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1 вересня — це день ве ли ких на -
дій і очі ку вань, адже ко ж на укра ї н сь -
ка ро ди на спо ді ва єть ся да ти сво їй
ди ти ні які с ну осві ту, яка в по да ль -
шо му до по мо же їй стве р ди ти ся у
жит ті.

Цей день зав жди осо б ли во уро -
чи с тий і хви лю ю чий, бо са ме з ньо -
го по чи на єть ся не зві да ний, ці ка вий
і, вод но час, не ле г кий шлях до пі -
знан ня, до но вих зве р шень, до са -
мо стій но го жит тя. Цьо го дня до
шкіл бі жать шко ля ри ки з кві та ми та
ба н ти ка ми, до ву зів зві ду сіль з’їха -
ли ся сту де н ти. Ко жен з нас, пе ре -
го р та ю чи сто рі н ки сво го жит тя, зу -
пи нить ся на тій, що має на зву “1
ве ре с ня у ВНЗ”. І по ли нуть то ді ду -
м ки при єм ні, жит тє ра ді с ні, і за ще -
мить се р це, бо зга да єш свою
юність, сво їх кра щих дру зів, сво їх
по ра д ни ків і на ста в ни ків – ви кла -
да чів.

Так і 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 ши ро ко від крив две рі сво -
їм сту де н там. Уро чи с те по свя чен ня

у сту де н ти від бу ло ся на ста ді о ні
спорт ко м п ле к су “Е ко но міст”.

З ві та ль ним сло вом до пер шо ку р -
с ни ків, їх ба ть ків та ви кла да чів зве р -
ну ли ся: ре к тор уні вер си те ту Ана то -
лій Фе до ро вич Па в ле н ко, пе р ший
ві це� пре м’єр� мі ністр Укра ї ни Оле к -
сандр Ва ле н ти но вич Тур чи нов, який
за зна чив,  що ви пу с к ни ків КНЕУ че -
ка ють у бу ди н ку уря ду, де кан фа ку -
ль те ту між на ро д ної еко но мі ки і ме -
не дж ме н ту Дми т ро Гри го ро вич Лу к’я -
не н ко у вір шо ва ній фо р мі дав на-
пу т ні сло ва пер шо ку р с ни кам. При єм-
ною по ді єю ста ло вру чен ня го ло ві
проф спі л ко вої ор га ні за ції сту де н тів

і ас пі ра н тів КНЕУ Оль зі Ча ба нюк
цін ної на го ро ди – ди п лом пе ре мо ж -
ця Все ук ра їн сь ко го огля ду� ко н ку р -
су пе р вин них проф спі л ко вих ор га -
ні за цій від Фе де ра ції проф спі лок
Укра ї ни.  

За тра ди ці єю “Міс КНЕУ�2009”
пе ре да ла си м во лі ч ний сту де нт сь -
кий кви ток ре к то ру 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 Ана -
то лію Фе до ро ви чу Па в ле н ку, який
у  свою  чер гу,  уро чи с то вру чив
йо го сту де н там� пе р шо ку р с ни кам.
Дій с т во за кін чи лось свя т ко вим
кон це р том.

1 ВЕ РЕ С НЯ – День знань – осо б ли ве свя то! Зав жди яс к ра ве,
на си че не емо цій ні с тю та хви лю ю чою ат мо с фе ро ю. Го ло сно зву -
чить уро чи с та му зи ка, зві ду сіль лу на ють те п лі при ві тан ня на які
від гу ку єть ся  ко ж не люд сь ке се р це!
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Слово

Ша но в ні ко ле ги!
Роз ви ток ви щої осві ти – це од на з

най ва ж ли ві ших про блем, ви рі шен ня
якої зав жди зна хо ди ло ся в центрі ува ги
сві то вої спі ль но ти. І це за ко но мі р но,
оскі ль ки ви ща осві та є ос но в ним дже -
ре лом ство рен ня люд сь ко го ка пі та лу
та збі ль шен ня йо го кре а ти в ної, тоб то
тво р чої, скла до во ї. Ни ні ш ній стан ви -
щої осві ти та шля хи її по да ль шо го роз -
ви т ку отри ма ли на ле ж ну оці н ку на Все -
сві т ній кон фе ре н ції з ви щої осві ти під
на звою “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”,
що від бу ла ся в Па ри жі під егі дою
ЮНЕСКО 5�8 ли п ня 2009 ро ку. Ця кон -
фе ре н ція від бу ва єть ся один раз на де -
сять ро ків. Ми ну ле де ся ти річ чя за сві д -
чує, – за зна ча єть ся в при йн я то му кон -
фе ре н ці єю ко мю ні ке – що ви ща осві та
і до слі джен ня спри я ють ви ко рі нен ню
бі д но с ті, ста ло му роз ви т ку і про гре су у
на пря м ку до ся г нен ня між на ро д но� уз -
го дже них ці лей роз ви т ку, які вклю ча -
ють: Ці лі Роз ви т ку Ти ся чо літ тя та Осві -
ти для всіх.

Сто я чи пе ред скла д ні с тю те пе рі ш ніх
і май бу т ніх гло ба ль них ви кли ків, – за -
зна ча єть ся да лі у ко мю ні ке  – ви ща
осві та має со ці а ль ну від по ві да ль ність
для по кра щен ня на шо го ро зу мін ня ба -
га то гран но с ті про блем, які  вклю ча ють

со ці а ль ний, еко но мі ч ний, на у -
ко вий і куль ту р ний ви мі ри та на -
шу зда т ність від по ві да ти їм. Во -
на по ви нна при ве с ти су с пі ль с т -
во до ство рен ня гло ба ль них
знань, які б від по ві да ли гло ба -
ль ним ви кли кам, та ким як: про -
до во ль ча без пе ка, змі на клі ма -
ту, охо ро на здо ро в’я та ін шим.
Гло ба ль ний осві т ній по ря док
ден ний по ви нен ві до бра жа ти ці
ре а лі ї.

За кла ди ви щої осві ти че рез їх
ос но в ні фу н к ції (до слі джен ня,
на вчан ня і по слу ги гро мад сь ко с -
ті), що здій с ню ють ся в кон текс ті
ін сти ту цій ної ав то но м ної та еко -
но мі ч ної сво бо ди по ви нні збі ль -
ши ти свою між ди с ци п лі на р ну
спря мо ва ність і про су ва ти кри -
ти ч не ми с лен ня  та ак ти в ну гро -
мад сь ку по зи ці ю. Це спри я ло б
ста ло му роз ви т ку, ми ру, до б ро -
бу ту і ре а лі за ції прав лю ди ни.
Не об хід ною ви мо гою для здій с -
нен ня ін сти ту цій них мі сій че рез
якість, від по ві д ність, від кри тість,
про зо рість, ефе к ти в ність і со ці а -
ль ну від по ві да ль ність – є ав то но -
мія ви щих на вча ль них за кла дів,
зазначалося на кон фе ре н ці ї. В
да но му ви па д ку ма єть ся на ува зі
ака де мі ч на ав то но мія. Еко но мі ч -

ні сво бо ди ви зна ча ють ся чин ним за ко -
но дав ст вом дер жа ви. З матеріалами
конференції можна ознайомитися
детальніше на сайті ЮНЕСКО.

Роз ви ток ви щої осві ти та до слі джень
ві ді грає ви рі ша ль ну роль у під ви щен ні
рі в ня кре а ти в но с ті су с пі ль с т ва та йо го
ін сти ту цій, що на бу ває не пе ре сі ч но го
зна чен ня в гло ба ль но му сві ті. Кре а ти в -
ним вва жа єть ся тво р че су с пі ль с т во
зда т не на ос но ві знань ство рю ва ти ін -
но ва ці ї. Знан ня в да но му ви па д ку
вклю ча ють ви щу осві ту і на у ко ву но ви -
з ну. Остан ня є ре зуль та том на у ко вих

до слі джень. “Знан ня та їх фу н к ці о на ль -
ність,– пи ше у сво їй стат ті “Від кре а ти -
в но с ті до ін но ва цій” ві до мий аме ри -
кан сь кий до слі д ник кре а ти в но с ті Ша -
хід Юсуф: “Ва ж ли вий “си рий” ма те -
рі ал, але са ме тво р чий акт і є ос но вою
будь� якої ін но ва ції”.  

Су с пі ль с т во, яке пе ре стає про ду ку ва -
ти ін но ва ції при ре че не в гло ба ль ній пе -
рс пе к ти ві ві ді гра ва ти дру го ря д ну роль.
За при кла дом не по трі б но да ле ко хо ди -
ти. Він по ряд. Ду маю ви ро зу мі є те, яке
су с пі ль с т во я маю на ува зі. Це сто су єть -
ся  окре мих йо го ін сти ту цій та їх су б’єк -
тів. То му ство рен ня на при кі н ці ми ну ло -
го ка ле н да р но го ро ку ці льо вої Про гра -
ми ін но ва цій но го роз ви т ку уні вер си те ту
бу ло не об хід ним і своє ча с ним.

При єм но від мі ти ти, що в на шій Про -
гра мі пе ред ба че ні май же всі на пря м ки
роз ви т ку, які пі з ні ше ви зна чи ла зга да -
на ви ще Все сві т ня кон фе ре н ці я.

По ве р та ю чись до пи тан ня ін но ва цій -
но с ті, хо чу від мі ти ти, що ака де мі ч на
ді я ль ність уні вер си те ту зав жди бу ла
ін но ва цій но ю. Ми пе р ши ми в Укра ї ні
за по ча т ку ва ли ба ка ла в рат і ма гі с т ра ту -
ру та роз ро би ли на вча ль ні пла ни. Ми
пе р ши ми ство ри ли уні ка ль ний під роз -
діл – оч но� за о ч ну ма гі с т ра ту ру. На
сьо го дні, на пе в но, та ко го під роз ді лу не -
має у ви щих на вча ль них закла дах Укра ї ни. 

У нас під го то в ле ні під ру ч ни ки та на -

вча ль ні по сі б ни ки з усіх пред ме тів з
ди с ци п лін су час них на вча ль них пла нів,
ма гі с тер сь ких про грам та со т ні мо но -
гра фій. Ба га то ро ків ми є ба зо вим ви -
щим на вча ль ним за кла дом на у ко во� -
ме то ди ч ної ко мі сії з еко но мі ч ної осві ти
че рез яку роз по всю джу є мо на ші ін но -
ва ції.

За ін но ва цій ну ді я ль ність в рі з ні ро ки
ми отри ма ли сім зо ло тих ме да лей го -
ло вної га лу зе вої ви ста в ки та сті ль ки ж
спе ці а ль них від знак “Лі дер ви щої осві -
ти”. Ми ма є мо пер шо кла с ний на у ко -
во� пе да го гі ч ний ко ле к тив, най бі ль шу в

Укра ї ні ас пі ра н ту ру та до к то ра н ту ру,
які ус пі ш но пра цю ють.

Всі ці та ін ші від зна ки отри ма ні за ін -
но ва цій ний ха ра к тер ака де мі ч но го
про ду к ту. Ми й на да лі ство рю є мо та -
кий ін но ва цій ний про дукт. Не да в но
ство ре ний та вве де ний на ми мо дуль
під на звою – “Де ка нат” ав то ма ти зо ва -
ної си с те ми управ лін ня уні вер си те том.
Про пе р ші йо го ре зуль та ти  я по від ом -
лю пі з ні ше. На жаль, не ма та ких від -
знак за на у ко ву ді я ль ність. Го ло вною
при чи ною є си с те м ний не до лік при та -
ман ний сьо го дні ш ній еко но мі ч ній на у ці
– ми не ство рю є мо, а мо же і не вмі є мо
ство рю ва ти ін но ва цій ний про дукт для
бі з не су, бі з не со вої ін фра стру к ту ри,
ор га нів дер жа в но го управ лін ня. Ві до -
мо, що еко но мі ч на на у ка як і ін ші має
дві скла до ві – фу н да ме н та ль ну та при -
кла д ну. 

Фу н да ме н та ль на ство рює но ви з ну,
яка є ос но вою ви щої осві ти та ін но ва -
цій, при кла д на – ін но ва цій ний про дукт.
В тім, чі т кої гра ні тут не ма. Но ви з на
ство рю єть ся і на при кла д но му рі в ні. В
ра дян сь кі ча си ін но ва цій ний про дукт
ство рю ва в ся в про це сі ви ко нан ня го с -
по дар сь кої те ма ти ки. Участь ви кла да -
ча в го с п те мі бу ла май же обо в’я з ко -
вою. То ді дер жа ва ви ді ля ла на при кла д -
ну на у ку зна ч ні ко ш ти. Але ті ча си да в но
минули. Еко но мі ка ста ла ри н ко вою, в

якій гро ші по трі б но за ро б ля ти, про да -
ю чи ін но ва цій ний про дукт. В осві т ній
ді я ль но с ті кра ще. Ми ство ри ли та за -
про ва ди ли чи ма ло ін но ва цій ної про ду -
к ції – ро бо чі на вча ль ні пла ни та про -
гра ми, ка р ти са мо стій ної ро бо ти, ак ти -
в но впро ва джу ють ся ді ло ві іг ри, кей со -
вий ме тод на вчан ня, тре ні н ги. Май же з
усіх ди с ци п лін під го то в ле ні під ру ч ни ки
та на вча ль ні по сі б ни ки для са мо стій ної
ро бо ти. Уні вер си тет ку пу вав ін но ва цій -
ний про дукт, що на віть ста ло од ним із

Закінчення на 3 стор.
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Тра ди цій но на по ча т ку но во го на вча ль но го ро ку в на шо му уні вер си те ті пе ре ду ють за га ль ні збо ри тру до во го ко ле к ти ву.  

На цьо го рі ч них збо рах ре к тор уні вер си те ту ака де мік АПН Укра ї ни, професор, доктор економічних наук А.Ф. Па в ле н ко 

озна йо мив при су т ніх з о с но в ни ми  мо ме н та ми, які ви сві т лю ва ли ся в хо ді  ро бо ти Все сві т ньої кон фе ре н ції з ви щої

осві ти, що про хо ди ла під егі дою ЮНЕСКО в Па ри жі, та кож  Ана то лій Фе до ро вич  під вів під су м ки ми ну ло рі ч ної ро бо ти

уні вер си те ту і озна йо мив ко ле к тив із пла на ми на но вий на вча ль ний рік.
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ви рі ша ль них фа к то рів ди на мі ч но го
роз ви т ку на шо го на вча ль но го за кла ду
та по кра щен ня до б ро бу ту ви кла да чів.
Ми й на да лі бу де мо про до в жу ва ти цю
по лі ти ку, але в ін шо му роз рі зі. Про це я
ска жу пі з ні ше. В ре зуль та ті ми по ки що
ви пу с ка є мо го ло вний ін но ва цій ний
про дукт ви со ко го рі в ня – фа хі в ця, який
ус пі ш но пра цює в Укра ї ні і ви зна єть ся в
сві ті. Але ця пе ре ва га бу де втра че на,
як що ми не на вчи мо ся са мі та не на -
вчи мо на ших ви пу с к ни ків тво ри ти ін -
но ва цій ний про дукт для бі з не су, бі з не -
со вої ін фра стру к ту ри, ор га нів дер жа в -
но го управ лін ня, тво р чо від но си тись
до спра ви.

Сьо го дні ма ло бу ти хо ро шим фа хі в -
цем, не об хід но бу ти ін но ва цій ною осо -
би с ті с тю, тво р чою, мо ти во ва ною, орі -
є н то ва ною на по стій ні змі ни, що ста ли
но р мою жит тя су час но го су с пі ль с т ва.

В та ких умо вах тво р ча скла до ва
ста но вить ся про ві д ним еле ме н том
ком пе те н т ні с но го під хо ду до під го то -
в ки фа хі в ців на всіх рі в нях осві ти. На
ба ка ла вр сь ко му має сут тє во збі ль -
ши тись кі ль кість тво р чих за вдань для
са мо стій ної ро бо ти. Ма гі с тер сь кий
рі вень, вза га лі, по ви нен бу ти до слі д -
ни ць кий. Сту дент ма гі с т ра ту ри по ви -
нен не пи са ти ди п ло м ну ро бо ту, а до -
слі джу ва ти та за хи ща ти ре зуль та ти
до слі джен ня, но ви з ну, а ще кра ще ін -
но ва цій ний про дукт. Але для цьо го
ма гі с т ра ту ра по ви нна бу ти двох рі ч -
но ю. Вра хо ву ю чи це ми з по ча т ку но -
во го на вча ль но го ро ку зве р не мось до
уря ду Укра ї ни з про хан ням на да ти ще
один рік для під го то в ки ма гі с т рів.
Маю на дію, що нам не від мо в лять, не
ди в ля чись на те, що в сві ті є і та кі фо -
р му ли 3+1, 3+2, 4+1, що най більш ха -
ра к те р но для Єв ро пи.

В за хо дах що до вдо с ко на лен ня на у -
ко вих до слі джень в ра м ках Про гра ми
ін но ва цій но го роз ви т ку, на да них на -
шим на у ко вим се к то ром, за пи са но, що
ми зо бо в’я за ні: по �пе р ше,  від сте жу -
ва ти по пит уря до вих та бі з не со вих
стру к тур на на у ко ві до слі джен ня еко -
но мі ч ної спря мо ва но с ті і на цій ос но ві
фо р му ва ти та ко ре гу ва ти банк на у ко -
вих тем; по �дру ге, роз ви ва ти еко но мі -
ч ну те о рію, за без пе чу ва ти впро ва -
джен ня при кла д них ре зуль та тів та по -
ви си ти від по ві да ль ність за це; по �тре -
тє, за без пе чу ва ти до ку ме н та ль не під -
тве р джен ня ши ро ко го впро ва джен ня
ре зуль та тів та ін ше.

В про гра мі ін но ва цій но го роз ви т ку
за пи са но: за про ва ди ти з 1 сі ч ня 2009
ро ку ви да чу ке рі в ни ка ми на у ко во� до с -
лі д них тем ви ко нав цям ро біт що мі ся ч -
них пись мо вих за вдань. Як на ме не, то
ця те р мі но ло гія та дії вчо ра ш ньо го дня.
Що сто су єть ся роз ви т ку еко но мі ч ної
те о рії, то це не за хід, а не від’ єм на
скла до ва ді я ль но с ті уні вер си те ту. 

Сьо го дні по трі б но іні ці ю ва ти ство -
рен ня ін но ва цій перш за все та ких, які
ма ти муть ви со кий ко ме р цій ний ре -
зуль тат, на вчи тись їх про да ва ти. Ко ме -
р цій ний ус піх по ви нен ста ти ос но в ним
по ка з ни ком на у ко во� ін но ва цій ної ді я -
ль но с ті уні вер си те ту. Все це по тре бує
ско о р ди ва но го ви ко ри с тан ня управ -
лін сь ких, фі нан со вих, ма р ке ти н го вих,
пра во вих на ви чок і вмінь, прин ци по во
ін ших під хо дів до ор га ні за ції на у ко вої
ді я ль но с ті уні вер си те ту, сут тє вих
управ лін сь ких та стру к ту р них змін. 

Перш за все про по ну єть ся:
1) пе ре тво ри ти по са ду про ре к то ра з

на у ко во� до с лі д ної ро бо ти на по са ду
про ре к то ра з на у ко вих до слі джень та
ін но ва цій. Го ло вни ми йо го за вдан ня ми
бу дуть: ство рен ня за ве р ше но го ци к лу
на у ко вої ді я ль но с ті – “на у ко ві до слі -
джен ня – ін но ва цій ний про дукт” та за -
про ва джен ня осві т ньо� на у ко во го рі в ня
“до к тор фі ло со фі ї” та йо го су про во -
джен ня.

2) ство ри ти окре мі гру пи на у ко вців
для про ве ден ня між ди с ци п лі на р них

до слі джень. В за хі д них уні вер си те тах
та кі об’ єд нан ня ча с ті ше всьо го на зи ва -
ють ін сти ту та ми. Ми ство ри ли два ін -
сти ту ти – ви щої осві ти та фі нан со во го
ко н т ро лі н гу і ро бо та в цьо му на пря м ку
про до в жу є ть ся. Хо чу від мі ти ти, що Ін -
сти тут ви щої осві ти уже ви дав екс клю -
зи в ний між ди с ци п лі на р ний ін но ва цій -
ний про дукт – роз ро бив про гра ми но -
вої ди с ци п лі ни для пер шо го ку р су “О с -
но ви еко но мі ч ної на у ки” об ся гом 5 кре-
ди тів, який вво дить ся в но во му на вча ль -
но му ро ці за мість ди с ци п лі ни “По лі те -
ко но мі я”. Про гра ма ді с та ла схва лен ня
на у ко во� пе да го гі ч ної гро мад сь ко с ті та
за твер дже на Вче ною Ра дою Уні вер си -
те ту. “По лі те ко но мі я” бу де ви кла да -
тись на ста р ших ку р сах,  перш за все,
як но ві т ня. Мо ж ли ве ство рен ня від по -
ві д них спец ку р сів но р ма ти в ної та ви бі -
р ко вої скла до вої на вча ль них пла нів.
Що сто су єть ся ка федр, то во ни й на да -
лі за ли ша ти муть ся го ло вною на у ко во� -
пе да го гі ч ною оди ни цею уні вер си те ту,
про во ди ти муть спе ці а ль ні до слі джен -
ня. Ва ж ли вим за вдан ням усіх ін сти ту -
цій є ши ро ке за лу чен ня сту де н тів для
уча с ті в на у ко вих до слі джен нях та
ство рен ня від по ві д ної си с те ми сти му -
лю ван ня.

3) пе ре тво ри ти На у ко во� до с лі д ний
ін сти тут еко но мі ч но го роз ви т ку в Ін -
сти тут ін но ва цій в дер жа в но му ме не -
дж ме н ті.

4) оп ти мі зу ва ти штат на у ко во го пе р -
со на лу Уні вер си те ту, та під ви щи ти
йо го по ка з ни ки. 

Для  ін сти ту ту, як що вмі ло по ве с ти
спра ву, мо ж на отри ма ти не по га не ці -
льо ве фі нан су ван ня. Ду маю, що не об -
хід ність у змі нах ви ни к не на рі в нях фа -
ку ль те тів і ка федр, в си с те мі сту де нт -
сь кої на у ко вої ді я ль но с ті.

Ні хто не ста не за пе ре чу ва ти, що
ефе к ти в ність ін но ва цій но го про це су в
Уні вер си те ті по вні с тю за ле жить від
про фе сі о на лі з му тво р чої ді я ль но с ті та
від по ві да ль но с ті ви кла да чів, від кри то -
с ті та про зо ро с ті на вча ль но го про це су.
Пе р шим кро ком за без пе чен ня від кри -
то с ті та про зо ро с ті на вча ль но го про -
це су бу ло за про ва джен ня єди ної за лі -
ко вої ві до мо с ті, дру гим – вве ден ня в
дію мо ду ля ав то ма ти зо ва ної си с те ми
Управ лін ня “Де ка нат”, тре тім – вве -
ден ня з по ча т ку но во го на вча ль но го
ро ку єди но го жу р на лу об лі ку по то ч ної
ус пі ш но с ті, що на дасть мо ж ли вість ви -
сві т лю ва ти ау ди то р ну ро бо ту на се мі -
нар сь ких та прак ти ч них за нят тях що -
не ді ль но та що мі ся ч но, че т ве р тим –
вве ден ня в дію мо ду ля ав то ма ти зо ва -
ної си с те ми Управ лін ня Уні вер си те том
“Ка фе д ра”. Мо ж ли ві й ін ші но во вве -
ден ня. Ось пе р ші ре зуль та ти дії мо ду -
ля “Де ка нат” по ма те рі а лам лі т ньої ек -
за ме на цій ної се сії цьо го ро ку. Бу ло по -
ста в ле но за вдан ня: по ка за ти ус пі ш -
ність сту де н тів які навчаються на 0�5,
ко ли отри ма ти по зи ти в ну оці н ку май -
же не мо ж ли во, та 25�35 ба лів. Чо му
35? То му що 40 ба лів сту де н ти отри му -
ють ду же рі д ко. Ви яви ло ся, що 650
сту де н тів, які ма ють 0�5 ба лів отри ма -
ли по зи ти в ні оці н ки. При чо му на 6�ка -
фе д рах та ких сту де н тів бі ль ше 40, а на
ка фе д рі� че м пі о ні – аж 92. 

Фа ку ль тет� че м пі он має 139  та ких
сту де н тів. Є і аб со лю т ний че м пі он, у
яко го цей по ка з ник до рі в нює 0. Двій ки
та кої ка те го рії сту де н ти отри ма ли у
216 ви кла да чів, тоб то май же у ко ж но го
ек за ме на то ра. В той же час 261 сту -
дент, який мав по ре зуль та там по то ч -
ної ус пі ш но с ті 25�35 ба лів, отри ма ли
оці н ки не за до ві ль но. Ба ть ки та ких сту -
де н тів ча с то за хо дять до ме не з’я су ва -
ти чо му та кий по га ний ре зуль тат? Я
на пра вляю їх до де ка нів. Від них до ме -
не во ни ні ко ли не по ве р та ю ть ся. На пе -
в но де ка ни зна ють щось бі ль ше, але
ме ні не го во рять. От ми і пе ре да мо ці
та ін ші ре зуль та ти на фа ку ль те ти, щоб
там у “сі мей но му ко лі” ро зі бра лись  чо -
му та кий ре зуль тат ус пі ш но с ті сту де н -
тів, та під го ту ва ли ін фо р ма цію на Вче -

ну Ра ду Уні вер си те ту. Хо чу під кре с ли -
ти, що мо дуль “Де ка нат” на дає ін фо р -
ма цію в роз рі зі сту де нт� ви к ла дач� ка -
фе д ра� фа культет. Для за без пе чен ня
ус пі ш но го фу н к ці о ну ван ня мо ду ля з 1
ве ре с ня вво дить ся но вий до ку мент
“стро гої зві т но с ті” “Є ди ний жу р нал по -
то ч ної ус пі ш но с ті”, який за по в ню єть ся
ви кла да ча ми на за нят тях чи пі с ля них,
але та ким чи ном, щоб до кі нця ти ж ня
де ка на ти ма ли ін фо р ма цію про по то ч -
ну ус пі ш ність. На ко пи чу єть ся, об ро б -
ля єть ся та ви да єть ся у ви ще за зна че -
но му роз рі зі за ти ж день, мі сяць, се -
местр. Си с те ма по ви нна пра цю ва ти чі -
т ко. То му будь� які від хи лен ня ви кла да -
чів бу дуть роз гля да тись як се р йо з не
по ру шен ня тру до вої ди с ци п лі ни. Що
сто су єть ся ін ших за га ль них по ка з ни ків
ус пі ш но с ті, то в ці ло му во ни не по кра -
щи лись в по рі в нян ні з ми ну лим ро ком.
Тра ди цій но від бу ва єть ся зни жен ня аб -
со лю т ної ус пі ш но с ті. За ре зуль та тами
лі т ньої се сії во на скла ла 77,5% і зни зи -
лась на 0,7%. 2183 сту де н ти отри ма ли
двій ки і по ви нні їх пе ре скла с ти. До
цьо го слід до да ти ще зна ч ну кі ль кість
сту де н тів, які не з’яв и лись на іс пит з
од нієї або кі ль кох ди с ци п лі н і ка р ти на
стає зро зу мі ло ю. Якість ус пі ш но с ті
скла ла 39,4%. Це 0,6% ни ж че мі ні с тер -
сь кої но р ми – 40%. В роз рі зі бю -
джет/ко н т ракт в ці ло му по уні вер си те -
ту ус пі ш ність бю дже т ни ків май же на
18% ви ща ніж ко н т ра к т ни ків. В цьо му
ро ці во на під ви щи лась на 1,3%, то ді як
у ко н т ра к т ни ків зни зи лась на 2,4%.
При чи на під ви щен ня зро зу мі ла – сти -
пе н ді я. В роз рі зі отри ма них оці нок ус -
пі ш ність ви гля дає так: по ден ній фо р мі
на вчан ня 91% оці нок по зи ти в ні, при чо -
му 64,3% скла да ють оці н ки 5 і 4, із них
28% – п’я ті рок. Але чи ма ло і дві йок.
Всьо го по уні вер си те ту 6,7 ти сяч, при -
чо му 3104, май же по ло ви на, по ви нна
пе ре скла да тись шля хом по вто р но го
ви вчен ня. 

Рі з ко по ши ри ли ся ре зуль та ти дер -
жа в ної ате с та ції, перш за все на рі в ні
ба ка лавр. Двій ки на дер жа в них іс пи -
тах на ден ній фо р мі на вчан ня отри ма -
ли 336 сту де н тів, або 13,8%. В ми ну -
ло му ро ці 2%. Ди в но, що якість ус пі ш -
но с ті зро с ла май же в три ра зи із
24,5% в ми ну ло му ро ці до 70% в цьо му
ро ці та ще рі з кі ші ко ли ван ня на ве чі р -
ній фо р мі на вчан ня. Двій ки отри ма ли
50 сту де н тів, або 14%, якість ус пі ш но -
с ті під ня лась із 17,5% в ми ну ло му ро ці
до 56% в цьо му ро ці.

Ма ють мі с це й ін ші ано ма ль ні яви ща.
На во сь ми ка фе д рах є ви кла да чі у яких
сту де н ти отри ма ли від 25% до 57%
дві йок, на ше с ти ка фе д рах від со ток
від мін них оці нок скла дає від 41% до
60%, на 11 ка фе д рах якість осві ти
100%. На пе в не на ста ла по ра гли бо ко
ро зі бра тись в при чи нах зни жен ня та
рі з ких ко ли вань пе р со на ль ної ус пі ш но -
с ті сту де н тів.

Од ні єю із при чин є фо р ма ль не від но -
шен ня зна ч ної кі ль ко с ті ви кла да чів до
на ко пи чу ва ль ної си с те ми знань, пе -
ред ба че не Бо лон сь кою ме то до ло гі єю,
зве ло в ба га тьох ви па д ках під ве ден ня
під су м ків по то ч ної ус пі ш но с ті до од ні єї
про це ду ри – скла дан ня мо ду лів. Сту -
де н ти шви д ко зро зу мі ли цю “ін но ва -
цій ність” і про сла в ля ю чи Бо лон сь кий
про цес пе ре ста ли від ві ду ва ти за нят тя,
то ді як в ка р тах са мо стій ної ро бо ти пе -
ред ба че но чи ма ло ін ших при йо мів ак -
ти в ної ро бо ти – опи ту ван ня, дис ку сія з
про бле м них пи тань, ко н т ро ль ні ро бо -
ти та ін ше. Ви кла да чі вве ли но ву “ін но -
ва ці ю” – ста в лять п’ять ба лів за від ві -
ду ван ня. Як що так пі де й на да лі, то до -
ве деть ся ста ви ти 10 ба лів. Ін ша при чи -
на – ба га то сту де н тів ста р ших ку р сів,
осо б ли во 4�го пра цю ють і не від ві ду -
ють за нят тя. 

Ма буть є й ін ші при чи ни яких ми не
зна є мо. Як що все так і бу де про до в -
жу ва тись, то ми ство ри мо про бле му
втра ти сту де н тів, яку сьо го дні пе ре -
жи ва ють аме ри кан сь кі уні вер си те ти.

За га ль но на ці о на ль ний по ка з ник втра -
ти сту де н тів пі с ля пер шо го ку р су –
20%, пі с ля дру го го – 10%, пі с ля тре -
тьо го – 9%.  

Згі д но рі шен ня остан ньої Ко ле гії на -
шо го мі ні с тер с т ва в Укра ї ні за про ва -
джу єть ся ін ди ві ду а ль на тра є к то рія
сту де н та в про це сі на вчан ня. Ми на зи -
ва є мо це ін ди ві ду а лі за ці єю осві ти і за -
про ва ди ли її два ро ки на зад. Прин цип
ін ди ві ду а ль ної тра є к то рії сту де н та по -
тре бує на по ле г ли вої пра ці ви кла да чів,
ви со кої куль ту ри са мо стій ної ро бо ти
сту де н тів, від по ві да ль но с ті що до до -
сто ві р но с ті оці н ки рі в ня знань сту де н -
тів, про зо ро с ті та від кри то с ті на вча ль -
но го про це су. Зва жа ю чи на це та ро -
зу мі ю чи не об хід ність гли бо ко го ре фо -
р му ван ня на у ко вої ді я ль но с ті, про по -
ну єть ся вве ден ня з но во го ка ле н да р -
но го ро ку прин ци по во но вої  для нас
до го ві р ної фо р ми тру до вих від но син
що пе ред ба чає офо р м лен ня на ро бо -
ту за ін ди ві ду а ль ним тру до вим до го -
во ром ви кла да чів, об ра них за кон ку р -
с ною ос но вою чи пра цю ю чих за стро -
ко вим тру до вим до го во ром. До го вір
вклю ча ти ме кон к ре т ні за вдан ня, що
ви ті ка ють із по са до вих обо в’я з ків ви -
кла да ча, які він по ви нен ви ко на ти в
до го ві р но му пе рі оді. До го ві р на си с те -
ма є най більш ефе к ти в ною і ши ро ко
ви ко ри с то ву єть ся в За хі д них уні вер -
си те тах рі з них форм вла с но с ті. Зу -
стрі ча ють ся рі з ні фо р ми до го во ру, на -
при клад, в уні вер си те ті  м. Лінц, Ав с т -
рія він на зи ва єть ся “Ві ль ний слу ж бо -
вий до го вір” в уні вер си те ті Ни ж ня Са -
к со нія, Ні ме ч чи на – Тру до вий до го вір.
Іс ну ють й ін ші на зви, але зміст до го во -
рів при бли з но од на ко вий – в них кон к -
ре ти зу ють за вдан ня, які по ви нні ви ко -
на ти ви кла да чі про тя гом до го ві р но го
пе рі оду, вста но в лю єть ся на ва н та жен -
ня в то му чи с лі і ака де мі ч не, фо р ми
опла ти пра ці ви ди та роз мі ри до плат
та ін ше. Для нас най скла д ні шим бу де
об ґру н ту ван ня на ва н та жен ня для ви -
кла да чів рі з них ка те го рій, і в опла ті
пра ці є не ма ло про блем. На ра зі Ін сти -
тут Ви щої осві ти гли бо ко та ши ро ко
ви вчає на ва н та жен ня в уні вер си те тах
рі з них кра їн. З отри ма ної на сьо го дні
ін фо р ма ції – рі з не. На при клад, у США
в уні вер си те тах шта ту про фе сор ви ко -
нує ау ди то р ну ро бо ту  про тя гом 9�12
го дин в не ді лю, в уні вер си те тах сві то -
во го рі в ня та ких як Га р вард, Іл лі ной сь -
кий уні вер си тет в США, Ке м б рідж і
Окс форд в Ан г лії про фе сор зде бі ль -
шо го чи тає ав то рсь кі або, як їх на зи ва -
ють, ак ту а ль ні ле к ції, ве де та кі ж се мі -
на ри, за йма єть ся на у ко ви ми до слі -
джен ня ми, ке рує ас пі ра н та ми, здій с -
нює кон са л ти н го ву ді я ль ність та ін ше.
Так, в уні вер си те ті м. То рон то ви кла -
да єть ся ак ту а ль ний курс “Бі з нес і кре -
а ти в ність”. В Га р ва р ді про фе сор Ро д -
рік чи тає курс “Ми ну ле, ни ні ш нє і май -
бу т нє гло ба лі за ці ї”, про фе сор Майкл
По ртер “Мі к ро е ко но мі ка кон ку ре н т но -
с ті”, про фе сор Лі Фле мінг “Ро з ви ток
зе ле но го бі з не су”, про фе сор Грег
Ма лків “Со ці а ль ний ана ліз”, в Єль сь кій
шко лі ме не дж ме н ту – ле к ція “Ро зу мі ти
гло ба ль ні фі нан со ві центри”, в Прі н с -
тон сь ко му уні вер си те ті: “Е ко но мі ч на
не ви зна че ність”, “Е ко но мі ка Ки та ю”,
“Е ко но мі ч ні перспек ти ви не рі в но с ті та
ін ші ори гі на ль ні ку р си та ле к ції. Во ни
від кри ті для всіх сту де н тів ба ка ла в ра -
ту та ма гі с тер сь ких про грам. З на ве -
де них при кла дів від чу ва єть ся рі з ни ця
в змі с ті ро бо ти на ших та за ру бі ж них
про фе со рів. В за ко но дав ст ві Поль щі
та Ли т ви для про фе со ра, до це н та та
аси с те н та пе ред ба че но 120�240 ау ди -
то р них го дин, як що во ни за йма ють ся
до слі д ни ць кою ді я ль ні с тю, а як що
тіль ки ле к тор сь кою, то 540. Є й ін ші
при кла ди, але пе ред на ми сто їть не ле -
г ке за вдан ня ство ри ти си с те му ефе к -
ти в но го ви ко ри с тан ня ро бо чо го ча су
ви кла да чів. 

Дя кую за ува гу.

Закінчення. Початок на 2 стор.
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Де ле га цію при йн яв за сту п ник
пра ви те ля Ду бая, мі ністр фі нан сів і
про ми с ло во с ті ОАЕ Шейх Ха м дан
бін Ра шид Аль Ма к тум. Він є од ним
із найа в то ри те т ні ших лі де рів араб -
сь ко го сві ту, ре фо р ма то ром про ми -
с ло во го се к то ру на ці о на ль ної еко -
но мі ки та со ці а ль ної сфе ри ОА Е. Пе -
ре бу ва ю чи на по са ді мі ні с т ра фі -
нан сів та про ми с ло во с ті, без по се -
ре д ньо очо лю вав про цес мо де р ні -
за ції всіх га лу зей на род но го го с по -
дар с т ва кра ї ни, фо р му ван ня спри я -
т ли во го ін ве с ти цій но го клі ма ту та
роз ви т ку су час ної ін фра стру к ту ри, а
та кож ство рен ня но вих ри н ків і ро -
бо чих місць у на у ко мі с т ких га лу зях.

Шей ху Ха м да ну бін Ра ши ду Аль
Ма к ту му бу ло пе ре да но По слан ня
від Пре м’єр� мі ні с т ра Укра ї ни
Ю.В. Ти мо ше н ко та про ве де но пе -
ре го во ри що до роз ви т ку то р го ве -
ль но� еко но мі ч но го, ін ве с ти цій но� -
кре ди т но го та гу ма ні та р но го спів -
ро бі т ни ц т ва між Укра ї ною та ОА Е.
Се ред пріо ри те тів між де р жа в ної
спів пра ці сто ро ни ви зна чи ли та кі
сфе ри: на у ка, осві та, ме ди ци на, ту -
ризм та аг ро про ми с ло вий се к тор.

За сьо го дні ш ніх кри зо вих умов
роз бу до ва стра те гі ч них від но син з
кра ї на ми Бли зь ко го Схо ду і, зо к ре ма,
ОАЕ, на бу ває для Укра ї ни над зви чай -
но ва ж ли во го зна чен ня, оскі ль ки за
остан нє де ся ти річ чя за вдя ки ма со -
во му при то ку на ф то до ла рів дер жа ви
цьо го ре гі о ну пе ре тво ри ли ся на но ві
сві то ві центри на гро ма джен ня фі нан -
со во го ка пі та лу. А ефе к ти в ний дер -
жа в ний ме не дж мент до зво лив їм до -
ся г ти ви со ких те м пів еко но мі ч но го
зро с тан ня, ство ри ти кон ку ре н т ну со -

ці а ль ну сфе ру та увійти в чи с ло сві то -
вих лі де рів за ін де к сом люд сь ко го
роз ви т ку.

Що сто су єть ся Об’ єд на них Емі ра -
тів, то на їх те ри то рії фу н к ці о ну ють 15
ві ль них еко но мі ч них зон, де здій с ню -
ють свою ді я ль ність бі ль ше ніж 8 тис.
ком па ній, що ре пре зе н ту ють та кі все -
сві т ньо  ві до мі  бре н ди,  як  “Acer”,
“ B l a c k & D e c k e r ” , “ C o l g a t e ” ,
“Palmolive”, “Compaq”, “Daewoo”,
“ H o n d a ” , “ U n i l e v e r ” ,
“Johnson&Johnson”, “Nest le”,
“Nissan”, “Philips”, “Samsung”,
“Sony”, “Hewlett�Packard”, “Hitachi” та
ін. При кме т ним є той факт, що про тя -
гом остан ніх ро ків ВЕЗ ви ко ри с то ву -
ють ся уря дом ОАЕ для роз ви т ку ін ду -
с т рії ін фо р ма цій них та ко му ні ка цій них
тех но ло гій. Так, ще у 2000 р. у цій кра -
ї ні бу ло ство ре но ВЕЗ “Ду бай Ін тер -
нет� сі ті”, яка яв ляє со бою осна ще ний
най но ві ши ми ін но ва цій ни ми тех но ло -
гі я ми ком плекс, де ком па нії “но вої
еко но мі ки” мо жуть взя ти в оре н ду ви -
ро б ни чі пло щі, оде р жа ти піль го вий
до ступ до тех но ло гі ч ної ін фра стру к -
ту ри, а та кож здій с ню ва ти свою фі -
нан со во� го с по дар сь ку ді я ль ність від -
по ві д но до по да т ко вих та ми т них
пільг, що ді ють на те ри то рії ці єї зо ни. У
да но му тех но ло гі ч но му ком пле к сі
пра цю ють від ді лен ня та ких гло ба ль -
них про ду це н тів ін те ле к ту а ль них про -
ду к тів, як “Oracle” та “Microsoft”. Во ни
опра цьо ву ють пе р с пе к ти в ні на пря м -
ки роз ви т ку но вих тех но ло гій та їх
прак ти ч не ви ко ри с тан ня для роз в’я -
зан ня ши ро ко го спе к т ра ви ро б ни чих
та прак ти ч них за вдань у сфе рі те ле -
ко му ні ка цій та еле к т ро нно го бі з не су.

Вра хо ву ю чи ви да т ну роль Шей ха

Ха м да на бін Ра ши да Аль Ма к ту ма у
роз ви т ку Ду баї та всьо го араб сь ко го
ре гі о ну, в кі н ці бе ре з ня 2009 р. Вче -
на ра да КНЕУ при сво ї ла йо му зван ня
по че с но го до к то ра уні вер си те ту за
йо го вне сок у роз ви ток дру ж би і
спів ро бі т ни ц т ва між Укра ї ною і ОАЕ,
спри ян ня роз ви т ку осві т ньої ді я ль -
но с ті у рі з них ре гі о нах сві ту.

В хо ді зу стрі чі за до ру чен ням ре -
к то ра та Вче ної ра ди КНЕУ Шей ху
Ха м да ну бін Ра ши ду Аль Ма к ту му
бу ло уро чи с то вру че но ди п лом по -
че с но го до к то ра КНЕУ та ма н ті ю.
На це ре мо нії бу ли при су т ні мі ні с т ри
та ін ші ви со ко по са до в ці ОАЕ, а та -
кож ре к то ри уні вер си те тів та пре са. 

Шейх ви сло вив щи ру вдя ч ність
за на го ро ду і своє ба жан ня здій с ни -
ти ві зит в Укра ї ну, на сам пе ред, у
наш уні вер си тет. Під йо го па т ро на -
том бу ли вста но в ле ні ді ло ві ко н та к -
ти з Зайєд� Шейх уні вер си те том
(м. Ду бай), який на сьо го дні сла -

вить ся по ту ж ною на у ко во� до с лі д -
ною ба зою та кон са л ти н го вою ді я -
ль ні с тю, в якій бе руть участь про -
фе со ри з рі з них кра їн сві ту, у то му
чи с лі США, Ве ли ко бри та нії, Фран -
ції, Швей ца рії та ін.

Ми про ве ли пре зе н та цію КНЕУ
пе ред ви кла да ча ми та ке рі в ни ц т вом
уні вер си те ту та да ли від по ві ді на ба -
га то чи с лен ні пи тан ня що до роз ви т -
ку осві т ньої та на у ко вої ді я ль но с ті в
Укра ї ні. На сьо го дні від кри ва ють ся
но ві мо ж ли во с ті спів пра ці КНЕУ із
Зайєд� Шейх уні вер си те том та ін ши -
ми уні вер си те та ми ОАЕ че рез об мін
сту де н та ми, ас пі ра н та ми, ви кла да -
ча ми, під го то в ку спі ль них ви дань,
про ве ден ня кон фе ре н цій та кру г лих
сто лів, об мін до сві дом у на дан ні
кон са л ти н го вих по слуг для дер жа в -
них уста нов та при ва т них фірм.

А. М. ПО РУ Ч НИК,
доктор економічних наук, 

про фе сор.

Вру чен ня Шей ху Ха м да ну бін Ра ши ду Аль Ма к ту му ди п ло му по че с -
но го до к то ра КНЕУ.

До скла ду жу рі кон ку р су, яке
очо лив Л.Д.Ку ч ма, увійш ли ви да -
т ні вче ні: Пре зи дент На ці о на ль -
ної ака де мії на ук Бо рис Па тон,
ака де мі ки Ми хай ло Згу ров сь кий,
Ва ле рій Ге єць, Єл ла Лі ба но ва,
Пе т ро Са б лук, Во ло ди мир Се -
ми но же н ко, ре к тор Ки їв сь ко го
На ці о на ль но го уні вер си те ту
ім . Т . Г.  Ше в че н ка Ле о нід Гу бер -
сь кий та ке рі в ни ки ін ших на ці о -

на ль них уні вер си те тів та ака де -
мій, а та кож топ� ме не дже ри бі з -
не су.

Вру ча ли на го ро ди ла у ре а там
осо би с то Ле о нід Ку ч ма та Пре -
зи дент НАН Укра ї ни Бо рис Па -
тон.  Пе р шу  пре мію  на  кон ку р -
сі отри ма ла, де ле го ва на від
ДВНЗ Ки їв сь ко го на ці о на ль но го
економічного уні вер си те ту іме -
ні Ва ди ма Ге ть ма на ас пі ра н т ка

ка фе д ри між на ро д ної еко но мі -
ки Іри на За ри ць ка з ро бо тою на
те му “Пе ре ро з по діл фі нан со вих
шо ків в еко но мі ці в умо вах гло -
ба ль ної фі нан со во� еко но мі ч ної
кри зи: сві то вий до свід та пе р с -
пе к ти ви мі ні мі за ції не га ти в них
на с лід ків для Укра ї ни”. 

В кон ку р с ній ро бо ті Іри ни За ри -
ць кої де та ль но ана лі зу ють ся клю -
чо ві пе ре д у мо ви та осо б ли во с ті
про яву су час ної сві то вої ба н ків сь -
кої кри зи, а та кож ви зна че но спе -
ци фі ч ні, вла с ти ві ли ше укра ї н сь кій
еко но мі ці, кри зо ві де те р мі на н ти
та по си лю ю чі її те н де н ці ї. Окре с -
ле но за га ль ний ме ха нізм по ши -

рен ня фі нан со вих стре сів в еко но -
мі ці та про ана лі зо ва но сві то вий
до свід ан ти кри зо во го управ лін ня
еко но мі кою в умо вах су час ної гло -
ба ль ної фі нан со во� еко но мі ч ної
кри зи. Ав то ром си с те ма ти зо ва но
па ра ме т ри іде н ти фі ка ції сту пе ню
кри зо во го ста ну та фі нан со вої
без пе ки ба н ків сь кої си с те ми, що
до зво ляє зав ча с но ви яв ля ти про -
бле ми ба н ків сь кої си с те ми, роз -
ро б ле но ал го ритм мо ні то ри н гу та
ана лі зу ба н ків сь ких криз, а та кож
за про по но ва но си с те му ан ти кри -
зо вих за хо дів з мі ні мі за ції не га ти в -
но го ефе к ту фі нан со вих стре сів на
еко но мі ку Укра ї ни.

Зу стріч з ке рі в ни ц т вом Зайєд� Шейх уні вер си те ту (м. Ду бай).

На по ча т ку ве ре с ня від бу в ся офі цій ний ві зит в Об’ єд на ні
Араб сь кі Емі ра ти укра ї н сь кої де ле га ції у скла ді На род но го де -
пу та та Укра ї ни, ра д ни ка Пре м’єр� мі ні с т ра Укра ї ни з іно зе м них
ін ве с ти цій В. В. Ка сь кі ва і на у ко во го кон су ль та н та Ка бі не ту Мі -
ні с т рів Укра ї ни, за ві ду ва ча ка фе д ри між на ро д ної еко но мі ки
КНЕУ професора А. М. По ру ч ни ка. 

Перша премія – за КНЕУ
КОНКУРС

На при ки н ці че р в ня в Ін сти ту ті стра те гі ч них оці нок (ІСО) при Пре -
зи де нт сь ко му фо н ді Ле о ні да Ку ч ми “Укра ї на” від бу в ся пу б лі ч ний
за хист кон ку р с них ро біт мо ло дих вче них, спе ці а лі с тів і сту де н тів на
кра щу на у ко ву ро бо ту на те му: “Шля хи ви хо ду з еко но мі ч ної кри зи”.
За під су м ка ми пу б лі ч но го за хи с ту всьо го до на го ро джен ня пре мі я -
ми бу ло пред ста в ле но 27 уча с ни ків, то ді як на кон курс на дій ш ло
134 на у ко ві ро бо ти від сту де н тів та ви пу с к ни ків 34 ву зів з 19 ре гі о -
нів Укра ї ни. Рі шен ням Кон ку р с ної ко мі сії най кра щі ро бо ти уча с ни ків
кон ку р су бу ло на ді сла ти до Мі ні с терств та ко мі те тів Вер хо в ної Ра ди
Укра ї ни, а та кож ре ко ме н до ва но до опу б лі ку ван ня в жу р на лі “Те о рія
і прак ти ка ри н ку”. 

МИ І СВІТ

Ірина Зарицька під час захисту
конкурсної роботи.

Пре зи дент НАН Укра ї ни Бо рис Па тон і Голова фонду
«Україна» Леонід Кучма вручають нагороду.
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Цим  лі том нам ду же по ща с ти ло
ста ти пер шою гру пою сту де н тів,
що по їха ла на на вчан ня до фра н цу -
зь ко го Уні вер си те ту Со фія Ан ті по -
ліс, що в Ні ц ці. До ре чі, пря мий авіа

рейс Ки їв–Ні ц ца та кож від кри ли
ли ше цьо го ро ку. Пі с ля пе ре льо ту
нас по се ли ли в гу р то жи ток цьо го
за кла ду в зру ч ні од но мі с ні кі м на ти
об ла д на ні ста н да р т ним на бо ром

не об хід ним для сту -
де н тів. Це – лі ж ко,
ша фа, стіл, ла м па і
т. д. Що ве чо ра ми
зби ра ли ся на ку х ні,
яка зна хо дить ся на
по ве р сі та ді ли ли ся
сво ї ми вра жен ня ми.
Крім на шої гру пи вчи -
ти ся при їха ло ще де -
в’ять груп сту де н тів з
рі з них ро сій сь ких міст.
В гу р то жи т ку  та кож
жи ли сту де н ти фра н -
цу зь ко го уні вер си те ту,
то му спі л ку ван ня бу ло
ін тер на ці о на ль не.

В пе р ший на вча ль -
ний день всіх сту де н -
тів пі с ля пись мо во го

мо в но го іс пи ту роз по ді ли ли на на -
вча ль ні гру пи за ле ж но від рі в ня
знань фра н цу зь кої мо ви і не за ле ж -
но від то го, хто зві д ки при їхав. Сту -
де н ти, що на бра ли най ви щу кі ль -
кість ба лів, крім вдо с ко на лен ня
фра н цу зь кої ви вча ли еко но мі ч ні
ди с ци п лі ни фра н цу зь кою мо вою:
іс то рію еко но мі ч них вчень, іс то рію
еко но мі ч них криз, а та кож те о рію
кей н сі ан с т ва. Ре ш та – ви вча ли і
вдо с ко на лю ва ли фра н цу зь ку мо ву.

Ви вча ти мо ву бу ло ці ка во. Ви со -
ко про фе сій ні ви кла да чі ви ко ри с то -
ву ва ли су час ні ін тер ак ти в ні ме то ди
на вчан ня, за лу ча ли нас до гру по вої
ро бо ти, ігор, дис ку сій. По за кін чен -
ню на вчан ня ми зно ву пи са ли те с ти
і отри ма ли сер ти фі ка ти від по ві д но
до рі в ня во ло дін ня мо во ю.

Про те, на вчан ня за йма ло ли ше
пе р шу по ло ви ну дня. Та кож у нас
бу ло до ста т ньо ві ль но го ча су щоб
по зна йо ми тись з мі с том. Ні ц ца –
все сві т ньо ві до мий єв ро пей сь кій

ку рорт з чу до ви ми пля жа ми. Під
час екс ку р сій в та кі ле ге н да р ні мі с -
та як Мо на ко, Кан ни, Ан ті би (де
роз та шо ва ний все сві т ньо ві до мий
му зей Па б ло Пі ка с со) та Сан�Ре мо
ми на со ло джу ва ли ся не пе ре ве р -
ше ни ми кра є ви да ми. А ще ми від -
ві да ли мі с це ву фа б ри ку з ви ро б ни -
ц т ва фра н цу зь ких пар фу мів в мі с ті
Грасс. До то го ж, в са мій Ні ц ці є до -
сить ці ка ві му зеї, на при клад, Ма р ка
Ша га ла, Ан рі Ма тіс са та му зей су -
час но го ми с те ц т ва. Про те, для ді в -
чат най го ло в ні ша роз ва га – це лі т ні
роз про да жі одя гу, що та кож що рі ч -
но про хо дять са ме в ли п ні. А для
ме ло ма нів – джа зо вий фе с ти валь,
який при хо дить у цей час в Ні ц ці.

Ма р’я на ЛИ ЛИК.

На ші сту де н ти бу ли за про ше ні до
Ра ди під при єм ців мі с та, де во ни ма -
ли змо гу взя ти участь у кон ку р сі бі з -
нес� ідей та по спі л ку ва ти ся з екс пе -
р та ми�ме не дже ра ми із за ку пі вель,
про да жу, фі нан си с та ми та бі з нес� -
ко н су ль та н та ми ве ли ких ком па ній,
се ред яких, на при клад, “Michelin
Group”. Фо р мат кон ку р су був на сту -
п ним: мі с це вим шко ля рам бу ло за -
зда ле гідь за про по но ва но роз ро би -
ти бі з нес� ідею та ра зом з на ши ми
сту де н та ми і під три м кою екс пе р тів
ство ри ти пре зе н та ці ю. Слід від зна -
чи ти ен ту зі азм і вклад укра ї н сь ких
го с тей до спе ци фі ч них роз ро бок
шко ля рів, про те най більш ці ка вим,
на на шу ду м ку, ви яви ло ся на сту п не:
пріо ри тет на да ва в ся про е к там со ці -
а ль но го спря му ван ня, за лу чен ня до
кон ку р су прак ти ків бі з не су, схи ль -
ність та обі зна ність ді тей шкі ль но го
ві ку з аза ми ве ден ня ма ло го бі з не -
су. За га лом кон курс при ніс нам без -
ліч по зи ти в них емо цій і по ка зав, що
со ці а ль не спря му ван ня під при єм -
ни ц т ва в кра ї нах За хо ду є вод но час
ва ж ли вою та бу ден ною спра во ю. 

Ха ра к те р ною ви яви ла ся від но с но
про с та про це ду ра від крит тя вла с но -
го бі з не су та все охо п лю ю ча під три м-
ка, як ма те рі а ль на, так і кон су ль та -
ти в на, мо ло дих під при єм ців на рі з -
них рі в нях: дер жа в но му, му ні ци па -
ль но му, уні вер си тет сь ко му. Роз ви т -
ку ін фра стру к ту ри та бі з нес� ін ку бу -
ван ня в Ан г лії на да ний мо мент мо ж -
на тіль ки по за зд ри ти. 

От же, роз ро б ки та про гра ми які ми
по ба чи ли, на жаль, не мо жуть бу ти
впро ва дже ні в Укра ї ні в на слі док рі з -
них при чин. Тут ба чи мо вже зга да ні

ва ди роз ви т ку ін фра стру к ту ри та за -
ко но дав ст ва, а та кож рі з ни цю в під -
хо ді до під при єм ни ць кої ді я ль но с ті.
Про те бри тан сь кий до свід бу де ви ко -
ри с та ний сту де н та ми на шо го уні вер -
си те ту в бі з нес� ін ку бу ван ні та роз -
ви т ку ма ло го бі з не су. В та кий спо сіб
сту де нт сь кий бі з нес� ін ку ба тор пла -
нує ви й ти на які с но но вий рі вень роз -
ви т ку та роз ра хо вує на ак ти в ну спів -
пра цю і до по мо гу уні вер си те ту.  

Пе т ро ГА ЛУ Ш КО,
член Ко ор ди на цій ної ра ди

СБІ КНЕУ.

Влі т ку  від бу ла ся чер го ва по до рож сту де н тів КНЕУ ім. В. Ге -
ть ма на до мі с та Сток� он� Трент, що зна хо дить ся в Ста фо р д -
шир сь ко му граф с т ві, Ан г лі я. Ос но в ною ме тою по їз д ки бу ло ви -
вчи ти ан г лій сь ку мо ву та по бу ва ти у ви зна ч них мі с цях кра ї ни,
про те ці ка вим був та кож і об мін до сві дом із мі с це ви ми під при -
єм ця ми. 

ЗЗЗЗаааа кккк оооорррр дддд оооонннннннн иииийййй  ооообббб мммміііінннн  ддддоооосссс вввв іііідддд оооомммм

На вчан ня та від по чи нок на ла зу р но му уз бе реж жі
Цьо го ро ку наш Уні вер си тет під пи сав Уго ду про спів ро бі т ни ц т во з од ним із про ві д них дер жа в них ви щих на вча ль -

них за кла дів Фран ції – Уні вер си те том м. Ні ц ци Со фія Ан ті по ліс. Він роз та шо ва ний на ла зу р но му уз бе реж жі Фран ції,
має сла ве т ну іс то рію і ві до мий в Єв ро пі сво ї ми на у ко ви ми шко ла ми з еко но мі ки, ме не дж ме н ту та ма р ке ти н гу. Уго -
да пе ред ба чає спів ро бі т ни ц т во за рі з ни ми на пря м ка ми, але ос но в на ува га при ді ля єть ся сту де нт сь ким об мі нам і рі -
з ним фо р мам на вчан ня. Вже в цьо му ро ці пе р ша гру па укра ї н сь ких сту де н тів прой ш ла на вчан ня у “лі т ній шко лі” Уні -
вер си те ту м. Ні ц ци, а з ве ре с ня 2009 ро ку на ма гі с тер сь ку про гра му за ра хо ва но двох сту де н тів фа ку ль те ту між на -
ро д ної еко но мі ки і ме не дж ме н ту. На вчан ня у фра н цу зь ких дер жа в них за кла дах без ко ш то в не. Сту де н ти на вча ти -
муть ся за ма гі с тер сь ки ми про гра ма ми од но ча с но у двох уні вер си те тах. Так зва не, “вклю че не на вчан ня” з отри ман -
ням по двій них ди п ло мів – фра н цу зь ко го і укра ї н сь ко го уні вер си те тів, що є од ні єю із форм ре а лі за ції ідей Бо лон сь -
ко го про це су на Єв ро пей сь ко му осві т ньо му про с то рі.

Ни ж че на во дить ся ре по р таж про пе р ші вра жен ня на ших сту де н тів від по їз д ки до “лі т ньої шко ли” Уні вер си те ту
м. Ні ц ца Со фія Ан ті по ліс.

Ко ор ди на тор про е к ту – Ре ше т ні ко ва Іри на Ле о ні ді в на, про фе сор ка фе д ри ма р ке ти н гу (reshet 2002@rаmbler.ru).



При йміть від вдя ч но го сту де нт с т ва щи рі
сло ва ві тан ня з ва шим про фе сій ним свя том –
Днем пра ців ни ка осві ти. 

Не має на сві ті жо д ної про фе сії, яка б ви ма -
га ла та кої са мо від да чі, лю дя но с ті, щи ро с ті та
ро зу мін ня… Са ме ви, ви кла да чі, від кри ва є те
для нас те не зві да не і не зна не, яке зго дом, пе -
ре рі с ши у мі ц ні знан ня, до по мо же ре а лі зу ва ти

свої жит тє ві ці лі, по ра дить, як при йн я ти скла -
д не рі шен ня, не осту пи в шись при цьо му і не
під да в шись при мхам до лі. На за в ж ди у се р цях
сту де н тів за ли ша єть ся об раз му д ро го на ста в -
ни ка, який по при по всяк ден ні тру д но щі із по -
смі ш кою за хо дить до ау ди то рії і по чи нає за -
нят тя, стає по ра д ни ком, дру гом і взі р цем. 

Ни зь кий вам уклін за ти та ні ч ну пра цю, оп -

ти мізм, до б ро ту, са мо від да ність та на по ле г -
ли вість. Ба жа є мо здо ро в’я, ус пі хів у та кій не -
ле г кій спра ві, бла го по луч чя, до б ра, те р пін ня,
ро зу м них та ви хо ва них сту де н тів.
Хай лі та не спа да ють ли с том,
Хай кві ту ють і ща с тя при но сять!
Як са ди на ве с ні – ще д рим цві том,
І вро жа єм ря с ним – під осінь!

Хай при но сять: в дім – до ста ток,
В ду шу – ра дість, для се р ця – спо кій!
Дай вам Бог на зе м лі ще ба га то
Сві т лих днів і ща с ли вих ро ків!

З по ва гою, го ло ва проф ко му 
сту де н тів та ас пі ра н тів 

Оль га ЧА БА НЮК.
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ДО ДНЯ ВЧИТЕЛЯ

Гімн 
Проф ко му сту де н тів 
та ас пі ра н тів КНЕУ

Сту де нт сь кий дух по стій но під три мує проф ком,
Він їм до по ма гає у всіх їх по чи нан нях.
Хо ро ші, до б рі спра ви ми ро би мо ра зом,
Ді я ль ність же проф ко му – це ключ до про цві тан ня.

П�в:  Хва лу свою скла да є мо проф ко му,
То му що там пік лу ють ся про нас,
І ко ж но му окре мо й всім вці ло му
Да ють про ве с ти про ду к ти в но час!

У на шо му проф ко мі є 7 ко мі сій сла в них,
І ко ж на з них чу до во своє за вдан ня знає, 
То му і не при йма ють тут рі шень без під с та в них,
“В проф ко мі до по мо жуть!”, – це в КНЕУ ко жен зна є.

П�в:  Хва лу свою скла да є мо проф ко му,
То му що там пік лу ють ся про нас,
І ко ж но му окре мо й всім вці ло му
Да ють про ве с ти про ду к ти в но час!

Сту де н ту до по мо жуть про ве с ти ві ль ний час,
І про їз ни ми всіх охо чих за без пе чать.
Тут за хи с тять пра ва й сво бо ди ко ж но го із нас,
Із оздо ро в лен ням нам тут не за пе ре чать.

П�в:  Хва лу свою скла да є мо проф ко му,
То му що там пік лу ють ся про нас,
І ко ж но му окре мо й всім вці ло му
Да ють про ве с ти про ду к ти в но час!

І за вдя ки йо му ми ма єм справ ба га то,
Із іс к рою в очах бе ре мось до ро бо ти.
Це до зво ляє нам усім не су му ва ти,
Жит тя пре кра с не – ко ли є тур бо ти! 

П�в:  Хва лу свою скла да є мо проф ко му,
То му що там пік лу ють ся про нас,
І ко ж но му окре мо й всім вці ло му
Да ють про ве с ти про ду к ти в но час!

У жит ті проф спі л ко во го ак ти ві с та ко жен день не схо жий на
по пе ре дній – по стій ні зу стрі чі, ор га ні за ція рі з но ма ні т них за -
хо дів, без ліч справ та  прак ти ч на не мо ж ли вість всти г ну ти все
і скрізь. Але ми ста ра є мось і…  о т ри му є мо на го ро ди!!! 

1 ве ре с ня на уро чи с тій це ре мо нії по свя ти в пер шо ку р с ни ки
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 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 Оль га Ча ба нюк отри ма ла з рук го ло ви
Ки їв сь кої мі сь кої ор га ні за ції Проф спі л ки пра ців ни ків осві ти і
на у ки Укра ї ни Оле к са н д ра  Яцу ня цін ну на го ро ду – ди п лом пе -
ре мо ж ця Все ук ра їн сь ко го огля ду� ко н ку р су пе р вин них проф -
спі л ко вих ор га ні за цій від Фе де ра ції проф спі лок Укра ї ни. Гро -

мад сь ке ви знан ня ус пі ш ної ді я ль но с ті проф ко му сту де н тів та
ас пі ра н тів є ве ли ким здо бу т ком для мо ло дого ко ле к ти ву. “Дя -
ку є мо за ви знан ня. Обі ця є мо й на да лі са мо від да но за хи ща ти
пра ва та ін те ре си сту де н тів і ра зом, єди ною ко ман дою, пра -
цю ва ти на бла го на шо го уні вер си те ту та проф спі лок і під тве -
р джу ва ти отри ма ний ав то ри тет…”. З уст Оль ги Ча ба нюк ви -
ще за зна че ні сло ва про лу на ли як за клик до під ко рен ня но вих
ве р шин, тво р чої са мо ре а лі за ції та ус пі ш но го май бут тя! 

Тож впе ред до справ, до ро гі проф спі л ко ві ак ти ві с ти!

Ма ри на ЖИ ЛІН СЬ КА,
го ло ва про ф бю ро ОЕФ.

На ту р нір свої за яв ки по да ли сім ко -
манд: “Ке ди” (ми ну ло рі ч ний че м пі он) і
“Tristania” (оби д ві ко ман ди – гу р то жи -
ток №1), “Фа кел” (збі р на гу р то жи т ків
№ 1 і №2), “Prime” і “Ви м пе л ком” (гу р -

то жи ток № 3), “Зе ніт” і “Alex” (гу р то жи -
ток №4). А во сь мою  ста ла ко ман да
“Грі н віч”, до скла ду якої увійшов пе р со -
нал од но ймен но го ні ч но го клу бу. От же,
склад уча с ни ків ві до мий і за ли ша лось
ли ше про ве с ти же ре б ку ван ня. Слі пий
же реб роз ді лив ко ман ди на дві гру пи:

Гру па А: Гру па  В:
“Фа кел” “Alex”
“Prime” “Грі н віч”

“Tristania” “Ви м пе л ком”
“Зе ніт” “Ке ди”

Ко жен по єди нок ту -
р ні ру був на по в не ний
жа гою до пе ре мо ги,
не по сту п ли ві с тю на
най меншо му кла п ти ку

по ля,  зли вою кра си вих го лів та не по -
вто р них ком бі на цій. Емо ції на по лі пі ді -
грі ва ли вбо лі ва ль ни ки, які па л ко під -
три му ва ли свої ко ман ди, і це ще бі ль -
ше на ди ха ло гра в ців. Ін три га за ли ша -
лась до остан ньо го по єди н ку, адже
важ ко бу ло спро г но зу ва ти, які ко ман ди
вий дуть із груп до пів фі на лів.  Хо четь ся
від зна чи ти ква лі фі ко ва не су д дів с т во
го ло вно го ар бі т ра ту р ні ру Ана то лія
Сер гі йо ви ча Со бо тю ка, який чі т ко ко н -

т ро лю вав хід усіх ма т чів і при сі кав най -
меншу жо р с то кість на по лі та за кли кав
уча с ни ків до ди с ци п лі ни.

За ре г ла ме н том ту р ні ру, з ко ж ної
гру пи ви хо дить по дві ко ман ди, які по сі -
да ють від по ві д но пе р ше та дру ге мі с ця.
У пер шо му пів фі на ль но му по єди н ку ко -
ман да “Зе ніт” по сту пи лась ко ман ді
“Грі н віч”, а в дру го му пів фі на лі  “Ке ди”
пе ре мо г ли  “Фа кел”.

У фі на ль но му ма т чі зу стрі ли ся “Ке ди”
та “Грі н віч”  –  ко ман ди, які на на шо му
ту р ні рі до ці єї зу стрі чі не про пу с ти ли
жо д но го м’я ча!!! По єди нок ви йшов  ду -
же ці ка вим та за хо п лю ю чим  –  ко ман ди
про де мо н с т ру ва ли фу т бол най ви що го
рі в ня. Але все �та ки про фе сій ність гра в -
ців  ко ман ди “Ке ди” да лась взна ки і во -
ни пе ре мо г ли з ра ху н ком 2:0.

Пе ре мо жець ту р ні ру – ко ман да “Ке ди”
–  отри ма ла го ло вний приз – ку бок проф -
ко му, а її ка пі тан Юрій Му жук став най кра -
щим бо м ба р ди ром ту р ні ру і отри мав па -
м’я т ну ста ту е т ку. За ве р шен ня на шо го ту -
р ні ру від бу ло ся вве че рі у ні ч но му клу бі
“Грі н віч”, де на при зе рів зма ган ня че кав
фу р шет та ба га то не за бу т ніх сюр при зів.

До но вих зу стрі чей на фу т бо ль них по -
лях КНЕУ!!!

Оле к сій  СТРО КАЧ,
сту дент ІІІ ку р су кре ди т но� еко но -

мі ч но го фа ку ль те ту.

Ве ль ми ша но в ний про фе сор сь ко� ви к ла да ць кий склад на шо го сла ве т но го КНЕУ!

ПОДІЯ

Ми здобули ПЕРЕМОГУ!

СПОРТ

Вже в тре тє по спіль по ча ток че р в ня озна ме но ву єть ся для
сту де н тів КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на  фу т бо ль ним дій с т -
вом  під на звою “Ту р нір з фу т бо лу за ку бок Проф ко му се ред
гу р то жи т ків”. Ор га ні за то ра ми цьо го рі ч них зма гань ви сту пи -
ли Во ло ди мир Ма ка ри чев, сту дент VI ку р су фа ку ль те ту еко -
но мі ки та управ лін ня,  та Оле к сій Стро кач, сту дент III ку р су
кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту.

ФФФФуууу ттттббббоооо лллльььь нннніііі   пппп рррр иииисссс ттттрррр аааасссс ттттіііі

””‚‚‡‡ „„‡‡!! 
Проф ком сту де н тів 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 ого ло шує кон курс на кра щу
сто рі н ку фа ку ль те ту в уні вер си тет сь кій га -

зе ті “Еко но міст”. Від мо ло дих жу р на лі с тів
очі ку єть ся ори гі на ль ність, кре а ти в ність,

тво р чість та си с те ма ти ч ність на по в нен ня
ма те рі а ло м. Під бит тя під су м ків – че р вень

2010 р. На фа ку ль тет� пе ре мо жець че кає
ба га то сюр при зів. По спі шай те!!!

За де та ля ми зве р тай те ся в Проф ком
сту де н тів та спі ра н тів – про сп. Перемоги,
54/1, І ко р пус, каб. 423, 427; тел. 371�61�97,
371�61�44.
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ІІІІ   еееетттт аааапппп   ““““ ППППіііі   дддд  гггг оооо   тттт оооо   вввв  чччч иииийййй””””

Пе р ші ве с ня ні дні у бі ль шо с ті
кне у в ців асо ці ю ють ся з…..так, пра -
ви ль но – по ча т ком все уні ве р си тет -
сь ко го кон ку р су кра си “Міс КНЕ У”,
а са ме про ве ден ням від бі р ко вих
ту рів  на  ко ж но му  з  фа ку ль те тів.
Ан на Під ру ч на та Ка рі на По лі щук
(ОЕФ), Ка те ри на Та ра нець і Оле на
Кі н дзер сь ка (ФЕФ), Ан на Мо с ка ле -
н ко та Ві к то рія Гри не н ко (ФЕ АПК),
Іри на По но ма ре н ко та Іри на Афа -
на сь є ва (КЕФ), Ана с та сія Бу ге ра та
На та лія Па с ту шок (ФУ П таМ), Ан на
Го ц ка і Ва ле рія Де г тя рьо ва (ЮФ),
Іри на Шкі ра та Алі на Ре ме нюк (ФІ -
СіТ), Ка те ри на Ли т ви не н ко і Ана с -
та сія Шла кай тіс (ФМЕ іМ), Оль га
Ци ви н да та Ана с та сія Юр ко (ФЕ -
таУ) ви бо ро ли пра во зма га ти ся за
ко ро ну пер шої кра су ні уні вер си те -
ту, до во дя чи жу рі, що су час на ді в -
чи на і ро зу м на, і кра си ва, і та ла но -
ви та.

ІІІІ ІІІІ   еееетттт аааа пппп  ““““ ОООО  фффф іііі   цццціііі йййй  нннн ииии йййй””””

21 тра в ня 2009 ро ку ста ло для
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 спра в ж нім свя том кра си,
гра ції, жі но ч но с ті та ні ж но сті, адже
в Кон це р т но му за лі на ви со ко му рі -
в ні прой шов фі нал кон ку р су кра си
“Міс КНЕУ�2009” з гра н ді о з ним ан -
ш ла гом.  

У р о  ч и  с  т і с т ь
дій с т ва під кре с -
лю ва ла яс к ра ва
шоу� про г ра ма,
п р о  ф е  с і й  н о
спла но ва на ху -
до ж нім ке рі в ни -
ком Центру
куль ту ри і ми с -
тецтв Оле гом
Во ло ди ми ро ви -
чем Га ра ще н ко
за спри ян ня Пе -
р вин ної проф -
спі л ко вої ор га ні -
за ції сту де н тів та
ас пі ра н тів на чо -
лі з Оль гою Ана -
то лі ї в ною Ча ба -
нюк – ви сту пи

сту де н тів на шо го уні вер си те ту та
зі рок укра ї н сь ко го шоу� бі з не су,
теж на ших ви хо ва н ців, двох ра зо -
вої че м пі о н ки сві ту з ла ти но �аме -
ри кан сь ких тан ців, пе ре мо ж ни ці
пер шо го се зо ну про е к ту “Та н ці з
зір ка ми” Оле ни Шо п те н ко та Оле -
к са н д ра Скі ч ка, який ви ко нав пі с -
ню, на пи са ну для ньо го Ку зь мою з
гу р ту “Скря бін”,  уча с ни ці “Фа б -
ри ки зі рок” Ан ни Му хі ної, жа р ти
ве ду чих шоу Ма к си ма Ци ви н ди та
Оле к са н д ра Скі ч ка не да ва ли гля -
да чам ані на хви ли ну за ну дь гу ва -
ти.

ІІІІ ІІІІ ІІІІ   еееетттт аааа пппп  
““““ ІІІІ   нннн   тттт   рррр ииии   гггг уууу   юююю   ччччоооо ����   
ссссееее   рррр   ййййоооо   зззз  нннн иииийййй ””””

Ін три га в за лі зро с та ла і…, на -
ре ш ті, на ста ла до в го жда на мить.
Жу рі у скла ді: про ре к то ра з на у ко -
во� пе да го гі ч ної ро бо ти КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на Те тя ни Єв ге ні в -

ни Обо лен сь кої, го ло ви сту -
де нт сь кої проф спі л ко вої
асо ці а ції м. Ки є ва Оле к са н д -
ра Ми хай ло ви ча Яцу ня, тим -
ча со во ви ко ну ю чо го обо в’я -
з ки за сту п ни ка на ча ль ни ка
Го ло вно го управ лін ня у
спра вах сі м’ї та мо ло ді Па в -
ла Ми ко ла йо ви ча Бі ло но ж -
ка, ди ре к то ра кон ку р су кра -
си “Міс Укра ї на Все світ” Ан -
ни Фі лі мо но вої, ге не ра ль но -
го ди ре к то ра стра хо вої ком -
па нії “На ф то га з с т рах” –
Оле к са н д ра Гри го ро ви ча
Ка п шу ка, ке рі в ни ка пер шо го
укра ї н сь ко го го дин ни ко во го
за во ду “Ки їв сь ка Русь” гру -
пи ком па ній “Е де ль вейс”,
пре зи де н та со ю зу під при -

ємств Укра ї н сь кої го дин ни ко вої
про ми с ло во с ті – ви ро б ни ків та
по ста ча ль ни ків го дин ни ків Оле ни
Оле к са н д рі в ни Єс кі ної, ке рі в ни ка
ком па нії “Фа н лайф” Єв ге нія Сер -
гі йо ви ча Гай с тік, го ло ви на гля до -
вої ра ди ком па нії ОК� ін те р нет та
за сно в ник сай та “Оpen.ua” Оле к -
са н д ра Ра д че ня, стар шо го ме не -
дже ра по ро бо ті з клю чо ви ми пар -
т не ра ми ком па нії “О рі ф лейм”,
пред ста в ни ка мо де ль ної аге н ції
“Ка рін”, пред ста в ни ка про мо� -
гру пи “Скай груп” Ті му ра Оше ро -
ва, ди ре к то ра Центру куль ту ри
та ми с тецтв  Да ни Рос ти сла ві в ни
Ба біч, го ло ви проф ко му сту де н -
тів та ас пі ра н тів КНЕУ Оль ги Ча -
ба нюк, за сту п ни ка го ло ви проф -
ко му сту де н тів та ас пі ра н тів
КНЕУ Ін ни До б ро воль сь кої та
двох ра зо вої че м пі о н ки сві ту з ла -
ти но �аме ри кан сь ких тан ців, пе -
ре мо ж ни ці пер шо го се зо ну про е -
к ту “Та н ці з зір ка ми” Оле ни Шо п -
те н ко ви но сить свій ви рок…

IIIIVVVV   еееетттт аааа пппп  
““““ НННН ееее  зззз аааа  бббб уууу  тттт   нннн ььььоооо   

ссссхххх вввв ииии  лллл ьььь оооо  вввв аааа   нннн иииийййй ””””

…ви рок, який зву чить так:
“Міс та лант�2009” – Ка те ри на

Ли т ви не н ко;
“Міс гля да ць ких сим па тій�2009”

– Іри на По но ма ре н ко;
“Міс СПА�2009” – Ві к то рія Гри -

не н ко та Ан на Під ру ч на;
“Міс KARIN�2009” – Ана с та сія

Юр ко;
“Міс OPEN.UA�2009” – Ана с та сія

Бу ге ра;
“Міс ЕДЕ ЛЬ ВЕЙС�2009” – Оле на

Кі н дзер сь ка;
Від зна ка від ком па нії “Е де ль -

вейс” – Іри на Афа на сь є ва;
“Міс FUNLIFE�2009” – Ка те ри на

Та ра нець;
“Міс ORIFLAME�2009” – Ан на Го -

ц ка;
“Міс SKY GROUP�2009” – Ка те -

ри на Ли т ви не н ко;
“Дру га ві це� міс КНЕУ�2009” –

Оль га Ци ви н да;
“Пе р ша ві це� міс КНЕУ�2009” –

Оле на Кі н дзер сь ка;
“Міс КНЕУ�2009” – Ана с та сія

Шла кай тіс.

VVVV   ееее тттт аааапппп   
““““ НННН аааайййй   пппп  рррр ииии   єєєє   мммм  нннн іііі   шшшш иииийййй ””””

Кра су ні отри ма ли цін ні по да ру н -
ки та без ліч при єм них сюр при зів,
яких не бу ло, як би не під три м ка на -
ших по стій них спо н со рів та пар т не -
рів: КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на
(су ве ні р на про ду к ція для уча с ниць
кон ку р су), су де нт сь ка проф спі л ко -
ва асо ці а ція м. Ки є ва (пу ті в ки до
ма льо в ни чо го Кри му для пе ре мо ж -
ниць в од но ймен ній но мі на ції),

стра хо ва ком па нія “На ф та га з с т рах”
(су ве ні р на про ду к ція для кон ку р са -
н ток; те ле ві зор, фо то апа рат та му -
зи ч ний пле єр для пе ре мо ж ниць
кон ку р су), ком па нія “Е де ль вейс”
(екс клю зи в ні на ру ч ні го дин ни ки для
“Міс КНЕ У” та “Міс Еде ль вейс”, на -
стін ний го дин ник – від зна ка ком па -
нії), “О рі ф лейм” (на бо ри на ту ра ль -
ної швед сь кої ко с ме ти ки), “Фа н -
лайф” (по да ру н ко ві сер ти фі ка ти),
“ОК� ін те р нет” (му зи ч ний пле єр для
пе ре мо ж ни ці в ін тер нет� го ло су ван -
ні), “Ко фі� ко фі” (по да ру н ко ві на бо -
ри для кон ку р са н ток), екс клю зи в на
мо де ль на аге н ція “Ка рін” (без ко ш -
то в не на вчан ня для “Міс Ка рін” у ви -
ще за зна че нії аге н ції), кі но те атр
“IMAX” (за про шен ня для кон ку р са н -
ток), управ лін ня у спра вах сі м’ї та
мо ло ді (пу ті в ки на лі т ній від по чи нок
для ко ж ної з “Міс” фа ку ль те тів), жу -
р нал “На та лі” (су ве ні р на про ду к ція
для ді в чат), са лон кра си “Да ні” (по -
да ру н ко ві сер ти фі ка ти для пе ре мо -
ж ниць), про мо гру па “Скай івент
груп” (не пе ре ве р ше ний торт) та ні -
ч ний клуб “Со рі, Ба бу ш ка”, а та кож
жу р нал “Ма р ке тинг в Укра ї ні” та га -
зе та “Е ко но міст”.

VVVV ІІІІ   ееее тттт аааа пппп  
““““ ЗЗЗЗ аааа  вввв ееее   рррр   шшшш аааа  лллл ьььь   нннн иииийййй ””””

Пе ре по в не ний зал, де про во ди в -
ся кон курс,  ще раз став під тве р -
джен ням то го, що жі но ча кра са,
спра в ді, вря тує світ, по трі б но тіль ки
до стой но її оці ни ти! Кра сунь у на шо -
му уні вер си те ті ба га то, а то му за -
про шу є мо вас на “Міс КНЕУ�2010”!!!

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

ППО СА КНЕУ.

СПОГАДИ  ОЧЕВИДЦЯ

““““ММММ іііі сссс   КККК НННН ЕЕЕЕУУУУ  22220000 00009999””””   вввв   ккккіііі   лллл ьььь   ккккоооо хххх   ееее тттт аааа   ппппаааахххх…………

НОВИНИ  ВІД  КУРАТОРА

Тре ні н го ві тех но ло гії у на вча ль но му про це сі  та сту де нт сь ко му жит ті

Тре нінг про во див про ві д ний тре -
нер� ко н су ль тант, ке ру ю чий пар т нер
ком па нії “GriConcult” Гри го рій Хме ль -
ни ць кий, який спів пра цює з та ки ми
про ві д ни ми ком па ні я ми як МТС,
Ernst&Young, Обо лонь, TATNEFT та ін -
ші.

– Фо р му ван ня ко ман ди є ва ж ли вим
кро ком для ус пі ш но го по ча т ку до ро с ло -
го жит тя та до ся г нен ня зна ч них ви сот у
бі з не сі. Як сві д чить прак ти ка, са ме ко -
ман ди, що сфо р мо ва ні у сту де нт сь кі ро -
ки, до ся га ють кра щих ре зуль та тів у по -

лі тич но му та еко но мі ч но му жит ті.
У по да ль шо му пла ну єть ся по стій но

здій с ню ва ти та кі за хо ди, оскі ль ки, як
сві д чить отри ма ний до свід, це до зво -
лить сту де н там на по ча т ку на вчан ня
зро зу мі ти, що са ме у ко ман ді бу дуть
отри ма ні кра щі ре зуль та ти у будь� -
якій спра ві, а та кож ви зна чи тись з
шля ха ми до ся г нен ня май бу т ньо го.

Ва дим КО ЗАК,
ку ра тор 1 гру пи I ку р су ОЕФ,

до цент ка фе д ри 

Лю бо ми ра Бре г ма на –
го ло ву ко мі сії з пи тань на у ки
про ф бю ро ФЕФ;

Ган ну Ко в ту не н ко – го ло -
ву ко мі сії з пи тань куль ту ри
ФЕФ;

На та лію Лей ко – сту де -
нт сь ко го ке рі в ни ка 4 по то ку
III ку р су про ф бю ро ФЕФ;

Ка те ри ну Ухань – го ло ву
оздо ро в чої ко мі сії про ф бю ро
ФЕ АПК.

Ба жа єм ща с тя вам люд сь -
ко го, здо ро в’я зи чи мо мі ц -
но го,

Хай до ля до б ра і яс на, не -
се вам ра до щі з со бою,

Хай вам всмі ха єть ся ве с -
на, з її од ві ч ною кра со ю.

Хай Ма тір Бо жа вас охо ро -
няє

І Го с подь вам з не ба до б -
ро по си ла є.

Проф спі л ко вий ко мі тет
сту де н тів 

та ас пі ра н тів КНЕУ.

Не що да в но, на пер шо му ку р сі Об лі ко во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту,
за під три м ки про ре к то ра з на у ко во� пе да го гі ч ної ро бо ти Т.Є. Обо лен -
сь кої та її по мі ч ни ка І. А. Ба ля гі ної, бу ло за пу ще но пі ло т ний про ект тре -
ні н гів з фо р му ван ня ко ман ди. 

Від щи ро го се р ця ві та є мо 
іме нин ни ків ве ре с ня та жо в т ня!!!



Ска за ти що ле к ції бу ли на си че ни -
ми – це ні чо го не ска за ти. До к тор
Ді р кес зу мів за ці 4 дні крім за га ль -
них прин ци пів фі нан со во го ко н т ро -
лі н гу роз гля ну ти ду же ши ро ке ко ло
про блем ва р ті с но� та ри зи ко о рі є н -
то ва но го ме не дж ме н ту, від ви рі -
шен ня яких за ле жить ефе к ти в ність
фі нан со вих рі шень. 

Куль мі на цій ним мо ме н том ста -
ло по кро ко ве ви ве ден ня мо де лі
CAPM (Capital Assets Prising
Model) на тре тій день ле к цій. Умо -

в ний при клад до к то ра Ді р ке са ви -
кли кав жва ве об го во рен ня  се ред
сту де н тів.  На остан ній ле к ції роз -
гля ну ті ме то ди та мо де лі (CAPM,
EVA, MVA, CVA, TCF, FCF, DCF,

FTE, APV, WACC), на ре ш ті  скла -
лись в од ну си с те му, єди ний пазл,
пі с ля чо го все бу ло уза галь не но у
пред ста в ле ній до к то ром Ді р ке -
сом “ко н це п ції п’я ти ку т ни ка”. 

Ле к ції про хо ди ли ні ме ць кою мо -
вою, але мо в но го ба р’є ру май же не
від чу ва лось,  оскі ль ки  про фе сор
О. О. Те ре ще н ко та йо го по мі ч ни ця
Зі на ї да По ко йо ва до сить вда ло до -
но си ли до слу ха чів зміст ма те рі а лу.
До то го ж усі сту де н ти ма ли мо ж ли -
вість на пе ре до дні пе ре гля ну ти та
роз дру ку ва ти укра ї н сь кий дуб ляж
слай дів. По стій не об го во рен ня
скла д них мо ме н тів, жва ві дис ку сії
укра ї н сь кою, ні ме ць кою та ан г лій -
сь кою мо ва ми ство рю ва ли не ви му -
ше ну на вча ль ну ат мо с фе ру. До сить
ло гі ч на та по кро ко ва по да ча ма те -
рі а лу, при кла д ний зміст ле к цій, хо -
ро ший ма те ма ти ч ний апа рат, чу до -
ва пре зе н та ція, які с ний пе ре клад –
все це спри я ло си с те м но му за сво -
єн ню за про по но ва но го ку р су. 

Але все хо ро ше ко ли� не будь за -
кін чу є ть ся. Пі с ля остан ньої ле к ції
ми по ці ка ви ли ся у до к то ра Ді р ке са

про йо го вра жен ня від цих зу стрі -
чей, КНЕУ та й укра ї н сь кої осві ти в
ці ло му: “Я був при єм но вра же ний,
по ба чи в ши пра г нен ня до сту де н -
тів, які при йш ли на мої ле к ції, а
та кож ат мо с фе рою, яка па ну ва ла
в ау ди то рі ї. Про во ди ти ле к ції бу -
ло тро хи скла д но че рез те, що
весь час до во ди лось ро би ти па у -
зи на пе ре клад, а це не спри яє
про до в жен ню ду м ки. (ви сно вок:
вчіть іно зе м ні мо ви) Не знаю, чи
всі укра ї н ці та кі, але всі, ко го я зу -
стрі чав, бу ли над зви чай но дру ж -
ні ми, при ві т ни ми та “openmind-
ed”. Спі л ку ю чись з лю дь ми,  по мі -
тив, що в укра ї н ців як і у всіх єв ро -
пей ців спі ль ні цін но с ті. Між ні м ця -
ми та укра ї н ця ми на ба га то бі ль ше
спі ль но го, ніж, ска жі мо, між ні м -
ця ми та аме ри ка н ця ми. З ра ді с тю
при їду чи та ти ле к ції в КНЕУ на сту -
п но го ро ку”.

З не те р пін ням че ка є мо про до в -
жен ня зи мо вих ле к цій з фі нан со во -
го ко н т ро лі н гу і ду же дя ку є мо Оле -
гу Оле к са н д ро ви чу Те ре ще н ку  за
ор га ні за цію та ко го яс к ра во го за -
хо ду.

З по ва гою, 
сту де н ти ма гі с тер сь кої  про гра ми

“Фі на н со вий ко н т ро лінг”.
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ЦІКАВІ ЗУСТРІЧІ

У ра м ках ре а лі за ції Уго ди про спів ро бі т ни ц т во у га лу зі осві ти та на у ки між КНЕУ та Фі лі п пс� Уні -
ве р си те том (м. Ма р бург, Ні ме ч чи на) з 21 по 24 ве ре с ня  для сту де н тів ма гі с тер сь кої  про гра ми
“фі на н со вий ко н т ро лінг” (ФЕФ) бу ло про ве де но цикл ле к цій “Business еvaluation and value based
management” (Оці н ка бі з не су і ва р ті с но� орі є н то ва ний ме не дж мент). Про ве де ний за хід є скла до -
вою за по ча т ко ва ної в КНЕУ спі ль ної укра ї н сь ко� ні ме ць кої про гра ми під го то в ки ма гі с т рів з фі нан -
со во го ко н т ро лі н гу, яка пе ред ба чає ви кла дан ня ні ме ць ки ми пар т не ра ми окре мих ди с ци п лін, спі -
ль ні на у ко ві до слі джен ня, а та кож на вчан ня укра ї н сь ких сту де н тів у Ма р бу р зі. Курс ле к цій був
про ве де ний де ка ном еко но мі ч но го фа ку ль те ту Фі лі п пс� Уні ве р си те ту, про фе со ром Штефаном
Ді р ке сом на за про шен ня ке рі в ни ка ма гі с тер сь кої про гра ми „фі на н со вий ко н т ро лі н гу”  про фе со -
ра О.О. Терещенка. 

Ко ман да СБІ, у скла ді Оле к са н д-
ра Фе са ка, Пе т ра Га лу ш ко та Ан ни
Се ме не н ко (сту де н ти фа ку ль те ту
еко но мі ки та управ лін ня), роз ро -
би ли бі з нес� план з ре о р га ні за ції
та роз ши рен ня бі з нес� ін ку ба то ру
КНЕ У. У про ект за кла де на роз ро б -
ка ме ха ні з му на дан ня кон су ль та -
цій ви кла да ча ми та бі з не с ме на ми
під при єм цям� по ча т кі в цям, роз ро -
б ле на про гра ма за хо дів з ре а лі за -
ції стра те гії роз ви т ку бі з нес� ін ку -
ба то ру до 2012 ро ку, пе ред ба че -
но ство рен ня ро бо чих місць. При
на пи сан ні бі з нес� пла ну осо б ли ву
до по мо гу на да ли ви кла да чі ка фе -
д ри еко но мі ки під при ємств, а са -
ме: Оле к сій Іва но вич Оле к сюк та
Сер гій Ста ні с ла во вич Да ни ль че н -
ко. 

Про ект під три ма ли: Проф ком
сту де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ та
Про ре к тор з на у ко во� пе да го гі ч ної
ро бо ти Те тя на Єв ге ні ї в на Обо лен -
сь ка. Ідеї ко ман ди СБІ вра зи ли
екс пе р т ну ра ду кон ку р су,  до якої
вхо ди ли пред ста в ни ки мі сь кої вла -
ди та  ба н ків сь ко го се к то ру. Про -
по зи ції бу ли об ґру н то ва ні, і то му
ор га ні за то ри кон ку р су по об іця ли
без по се ре д ню участь у ре о р га ні -
за ції СБІ КНЕ У.

Кон курс про хо див по ета п но з
кі н ця кві т ня по 19 тра в ня і вклю чав
в се бе: про хо джен ня се мі на рів з
бі з нес� пла ну ван ня, вла с не на пи -
сан ня са мих про е к тів, пе р ша оці н -
ка по да них бі з нес� пла нів екс пе р т -
ною ра дою та ви зна чен ня фі на лі с -
тів, тре ні н ги з про ве ден ня пре зе -
н та цій і, на ре ш ті, фі нал кон ку р су –

від кри та пре зе н та ція про е к тів та
ого ло шен ня пе ре мо ж ців. Пе р ше
мі с це по сі ла ко ман да КНЕУ, яку
че ка ють гро шо ві на го ро ди, а їх ро -
бо та про до в жить бо ро ть бу на
Все ук ра їн сь ко му кон ку р сі бі з -
нес� пла нів під егі дою Мі ні с тер с т -
ва Укра ї ни у спра вах сі м’ї, мо ло ді
та спо р ту. 

Уча с ни ки кон ку р су ви сло ви ли
ду м ку, що наш уні вер си тет на дає
ви со кий рі вень знань сту де н там.
Де які кон ку р са н ти� на у ко в ці пред -
ста в ля ли чу до ві ідеї, але бу ла по мі -

т на на га ль на не об хід ність їх опра -
цю ван ня еко но мі с та ми. Це ще раз
до во дить по тре бу від пра цю ван ня
вза є мо дії з тех ні ч ни ми ву за ми, хо -
ча б у ра м ках бі з нес� ін ку ба то ру. Пі -
с ля опра цю ван ня сту де н та ми КНЕУ
про по зи цій сту де н тів тех ні ч них ву -
зів є ви со ка ймо ві р ність ство рен ня

які с но го ін но ва цій но го про ду к ту і
отри ман ня ін ве с ти цій.

Пред ста в ник VAB ба н ку, член
екс пе р т ної ра ди, на го ло сив:
“Гро ші є – не має які с них бі з нес� -
про е к тів”.

Ко ман да СБІ КНЕУ та кож на го -
ло шує, що го ло вне – це не пе ре -
мо га у кон ку р сі, а ре а лі за ція роз -
ро б ле но го пла ну роз ви т ку бі з -
нес� ін ку ба то ру.

Юлія ГРИ ГО Р ЧУК, 
сту де н т ка V ку р су, ФЕ таУ.

Чле ни Сту де нт сь ко го бі з нес� ін ку ба то ру КНЕУ ста ли пе ре мо ж -
ця ми “Ко н ку р су бі з нес пла нів під при єм ни ць кої ді я ль но с ті се -
ред мо ло ді м. Ки є ва”, що про во ди в ся Ки їв сь ким мо ло ді ж ним
центром пра ці за під три м ки Го ло вно го управ лін ня у спра вах сі -
м’ї та мо ло ді,  Ки їв сь кої мі сь кої ра ди (Ки їв сь кої мі сь кої дер жа -
в ної ад мі ні с т ра ції) та Го ло вно го управ лін ня з пи тань ре гу ля то р -
ної по лі ти ки та під при єм ни ц т ва.

News про вуз

Ці ря д ки з пі с ні, ви ко на ної ми ну -
ло рі ч ни ми пер шо ку р с ни ка ми на од -
но му з уні вер си тет сь ких ви сту пів,
ста ли спра в ж нім гі м ном для абі ту -
рі є н тів КНЕУ у 2009 ро ці. Та по ки
ці сло ва ще лу на ють десь гли бо ко
в на ших ду м ках, по ки ще не сти х ли
пе ре жи ван ня пі с ля всту п ної ка м па -
нії, по ки на се р ці ра дість, що ми вже
не шко ля рі, но ві та не зві да ні для
нас, сту де нт сь кі бу д ні вже на сту пи -
ли. Та не та кі вже во ни й стра шні.
Хо ча бу ває по �рі з но му. Свя то 1 ве -
ре с ня за кін чи ло ся. День за днем
нас по гли нає на пру же не на вчан ня.
На ща с тя, пе р ший мі сяць да рує нам
шанс ще тро хи ро

з сла би ти ся. І ра зом з тим зна йо -
мить з но ви ми ці ка ви ми яви ща ми,
які у сво їй су ку п но с ті утво рю ють не -
пе ре ве р ше ний світ КНЕ У.

Гру па, ста ро ста, роз клад.
(По ча ток)

От же,  ти в n�ій гру пі. Це до б ре. А
хто ж там  ста ро ста? Ди в но, якесь
зна йо ме прі зви ще… Чи не твоє?
Ма буть.

Та це ні чо го, ти впо ра є ш ся. Адже
з то бою в гру пі ще кіль ка на д цять
тво їх дру зів та про с то зна йо мих. Та -
ке мо ж ли во ли ше в на шо му ву зі. 

Роз клад не все ляє на дію на ра н -
ко вий сон, але ти ми мо во лі ра ді єш,
адже па ри на 8.30  – це ку ди кра ще
ніж, на при клад, під йом в ар мії чи
під ро бі ток ва н та ж ни ком. Ти сту -
дент!

Ви хі д ний – один. Та іно ді він на -
віть дра тує, адже за пе р ші ти ж ні так
збли жу є ш ся з од но гру п ни ка ми, що
в не ді лю не зна єш як да ти со бі ра ду
без них.

Ле к ції, се мі на ри, 
ле тю ч ки... (ААА!!! Бо же!)

Зви чай но, ле к ці я ми та ко н т ро ль -
ни ми ні ко го не зди ву єш. Але най ці -

ка ві ше ді з на є ш ся  са ме там. Пе р -
ша бо лю ча зві с т ка – ти ні чо го не
“ша риш” в Word. Дру га – ти вза га -
лі ні чо го не “ша риш” в ін фо р ма ти -
ці, осо б ли во – в еко но мі ч ній.  На -
сту п на ще більш фе но ме на ль на –
ви яв ля єть ся усі твої 26 од но гру п -
ни ків на вча ли ся в “фі з ма тах”, і ли -
ше ти один та кий не ук в ма те ма ти -
ці. А го ло вне, не мо жеш зба г ну ти,
чо му це на ле к ці ях усі на ма га ють ся
за йня ти пе р ші пар ти, а на се мі на рі
та ке мі с це ді с та єть ся са ме то бі?
Чо му б це?

Ре пе ти ції, кон ку р си, 
зма ган ня. 

(Жит тя на ла го джу єть ся)
Па ри за кін чи ли ся… Зда ва ло ся,

що ще по трі б но? Але n�а гру па не
роз хо дить ся по до мі в ках. Її зна хо -
дять чи то в па р ку по бли зу п’я то го
ко р пу су, чи то ще де� не будь… Іно -
ді її мо ж на зу стрі ти аж у па р ку “Ни -
в ки”. Так, екс ку р сії та про гу ля н ки
це до б ре, але ще кра ще ре пе ти ції
або ж тре ну ван ня на сві жо му по ві -
т рі.

Адже зо всім ско ро на усіх сту де -
н тів ФЕФ очі кує фу т бо ль ний ту р -
нір, у яко му ві зь ме участь ко ман да
на чо лі з са мим де ка ном фа ку ль те -
ту, Во ло ди ми ром Ки ри ло ви чем
Хлі в ним. А пі с ля фу т бо ль них ба та -
лій свої си ли спро бу ють най мо ло -
д ші сту де н ти фа ку ль те ту у  кон ку р -
с ній про гра мі “У с пі ш ний пер шо -
ку р с ник”. 

Тож за йма ти ся є чим. В КНЕУ не
по ну дь гу єш. Тіль ки і всти гай пред -
ме ти вчи ти, тан цю ва ти, спі ва ти, за -
йма ти ся спо р то м … В се це ви ма гає
не аби яких зу силь та ба жан ня. Та ми
ж всі ус пі ш ні сту де н ти і пе р шу се сію
не од мін но скла де мо вда ло.

Ан тон ГУ РІН,
сту дент І ку р су, ФЕФ.

Фі нан со вий ко н т ро лінг. Ні ме ць кий до свід

ККККоооонннн   ккккуууурррр сссс   ббббіііі   зззз   нннн еееесссс����   пппплллл аааа   нннн іііі вввв   ззззаааа   ввввееее   рррр   шшшш ееее   нннн оооо Ви всту пи ли 
в КНЕУ? – Ага! Ага!

Професор Штефан Діркес.
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По га ний той со л дат, який не мріє
ста ти ге не ра лом, так са мо, як і той
шко ляр, ко т рий не мріє ста ти сту де н -
том пре сти ж но го ви шу. 

Ще з де в’я то го кла су я мрі я ла про

вступ до 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, то го за кла ду, який се -
ред пре сти ж них еко но мі ч них ву зів ви -
со чіє Еве ре с том, пи ша ю чись ака де мі -
ч ні с тю тра ди цій, су зі р’ям сві тил ви -
кла да ць ко го скла ду, де мо к ра ти з мом
та ін те ле к том сту де нт с т ва. Про ФЕФ
бо я лась на віть і мрі я ти, хо ча все ро би -
ла для то го щоб са ме на цьо му фа ку -
ль те ті оде р жа ти ви щу осві ту. І ось,
прой шо в ши че рез усі ко ла “а бі ту рі є -
нт сь ко го пе к ла”, я стою пе ред го с тин -
но від кри ти ми две ри ма сту де нт сь кої
сі м’ї ФЕФ, та ще й в яко с ті не про с то
сту де н т ки, а ста ро сти гру пи.

У тра ди цій ний День знань, пер шо -
ку р с ни ків уро чи с то при ві та ли із на бут -
тям ста ту су сту де н та КНЕУ, а ста ро -
стам пер шо го ку р су ФЕФ ви па ла
честь від чу ти дух сту де нт с т ва ще до
по свя ти: з іні ці а ти ви про ф бю ро ФЕФ
бу ло ор га ні зо ва но збо ри ста ро ст, щоб
кра ще по зна йо ми тись, бу ти в ку р сі
всіх фа ку ль тет сь ких справ. Нам по яс -
ни ли, що ми, як ста ро сти, зі сво ї ми ко -
ле га ми� про ф г ру по р га ми по ви нні до -
по мо г ти сту де н там� пе р шо ку р с ни кам
вли ти ся в дру ж ну сі м’ю фа ку ль те ту.

З пе р ших ти ж нів ве ре с ня про ф бю -
ро ФЕФ по стій но опі ку єть ся пер шо ку -
р с ни ка ми, три ма ю чи під ко н т ро лем
ро бо ту ста ро ст та про ф г ру по р гів,
зна йо м ля чи їх із тра ди ці я ми фа ку ль -
те ту. 

Пе р шим кро ком став спі ль ний по хід
до му зею КНЕУ, де пе ред ста ро ста ми
від кри ли ся сла в ні сто рі н ки історії на -
шо го на вча ль но го за кла ду. Змі с то в на
роз по відь екс ку р со во да ви кли ка ла
го р дість в ду ші ко ж но го, адже ста ти
сту де н том та ко го сла ве т но го на вча -
ль но го за кла ду не аби яка честь. Ми з
за хо п лен ням слу ха ли ці ка ву ін фо р ма -
цію, від кри ва ю чи для се бе но ві сто рі -
н ки іс то рії пре сти ж но го еко но мі ч но го
ву зу Укра ї ни.

Се р йо з ною за яв кою пер шо ку р с ни -
ків є те, що 1 жо в т ня ми пре зе н ту є мо
ра зом із ста р ши ми ко ле га ми свій пе -
р ший фе с ти валь “У с пі ш ний пер шо ку -
р с ник”. За про шу є мо і вас при йти та
під три ма ти на ші по чи нан ня. Ад ре са
не змін на – Кон це р т ний зал КНЕ У.

Хо че мо та кож по від оми ти, що 8 ве -
ре с ня бу ли про ве де ні збо ри ста ро ст
та про ф г ру по р гів 1 ку р су, де бу ло об -
ра но сту де нт сь ко го ке рі в ни ка ку р су,

ке рі в ни ків по то ків. До на шої “а д мі ні с -
т ра ти в ної вер хі в ки” увійш ли: Ма рі не
Са р кі сян (16 гру па, сту де нт сь кий ке -
рі в ник ку р су),
Ан д рій Си ро -
вой сь кий (4
гру па, сту де -
нт сь кий ке рі в -
ник 1 по то ку),
Ві к то рія Ли си -
ци на (5 гру па,
сту де нт сь кий
ке рі в ник 2 по -
то ку), Ка те ри -
на На у м чак
(12 гру па, сту -
де нт сь кий ке -
рі в ник 3 по то -
ку), На та лія
Ри бо нчук (15
гру па, сту де -
нт сь кий ке рі в -
ник 4 по то ку),
Да рія Шо с так
(18 гру па, сту -
де нт сь кий ке -
рі в ник 5 по то -
ку). “Ке рі в ни -
ц т во І ку р су”

обі цяє не зни жу ва ти те м пу і на да лі,
на ма га ю чись зро би ти сту де нт сь ке
жит тя змі с то в ним та ці ка вим.
Про ф бю ро фа ку ль те ту ба жа є мо на -
сна ги та тво р чих ус пі хів, га ра н ту є мо
свою під три м ку та іні ці а ти в ність!!!

Да рія ШО С ТАК,
сту де н т ка І ку р су, ФЕФ.

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦЯ

………… ММММ ииии   ннннаааа   ФФФФЕЕЕЕ   ФФФФ іііі………… !!!! !!!! !!!!

Зву чить мо ж ли во па ра до к са ль но в
на шу епо ху то та ль но го ди к та ту мо ди
та сво бо ди одя га ти ся так, як до зво ля -
ють смак та га ма нець,  го во ри ти про
ді ло вий дрес�код. Але, на мій по гляд,
факт за ли ша єть ся фа к том: ви со ко му
ді ло во му ети ке ту та тра ди ці ям за гро -
жує за бут тя.  

Хо чу по ве р ну ти ся до пе ред істо рії
на пи сан ня ці єї стат ті та зу пи ни ти ся  на
двох  по ді ях. Пе р ша, ми ну ло го ве ре с -
ня йду чи на ле к цію я під ні ма ла ся  схо -
да ми го ло вно го ко р пу су на шо го Уні -
вер си те ту слі дом за ді в чи ною, вва -
жаю що сту де н т ко ю. Від стань між на -
ми до зво ли ла по ба чи ти де які не при -
стой ні (на мій по гляд) ча с ти ни її  ни ж -
ньої бі ли з ни. Я при ско ри ла хо ду і об -
га ня ю чи ді в чи ну ти хе нь ко про це її
ска за ла для то го, щоб во на ви пра ви ла
цей не до лік сво го одя гу. Але у від по -
відь я по чу ла, що це зо всім не не до лік,
а що са ме так  вдя га ти ся мо д но.  Дру -
га по дія – це роз мо ва зі ста р шим ко -
ле гою з при во ду йо го асо ці а цій з пля -
жем  та  про хан ня у дру ж ній бе сі ді,
по�жі но чо му по ра ди ти мо ло дим  спе -
ці а лі с там змі ни ти свій ді ло вий імідж.
Ме ні зга да лись свої сту де нт сь кі ро ки,
і те, як один з мо їх ви кла да чів до сить
су во ро ви хо ву вав нас (ді в чат) з при -
во ду на шо го зо в ні ш ньо го ви гля ду та
на шо го по всяк ден но го одя гу.

І вже сьо го дні, ма ю чи не ма лий ви -
кла да ць кий стаж, я вва жаю, що ви хо в -
на фу н к ція уні вер си тет сь ких ви кла да -
чів та ка ж ва ж ли ва, як і на вча ль на, то -
му що ми ви пу с ка є мо у світ бі з не су не
тіль ки га р них спе ці а лі с тів, але й осо -
би с то с тей, які  по ви нні вмі ти ство ри ти
га р мо нію сво го зо в ні ш ньо го ви гля ду
та ді ло вих яко с тей. 

Кла си ч ні  ді ло ві  ан г лій сь кі, фра н цу -
зь кі, ра дян сь кі тра ди ції  за ро джу ва -
лись у шкі ль но му се ре до ви щі (на яв -
ність обо в’я з ко вої фо р ми одя гу для
усіх шко ля рів). Де які з них збе ре г ли ся
й до ни ні і не втра ти ли сво єї ак ту а ль -
но с ті, то му що на вча ють роз мі р ко ву -
ва ти та кри ти ч но  ста ви тись до цьо го
до сить ва ж ли во го бо ку люд сь кої куль -
ту ри. 

Чи змо жуть про фе сі о на ли се р йо з -
но сприй ма ти пар т не ра, як що він при -
їде на пе ре го во ри в шо р тах на “Фе р -
ра рі”? Я ще і ще раз хо чу під кре с ли ти
вплив ді ло во го одя гу на ре зуль та ти
ро бо ти ме не дже ра та до ві ру до ньо го.

Наш одяг – це як ме седж без слів
про ви ра жен ня на шої ін ди ві ду а ль но с -
ті: хто ми, чим за йма є мо ся, який со ці -
ум пред ста в ля є мо. Це на ша тво р чість,
за до по мо гою якої ми ство рю є мо ав -
то по р т рет, де зна хо дять ві до бра жен -
ня наш на стрій, рі вень ам бі цій та ін те -
ле к ту. Змі ни ти та від ко ре гу ва ти свій
зо в ні ш ній ви гляд са мо стій но до сить
важ ко, це так са мо аби ми пе ре гля ну -
ли свої ети ч ні та мо ра ль ні цін но с ті.

До сить ча с то га р ні спе ці а лі с ти за
ра ху нок одя гу спо тво рю ють свій ді ло -
вий імідж та ре пу та ці ю. Со ці о ло ги,
пси хо ло ги, мо де ль є ри, сти лі с ти, імі -
дж мей ке ри  пра цю ють над тим, щоб
одяг не ство рю вав тра гі ч них впли вів.

Ри зи ку ю чи зда ти ся не ці ка вою, все
ж та ки хо чу роз по ві с ти ши ро ко му ко лу
чи та чів про ті ви мо ги, які іс ну ють в бі -
з не сі сто со в но на шо го зо в ні ш ньо го
ви гля ду. Ви мо ги ці по трі б но зна ти, то -
му що зо в ні ш ній ви гляд, не за ле ж но
від на шо го ба жан ня, впли ває на ре -
зуль та ти ро бо ти. 

У на шо му уні вер си те ті мо ж на ви ді -
ли ти де кі ль ка груп про фе сій зі спе ці а -
ль ним ді ло вим дрес – ко дом: спе ці а лі -
с ти (опе ра то ри ЕВМ і про гра мі с ти,
спів ро бі т ни ки бу х га л те рії, ка н це ля рії,
бі б лі о те ки, ін же не р но – тех ні ч ні пра -
ців ни ки), пред ста в ни ць кі про фе сії (ке -
рі в ни ц т во та ви кла да чі), сту де нт с т во.
Зви чай но слід роз рі з ня ти ви мо ги до
жі но чо го та чо ло ві чо го ді ло во го одя гу. 

ОС НО В НІ ВИ МО ГИ 
ДО ДІ ЛО ВО ГО ОДЯ ГУ спецІАЛІСТІВ

Ді ло вий одяг спе ці а лі с тів має бу ти
про с тим,  зру ч ним і стри ма ним. Оскі -
ль ки пред ста в ни ки ці єї гру пи ча с ті ше
всьо го пра цю ють у ву зь ко му ко лі сво їх
спів ро бі т ни ків. До їх одя гу не ви су ва -
ють су во рих ви мог, а на слі ду ван ня
кла си ч но го сти лю зав жди під кре с лить
га р ний смак.  Від су т ність чі т ких ви мог,
не пе ред ба чає, що ви бу де те но си ти
фу т бо л ки та джи н си, ко ро те нь кі спі д -
ни ці та об ля га ю чі три ко та ж ні плат тя,
роз пу ще не до в ге во лос ся та де ше ву,
яс к ра ву бі жу те рі ю. Імідж ді ло вої жі н -
ки�спе ці а лі с та ха ра к те ри зу єть ся де лі -

ка т ні с тю, врі в но ва же ні с тю, гі д ні с тю,
при ваб ли ві с тю, на дій ні с тю. Пря мі та
на пів об ля га ю чі плат тя та жа ке ти, то н кі
ше р с тя ні ко ф ти, плат тя�ко с тю ми спо -
кій них ко льо рів, шо в ко ві блу зи, ту флі
про с тої фо р ми на се ре д ньо му ка б лу -
ку, еле га н т ні ша р фи та ша лі, які с ні ак -
се су а ри, аку ра т ні за чі с ки, об ме же ний
ма кі яж, що під кре с лює при ро д ну кра -
су. По�ді ло во му, але не хо ло д но, ви -
шу ка но, але не ну д но: чі т кі про по р ції,
м’я кий си лу ет – збе ре жуть га р мо нію і
до по мо жуть ско н це н т ру ва тись на го -
ло вно му. 

Чо ло ві чий га р де роб спе ці а лі с тів –
це од но тон ні або не яс к ра ві під жа ки в
клі ти н ку та сму ж ку, сві т лі со ро ч ки, які с -
ні ту ф лі. Ба жа но не одя га ти яс к ра ві
під жа ки, три ко таж з ін те н си в ним ма -

лю н ком, фу т бо л ки, спор ти в не взут тя,
яс к ра ві но с ки та га л с ту ки. Сво їм ви гля -
дом чо ло ві ки по ви нні ство рю ва ти імідж
ав то ри те т них, про фе сій них, роз су д ли -
вих і дру же лю б них спів ро бі т ни ків. 

Ви зна ча ю чи імідж пра ців ни ків
пред ста в ни ць ких про фе сій (ке рі в ни ц -
т во та ви кла да чі)  ска же мо сло ва ми
Л.Бра у на: “Во ни по ви нні в будь� якій
си ту а ції ру ха ти ся з гра ці єю та гі д ні с -
тю, збе рі га ю чи по вну впе в не ність у
со бі, від чу ва ти се бе га р но одя г не ни -
ми і не ва га ти ся, що їх під го то в ка не
на від по ві д но му рі в ні”.

ОС НО В НІ ВИ МО ГИ 
ДО ДІ ЛО ВО ГО ОДЯ ГУ

ПРЕД СТА В НИ ЦЬ КИХ ПРО ФЕ СІЙ
1. Одя га ти ся так, як ті, ким ви на ма -

га є тесь ста ти:
��не мо ж на два дні під ряд хо ди ти в

од но му й то му ж одя зі,
��за бо ро на на три ко та ж ні та в’я за -

ні ви ро би,
��за бо ро на зні ма ти жа кет або під -

жак,

2. Кон се р ва ти в ний ді ло вий
одяг;

3. До ро гий та які с ний;
4. Прак ти ч ний;
5. Уні вер са ль ний;
6. Еле га н т ний:
��про с то та конс тру к ції,
�� без пе ре ш ко д на мо ж ли -

вість ру ху,
�� ви ко ри с тан ня не бі ль ше

2�х ко льо рів,
��за бо ро на  яс к ра во го одя гу,
�� тіль ки од на при мі т на де -

таль.

СТА Н ДА Р ТИ  ЧО ЛО ВІ ЧО ГО
ДІ ЛО ВО ГО  ОДЯ ГУ

Ві до мі гу ру  ді ло во го дрес –
ко ду для чо ло ві ків за зна ча ють,
що остан нім для то го, щоб під -
три ма ти свій пе р со на ль ний по -
зи ти в ний рей тинг в ав то ри те т -
но му про фе сій но му се ре до ви -
щі ні в яко му ра зі у ви бо рі одя гу
не мо ж на ко ри с ту ва ти ся по ра -
да ми жі нок, або ж чо ло ві ків –

мо де ль є рів. Жі но чий під хід  ви зна чає
най важли ві ший фа к тор – вра жен ня, яке
жі н ка на ма га єть ся спра ви ти на ото чу ю -
чих, то му в жі но чо му одя зі до сить ба га -
то об ман них де та лей – си м во лів.  Чо ло -
ві ки – мо де ль є ри, які са мі до сить ча с то
хо ті ли б бу ти жі н ка ми і яких не так ці ка -
вить чо ло ві чий одяг, як ті, хто йо го но -
сить, на ма га ють ся  не сті ль ки одя г ти,
скі ль ки роз дя г ти чо ло ві ків. Та ке вра -
жен ня скла да єть ся  пі с ля пе ре гля ду по -
ка зів чо ло ві чої мо ди в рі з них кра ї нах сві -
ту за остан ні ро ки.

По ве р та ю чись до по рад  гу ру ді ло -
во го дрес – ко ду для чо ло ві ків від мі ти -
мо їх на ма ган ня під три ма ти кла си ч ні
під хо ди, то му що са ме во ни най бі ль -
ше від по ві да ють об ра зу  лю ди ни за -
йня тої спра вою і за до во ль ня ють ви -
мо ги ко м фо р т но с ті, прак ти ч но с ті та
уні вер са ль но с ті.

КО ЛІР: 
Чо р ний – це  ата ку ю чий ко лір, який

з ви ко ри с тан ням од ні єї яс к ра вої де -
та лі (кра ва т ки) ство рює ав то ри те т -
ний, вла д ний імідж.

Те м но�си ній і йо го від ті н ки – кла -
си ч ний, з ви ко ри с тан ням со ро чок і
кра ва ток в тон ство рює імідж – до ві -
ри; з бі ли ми со ро ч ка ми – офі цій ний
імідж. 

Сі рий – ко ре к т ність та ви шу ка ність,
уні вер са ль ний для ство рен ня стри ма -
но го кла си ч но го імі джу.

Сві т ло�сі рий, беж – та кий не ве ли -
кий ви бір ко льо рів для те п лих се зо нів. 

Слід від мо ви тись від ек зо ти ч них  і
ек с т ра ва га н т них від ті н ків.

Ко с тюм у клі ти н ку та сму ж ку – не
ба жа но вдя га ти ко с тю ми з ін те н си в -
ною та ве ли кою клі ти н кою і сму ж кою ,
пе ре ва гу від да вай те глу хим від ті н -
кам. Це іде а ль ний ро бо чий ко с тюм,
який но сять вдень, з од но тон ни ми со -
ро ч ка ми і шка р пе т ка ми, з чо р ни ми
або ко ри ч не ви ми ту ф ля ми.

КО ЛЬО РО ВА ФО Р МУ ЛА 
ЧО ЛО ВІ ЧО ГО  ДІ ЛО ВО ГО

ДРЕС�КО ДУ = ОД НО ТО НІСТЬ +
МА ЛЮ НОК + ОД НО ТОН НІСТЬ

Це озна чає, що мо ж на по єд на ти
од но тон ний ко с тюм і со ро ч ку та кра -
ва т ку з ма лю н ком; ко с тюм з ма лю н -
ком ( клі ти н ка та сму ж ка)  та кра ва т ку,
од но тон ну со ро ч ку. Зви чай но мо ж на
за ли ши ти  5 %  на ви бір ін ших ва рі а цій
ком бі на цій одя гу, але тут  слід за ува -
жи ти, що са ме во ни ви ма га ють тон ко -
го сма ку, ве ли ко го до сві ду.

ФА СОН  КО С ТЮ МУ:
Од но бо р т ний під жак – най кра щий

кла си ч ний ви бір. Це мо же бу ти ан г -
лій сь кий, єв ро пей сь кий або аме ри -
кан сь кий крій. Для іде а ль них чо ло ві -
чих фі гур – тра пе це по ді б ний під жак з
ни зь кою за сті б ко ю.  Для не ви со ких
чо ло ві ків – за сті б ка по ви нна бу ти ви -
щою (три – чо ти ри ґу дзи ки).  Ве ли ким
чо ло ві кам ре ко ме н ду ють одя га тись у
під жа ки на пів при та ле но го си лу ету
(ан г лій сь кий крій). 

ЦІКАВО

“А П Г РЕЙД”* ділового дрес�коду

*Ап г рейд –  те р мін, що ви ко ри с то ву -
єть ся в ІТ – се ре до ви щі; озна чає оно в -
лен ня, мо де р ні за ці ю.

Ось зно ву ве ре сень – по ча ток та про до в жен ня сту де нт сь ко го на -
вчан ня. Зно ву сті ни на шо го Уні вер си те ту на по в нить сту де нт сь кий
га мір пе ре рв та ле к цій ний  ше піт, роз мі ре ний ви кла да ць кий ре чи та -
тив, за пі з ні лий сту кіт ка б лу ків сту де н тів які по спі ша ють на ле к ції та
се мі на ри, та ти хі роз мо ви за  ка вою в ка фе, не спі ш но кро ку ва ти муть
го с ті та ба ть ки в по шу ках не об хід них ка бі не тів. І зно ву в  ко ри до рах
бу дуть де фі лю ва ти сто ли ч ні та про ві н цій ні мо д ни ці та мо д ни ки, ви -
б ли с ку ю чи но вим вбран ням від ві до мих сві то вих та ві т чи з ня них ди -
зай не рів.

Початок. Закінчення на 10 стор.
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ДДДДееее   ссссяяяя ттттьььь   рррроооо   кккк іііі вввв   вввв ииии  тттт   ккккаааа   нннниииихххх   сссстттт ееее   жжжж   ккккаааа   ммммииии
“Скі фам” – 10 ро ків. На віть не зна є мо – ба га то це чи ма ло. По чи на -

ло ся все з зу стрі чей в рі з них ау ди то рі ях КНЕУ, чаю, за ва ре но го ки п’я -
ти ль ни ком в три лі т ро вій ба н ці, од но �дво ден них ви ї з дів� ек с ку р сій. За -
раз це на ба га то бі ль ше ніж про с то ту ри с ти ч ний клуб. До сить зга да ти
про тво р чі ве чо ри, які з ча сом да ли по ча ток ба га то ти ся ч ним фе с ти ва -
лям “Е т но е во лю ці я” та “Три піль сь ке ко ло”. Ство ре ний з без ме ж ною
лю бо в’ю пре кра с ни ми лю дь ми, клуб жи ве і роз ви ва єть ся у рі з них на -

пря мах. Прак ти ч но ко ж но го ти ж ня під час ча ю вань тут на ро джу ють ся
пла ни но вих екс ку р сій, ви ї з дів, екс пе ди цій, по хо дів, ар хе о ло гі ч них
роз ко пок, во ло н тер сь ких, еко ло гі ч них, бла го дій ні про е к тів. Вже тра -
ди цій ни ми ста ли кі но по ка зи, те а т ра ль ні по ста но в ки, тво р чі ве чо ри,
зу стрі чі з ці ка ви ми лю дь ми.  Клуб став не від’ єм ною ча с ти ною жит тя
ба га тьох лю дей, має ві р них дру зів, які є йо го ду шею, а йо го се р це зав -
жди від кри те для но вих зу стрі чей.

Се ред
не схо дже них
до ріг од на —

моя

Га зе та ту ри с ти ч но го клу бу “Скі фи” КНЕУ

Как в ре а ль ной жи з ни про и с хо дит
встре ча этих же ла ний? У нас есть пред -
ста в ле ние, что та кое “хо ро ша я” ра бо та,
и ка ж дый мо жет бо лее� ме нее то ч но
опи сать, че го он ожи да ет от ме с та ра -
бо ты, са мо го про цес са тру да и ра з ме ра
во з на г ра ж де ния за его ре зуль тат. Но
при хо дя щий на со бе се до ва ние вче ра ш -
ний вы пу с к ник ча ще все го не име ет по -
ня тия (или ис ка жен ное понятие) о том,
че го имен но ожи да ет от не го по те н ци а -
ль ный ра бо то да тель. По след с т вия это -
го не по ни ма ния мо гут быть ра з ны ми –
от каз в тру до у с т рой с т ве, уво ль не ние в
те че ние ис пы та те ль но го сро ка, сло ж но -
с ти в ка рь е р ном про д ви же нии и про -
фес си о на ль ном ро с те, сло ж но с ти в от -
но ше нии с ру ко во ди те лем и ко л ле га ми.
При чин мо ж но на звать не ско ль ко. Во� -
пе р вых, ра бо та в би з нес� ко м па нии в ко -
р не от ли ча е т ся от про цес са обу че ния, к
ко то ро му за не ско ль ко лет при вы ка ет
сту дент, и от но ше ния, ко то рые скла ды -
ва ю т ся ме ж ду ко л ле га ми и с ру ко вод с т -
вом от ли ча ю т ся от от но ше ний в сту де н -
че с ком ко л ле к ти ве и от но ше ний с пре -
по да ва те ля ми. И ко г да вче ра ш ний сту -
дент при хо дит на ра бо ту, ча с то пе ре но -
сит при вы ч ные ме то ды об ще ния в но -
вую об ста но в ку, а это бо ль шая оши б ка.
Дру гая про бле ма – за вы шен ные ожи да -
ния и ам би ци и. Ино г да вы пу с к ни ки не
со г ла ша ю т ся на ра бо ту, да же очень пе -

р с пе к ти в ную, ес ли это не ме не дже р с -
кая по зи ци я. При этом уто ч ня ю щие во п -
ро сы ме не дже ра по пе р со на лу мо гут
по ка зы вать, что ка н ди дат не то ль ко не
мо жет об ъ я с нить, по че му он не мо жет
вы по л нять ра бо ту ру ко во ди те ля, но да -
же не по ни ма ет, в чем спе ци фи ка ра бо -
ты ме не дже ра в от ли чие от ра бо ты спе -
ци а ли с та, ка ки ми ком пе те н ци я ми обя -
за те ль но до л жен об ла дать ме не джер и
как эти ком пе те н ции в се бе ра з вить. Ко -
не ч но, вче ра ш не го сту де н та мо ж но по -
нять – он вло жил мно го уси лий (и, за ча -
с тую, средств) в свое об ра зо ва ние и хо -
чет бы с т ро по лу чить “во з в рат ин ве с ти -
ций”.  Он не хо чет “на чи нать с ма ло го”,
что бы ра з вить ус пех, а хо чет все го и
сра зу. Но по зи ция ра бо то да те ля по это -
му во п ро су – ина я. Еще один ва ж ный
во п рос свя зан с  вы бо ром  ме с та ра бо -
ты. К вы бо ру на до по дхо дить вни ма те -
ль но, и не де лать его то ль ко по вне ш ним
при зна кам: ра бо та – это не то ль ко уро -
вень опла ты и ко м фо р т ные усло вия тру -
да, это та к же еще и ко р по ра ти в ная
куль ту ра, цен но с ти, ко то рые мо гут ока -
зать ся чу ж ды ми. Есть це лый ряд до ста -

то ч но из ве с т ных ком па ний, куль ту ра
тру до вых от но ше ний в ко то рых на сто -
ль ко сло ж на, что со т ру д ни ки не за де р -
жи ва ю т ся там бо лее не ско ль ких ме ся -
цев. Су ще с т ву ют ра з ли чия, и очень су -
ще с т вен ные, в сти лях ра бо ты в за па д -
ной и в укра и н с кой ком па нии: в сти ле
ме не дж ме н та, в спе ци фи ке тре бо ва -
ний, вы д ви га е мые к пе р со на лу. И все
это же ла те ль но учи ты вать еще до при -
ня тия ре ше ния о ме с те ра бо ты.

Се го д ня ш няя про гра м ма об ра зо ва -
ния об ъ е м на и да ет не об хо ди мые те о -
ре ти че с кие зна ния в сфе ре вы б ран ной
сту де н том про фес си и. Но, к со жа ле -
нию, сту де н ту сло ж но озна ко мить ся с
прак ти че с кой сто ро ной – про гра м ма
ста жи ро вок и прак тик на про и з вод с т ве
ли бо бе д на, ли бо но сит фо р ма ль ный
ха ра к тер, и лишь не м но гие ком па нии
име ют се рь е з ные про гра м мы со т ру д -
ни че с т ва с ВУ За ми, ко г да ста р ше ку р с -
ник мо жет по про бо вать се бя на ре а ль -
ном ра бо чем ме с те.  При этом ра бо то -
да тель не хо чет до л го ждать, по ка но ви -
чок со ри е н ти ру е т ся в том, как при ло -
жить по лу чен ные зна ни я. Вы пу с к ни ку

на до в ко ро т кий срок со ри е н ти ро вать ся
в но вой для не го би з нес� сре де и
осво ить но вые для не го прак ти че с кие
на вы ки.

И на ко нец, во п рос ра з ви тия ка рь е ры
и про фес си о на ль но го ро с та. Ка кие
ожи да ния у ра бо то да те ля от со т ру д ни -
ка, что зна чить быть ус пе ш ным со т ру д -
ни ком,  как пла ни ро вать свою ка рь е ру,
как стать ме не дже ром, и на ско ль ко ре а -
ль но стать топ� ме не дже ром? Это во п -
ро сы, ко то рые обы ч но во л ну ют вы пу с к -
ни ков. Би з нес – это на у ка, и на до знать
его пра ви ла. Ра бо та в усло ви ях со в ре -
мен ной эко но ми ки, в со в ре мен ных ор -
га ни за ци ях  по дчи не на опре де лен ным
за ко нам. Есть та к же за ко ны ры н ка тру -
да.  И ес ли сту дент ус пе шен в обу че нии,
то, бе зу с ло в но, он мо жет при влечь вни -
ма ние ра бо то да те ля. Но для то го, что бы
из вче ра ш не го сту де н та стать ус пе ш -
ным со т ру д ни ком, на до при ло жить
опре де лен ные уси лия, и гла в ное – по -
лу чить не ко то рые зна ния из прак ти че с -
кой сфе ры. Для по мо щи на шим вы пу с к -
ни кам в ре ше нии сто я щих пе ред ни ми
во п ро сов пси хо ло ги че с кая слу ж ба

пред ла га ет пи ло т ный про ект би з нес� ку -
р са, це лью ко то ро го яв ля е т ся осво е ние
пра вил и пси хо ло гии би з не са, по ни ма -
ние фу н к ци о ни ро ва ния со в ре мен ной
ор га ни за ции, вы ра бо т ка уме ний вхо ж -
де ния в ра бо ту по сле обу че ния ма к си -
ма ль но бы с т рым и эф фе к ти в ным спо -
со бом. Для со т ру д ни че с т ва при гла ша е -
т ся М.Зе ле н ко ва, ко то рая в те че ние 7
лет ра бо та ла на до л ж но с ти Ди ре к то ра
по пе р со на лу и во з г ла в ля ла ка д ро вую
слу ж бу Гру п пы ком па нии “ФО К С Т РОТ”.
Для про ра бо т ки пред ла га ю т ся те мы:
“О со бен но с ти со в ре мен ной ор га ни за -
ции, ко р по ра ти в ная куль ту ра и би з нес –
от но ше ни я”, “По иск ра бо ты: по ста но в ка
це ли по ис ка, по дго то в ка ре зю ме, ис то -
ч ни ки и ме то ды по ис ка. Пра ви ла про хо -
ж де ния ин те р вью при при еме на ра бо -
ту”, “За к лю че ние тру до во го со г ла ше -
ния. Что та кое “пси хо ло ги че с кий ко н т -
ракт”, “А да п та ция в ко л ле к ти ве. Пси хо -
ло ги че с кая и про фес си о на ль ная ада п -
та ци я”, “Вы с т ра и ва ние от но ше ний в ко -
ман де и с ру ко вод с т вом. Ли дер с т во и
ко ман д ная иг ра”, “Как стать ме не дже -
ром: ком пе те н ции, ли ч но с т ные осо бен -
но с ти, ре ко ме н да ции по про гра м ме
про фес си о на ль но го ра з ви ти я”, “Мо ж но
ли стать топ� ме не дже ром: ре а ль ные
ис то рии и ле ге н ды;  от ли чие топ� ме не -
дже ра  от ме не дже ра сре д не го зве на;
ком пе те н ции; вы с т ра и ва ние от но ше -
ний ме ж ду соб с т вен ни ком би з не са и
топ� ме не дже ром”, “Ли ч но с т ные стра -
те гии ус пе ха. Ба зо вые ком по не н ты ус -
пе ха”.

Л. МУ ЗЫ Ч КО,
канд. пси хо л. на ук, кон су ль тант,

М. ЗЕ ЛЕ Н КО ВА, 
канд. пси хо л. на ук,

ру ко во ди тель про е к тов.

Для ко ре к ції не до лі ків фі гу ри ре ко ме -
н ду ють рі в ний під жак з ви со кою за сті б -
кою – га ра н то ва ний ва рі ант  під тя г ну то го
си лу ету (аме ри кан сь кий крій з чі т кою лі -
ні єю пле ча).

Дву бо р т ний  під жак – до сить ча с то
стрі м ко вхо дить у мо ду, але так са мо
стрі м ко стає не мо д ним і ство рює  для
сво го вла с ни ка імідж про ві н ці а ла. Ді -
ло вій лю ди ні цьо го до пу с ка ти не мо ж -
на. Крім то го, дво бо р т ні під жа ки по -
внять та зна ч но уко ро чу ють си лу ет. 

Крій брюк – кла си ч ний, тра ди цій -
ний (не ву зь кий та не роз ши ре ний).
Ма н жет на брю ках на дає ко с тю му кон -
се р ва ти в но го ви гля ду, але де що вко -
ро чує  си лу ет.

НАЙ КРА ЩІ ТКА НИ НИ – на ту ра ль ні:
шерсть, твіл, твід; си н те ти ч ні – не ре ко -
ме н ду ють, хо ча во ни не мнуть ся, але в

лі т ню по ру ро ку си ль но утри му ють за -
па хи і ви ма га ють до сить ре те ль но го до -
гля ду (чи щен ня). 

СТИ ЛЬ НІ ДРІ Б НИ ЦІ
��Чи мо ж на но си ти під жак роз сті б ну -

тим? ТАК! У трьох ви па д ках.  Ко ли під -
жак од но бо р т ний. В не офі цій ній об ста -
но в ці, в се ре до ви щі сво їх ко лег і спів ро -
бі т ни ків. Ко ли під під жа ком є жи лет.

��Роз сті б ну тий ни ж ній ґу дзик на під -
жа ку до пу с ка єть ся тіль ки ко ли ви си ди -
те.

��Ма н жет со ро ч ки по ви нен на 1—1,5
сантиметри ви гля да ти з�під ру ка ва під -
жа ка.

�� Ак се су а ри кон се р ва ти в них від ті н -
ків чо р но го та ко ри ч не во го ко льо ру.

��Го дин ник, як що він до ре ч ний.

ПО РА ДИ ЩО ДО ЄВ РО ПЕЙ СЬ КО ГО 
ДРЕС�КО ДУ  від  Анн – Ма рі Са бат
(The International Herald Tribune,

Weekend  Journal. Europe. – January 11 –
13, 2008. –  P.W5.)

��Чо ло ві кам не но си ти бі ль ше трьох
ста ту с них ак се су а рів, і слід ку ва ти, щоб
во ни бу ли ви со кої яко с ті (ре мінь, об ру ч -
ка, го дин ник).

��Слід ку ва ти, щоб со ро ч ка бу ла га р -
но ви пра су ва на ( на віть як що це со ро ч -
ка, яку мо ж на не пра су ва ти).

��Слід ку ва ти, щоб стрі л ка на брю ках
бу ла  без до ган но ю.

�� Зна ти, що згі д но не пи са ним пра -
ви лам, у єв ро пей сь ких ком па ні ях вва -
жа єть ся: чим ви ще жі н ка під ня лась по
ка р’є р них схо ди н ках, тим більш сві т лі -
шо го ко льо ру мо же бу ти її  ко с тюм.

��Одя гай тесь так, ні би ви за йма є те у
сво їй ком па нії по са ду на де кі ль ка ра н гів
ви ще, ніж на спра в ді.

��На віть, як що на зу стріч  до зво ле но
при йти у джи н сах,  одя гай те ся  більш
уро чи с ті ше і фо р ма ль ні ше 

��Як що у вас є сум нів з при во ду не об -

хід но с ті кра ва т ки, одя г ніть її. Ви зав жди
змо же те її зня ти. Але ж ви не змо же те її
одя г ти, як що за ли ши те вдо ма.

СТО РІ Н КА ЦІ КА ВО ГО ЕТИ КЕ ТУ
ЧО ЛО ВІ КИ ТЕЖ БУ ВАТЬ 

ВЕ РЕ Д ЛИ ВИ МИ
Один са к со нець при йшов до ма га -

зи ну і по про сив про дав ця со ро ч ку бу з -
ко во го ко льо ру. В ма га зи ні бу ло пред -
ста в ле но ши ро кий ви бір  со ро чок рі з -
них від ті н ків бу з ко во го ко льо ру, які й
бу ли за про по но ва ні по ку п цю. Але
остан ній був не за до во ле ний і ви ма гав
со ро ч ку бу з ко во го ко льо ру. Весь пе р -
со нал ма га зи ну до по ма гав у по шу ках
не об хід ної со ро ч ки. Че рез де який час
пе ред по ку п цем ле жа ли со ро ч ки від ні -
ж но – ро же во го до фі о ле то во го від ті н -
ків. Але наш по ку пець про до в жу вав на -
по ля га ти, щоб при не с ли са ме та ку со -
ро ч ку, яку він за мо в ляв. Вла с ник ма га -
зи ну не стри ма в ся і до сить не те р п ля че
ска зав по ку п цю: “ Як що ні од на з цих
со ро чок вам не під хо дить, то  ви ба ч те,
ми не мо же мо більш ні чим  до по мо г -
ти.” У від по відь са к со нець ска зав, що
він ба чив не об хід ну йо му со ро ч ку у ві т -
ри ні ма га зи ну. Йо му пі ш ли на зу стріч і
зня ли від по ві д ну со ро ч ку з екс по зи ці ї.

Пе ре да ю чи со ро ч ку про да вець з са р -
ка з мом від мі тив, що це бі ла со ро ч ка, а
по трі б на бу ла бу з ко ва. Про зву ча ла до -
б ро ду ш на від по відь са к со н ця: “ Але ж
бу ває і бі лий бу зок”.

Для тих чо ло ві ків,  ко го за ці ка ви ла ця
те ма,  хто пра г не ви гля да ти ви шу ка но
та до ско на ло у своє му про фе сій но му
се ре до ви щі, а зна чить зна ти про сти ль -
ні та ава н га р д ні ко с тю ми; ко лір та фо р -
му ко мі р ців со ро чок; ши ри ну, до в жи ну,
ко лір га л с ту ків та пла т ків для на гру д них
ка р ма нів; но с ків, взут тя, під бір  ді ло вих
ак се су а рів ре ко ме н ду є мо Ме рі Спіл лер
“Імідж чо ло ві ка”.

Маю на дію, що ви знай шли но ву і ко -
ри с ну ін фо р ма цію для се бе. Не знаю, чи
зда сть ся вам пе ре ко н ли вим, те що ви
про чи та ли і чи змо же те пе ре гля ну ти
свої по гля ди. Але в будь� яко му ви па д ку
я ба жаю вам вдо с ко на лю ва ти як зо в ні -
ш ній так і вну т рі шній світ,  роз ви ва ти
свій смак.

До зу стрі чі на шпа ль тах на шої га зе ти
про жі но чу та мо ло ді ж ну ді ло ву мо ду.

Л.П. ПЕ Т РА Ш КО, 
до цент ка фе д ри  

між на ро д но го ме не дж ме н ту.

“А П Г РЕЙД”* ділового дрес�коду
Закінчення. Початок на 9 стор.

КОНСУЛЬТУЄ ПСИХОЛОГ

Пси хо ло гия би з не са и ли ч но с т ные стра те гии ус пе ха
Се го д ня ка ж дый стре ми т ся иметь хо ро шую ра бо ту. Не про с то “ра бо ту”, а имен но “хо ро шу ю”.

По то му что это га ра н ти ру ет ста би ль ность, да ет во з мо ж ность ре шить ма те ри а ль ные во п ро сы и по -
ст ро ить свою жизнь в со о т вет с т вии со сво и ми ме ч та ми, со з да ет усло вия для са мо ре а ли за ци и. В
то же вре мя, лю бой ра бо то да тель же ла ет ви деть сре ди сво их со т ру д ни ков лу ч ших спе ци а ли с тов и
ме не дже ров – лу ч шее, что мо жет пред ло жить ры нок тру да. 

Как  по вы сить  ка рь е р ные  пе р с пе к ти вы  вы пу с к ни ка
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Яка ж іс то рія “Скі фів”? Як все по ча ло -
ся і роз ви ва лось? Ми ви рі ши ли що ні хто
не змо же  роз по ві с ти про клуб кра ще,
ніж ті, хто без по се ре д ньо очо лю вав йо -
го всі 10 ро ків. Сло во пре зи де н там: 

Олег Дре га ло, 
пе р ший пре зи дент клу бу,
не змін ний йо го ме то дист,

один із  за сно в ни ків 
Скі фів

“Як з’яв и лась ідея ство ри ти в КНЕУ
ту ри с ти ч ний клуб? Це був 1998 рік.
Са мі ро зу мі є те, кі нець де в’я но стих.
Ми то ді тіль ки всту пи ли на пе р ший
курс фі нан со во� еко но мі ч но го фа ку ль -
те ту КНЕ У. Як май бу т ні фа хі в ці� еко но -
мі с ти, ду же го с т ро від чу ва ли по тре бу
в ефе к ти в но роз ви ва ю чо му до звіл лі, а
не ли ше в за ди м ле них ди с ко те ках.
Про ту ризм ми то ді ще не ду ма ли. 

Хо ті ли ро би ти дис ку сій ний клуб,
пи са ти сті н га зе ти, сло вом,  за йма -
тись яко юсь ці ка вою “на пі в на у ко во ю”
ді я ль ні с тю. Спо ча т ку ко жен  ру ха в ся в
своє му ру с лі, але вже че рез кі ль ка мі -
ся ців на вчан ня, всі ми згу р ту ва лись
на вко ло Оль ги Ва ле н ти ні в ни Сту пак
– по мі ч ни ка де ка на ФЕФ. Нам по ща -
с ти ло, сло ва Во ло ди ми ра Ки ри ло ви -
ча на 1 ве ре с ня – “ця лю ди на бу де те -
пер ва шою ма мо ю” ви яви ли ся більш
ніж влу ч ни ми. Вла с не, кон це п ція на -
шої ор га ні за ції в фо р ма ті ту р к лу бу
теж на ле жить їй. Во на ж по стій но не -
сла на со бі ле во ву ча с т ку ту р бот, по -
в’я за них зі ство рен ням “Скі фів”.

Пе р ші збо ри� ча ю ван ня при зна чи -
ли на че т вер, 1 кві т ня в чи та ль ній за лі
ФЕФ (за раз у то му при мі щен ні де ка -
нат ФЕФ). І да та, і фо р мат нам ду же
спо до ба лись. Пра в да де які лю ди,
про чи та в ши ого ло шен ня, сприй ня ли
ідею ча ю ван ня в біб ліо те ці як пер шо -
кві т не вий ро зі граш. З то го ча су цю
да ту ми вва жа є мо днем на ро джен ня
клу бу. А на пер шо кві т не вих збо рах
по ста но ви ли, що зби ра ти ме мось так
що че т ве р га. Пе р ший ви їзд з но чі в -
лею в на ме тах за пла ну ва ли на ту ри с -
ти ч ну гу мо ри ну в ліс бі ля Бо я р ки. Ки -
їв сь кі ту ри с ти ор га ні зо ву ють цей за -
хід вже бі ль ше 30 ро ків. Спа ль ни ків
не бу ло, бра ли ко в д ри, ді ли ли на кі -
ль кох лю дей. Па м’я таю що ду же
змерз, але чу дом не за хво рів. Насту -
п ні ви хі д ні по їха ли на екс ку р сію в Ки -
та є во� Пи ро гів і так май же що ти ж ня.

Лі том ви рі ши ли по пли в ти на ка та -
ма ра нах в пе р ший спра в ж ній ба га то -

ден ний по хід. Ма р ш рут про ля -
гав по над зви чай но га р ній рі ч ці
Стри па на Те р но пі ль щи ні, а по -
тім по Дні с т ру. Цей пе р ший по хід
за па м’я та в ся на все жит тя. За м -
ки, хра ми, пре кра с на при ро да,
чу до ва ком па нія, ні кра п лі до щу
за 14 днів, спів пта хів, дзю р чан -
ня на пів гір сь кої рі ч ки, мо ре ні ч -
них сві т ля ч ків – все вра жа ло і за -
хо п лю ва ло! Від побаченої краси
у нашої групи  і з’яв и ла ся на зва
“Скі фи” — на честь сла в но го ма -
н д рі в но го на ро ду, який жив на
те ри то рії Укра ї ни.

Во се ни про до в жи ли зби ра -
ти ся по че т ве р гах в ау ди то рії
023 (за раз там бі з нес� ін ку ба -
тор), а на ви хі д ні ро би ти ви ї з -
ди та екс ку р сі ї. По сту по во ви -
кри с та лі зу ва лась кон це п ція,
чи то мі сія клу бу – кра са, га р -
мо ній ний роз ви ток, по пу ля ри -
за ція здо ро во го спо со бу жит -

тя че рез ту ризм та ін ші за хо ди. Да -
ва ти аль те р на ти ву ін шо го, здо ро -
во го, роз ви ва ю чо го до звіл ля то ді
не бу ло та ким мо д ним як за раз. Та
й ту ризм те пер лю дь ми кра ще
сприй ма є ть ся. 

На сту п но го лі та по тій же р. Стри -
пі про ве ли на у ко ву еко ло гі ч ну екс -
пе ди цію “Ма лим рі ч кам – чи с ту во -
ду!”. Пе ред цим роз би ли ся на мі ні� -
гру пи, на рі з них ка фе д рах КНЕУ зі -
бра ли за вдан ня (на при клад, ка фе д -
ра пси хо ло гії за про по ну ва ла до слі -
ди ти пси хо ло гію ма лих груп, ка фе д -
ра укра ї н сь кої мо ви та лі те ра ту ри –
мі с це ві ді а ле к ти, ка фе д ра РПС –
еко ло гі ч ну си ту а цію та ту ри с ти ч но
ре к ре а цій ний по те н ці ал ре гі о ну – і
так 10 за вдань). Звіт по екс пе ди ції
пе ре да ли в Тер но піль сь ку об л де р -
жа д мі ні с т ра цію, пі с ля чо го бу ли за -
про ше ні  в  м. Те р но піль на уро чи с те
за сі дан ня, на яко му спі ль но об го во -
рю ва ли де які із за зна че них на ми
про блем.

Взи м ку про во ди ли тво р чі ве чо ри –
укра ї н сь ко го та ро сій сь ко го ро ма н су,
чи тан ня по езії, зу стрі чі з ві до ми ми
лю дь ми. Ко ли пе ре йш ли на тре тій
курс, ек ва тор свя т ку ва ли всім клу бом
– зро би ли в “Гри н ві чі” ди с ко те ку в
сти лі “е к ва тор”, пі з ні ше – ди с ко те ку в
сти лі 70�их.

На пе р ші ар хе о ло гі ч ні роз ко п ки
(об’ єкт “Мо ло хів бу гор”) по їха ли на
Чи ги ри н щи ну. Це Чер ка сь ка об ласть,
бі ля с. Су бо тів. По тім бу ли роз ко п ки
Три піль сь кої куль ту ри в се лах Пе ка рі
та Та ль я н ки. Пі з ні ше по зна йо ми ли ся
з під во д ни ми ар хе о ло га ми з уні вер -
си те ту Ше в че н ка. Про тя гом ро ку
про во ди ли в ба сей ні КНЕУ та на Дніп -
рі тре ну ван ня з ак ва ла н га ми. Пі с ля
тре ну вань по їха ли на під во д ні роз ко -
п ки в Но вий Світ (Крим, бі ля Су да ка). 

Па ра ле ль но ро би ли ся еко ло гі ч ні
ви ла з ки, при би ран ня па р ків, по їз д ки
в ди тя чий бу ди нок “Ма те ри н ка”, що
в Бі лій Це р к ві. Пі з ні ше всі ці рі з но ма -
ні т ні за хо ди ви кри с та лі зу ва лись в 6
ос но в них на пря м ків клу бу. Для роз -
ши рен ня мо ж ли во с тей по хо дів ра -
зом з ін стру к то ра ми Ки їв сь кої фе де -
ра ції спор ти в но го ту ри з му по ча ли
ви вча ти в’я зан ня ву з лів, тех ні ки до -
лан ня пе ре шкод, пе ре пра ви, еле ме -
н ти ске ле ла зін ня. На яко мусь ета пі
ви ро с ти ли вла с них ке рі в ни ків, по ча -
ли про во ди ти за нят тя “Шко ли ви жи -
ван ня” і  хо ди ти з но ви ми лю дь ми в
ба га то ден ні по хо ди са мо стій но.   

Нас ду же щи ро під три му ва ло ке рі в -
ни ц т во уні вер си те ту, зо к ре ма, Ана то -
лій Фе до ро вич Па в ле н ко та Во ло ди -
мир Ки ри ло вич Хлі в ний. В 2001 ро ці
ад мі ні с т ра ція КНЕУ за без пе чи ла Клуб
рю к за ка ми, на ме та ми спа ль ни ка ми та
ін шим ба зо вим спо ря джен ням. Ста ло
на ба га то ле г ше хо ди ти в по хо ди з но -
ва ч ка ми. Цьо го ж ро ку нам до по мо г ли
пе ре се ли ти ся в спорт ко м п лекс КНЕУ,
а в 2005�му ро ці клуб від свя т ку вав но -
во сіл ля в про с то ро му при мі щен ні на
Же ля бо ва 4, в тре тьо му гу р то жи т ку,

де зу стрі ча є мось і
сьо го дні. 

Як “Скі фи” змі ни -
ли ме не? Без них я
се бе уяви ти не мо -
жу. На пер шо му ку р -
сі, ко ли ба чив своє
май бу т нє в ро лі еко -
но мі с та, і не по ду -
мав би що най бли ж -
чі 10 ро ків при свя чу
спра ві клу бу. То ді, в
кі н ці 90�х, ми по ві -
ри ли в те, що не все
так по га но, що в на -
шій кра ї ні мо ж на ро -
би ти щось хо ро ше,
що мо ж ли во змі ню -
ва ти цін но с ті в су -
с пі ль с т ві, фо р му ва -
ти аль те р на ти ву сі -
ро с ті та бу ден но с ті.
А го ло вне, на ші іде -
а ли зна хо ди ли від -
гук у лю дей, та й ми
са мі в ме жах клу бу
змо г ли по гли б лю ва -
ти і роз ши рю ва ти
свій кру го зір в най -
р і  з  н о  м а  н і  т  н і  ш и х
сфе рах. Бу дь те іде -
а лі с та ми! Не втра -
чай те ві ри в кра ще –
Лю бов і до б ро зав -
жди пе ре ма га ють!”

Ро ман  Ко р ни люк, 
тре тій 

пре зи дент клу бу, 
ас пі рант КНЕУ

“Для ме не “Скі фи” – це перш за все
ат мо с фе ра тво р чих ідей, які в будь� -
яку мить мо жуть ста ти дій с ні с тю. 

В клуб я по тра пив у пе р ший мі сяць
сво го пе ре бу ван ня в КНЕ У. Пі с ля
уча с ті в ар хе о ло гі ч них роз ко п ках в
Су да ку за го рі в ся іде я ми, по чав з
дру зя ми ство рю ва ти но ву ко ман ду.
“Скі фи” то ді пе ре жи ва ли пе ре хі д ний
пе рі од: “ста р ше” по ко лін ня, яке
утво рю ва ло кі с тяк клу бу  ви пу с ка -
лось, а но ве ще фо р му ва лось. Тво р -
ча ат мо с фе ра па ну ва ла в клу бі
зав жди, та й ен ту зі а з му у всіх ви ста -
ча ло, але ба га то ідей ча с то не ста ва -
ли ре а ль ні с тю. Зго дом ця но ва ко -
ман да пе ре ро с ла в ак тив клу бу. Ми
стру к ту ру ва ли ді я ль ність, ви ді ли ли
пріо ри те т ні на пря м ки, приз на чи ли
відповідальних  і бу р х ли вий роз ви ток
про до в жи в ся: все, що ра ні ше ви сі ло
в  по ві т рі  по ча ло   вті лю ва ли ся  в
жит тя. 

Які мо ме н ти клу б но го жит тя най -
бі ль ше за па м’я та лись? Усе пе ре бу -
ван ня в “Скі фах” для ме не осо б ли вий
мо мент! Ку ди б із від ві да них ку то ч ків
Укра ї ни хо тів би по ве р ну ти ся? На
озе ро Не са мо ви те, що зна хо дить ся
на Чо р но гір сь ко му хре б ті Ка р пат. 

Скі фи да ють мо ж ли вість са мо ре а -
лі зу ва ти ся, роз кри ти се бе, знай ти
од но ду м ців. Сам, як пре зи дент,
прой шов пре кра с ну шко лу прак ти ч -
но го ме не дж ме н ту. 

Я по го джу юсь з ду м кою Оль ги Ва -
ле н ти ні в ни: “Скі фи – це лю ди, очі
яких сві тя ть ся”. І хо чу по ба жа ти, щоб
но ве по ко лін ня не зу пи ня ло ся і про -
до в жу ва ло вдо с ко на лю ва ти ство ре -
не ра ні ше.”

Та ї сія Го луб, 
че т ве р тий пре зи дент 

клу бу, сту де н т ка 5 ку р су
ФЕФ

“Скі фи” для ме не – це все! І це не
че рез те, що я не маю що ска за ти!
“Скі фи” ві ді гра ють пріо ри те т ну роль,
їм я від даю ввесь свій ві ль ний час.
Скі фи для ме не – ро ди на, яка бу де зі
мною зав жди, щоб не тра п ля ло ся.
“Скі фи” – це мі с це ку ди я бу ду зно ву
і зно ву по ве р та ти ся і де ме не чи ка ти -
муть з чаєм, те п лою по смі ш кою, де
бу дуть зав жди ра ді. “Скі фи” на за в ж -
ди за ли шать ся в мо є му се р ці.

Впе р ше про “Скі фів” по чу ла, ко ли
бу ли за га ль ні збо ри пер шо го ку р су.

Оскі ль ки зі шко ли лю би ла ту ризм, за -
йма ла ся спо р том і ма ла ба жан ня бра ти
ак ти в ну участь у жит ті уні вер си те ту, од -
но го дня на ва жи ла ся по сту ка ти в две рі
клу бу. Як сьо го дні па м’я таю це був пе -
р ший день на чи т ки ле к цій, в клу бі га -
лас, як у ву ли ку. Від кри ваю две рі, всі
за мо в к ли, я за пи тую: “А мо ж на до вас
за пи са ти ся?”, у від по відь чую: “Не мо -
ж на”, але тіль ки� но я зі бра ла ся ви й ти,
чую: “Стій, ку ди ти, у нас не тре ба  за пи -
су ва тись, про с то при ходь со бі ко ли то -
бі зру ч но. Чай бу деш?”.

Ко ли ста ла пре зи де н том, клуб вже
був до ста т ньо стру к ту ро ва ний, і до -
сить ефе к ти в но ді ю чий. Мо їм го ло -
вним за вдан ням бу ло збе ре г ти і роз -
ви ну ти все що бу ло зроб ле не по пе -
ре дни ка ми.  

Не за бу т ніх мо ме н тів бу ло без ліч:
за бу ті кви т ки, на здо га нян ня по тя гу,
зві с но ж пе р ший по хід у Ка р па ти, пе -
р ше па дін ня в стру мок.

Скі фи на вчи ли ме не жи ти. Во ни
вмі ють лю би ти, а ко ли лю ди на вміє
лю би ти, во на вміє про ща ти, під три -
му ва ти, по ва жа ти ін ших, ці ну ва ти
жит тя, а це най го ло в ні ше.

Хо чу від усіх скі фів по дя ку ва ти Оль -
зі Ва ле н ти ні в ни – на шій “скіф сь кій
ма мі”. А “Скі фам” ба жаю зав жди па -
м’я та ли хто во ни є, і не сти да лі в се р -
цях “скіф сь кий” дух, щоб бу ли не мов
та сві ч ка,  яка не спа лює, а сві тить. 

Від се бе мо же мо до да ти, що за ко -
ха ти ся в ту ризм – це ос та то ч но і без -
по во ро т но! Втра ча єш го ло ву від но -
чі влі в па ла т ках, ве черь бі ля ба гат тя,
ра н ків ви ще хмар, жит тя без те ле фо -
нів та ін тер не ту, та й від ру ти ни, яка
без по во ро т но за смо к та ла де в’я но с то
від со т ків на шої пла не ти. У “Скіф сь -
ких” по хо дах ми по лю би ли все: кру ті
під йо ми і не менш кру ті спу с ки, рю к -
зак, який не мо ж ли во ві ді рва ти від зе -
м лі, хо ло д ний і мо к рий одяг, який ти
му сиш одя га ти і ще ба га то чо го, бо це
і є спра в ж нє жит тя… 

Та ду маю, що ви зро зу мі ли, клуб
жи ве не тіль ки по хо да ми. За хо дь те
на чай – роз ка же мо бі ль ше. Роз клад
не змін ний, ві в то рок та че т вер вве че рі
ча ю ван ня, в по не ді лок на 19:00 кі но -
по ка зи, на ви хі д них – екс ку р сії, по хо -
ди та ви ї з ди. Че рез Ін тер нет бі ль ше
ін фо р ма ції ви мо же те ді з на тись від ві -
да в ши сайт www.skify.org  або на пи -
са в ши ли с та на tkskify@amail.com.

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

Сер гій КО Р НИ ЛЮК, 
сту дент V ку р су, ФЕФ.

Се ред
не схо дже них
до ріг од на —

моя

Га зе та ту ри с ти ч но го клу бу “Скі фи” КНЕУ
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ЮВІЛЕЇ

ЗЗЗЗ   пппп ееее   рррр   шшшшииии мммм  
5555 0000���� ттттииии   рррр іііі чччч   ччччяяяямммм !!!!

Cпі в ро бі т ни ки слу ж би охо ро ни ві та ють сво го ко ле гу —
Вік то ра Ми хай ло ви ча Юр че н ка з юві ле єм.

Від усі єї ду ші ба жа ють мі ц но го здо ров’я, сі мей но го бла го по -
луч чя, ща с тя й по стій но го ве зін ня. Ба жа ють не ви че р п но го дже -
ре ла сил й оп ти мі з му, під три м ки рі д них та дру зів.

Є лю ди, які ско ря ють ся до лі. Є
лю ди, які весь час спе ре ча ють ся з
не ю. Най бі ль шим та ла н том ви рі з -
ня ють ся ті, які вмі ють по чу ти по -
клик до лі і все своє жит тя при свя -
ти ти улю б ле ній спра ві. З ци ми лю -
дь ми хо четь ся пра цю ва ти по руч,
без їх про с то не уяв ля єш своє жит -
тя, як без ба ть кі в щи ни, ро ди ни або
ма ми.

Та кою є на ша сла в на юві ля р ка –
Ві ра Оле к са н д рі в на Лу к’я но ва.

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

Пі с ля за кін чен ня у 1963 р. пла но -
во – еко но мі ч но го фа ку ль те ту Ки їв -
сь ко го ін сти ту ту на род но го го с по -
дар с т ва ім. Д.С. Ко ро т че н ка (так
то ді на зи ва в ся наш уні вер си тет)
пра цю ва ла на ка фе д рі по літ еко но -
мії, а з 1993 р. і по ни ні ш ній час – на
по са ді за ві ду ва ча на вча ль но� ко н -
су ль та ти в но го пун к ту ка фе д ри пе -
да го гі ки та пси хо ло гії КНЕ У.

Ві ру Оле к са н д рі в ну в уні вер си -
те ті зна ють май же всі – ось вже 50
ро ків Уні вер си тет – її до ля, її лю -
бов, на ща с тя – вза є м на.

Крім по всяк ден них слу ж бо вих
обо в’я з ків, її по в но ва жен ня ще ма -
ють й ін ший ха ра к тер, на ба га то
змі с то в ні ший і гли бо кий. Во на від -
по ві дає, за все те, що ми вкла да є -
мо, у та ке не вло ви ме по нят тя, як

„пси хо ло гі ч ний клі мат на ка фе д рі”.
Во на це на зи ває „па м’я та ти про
люд сь кий фа к тор”. Са ме в цьо му
Ві ра Оле к са н д рі в на вба чає свою
роль і за вдан ня. 

Ду м ка Ві ри Оле к са н д рі в ни є слу -
ш ною, ко ли во на роз мі р ко вує: „А
що, як що нам у цій ди с ци п лі ні..?”, –
да лі йдуть мі р ку ван ня про під хо ди
чи ме то ди. До її ду м ки з будь� яко го
пи тан ня до слу ха ють ся, то му що ко -
ло її ін те ре сів, умін ня і ба жан ня вни -
ка ти в суть будь� якої про бле ми – її
осо би с ті с на ри са не ли ше як при -
єм но го спів роз мо в ни ка, а і як лю ди -
ни гли бо кої еру ди ції і куль ту ри (пси -
хо ло гі ч ної, пе да го гі ч ної, ме то ди ч -
ної, ко му ні ка ти в ної і т. д., і т. ін.).

По за очі спів ро бі т ни ки рі з но го ві -
ку і ста ту су її на зи ва ють Ві ро ч кою
та “ле ді До ско на лість”. І це не фа -
мі ль я р ність, а по дя ка за по да ро ва -
не нею від чут тя ко ле к ти ву як сво єї
ро ди ни. То му що у ці єї сти ль ної та
ви то н че ної жі н ки не ли ше та лант
гро с мей с те ра спі л ку ван ня, а й та -
лант ме не дже ра.

ЇЇ до по мо га ді я ль на і ак ти в на. Її
тур бо та про ко ж ну лю ди ну і „ма ле -
нь ку дер жа ву” – ка фе д ру пе да го гі -
ки і пси хо ло гії, від чу т на у ко ж но му її
вчи н ку. Її се р це ті шить ся ма те рин -
сь кою ра ді с тю не ли ше в тур бо тах
про свою ро ди ну – чо ло ві ка, до не -
чок, ону ків, а й у пік лу ван ні про сі -
м’ю ко ж но го спів ро бі т ни ка ка фе д -
ри. Адже Ві ра Оле к са н д рі в на про -
тя гом ба га тьох ро ків – не змін ний
про форг ка фе д ри, оби ра лась чле -
ном пре зи дії проф ко му КНЕУ і ро -
бить усе мо ж ли ве для то го, щоб
ко жен член ка фе д ри йшов на ро бо -
ту, як на свя то і по ве р та в ся до до му
з ра ді с тю.

Від кри в ши ко лись у со бі по ети ч ні
зді б но с ті, во на вміє від кри ва ти та -

ла н ти і у сво їх ко лег (по ети ч ні, дра -
ма ти ч ні, му зи ч ні...). Ось та ка во на,
на ша юві ля р ка, на ша Ві ро ч ка – лю -
ди на, яка від чу ла ко лись у со бі ПО -
КЛИ КАН НЯ ВІ РИ У ДО Б РО і всі свої
си ли від то ді спря мо вує на ство рен -
ня цьо го до б ра для лю дей.

Не ви че р п них сил Вам, здо ро в’я,
на тхнен ня, ща с тя, Ві ро Оле к са н д -
рі в но, і на ші ві тан ня! Ми ща с ли ві,
що пра цю є мо по ряд з Ва ми!
Спа си бі Вам за ла с ку і тур бо ту, 
За те, що пе ре йма є тесь усім,
За те, що йдем ща с ли ві на ро бо ту
І з ра ді с тю ве р та є мо ся в дім.
За те, що Ви ви мо г ли вість до се бе
Умі є те усім нам при ще пить,
На вчи ти жи ти за за ко на ми 

Зе м лі і Не ба,
Від чу ти іс ти ни мо мент, 

як не по вто р ну мить!
Вмі ти про ща ти 

й прин ци по ви ми ли ша тись, 
Йти до ме ти, як важ ко б не бу ло,
Вмі ти ко ле га ми 

й сту де н та ми пи ша тись, 
Вмі ти лю би ти й ві ри ти в до б ро!

Ко ле к тив ка фе д ри 
пе да го гі ки і пси хо ло гії.

ППППоооо   кккк лллл ииии  кккк аааа нннн   нннняяяя   ВВВВ іііі   рррр ииии
Уважаемый Николай

Дмитриевич!

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

В этот па мя т ный для Вас день
мы от ме ча ем, что зна чи те ль ная
часть Ва шей жи з ни – бо лее 33 лет
бы ла свя за на со слу ж бой в Со ве -
т с кой Ар мии – прой дя путь от ря -
до во го до по дпо л ко в ни ка.

Ве те ра ны уни ве р си те та зна ют
Вас, как офи це ра ме ди ци н с кой
слу ж бы ави а ции, ве те ра на Во о -
ру жен ных Сил, на гра ж ден но го за
до бле с т ную слу ж бу 17 ме да ля ми.

Ра бо тая за ве ду ю щим мед пу н к -
том уни ве р си те та, Вы ответ с т -
вен но и до б ро со ве с т но от но си -
тесь к вы по л не нию сво их слу же б -
ных обя зан но с тей, ду ше в но за бо -
тясь о со с то я нии здо ро вья сту де -
н тов и со т ру д ни ков уни ве р си те -
та.

Сво ей ак ти в ной жи з нен ной по -
зи ци ей Вы за слу жи ли бо ль шое
ува же ние сре ди со т ру д ни ков уни -

ве р си те та, в ко то ром ра бо та е те
бо лее 27 лет.

Же ла ем Вам, ува жа е мый Ни ко -
лай Дми т ри е вич, кре п ко го здо ро -
вья, сча с тья, все гда све т лых, ра -
до с т ных и до л гих лет жи з ни.

В.М.МАРТЫНЮК,
пред се да тель Со ве та 

ве те ра нов КНЭУ 
име ни Ва ди ма Ге ть ма на.

Ни ко лаю Дми т ри е вичу
СПИ РИНУ�80!

Ко ле к тив  ка фе д ри  обліку
під�приємницької діяль ності ві тає з
пре кра с ним юві ле єм завіду ва ча
нав чаль но�кон суль та тив ним пунк -
том О.М. Сікан і да рує їй такі сло ва:
У цей свя т ко вий сві т лий день,
Ко ли на став Ваш юві лей,
Ми щи ро Вас ві та є мо,
До б ра і ща с тя Вам ба жа є мо.
Хай об ми на ють Вас три во ги,
Хай Бог дасть ща с тя на пу ті,
Хай сві т ла, ра ді с на до ро га
Ща с ли во сте лить ся в жит ті!
Тож не ста рій те і не знай те
в жит ті ні сму т ку, ані бід,
У се р ці мо ло дість пле кай те,
Жи віть до ста ща с ли вих літ!
Ба жа є мо сві т лої ра до с ті й си ли,
Ла с ка вої до лі, до б ра і те п ла,
Щоб ла с ку Вам сла ло не бе с не сві ти ло,

Здо ро в’я на по в ни ла рі д на зе м ля!

З по ва гою і лю бо в’ю ко ле к тив ка фе д ри 
об лі ку під при єм ни ць кої ді я ль но с ті.

ДДДД оооо   рррр оооо   гггг аааа   ОООО лллл ееее   нннн оооо   ММММ ииии   кккк оооо   лллл аааа   їїїї   вввв   нннн оооо !!!!

Зда ва ло ся б все ло гі ч но! Жи ве со бі лю ди -
на, за кін чує шко лу, уні вер си тет, іде що ра н ку
на ро бо ту, на ма га єть ся об ла ш ту ва ти своє
жит тя, до ся г ти пе в но го ста ту су у су с пі ль с т ві.
Ко ж но го дня ку дись по спі шає, ви рі шує ни з ку
про блем, а в 25�30 ро ків ро зу міє, що чо гось
їй у цьо му жит ті бра ку є. На че і до мі в ка є, і ма -
ши на, і ко ж но го лі та за ко р дон на від по чи нок
їз дить – чо го ж ще ба жа ти? А лю ди на і са ма
не знає, тіль ки ро зу міє, що про ґа ви ла у своє -
му жит ті щось спра в ді ва ж ли ве, мо ж ли во ва -
ж ли ві ше за все, що має за раз. Ви яв ля єть ся,
ста в ся збій у си с те мі, до то го ж не на рі в ні од -
ні єї лю ди ни,  а на рі в ні всьо го су с пі ль с т ва,
на віть люд с т ва. І ми, озбро ї в шись при ма р -
ною іде єю “не в гро шах ща с тя, а в їх кі ль ко с -
ті”, іде мо ту ди, де ку пу єть ся і про да єть ся все
– у спо жи ва ць ке су с пі ль с т во – світ, де з усьо -
го ма єш ко ристь… для се бе.

У ми ну ло му лю ди во ло ді ли грі ш ми, а сьо -
го дні гро ші за во ло ді ли лю дь ми. Во ни впли -
ва ють на лю ди ну так са мо під сту п но, як на р -
ко тик: спо ча т ку да ру ють сво бо ду і від да ля -

ють про бле ми (ма те рі а ль ні), а по тім по не во -
лю ють за ле ж ні с тю.

Сьо го ден ня за пе в няє нас у то му, що най -
го ло в ні ше – це як ти ви гля да єш, а не ким ти
є. Спо жи ва ць ке су с пі ль с т во на по ля гає на то -
му, що чим тов с ті ший твій га ма нець, тим ти
спо кій ні ше мо жеш по чу ва ти се бе. Ма я ч ня!
Сьо го дні гро ші фі гу ра ль но пе ре мі с ти ли ся з
об ла с ті га ма н ця в об ласть се р ця, ви ті с ни в -
ши звід ти ба га тьох лю дей і про сте люд сь ке
ща с тя. Той, хто за знав та ко го жит тя, той, хто
по стій но бо ро в ся за ви со кий со ці а ль ний
ста тус, за ро б ляв ка пі тал, ози ра єть ся на зад і
ро зу міє, що йо го ка пі тал не мо же бу ти вті -
хою та під три м кою на схи лі літ.

Я не ка жу, що сьо го дні лю ди за бу ли, як то -
ва ри шу ва ти. Про с то дру ж ба за раз ін ша.
При ди віть ся до свого ото чен ня і по ба чи те,
що іс ну ють рі з ні ви ди дру ж би.

“Дру ж ба, як що…” – ця дру ж ба мо ж ли ва
за пе в них умов. Та ка дру ж ба про по ну єть -
ся в об мін на щось, що мо же те бе за ці ка -
ви ти: я бу ду то ва ри шу ва ти з то бою, як що

ти… По ки умо ви та кої дру ж би ви ко ну ють -
ся – все чу до во, ін ак ше дру ж ба зни ка є.
При кро, але факт! Та кий вид дру ж би ра но
чи пі з но зни щує сам се бе, адже один з
“дру зів” мо же про с то не ви ко на ти умо ви.

“Дру ж ба, то му що…” – це та дру ж ба, ко ли
з лю ди ною то ва ри шу ють за ра ди то го, що во -
на має, або со бою пред ста в ля є. Зві с но, при -
єм но, ко ли те бе при йма ють і лю б лять та ким,
яким ти є. Та, на жаль, і “дру ж ба, то му що…”
не до в го ві ч на. По �пе р ше, іс нує кон ку ре н ці я.

А що ста неть ся, ко ли з’яв ить ся хтось кра щий
за те бе? По �дру ге, ми бо ї мо ся до зво ли ти ін -
шо му ді з на ти ся, що ко їть ся в нас у ду ші, бо
ін ак ше нас мо жуть сприй ма ти гі р ше, ме н ше
лю би ти. Най ча с ті ше “дру ж ба, то му що” – це
гра у ви га да но го ге роя, то му во на хи т ка ос -
но ва для три ва лих дру ж ніх сто су н ків. 

На ща с тя, іс нує ще один вид дру ж би. Тіль -
ки її мо ж на на зва ти спра в ж ньо ю. Це дру ж ба,
ко ли ти що дня ра дий ба чи ти лю ди ну, зу стрі -
ча єш її не по да ю чи ру ку, а про стя га ю чи се р -
це. Я на зва ла її “дру ж бою, і кра п ка”. 

“Друг, і кра п ка” ду же ба га то знає про ін -
шу лю ди ну. Він мо же зна ти всі не до лі ки
дру га та тим не менш ці л ком спри ймає йо -
го, не ви ма га ю чи ні чо го на то мість. “Дру ж -
ба, і кра п ка” не спря мо ва на на те, щоб
отри му ва ти, а на те щоб від да ва ти. Во на
ба зу єть ся на від да но с ті й по ва зі, ві р но с ті й
тур бо ті, на че с но с ті й від кри то с ті, а та кож
на без ме ж ній до ві рі. Во на по тре бує ча су і
не те р пить ко н т ро лю.

Спра в ж ня дру ж ба не мо ж ли ва, як що ти не
зро биш пе р ший крок і не ви рі шиш по то ва ри -
шу ва ти з кимсь про с то так. Бу деш дру жи ти з
ним, і кра п ка.

Па м’я тай те, спра в ж ня дру ж ба не ви ма гає
ка пі та лів, не ви мі рю єть ся у гро шах, але ко ш -
тує ду же і ду же ба га то!

Ма ри на ШТА Л ТО В НА
сту де н т ка IV ку р су 

об лі ко во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту.

ЦІКАВО

ЯЯЯЯкккк аааа   цццц іііі   нннн аааа   дддд рррруууу   жжжж  бббб ииии????
Ще з ди тин с т ва нам го во ри ли: “Не имей 100 ру б лей, а имей 100 дру зей!”. Та

ме ні зда єть ся, що на ше по ко лін ня так і не ус ві до ми ло су ті ста рої при ка з ки, а зви -
к ло жи ти за прин ци пом: бу дуть у ки ше ні 100 гри вень – кі ль ка дру зів знай де ть ся.


