру. Са ме та кі сер ві си да ють мо ж ли -
вість сту де н там отри му ва ти всі не об -
хід ні ма те рі а ли для на вчан ня, ін ди ві -
ду а ль ні під пи с ки, по то ч ні оці н ки, що
ро бить про цес оці ню ван ня яко с ті на -
вча ль ної ро бо ти сту де н тів про зо рим і
від кри тим. Ва ж ли вим є в си с те мі за -
без пе чен ня ко н т ро лю яко с ті осві ти і
управ лін ня си с те ма ака де мі ч но го
рей ти н гу сту де н тів як ін но ва цій но го і
ефе к ти в но го ін стру ме н та управ лін ня
на вча ль ним про це сом. 

На фа ку ль те ті між на ро д ної еко но -
мі ки та ме не дж ме н ту ми ви вча є мо і
уза галь ню є мо сві то вий до свід з да -
ної те ма ти ки вже не один рік  та на -
ма га є мось йо го ада п ту ва ти до по -
треб на шо го уні вер си те ту.

Вра хо ву ю чи ви ще на ве де не вва -
жа є мо не об хід ним за про по ну ва ти
на сту п ні на пря м ки під ви щен ня яко -

с ті на вча ль ної ро бо ти на шо го уні -
вер си те ту:

1. Роз ро би ти стра те гію на вчан ня,
ви кла дан ня та оці ню ван ня на пе рі од
2011�2015 рр., яка бу де ба зу ва тись
на єв ро пей сь ких ста н да р тах яко с ті
осві ти та від по ві да ти кра щим сві то -
вим прак ти кам ефе к ти в но го оці ню -
ван ня.

2. Сти му лю ва ти впро ва джен ня фо -
р ма ти в но го ме то ду оці н ки сту де н тів.

3. Оці ню ван ня сту де н тів по ви нно
сут тє во від рі з ня тись в за ле ж но с ті від
на вча ль но го ци к лу. Так,  на ма гі с тер -
сь ко му рі в ні при по то ч но му оці ню -
ван ні бі ль шу пи то му ва гу не об хід но
при ді ля ти кре а ти в ним за вдан ням та
на у ко вим чи при кла д ним про е к там. 

4. За про ва ди ти рей ти н го ву оці н -
ку сту де н тів з ме тою мо ж ли во с ті
роз ши рю ва ти все бі ч не роз крит тя та
роз ви ток тво р чих зді б но с те сту де н -
тів, ін ди ві ду а лі за цію на вчан ня,  яка
іс то т но змі ни ла б ат мо с фе ру спів -
пра ці «ви к ла дач� сту дент», під ви щи -
ла йо го від кри тість. От же, ус пі ш -
ність за сво єн ня окре мих кре ди т них
мо ду лів мо же оці ню ва тись су мою
на бра них ба лів, а ус пі ш ність сту де н -
та в ці ло му – за ака де мі ч ни ми рей -
ти н га ми (се ме с т ро вим та ін те г ра ль -
ним рей ти н га ми, ака де мі ч ним ра н -

гом). За га ль на рей ти н го ва оці н ка і
рей тинг сту де н тів є під ста вою для:

� від бо ру сту де н тів на ви щий рі -
вень на вчан ня;

� на пра в лен ня для на вчан ня
чи про хо джен ня прак ти ки за ко р -
до ном;

� пріо ри те ту під час ви бо ру спе -
ці а лі за ції;

� вста но в лен ня  імен них  сти-
пе н дій;

� пріо ри те ту при пра це вла ш ту -
ван ні за на яв но с ті за мо в лень ор га -
ні за цій, під при ємств, фірм.

5. Роз ро би ти осо би с ті ІК– ка бі не -
ти для сту де н тів та ви кла да чів, на
ос но ві ін те г ра ції си с те ми «Е ле к т -
рон ний де ка нат» з но вим сай том
уні вер си те ту.

P.S. Га зе та «Еко номіст» за по чат -
ко вує ру б ри ку, що до висвітлен ня
ме то ди ки та ор ганізації по точ но -
го та підсум ко во го оціню ван ня
знань сту дентів КНЕУ ім. Ва ди ма
Ге ть ма на.

О г о  л о  ш е н  н я
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” на під ста ві по зи ти в но го рі шен ня Мі ні с тер с т ва
осві ти і на у ки Укра ї ни № 1/11�1567 від 11.03.2010 р. “Про лі це н зу -
ван ня осві т ньої ді я ль но с ті з під го то в ки спе ці а лі с тів за спе ці а ль ні с -
тю “І н те ле к ту а ль ні си с те ми при йн ят тя рі шень” про во дить про це -
ду ру лі це н зу ван ня осві т ньої ді я ль но с ті  з на пря му під го то в ки 0804
“Ко м п’ю те р ні на у ки” у зв’я з ку з по тре бою збі ль шен ня лі це н зо ва -
но го об ся гу по ден ній фо р мі на вчан ня ма гі с т рів спе ці а ль но с ті
8.080404 “І н те ле к ту а ль ні си с те ми при йн ят тя рі шень” з 15 до 30 осіб
(лі це н зія се рія АВ №443672 від 26.05.2009 р. на да на на під го то в ку 50
ба ка ла в рів і 15 ма гі с т рів) та лі це н зу ва ти під го то в ку 20 спе ці а лі с тів за
спе ці а ль ні с тю 7.080404 “І н те ле к ту а ль ні си с те ми при йн ят тя рі шень”.

Кру г лий стіл від кри ли  і при ві та ли
уча с ни ків за сту п ник де ка на 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, ка н ди дат еко но мі ч них на ук, до -
цент ка фе д ри ба н ків сь кої спра ви
Сер гій Іва но вич Хо да ке вич, за ві ду -
вач ка фе д ри фі ло со фії, до к тор фі -
ло соф сь ких на ук, про фе сор Во ло -
ди мир Ми ко ла йо вич Сві н ці ць кий.

З до по ві дя ми  ви сту пи ли: Во ло -
ди мир Ми ко ла йо вич За бо ло т ний –
ка н ди дат еко но мі ч них на ук, ре к тор
Між на ро д но го ін сти ту ту бі з не су –
«Е ти ка бі з не су в су час ній ме не-
дж ме нт� ос ві ті»; Сер гій Ві к то ро вич
Про ле єв – до к тор фі ло соф сь ких
на ук, про фе сор, про ві д ний на у ко -
вий спів ро бі т ник Ін сти ту ту фі ло со фії
ім. Г. С. Ско во ро ди НАН Укра ї ни,
Пре зи дент Укра ї н сь ко го фі ло соф -
сь ко го фо н ду – «Втра та гу ма ні та р -
но го ро зу му: на с лід ки для осві ти і
куль ту ри»; Єв ген Ко с тя н ти но вич
Би с т ри ць кий – до к тор фі ло соф сь ких
на ук, про фе сор, за ві ду вач від ді лом
Ін сти ту ту фі ло со фії ім. Г. С. Ско во -
ро ди НАН Укра ї ни, ди ре к тор Між на -
ро д но го фо н ду «Ві д ро джен ня» –
«Мі с це фі ло со фії в си с те мі ви щої
гу ма ні та р ної осві ти»; Ми хай ло Во ло -
ди ми ро вич Цю ру па – до к тор фі ло -

соф сь ких на ук, про фе сор, за ві ду вач
ка фе д ри су с пі ль них і гу ма ні та р них
на ук Дер жа в но го еко но мі ко� те х но -
ло гі ч но го уні вер си те ту транс по р ту –
«Ви к ла дан ня між на ро д но го гу ма ні -
та р но го пра ва як від по відь ан ти гу -
ман но с ті су час но го сві ту»; Ми ко ла
Ми ко ла йо вич Бро в ко – до к тор фі ло -
соф сь ких на ук, про фе сор, за ві ду вач
ка фе д ри фі ло со фії Ки їв сь ко го на ці о-
на ль но го  лі н г ві с ти ч но го  уні вер си -
те ту – «Гу ма ні та ри за ція осві ти у ви -
щій шко лі: про бле ми та пе р с пе к ти -
ви»; Іри на Іго рі в на Фе до ро ва – ка н -
ди дат фі ло соф сь ких на ук, про фе -
сор, за сту п ник де ка на  фа ку ль те ту
со ці о ло гії і пра ва НТУУ «КПІ» – «Кі -
нець гу ма ні та ри за ції у тех ні ч но му
ву зі»; Ал ла Єв ге ні ї в на До ро га – ка н -
ди дат фі ло соф сь ких на ук, до цент,
за сту п ник за ві ду ва ча ка фе д ри ети -
ки та ес те ти ки На ці о на ль но го пе да го -

гі ч но го уні вер си те ту іме ні М. П. Дра-
го ма но ва – «Е с те ти ка  в кон текс ті
гу ма ні та ри за ції: де кла ра ції та ре а ль -
ність»; Те тя на Гео ргі ї в на Або лі на –
до к тор фі ло соф сь ких на ук, про фе -
сор ка фе д ри ети ки, ес те ти ки та
куль ту ро ло гії Ки їв сь ко го на ці о на ль -
но го уні вер си те ту іме ні Та ра са
Ше в че н ка – «При к ла д на ети ка в су -
час но му осві т ньо му про с то рі»; Те -
тя на Ми ко ла ї в на Де ре в’я н ко – ка н -
ди дат фі ло соф сь ких на ук, до цент
ка фе д ри фі ло со фії ДВНЗ «КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» – «Е ти ка як
«philosophia prima» та су час ні укра -
їнсь кі  ре а лі ї»;  Оле на  Ві к то рі в на
Ку н де ре вич – ка н ди дат фі ло соф -
сь ких на ук, до цент ка фе д ри зв’я з ків
з гро мад сь кі с тю та ре к ла ми Ки їв сь -
ко го на ці о на ль но го уні вер си те ту
куль ту ри і ми с тецтв — «При кла д на і
про фе сій на ети ка у ВНЗ (до свід
ви кла дан ня)».

Кру г лий стіл, де змі с то в но і
про фе сій но об го во рю ва ли ся рі з ні
ас пе к ти гу ма ні та ри за ції осві ти у ви -
щій шко лі в кон текс ті  ре фо р ма цій -
них про це сів і гло ба ль них ви кли ків
су час но с ті,  за сві д чив  ста лий ін те -
рес на у ко вої і ви кла да ць кої спі ль но -
ти до гу ма ні та р но с ті як озна ки уні -
вер си тет сь кої осві ти,  бо опа ну ван -
ня на у кою та участь у про гре сі знан -
ня по тре бу ють від кри то с ті ми с лен -
ня, а це до ся га єть ся опі ку ван ням гу -
ма ні та р но го ро зу му.

Вод но час, як ви яви ло ся в про це -
сі об го во рен ня, де гра да ція су с пі ль -
но го ін те ле к ту від бу ва єть ся че рез
зни жен ня цін но с тей гу ма ні та р ної
осві ти, ви што в ху ван ня ра ці о на ль -
но го ми с лен ня зі сфе ри ма со вої сві -
до мо с ті, сла б ку роз ви не ність кри -
ти ч но го ми с лен ня. Уча с ни ки кру г -
ло го сто лу від зна чи ли на сам пе ред,
що по лі ти ка зву жен ня гу ма ні та р ної

скла до вої та гу ма ні с ти ч но го по те н -
ці а лу на ці о на ль ної осві ти че рез ско -
ро чен ня (пе ре ве ден ня у ви бі р ко ві)
ди с ци п лін гу ма ні та р но го спря му -
ван ня у стра те гі ч но му ви мі рі є по -
ми л ко во ю. Су час ний стан ви щої
осві ти де мон струє за гро з ли ве по -
ру шен ня мі ри спів від но шен ня між
про фе сій ною та со ці а ль но� гу ма ні -
та р ною під го то в кою май бу т ніх фа хі -
в ців, що пе ре тво рює ВНЗ на осе ре -
д ки ма со во го ви ро б ни ц т ва homo
faber  і уне мо ж ли в лює стве р джу ва -
ти про гу ма ні та р ність уні вер си тет -
сь кої осві ти як та ко ї.

Мо де р ні за цій ні про це си в Укра ї ні
по тре бу ють су час ної мо де лі ви щої
шко ли, зо к ре ма, гро мад сь ко� ак ти -
в ної ви щої шко ли, а це є мо ж ли вим
на ос но ві гу ма ні та ри за ції осві ти.
Гро мад сь ко� ак ти в на ви ща шко ла і
гу ма ні та ри за ція осві ти – про це си
вза є мо по в’я за ні. До ці ль ним є  не
тіль ки впро ва джен ня ку р су «І с то рії
укра ї н сь кої куль ту ри», але й збе ре -
жен ня  на вча ль них ди с ци п лін з ви -
со ким мо ра ль но� ду хо в ним по те н ці -
а лом, що роз ви ва ють кри ти ч не ми -
с лен ня, ети ч ні та ко му ні ка ти в ні
ком пе те н ції, зо к ре ма, «Фі ло со фі я»
має ви кла да ти ся як ди с ци п лі на, з
якої обо в’я з ко вим є дер жа в ний
іс пит. Пи тан ня збе ре жен ня ста ту су
ку р су «Е ти ки» як но р ма ти в ної на -
вча ль ної ди с ци п лі ни, впро ва джен -
ня спец ку р сів із при кла д ної ети ки у
ви щій шко лі, є ва ж ли вим для роз бу -
до ви де мо к ра ти ч но го су с пі ль с т ва,
ста но в лен ня лю дя них умов  су с пі -
ль но го бут тя.

Під час ро бо ти кру г ло го сто лу іні -
ці йо ва но  та під три ма но йо го уча с -

ни ка ми ство рен ня при кре ди т но� -
еко но мі ч но му фа ку ль те ті КНЕУ  іме -
ні Ва ди ма Ге ть ма на Центру при кла -
д ної і про фе сій ної ети ки, на пря м ка -
ми ді я ль но с ті яко го є:

� ко ор ди на ція  ді я ль но с ті фа хі в -
ців� ети ків у га лу зі на у ко вих до слі -
джень;

� спів пра ця із за со ба ми масо -
вої ко му ні ка ції з ме тою про сві т ни -
ць кої ді я ль но с ті, по ши рен ня ети ч -
них знань;

� вста но в лен ня ко н та к тів з по -
ді б ни ми центра ми ін ших кра їн;

� екс пе р ти за з про блем ети ки
для дер жа в них та гро мад сь ких
ор га ні за цій;

� ви сві т лен ня вка за ної ді я ль но -
с ті у не за ле ж но му дру ко ва но му ви -
дан ні з ети ч ної про бле ма ти ки, мо -
ра ль но го ви хо ван ня, куль ту ри.

Роз гля да ю чи сфе ру осві ти як пе -
ре д у сім ва ж ли вий фа к тор роз ви т -
ку люд сь ко го і со ці а ль но го ка пі та -
лу, уча с ни ки кру г ло го сто лу «Гу ма -
ні та ри за ція осві ти у ви щій шко лі:
су час ні ви кли ки та про бле ми» ви -
сло ви ли ряд про по зи цій, які ад ре -
со ва ні Мі ні с тер с т ву осві ти і на у ки
Укра ї ни з на ді єю на ді а лог і конс -
тру к ти в ні змі ни.

Т.М. ДЕРЕВ’ЯНКО,
ка н ди дат фі ло соф сь ких на ук,

до цент ка фе д ри фі ло со фі ї.

Гу ма ні та ри за ція осві ти у ви щій шко лі: Гу ма ні та ри за ція осві ти у ви щій шко лі: 
су час ні ви кли ки та про бле мису час ні ви кли ки та про бле ми

Ідея роз бу до ви на ці о на ль ної си с те ми осві ти у її зв’я з ку з удо ско на лен ням гу ма ні та р -
ної під го то в ки укра ї н сь ко го сту де нт с т ва ста ла пред ме том об го во рен ня  кру г ло го сто -
лу «Гу ма ні та ри за ція осві ти у ви щій шко лі: су час ні ви кли ки та про бле ми», який від бу -
в ся 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
наприкінці минулого року, і в яко му бра ли участь ви кла да чі та на у ко вці м. Ки є ва
(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, Ки їв сь -
ко го на ці о на ль но го уні вер си те ту іме ні Та ра са Ше в че н ка, Ки їв сь ко го на ці о на ль но го лі н -
г ві с ти ч но го уні вер си те ту, На ці о на ль но го тех ні ч но го уні вер си те ту Укра ї ни «Ки їв сь -
кий по лі те х ні ч ний ін сти тут», На ці о на ль но го пе да го гі ч но го уні вер си те ту ім. М.П. Дра-
го ма но ва, На ці о на ль но го уні вер си те ту «Ки є во� Мо ги лян сь ка ака де мі я», Ки їв сь ко го на -
ці о на ль но го уні вер си те ту куль ту ри і ми с тецтв, Дер жа в но го еко но мі ко� те х но ло гі ч но го
уні вер си те ту транс по р ту, На ці о на ль ної ака де мії дер жа в но го управ лін ня при Пре зи де -
н то ві Укра ї ни, Гу ма ні тар но го ін сти ту ту НАУ, Ки їв сь ко го уні вер си те ту ім. Б.Д. Грі н-
че н ка, Між на ро д но го ін сти ту ту бі з не су, Ін сти ту ту пе да го гі ч ної осві ти і осві ти
до ро с лих АПН Укра ї ни, Ін сти ту ту по лі тич них і ет но на ці о на ль них до слі джень
ім. І. Ф. Ку ра са НАН Укра ї ни, Ін сти ту ту фі ло со фії ім. Г. С. Ско во ро ди НАН Укра ї ни).

Є. К. Би с т рицький 
(д.ф.н., проф., зав. відділом Інсти ту ту

філо софії ім. Г.С.Ско во ро ди 
НАН Ук раїни, ди рек тор 

Міжна род но го фон ду «Відро джен ня»)

Відкрит тя  круг ло го сто лу

Завіду вач ка фе д ри філо софії
В.М.Свінціцький відповідає 

на за пи тан ня

Під час ро бо ти круг ло го сто лу
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Ме та кон фе ре н ції – роз гляд ком -
пле к су про блем, по в’я за них із під -
го то в кою су час них фа хі в ців у сфе рі
об лі ку і ау ди ту, фо р му ван ням не об -
хід них прак ти ч них ком пе те н цій що -
до ви ко ри с тан ня но ві т ніх об лі ко вих
ін фо р ма цій них си с тем і тех но ло гій.

Ос но в ну ува гу уча с ни ки кон фе ре -
н ції зо се ре ди ли на об го во рен ні
дис ку сій них пи тань, ва ж ли вих, як
для ви щої шко ли, так і для прак ти ч -
ної ді я ль но с ті фа хі в ців з об лі ку та
ау ди ту, а са ме:

Но ві т ні ін фо р ма цій ні тех но ло гії у
фо р му ван ні ком пе те н цій фа хі в ців з
об лі ку і ау ди ту.

Спів пра ця ви щих на вча ль них за -
кла дів та про ві д них ком па ній – роз -
ро б ни ків про гра м но го за без пе чен -
ня як ефе к ти в ний за сіб під го то в ки
фа хі в ців.

Но ві т ні ме то ди ки ви кла дан ня ін -
фо р ма цій них тех но ло гій у під го то в -
ці фа хі в ців з об лі ку і ау ди ту.

Удо ско на лен ня на вча ль них пла нів
та про грам  ди с ци п лін об лі ко во го
ци к лу в на пря мі  ви кла дан ня ін фо р -
ма цій них тех но ло гій.

Про бле ми та шля хи ви ко ри с тан ня
ін фо р ма цій них тех но ло гій у сфе рі
об лі ку і ау ди ту.

В ро бо ті кон фе ре н ції взя ли участь
по над 200 уча с ни ків та го с тей з про -
ві д них ВНЗ Укра ї ни, Ро сії, Бі ло ру сії,
що сві д чить про за ці ка в ле ність в
про бле ма ти ці кон фе ре н ції та дає
під ста ви на по да ль ший роз ви ток
спів ро бі т ни ц т ва ДВНЗ «КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на» із фа хо ви ми
уста но ва ми та ор га ні за ці я ми, ком -
па ні я ми– ро з ро б ни ка ми про гра м но -
го за без пе ч не ня.

Від кри ва ю чи кон фе ре н цію про -
ре к тор з на у ко во� пе да го гі ч ної ро -
бо ти  уні вер си те ту С.В. Сте па не н ко
на го ло сив на ак ту а ль но с ті пи тань,
що пред ста в ле ні на роз гляд, під -
кре с лив ва ж ли вість та не об хід ність
за сто су ван ня ін фо р ма цій них тех но -
ло гій в на вча ль но му про це сі для на -
бут тя сту де н та ми гли бо ких про фе -
сій них ком пе те н цій та фа хо во го до -
сві ду.

З ці ка ви ми до по ві дя ми ви сту пи ли
пред ста в ни ки фі р ми «1С»: В.Б. Ма -
зур ке рі в ник укра ї н сь ко го пред ста в -
ни ц т ва фі р ми, С.М.Ді го про фе сор
МЕ СІ, ке рі в ник на пря м ку по ро бо ті з
на вча ль ни ми за кла да ми фі р ми «1С»
(Мо с к ва) та К.М.Го н ча ре н ко, спе ці -
а ліст фі р ми «1С: Бу х га л тер сь кий
об лік і то р гі в ля».  

До цент Фі нан со вої Ака де мії при
Уря ді Ро сій сь кої Фе де ра ції П.О. Слу -
кін про вів май с тер� клас для ви кла -
да чів на те му: «Як по бу ду ва ти на -
вчан ня про ду к там «1С:Бу х га л те рі я»
в на вча ль них за кла дах».

Вла с ним до сві дом що до ор га ні -
за ції та фу н к ці о ну ван ня Центру сер -
ти фі ко ва но го на вчан ня про гра м ним
про ду к там ком па нії «1С», в ра м ках
на вча ль но го за кла ду, у сво їх ви сту -

пах по ді ли лись: до цент ка фе д ри об -
лі ку і ау ди ту На ці о на ль ної ака де мії
При ро до охо рон но го і ку ро р т но го
бу ді в ни ц т ва В.І . Ф ро лов, ке рі в ник
на вча ль но� ме то ди ч но го ком п’ю те -
р но го центру Сум сь ко го дер жа в но -
го уні вер си те ту Т.Н. Го р лач та ін ші.

За ці ка в ле ність в уча с ни ків та го с -
тей кон фе ре н ції ви кли ка ли змі с то в -
ні ви сту пи та до по ві ді пред ста в ни ків
ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на», зо к ре ма де ка на об лі ко во� еко -
но мі ч но го фа ку ль те ту В.І . Є фі ме н ка,
за ві ду ва ча ка фе д ри об лі ку під при -
єм ни ць кої ді я ль но с ті М.І . Бо н да ря,
до це н та ка фе д ри ау ди ту І. І. Ма ті є н -
ко� Зу бе н ко, до це н та ка фе д ри об лі -
ку, ана лі зу та ау ди ту в АПК М.С.Ца -
рьо ва, ста р ших ви кла да чів Б.В.Ку д -
ри ць ко го, О. Є . Фе до р че н ка, до к то -
ра н тів Л.В. Го ро дян сь кої та В.О. Ос -
мя т че н ка. 

Про фе сор М.І . Бо н дар у своє му
ви сту пі сфо р му вав ос но в ні кон це п -
ту а ль ні під хо ди до ви ко ри с тан ня ін -
фо р ма цій них тех но ло гій в про це сі
під го то в ки су час них фа хі в ців, ви зна -
чив шля хи та про бле ми під го то в ки
су час них фа хі в ців, фо р му ван ня у них
ком пе те н цій в сфе рі за сто су ван ня
об лі ко вих ін фо р ма цій них тех но ло гій.

За ві ду вач ка фе д ри об лі ку і ау ди -
ту Крим сь ко го еко но мі ч но го ін сти -
ту ту КНЕУ О.В. Сме та н ко та до -
цент ка фе д ри ау ди ту КНЕУ І. І . Ма -
ті є н ко� Зу бе н ко, пред ста ви ли су -
час не ба чен ням під хо дів та про -
блем у фо р му ван ні на ви ків ви ко -
ри с тан ня ін фо р ма цій них тех но ло -
гій при під го то в ці су час но го фа хі в -
ця з об лі ку і ау ди ту. 

Як за зна чив у своє му ви сту пі де -
кан об лі ко во� еко но мі ч но го фа ку ль -
те ту В.І . Є фі ме н ко, ре зуль та та ми
спів пра ці фа ку ль те ту з про ві д ни ми
роз ро б ни ка ми про гра м но го за без -
пе чен ня ком па ні я ми «Бу х га л тер сь -
кий об лік і то р гі в ля (БІТ)» та ком па -
ні єю «1С Укра ї на» ста ло під ви щен ня
ква лі фі ка ції про фе сор сь ко� ви к ла -
да ць ко го скла ду (6 ви кла да чів ус пі -
ш но скла ли ква лі фі ка ці ний іс пит на
знан ня осо б ли во с тей за сто су ван ня
про гра ми «1С Бу х га л те рія 8 для
Укра ї ни» та під тве р ди ли свій рі вень
отри ма ви ши сер ти фі кат «1С:Про -
фе сі о нал»). На сьо го дні ш ній день
ви кла да чі фа ку ль те ту ма ють пра во
про во ди ти на вчан ня та сер ти фі ка -
цію сту де н тів за про гра мою «1С: Бу -
х га л те рія для Укра ї ни», що є ще од -
ним ва ж ли вим ре зуль та том ре а лі -

за ції про гра ми спів пра ці. Спі ль ни ми
зу сил ля ми пе да го гі ч но го скла ду ви -
кла да чів фа ку ль те ту та ком па ні єю
«БІТ»  під го то в ле но та ви пу ще но
гру пу сту де н тів в скла ді 30 осіб, які
ус пі ш но за сво ї ли курс «Бу х га л те рія
8 для Укра ї ни» та  отри ма ли сві до ц -
т ва зра з ка.

Фа ку ль тет впри тул на бли зи в ся до
ство рен ня в своє му скла ді Ав то ри -
зо ва но го на вча ль но го центру
(АНЦ), в ра м ках яко го кра щі сту де н -
ти бу дуть по гли б лю ва ти прак ти ч ні
ком пе те н ції в сфе рі но ві т ніх ком п’ю -
те р них тех но ло гій та ра зом з ди п ло -
мом уні вер си те ту отри му ва ти муть
сер ти фі кат ком па нії «1С».

З ре зуль та та ми ро бо ти кон фе ре -
н ції окре с ле но на пря ми по да ль шо -
го спів ро бі т ни ц т ва фа ку ль те ту з
ком па ні я ми� ро з ро б ни ка ми про гра -
м но го за без пе чен ня:

збі ль шен ня кі ль ко с ті ви кла да чів,
які во л ді ють су час ни ми ком п’ю те р -
ни ми тех но ло гі я ми та ма ють пра во
ви кла да ти ку р си за сер ти фі ко ва ни -
ми на вча ль ни ми про гра ма ми «1С»
та ін ших ком па ній� ро з ро б ни ків;

роз ши рен ня лі ній ки про гра м них
про ду к тів для під го то в ки ви кла да чів
за про гра ма ми сер ти фі ко ва них ку р -
сів та на вчан ня сту де н тів; 

за про ва джен ня прак ти ки під ви -
щен ня ква лі фі ка ції ви кла да чів уні -
вер си те ту на ба зі Ав то ри зо ва но го
на вча ль но го центру у спів пра ці з
ком па ні я ми� ро з ро б ни ка ми про -
гра мно го за без пе чен ня.

Де ка нат 
об лі ко во� еко но мі ч но го 

фа ку ль те ту.

Про до в жу ю чи ре а лі за цію по ло жень «Про г ра ми ін но ва цій но го роз ви т ку 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», за твер дже ної Вче ною
ра дою уні вер си те ту 29 жо в т ня 2008 р.,  об лі ко во� еко но мі ч ним фа ку ль те том та фа ку ль -
те том еко но мі ки АПК за під три м ки ком па нії  «1С Укра ї на» ор га ні зо ва но та про ве де но
18 лю то го 2010р. на у ко во� пра к ти ч ну кон фе ре н цію «І н фо р ма цій ні тех но ло гії у змі с ті
осві ти та прак ти ч ній ді я ль но с ті фа хі в ців з об лі ку і ау ди ту: про бле ми ме то до ло гії та
ор га ні за ці ї».

У гру д ні ми ну ло го  ро ку бу ло ви -
да но на вча ль но� ме то ди ч ний по сі б -
ник для са мо стій но го ви вчен ня ди -
с ци п лі ни „Ку ль ту ра на у ко вої мо ви»
для сту де н тів кре ди т но� еко но мі ч -
но го фа ку ль те ту (ав то ри – до цент
Л.С. Ко з лов сь ка та до цент В.Р.То в -
с те н ко). По сі б ник озна йо м лює сту -

де н тів із мо вою су час ної кре ди т но� -
еко но мі ч ної га лу зі знан ня. Те о ре ти -
ч ний ма те рі ал ви сві т лює іс то рію та
шля хи фо р му ван ня укра ї н сь кої кре -
ди т но� еко но мі ч ної те р мі но си с те -
ми, стан та пе р с пе к ти ви її ево лю ці ї.
У по сі б ни ку роз гля ну то су час ну
укра ї н сь ку кре ди т но� еко но мі ч ну те -
р мі но си с те му як скла д ник на у ко вої
ка р ти ни сві ту; на го ло ше но на то му,
що су час на укра ї н сь ка еко но мі ч на
те р мі но ло гія – це про дукт іс то ри ч -
но го роз ви т ку укра ї н сь ко го су с пі ль -
с т ва  та на у ко вої ду м ки та ких її тво -
р ців, як І. Ве р х рат сь кий, В.Ле ви ць -
кий, П.Ку ліш, Г.Ко ни сь кий, М.Дра го -
ма нов, М.Гру шев сь кий, І. Пу люй,
І. О гі є н ко, І. Ф ра н ко та ін.

У мо ві еко но мі ч ної на у ки та її кре -
ди т но� еко но мі ч ної під си с те ми за -
крі п ле но ком плекс на у ко вих знань,
тоб то во ни є ком по не н том на ці о на -
ль ної (укра ї н сь кої) мо в ної ка р ти ни
сві ту. Най більш впли во вим фа к то -
ром її ста но в лен ня є на яв ність на у -
ко вої тра ди ції, тоб то тра ди ції  прак -
ти ч них до слі джень те о ре ти ч них уза -
галь нень з ме тою отри ман ня но вих
знань. Су час ний сту де нт� еко но міст
по ви нен не ли ше ово ло ді ти цим фа -
хо вим ком пле к сом знань, але й до -
ско на ло опа ну ва ти мо ву про фе сій -
но го спі л ку ван ня.

Те р мі но ло гі ч на ле к си ка по сі дає
ва ж ли ве мі с це у сло в ни ко во му
скла ді укра ї н сь кої лі те ра ту р ної мо -

ви. Са ме во на є по ка з ни ком рі в ня
роз ви т ку на у ко вої мо ви в су с пі ль с т -
ві  й на у ки за га лом. Те р мі но ло гі ч на
ле к си ка є тим своє рі д ним ба ро ме т -
ром, який ви зна чає рі вень про фе -
сій ної осві ти, оскі ль ки ба га та й роз -
га лу же на те р мі но ло гія є од ним із
ва ж ли вих по ка з ни ків рі в ня про фе -
сій ної осві ти в дер жа ві.

Прак ти ч ні за вдан ня по сі б ни ка
(ана ліз те к с тів рі з них сти лів; ха ра к -
те ри с ти ка їх ніх осо б ли во с тей на рі -
з них мо в них рі в нях; ре да гу ван ня
по ру шень норм укра ї н сь кої лі те ра -
ту р ної мо ви; ети мо ло гі ч ний ана ліз
клю чо вих те р мі нів фа ху; по рі в ня ль -
ний ана ліз пи то мих та за по зи че них
те р мі нів; ана ліз те р мі но о ди ниць
мо ви еко но мі ч ної на у ки з па с по р -
ти за ці єю те р мі но о ди ниць рі з них рі -
в нів, пе ре клад то що) до по мо жуть
під ви щи ти рі вень мо в но� про фе сій -
ної ком пе те н ції май бу т ніх фа хі в ців.
Ана лі зу ю чи те к с ти з рі з них на у ко -
вих дже рел, сту дент вчить ся ство -
рю ва ти вла с ний текст,  про ду му ва -
ти вла с ні ко му ні ка ти в ні дії, мо ти ву -
ва ти мо в ний ви бір у фа хо во му дис -
ку р сі. Та кі те к с ти ви ко ну ють, пе ре -
д у сім, на вча ль ну фу н к цію: мі с тять

той ле к си ч ний і гра ма ти ч ний ма те -
рі ал, який від пра цьо ву ють са ме на
кон к ре т но му ета пі на вчан ня, є ці ка -
ви ми за змі с том (для ре а лі за ції
прин ци пів за ці ка в ле но с ті й мо ти ва -
ції в на вчан ні), сю же т ни ми (мо ж ли -
вість пе ре ка зу ван ня – один із най -
ва ж ли ві ших за со бів, що до зво ляє
за па м’я та ти як окре мі сло ва, так і
ста н да р т ні мо в лен нє ві бло ки). За -
вдан ня на ре да гу ван ня ре чень та
те к с тів є не менш ва ж ли ви ми, оскі -
ль ки во ло дін ня мо в ни ми но р ма ми
є  ва ж ли вим ком по не н том куль ту ри
мо ви на у ко вця та фа хі в ця, до зво -
ляє під три му ва ти її які с ний рі вень
та ство рю ва ти аде к ва т ні до ре зуль -
та тів пі зна ва ль но го про це су мо в ні
кон текс ти із вра ху ван ням спе ци фі -
ки га лу зі знан ня. Сту де н то ві за про -
по но ва но  схе му  ана лі зу  те р мі но -
�о ди ни ці, за до по мо гою якої він
удо ско на лює на бу ті на ви ч ки ро бо -
ти з до ві д ко вою лі те ра ту рою, ді з -
на єть ся про по хо джен ня ба зо вих
те р мі но о ди ниць мо ви ба н ків сь кої
спра ви та ак ту а лі зує знан ня про
спо со би тво рен ня те р мі нів га лу зі. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Для тих, хто пра г не до ся г ти ус пі хуДля тих, хто пра г не до ся г ти ус пі ху
на су час но му ри н ку пра ціна су час но му ри н ку пра ці

Мо ва і про фе сія – дві ва ж ли ві су с пі ль ні ка те го рії, що ви зна ча ють гли -
би ну пі знан ня сві ту, опа ну ван ня над бань ци ві лі за ції, рі вень мо в ної куль -
ту ри. Су час на ви ща осві та має за без пе чу ва ти на ле ж ний рі вень мо в ної
куль ту ри спе ці а лі с тів будь� яко го про фі лю. Мо ва є за со бом спі л ку ван ня,
а про фе сія – ін фо р ма цій ним ма те рі а лом, який ви ко ри с то ву ють для роз -
в’я зан ня ва ж ли вих еко но мі ч них, го с по дар сь ких про блем за вдя ки до ре ч -
но му, вмі ло му, пра ви ль но му до бо ру мо в них оди ниць. Спра в ж нім фа хі в -
цем мо ж на вва жа ти то го, хто не ли ше во ло діє ви со кою ква лі фі ка ці єю, а
й є ду хо в но ба га тою, тво р чою осо би с ті с тю.

Продовження на 5  стор.
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ЖИТ ТЯ СТУ ДЕ Н ТА КНЕУ
У МАЙ БУ Т НЬО МУ

Усім зав жди бу ло ці ка во, яким бу -
де май бу т нє. Ба га то хто вже сьо го -
дні за ми с лю єть ся над цим пи тан -
ням, та вті лю ють всі свої фа н та зії по
рі з но му. Во ни то бі й фі ль ми� ка та с т -
ро фи зні ма ють, і ро ма ни про при бу -
ль ців, ку ме д них зе ле них чо ло ві ч ків,
пи шуть, і ві р ші фа н та зу ють на те му
уто пії, чи то ба, ан ти уто пі ї. Ба га то
всьо го по на при ду му ва ли, а на спра -
в ді ні га д ки, ані ра ції не ма ють. Зві д -
ки їм зна ти? Але я вам та ки роз по вім
про це та ке да ле ке май бу т нє.

Зви чай но, наш сту дент із май бу т -
ньо го бу де сту де н том КНЕ У. Сту -
дент у май бу т ньо му зо в ні ні чим не
бу де від рі з ня тись від сво го су час но -
го ко ле ги; все ті ж по те р ті джи н си,
сум ка че рез пле че, че р во ні очі, чи то
че рез те, що він го ту ва в ся до мо ду -
ля всю ніч, чи то свя т ку вав йо го на -
пи сан ня.

І день у ньо го най з ви чай ні сі нь -
кий. Але, не мо жу не за ува жи ти, пі -
с ля від ва ж ної ба га то рі ч ної бо ро ть -
би з не спра ве д ли вим уря дом, сту -

де н ти, як ге ро ї ч ні фе мі ні с т ки сво го
ча су, що до би ли ся ви знан ня сво їх
од ві ч них прав, будуть при хо ди ти до
уні вер си те ту на пе р шу па ру о 10 го -
ди ні!

Тоб то у май бу т ньо му сту дент ма -
ти ме мо ж ли вість по спа ти у своє му
лі ж ку по дов ше. Про ки ну в шись о
бла го сло вен ній по рі, сту дент пле н -
та єть ся на ку х ню. За п’ять хви лин
йо го одя га ють, при чі су ють та го ду -
ють спе ці а ль ні ро бо ти, яких у ко ж -
но го по три дцять штук. І за зна ч те
со бі, у них не ма жо д них ча рі в них тю -
би ків, зі стра ва ми на будь� який
смак! Бу ло б, зви чай но, ду же зру ч -
но: ку пив со бі на ти ж день два дця ть
п’ять тю би ків, по клав їх до хо ло ди ль-
ни ка – і ха р чуй ся без про блем! Але
ж не за бу вай те, люд с т во не мо же ні -
як ви най ти іде а ль ну їжу, до якої не
по трі б но до да ва ти кон се р ва н ти.

Тож пе ре сі ч ний сту дент, який пра г -
не до си ді ти на па рах при здо ро во му
глу з ді, на сні да нок спо жи ває сві жу
ві в ся н ку. А що? Сма ч но, ко ри с но і
мо д но.

Пі с ля си т но го сні да н ку по ра і на
на вчан ня зби ра ти ся.

Він не зна ти ме що та ке за то ри і
ма ти ме мо ж ли вість до бра ти ся до
уні вер си те ту за чверть го ди ни з
будь� яко го ку то ч ку Укра ї ни. І все це
за вдя ки здо бу т кам на у ко во�тех ні ч -
ної ре во лю ці ї. За мо ж ні сту де н ти не
бу дуть хви лю ва ти ся про шлях до
уні вер си те ту, то му що во ни до би ра -
ти муть ся до КНЕУ за вдя ки або те ле -
по р ту, або ма ле нь ки ми лі та ю чи ми
ма ши н ка ми, які скла да ють ся у не ве -
ли ку сум ку. А ось не на сті ль ки за мо -
ж ні сту де н ти, чиї гро ші з’їла ін фля -
ція, яка бу ла ви кли ка на не од ні єю
еко но мі ч ною кри зою, бу дуть до би -

ра ти ся тра ди цій ним на той час ви -
дом гро мад сь ко го транс по р ту – ге -
лі ко п те ром.

Ну а що КНЕУ? Сто їть, рі д ний.
Пра в да, те пер він вхо дить до де ся ти
най кра щих ВНЗ сві ту і має яс к ра -
во� са ла то вий ко лір. Пси хо ло ги ка -
жуть, та кий ко лір ко лон спри я т ли во
впли ває на сту де нт сь ку пси хі ку. А
по ки сту де н ти у чу до вій ат мо с фе рі
яс к равих ко льо рів про до в жу ють ви -
вча ти ін до са мент, до мі ці ля цію, фо -
р фей тинг, ре мі тент, но ти фі ка цію,
рам бу рсу ю чий банк і транс фе ра бе -
ль ний ак ре ди тив, до слі джен ня цих
по нять ве ль ми роз ви ває ло гі ку, уяву
та зді б ність не ста н да р т но ми с ли ти.

Сту дент та кож бу де вчи ти ся за
до по мо гою спе ці а ль ної тех ні ки, ви -
най де ної у ча си на у ко во� те х ні ч ної
ре во лю ції, та кож де які сту де н ти бу -
дуть ко ри с ту ва ти ся за ста рі лим на

той час спо со бом – за до по мо гою
но у т бу ків.

Ну ось, наш сту дент вже по ве р ну -
в ся до до му. Що там на обід? У хо ло -
ди ль ни ку зна хо дить ся за мо ро же на
ка ра ка ти ця, стра у ся чі яй ця та не бу -
ва лий де лі ка тес – хо ло дець з ле му -
ра. Сту дент пі с ля тра пе зи, з від но в -
ле ни ми си ла ми, пря мує до ком п’ю -
те ра. Але там він не за ла зить у сто -
лі т ньо ви зна ну ін тер на ці о на ль ну ме -
ре жу “Vkontakte.ru” (яку, до ре чі,
вже за не се но до Кни ги Ре ко р дів
Гі нес са як най гі п но ти ч ні ший сайт,
від яко го не мо ж ли во по збу ти ся за -
ле ж но с ті). Ні, аб со лю т но всі за вдан -
ня слід ви ко ну ва ти у спе ці а ль них
про гра мах, тре ти на яких са мі по ка -
зу ють за вдан ня, з них три п’я тих
слід ку ють, щоб сту дент не під клю -
чи в ся до Ін тер не ту для спи су ван ня,
три че т ве р тих пе ре ві ря ють їх та під кі -
нець дру ку ють афо ри з ми ві до мих ми -
с ли те лів з те ми “не з нан ня та як йо го
по збу ти ся”. А як що об’ єкт ку дись на -
до в го від хо дить, ком п’ю тер по чи нає

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Ці ка ви ми є впра ви на до бір си но -
ні мів з ана лі зом до ці ль но с ті за мі ни
од ні єї те р мі но о ди ни ці ін шою в кон -
к ре т но му кон текс ті, адже до ре ч не
вжи ван ня си но ні мів су час на но р ма
ви знає од ним з най більш ва ж ли вих
по ка з ни ків мо в ної ком пе те н ції ав -
то ра.

На вча ль но� ме то ди ч ний по сі б ник
„Ку ль ту ра на у ко вої мо ви» для сту де -
н тів кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль -
те ту має на ме ті  сфо р му ва ти прак -
ти ч ні на ви ки скла дан ня те к с тів на у -
ко во� те х ні ч ної до ку ме н та ції, на вчи ти
уза галь ню ва ти на ос но ві мо в но го
об ро б лен ня те к с тів спе ці а ль но с ті,
сфо р му ва ти умін ня ви о к ре ми ти ос -
но в ну й до да т ко ву ін фо р ма цію в те к -
с тах спе ці а ль но с ті. За сво єн ня норм
лі те ра ту р ної мо ви в ро бо ті з та ки ми
рі з но жа н ро ви ми те к с та ми спри я ти -
ме під ви щен ню за га ль но мо в ної
куль ту ри май бу т ніх фа хі в ців га лу зі,
до по мо же уни к ну ти ти по вих по ми -
лок у пи се м ній та ус ній на у ко вій мо ві. 

Сту дент здо бу де ком плекс ком -
пе те н цій, що дасть змо гу:

� до три му ва ти ся норм укра ї н -
сь кої лі те ра ту р ної мо ви в ус но му й
пи се м но му на у ко во му спі л ку ван ні;

� удо ско на ли ти вла с ний рі вень
куль ту ри  ус ної та пи се м ної мо ви у
сфе рі про фе сій ної ко му ні ка ції;

� на вчи ти ся про фе сій но ко ри с -
ту ва ти ся ле к си ко гра фі ч ни ми дже -
ре ла ми під час ро бо ти з еко но мі ч -
ною те р мі но ло гі єю;

� від тво рю ва ти й ство рю ва ти те к -
с ти за ле ж но від ко му ні ка ти в ної ме ти;

� до три му ва ти ся ви мог мо в но -
го ети ке ту в будь� якій си ту а ції спі л -
ку ван ня.

На бу ті знан ня, сфо р мо ва ні умін ня
та на ви ки бу дуть ре а лі зо ва ні в май -
бу т ній на у ко вій ді я ль но с ті еко но мі с -
тів, за сто со ва ні у прак ти ці ве ден ня
бі з не су, в управ лін сь кій сфе рі та ін. 

Сту дент, сфо р му ва в ши ос но ви
вла с ної мо в ної ком пе те н ції, на -
вчить ся са мо стій но тво ри ти мо в ну

стра те гію, яка є ви явом ко му ні ка -
ти в ної стра те гії су час но го на у ко -
вця та про фе сі о на ла в усіх сфе рах
су с пі ль ної  ді я ль но с ті. От же, опо -
се ре д ко ва не за вдан ня по сі б ни ка
по ля гає у за без пе чен ні ре а ль ної
кон ку рен то сп ро мо ж но с ті май бу т -
ньо го фа хі в ця на гло ба ль но му ри н -
ку пра ці.

Су час ні  те н де н ції 
гу ма ні за ції  осві ти

Про бле ма мо ра ль но го ви хо ван ня
сту де нт сь кої мо ло ді в су час но му су -
с пі ль с т ві осо б ли во ак ту а ль на. Во на
по тре бує ви ня т ко вої ува ги, оскі ль ки
сьо го дні ш ні сту де н ти – це май бу т ні
фа хі в ці з рі з них га лу зей знань, май -
бу т ня укра ї н сь ка ін те лі ге н ція, укра ї -
н сь ка елі та, яка по ви нна спри я ти
роз бу до ві й роз ви т ку мо ло дої Укра -
ї н сь кої дер жа ви. Під го ту ва ти мо -
лодь до ви ко нан ня та кої ва ж ли вої
мі сії по ви нна са ме ви ща шко ла.

Що рі ч но в лі те ра ту р ній сту дії ка -
фе д ри укра ї н сь кої мо ви та лі те ра ту -
ри „У к ра їн сь ке сло во» об да ро ва ні
сту де н ти згу р то ву ють ся у тво р чий
ко ле к тив, який очо лю ють до цент
В.Р. Тов с те н ко та ви кла дач Н.С. Па -
в лов сь ка. 

За сі дан ня лі те ра ту р но� ху до ж ньо -
го гу р т ка про хо дять дві чі на мі сяць.
На цих зу стрі чах зі сту де н та ми ви -
кла да чі від би ра ють і ре да гу ють най -
кра щі по езії, есе, мі ні а тю ри то що.
Пе р ші тво ри гу р т кі в ців ре да гу ють
осо б ли во ува ж но. На цьо му ета пі
до зво ле ні ли ше не ве ли кі пра в ки,
що сто су ють ся офо р м лен ня ху до ж -
ніх об ра зів і ри т мо ме ло ди ки, як що
це по ети ч ні спро би. Сту дент має
від чу ти: за вдя ки не ве ли ч ко му штри -
ху, зроб ле но му ру кою на ста в ни ка,
йо го тво рін ня ста ло до ско на лі шим і
ці ка ві шим. 

Ка фе д ра укра ї н сь кої мо ви та лі те -
ра ту ри про ве ла ни з ку лі те ра ту р них
ве чо рів, а са ме: зу стрі чі з та ки ми
пись мен ни ка ми, як В.Ге ра си м’юк,
Л.Гна тюк, С.Пла чи н да, М.Ткач та ін.
Пе ред ви кла да ча ми сто їть не про с те
за вдан ня – ви хо ван ня мо ло ді на ос но -
ві ви со ких мо ра ль них цін но с тей: іде а -
лах до б ра, лю бо ві, ми ло се р дя, спра -
ве д ли во с ті, що мо ж ли во тіль ки за вдя -
ки збе ре жен ню й зба га чен ню ду хо в -
но го по те н ці а лу мо ло дої лю ди ни. 

Ви кла да чі ка фе д ри укра ї н сь кої
мо ви та лі те ра ту ри ство ри ли на у ко -
вий сту де нт сь кий гу р ток. Гу р т кі в ці
ак ти в но бе руть участь у на у ко вих
кон фе ре н ці ях та олім пі а дах. За сі -
дан ня на у ко во го гу р т ка про хо дять

два ра зи на мі сяць. Те ма ти ка сту де -
нт сь ких до слі джень:

��Стан укра ї н сь кої мо ви в ре гі о нах.
��Те о рія укра ї н сь ко го ві р шу ван ня.
��По ети ч ний син та к сис.
��Лі те ра ту р ні сти лі та на пря ми.
�� Гра ма ти ч на бу до ва схі д но сло -

в’ян сь ких мов.
�� Про бле ми ети мо ло гії, іс то рії та

оно ма с ти ки схі д но сло в’ян сь ких мов.
�� Ак ту а ль ні про бле ми ле к си ко ло -

гії, те р мі но ло гії та ле к си ко гра фії.
��Сти лі с ти ка та куль ту ра мо ви.
��Про бле ми вза є мо дії мов. Ко му -

ні ка ти в ні де ві а ції в умо вах укра ї н сь -
ко� ро сій сь ко го бі лі н г ві з му. Про бле -
ма ін тер фе ре н ції мов.

��Те р мі но ло гі ч на ле к си ка в су час -
ній укра ї н сь кій мо ві (ко ди фі ка цій -
ний ас пект).

��Те р мі но ло гія еко но мі ч но� пра во -
вої та фі нан со вої сфер.

��Те р мі но ло гія ін фо р ма цій них тех -
но ло гій.

��Те р мі но ло гі ч на ле к си ко гра фія.
�� Мо ва на шо го ефі ру. Те ле ек ран

Укра ї ни: бо ро ть ба за чи с то ту ефі ру.
�� Укра ї н сь ка фра зе о ло гія: те о рія

та прак ти ка.
�� Ле га лі за ція сти лі с ти ч но зни же -

ної ле к си ки в рі з них фу н к ці о на ль них
сти лях. Про с то річ чя в укра ї н сь кій
мо ві як стру к ту р но� фу н к ці о на ль не
яви ще.

��Про бле ми су час ної лі н г ві с ти ки.
�� Про бле ми су час ної укра ї н сь кої

та сві то вої лі те ра ту ри. Су час ний лі -
те ра ту р ний про цес.

��Ак ту а ль ні про бле ми мор фо ло гії.
��Те о ре ти ч ні пи тан ня син та к си су.
�� Фу н к ці о на ль на се ма н ти ка ле к -

си ч них оди ниць.
��Іс то рія мо ви.
��Лі н г ві с ти ка те к с ту.
Ри то ри ка як на у ка про ефе к ти в ну

мо в ну ко му ні ка ці ю. Пу б лі ч ний ви -
ступ як рі з но вид ус ної мо ви.

Ора тор сь ка� по в ча ль на про за ХV ІІ
–ХV І ІІ ст. Шкі ль на дра ма ту р гія як
ори гі на ль на ос но ва укра ї н сь ко го
ора тор сь ко го ми с те ц т ва

На у ко ві ро бо ти сту де нт сь кої на у ко -

вої кон фе ре н ції «Со ці а ль но� еко но мі ч -
ний роз ви ток Укра ї ни» (2010 р.) при -
свя че ні рі з ним те мам з укра ї н сь кої
мо ви та лі те ра ту ри: «І с то рія укра ї н сь -
ко го пра во пи су» (Д. Бі тюк, 6504, гр. 8.),
«Вплив учень Ми ко ли Ко пе р ни ка та
Га лі лео Га лі лея на фо р му ван ня
сві то гля ду Фе о фа на Про ко по ви ча»
(Г. Джи н ча ра дзе, 6504, гр. 8), «Жанр
бу р ле с ку та тра ве с тії в укра ї н сь кій лі -
те ра ту рі» (В. Ще р ба, 6504, гр. 8),
«Фо р ми пись ма да в ньої укра ї н сь кої лі -
те ра ту ри» (К. Ізо тов, 6504, гр. 8) та ін. 

Про ве ден ня олім пі ад з укра ї н сь -
кої мо ви та лі те ра ту ри теж ста ло до -
б рою тра ди ці є ю. Це до по ма гає сту -
де н там роз кри ти мо в ні зді б но с ті,
під ви щи ти пі зна ва ль ну ак ти в ність,
при вчає до са мо стій но го ми с лен ня,
ви ро б ляє тво р че ста в лен ня до на -
вчан ня. За вдан ня на олім пі а ді рі з -
но ма ні т ні: те с ти, кро с во р ди, на пи -
сан ня есе, ре да гу ван ня ре чень, пе -
ре клад то що. Оці ню ю чи знан ня сту -
де н тів, ви кла да чі вра хо ву ють не ли -
ше рі вень за сво єн ня мо в них норм, а
й умін ня опе ру ва ти ни ми в рі з но сти -
льо вих си ту а ці ях спі л ку ван ня. 

У гру д ні 2009 ро ку ка фе д ра укра ї -
н сь кої мо ви та лі те ра ту ри про ве ла
пе р ший етап олім пі а ди. Щи ро ві та є -
мо пе ре мо ж ців:

І мі с це
Да рія До ро щук (6402, 2 гр.),
Оле к сандр Па в ле н ко (6503, 3 гр.)

ІІ мі с це
Ва ле н ти на Хо мич  (6503, 22 гр.),
Алі на Ше лест (6503, 11 гр.)

ІІІ мі с це
Ва ле рія Ко но пат сь ка (6503, 3 гр.),
Ма ри на Ма ць ко (6505, 2 гр.)

Ви вчен ня укра ї н сь кої мо ви в еко но -
мі ч но му уні вер си те ті ті с но по в’я за не
із сьо го дні ш ньою за га ль ною те н де н -
ці єю до гу ма ні за ції осві ти, спри яє
більш по в но му роз ви т ку осо би с то с ті. 

Кафедра  української мови 
та літератури.

Для тих, хто пра г не до ся г ти ус пі хуДля тих, хто пра г не до ся г ти ус пі ху
на су час но му ри н ку пра ціна су час но му ри н ку пра ці

Продовження. Початок  на 4  стор.

Переможці та учасники олімпіади.

Продовження на 6  стор.

Ка фе д ра укра ї н сь кої мо ви та лі те ра ту ри про до в жує ак ти в ну спів пра цю з кне у в ця ми� -
пе р шо ку р с ни ка ми. Це озна чає, що га зе та “Е ко но міст”, у свою чер гу, має при єм ну на го -
ду про до в жи ти пу б лі ку ва ти ре зуль та ти ці єї спів пра ці і зна йо ми ти з ни ми сво їх чи та -
чів. Кра щі сту де нт сь кі ро бо ти “Е ко но міст” про по нує до ва шої ува ги…
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ме ре х ті ти ко льо ро ви ми во г ня ми і
кри ча ти: “Ка ра ул!!” Щоб від клю чи ти
цей ре жим, не об хід но на дру ку ва ти
од ну шо с ту фо р мул з рі з них пред -
ме тів на па м’ять.

Вве че рі за ли ша єть ся го ди нок так
зо дві на ві ль ний час. У май бу т ньо му
сту дент ма ти ме ба га то рі з но ма ні т -
них роз ваг для то го, щоб від по чи ти
від за нять. Ві р ту а ль ний фу т бол, те -
ніс, ба с ке т бол та ще кі ль ка со тень
ві р ту а ль них ігор бу дуть ду же по пу -
ля р ни ми се ред хло п ців і ді в чат.

Але бі ль шість сту де н тів, за ре -
зуль та та ми опи ту вань, ди вить ся в
цей час фі ль ми. Най по пу ля р ні ши ми
є чо р но �бі лі фі ль ми ми ну ло го сто -
літ тя, як що во ни ще й ні мі – бла жен -
с т ву сту де н та не має меж. І вза га лі,
чим ме н ше спе це фе к тів – тим лі п -
ше.

Та ко ли роз ва ги на бри да ти муть і
сту дент за хо че спа ти, то ля га ти ме у
своє лі же ч ко, де він за сне за 2 се ку -
н ди. В май бу т ньо му про бле ма без -
сон ня бу де ви рі ше на.

Але в ос но в но му сту де н ти вже з
по ча т ку на вчан ня ма ють сво їх аге н -
тів та ва ка н т ні мі с ця на ро бо ту, во ни
ак ти в но бе руть участь у еко но мі ч -
них кон фе ре н ці ях, ви на хо дять свої
ме то ди на ви рі шен ня се р йо з них фі -
нан со вих та еко но мі ч них про блем.
Де які сту де н ти згу р то ву ють ся в
асо ці а ції, мо но по лії, ко р по ра ції, де -
які з них во ло ді ють пе в ни ми ак ці я ми
ком па ній. Їз дять до ві до мих кра їн
сві ту, щоб по пра к ти ку ва ти ся в еко -
но мі ч ній сфе рі та ін. Та кож за один
день сту дент мо же злі та ти в кі ль ка
ку то ч ків сві ту. На при клад, в Ан г лію
на ку р си ан г лій сь кої, у Фран цію – на
фра н цу зь ку, в Іта лію – на тре ну ван -
ня з улю б ле но го ви ду спо р ту та в
будь� яку кра ї ну на матч з фу т бо лу,
на кон церт та ін. І все це мо ж на зро -
би ти за один день за вдя ки то му ж
по пу ля р но му те ле по р ту.

В той час ве дуть ся роз ро б ки чі пу,
який вмі щує ін фо р ма цію про все на
сві ті, яко го у спе ці а ль них умо вах
мо ж на бу ло б по мі с ти ти в мо зок лю -
ди ни, яка то го ба жає і у якої є до ста -
т ньо ба га то гро шей для цьо го. Наш
сту дент не ви ня ток, в той час всі хо -
ті ли б та кий чіп, але, на віть у май бу -
т ньо му, це не так про с то зро би ти.

Зві с но, сту дент май бу т ньо го іно ді
бе реть ся за го ло ву і по чи нає скру -
пу льо з но вчи тись. Це ста єть ся пе -
ред мо ду ля ми та ко ли він ус ві до м -
лює, що се сія на но сі. У цьо му він ні -
чим не від рі з ня єть ся від су час но го
сту де н та.

Але наш сту дент ще вміє роз ва -
жа ти ся, час від ча су вла ш то ву ва ти
ве чі р ки, від ві ду ва ти рі з ні кон це р ти
або по пу ля р ні роз ва жа ль ні про гра -
ми.

Вза га лі, сту де нт с т во не пе ре ста -
не бу ти ці ка вим і за хо п лю ю чим. І ці
ро ки зав жди вва жа ти муть ся кра щи -
ми та на си че ни ми не за бу т ні ми по -
ді я ми у жит ті ко ж ної лю ди ни.

Іло на ГРОМОВА,
Сер гій ГІМЮШ,

Ва ле рія КОНОТОПСЬКА,
сту де н ти І ку р су, ФМЕ іМ.

МОЯ МА ЛЕ НЬ КА 
БА ТЬ КІ В ЩИ НА …

… ЧЕ Р НІ ГІВ
Укра ї на має ве ли ч ну іс то рі ю. Її

ми ну ле, ові я не сла вою, здо бу те
кро в’ю і по том на ших ді дів. Сла ве т -
ні по хо ди Свя то с ла ва, що збі ль ши -
ли й зве ли чи ли Ки їв сь ку Русь, ви з -

во ль на вій на під про во дом Бог да на
Хме ль ни ць ко го, що по кла ла край
поль сь ко му па ну ван ню, від да ність
Ба ть кі в щи ні Па в ла По лу бо т ка, який
не шко ду вав жит тя для не нь ки� Ук -
ра ї ни, над зви чай ний та лант Ве ли -
ко го Ко б за ря Та ра са Гри го ро ви ча
Ше в че н ка, який під ніс на шу ка ли но -
ву мо ву до ве р шин, ви щих за Еве -
рест, – це на ша спа д щи на.

Моя ма ле нь ка ба ть кі в щи на – Че р -
ні гів. Мі с то, спо в не не лю бо ві та кра -
си, за ти ш ку і те п ла. Все мі с то схо же
на ве ли ку сі м’ю. Всі до по ма га ють
один од но му у ви па д ку будь� яких
про блем. Че р ні гів має осо б ли ву іс -
то рію, спо в не ну за га д ко ви ми та є м -
ни ця ми, які при хо ва ні в ар хі вах мо їх
пред ків.

Чи с те по ві т ря – ще од на га р на ри -
са мо го улю б ле но го мі с те ч ка. На
ву ли цях ду же ма ло ма шин, то му не -
має за га зо ва но го по ві т ря. Рі ч ка Де -
с на, що оги нає мі с то з усіх бо ків,
до дає йо му ще бі ль шої кра си. Два -
на д цять га р мат, що ві ч но бу дуть
обо ро ня ти мою ма ле нь ку Ба ть кі в -
щи ну, при ваб лю ють со т ні ту ри с тів зі
всіх ку то ч ків сві ту.

А в 2009 ро ці в центрі Че р ні го ва
збу ду ва ли ще й “спі ву чий фо н тан”,
що до да ло йо му бі ль шої за га д ко во -
с ті і ча рі в но с ті.

Я вва жаю, як що ми хо че мо , щоб
на ша дер жа ва ста ла кра ї ною, гі д -
ною сво єї іс то рії, сво єї сла ви, сво го
ве ли ч но го іме ні, щоб це бу ла спра в -
ді ве ли ка дер жа ва, то не об хід но згу -
р ту ва тись у ве ли ку сі м’ю. Во на по -
ви нна бу ти схо жою на моє улю б ле -
не мі с то Че р ні гів, яке є од ні єю ве ли -
кою ро ди но ю.

Ана с та сія ЦВІТКОВА,
сту де н т ка І ку р су, ФЕ та У. 

… ДУБ НО

Це мі с то ба га то ба чи ло: і та тар сь -
кі на бі ги, і дзвін ша бель Кри во но са,
і са мо впе в не ну хо ду гі т ле рів сь ких
во я ків, і та ку ж без сла в ну їх ню вте -
чу.

Во но ду же да в нє і ві ч но мо ло де.
Іно ді зби рає май да ни на ве ле лю д ні
ві че та на свя та, шу мить фе є р ве р ка -
ми і га ла сує ра зом із мо лод дю, за -
пу с ка ю чи в не бо по ві т ря ні куль ки, і
так са мо ти хо, май же не по мі т но, за -
си нає пі с ля ро бо ти, по од но му ви -
ми ка ю чи лі х та ри ки ві кон.

Це мі с то, яке при тя гує ме не сво їм
ма г не ти з мом, зу стрі ча ло фра н цу зів
де Го л ля і Оно ре де Ба ль за ка, ір ла -
нд сь ко го са до во да Мі к ле ра й іта лій -
сь ко го зо д чо го До ме ні ко Ме р лі ні,
по ля ків Ан то нія Маль чев сь ко го і
Ста ні с ла ва Скаль сь ко го, Вой це ха
Бо гу с лов сь ко го і Та де у ша Ча ць ко го,
ге ть ма нів і пре зи де н тів... Тут жи ли і
тво ри ли му зи ка н ти й ар хі те к то ри,
че н ці, спі ва ки й ком по зи то ри... А
скі ль ки із них при їз ди ло, щоб по зна -
йо ми тись з мі с том, про сла в ле ним
Ми ко лою Го го лем і освя че ним ге -
ро ї ч ною сла вою, по спі л ку ва ти ся з
лю дь ми, ко в т ну ти йо го сво бо ди і
впе в не но с ті, озна йо ми тись з йо го
фо ль к ло ром і мо вою!

Сла ве т них імен – ти ся чі! Бо Дуб но
цьо го ва р те!

Ін ко ли ме ні зда єть ся, що во но жи -
ве сво їм, ні ко му не ві до мим жит тям.
Ці про с то рі ву ли ці, кро ни ти ся чо лі т -
ніх ду бів, які ста ли не від’ єм ною ча -
сти ною мі с та, і фо р те ця, ко т ра не -
мов ви ба г ли ва кня ж на змі нює своє
вбран ня за ле ж но від по ри ро ку. Моя
ма ле нь ка Ба ть кі в щи на най рі д ні ша і
най ми лі ша на Зе м лі... Дуб но зав -
жди бу де в мо є му се р ці, де б я не
бу ла.

Під се р цем свя тої Во ли ні,
Де дзво на ми гра ють це р к ви,
Сто їть кня же мі с то� тве р ди ня
По над бе ре га ми Ік ви.

О Дуб но, да в но крізь сто літ тя
Ти мі с том сво бо ди зро с ло.
Ми всі твої ві ч нії ді ти,
Для нас ти як ма тір бу ло.

Чу жи н ці ще р би ли ме ча ми
І ті ло, і ду шу твою,
А ти бо ро ни лось ві ка ми, 
Ні ра зу не впа в ши в бо ю. 

Ко за ць ко го ро ду ко ли с ка,
Ти мі с то до б ра, і кра си,
Яс к ра ва пе р ли на во лин сь ка
В ко ро ні Вкра ї ни� Ру си.

Ма р’я на КАЗМІРУК, 
сту де н т ка  І ку р су, ФЕ та У.

МА ШИ НА ЧА СУ
(ури вок з опо ві дан ня)

Ти лю биш зга ду ва ти ми ну ле?
При єм ні мо ме н ти ... Іно ді так хо -
четь ся по ве р ну ти все на зад, щось
змі ни ти, щось зро би ти зо всім не
так. Про с то по ве р ну ти ся в той час,
ко ли то бі бу ло до б ре. Або ді з на ти -
ся, ну що ж бу де в май бу т ньо му.
Тіль ки уяви со бі?!

Це теж са ме, як би ми змо г ли лі та -
ти – ду же ба жа но, але май же не ре -
а ль но. Хо ча, че с но ка жу чи, лі та ти –
в наш час стає ре а ль ні с тю. Стри б ки
з па ра шу том, ае ро пла ни, бі п ла ни.
Ти на де який час від чу єш се бе у ві -
ль но му польо ті, опи ня є ш ся там, де
тіль ки не бо і ні чо го бі ль ше. Що мо -
же бу ти більш чу до вим, ніж про с то
лі та ти над зе м лею, про с то роз ки ну -
в ши ру ки? Ко ли пе ред то бою від -
кри ва єть ся чу до ва ка р ти на – вни зу
ти ба чиш ліс, рі ч ку, го ри. На вк ру ги
тіль ки не бо і бі ль ше ні чо го.  У та кі
мо ме н ти від чу ва єш се бе ві ль ним
пта хом, за бу ва єш про те, що є тя -
жін ня ... То бі ко ли� не будь вда ва ло -
ся по збу ти ся по чут тя ва ги на зе м лі?
Зга дай, щоб ти не ро бив, зав жди
за ли ша єть ся по чут тя при хи ль но с ті,
ро зу мін ня то го, що ти не мо жеш про -
с то ки ну ти все і бу ти ща с ли вим. А як -
що то бі це вда ва ло ся – вва жай по ща -
с ти ло! Я знаю ли ше од ну мо ж ли вість
– це бу ти за ко ха ним! Ко ли ти ко ха єш,
то бі все під си лу! Ти не хо диш – ти лі -
та єш, ти не роз мо в ля єш – ти спі -
ва єш. Лю бов – це чу до ве по чут тя.

Тіль ки в обі ймах ко ха ної лю ди ни
мо ж на за бу ти про все. Ко ли ти ко -
ха єш і твоє по чут тя щи ре, то бі не по -
трі б ні кри ла, щоб лі та ти! Ти сам – це
від чут тя польо ту. 

Але на жаль, та кі мо ме н ти в на шо му
жит ті бу ва ють рі д ко ... Тя жін ня зе м лі ...
Ві ді рва ти ся від неї – май же не ре а ль но.
І ми шу ка є мо об хі д ні шля хи ...

Один з них – ми хо че мо змі ни ти
час. Щось пі ш ло не так, ми хо че мо
по ве р нуть ся на зад і все ви пра ви ти.
Щось нас очі кує ду же га р не по пе ре -
ду, і ми пра г не мо в май бу т нє
швидше, за бу ва ю чи про сьо го ден ня. 

Як би я мо г ла змі ню ва ти ми ну ле.
Скі ль ки зай во го я на го во ри ла бли зь -
ким лю дям ... 

…Ні! У ме не не має ма ши ни ча су. І
ні ко ли її не бу де. Ко жен день бу ває
тіль ки один раз. Ти ко ха єш ме не сьо -
го дні, але не факт, що бу деш лю би ти
за в т ра. Ти лю бив ме не в ми ну ло му,
але це не обі ця єш лю би ти в май бу т -
ньо му! Так, я зро би ла по ми л ку, не ці -
ну ва ла те, що в ме не бу ло ... Але втра -
ти в ши, я все зро зу мі ла ... У ме не не -
має ма ши ни ча су. І ні ко ли її не бу де!

Як що сьо го дні я не ві ді рву ся від зе м лі
по руч з то бою – за в т ра цьо го мо же і
не бу ти. Да вай жи ти сьо го дні ш нім
днем ... Хай він бу де та ким, як ні би він
– остан ній. Тіль ки лю бов, ві ра і на ді я.
Тіль ки сві т ло. І не хай за в т ра ти не
при йдеш до ме не, але сьо го дні ми з
то бою ві ді рве мо ся від зе м лі, по збу -
де мо ся тя жін ня. То му що я ві рю в
твою лю бов, а ти по вір в мою! Я на -
вчи ла ся ці ну ва ти те, що вже од но го
ра зу втра ти ла! Адже нам за ли ши лось
так ма ло ча су на лю бов, все жит тя –
це єди на мить. І ма ши ни ча су в нас
не має!

Ка те ри на МУДРИЦЬКА, 
сту де н т ка І ку р су, ФМЕ іМ.

ЯКОЮ МО ВОЮ 
МИ СП Л КУ Є МОСЬ
АБО НЕ ВЕ ЛИ Ч КА 
ЕКС КУ Р СІЯ 
ПО ІН ТЕР НЕ ТУ
(мо в ний екс пе ри мент)

Стан дер жа в ної мо ви, рі вень
во ло дін ня нею, по ши ре ність у
рі з них сфе рах жит тя — усе це
по ка з ник ци ві лі зо ва но с ті су с пі -
ль с т ва.

Оле к сандр ПОНОМАРІВ.

Укра ї н сь кою мо вою ство ре но ба га -
ту ори гі на ль ну лі те ра ту ру, пе ре кла де -
но най ви да т ні ші тво ри сві то во го пись -
мен с т ва. Во на має до ско на ло опра -
цьо ва ну гра ма ти ку, сфо р мо ва ну на у -
ко во� те х ні ч ну те р мі но ло гію, роз ви не -
ну сти лі с ти ч ну си с те му, зда т ну за без -
пе чи ти спі л ку ван ня та по роз умін ня в
усіх сфе рах су с пі ль но го жит тя. Але в
по кся к ден но му спі л ку ван ні стан укра -
ї н сь кої мо ви не є за до ві ль ним.

Роз гля да ю чи су час ний стан укра ї н -
сь кої мо ви, у нас ви ни к ла ідея про ве -
с ти не ве ли ке со ці о лі н г ві с ти ч не до слі -
джен ня, що ха ра к те ри зує су час ну
мо вну си ту а цію в се ре до ви щі, що нас
ото чує, та у ві р ту а ль них си с те мах
(Ін тер нет, мо бі ль на те ле фо нія то що).

При єм но від зна чи ти, що сту де н ти
на шо го уні вер си те ту не бай ду жі до
“ві ч но ак ту а ль но го” мо в но го пи тан ня.
На сай ті ка фе д ри укра ї н сь кої мо ви та
лі те ра ту ри КНЕУ ви кла де ний ана ліз
ан ке ту ван ня ад рес� сту дії на те му:
“Ук ра їн сь ка мо ва як дер жа в на в су -
час ній Укра ї ні”, в яко му взя ли участь
бли зь ко 500 сту де н тів І ку р су юри ди -
ч но го та фа ку ль те ту між на ро д ної
еко но мі ки та ме не дж ме н ту. Ор га ні -
за то ри ад рес� сту дії на ма га лись ви -
зна чи ти по зи цію сту де н тів що до мо в -
ної си ту а ції в Укра ї ні на двох рі в нях:
де� юре та де� фа к то.

На жаль, сьо го дні мо лодь не має
мо ж ли во с ті для по в но цін но го спі л ку -
ван ня. То му по ши ре ною фо р мою
ста ло спі л ку ван ня в Ін тер не ті, яке від -
бу ва єть ся між вла с ни ка ми ком п`ю те -
рів або в клу бах. Най більш ін тер ак ти -
в ни ми осе ре д ка ми спі л ку ван ня вва -
жа ють ся “ча ти”, це зу стріч двох чи бі -
ль ше ко ри с ту ва чів од но ча с но на яко -
мусь сай ті. Ду м ки, ви сло в лю ва ні в
“ча тах”, зде бі ль шо го об ра з ні і не вті -
ш ні. Найя с к ра ві ші ви зна чен ня “ча тів”
– “стьоб”, “трі пан ня у ме ре жах”, “ти -
ней дже рів сь кі ба ла ч ки”, “ві д чут тя ти -
хо го бо же віл ля” то що. Ми вва жа є мо
ці ви зна чен ня об ґру н то ва ни ми, бо
при від ві ду ван ні “ча ту”, як пра ви ло,
спо сте рі га єть ся мі ша ни на рі з но ба р -
в них ре п лік рі з но го сту пе ня при стой -
но с ті, ви ко ри с тан ня рі з них мов або
де кі ль кох од но ча с но, ве ли ка кі ль кість
гра ма ти ч них по ми лок, ін ко ли зо всім

не мо ж ли во зро зу мі ти, що хо тів ска -
за ти уча с ник ді а ло гу. Спі л ку ван ня
про хо дить в те к с то во му ре жи мі, і це
ви ма гає від по ві д них ле к си ч них, гра -
ма ти ч них і син та к си ч них мо в них за -
со бів.

Як що про ана лі зу ва ти де які ді а ло -
ги, ство ре ні в “ча тах”, мо ж на по мі ти -
ти так зва ний “ко м п’ю те р ний сленг”,
в ос но ві яко го ле жать: ско ро чен ня
слів, не знан ня мо ви, що ви ра жа єть ся
у своє рі д но му на пи сан ні де яких слів
або на вми с не на пи сан ня де яких слів
з по ми л ка ми (на при клад: “по зи -
тифф”) та, без пе ре ч но, “смай ли ки”
(по смі ш ки) – спе ці а ль ні зна ки, яки ми
мо ж на ви ра жа ти свої по чут тя при на -
пи сан ні ли с тів чи від по ві дей на них.
Фа к ти ч но спо сте рі га єть ся но ве мо в -
не яви ще – ін тер нет� стиль, в яко му
мо ж на про сте жи ти окре мі ри си роз -
мо в но го, пу б лі ци с ти ч но го, офі цій -
но� ді ло во го, ху до ж ньо го і на у ко во го
сти лів. Крім то го, на ек ра ні мо ні то ра
змі шу єть ся ус не і пи се м не мо в лен ня,
сти ра єть ся ме жа між ді а ло гом і мо -
но ло гом.

На сьо го дні за ле ж ність від Ін тер не -
ту – ре а ль но іс ну ю чий факт. Але у
роз ви т ку ін тер нет� за ле ж но с ті і зни -
жен ні мо в лен нє во го рі в ня лю ди ни
вин на са ма лю ди на й осо би с ті ри си її
ха ра к те ру. Для ін те ле к ту а ль но роз -
ви не ної лю ди ни, яка во ло діє всі ма
но р ма ми ус но го й пи се м но го мо в -
лен ня, Ін тер нет – без ме ж на мо ж ли -
вість зба га чен ня куль ту р но го мо в -
лен нє во го рі в ня.

Окрім спі л ку ван ня в “ча тах”, ми
зро би ли не ве ли ч ку екс ку р сію по сай -
тах Ін тер не ту, які пе ре йма ють ся про -
бле мою ста ну укра ї н сь кої мо ви,
знай шли ба га то ре сур сів і про грам
для пись мо вої та ус ної укра ї н сь кої
мо ви: он лай но ві сло в ни ки, про гра ми
то що. В он лайн� ре жи мі мо ж ли во
отри ма ти уро ки укра ї н сь кої лі те ра ту -
р ної мо ви.

Не спо ді ва ним ста ло те, що в ме ре -
жі Ін тер не ті іс нує ба га то сай тів, які
роз ро б ле ні спе ці а ль но для спі л ку -
ван ня укра ї н сь кою мо вою, на них
про во дять ся рі з но ма ні т ні ан ке ту ван -
ня, які, на на шу ду м ку, спри я ють по -
пу ля ри за ції укра ї н сь кої мо ви, в пе р -
шу чер гу, як мо ви спі л ку ван ня. Так,
на при клад, на од но му з сай тів про во -
дить ся ак ція “Пи ши укра ї н сь ко ю”, до -
лу чи в шись до якої, уча с ник дає зна -
ти, що він пи ше та лю бить чи та ти ко -
мен та рі укра ї н сь ко ю. Ме та ак ції – не
на вчи ти пи са ти укра ї н сь кою, а ли ше
да ти по штовх пе ре сі ч но му укра ї н цю,
який із за га д ко вих при чин при хо ву є,
не вдо с ко на лює цей та лант. Ми за по -
ча т ку ва ли свою ак цію „Фо рум рі д но -
го мі с та” під на звою – “Спі л куй ся рі д -
но ю” (http://mova.ridne.net/), ме тою
якої є по ши рен ня вжи ван ня укра ї н сь -
кої мо ви у спі ль но тах, фо ру мах, бло -
гах.

Ор га ні за то ри за хо дів спо ді ва ють -
ся, що про ве ден ня ак цій, ан ке ту вань
то що в Ін тер не ті, по ши рить ко ло при -
хи ль ни ків укра ї н сь кої мо ви; во ни за -
кли ка ють всіх смі ли во ви ко ри с то ву -
ва ти рі д ну мо ву в он лай но во му спі л -
ку ван ні, за лу ча ти та за охо чу ва ти ін -
ших до спі л ку ван ня укра ї н сь кою!

Укра ї н сь ка мо ва – має май бу т нє.
Обо в’я зок ко ж но го з нас — ту р бу ва -
ти ся про її до лю, удо ско на лю ва ти,
зба га чу ва ти. Май бу т нє на ції за ле -
жить від ко ж но го з нас! На ція є ли ше
то ді, ко ли у на ції є мо ва. Спі л куй мо -
ся укра ї н сь кою!

Єв ге нія НАЧАЛОВА, 
Ан на ГУТНИК, 

Ва ле рія КОНОПАТСЬКА, 
Дми т ро МАКЕЙ,

cту де н ти І ку р су, ФМЕ іМ.

Продовження. Початок  на 5 стор.
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НЕ МА Є…

Ча рі в не те сло во –  ко хан ня.
На спра в ді чи є во но в сві ті?
Чи мо ж на ли ше від ба жан ня
Ко ха ти так щи ро, мов ді ти?
Чи мо ж на стри ба ти по хма рах?
І ві ри ти се р цю, що та не.
Як ле бе ді бу ти у па рі,
За ги нуть, як дру га не ста не.
Як пі де у тінь, ко го лю биш…
Не має вже си ли, щоб жи ти,
Не має ба жан ня лі та ти,
Не має вже се н су, щоб бу ти…
Не має ні чо го у те бе,
Не має вже ту ги і бо лю…
Ти ма ти меш лиш тіль ки не бо.
Те не бо, що зав жди з то бо ю.

Ан на ГУТНИК, 
сту де н т ка I ку р су, ФМЕ іМ.

**   **   **

Ма буть, ми щось та ки за бу ли
У цій го ни т ві за жит тям …
Не до ди ви лись, не до чу ли
У на ма ган нях до не стям
Пе ре кри ча ти роз пач вла с ний
За все, що так і не збу лось.
Се бе жа лі єм: “Я –  не ща с ний …”
А ви ну ва тий в цьо му “ХТОСЬ”.
І роз зи р ну в шись хи жим оком,
Во лі єм край ньо го знай ти.
Ми зна єм все, бо ми –  про ро ки!
А от во ни, во ни –  ка ти!
І так, і сяк сло ва ми блу дим,
По без до рі ж жю на вман ня …

Ми зна єм все, то му всіх су дим
З пе че ри вла с но го знан ня.

Оле ся БАРТМАН, 
сту де н т ка І ку р су, ЮФ.

ВО НА ЛЮ БИ ЛА ВЕ С НУ…

Па м’я ті Ле сі Укра ї н ки.

Ме ні зда єть ся, що при йш ла ве с на,
Дзю р чить стру мок, кон ва лія роз кві т ла,
А ти кра си ва, го р да і сум на
Від му ки і стра ж дань по га с ла й зблі д ла.
І со не ч ко за гля дує в ши б ки,
До те бе про стя гає ру че ня та,
Роз та ну ла б в обі ймах за лю б ки,
Та ти в по ло ні у хво ро би� ка та.
Ли ше до кро ві ску са ні ву с та,
Во ни су хі і спра г лі, не со ло ні,
А ско ро при йде осінь зо ло та –
Ти вста неш з лі ж ка і зве деш до ло ні:
“ О Бо же, Бо же! Ви лі куй ме не!
Мо люсь: жит тя – най ви ща на со ло да!
О Бо же, Бо же! Так во но ми не,
Стрі м ке і швид ко плин не, на че во да,
В якій зо ста неть ся моя кві ту ча вро да!”

Але жит тя не про жи ла да р ма:
І кри ла роз пра в ля ла, на че пта ш ка,
Кру ж ля ла в не бі ві ль но, та са ма
Не го во ри ла, як під ня тись важ ко.
Так па л ко від да ва лась по чут тям,
Як оде р жи ма, при стра с т но лю би ла,
За ньо го від да ла б своє жит тя,
А він би се р це – ти йо го ско ри ла.
По мер… А що за ли ши лось? Ли с ти?
Що збе рі га ють ди в ні аро ма ти,
Отих тро янд, які лю би ла ти,

То го ко хан ня, що зо ста лось свя том.
Не лиш лю ди на, жі н ка і бо рець,
А ви тязь си ли, до нь ка Про ме тея,
Чий дух під ко рю вав мі ль йон 

люд сь ких се р дець,
А тво р чість? Всі за хо п лю ють ся не ю.

Чи таю “Да в ню ка з ку ” … щось та ке,
Не зна не, охо пи ло мою ду шу,
А по тім у ви со чінь не сло ме не –
Цю ме р т ву ти шу й сло вом не по ру шу.
О Ма в ко, при га дай оті пі с ні,
То бі Лу каш хай на со пі л ці грає,
Ве се лі й щи рі, та бу ва й сум ні,
Ли ше зга дай, не хай ду ша спі ває,
Хай со н це по смі х неть ся і за ся є.
О пта ш ко, роз пра в ляй ве ли кі кри ла,
Твоя ду ша для сві ту обе ріг,
А дух ве ли ч ний, у нім стій кість й си ла,
Вкло нюсь ни зе нь ко, ма ті н ко, до ніг.
Але те бе не ма … Чо мусь не мов за сну ла –
Ко ли при йш ла за сму че на ве с на,
Во на те бе, як ви хор, оми ну ла,
Що снить ся, Ле сю, ді в чи но сум на?

Стру мок мо в чить, не про ро с та ють кві ти,
Ма буть, з то бою ба чать ди в ний сон,
Не під ня ли де ре ва в не бо ві ти,
А опи ни лись в те м ря ві … По лон…
По лон за брав не стри ма не стра ж дан ня,
Без ме ж ну ту гу, та не спи, не спи,
Не по ли шай на дії й спо ді ван ня,
Хай важ ко, та те р пи, ди тя, те р пи.
Але по �ін шо му роз по ря ди лась до ля:
Ти не про ки ну лась в гру зин сь кій сто ро ні,
А в тво р чо с ті жи ве на сна га й во ля,

Що під ня ла на кри лах від зе м лі,
Але чо мусь твоя тя ж ка не до ля
Не за ли шає спо кою ме ні… 

На та лія ЛУЗАН, 
сту де н т ка І ку р су, ЮФ.

НЕ ОСТАН НІЙ

Са мо тній день…
Су ті н ки. Ве чір пі з ньої осе ні,
За ві к ном даль… ти ся чі літ.
Ка м’я на клі т ка не пу с тить,
А ду ша про сить ся
У той за га д ко вий світ,
Як ма г ніт,
Він при тя г не – кі нець…
І во г ник уже не го рить
У мо є му ві к ні –  ні,
Віч� на� віч з то бою,
А це все – лиш сон – я за снув,
За ві к ном те м на ніч,
За зи ра ють де ре ва у ши б ки,
Мов з ки тай сь ких ка р тин.
Сон ний ві тер спі ває
Ра п со дії ска ль дів пів но чі –
Ти хо, ти хі ше… і зно ву цей сон…
Я один…
А на ра нок по си па в ся сніг.
Так за ти ш но
В за мкну тім про с то рі ста ло
Між зе м лею і сі рим не бом ме ні.
Зно ву чую я ві т ру пі с ні,
Тіль ки ти хі, спо кій ні…
Не остан ній цей день,
Пли не час, бу дуть і кра щі дні.

Сер гій ДЗЮБА, 
сту дент І ку р су, ЮФ.

Па л ке ко хан ня, щи ре, не здо лан не,
Злит тя се р дець, фа н та зії  по літ,
Чу т ли ві гу би, ні ж нії зі знан ня:
Па л ке ко хан ня, що роз то пить лід…

На ре ш ті 18:15. Па ри по во лі ви -
хо дять на лід: хтось од ра зу їде, де -
хто ле дь� ледь пе ре су ва єть ся
вздовж бо р ти ка. Ба га то пар «змі -
ша ні»: од на «по ло ви н ка» ледь сто -
їть на ко в за нах, ін ша – впе в не но
се бе по чу ває на льо ду та до по ма -
гає своє му ко ха но му (або ко ха ній).
З ко ж ною хви ли ною па дінь все ме -
н ше і ме н ше. Емо ції б’ють клю чем!
Лу нає сміх. Як при єм но ди ви тись

на за ко ха них!!! Ра п том, од на ді в -
чи н ка па да є. Її ка ва лер од ра зу пі ді -
ймає своє ян го ля та мі ц но при ти с -
кає до се бе…

Свя то до бі гає кі н ця, па ри пря му -
ють до роз дя га ль ні. Та проф ком
сту де н тів  під го ту вав ще один сюр -
приз: ого ло шен ня пе ре мо ж ців у но -
мі на ці ях «Най га р мо ній ні ша па ра»
(По лі на Пи са ре ва та Ти мур Про ро -
че н ко, Єв ге нія Ве ре щин сь ка та Яро -
слав Га р маш), «Най ро ма н ти ч ні ше
спі ль не фо то» (Ан на Ку зь ме н ко та
Ру с лан Ка та ра н чук, Ок са на Ду до ва
та Бог дан Пе т ре нок, Ка те ри на Ма -
му ше ва та Олег Са до вий, Ган на Ко -
в ту не н ко та Іван Бу няк), «Най ро ма -

н ти ч ні ша іс то рія зна -
йом с т ва».

Ви зна ча ти ща с ли в -
чи ків бу ло ду же скла д -
но, бо всі фо то ви яви -
лись над зви чай но кра -
си ви ми, а па ри – га р -
мо ній ни ми. Про те най -
скла д ні шим ви яви в ся
ви бір іс то рії, та, пі с ля
до в гих дис ку сій, бу ли
ві ді бра ні ці:

«О д но го жо в т не во го
ра н ку Він знай шов Її ан ке -
ту  на  сай ті  зна йом с тв ...
т ри ва ле ли с ту ван ня ... і
ось, на ре ш ті, до в го очі -
ку ва на зу стріч. 

То ді ні хто не здо га ду -
ва в ся, що це бу де по ча -
т ком три ва ло го і па л ко -
го ко хан ня. Во ни за ко -
ха лись.. Він в її по смі ш -
ку, Во на в йо го очі. По -
тім зу стрі чі, те ле фон ні
роз мо ви до ра н ку,
смс�ки на па рах. Так,
ще од ні єю не спо ді ва -
ною іс то рі єю бу ло те,

що во ни на вча ли ся в од но му уні -
вер си те ті. Він на кре ди т но� еко но мі -
ч но му фа ку ль те ті. Во на на об лі ко -
во� еко но мі ч но му … ра зом йшли до
уні вер си те ту, по тім хви лин ні зу стрі -
чі на пе ре рва х … о бій ми у ко ри до -
рах, по ці лу н ки . ..  пе ре жи ван ня за
се сію, од не од но го і так вже два ро -
ки і два мі ся ці . . .  ко хан ня . . .  ра п то ве
та не спо ді ва не, яке вра зи ло нас
обох до гли би ни ду ші.

І ми вже не про с то жи ве мо – ми
лі та є мо. Десь да ле ко �да ле ко у
хма рах, ви со ко в не бі, в мрі ях, в
ду м ка х . . . Ко хан ня дає кри ла� ве ли -
че з ні бі лі й пу х на с ті кри ла, що пі ді -
йма ють те бе над зе м ле ю. І жи веш
уже не тіль ки для се бе, а й для сво -
єї по ло ви н ки. І скі ль ки б не бу ло
тру д но щів, по пе ре ду� сп ра в ж нє,
чи с те, про зо ре й від ве р те ко хан ня,
яке все ви три має, все по до ла є...

Са ме во но на вчи ло нас від чу ва ти
од не од но го, ра ді ти ко ж ній ми ті, про -
ве де ній ра зом, поступатися од не од -
но му, до ві ря ти, до ла ти пе ре по ни,
розв’я зу ва ти про бле ми та об ра зи,

Най ро ма н ти ч ні ший про ект КНЕУ-2010Най ро ма н ти ч ні ший про ект КНЕУ-2010

СВЯТО

Уже дру гий рік по спіль ко в за н ка у ТРЦ «Ка ра ван» го с тин но роз кри ває свої две рі пе ред
за ко ха ни ми па ра ми 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. Ща с ли ві об лич чя, ро ма н ти ч на ат мо с фе ра, за вми ран ня се р дець — усі з не те р-
пін ням че ка ють по ча т ку се а н су. А тим ча сом, на льо ду ки пить ро бо та з під го то в ки:
льо до ву аре ну за ві шу ють ро ма н ти ч ни ми пла ка та ми та по ві т ря ни ми куль ка ми
(обо в’я з ко во яс к ра во� че р во ни ми та зв’я за ни ми по дві – це си м во лі зує не по ру ш ність
по чут тів і єд ність двох се р дець, що б’ють ся в уні сон).

Продовження на 8 стор.



Те п лим при ві тан ням та на ста -
но вою на ус пі ш ну ро бо ту від крив
кон фе ре н цію Ан д рій Ми ко ла йо -
вич По плюй ко. Ве ла за сі дан ня го -
ло ва про ф бю ро ОЕФ Ма ри на
Жи лін сь ка. 

При єм ним став по ча ток кон фе -
ре н ції – на го ро джен ня ак ти ві с тів
гра мо та ми «за ва го мий осо би с тий
вне сок у жит тя фа ку ль те ту». 

Ос но в на ча с ти на по ряд ку ден -
но го яв ля ла со бою звіт ро бо ти
про ф бю ро об лі ко во� еко но мі ч но го
фа ку ль те ту. Ко жен го ло ва ко мі сії
ви сту пив з до по від дю, у якій бу ло
окре с ле но ас пе к ти ді я ль но с ті ко -
мі сії, під би то під су м ки по про ве -
де ним за хо дам та зроб ле но ви -
сно в ки що до ви ко на ної ро бо ти за
зві т ний пе рі од. Пи тан ня про якість

ро бо ти ко мі сій бу ло по ста в ле но
на го ло су ван ня. Од но го ло с но бу -
ло при йн я то рі шен ня вва жа ти ро -
бо ту про ф бю ро об лі ко во� еко но мі -
ч но го фа ку ль те ту за до ві ль но ю.

За клю ч не сло во при ві тан ня та по -
дя ки ска за ла Оль га Ча ба нюк, го ло ва
ППО СА КНЕУ ім. В. Ге ть ма на. На та -
кій те п лій но ті за кін чи лась чер го ва
зві т на кон фе ре н ція об лі ко во� еко но -
мі ч но го фа ку ль те ту і роз по ча в ся но -
вий не ле г кий рік, який бу де ба га тим
на рі з ні по дії та сту де нт сь кі за хо ди.
Ба жа є мо про ф бю ро ОЕФ тво р чих
ус пі хів та на сна ги у ро бо ті, не хай но -
вий пе рі од ста не та ким же плі д ним
та рі з но ба р в ним.

Ма ри на ШТАЛТОВНА, 
cту де н т ка IV ку р су, ОЕФ.
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Звіт про ф бю ро на ОЕ ФіЗвіт про ф бю ро на ОЕ Фі
У лю то му на об лі ко во� еко но мі ч но му фа ку ль те ті бу ла про ве де на Зві т на кон фе ре н -

ція про ф бю ро фа ку ль те ту за пе рі од з 01 сі ч ня 2009 р. по 10 лю то го 2010 р.
На кон фе ре н ції бу ли при су т ні про ф г ру по р ги I�V ку р сів та ста ро сти пер шо го ку р су, а

та кож го с ті: за сту п ник де ка на ОЕФ Ан д рій Ми ко ла йо вич По плюй ко,  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 ім. Ва ди ма Ге ть ма на Оль га
Ча ба нюк, за сту п ник го ло ви ППО СА КНЕУ ім. В. Ге ть ма на Ін на До б ро воль сь ка, се к ре -
тар ППО СА КНЕУ ім. В. Ге ть ма на та го ло ва профбюро кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль -
те ту Ма к сим Ще г люк, ко ле ги з ін ших фа ку ль те тів.

які ви ни ка ють, адже ко хан ня це –
скла д ний про цес, але са ме в та кі
мо ме н ти ми ро зу мі є мо, як си ль но
Нам не ви ста чає од не од но го» (Пе -
ре мо ж ці – Яро сла ва Ко но вал, Ан тон
Гні ло ме дов).

«…Я бы ла в пре кра с ном ра с по -
ло же нии ду ха. Ведь од ни из са мых
при ят ных ощу ще ний в на шей жи з -
ни – это ожи да ние сча с тья, ве с ны
и, ко не ч но же, лю б ви. Имен но то г -
да я ви де ла кра со ту и уни ка ль -
ность че ло ве че с ко го су ще с т во ва -

ни я. Все бы ло чу де с но. Но… ко
мне не м но го ссу ту ли в шись, по до -
шел мо ло дой че ло век. Че с т но при -
зна юсь, это не бы ла на ша пе р вая
встре ча. Но, это бы ло на ше пе р -
вое па ра до к са ль ное зна ко мс т во. 

Един с т вен ная мысль, что во з ни -
к ла в го ло ве, при ви де это го па р -
ня: «Не у же ли он опять бу дет со
мной ссо рить ся?». Да,
имен но так. 

Ро в но два ме ся ца на -
зад мне при шлось уча с т -
во вать в дис кус сии по
по во ду ра с по ло же ния
Но вой Зе ла н ди и. И
имен но этот мо ло дой че -
ло век (я до сих пор не
удо су жи лась уз нать его
на сто я щее имя) че ре с -
чур тве р до от с та и вал
свое мне ние, хоть во
мно гом и был не прав. 

Но про и зо ш ло то, че го я
со в сем не ожи да ла. Он
про тя нул мне в пра вой ру -
ке на у ш ник от сво е го пле -
е ра. Ес ли че с т но, я, не м -
но го… хо тя ку да там… я
си ль но опе ши ла. Но что� -
то де р ну ло при нять этот
жест. И как хо ро шо, что
де р ну ло…

Мы за шли в тра м вай
под при ят ную му зы ку ве -
се ло го ис по л ни те ля Ри ча -
р да Чи за. 

Это был еще один день

ве сь ма не ле г кой не де ли. По сле па -
ры по фи з ку ль ту ре вря д ли ку да� то
за хо те лось бы ехать, но, во� пе р вых,
на до бы ло, а во� вто рых, со л не ч ный
день и све жее ды ха ние ве с ны да ва ло
сил и на де ж ды. Ле г кая при ят ная му -
зы ка в на у ш ни ках и от ре ше ние от
ми ра в оче ре д ной раз пра ви ли бал в
мо ей го ло ве». 

«Она сто я ла на ос та но -
в ке по од аль от всех, сто -
я ла в со л не ч ных лу чах.
Что ме ня за ста ви ло по -
до йти к ней? Же ла ние
по де лить ся ра до с тью?
Му зы кой? Про с то очу -
тить ся ря дом? Да я и не
по мню уже. Да и не ва ж но
– вот я уже го во рю «при -
вет» и про тя ги ваю на у ш -
ник. Са ма не пре д в зя -
тость в мо ем ли це.

При знать ся, я аб со лю -
т но не по мнил о на шей
то г да ш ней дис кус сии и
ед ва ли счи тал, что ос та -
вил оби ду на се бя. Ес ли
бы по мнил – че р та с два
я бы по до шел! Но... бо -
ль ше эта де ву ш ка не вы -
хо ди ла из мо ей го ло вы»
(Ана с та сія Пі ма но ва,
Оле к сій Ми хай ле н ко).

Під гу ч ні опле с ки го ло ва
ППО СА КНЕУ іме ні Ва ди -
ма Ге ть ма на Оль га Ча ба -
нюк вру чає пе ре мо ж цям
ди п ло ми та па м’я т ні су ве -
ні ри. Па ри йдуть з ко в за н ки сто м ле ні,
але за до во ле ні: хтось – про до в жу ва -
ти свя т ку ван ня у ка фе, клу бі, а хтось –
по спі шає до до му, де че кає те п ла ко -
в д ра та чай з рук ко ха ної по ло ви н ки… 

На цьо му все …. Зу стрі не мось на -
сту п но го ро ку!

Ар тем ШЕВЧУК,
сту дент ІІ ку р су,  ФЕ та У.

P.S.: Пе р вин на проф спі л ко ва
ор га ні за ція сту де н тів та ас пі ра н -
тів 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» ви сло в лює
по дя ку ад мі ні с т ра ції льо до вої
аре ни ТРЦ «Ка ра ван» за участь у
під го то в ці та про ве ден ні свя т ко -
вого за хо ду.

Продовження. Початок  на 7  стор.

Газета обліково�економічного факультету

«Мій батько часто казав, що людині в житті потрібні
три речі:  хороший лікар,  поблажливий священик

і розумний бухгалтер.
Перші дві мені майже не знадобилися,

а ось третя…»

( Оскар Шиндлер)
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Ав то бі о г ра фі ч на  до ві д ка. 

Ще г люк Ма к сим 1991 ро ку на ро джен -
ня, на ро ди в ся в мі с ті Ки є ві. Ще з шкі ль них
ро ків Ма к сим брав ак ти в ну участь в гро -
мад сь кій ді я ль но с ті, яка під тве р ди лась
зго дом здо бут тям по са ди го ло ви Про ф -
бю ро Еко но мі ч но го ко ле джу 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». 

Під час пе ре бу ван ня на ви ще за зна че ній по -
са ді ді я ль ність про ф бю ро ко ле джу по сі ла гі д -
не мі с це в ря дах проф спі л ко вої спі ль но ти уні -
вер си те ту. Ма к сим та йо го ко ман да мо ло дих
ен ту зі а с тів до ся г ли ва го мих ре зуль та тів, се -
ред яких мо ж на ви ді ли ти та кі:

��Си с те ма ти зо ва ні од но ра зо ві ма те рі а ль ні
до по мо ги сту де н там піль го вих ка те го рій;

��Вре гу лю ва но збір ко ш тів на про їз ні кви т -
ки;

��Сфо р мо ва на до ку ме н та цій на ба за про ф -
бю ро;

��Еко но мі ч ний ко ледж по чав бра ти ак ти в ну
участь у жит ті уні вер си те ту, на рі в них за са дах. 

Ма к сим по ка за в ши ви со кі ре зуль та ти ді я -
ль но с ті був від зна че ний ря дом по дяк та на го -
род як від Проф ко му сту де н тів та ас пі ра н тів
КНЕУ, так і від ре к то ра уні вер си те ту.

В пе р ше за всю іс то рію іс ну ван ня фе с ти -
ва лю тво р чо с ті «Сту де нт сь кий БУМ»  Еко но -
мі ч ний ко ледж вз яв участь і здо був пе ре мо -
гу в но мі на ці ях «На дія фе с ти ва лю» та «Най к -

ра щий хо ре о г ра фі ч ний ан самбль» (ка пі та -
ном ко ман ди був Ма к сим).

Ве ли кою пе ре мо гою та зу сил ля ми ко ман да
Еко но мі ч но го ко ле джу на чо лі з Ма к си мом
здо бу ла пе р ше мі с це в фі на ль ній грі кон ку р су
ін те ле к ту а ль ний тре нінг «Сту дент – Еру дит»
се ред ВНЗ I�II рі в нів ак ре ди та ції м. Ки є ва.

З пе р ших днів уні вер си тет сь ко го жит тя ак -
ти в но вклю чи в ся в ро бо ту проф ко му уні вер -
си те ту. Зго дом по сів по са ду го ло ви ко ор ди -
на цій ної ра ди сту д мі с те ч ка 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.

Да ні здо бу т ки від чу т но впли ну ли при при -
йн ят ті по зи ти в но го рі шен ня що до йо го об ран -
ня на по са ду го ло ви про ф бю ро кре ди т но� еко -
но мі ч но го фа ку ль те ту на зві т но� ви бо р чій кон -
фе ре н ції, адже най цін ні ше – це до свід. Окре -
мої ува ги за слу го вує пе ред ви бо р ча про гра -
ма, яка в май бу т ньо му по кра щить жит тя на -
шо го фа ку ль те ту. 

Є на дія, що ді я ль ність про ф бю ро кре ди т -
но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту по жва вить ся з
при хо дом кре а ти в ної ко ман ди, яку сфо р -
му вав Ма к сим, й вил лєть ся в кон к ре т ні по -
зи ти в ні до ся г нен ня уже най бли ж чим ча -
сом. Під три ма є мо но во об ра ний ак тив про -
ф бю ро на шо го фа ку ль те ту сво єю не бай ду жі -
с тю та ак ти в ною уча с тю у спра вах сту де нт -
сь кої спі ль но ти!!!

Ана с та сія КИРІЄНКО,
сту де н т ка ІІ курс, КЕФ.

Про ф бю ро КЕФ Про ф бю ро КЕФ 
об ра ло ке рі в ни каоб ра ло ке рі в ни ка

Не що да в но від бу лась зна мен на по дія в жит ті на шо го фа ку ль те ту —
зві т но� ви бо р на кон фе ре н ці я. У ро бо ті якої взя ли участь де ле га ти� чле ни
про ф бю ро, а та кож ад мі ні с т ра ція фа ку ль те ту.

Аб со лю т ною бі ль ші с тю го ло сів бу ло об ра но на по са ду го ло ви Про ф бю ро
кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту Ма к си ма Ще г лю ка.

Те пер більш до кла д ні ше про но во об ра но го ка н ди да та та йо го про гра му…

Го ло вна ін три га про гра ми– хто ж цьо го ро -
ку ста не най га р ні шою та най га р ні шим? Всі
жа р ту ва ли, що це бу де зно ву Ті на Ка роль...

Але все бу ло не на сті ль ки про гно зо ва -
но, і се ред ба га тьох пре те н де н тів «Най к -
ра си ві шою жі н кою Укра ї ни 2009» за ве р -
сією жу р на лу «VIVA! Укра ї на» ста ла На стя
Ка мен сь ких,  «Най к ра си ві шим чо ло ві ком
Укра ї ни 2009» був ви зна ний про дю сер
укра ї н сь кої Фа б ри ки зі рок – Ко с тя н тин
Ме ла дзе.

В цьо му ж ро ці ре да к ці єю жу р на лу
«VIVA! Укра ї на» бу ло ого ло ше но не ли ше
вже тра ди цій ні іме на най га р ні ших лю дей
Укра ї ни, а й ство ре но спе ці а ль ну но мі на -
цію «О к ра са Укра ї ни». Ця ви на го ро да бу ла
вру че на ле ге н да р ній спі ва ч ці – Со фії Ми -
хай лі в ні Ро та ру. Це дій с но до стой ний ви -
бір, адже ця жі н ка ста ла спра в ж нім си м во -
лом кра си та жі но ч но с ті для мі ль йо нів
укра ї н ців. 

Це бу ло не пе ре ве р ше не свя то кра си та
ве ли чі!!! 

Всі чле ни проф спі л ки ма ють мо ж ли вість

бра ти участь в ор га ні за ції та ко ор ди на ції сту -
де нт сь ко го жит тя. І по руч з на пру же ни ми бу -
д ня ми, від по ві да ль ною ро бо тою чле ни проф -
спі л ки ма ють мо ж ли вість яс к ра во про жи ти
сту де нт сь кі ро ки. Адже ке рі в ни ц т во 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 по стій но за без пе чує нас всі ма
умо ва ми для роз ви т ку тво р чої осо би с то с ті
та ство рює без ліч мо ж ли во с тей для про ве -
ден ня ве се ло го  та не ймо ві р но ці ка во го ві ль -
но го ча су. 

Пі с ля уча с ті у по ді б них про е к тах, де ти мо -
жеш від чу ти се бе при че т ним до та ких гра н -
ді о з них по дій, по чи на єш ус ві до м лю ва ти всю
по в но ту та пе ре ва ги сту де нт сь ких ро ків, які
на по в ню ють на ше жит тя не за бу т ні ми, не пе -
ре ве р ше ни ми, яс к ра ви ми вра жен ня ми та
емо ці я ми. То му ко жен з нас зав жди ща с ли -
вий та го р дий бу ти сту де н том КНЕУ та по -
стій но  від чу ва ти се бе ча с ти ною на шої ве ли -
кої дру ж ньої уні вер си тет сь кої ро ди ни.

Ін на Ре б ри с та,
сту де н т ка ІІІ ку р су, ФЕФ.

Наприкінці зими в Па ла ці «Укра ї на» прой ш ла
що рі ч на це ре мо нія на го ро джен ня за но мі на ці єю
«Най кра си ві ші лю ди Укра ї ни 2009 ро ку» за ве р сі єю
жу р на лу «VIVA! Укра ї на». Це гра н ді о з не шоу
транс лю ва ти меть ся на те ле ка на лі «1+1» (або те -
ле ка нал «два»), як по жа р ту вав Га рік Ма р кі ра сян,
що був од ним з ве ду чих про гра ми по руч з Ін ною Ци -
м ба люк.  Про те ча с ти ні ак ти ві с тів КНЕУ за спри -
ян ням Пе р вин ної проф спі л ко вої ор га ні за ції сту де -
нів та ас пі ра н тів 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 по -
ща с ти ло по тра пи ти на це ре мо нію на го ро джен ня
та на со ло ди ти ся гра н ді о з ним дій с т вом, що від бу -
ва ло ся в  сті нах го ло вно го кон це р т но го за лу кра ї ни. 

По юно му кра си вий Ки їв на ве с ні.
Мо ж на від най ти сті ль ки пре кра с них
місць для зна йом с т ва, для пер шо го
по ба чен ня, для про ве ден ня ча су з
ко ха ною лю ди но ю. Я впе в не на, що у
бі ль шо с ті з вас є своє улю б ле не ро -
ма н ти ч не мі с це. А як що йо го не має,
або ви хо че те по бу ва ти в ін шо му, то
мо же те ви ко ри с та ти ка р ту най по пу -
ля р ні ших ро ма н ти ч них місць Ки є ва.

Під пе р шим но ме ром сто їть Дім з
хи ме ра ми (вул. Ба н ко ва, 10). Спро -
буй те на де який час від ве с ти по гляд
од не від од но го та по ми лу ва ти ся ці єю
вра жа ю чою спо ру до ю. Ди во ви ж ні хи -
ме ри ви со чі ють над мі с том, обе рі га ю -
чи спо кій за ко ха них у своє му па р ку.
Як що знай де те се ред хи мер кро ко ди -
ла, мо же те за га да ти ба жан ня!

За ко ха ні пе лі ка ни (вул. Лю те ран -
сь ка, 7/10). Іс нує ле ге н да, що ко лись
да в но до Ки є ва за ві та ли не зви чай ні
за ко ха ні – па ра пе лі ка нів. Во ни до в го
ма н д ру ва ли сві том, але ні де не мо г -
ли по �сп ра в ж ньо му від чу ти се бе ща -
с ли ви ми. І тіль ки у цьо му мі с ті во ни
зро зу мі ли, що спра в ж нє ща с тя – то
їх нє си ль не ко хан ня. Во ни бу ли на -

сті ль ки пе ре по -
в не ні по чут тя -
ми, що по про -
си ли ча рі в ни ка
за ли ши ти їх ра -
зом на за в ж ди. І
той за ча ру вав
пта хів у фо н -
тан – як си м вол
ві ч но го ко хан -
ня… Е не р ге ти ка
цьо го    мі с ця
на ди ха є.

Дво рик із жи -
ра фа ми (вул. Во-
ло ди мир сь ка, 73). Жи ра фи не вмі -
ють кра си во го во ри ти. За мість ві р -
шів про ко хан ня во ни зво ру ш ли во
пе ре плі та ють ся ши я ми. Яс но і без
слів, що ці двоє – за ко ха ні… За ві та в -
ши до них, па м’я тай те, що з лю ди -
ною, яка вам не бай ду жа, є не ли ше
про що го во ри ти, а й про що по мо в -
ча ти.

Ка в’я р ня за ко ха них (вул. Са гай да ч -
но го, 31). Тут так при єм но си ді ти
удвох за аро ма т ною ка вою зі спра в ж -
нім шо ко ла дом, ко ли  у ні ж них про ме -

нях ра н ко во го со н ця ус ві до м лю єш,
що все най кра ще тіль ки по чи на є ть ся.

Аль та н ка для двох (зни зу і пра -
во руч від Ан д рі їв сь кої це р к ви).
Якось ві до мий ки їв сь кий під при -
ємець Ко ко рів за ко ха в ся. І на знак
сво їх по чут тів по ста вив ча рі в ну
аль та н ку на Ан д рі їв сь ко му уз во зі
під Ан д рі їв сь кою це р к во ю. Ко ли
зна хо ди ш ся у цій аль та н ці, то зда -
єть ся, що в ній збе рі га єть ся си ла
по чут тів усіх пар, що її від ві да ли.

Фо н тан ба жань (двір Ми хай лів -

сь ко го со бо ру). Він спра в ді ви ко -
нує ба жан ня, як що їх пра ви ль но за -
га да ти. На пе р ший по гляд мо ж ли во
і смі ш на про це ду ра, але для чо гось
во на іс ну є. Пі ді йдіть удвох до фо н -
та ну, при ти с ніть по ко пій ці до ме -
та ле вих ви сту пів і, ди в ля чись в очі
од не од но му, за га дай те ба жан ня.
Як що ко пій ка
при ли п не, то ба -
жан ня здій с ни ть -
ся. У вас є мо ж ли -
вість пе ре ві ри ти.

При хо ва на Бра -
ма Со фії (Гео ргі їв -
сь кий про ву лок).
Ви ду ма є те, до Со -
фії Ки їв сь кої мо ж на
за йти ли ше че рез
од ну бра му? Як що
ви обі йде те Со фію,
то по ба чи те при хо -
ва ну бра му – Бра -
му За бо ров сь ко го.
Ста в ши під її ар -
кою, по ду май те,
які «бра ми» ви мрі -
є те від кри ти у май -
бу т ньо му. Адже ча -
сом ва р то про це
по мі р ку ва ти ра -
зом, чи не так?

Сад не та ну чих ску ль п тур (Во ло ди -
мир сь ка гір ка). Йо го ва р то від ві да ти
вве че рі. При ди віть ся ува ж ні ше до ску -
ль п тур, зве р ніть ува гу на їх гра цію,
про слі д куй те їх по гля ди. Спро буй те
спій ма ти по чут тя ав то ра і зро зу мі є те,
що ним ке ру ва ло ко хан ня.

Міст за ко ха них (Ма рі їн сь кий парк).
Яка за ко ха на па ра не бу ла на цьо му
мі с т ку, яка не скрі пи ла свої по чут тя
до ві ч ним зам ком та над пи сом? Тут
кру тить ся го ло ва і ча с то� ча с то б’єть -
ся се р це… та не від ви со ти?

Іс нує ще ба га то ми лих, те п лих та
за ти ш них місць, де мо ж на ра зом
по ми лу ва ти ся кра є ви дом, чи за ми -
с ли тись над си лою вкла де них у
ньо го по чут тів. Та де б ви не зу стрі -
лись, чи де б не про во ди ли час, го -
ло вне, що ва ше се р це спо в не не ко -
хан ня, а без ньо го на віть най ро ма н -
ти ч ні ше мі с це у сві ті не зда т не збе -
ре г ти ва ші сто су н ки.

Ма ри на ШТАЛТОВНА, 
сту де н т ка IV ку р су, ОЕФ.

Ро ма н ти ч ний Ки ївРо ма н ти ч ний Ки їв

ЦІКАВО

Щой но ве с ня не со не ч ко пу с ти ло свої про мі н чи ки на Зе м лю, як все по ча ло
про ки да тись, ра ді ти ледь від чу т но му те п лу. Ра зом із при ро дою ожи ває і
лю ди на. І зві д ки тіль ки бе реть ся та ене р гія? Ша ле ним стру мом б’є по ве -
нах і зму шує нас ру ха тись. При єм ний аро мат ве с ни кли че на ву ли цю на
про гу ля н ку, а га ря че се р це, не в змо зі від мо ви ти, ха пає свою дру гу по ло ви -
н ку і по спі шає пі р ну ти у ро ма н ти ч ність бе ре з не во го дня. У цю по ру ву ли -
ці мі с та ожи ва ють пі с ля за тя ж ної, хо ло д ної зи ми.

Най кра си ві ші лю диНай кра си ві ші лю ди
Укра ї ни від «VIVA»Укра ї ни від «VIVA»
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На сто рі н ках на шої га зе ти вже не -
од но ра зо во з’яв ля ли ся пу б лі ка ції,
при свя че ні те мі по ве р нен ня з не бут -
тя па м’я ті ви хо ва н ців на шо го ВНЗ,
що зро би ли зна ч ний вне сок у бо ро -
ть бу за не за ле ж ну Укра ї ну на рі з них
ета пах її іс то рі ї. Ця те ма ці ка ва і з
огля ду на те, що в до лі ко ж ної та кої
осо би пе ре пле лись всі про бле ми
укра ї н сь ко го су с пі ль но� по лі ти ч но го
жит тя та на ції за га лом, при чо му –
чи ма ло еле ме н тів ма ють на вди во ви -
жу су час не зву чан ня.

Ге рой ці єї стат ті – Са ва тій Іва но -
вич Бе ре з няк – на ро ди в ся на при кі н -
ці 1884 р. в бі д ній се лян сь кій ро ди ні
на Жи то ми р щи ні. Впро довж
1895–1904 рр. Са ва тій Бе ре з няк на -
вча в ся у Ко ро с ти шев сь кій учи тель -
сь кій се мі на рії (за кін чен ня цьо го на -
вча ль но го за кла ду да ва ло пра во ви -
кла да ти у по ча т ко вій шко лі).

Бу ду чи вчи тель сь ким сти пе н ді а -
том (тоб то на вча ю чись за дер жа в -
ний кошт) він мав по за кін чен ню на -
вчан ня при сту пи ти до ро бо ти по на -
пра в лен ню в си с те мі Мі ні с тер с т ва
на род ної осві ти. Тож за на пра в лен -
ням з ве ре с ня 1904 р. по сер пень
1906 р. він ви кла дав у двох кла с но му
учи ли щі в с. Ба ра ле ти (Гру зія), а
впро довж 1906–1910 рр. – в мі с те ч -
ках по бли зу Ти ф лі су. Во че видь в цей
пе рі од (у 1905 – 1907 рр. в Ро сій сь кій
ім пе рії від бу ва лась пе р ша де мо к ра -
ти ч на ре во лю ція) він вклю ча єть ся у
ре во лю цій ний рух, при мкну в ши до
пар тії есе рів.

Пі с ля скла ден ня в жо в т ні 1910 р.
іс пи тів при Ти ф лі сь ко му Оле к са н д -
рів сь ко му вчи тель сь ко му ін сти ту ті
він отри мав пра во ви кла да ти в мі сь -
ких учи ли щах і був пе ре ве де ний на
ро бо ту до Ти ф лі сь ко го мі сь ко го учи -
ли ща. Про те отри ма ний ди п лом да -
вав С. Бе ре з ня ку і пра во на вступ до
ви щих на вча ль них за кла дів (пра в да
не кла си ч но го про фі лю). Тож во се ни
1910 р. він від пра вив свої до ку ме н ти
до Ки їв сь ко го ко ме р цій но го ін сти ту -
ту (спо ді ва ю чись у ра зі всту пу не ли -
ше про до в жи ти осві ту, а й бу ти бли -
ж че до сво єї ма лої ба ть кі в щи ни Жи -
то ми р щи ни). До ля ви яви лась ла с ка -
вою і йо го бу ло за ра хо ва но на ста ці -
о нар еко но мі ч но го від ді лен ня Ки їв -
сь ко го ко ме р цій но го ін сти ту ту. Тож
скла в ши по в но ва жен ня вчи те ля він
їде з да ле ко го За ка в ка з зя до рі д ної
Укра ї ни.

Впро довж 1911–1915 рр. Са ва тій
Бе ре з няк по слі до в но про хо дить на -
вчан ня на чо ти рьох ку р сах еко но мі ч -
но го від ді лен ня Ки їв сь ко го ко ме р -
цій но го ін сти ту ту (те р мін на вчан ня у
ВНЗ в той час ста но вив чо ти ри ро -
ки). Це був час, ко ли Ко ме р цій ний ін -
сти тут до сяг сво го роз кві ту. Тут ви -
кла да ла ці ла пле я да та ла но ви тих пе -
да го гів та на у ко вців, зо к ре ма курс іс -
то рії на род но го го с по дар с т ва чи тав
пе р ший ре к тор ін сти ту ту М.В. До в -
нар� За поль сь кий, ста ти с ти ку –
О. О. Русов, по лі тич ну еко но мію –
К.Г. Во б лий, фі ло со фію – О. Гі ля ров,
хі мію – О. О. Гол го ф сь кий, еко но мі ч -
ну гео гра фію – В.Г. Ба жа єв, ци ві ль не
пра во – О.М. Мі тю ков, сіль сь ко го -
с по дар сь ке то ва ро знав с т во –
П.Р. Сльо з кін, фі нан со вий об ра ху нок –
В. Си най сь кий,  фі нан со ве пра во –
Л. Яс но поль сь кий, ви щу ма те ма ти ку –
Д.О. Гра ве, фі зи ку – М.Б. Де ло не,
при кла д ну еко но мію – В.О. Ко син сь -

кий, іно зе м ні мо ви – Бе р зін (ні ме ць -
ка мо ва) та Ту р ньє (фра н цу зь ка мо -
ва) то що.

Обо в’я з ко ві пред ме ти (для сту де -
н тів обох від ді лень ін сти ту ту – еко но -
мі ч но го та ко ме р цій но го) скла да -
лись з на сту п них ди с ци п лін: іс то рія
по лі тич ної еко но мії, те о рія по лі тич -
ної еко но мії, іс то рія го с по дар с т ва
За хі д ної Єв ро пи та Ро сії, еко но мі ч на
по лі ти ка, фі нан си, ба н ків сь ка та бі р -
жо ва спра ва, ор га ні за ція про ми с ло -
вих і то р го вих під при ємств, ста ти с -
ти ка, еко но мі ч на гео гра фі я. Окрім
цьо го, на еко но мі ч но му від ді лен ні
(на яко му на вча в ся Са ва тій Бе ре з -
няк) ви кла да лись та кі спе ці а ль ні ди -
с ци п лі ни: спец курс по іс то рії го с по -
дар с т ва За хі д ної Єв ро пи та Ро сії, ро -
бі т ни че пи тан ня та ро бі т ни че за ко -

но дав ст во, сіль сь ко го с по дар сь ка
по лі ти ка та еко но мія, зем сь ке та мі -
сь ке го с по дар с т во, оці но ч на ста ти с -
ти ка.

Осо б ли ву ува гу Са ва тій Бе ре з няк
при ді ляв ро бо ті в по пу ля р но му се ред
сту де н тів Ко ме р цій но го ін сти ту ту
ста ти с ти ч но му се мі на рії про фе со ра
Оле к са н д ра Ру со ва, оскі ль ки цей
про фе сор щи ро ста ви в ся до сту де н -
тів і не роз ри в но по єд ну вав те о ре ти ч -
ні за нят тя з прак ти ч ни ми. Остан ні пе -
ред ба ча ли не ли ше зви ч ну се мі нар -
сь ку фо р му, а й вклю ча ли ви ї з ні екс -
ку р сії, під час яких сту де н ти ма ли
змо гу на оч но ви вча ти го с по дар сь кий
роз ви ток рі з них ре гі о нів кра ї ни, про -
во ди ти так зва ні польо ві до слі джен ня
– тоб то на прак ти ці об ка ту ва ти на бу ті
те о ре ти ч ні знан ня (про ве ден ня рі з -
них опи сів, опи ту вань, ан ке ту вань то -
що), а та кож огля да ли іс то ри ко� ку ль -
ту р ні па м’я т ки.

Тож не ди в но, що Са ва тій Бе ре з -
няк в яко с ті ди п ло м ної ро бо ти об рав
те му, за про по но ва ну Оле к са н д ром
Ру со вим – «До с від укра ї н сь кої сту -
де нт сь кої ан ке ти в м. Ки є ві 1913 р.».
Ке рі в ник ди п ло м ної ро бо ти О. Ру сов
оці нив її на від мін но. І во на спра в ді
за слу го вує на ува гу з огля ду на над -
зви чай ну ці ка вість та скла д ність об -
ра ної те ми (адже ж сам факт об ран -
ня те ми, що сто су ва лась укра ї н сь ко -
го пи тан ня в умо вах Пер шої сві то вої
вій ни в Ро сій сь кій ім пе рії був спра -
вою не без пе ч ною з огля ду на мо ж -
ли вість по лі тич них ре п ре сій). Го ло -
вна її ме та – «ста ти с ти ч ним ме то дом
вста но ви ти в сту де нт сь кій ма сі укра -
ї н сь кий еле мент і зро би ти йо го ана -
ліз» – бу ла смі ли вою, ак ту а ль ною і
за сві д чу ва ла щи рий укра ї н сь кий па -
т рі о тизм її мо ло дого ав то ра. До слі -
джу ва лись бли зь ко 800 ре с по н де н -
тів, що бу ли сту де н та ми ни з ки ки їв -
сь ких ВНЗ (Ко ме р цій но го ін сти ту ту,
Уні вер си те ту, По лі те х ні ч но го ін сти -
ту ту, Ви щих жі но чих ку р сів, Ду хо в ної
ака де мії та Учи тель сь ко го ін сти ту ту).

Ан ке ту ван ня ки їв сь ких сту де н тів
(про ве де не у 1913 р.) да ло не спо ді -
ва ні ре зуль та ти: 75% ан ке то ва них
(тих, що по ве р ну ли ан ке ти) на зва ли
се бе укра ї н ця ми (при цьо му най бі ль -
ша ча с т ка тих, хто іде н ти фі ку вав се -
бе як укра ї н ці на вча лась у Ки їв сь ко -
му ко ме р цій но му ін сти ту ті та в Учи -
тель сь ко му ін сти ту ті), 3,4% – ро сі я -
на ми (і ще 0,5% ве ли ко ро са ми),

0,7% – по ля ка ми. Вод но час 1% іде н -
ти фі ку вав се бе як «рус с кий ма ло -
рос», по над 9% як «ма ло ро си» і 5%
як «рус с ко� ук ра и н с кий». Не змо г ли
від по ві с ти на пи тан ня на ці о на ль ної
при на ле ж но с ті по над 5% сту де н тів.

За стат тю 90% сту де н тів ста но ви -
ли осо би чо ло ві чої ста ті (осо би жі но -
чої ста ті окрім Ви щих жі но чих ку р сів
мо г ли на вча ти ся тіль ки в од но му
ВНЗ мі с та – в Ко ме р цій но му ін сти ту -
ті). 10% сту де н тів пе ре бу ва ли у
шлю бі. За ві ком май же 72% сту де н -
тів ма ли від 20 до 25 ро ків, бли зь ко
8% – 17 – 19 ро ків, ре ш та – від
26 ро ків і ста р ше.

Окрім цьо го Бе ре з няк де та ль но
до слі див ни з ку ха ра к те ри с тик сту де -
н тів� ук ра ї н ців, а са ме: со ці а ль не по -
хо джен ня, мі с це по хо джен ня, мі с це

отри ман ня се ре д ньої осві ти, ін тер -
вал між за кін чен ням се ре д ньої осві -
ти і всту пом до ВНЗ, де озна йо ми -
лись з укра ї н сь ким пи тан ням, фа к то -
ри які спри я ють ви ро б лен ню укра ї н -
сь ко го сві то гля ду, мо ва спі л ку ван ня,
і на віть дже ре ла отри ман ня при бу т ку
та мі ся ч ні ви тра ти. По цим по зи ці ям
ан ке т ні да ні бу ли не менш ці ка ви ми.

За со ці а ль ним по хо джен ням: 41%
сту де н тів є ви хі д ця ми з се лян сь ко го
та ко за ць ко го ста нів (29% – у Ко ме р -
цій но му ін сти ту ті), 38% – з гро ма дян
(тоб то чи но в но� рі з но чин но го се ре -
до ви ща, у Ко ме р цій но му ін сти ту ті
та кі осо би ста но ви ли 57% сту де нт -
сь ко го ко н ти н ге н ту), 13% – з дво рян
(7% – у Ко ме р цій но му ін сти ту ті) і 8%
– з мі щан (7% – у Ко ме р цій но му ін -
сти ту ті). Ці ста ти с ти ч ні да ні за сві д -
чи ли змі ну со ці а ль ної стру к ту ри сту -
де нт сь ко го ко н ти н ге н ту в бік її де мо -
к ра ти за ції, що бу ло на с лід ком бу р -
жу а з них ре форм 1860 – 1870�х ро ків
і по да ль шо го утве р джен ня ка пі та лі з -
му (до 1860�х ро ків до ступ до ви щої
осві ти ви хі д цям з не при ві ле йо ва них
ста нів був за кри тий). Як що ж бра ти
до ува ги не со ці а ль ну при на ле ж -
ність, а про фе сію ба ть ків, то сту де н -
ти по ді ли лись на сту п ним чи ном: ді ти
свя щен ни ків – 35% (по Ко ме р цій но -
му ін сти ту ту ця ка те го рія най більш
чи се ль на і ста но вить 54%), «хлі бо па -
ш ців» – 30% (22% в Ко ме р цій но му ін -
сти ту ті), ві ль них про фе сій – 17%
(17% від по ві д но), чи но в ни ків – 8%
(5% від по ві д но), вчи те лів – 7% (1%
від по ві д но), зе м ле вла с ни ків – 2%
(1% від по ві д но).

За мі с цем про жи ван ня сту де н ти
по ді ли лись на сту п ним чи ном: 46%
по хо дять з сіл, 33% – з міст, 15% – з
мі с те чок, 6% – з ху то рів. При цьо му з
Ки їв сь кої гу бе р нії по хо дить 26% сту -
де н тів, з Пол та в сь кої – 23%, з Че р ні -
гів сь кої – 18%, з Во лин сь кої – 7%, з
По діль сь кої – 6%, з Ха р ків сь кої – 5%,
з Херсон сь кої – 4%, з Ка те ри но с лав -
сь кої – 3% і 8% з ре ш ти гу бе р ній ім -
пе рі ї.

За що мі ся ч ни ми ви тра та ми сту де -
нт с т во по ді ли лось на сту п ним чи ном:
до 20 ру б лів на мі сяць ви тра чає 20%
сту де н тів, від 21 до 30 ру б лів – 52%,
від 31 до 40 руб. – 14%, від 41 до 50
руб. – 9%, від 51 до 60 руб. – 1% і по -
над 61 руб. – 4% (за зна чу, що для мі -
ні ма ль но го про жи ван ня у Ки є ві то ді
бу ло по трі б но 30 руб., без вра ху ван -

ня пла ти за вина й ман ня жи т ла). За
дже ре ла ми отри ман ня фі нан сів
сту де н ти роз по ді ли лись на сту п ним
чи ном: 1) до по мо га ба ть ків – 40%,
2) вла с ні за ро бі т ки – 20%, 3) сти пе н -
дія – 17%, 4) до по мо га ба ть ків +
вла с ні за ро бі т ки – 10%, 5) вла с -
ний за ро бі ток + сти пе н дія – 4%,
6) до по мо га ро ди чів – 3%, 7) до по -
мо га ро ди чів + вла с ні за ро бі т ки – 2%,
8) всі ви ще за зна че ні дже ре ла – 4%.

Як з’я су ва ло ся: 30% сту де н тів бу -
ли ви пу с к ни ка ми гі м на зій (в Ко ме р -
цій но му ін сти ту ті та ких бу ло ли ше
3%, оскі ль ки в гі м на зі ях да ва ли так
зва ну кла си ч ну осві ту для про до в -
жен ня якої всту па ли до уні вер си те -
тів), 27,4% – ви пу с к ни ки ду хо в них
се мі на рій (в Ко ме р цій но му ін сти ту ті
– 54% від по ві д но – це за сві д чи ло
пра г нен ня ді тей свя щен ни ків здо бу -
ти про фе сію більш ко ри с ну в умо вах
ка пі та лі с ти ч ної мо де р ні за ції), 8% –
ко ме р цій них учи лищ (в Ко ме р цій но -
му ін сти ту ті та ких бу ло 19% – за ко -
но мі р но, що це був най ви щий від со -
ток з�по між ки їв сь ких ВНЗ), 7% – ре -
а ль них учи лищ (в Ко ме р цій но му ін -
сти ту ті – 6% від по ві д но). Ре ш та за -
кін чи ли учи тель сь кі ін сти ту ти (2,2 і
5% – від по ві д но), жі но чі гі м на зії (10 і
5% – від по ві д но), ін ші шко ли або не
змо г ли від по ві с ти (13 і 8% – від по -
ві д но).

Роз рив між за кін чен ням се ре д ньої
осві ти і всту пом до ВНЗ склав: від
7 до 17 ро ків у 4% по всім опи ту ва -
ним ВНЗ (у Ко ме р цій но му ін сти ту ті –
5%), 6 ро ків у 1% (1% від по ві д но), від
3 до 5 ро ків у 8% (7% від по ві д но), від
1 до 3 ро ків у 20% (20% від по ві д но),
всту пи ли од ра зу ж по за кін чен ні се -
ре д ньої осві ти 68% (71% від по ві д -
но). По рі в ню ю чи з да ни ми по ін шим
ки їв сь ким ВНЗ Ки їв сь кий ко ме р цій -
ний ін сти тут за кі ль кі с тю тих, хто
всту пив од ра зу ж пі с ля за кін чен ня
се ре д ньої осві ти по сту пи в ся ли ше
Ки їв сь ко му уні вер си те ту та По лі те х -
ні ч но му ін сти ту ту. Про те на яв ність
бі ль шої кі ль ко с ті осіб, що всту па ли
до ньо го у зрі ло му ВНЗ (по рі в ня но з
ін ши ми ВНЗ) за сві д чує, що це був
осми с ле ний ви бір.

Що до пун к ту ан ке ти «де сту дент
впе р ше озна йо ми в ся з укра ї н сь ким
пи тан ням», то 74% ре с по н де н тів від -
по ві ли що це ста лось у се ре д ній
шко лі (в Ко ме р цій но му ін сти ту ті це
мі с це ви зна чи ли 83% сту де н тів – це
за сві д чи ло, що йо го сту де н ти по хо -
ди ли із більш де мо к ра ти ч но го се ре -
до ви ща і то му здо бу ва ли осві ту у на -
вча ль них за кла дах, які ме н ше по тра -
п ля ли під на гляд по лі ції), 17% до ві -
да лись про це у ви щій шко лі (в Ко ме -
р цій но му ін сти ту ті 8% від по ві д но),
4% у сі м’ї (в Ко ме р цій но му ін сти ту ті
5% від по ві д но).

Сто со в но фа к то рів, які по спри я ли
у фо р му ван ні укра ї н сь ко го сві то гля -
ду на пер шо му мі с ці зна чать ся кни ги
– 60% (ще од не не за пе ре ч не сві д -
чен ня си ли дру ко ва но го сло ва і ва ж -
ли во с ті пра ви ль но го під бо ру книг
для мо ло ді), на дру го му мі с ці йде
спі л ку ван ня з ото чу ю чи ми – 47%, на
тре тьо му – сі м’я та пре са – 36%. Бі -
ль шість ре с по н де н тів за сві д чи ли од -
но ча с ний вплив кі ль кох фа к то рів у
цьо му пи тан ні.

Що до від по ві ді на пи тан ня мо ви
спі л ку ван ня, то від по відь на ньо го
на оч но за сві д чує іс ну ван ня по лі ти ки
ру си фі ка ції: в ди тин с т ві укра ї н сь кою
спі л ку ва ли ся 93%, в осві т ніх за кла -
дах цей по ка з ник па дає до 50% (най -
меншим він є в Уні вер си те ті – 36%,
най ви щим – в По лі те х ні ч но му ін сти -
ту ті – 70%, що за сві д чує дво рян сь -
ко� ари с то к ра ти ч ний ха ра к тер пер -
шо го і більш де мо к ра ти ч ний – дру го -
го на вча ль но го за кла ду, якій збли -
жа в ся за цим по ка з ни ком із Ко ме р -
цій ним ін сти ту том).

Та ким чи ном, ди п ло м на ро бо та
Са ва тія Бе ре з ня ка ста ла зі бран ням
(та ана лі зу ван ням) цін но го ста ти с ти -
ч но го ма те рі а лу, який до зво ляє ре -
ко н с т ру ю ва ти рі з но ма ні т ні ас пе к ти
жит тя та впо до бань ки їв сь ко го сту -
де нт с т ва остан ніх пе ред во єн них (пе -
ред Пер шою сві то вою вій ною) ро ків.
Тож не ди в но, що ке рі в ник ди п ло м -
ної ро бо ти О. Ру сов оці нив її на від -
мін но.

Окрім цьо го, в пе рі од на вчан ня в
Ки їв сь ко му ко ме р цій но му ін сти ту ті
Са ва тій Бе ре з няк бе ре ак ти в ну
участь по лі тич но му жит ті: всту пає до
ді ю чо го при Ко ме р цій но му ін сти ту ті
на ці о на ль но го сту де нт сь ко го гу р т ка
«У к ра їн сь ка сту де нт сь ка гро ма да»,
на при кі н ці 1911 р. (тоб то вже у пе р -
ший рік сво го на вчан ня в ін сти ту ті)
стає то ва ри шем го ло ви ці єї ор га ні -
за ції (вжи ва ю чи су час ну те р мі но ло -
гію це від по ві дає по са ді за сту п ни ка
ке рі в ни ка), а з лю то го 1913 р. – йо го
го ло во ю. Не вдо в зі го ло вою Укра ї н -
сь кої сту де нт сь кої гро ма ди стає Ми -
ко ла Ко ва лев сь кий (зго дом ак ти в -
ний член Центра ль ної Ра ди та мі -
ністр в уря дах Ди ре к то рії УНР), а Са -
ва тій Бе ре з няк за ли ша єть ся од ним
із ак ти в них чле нів ці єї ор га ні за ції
(вхо дить до скла ду пра в лін ня Укра ї н -
сь кої сту де нт сь кої гро ма ди аж до її
лі к ві да ції вла дою у 1914 р.). Орі є н то -
в но з 1913 р. він по чи нає спів пра цю -
ва ти з укра ї н сь ки ми пе рі оди ч ни ми
ви дан ня ми та по ри нає у більш ши ро -
ке су с пі ль но� по лі ти ч не жит тя, тим
бі ль ше що за кін чує ін сти тут і та ким
чи ном отри мує ба га то ві ль но го ча су.

Про те 1914 р. по ча лась Пе р ша сві -
то ва вій на. Во се ни 1915 р. Са ва тій
Бе рез няк склав ви пу с к ні іс пи ти і
22 ли с то па да 1915 р. отри мав зван -
ня «ка н ди да та еко но мі ч них на ук»
(сам ди п лом про за кін чен ня Ки їв сь -
ко го ко ме р цій но го ін сти ту ту він
отри мав аж 6 бе ре з ня 1918 р.). Як
ви пу с к ник Са ва тій Бе ре з няк був мо -
бі лі зо ва ний, але до ді ю чої ар мії не
по тра пив: спо ча т ку (во че видь) про -
хо див при ско ре ну вій сь ко ву під го то -
в ку, а по тім був при зна че ний у ча с ти -
ни за без пе чен ня Пі в ден но �За хі д но -
го фро н ту (йо го вій сь ко ва ча с ти на
дис ло ку ва лась на Во ли ні). Ймо ві р но,
що се ред со л да тів він про до в жу вав
ак ти в ну по лі тич ну про па га н ду (бу ду -
чи чле ном есе рів сь ких ор га ні за цій).

23 лю то го або 8 бе ре з ня за но вим
сти лем 1917 р. в Ро сій сь кій ім пе рії
по ча лась дру га де мо к ра ти ч на ре во -
лю ція, яка за ти ж день за кін чи лась
по ва лен ням мо на р хії та вста но в лен -
ням ре с пу б лі ки. Ці про це си за сві д -
чи ли сла б кість ме т ро по лії і роз бу р -
ха ли на ці о на ль ний рух в Укра ї ні – в
бе ре з ні 1917 р. бу ло ство ре но вер -
хо в ний на ці о на ль ний ор ган вла ди в
Укра ї ні – Укра ї н сь ку Центра ль ну Ра -
ду. Вій сь ко ві м. Кре мі н ця на Во ли ні
де ле гу ють йо го сво їм де пу та том на
І Все ук ра їн сь кий вій сь ко вий з’їзд
(що про хо див у Ки є ві в тра в ні 1917 р.),
а звід си йо го де ле гу ють пред ста в ни -
ком до скла ду Центра ль ної Ра ди. З
че р в ня 1917 р. Са ва тій Бе ре з няк
брав ак ти в ну участь у ро бо ті Центра -
ль ної Ра ди і зо к ре ма в ро бо ті її мо з -
ко во го центру Ма лої Ра ди. Він ак ти в -
но об сто ю вав ду м ку про на га ль ну
не об хід ність ство рен ня укра ї н сь кої
ар мі ї. При чо му не «ша ро ва р но ї», а
су час ної, «з ку ле ме та ми, та н ка ми,
лі та ка ми», «весь на род має бу ти
озбро є ним … і бу ти го то вим до най -
рі шу чі шої бо ро ть би. Ре во лю ція це
зброй ний бій про ти Мо с к ви» (та кі
по гля ди ви сло в лю вав Бе ре з няк згі д -
но пі з ні ших спо га дів йо го ко лег по
Центра ль ній Ра ді). За га лом, су час -
ни ки ви рі з ня ли С. Бе ре з ня ка осо б -
ли во мо де р ним під хо дом до вій сь ко -
во го бу ді в ни ц т ва, який він, на від мі ну
від ре ш ти укра ї н сь ких су с пі ль но� по -
лі ти ч них ді я чів то го ча су, не ли ше
щи ро спо ві ду вав, а й ак ти в но про па -
гу вав се ред про с тих со л да тів. За га -
лом це бу ла по зи ція, яка б в ра зі її
сприй нят тя то го ча с ни ми укра ї н сь ки -
ми по лі тич ни ми лі де ра ми до зво ли ла
б збе ре г ти від но в ле ну дер жа в ність.
Як ві до мо, ста ном на лі то 1917 р.
Укра ї на мо г ла ма ти по над мі ль йон ну
ар мію, але че рез па ци фі ст сь ку і не -
до лу гу по лі ти ку сво їх кер ма ни чів за
півро ку, ко ли по ча в ся бі ль шо ви ць -
кий на ступ для за хи с ту Ки є ва спро -
мо г лась зі бра ти ли ше три ста укра ї н -
сь ких сту де н тів. На с лід ки ці єї не да -
ле ко гля д но с ті і ми ро люб с т ва – втра -
та дер жа в но с ті у 1920 р.

Пі с ля за хо п лен ня Ки є ва бі ль шо ви -
ка ми на при кі н ці сі ч ня 1918 р. Са ва тій
Бе ре з няк во че видь встиг ви ї ха ти до
сво єї ма лої ба ть кі в щи ни – Жи то ми р -
щи ни, де пе ре бу вав на не ле га ль но -

Сту дент ККІ – член Центра ль ної Ра диСту дент ККІ – член Центра ль ної Ра ди
(до 125-річ чя з дня на ро джен ня Са ва тія Бе ре з ня ка)(до 125-річ чя з дня на ро джен ня Са ва тія Бе ре з ня ка)

С.Березняк

Центральна рада 1917�1918 рр.
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ДО ВСЕСВІТНОГО ДНЯ ПОЕЗІЇ

Хви лю ють ду ші ві ч ні те ми. . .Хви лю ють ду ші ві ч ні те ми. . .

му ста но ви щі аби уни к ну ти ре п ре сій.
Звід си він по ве р ну в ся до Ки є ва пі с ля
від но в лен ня там вла ди Центра ль ної
Ра ди в бе ре з ні 1918 р. В бе ре з ні –
кві т ні 1918 р. він ви сту пає на за сі -
дан нях Ма лої Ра ди з про по зи ці я ми
що до отри ман ня но вих дже рел по -
пов нен ня дер жа в но го бю дже ту (за -
вдя ки збі ль шен ню ак ци зу на тю тю -
но ву про ду к цію), ак ти в но об го во рює
пи тан ня еко но мі ч ної спів пра ці з
Центра ль ни ми дер жа ва ми, пи тан ня
ство рен ня при Центра ль ній Ра ді ви -
що го ко ор ди на цій но го ор га ну з еко -
но мі ч ної по лі ти ки то що – зва же на й
на у ко ва по зи ція з еко но мі ч них пи -
тань за сві д чу ва ла на яв ність до б рої
еко но мі ч ної осві ти, здо бу тої в сті нах
Ки їв сь ко го ко ме р цій но го ін сти ту ту.

Пі с ля вста но в лен ня Ге ть ма на ту
29 кві т ня 1918 р. Са ва тій Бе ре з няк був
зму ше ний зно ву пе ре йти на не ле га ль -
не ста но ви ще, оскі ль ки він не ба жав
спів пра цю ва ти з цим уря дом. Зго дом,
під час до пи тів у ЧК він за зна чав, що
брав участь в ор га ні за ції по вс тан сь -
ких ви сту пів су про ти Ге ть ма на ту Ско -

ро пад сь ко го. Про те від ак ти в но го по -
лі тич но го жит тя Бе ре з няк в цей час
від хо дить і по ри нає в куль ту р но� ос ві т -

ню ді я ль ність: впро довж 1919 – 1920 рр.
він бе ре участь в ро бо ті кни ж ко во го
ви да в ни ц т ва «Кри ни ця», а та кож пи ше
стат ті в укра ї н сь кі пе рі оди ч ні ви дан ня.
В цьо му від хо ді від ак ти в ної по лі тич ної
ді я ль но с ті во че видь про яви лась пе в -
на зне ві ра у мо ж ли во с ті ви пра в лен ня
си ту а ції і до ся г нен ня омрі я но го іде а лу
у фо р мі не за ле ж ної де мо к ра ти ч ної
Укра ї н сь кої ре с пу б лі ки. На той час
йо му йшов три дцять тре тій рік: юна -
ць кий за пал і са мо по же р т ва зни ка ли,
тре ба бу ло ду ма ти про на ла го джен ня
осо би с то го жит тя, об ла ш ту ван ня вла -
с но го обій стя. Про те за зна ти зви чай -
них ра до щів жит тя йо му не су ди ло ся.

З по ча т ку 1920 р. за Са ва ті єм
Бе ре з ня ком по чи нає сте жен ня ЧК,
а 19 жо в т ня 1920 р. че кі с ти за а ре -
ш то ву ють йо го у Ки є ві. Пра в да за
кло по тан ням ни з ки су с пі ль но� по -
лі ти ч них ді я чів вже 23 жо в т ня Са -
ва тія Бе ре з ня ка зві ль ня ють, але
вже 9 ли с то па да аре ш то ву ють
вдру ге (на ро бо чо му мі с ці у ви да в -
ни ц т ві) і не вдо в зі ета пу ють до то ді -
ш ньої укра ї н сь кої сто ли ці Ха р ко ва.

Чи с лен ні до пи ти та жа х ли ві умо ви
ув’я з нен ня зро би ли свою спра ву –
28 сі ч ня 1921 р. Са ва тій Бе ре з няк

по мер у ха р ків сь кій в’я з ни ці ЧК, як
за зна че но у ви сно в ку лі ка ря «від
ви си п но го ти фу» (ще 20 сі ч ня 1921 р.
слі д чий ви ніс йо му сме р т ний ви -
рок, тоб то він був би зни ще ний у
будь� яко му ви па д ку). Так тра гі ч но
уві рва лось жит тя щи ро го па т рі о та
Укра ї ни Са ва тія Іва но ви ча Бе ре з -
ня ка, що як і ти ся чі ін ших від дав
всьо го се бе спра ві від ро джен ня
не за ле ж но с ті на шої дер жа ви. Тож
сві т ла йо му па м’ять і ша на на ща д -
ків, а та кож ус ві до м лен ня то го що
здо бу та не за ле ж ність Укра ї ни не
бу ла ви па д ко вою або здо бу тою
без кро в ним шля хо м. Во на бу ла
здо бу та над то до ро гою ці ною –
жит тя ми по ко лінь укра ї н сь ких па т -
рі о тів, а то му ми зо бо в’я за ні дба ти
про збе ре жен ня цьо го ви зна ч но го
здо бу т ку.

А. І. ЧУТКИЙ,
до цент ка фе д ри іс то рії 

еко но мі ч них вчень 
та еко но мі ч ної іс то рії, 

ди ре к тор Му зею іс то рії КНЕУ.

**     **     **
7 дней для воплощения мечты,
3 дня для достижения блаженства.
И 40 лет духовной пустоты,
2009 лет без совершенства… 

И наблюдая за религией других,
Но, помня заповеди, я прощаю,
Не откажусь от принципов своих,
И буду помнить все, о чем не знаю.

Мария ЄВТУШЕНКО, 
студентка I курса, ФМЕиМ.

В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ

Бояться своей тени, падать вниз,
И в вечность погружаясь в несознании,
Рассыпаться за морем вечных фраз,
Теряя свои мысли и мечтания.
И с этим мы росли, и с этим жили.
Смешно надеялись, любили, да не тех.
Осколками в чужих мирах мы были,
А представляли, что мы больше всех...
За фразами и за лукавой речью
Мы растеряли суть своей любви.
Надеялись –  забылось, ведь не вечно,
Но сердцу не прикажеш: «Не стучи!»

Анна КОРОТКА,
студентка II курса, ФЕтаУ.

ВЕСЕННЕЕ ПОСЛАНИЕ

Сквозь серые тучи луч солнца пробьется, 
Подарит улыбку и солнца привет.
И маленький синий подснежник проснется
– Посланник весны, ее символ и цвет.
И станет в душе нашей ярче, светлее.
Пусть счастье ее не уйдет никуда,
Чтоб радостной, чистой, веселой капелью
Весна в нашем сердце звенела всегда!

Инна Федоровна ШАТАРСКАЯ, 
старший преподаватель 

кафедры ЭММ.

ВЕСНЯНА НІЧ

Видно – не видно... Знаю – не знаю...
Тихо як плаче роса...
Зірки очицями журно моргають...
Тихо... так тихо... Сльоза...
Сум очерету... над річкою верби
Так тихо у воду схилили гілля...
Страшно. Мій настрій та в тузі 
не вмер би...
Айстри ридають... Десь плаче теля...
Тихо – не тихо... Дихать – не дихать...
Сни мої – чари. Сни мої – цвіт...
Та не піднось же розпалений віхоть
До мого серця – любов�первоцвіт...

1915.

Василь ЕЛЛАНСЬКИЙ, 
студент ККІ 1914�1917 рр.

ДИВО�ЛЮБОВ
Ти здивував відкриту душу
Немов узимку літні квіти.
Я намагалась відчайдушно
Мить дивовижну зупинити.

Та не спинилась 
мить прекрасна,
Злетіла десь у небуття...
Але лишила сяйвом щасним
Мою любов на все життя.

**     **     **
Твоя улыбка, дорогой,
Сиятельна,  как солнце.
И, вероятно, для другой – 
Единый свет в оконце.
Ты, словно золотой запас,
Был неприкосновенным.
Ничто не связывало нас,
Растаял постепенно.
Теперь ты – в памяти пятно,
Пусть яркое, не скрою,
Но не настолько все равно,
Чтоб быть моей звездою.

Людмила РІНГІС.

ЗІРКОВА КОЛИСКОВА
Бажаю крізь шепіт осяяних снів,
Аби не здіймати пилюку думками,
Аби у кімнату Морфей прилетів,
І тихо у сни найсолодші провів,
Які розмалюєш в уяві казками.

Перепливаючи хвилі подій,
Перемагаючи долі свавілля,
Ти заспіваєш голосом мрій.
Доросла дитино країни, радій! – 
Здійснення мрій настає божевілля!

Можливо, сидітимеш біля вікна,
Шукаючи в небі знайомі сузір’я.
І віриш –  на тлі цього полотна
У коловороті планет є одна – 
Твоя, неповторна, яскрава і вільна.

Олексій ХОХУН,
студент IV курсу, ФМЕіМ.

КОМПАС
И ночь и звезды без конца, без края...
Во всем знакомом тайну открываю.
Коробка круглая меня манит,
И стрелка в ней железная — магнит — 
Трепещет на иголке и томится, 
И под стеклянной крышкою стремится
К звезде Полярной в голубую тьму...
Но почему?
Но почему?

**     **     **
Как славно бодрствовать, когда все спят
И только смены трудятся ночные.
А ночь идет. Колеса маховые
И фонари со мною говорят.

Как славно бодрствовать, когда все спят.
Как хорошо беседовать с мирами,
Которые, как будто в светлой раме,
В окне моем темнеющем висят.

Как славно бодрствовать. Иные спят,
Иные из дому уже выходят,
А солнце из�за крыш соседних всходит, —
Мир заблистал, лишь звезды не блестят.

Давид ГОФШТЕЙН 
(студ. ККИ 1914�1917),

Перев. Николая УШАКОВА 
(студ. КИНХ 1920�1924).

МАМИНА МОЛИТВА

Ніхто так не б’ється
За власну дитину,
Ніхто не кохає її
До нестями,
Ніхто не пробачить
Дитячу провину,
Ніхто, окрім неї,
Крім мами.

І молить вона
Щодень Господа Бога,
Щоб він оберіг
Від спокус її чадо,
Бо мами молитва
Це та засторога,
Яка допоможе,
Яка і зарадить.

Микола Йосипович ХОРУНЖИЙ,
професор кафедри  ЕАПФ.

С В І Т Л О В И Р

Це світло від дощу із майбуття, 
Що в райдузі впаде нам в очі з сині,
Де цвітом літ засвідчено життя
Красою сонць у далі й височіні.
Дивосвітами вишуканих слів
З Тебе й Мене в Одно, аби сказати:
«І нас цей світ ловив, та не вловив...» 
У щасті даруванням поставати
В тому дощі, що квітне з майбуття,
У світловирах взаємів стремлінням,
Попри спокуси облудів життя,
Чеснотами вирослів’я – насінням.
Собою маєм зводити мости 

Поміж світами й вічно квітувати
Веселками в дощі, що з майбуття.., 
Що спраглих душ наповнює безодні..,
Звідкіль в цей світ немає вороття 
В буденності, та в суєтні Сьогодні.
Ми звідти, в тім дощі, що з майбуття, 
У світловирі душ небес водою…
І нас цей світ ловив, та не впіймав, 
Бо він, від нас, у напої живою
Молитвою, у доброті Святою,
Який прекрасний час!
В житті цьому йти водноруч з Тобою.

Петро Андрійович ІЛЛЄНКО,
старший викладач кафедри ОПД.

ЭТЮД

Взметнулись ветви деревьев,
Химерный сплетая танец.
В холодном, синем безбрежье –
Зари багровый румянец.
Алмазами падая, светит
Иней пушистый и хрупкий.
Береза, мечтая о лете,
Вскинула тонкие руки.
А ночь тиха и лукава:
Дарит нам сны�обманы,
Является парусом алым
В тумане седом океана.
Мечта моя, Синяя птица,
Летящее облако�Счастье!
И сердце тревожно стучится …
Не хочется просыпаться.

**     **     **
Квітує пролісок, як сльози.
Весна і жебонять струмки.
Весною пахнуть верболози
й летять роки...
Роки так стрімко пролетіли,
і знов весна,
І пролісок квітує білий,
А молодість триває в снах.

Тетяна Митрофанівна ГУСАК,
доцент кафедри іноземних мов.

**     **     **
Я люблю смотреть в небо бездонное.
Иногда ты бываешь темное,
Иногда ты бываешь грозное,
А сегодня – усыпано звездами!

А сегодня Большая Медведица
Надо мною спокойно светится.
Ты сегодня – как море безбрежное
И какое�то очень нежное.

Я люблю смотреть в небо вечернее,
Вспоминаю свидания первые,
Как под утро, придя на подмогу,
Млечный Путь освещал нам дорогу…

Елена ЛОСКУЕВА,
студетнтка II курса, КЭФ.

Поетичну сторінку підготувала 
голова клубу «Дорогами до прекрасного» 

Людмила РІНГІС.

Ча рі в ні зву ки по езії. І зно ву зву чать  із гли бин ча су го ло си ко ли ш ніх
сту де н тів ККІ, пе ре гу ку ю чись на стро я ми й від чут тя ми  з те пе рі ш ні ми
кне у в ця ми. За вме р ла ри м ма у ча сі...  Не хай епо ха ста ді он них по ети ч них
чи тань вже да ле ко по за ду – по езія зав жди збе рі га ти ме осо б ли ву при на д -
ли вість для її по ці но ву ва чів.

Диплом про закінчення ККІ
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СПОРТИВНІ ПРИСТРАСТІ

Он вклю ча ет в се бя мно го ви дов и
на пра в ле ний, но гла в ное да же не в
этом, а в том, что это не то ль ко спорт,
но и до суг.

Ве се ло, с лё г ким эк с т ри мом, до -
сту п но и со в сем не сло ж но ка ж дый
мо жет про ве с ти свой до суг в ком па -
нии дру зей ак ти в но и с поль зой для
здо ро вь я.

За по сле д ние де ся ти ле тия, бла го -
да ря но вым тех но ло ги ям и ин но ва ци -
ям в ми ре спо р та, ро ли ки, как сред с -

т во пе ред ви же ния, пе ре те р пе ли бо -
ль шие из ме не ни я.

Эта мо де р ни за ция су ще с т вен но
уве ли чи ла во з мо ж но с ти спорт сме нов.
Пре жде все го, уве ли чи лись ско ро ст -
ные во з мо ж но с ти и ма нё в рен ность.

То ль ко для сту де н тов КНЕУ есть
во з мо ж ность по лу чить ква ли фи ци ро -
ван ную кон су ль та цию и по мощь по
осво е нию тех ни ки и на вы ков ка та ния
на ро ли ках, а гла в ное, по мощь про -
фес си о на ла – бе с п ла т но!

Где и ко г да учат ка тать ся?
Но вей ший ро л ли ко д ром и
трек для ско ро ст но го ка та ния
на хо дя т ся в но вом то р го -
вом центре «DREAM TOWN»
м. Ми н с кая (3�й этаж).

Сто и мость вхо д но го би ле -
та для сту де н тов КНЕУ со ски -
д кой – 25 грн. Ес ли ро ли ки вы
ещё не ку пи ли, не бе да. Вам
пред ло жат но вые со в ре мен -
ные ро ли ки в про ка те все го
за 25 грн., та к же есть ком -
плект за щи ты за 10 грн. Дни
ор га ни зо ван ных за ня тий: по -
не де ль ник, че т верг – с 17:00,
суб бо та – вход до 12:00.

Про во дит за ня тия пре по -
да ва тель ка фе д ры фи зи че с -
ко го во с пи та ния – ма с тер
спо р та по ско ро ст но му бе гу
на ко нь ках Га ли на Вла ди ми -
ро в на По по ва, ко н та к т ный те -
ле фон на хо ди т ся в ка с сах
ро л ле р д ро ма.

Орг ко ми тет.

Вни ма ние – ро л ле р с порт!
Зна е те ли вы, что в Укра и не ус пе ш но на би ра ет си лу

но вый мо ло дё ж ный вид спо р та – это ро л ле р с порт.

ЮВІЛЯРИ

Вітаємо 
Во ло ди мира Ми хай ло вича

КОЛОТА,

кандидата економічних наук,
професора з 75�річчям!

Високоповажний, Володимир
Михайлович!

Щи ро ві та є мо Вас з юві ле єм і зи чи -
мо до б ро го здо ро в’я, ща с тя, ус пі хів і
до б ро бу ту.

З юві ле єм Вас ві та єм!
Щоб сті ль ки ж раз ве с на цві ла!
Сьо го дні щи ро Вам ба жа єм
Здо ро в’я, ща с тя і те п ла!
Щоб шлях Ваш був та кий ши ро кий,
Щоб ма ло бу ло пе ре шкод,
Щоб юві лей спра в ля ли со тий!
Не зна ли б Ви тя ж ких ту р бот!
Ми Вам ба жа єм до в го жи ти,
Щоб вну ки ви ро с ли за раз!
Щоб ма ли Ви ко го лю би ти,
І щоб лю би ли мі ц но Вас!

Щоб бу ло все га разд в ро бо ті.
Во на, зви чай но, не про с та.
Щоб бу ло все — і “за”, і “про ти”,
Як ком п ро міс — жит тя� бут тя!
Ми щи ро Вас по здо ро в ля єм!
До б ра Вам зи чи мо спо в на,
Ба га то сві т лих днів ба жа єм!
І до в гі, до в гії лі та ...

Ко ле к тив ка фе д ри 
еко но мі ки під при ємств.

* * *
С пре кра с ным 

пра з д ни ком! 

Юзе фа Ана с та сь е ви ча

ХО П ТИ Н С КО ГО,

доцента кафедри с 60�летием!

Се го д ня в день ро ж де нья, 
В свой сла в ный юби лей 
При ми те по здра в ле нья 
От всех ко л лег� дру зей. 

Две на д цать раз уже по пять!
И в са мом де ле, дай Вам Бо же 
Здо ро вья, что все го до ро же. 
По кре п че сил, лю б ви дру зей 
И мно го све т лых те п лых дней!

Ко л ле к тив ка фе д ры 
бу х га л те р с ко го уче та.

Ві та є мо з 60�річ чям!
Ва си ля Га в ри ло ви ча 

ЧЕРЕНКА,

охо ро н ця  слу ж би  охо ро ни
по ря д ну лю ди ну, 

га р но го чо ло ві ка, ла гі д но го ба ть ка

Ба жа є мо здо ро в’я, до б ра, до в го літ тя,

Хай ви ста чить ща с тя на ці ле сто літ тя,

Хай скрізь бу де лад: на ро бо ті, в сі м’ї

І ра дість на се р ці, і хліб на сто лі.

Ко ле к тив слу ж би охо ро ни.

Ша но в ну Ва ле н ти ну Ва си лі в ну Сга до ву, 
про фе со ра ка фе д ри пе да го гі ки 
та пси хо ло гії ві та  ємо з юві ле єм!

Ва ле н ти на Ва си лі в на пра цює в
на шо му уні вер си те ті з 2003 ро ку. У
1973 р. з від зна кою за кін чи ла фі зи -
ко� ма те ма ти ч ний фа ку ль тет Ки їв сь -
ко го дер жа в но го пе да го гі ч но го уні -
вер си те ту ім. Дра го ма но ва. В пе рі од
1973�1975 рр. пра цю ва ла вчи те лем
фі зи ки в ЗОШ № 80 м. Ки є ва, у
1975�1990 рр. пра цю ва ла на по са -
дах мо ло д шо го, а по тім стар шо го
на у ко во го спів ро бі т ни ка ла бо ра то рії
на у ко вих ос нов управ лін ня на род -
ною осві тою НДІ пе да го гі ки УРСР, у
1990�1993 рр. – за ві ду ва чем ці єї ла -
бо ра то рі ї. У 1979�1981 рр. на вча ла ся
в ас пі ра н ту рі НДІ пе да го гі ки УРСР;
ка н ди дат пе да го гі ч них на ук з 1982 р.
(спе ці а ль ність – «те о рія та іс то рія пе -
да го гі ки»). 

У 1993 р. отри ма ла вче не зван ня
стар шо го на у ко во го спів ро бі т ни ка.
З 1993 по 2000 рр. обі йма ла по са ду
Вче но го се к ре та ря від ді лен ня пе да -

го гі ки та пси хо ло гії Ви щої шко ли
Ака де мії пе да го гі ч них на ук Укра ї ни.

У 2000�2003 рр. пра цю ва ла на
по са ді до це н та ка фе д ри пе да го гі ки
та пси хо ло гії ви щої шко ли НПУ
ім. Драго ма но ва. У 2003 р. оде р жа ла
зван ня до це н та. З ли с то па да 2003 р.
пра цю ва ла на по са ді до це н та, з
2007 р. – на по са ді про фе со ра ка -
фе д ри пе да го гі ки та пси хо ло гії
КНЕУ ім. В. Ге ть ма на.

Ко ло на у ко вих ін те ре сів Ва ле н ти -
ни Ва си лі в ни – під го то в ка вчи те ля
до управ лін ня на вча ль ною ді я ль ні с -
тю уч нів та сту де н тів у се ре д ній та
ви щій шко лі. З ці єї про бле ми во на
має на у ко ву шко лу: за її на у ко вим
ке рі в ни ц т вом за хи ще но 7 ка н ди дат -
сь ких ди се р та цій.

Во на – ав тор по над 80 на у ко вих та
на у ко во� ме то ди ч них праць, від мін -
ник осві ти Укра ї ни. За на по ле г ли ву
пра цю на у ко вця, ке рі в ни ка, ор га ні -
за то ра осві ти, за ви со кий про фе сі о -
на лізм та май с те р ність на го ро дже -
на по че с ною гра мо тою АПН Укра ї ни.

За її пле чи ма ба га то до б рих
справ, зве р шень, а го ло вне –  вдя ч -
них сту де н тів, ас пі ра н тів, ко лег.

Ва ле н ти на Ва си лі в на має ди во ви ж -
ну вла с ти вість – на ла ш то ву ва ти ся на
«хви лю» спів роз мо в ни ка, до по ма га ти
йо му зро зу мі ти свій по те н ці ал і ді я ль -
но спри я ти здій с нен ню пла нів з усі єю
сво єю ду ше в ною ще д рі с тю і му д рі с -
тю, як спра в ж ній пси хо лог і пе да гог.

Ми ці ну є мо, до ро га Ва ле н ти но
Ва си лі в но, Ва шу ча рі в ність та при -
ваб ли вість, від кри тість та до б ро зи -
ч ли вість, щи рість та се р де ч ність. 

Ва ша ене р гія та оп ти мізм на ди -
хає ва ших по слі до в ни ків, по чут тя
гу мо ру зби рає ві р них дру зів.

Тож хай сьо го дні, в день Ва шо го
Юві лею, про зву чать най щи рі ші по -
ба жан ня до б ра, яке Ви так ще д ро
да ру є те нам, не в’я ну чої кра си,
мо ло дості, здо ро в’я та усі ля ких
га ра з дів!

Хай бу дуть бла го сло вен ні всі Ва ші
по чи нан ня і здій с нять ся най за по ві т ні -
ші мрі ї. На тхнен ня Вам та ще ба га тьох
і ба га тьох ро ків ці ка во го жит тя!

Чо го і як в цей день Вам по ба жа ти,
Щоб бу ло ска за не не тьмя ним 

і не па фо с ним?
Сло ва нам те п лі хо четь ся ска за ти,
Щоб Вам від них 

на се р ці ста ло ра ді с но.

Від бо га спра в ж ній пе да гог,
Ча рі в на жі н ка, чуй на ма ти,
Най кра щих люд сь ких яко с тей взі рець 
Ви до ся г ли в жит ті ба га то.

Ха ри з ма ти ч ні Ви, і ва р те це по ва ги!
Ле г кі у спі л ку ван ні і гну ч кі 

в усіх умо вах, 
Чо ло ві ки в ро ди ні – Ва ша на сна га!
Ко м форт пси хо ло гі ч ний не се те 

в усіх роз мо вах!

Жа га і по тяг до знан ня ке ру ють Ва ми,
Нам ба чить ся Ваш тво р чий злет
До нео ся ж них на у ко вих да лей!

Тож хай при мно жу ють ся 
всі Ва ші бла га,

А ті, що є – не хай не га с нуть на ві ки!
І не хай ща с тя без кі не ч на са га
Яс к ра во опи сує Ва ші ро ки!

З по ва гою та лю бо в’ю, 
ко ле к тив ка фе д ри пе да го гі ки

та пси хо ло гії.

ВВ ее   сс   нняя   нн іі   пп ее   рр ее   сс пп іі   ввии
Юві ля ри лю то го:

Ад рі а но ва Те тя на Па в лі в на, про ві д ний ме то дист бі б лі о те ки;

Ви шен сь кий Пе т ро Ми ко ла йо вич, охо ро нець слу ж би охо ро ни;

Гай дай Пе т ро Ро ма но вич, охо ро нець слу ж би охо ро ни;

Гре джук Ігор Фе до ро вич, до цент ка фе д ри ви щої ма те ма ти ки ФУ П таМ;

Ді х тя рьо ва Лі лія Сте па ні в на, при би ра ль ни ця го с по дар сь ко го від ді лу
ко р пу су № 1;

Ко ба Ін на Гри го рі в на, до цент 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;

Ко лот Во ло ди мир Ми хай ло вич, про фе сор ка фе д ри еко но мі ки під при -
ємств;

Кущ Ва ле н ти на Ми хай лі в на, ста р ший ви кла дач ка фе д ри фі зи ч но го ви -
хо ван ня;

Ли т ви нюк Ва ле н ти на Сте па ні в на, за ві ду вач гу р то жи т ком № 3 сту д мі с те -
ч ка;

Ма р че н ко На дія Іва ні в на, при би ра ль ни ця го с по дар сь ко го від ді лу ко р -
пу су № 6;

На то чій Ігор Ми хай ло вич, тех ні ч ний ре да к тор ви да в ни ц т ва;

Но рі ци на На та лія Іва ні в на, до цент ка фе д ри еко но мі ки під при ємств;

Ов сян ні ко ва Те тя на Ва си лі в на, на ча ль ник юри ди ч но го від ді лу;

Опа на се н ко Сер гій Іва но вич, май с тер змі ни ко те ль ні;

По го рє ло ва Ві к то рія Аль бе р ті в на, за ві ду вач ка бі не том ГЦІС фі лії № 2;

Ри ба ль че н ко Ва дим Гри го ро вич, під со б ний ро бі т ник го с по дар сь ко го
від ді лу ко р пу су № 8 бі б лі о те ки;

Сам со но ва Оль га Іва ні в на, ста р ший ви кла дач ка фе д ри ба н ків сь кої
спра ви;

Сі рик Ми ко ла Пе т ро вич, охо ро нець слу ж би охо ро ни;

Те ре ще н ко Зі на ї да Ва ле н ти ні в на, бу х га л тер 1�ої ка те го рії бу х га л те рії;

Фі ло не н ко Ва ле н ти на Ва си лі в на, про ві д ний ін же нер від ді лу ка д рів;

Фе до ре н ко Сві т ла на Ле о ні ді в на, ста р ший ви кла дач ка фе д ри іно зе м -
них мов МЕ іМ;

Хо птин сь кий Юзеф Ана с та сі йо вич, до цент ка фе д ри бу х га л тер сь ко го
об лі ку;

Шка бу ра Во ло ди мир Ла в ре н ті йо вич, під со б ний ро бі т ник, го с по дар -
сь ко го від ді лу ко р пу су №1.


