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Тра ди цій на для всіх осві тян,

уже XI Між на ро д на ви ста в ка
на вча ль них за кла дів «Су ча с на
осві та в Укра ї ні�2008», що
про хо ди ла на при кі н ці лю то го
у Ки їв сь ко му па ла ці ді тей та

юна ц т ва, чер го вий раз ви зна -
ла лі дер с т во 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 у сфе рі ін но ва цій но го роз -
ви т ку ви щої шко ли та на дан ні
які с ної еко но мі ч ної  осві ти.

Що рі ч на осві тян сь ка ви -
ста вка, яка про хо ди ла під егі -
дою Мі ні с тер с т ва осві ти і на -
у ки Укра ї ни та Ака де мії пе да -
го гі ч них на ук Укра ї ни, зі бра ла
чи с лен ну кі ль кість на вча ль -
них за кла дів.

Про ве ден ня ці єї ши ро кома -
с ш та б ної осві тян сь кої ак ції
вже ста ло до б рою тра ди ці єю
для що рі ч ної пре зе н та ції на
огляд су с пі ль с т ва та пе да го -
гі ч ної гро мад сь ко с ті най но ві -
т ні ших осві тян сь ких про е к тів
та над бань. Наш уні вер си тет,
як один із про ві д них ві т чи з ня -
них ВНЗ, пре зе н ту вав но ві т ні

тех но ло гії в осві ті, вла с ні ін -
но ва цій ні здо бу т ки в ор га ні -
за ції на вча ль но� ви хо в но го
про це су та на вча ль ну лі те ра -
ту ру.

Ви со ке жу рі оці ни ло ро бо ту
пе да го гів і на у ко вців КНЕУ з
мо де р ні за ції на вча ль них пла -
нів, впро ва джен ня у на вча ль -
ний про цес но ві т ніх тех но ло -
гій, під го то в ки та ви дан ня осві -
т ньої лі те ра ту ри но во го по ко -
лін ня.

За ва го мий вне сок та зна ч ні
до ся г нен ня в ін но ва цій но му
роз ви т ку на ці о на ль ної си с те -
ми осві ти наш уні вер си тет
отри мав зо ло ту ме даль у но мі -
на ції: «Ін но ва ти ка у ви щій
осві ті».

За ба га то рі ч ну ін но ва цій ну
пе да го гі ч ну ді я ль ність з мо де р -
ні за ції осві ти КНЕУ удо сто є ний
по че с но го зван ня «Лі дер су -
час ної осві ти».

Ви ста в ка

Час до б ро дій но с ті
Іс то рія Ве ли ко дня

Пра во сла в ний Ве лик де нь – День
Сві т ло го Хри с то ва Во с к ре сін ня –

свя то, що ви ра жає Во с к ре сін ня
всієї при ро ди, всьо го жит тя. У пе р -
ші сто літ тя хри с ти ян с т ва від зна ча -
в ся ра зом з іу дей ським Ве ли ко -
днем, то му що від по ві д но до дре в -
ніх ска зань Ісус Хри с тос був стра -
че ний і во с к рес у дні свя т ку ван ня

дре в ні ми іу де я ми Ве ли ко дня. При -
бли з но 5 ти сяч ро ків то му іу дей ські

пле ме на від зна ча ли Ве лик де нь на ве -
с ні як свя то оте лен ня ху до би, по тім

Ве лик де нь пов’я зу ва ли з по ча т ком
жнив, пі з ні ше – з від хо дом єв ре їв з Єги п ту.

Хри с ти я ни ж від зна ча ють йо го у зв’я з ку з во с к -
ре сін ням Хри с та. У 325 ро ці це р к вою бу ло вста -
но в ле но, що хри с ти ян сь кий Ве лик де нь слід від -
зна ча ти  окре мо від іу дей сько го. День свя т ку -
ван ня Ве ли ко дня вста но в ле ний Пе р шим Все -

сві тнім Со бо ром: пе р ша не ді ля пі с ля пер шої ве с -
ня ної по вні.

Свя то пе ре мі ща єть ся в так зва них ве ли ко д ніх ме -
жах – у ме жах три дця ти п’я ти днів і мо же при па да ти
на ко ж ну з не діль у цей пе рі од пі с ля пер шої по вні
пі с ля ве с ня но го рі в но ден ня – 21 бе ре з ня, ко ли день

до рі в нює но чі.
Ве лик де нь, та ким чи ном, «свя то, що ко чу є».

Ра зом з ним ко чу ють і те р мі ни Ве ли ко го По сту,
свят Во з не сін ня, Трій ці, Ве р б ної не ді лі. Про
день, на який при па дає Ве лик де нь, ві ру ю чі

ді з на ють ся з Па с ха лій – таб лиць дат свя т ку ван ня
Ве ли ко дня, що їх Хри с ти ян сь ка Це р к ва скла дає

на ба га то ро ків упе ред. У 2008 ро ці свя т ку ван ня
Ве ли ко дня при па дає на 27 кві т ня. 

Дре в ні хри с ти я ни ве ли ке свя то Ве ли ко дня свя ти -
ли осо б ли ви ми спра ва ми бла го че с тя, ми ло сті й

бла го дій с т ва. На слі ду ю чи Го с по да, Сво їм Во с к ре -
сін ням зві ль ни в шо го нас від уз грі ха і

сме р ті, бла го че с ти ві ца рі від ми ка ли у
ве ли ко дні дні те м ни ці й про ща ли

в’я з нів (але не ка р них зло чи н ців).
Про с ті хри с ти я ни в ці дні до по ма га -

ли зли ден ним, сі рим і убо гим. Їжу, освя че ну у Ве -
лик де нь, роз да ва ли бі д ним і тим ро би ли їх уча с ни -
ка ми ра до с ті у Сві т ле свя то.

Ве ли ко днІ зви ЧаЇ  на Ру сІ
На Ру сі з Ве ли ко дня зав жди по чи на ли ся ве се лі

гу лян ня мо ло ді: ка ча ли ся на гой да л ках, во ди ли хо -
ро во ди, спі ва ли ве с ня н ки. На Ве лик де нь усі хри с то -
су ють ся – три чі ці лу ють ся зі сло ва ми: «Хри с тос во с -
к рес!» – «Во і с ти ну во с к рес!». Да ру ють один од но му
фа р бо ва ні яй ця, від но сять їх на мо ги ли по ме р лих. У
день Ве ли ко дня пі с ля се ми ти ж не во го по сту на сто -
лі з’яв ля ють ся па с ки, сир, м’я со, фа р бо ва ні яй ця.
Па с ки пе чуть зі здо б но го ті с та з до да ван ням го рі хів,
родзинок, пря но щів. 

День свя то го Ве ли ко дня для хри с ти я ни на –
свя то пе ре мо ги Ря ті в ни ка над злом, Жит тя над
грі хом і сме р тю. А са ма смерть роз гля да єть ся пі -
с ля Во с к ре сін ня Хри с то ва як стан тим ча со вий,
«сон» у че кан ні май бу т ньо го жит тя в Цар с т ві Бо -
жо му не бе с но му, ку ди і здій с ню єть ся в цей час
«пе ре хід».

Ніч Ве ли кої Су бо ти (ніч пе ред Ве ли ко днем) на
Ру сі зав жди ста ва ла ди во ви ж ним, ве ли ч ним ви -
до ви щем. Лю ди за по в ню ва ли хра ми, зби ра ли ся
на вко ло них. Усі очі ку ва ли хре с но го хо ду. І ко ли,
на ре ш ті, лу нав пе р ший бла го віст ве ли ко го дзво -
ну, юр ба ско ли ху ва ла ся, у ру ках пра во сла в них
за па лю ва ли ся сві чі. У сві т лих ри зах виходило ду -
хо вен с т во – із хре с та ми й іко на ми. Це р ко в ний
хор спо ві щав ра дість ве ли ку: «Во с к ре сін ня Твоє,
Хри с те Спа су, Ан ге ли спі ва ють на не бе сах, і нас
на зе м лі спо до би чи с тим се р цем Те бе сла ви ти.»
По чи на в ся хре с ний хід на вко ло це р к ви. «Хри с тос
во с к рес з ме р т вих, сме р тію смерть по то п та в ши і
су щим у гро бах жи віт да ру вав», – сла вить це р ко -
в ний хор Ве лик де нь – Сві т ле Хри с то ве Во с к ре -
сін ня.

За на род ни ми по ві р’я ми, со рок днів від Ве ли ко -
дня до Во з не сін ня по зе м лі ма н д рує Хри с тос і апо с -
то ли в зли дар сь ко му одя зі. Во ни ви про бу ють люд -
сь ке ми ло се р дя, на го ро джу ють до б рих лю дей і ка -
ра ють жа ді б них і злих. То му свя то Ве ли ко дня при -
свя чу єть ся спра вам до б ро дій но с ті.

Свято

«Зо ло то» – за ін но ва ти ку 
у ви щій шко лі
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Про бле ми  са мо вря ду ван ня у за кла дах осві ти на бу ли зна ч ної
ва ги в кі н ці ХХ — на по ча т ку ХХІ ст., тоб то в пе рі од ста но в лен ня

укра ї н сь кої су ве рен ної не за ле ж но с ті, со ці а ль ної, пра во вої дер -
жа ви. Чо му ці пи тан ня на бу ва ють осо б ли вої ва ги в су час них умо -

Самоврядування в контексті КНЕУ

Як ві до бра же но в за про по но ва ній
схе мі, ос но в ни ми са мо вря д ни ми сту -
де нт сь ки ми ор га ні за ці я ми в на шо му
уні вер си те ті є проф спі л ко ва ор га ні за ція
сту де н тів КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на,
а та кож на у ко ве сту де нт сь ке то ва ри с т -
во. Це зу мо в ле но тим, що сту де нт сь ка
проф спі л ка є най бі ль шою  сту де нт сь -
кою ор га ні за ці єю, яка об’ єд нує 98%
сту де н тів уні вер си те ту, і ме тою її ство -
рен ня бу ло пред ста в ни ц т во, здій с нен ня
та за хист на вча ль них, со ці а ль но� еко но -
мі ч них прав та ін те ре сів її чле нів, що від -
по ві дає ме ті сту де нт сь ко го са мо вря ду -
ван ня.

Крім то го, проф спі л ка пра цює за рі з -
ни ми на пря ма ми, оскільки вклю чає в
се бе на сту п ні ко мі сії:

оздо ро в ча ко мі сія;
ко мі сія з пи тань куль ту ри;
жи т ло во� по бу то ва ко мі сія;
фі нан со во� ор га ні за цій на ко мі сія;
ко мі сія з пи тань со ці а ль но го та пра -

во во го за хи с ту;
ко мі сія з пи тань спо р ту та ту ри з му;
ко мі сія з пи тань пра це вла ш ту ван ня.
Ме тою на у ко во го сту де нт сь ко го то -

ва ри с т ва КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на є
здій с нен ня ді я ль но с ті, спря мо ва ної на
за до во лен ня тво р чих і на у ко вих ін те ре -
сів сту де н тів уні вер си те ту.

Ос но в ни ми за вдан ня ми НСТ КНЕУ є:
• ви хо ван ня га р мо ній но роз ви не ної

осо би с то с ті сту де н та;
• роз крит тя і роз ви ток хи с ту сту де н -

тів у рі з них на пря м ках на у ко вої ді я ль но -
с ті;

• за крі п лен ня у сту де н тів те о ре ти ч -

них та прак ти ч них знань, роз ви т ку тво р -
чо го ми с лен ня та до ся г нен ня си не ргі ч -
но го ефе к ту в осво єн ні на вча ль них ди с -
ци п лін;

• спри ян ня   під   ке рі в ни ц т вом   про -
ві д них   ви кла да чів   ви рі шен ню   кон к ре -
т них прак ти ч них про блем су б’єк тів го с -
по да рю ван ня;

• на бут тя сту де н та ми до сві ду ор га ні -
за ції та уча с ті у на у ко во� до с лі д ній ро бо -
ті, на у ко вих дис ку сі ях, кон фе ре н ці ях,
се мі на рах то що;

• здій с нен ня на у ко во� до с лі д ної та на -
у ко во� пра к ти ч ної ді я ль но с ті шля хом за -
лу чен ня сту де н тів на до б ро ві ль них за -
са дах до са мо стій ної або ко ле к ти в ної
на у ко во� до с лі д ної та гро мад сь кої ор га -
ні за цій ної ро бо ти.

7 кві т ня на за сі дан ні ре к то ра ту КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на, де бу ли  та кож
при су т ні пред ста в ни ки сту де нт сь ких
са мо вря д них і гро мад сь ких ор га ні за -
цій, бу ло об го во ре но та по го дже но
за вдан ня та стру к ту ру са мо вря ду ван ня
в уні вер си те ті.

23.04.2008 в кон це р т но му за лі
уні вер си те ту від бу деть ся Кон фе -
ре н ція (За га ль ні збо ри) сту де н тів
ДВНЗ «Ки їв сь кий на ці о на ль ний еко -
но мі ч ний уні вер си тет іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на», на якій бу дуть роз гля да -
ти ся пи тан ня сту де нт сь ко го са мо -
вря ду ван ня в уні вер си те ті.

І. А. Ба лЯ гІна, 
за сту п ник про ре к то ра 

з ви хо в ної ро бо ти.

Офіціоз

По �пе р ше, від бу ва єть ся ак ти в не
утве р джен ня де мо к ра ти ч них за сад
в усіх сфе рах жит тє ді я ль но с ті укра -
ї нсь ко го су с пі ль с т ва.

По �дру ге, ін те г ра ція Укра ї ни в єв -
ро пей сь ке спів то ва ри с т во та пе ре -
хід до ри н ко вої еко но мі ки, бе з у мо в -
но, гли бо ко за чі па ють усі скла до ві
осві т ньої га лу зі, ви ма га ють її де мо к -
ра ти за ції, адже згі д но з прин ци па -
ми Бо лон сь ко го про це су сту де нт с т -
во роз гля да єть ся як пар т нер.

По �тре тє, сту де нт с т во в усі ча си
ви сту па ло своє рі д ним ба ро ме т ром
со ці а ль но� еко но мі ч но го та по лі тич -
но го ста ну су с пі ль с т ва.

Мо лодь є най менш кон се р ва ти в -
ним за сво ї ми цін ні с ни ми орі є н та ці -
я ми со ці а ль ним про ша р ком на се -
лен ня, най більш чу т ли во ре а гує на
со ці а ль ні змі ни, їй при та ман не не -
га ти в не ста в лен ня за по ру шен ня

де мо к ра ти ч них норм, за ко нів, мо -
ра ль них прин ци пів.

Мо ж на з по вним пра вом роз -
гля да ти мо лодь, осо б ли во сту-
де нт с т во,  як  «со ці а ль ний  нерв
су с пі ль с т ва».

По �че т ве р те, сту де нт сь ке са мо -
вря ду ван ня є ва ж ли вим фа к то ром
роз ви т ку і мо де р ні за ції су с пі ль с т ва,
ви яв лен ня по те н цій них лі де рів, ви -
ро б лен ня у них на ви чок управ лін сь -
кої та ор га ні за тор сь кої ро бо ти з ко -
ле к ти вом, фо р му ван ня май бу т ньої
елі ти на ці ї.

По �п’я те, упор на іні ці а ти ву, ак -
ти в ну жит тє ву по зи цію, єв ро пей сь -
кі цін ні с ні орі є н та ції сту де нт с т ва є
ре а ль ним по ка з ни ком ци ві лі зо ва -
но с ті су с пі ль с т ва, утве р джен ня в
ньо му де мо к ра ти ч них засад. Ва ж -
ли во чі т ко ус ві до ми ти, що ус пі ш на
роз бу до ва укра ї н сь кої дер жа ви за -

ле жить від са мо сві до мо с ті, са мо -
до ста т ньо с ті, не за а н га жо ва но с ті,
сво бо ди ми с лен ня, на по ле г ли вої
пра ці ко ж но го мо ло дого гро ма дя -
ни на Укра ї ни.

Ос но в ні на пря ми ді я ль но с ті і
стру к ту ра сту де нт сь ко го са мо вря -
ду ван ня ви зна че ні в стат ті 38 За ко -
ну Укра ї ни «Про ви щу осві ту», де
вка за ні: ме та сту де нт сь ко го са мо -
вря ду ван ня:

«О р га ни сту де нт сь ко го са -
мо вря ду ван ня спри я ють га р -
мо ній но му роз ви т ку осо би с -
то с ті сту де н та, фо р му ван ню
у ньо го на ви чок май бу т ньо го
ор га ні за то ра, ке рі в ни ка. Ор -
га ни сту де нт сь ко го са мо вря -
ду ван ня ви рі шу ють пи тан ня,
що на ле жать до їх ком пе те н -
ці ї.»;

ви ді ле ні ос но в ні за вдан ня

ор га нів сту де нт сь ко го са мо -
вря ду ван ня:

– за без пе чен ня і за хист
прав та ін те ре сів сту де н тів,
зо к ре ма сто со в но ор га ні за -
ції на вча ль но го про це су;

– за без пе чен ня ви ко нан ня
сту де н та ми сво їх обо в’я з ків;

– спри ян ня на вча ль ній, на у -
ко вій та тво р чій ді я ль но с ті
сту де н тів;

– спри ян ня ство рен ню від -
по ві д них умов для про жи -
ван ня і від по чи н ку сту де н тів;

– спри ян ня ді я ль но с ті сту -
де нт сь ких гу р т ків, то ва -
риств, об’ єд нань, клу бів за
ін те ре са ми;

– ор га ні за ція спів ро бі т ни -
ц т ва зі сту де н та ми ін ших ви -
щих на вча ль них за кла дів і
мо ло ді ж ни ми ор га ні за ці я ми;

– спри ян ня пра це вла ш ту -
ван ню ви пу с к ни ків;

– участь у ви рі шен ні пи -
тань між на ро д но го об мі ну
сту де н та ми.

Об го во рен ню пи тан ня про стру к -
ту ру і за вдан ня ор га нів сту де нт сь -
ко го са мо вря ду ван ня в на шо му уні -
вер си те ті був при свя че ний на у ко -
во� пра к ти ч ний се мі нар ку ра то рів,
який від бу в ся 1�3 кві т ня в кон фере -
нц� за лі бі б лі о те ки КНЕ У. Пе ред ку -
ра то ра ми І ку р су КНЕУ ви сту пи ла
про ре к тор з на у ко во� пе да го гі ч ної
ро бо ти Т.Є. Обо лен сь ка, яка роз -
гля ну ла за вдан ня са мо вря д них сту -
де нт сь ких ор га ні за цій та за про по -
ну ва ла для об го во рен ня стру к ту ру
сту де нт сь ко го са мо вря ду ван ня в
КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на, що
вклю чає в се бе такі стру к ту р ні під -
роз ді ли:

Структура студентського самоврядування 
в  ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»
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Перш за все ва р то ска за ти де кі ль -
ка слів про «БУМ», пе р ший тур яко го
прой шов 20 бе ре з ня та мав на зву
«ВІ ЗИ Т КА». Як і ми ну ло го ро ку, ко -
ман да на шо го фа ку ль те ту бра ла
участь у цьо му кон ку р сі. Цьо го рі ч на
те ма ти ка дій с т ва на зи ва ла ся «Е КО -
НО МІ Ч НІ ФА Н ТА ЗІ Ї».

В ці ло му юна ки та ді в ча та від сто я -
ли честь ФМЕ іМ та змо г ли гі д но пре -
зе н ту ва ти свою ко ман ду. Зго дом бу -
де про ве де не же ре б ку ван ня се ред
уча с ни ків з ме тою ви зна чен ня по -
ряд ку ви сту пу ко манд у фі на ль но му
зма ган ні, яке від бу деть ся у кві т ні.
Ми й на да лі слід ку ва ти ме мо за роз -

ви т ком по дій у кон ку р сі та за кли ка є -
мо всіх убо лі ва ти ра зом з на ми за
ко ман ду фа ку ль те ту.

По �дру ге, ко ж но го ро ку в ра м ках
на шо го уні вер си те ту про хо дять сту -
де нт сь кі кон фе ре н ції, участь в  яких
мо жуть бра ти всі ба жа ю чі. Цьо го ро -
ку про ве ден ня юві лей но го 75�го
дій с т ва за пла но ва но на  16�17 кві т -
ня. До ре ч но на га да ти, що пе ред по -
ча т ком се к цій них за сі дань бу де про -
ве де но пле на р не за сі дан ня о 9.00 у
Кон це р т но му за лі КНЕУ (ву л.  Де г тя -
рів сь ка 49�г), на яко му ви сту па ти ме
ре к тор, де ка ни, мо ло ді вче ні та сту -
де н ти.

Те ма кон фе ре н ції од на для всіх
фа ку ль те тів та ка федр: «Е ко но мі ч -
ний та со ці а ль ний роз ви ток Укра ї ни
у XXI сто літ ті». Ре єст ра ція уча с ни ків
про во ди ла ся на ка фе д рах і за ве р -
ши ла ся 1 бе ре з ня 2008 ро ку.

Пі с ля про ве ден ня за хо ду на за сі -
дан нях ка федр бу дуть об ра ні пе ре -
мо ж ці, пі с ля чо го ге рої за хо ду отри -

ма ють па м’я т ні від зна ки та су ве ні ри
на зга д ку про участь у кон фе ре н ці ї.

По �тре тє, вже до б рою тра ди ці єю
на шо го ВУ Зу став кон курс «МІС
КНЕ У», пе р ший тур яко го про во ди -
ти меть ся в дру гій по ло ви ні кві т ня.
Ко жен фа ку ль тет окре мо оби ра ти ме
пред ста в ниць на все уні ве р си тет сь -
ке зма ган ня, фі нал яко го від бу деть -
ся у тра в ні.

Ни ні про ф бю ро МЕ іМ за про шує
всіх ба жа ю чих пред ста в ниць кра си -
вої ста ті взя ти участь у кон ку р сі кра -
си та по сто я ти за честь фа ку ль те ту.
За більш де та ль ною ін фо р ма ці єю
зве р тай те ся в ау ди то рію 427  I ко р -
пу су КНЕ У.

Ну, і на ре ш ті остан нє, в кі н ці кві т ня
пла ну єть ся про ве с ти за га ль ні збо ри
всіх дій с них чле нів НСТ ФМЕ іМ  з
ме тою озна йо м лен ня з про гра мою
по да ль шої на у ко вої ді я ль но с ті на шо -
го фа ку ль те ту.  

Спра ва в то му, що 13 бе ре з ня
2008 ро ку на за сі дан ні пред ста в ни -

ків усіх фа ку ль те тів КНЕУ бу ло об ра -
но но во го го ло ву НСТ, по са ду яко го
за йняв до к тор еко но мі ч них на ук, ви -
кла дач ка фе д ри між на ро д но го ме -
не дж ме н ту – Каль че н ко Ти мур Ва ле -
рі йо вич. Ого ло шен ня про те, де і ко -
ли від бу дуть ся збо ри, бу де по від ом -

ле но в об’ явах бі ля де ка на ту ФМЕ іМ.
Яв ка всіх чле нів НСТ ОБО В’Я З КО ВА!
За до ві д ка ми мо ж на та кож зве р та -
ти ся в НСТ (ауд.252  I ко р пус КНЕУ,
за пи та ти Ма ри ну).

Ма ри на ПРИ СЯ Ж НА,
сту де н т ка 3�го ку р су ФМЕ іМ,

го ло ва НСТ ФМЕ іМ

Не знаю що зі мною ді єть ся,
я від чу ваю, що ду же змі ни лася
за остан ній час. Втра ти ла ін те -
рес до улю б ле ної спра ви, а ра -
ні ше се р йо з но за йма лася спі -
вом. Не ба чу се н су в на вчан ні,
хо ча мрі я ла на вча ти ся са ме у
ву зі, до яко го всту пи ла. Мої
сто су н ки з по дру га ми по гу р то -
жи т ку все да лі по гі р шу ють ся,
сва ри мо ся че рез якісь дрі б ни -
ці. А най го ло в ні ше – не мо жу
ро зі бра ти ся з осо би с тим жит -
тям: той, від ко го пе ре хо п лює
по дих, не сприй має ме не се р -
йо з но, у ньо го своє жит тя, а я
ли ше епі зод у ньо му, а  ін ший –
котрий пра г не се р йо з них сто -
су н ків – не ви кли кає й на тя ку на
за ко ха ні с ть . .. Я у від чаї, ро зу -
мію, що це моє жит тя, але так
не мо жу жи ти.

Так ви гля дає од не з ба га тьох
зве р нень до пси хо ло га.  Це своє рі -
дний крик про до по мо гу, який по -
тре бує ува ги. Адже од ні єю з пе ку -
чих про блем сьо го ден ня є про бле -
ма зро с тан ня кі ль ко с ті са мо -
губств. 

За ста ти с ти кою, що ро ку по кі н чу -
ють жит тя са мо губ с т вом 1 000 000
осіб. Се ред них:

– 280 ти сяч ки тай ців,
– 60 ти сяч ро сі ян,
– 30 ти сяч аме ри ка н ців,
– 25 ти сяч япо н ців,
– 20 ти сяч фра н цу зів,
– 10 ти сяч укра ї н ців.

� За не вті ш ни ми про гно за ми на
2020 р., що рі ч но кі ль кість са мо -
губств бу де ся га ти 1 500 000.

Зда ва ло ся б, ін стинкт са мо збе -
ре жен ня – най мо гу т ні ший з�по між
усіх ін сти н к тів будь� яко го жи во го
ор га ні з му. Що ж має ста ти ся, щоб
зла ма в ся при ду ма ний при ро дою
най на дій ні ший стра хо вий ме ха -
нізм? Це пи тан ня ви хо дить да ле ко
за ме жі біо ло гії, ме ди ци ни й за чі пає
всі сто ро ни на шо го бут тя.

Ста в лен ня до са мо вбивць за ли ша -
єть ся скла д ним. Хтось ба чить у їх ньо -
му від чай ду ш но му кро ці тіль ки про яв
при хо ва ної хво ро би, хтось – грі хо в ну
ма ло ду ш ність, або, на впа ки, си лу ду -
ху. Але це то ді, ко ли йдеть ся про до -
ро с лих лю дей, що сві до мо ви рі ши ли
пі ти з цьо го сві ту і то му не суть за свій
ви бір по вну від по ві да ль ність. А як же
бу ти з юна ка ми, під лі т ка ми? Не вже
їх ня осо би с тість, яка ледь ви зна чи ла -
ся, зда т на під ня тись до со ці а ль них, а
тим бі ль ше до фі ло соф сь ких уза галь -
нень і дій ти ви сно в ку про ні к че м ність
бут тя?

� Су ї ци ди се ред мо ло ді. За
остан нє де ся ти літ тя чи с ло са мо -
губств се ред мо ло ді зро с ло в 3 ра -
зи. Ос но в ні при чи ні су ї ци ду: не роз -
ді ле не ко хан ня, кон ф лі к ти з ба ть ка -
ми та од но лі т ка ми, страх пе ред
май бу т нім, са мо тність. Що рі ч но
ко ж ний два на д ця тий під лі ток ві ком
15�19 ро ків на ма га єть ся здій с ни ти
спро бу  са могуб с т ва. За  аб со лю т -
ною кі ль кі с тю під лі т ко вих су ї ци дів
пе р ше мі с це за ймає Ро сі я. 

Яки ми ж бу ва ють про яви су ї ци -
да ль них на мі рів?

Су ї ци ди  по ді ля ють  на іс тин ні,
при хо ва ні й де мон стра ти в ні.

Іс тин ні су ї ци ди в де яких ви па д ках
бу ва ють спо н тан ни ми. Най ча с ті ше
їм пе ре ду ють мі р ку ван ня про
смерть: втра та се н су жит тя, де пре -
си в ний стан чи про сте при гні чен ня.

При хо ва ним су ї ци дом вва жа єть -
ся по ве ді н ка, по в’я за на з під ви ще -
ним ри зи ком, що ча с ті ше при зво -
дить ні би то до «ви па д ко во ї» сме р ті.
Се ред ба га тьох ва рі а н тів осо б ли во
ча с ти ми є: ри зи ко ве ке ру ван ня ав -
то мо бі лем, зло вжи ван ня ал ко го лем
та ін ши ми на р ко ти ка ми.

Де мон стра ти в ну су ї ци да ль ну
спро бу здій с нює лю ди на, яка вва -
жає за не об хід не ко мусь щось до -
ве с ти чи до ся г ти пе в ної ме ти, ро б -
ля чи ви гляд, що го то ва по кі н чи ти з
со бо ю. Іно ді й де мон стра цій ні су ї -
ци ди за кін чу ють ся сме р тю.

Се ред на ве де них ста ти с ти ч них
да них без на дій но� бе з жа ль но го
зро с тан ня су ї ци ду є од на ря ті в на
ци ф ра:

бли зь ко 80% са мо гу б ців по пе -
ре дньо да ють зна ти про свої на -
мі ри ото чу ю чим, хо ча спо со би по -
від ом лен ня про це мо жуть бу ти за -
ву а льо ва ни ми. Са ме цей факт зму -
шує ко ж ну лю ди ну бу ти чу т ли вим
до про явів ста ну бли зь ких та рі д -
них, дру зів та ко лег. Ми зо бо в’я за ні
не ли ше слу ха ти, але й чу ти, не ли -
ше ди ви ти ся, а й ба чи ти, не ли ше
спо сте рі га ти, але й ді я ти в тій си ту -

а ції, ко ли по ряд від чай са мо тно с ті
за ко ха но го, чи страх, чи без по ра д -
ність при ни жен ня, чи без ме ж на
гли би на втра ти …  В т ра ти ра до с ті
жит тя, се н су сво го іс ну ван ня у цьо -
му сві ті, втра ти,  вре ш ті� решт, са -
мо го се бе.

Бу ти за ці ка в ле ним ста ном і до -
лею дру га, від ве р то і спо кій но роз -
мо в ля ти, про яви ти своє ста в лен ня,
але не оці ню ва ти і не на ма га ти ся
пе ре ко ну ва ти, за про по ну ва ти свою
до по мо гу – ос но в ні пра ви ла вза є -
мо дії з по те н цій ним су ї ци да н том.
На сту п ним кро ком бу де зве р нен ня
до спе ці а лі с та пси хо ло га.

У на шо му уні вер си те ті з пси хо ло -
гом� ви к ла да чем має спра ви ко ж -
ний пер шо ку р с ник, адже пред мет
«Пси хо ло гія та пе да го гі ка» за га ль -
но обо в’я з ко вий. А от із прак ти ч ни -
ми пси хо ло га ми до во дить ся зу стрі -

ча ти ся ли ше  тим сту де н там, які
зве р та ють ся за до по мо гою до кон -
су ль та н тів пси хо ло гі ч ної слу ж би
КНЕ У.

Ді я ль ність пси хо ло гів� ко н су ль -
та нтів спря мо ва на на спри ян ня роз -
ви т ку осо би с то с ті, від по ві да ль но му
ста в лен ню до вла с но го здо ро в’я і
здо ро в’я ото чу ю чих як  най ви щих ін -
ди ві ду а ль них і су с пі ль них цін но с тей. 

Пси хо ло гі ч ний  су про від сту де н -
тів ре а лі зу єть ся у фо р мі ін ди ві ду а -
ль них кон су ль та цій за гну ч ким гра -
фі ком з ба жа ним по пе ре днім за пи -
сом.

Ад ре са пси хо ло гі ч ної слу ж би
КНЕУ: вул. Же ля бо ва 4, гурт. 3.

тел. 456�49�63.

О.С. Бой чук,
ке рі в ник пси хо ло гі ч ної слу ж би 

Газета факультету міжнародної економіки
і менеджменту КНЕУ 

«MEMorandum» —
будь першим

ЩО МІ СЯЦЬ КВІ ТЕНЬ НАМ ГО ТУ Є…
Зда ва ло ся, зо всім не що да в но по ча ли ся ле к цій ні ти ж ні II се ме с -

т ру і є ще вдо с таль ча су трі ш ки від по чи ти пі с ля зи мо вої се сі ї.  Але
ни ні за ві к ном кві тень з йо го ша ле ним ве с ня ним ри т мом  та ці ка ви -
ми по ді я ми.

На оди н ці з усі ма

Бу ти чи не бу ти?
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По чни ка р’є ру з яр ма р ки ва ка н сій
Твоя  кар’єра

Але іс ну ють й ін ші яр ма р ки ва ка н -
сій – спе ці а лі зо ва ні – для мо ло дих
фа хі в ців з ви щою осві то ю. У Ки є ві
най більш ві до мі та кі:

• яр ма рок ва ка н сій від Kyivpost;
• яр ма рок ва ка н сій від AIESEC;
• яр ма рок  ва ка н сій  у  КНЕУ

ім. В. Ге тьма на. Участь у цих ак ці ях
бе руть кра щі ком па нії� ро бо то да в ці,
за ці ка в ле ні в то му, щоб ві ді бра ти най -
кра щих сту де н тів та ви пу с к ни ків ву зів.

У яр ма р ку ва ка н сій, який що ро ку
про во дить у КНЕУ Центр «Пе р с пе к -
ти ва», бе руть участь пред ста в ни ки
ві до мих ком па ній. Від ві да в ши та кий
яр ма рок, ви змо же те осо би с то по -
го во ри ти з ме не дже ра ми з пе р со на -
лу всіх пред ста в ле них ор га ні за цій.
Тоб то яр ма рок ва ка н сій – це не ймо -
ві р на еко но мія ва шо го ча су: за один
день ви мо же те прой ти де кі ль ка
спів бе сід, роз да ти сті ль ки ж ре зю ме
і отри ма ти ві зи т ки у  кі ль кох де ся т ків
ме не дже рів по пе р со на лу. Ні в яко му
ін шо му мі с ці ви не змо же те ви ко ри -
с то ву ва ти для по шу ку ро бо ти свій
час з та кою ви со кою ефе к ти в ні с тю.
До ре чі, в цьо му ро ці Центром
«Пе р с пе к ти ва» яр ма рок ва ка н сій
за пла но ва ний на 23 кві т ня в при -
мі щен ні кон фе ре нц� за ли цен т -
ра ль но го ко р пу су КНЕУ (на ші ко -
ор ди на ти: пр. Пе ре мо ги, 54/1,
кім.141, тел. 4560608, 4560566,

e�mail: persprct@kneu.kiev.ua). 
На да ний за хід за про ше но та кі

ком па нії: СК «І н го», СК «Ве к сель»,
СК «ТАС», Рай ф фай зен Банк Аваль,
Ау ди тор сь ка че т ві р ка, Хе н кель, Се -
ле нія софт, Procter&Gamble, Nestle,
Со юз� Ві к тан, Те т ра Пак, КРАФТ, Бі з -
нес Лінк, Про с то Фі нанс, Пра ве к с -
Банк, Ре хау та ін. Під го туй те до ско -
на лу са мо пре зе н та цію, скла діть ре -
зю ме в кі ль кох ек зе м п ля рах та бу дь -
те го то ві від по ві да ти на за пи тан ня,
які мо жуть по ста ви ти пред ста в ни ки
ком па ній� ро бо то да в ців. 

От же, ви за хо ди те в при мі щен ня,
де про хо дить яр ма рок, гли бо ко вди -
ха є те і рі шу че пря му є те до сто ли ка
ком па нії, яка є пер шою в спи с ку Ва -
ших ба жань. Це та ком па нія, в якій
Ви більш за все хо че те пра цю ва ти, і
лю ди на, до якої Ви пі ді йде те, сто їть
на вхо ді у світ Ва шої мрі ї.

Ви зу стрі ча є те ся очи ма з ро бо то -
да в цем. По смі ха є те ся. Го во ри те
«До б ри день». По ти с ку є те ру ку, як -
що ро бо то да вець про тя гує її. І ось.
Ви в пря мо му ефі рі, не зва жа ю чи на
те що не має ви гу ків «Ка ме ра! Мо -
тор!», Ваш стан ма к си ма ль но на -
бли жа єть ся до від чут тів кі но ак то ра,
який грає го ло вну роль. Що Ви мо -
же те ска за ти або зро би ти впро довж
на сту п них 60 се кунд, щоб цей ро бо -
то да вець за хо тів роз гля ну ти Вас як
по те н цій но го ка н ди да та на по са ду?
Ре ко ме н ду єть ся за зда ле гідь під го -
ту ва ти і про ре пе ти ру ва ти ко ро т ку
про мо ву, в хо ді якої Ви змо же те
роз по ві с ти про се бе най го ло в ні ше.
Сту де н ти і ви пу с к ни ки ву зів обо в’я -
з ко во по ви нні на да ва ти та ку ін фо р -
ма цію про се бе в ра м ках са мо пре -
зе н та цій:

• прі зви ще, ім’я, по ба ть ко ві;
• курс, вуз;
• спе ці а ль ність; 
• ро бо ту, яку шу ка ють;
• до свід ро бо ти, від по ві д ний ви -

бра но му на пря м ку (опла чу ва на ро -
бо та, не опла чу ва на ро бо та, прак ти -
ка); 

• опис сво їх про фе сій них на ви ків і
че с нот; 

А та кож Ви ма є те про де мо н с т ру -
ва ти свої знан ня про ком па ні ю.

Па м’я тай те, Ви ви про мі ню ва ти -
ме те ча рі в ність під час са мо пре зе н -
та ції, тіль ки ко ли бу де те аб со лю т но
впе в не ні в то му, що го во ри те. Не за -
бу дь те, те, що Ви го во ри те, – тіль ки
ча с ти на Ва шої пре зе н та ці ї. Ва ші ма -
не ри, мо в лен ня, одяг � не менш ва ж -

ли ві для ус пі ху. Зви чай но, ва ша впе в-
не ність у со бі по ви нна бу ти яв ною, а
не пе ре бі ль ше но ю  . .,  п ро с то Ви по -
ви нні ви гля да ти про фе сій но.

За зда ле гідь збе ріть ін фо р ма цію
про ро бо то да в ця, який Вас ці ка вить,
і на цьо му ба зуй те свою са мо пре -
зе н та цію, – це, як пра ви ло, вра жає
пред ста в ни ків будь� якої ком па ні ї.
Про ве діть та кий ін фо р ма цій ний по -
шук до Яр ма р ку. Спи сок фірм, які
бу дуть пред ста в ле ні на ньо му, ви
мо же те отри ма ти в ор га ні за то рів ак -
ці ї. Бі ль шість ком па ній ма ють
web�сай ти, що мі с тять ін фо р ма цію
про їх про ду к ти та по слу ги. Ви та кож
мо же те ви ко ри с то ву ва ти ін ші ре сур -
си: стат ті в жу р на лах, рей ти н ги ком -
па ній, які Ви знай де те в біб ліо те ці
або Ін тер не ті без осо б ли вих зу силь. 

Прак ти куй те ся в та ких ре чах, як
са мо пре зе н та ція, умін ня при хо дити
тіль ки з до сві дом – те о ре ти ч ним або
прак ти ч ним. Екс промт – не кра щий
спо сіб вра зи ти ро бо то да в ця, осо б -
ли во, як що мо ва йде про Ва шу ро -
бо ту. То му яко мо га бі ль ше хо діть на
яр ма р ки ва ка н сій і спе ці а лі зо ва ні
тре ні н ги. 

До ре чі, Центром «Пе р с пе к ти -
ва» роз ро б ля єть ся ком плекс тре -
ні н гів на рі з но ма ні т ні те ми (са мо -
пре зе н та ція, як прой ти спів бе сі -
ду, са мо оці н ка та ін .), то му слід -
куй те за об’ ява ми Центру та обо -
в’я з ко во при хо дь те (на ші ко ор -
ди на ти: пр.Пе ре мо ги 54/1,
кім.141, тел. 4560608, 4560566,
e�mail: persprct@kneu.kiev.ua).

На яр ма р ку ва ка н сій Ви змо же те:
• зро би ти зна ч но при ваб ли ві шою

ін фо р ма цію стосовно Вас по рі в ня но
з ре зю ме (де бу де на пи са но про від -
су т ність до сві ду ро бо ти, при зів на
олім пі а дах, кон ку р сах), адже бу дуть
оці ню ва ти Ва шу ко му ні ка бе ль ність,
ба жан ня ді з на тися щось но ве та ідеї,
хай на віть не ре а лі зо ва ні;

• як що ідеї ре а лі зо ва ні, мо ж на ни -
ми по ді ли ти ся: ці ка ві про по зи ції для
сай тів, роз ро б ка ком п’ю те р них про -
грам – усе, усе за пи суй те на ди с ки,
фле ш ки і по ка зуй те ро бо то да в цю.
Мо ж ли во, са ме Ва ша про по зи ція –
це те, над чим б’єть ся вже де кі ль ка
ти ж нів ро бо ча гру па ком па ні ї. А це
означає, що Вас за про сять на спів -
бе сі ду най бли ж чим часом;

• тут мо ж на отри ма ти про фе сій ну
по ра ду, як по кра щи ти те, що Ви вже
зро би ли, що до опра цю ва ти, що пі д -
у чи ти. Не за бу вай те, що на по ді б них
за хо дах ком па нії пред ста в ля ють не
тіль ки ме не дже ри з пе р со на лу, а й
спе ці а лі с ти, ме не дже ри, ке рі в ни ки;

• ді з на тися всі мі фи про пра це -
вла ш ту ван ня. На при клад, пред ста в -
ни ки ком па нії Miratech роз по ві ли
міф що до те с те рів про гра м но го за -
без пе чен ня та пе р с пе к ти в  ка р’є р -
но го ро с ту на цій по са ді;

• зро зу мі ти, що та ке ска н ди нав сь -
кий тип ме не дж ме н ту. Та ке та кож іс -
ну є. Пра ців ник роз гля да єть ся в пе р -
шу чер гу як ін ди ві ду а ль ність. Ні яких
дрес� ко дів та жо р с т ких гра фі ків ро -
бо ти не іс нує;

• ді з на тися та по рі в ня ти про по зи -
ції ро бо то да в ців. Хо ро ша ро бо та –
це не тіль ки до стой на за ро бі т на
пла та, а й спо сіб ре а лі зу ва ти се бе,
гі д ні умо ви пра ці, со ці а ль ний па кет
то що;

• по ди ви тись на сво їх кон ку ре н тів.
Спів бе сі ди, те с ти, про гра ми ста жу -

ван ня – усе це кон курс, і щоб отри -
ма ти ро бо ту, по трі б но йо го ви гра ти;

• пе ре ві ри ти свої знан ня ан г лій сь -
кої мо ви. Де які ком па нії од ра зу про -
во дять тест, щоб ді з на тись про Ваш
рі вень під го то в ки, або на віть од ра зу
по чи на ють спі л ку ва ти сь іно зе м ною
мо вою;

• а най го ло в ні ше – тут мо ж на роз -
ві я ти стра хи що до по шу ку ро бо ти:
по шук ро бо ти – про цес до в гий, не р -
во вий, три ва лий. По пра цю ва ти, зви -
чай но ж, по трі б но, але мо ж на й
оде ржа ти за до во лен ня, то му що яр -
ма рок ва ка н сій – це при єм на ат мо с -
фе ра, спі л ку ван ня з ці ка ви ми лю дь -
ми� ро бо то да в ця ми то що.

По трі б но тіль ки па м’я та ти, що пе -
ре д у мо вою ус пі ху є не те, де Ви шу -
ка є те, а те, як са ме Ви це ро би те, бо
ви рі ша ль ну роль зі грає осо би с те ба -
жан ня отри ма ти ро бо ту з ма к си му -
мом до кла де них до цьо го зу силь.

Яр ма р ки ва ка н сІй 
оЧи ма сту де н тІв

«Я р ма р ки ва ка н сій – хо ро ший
спо сіб знай ти ро бо ту», – го во рять
усі сту де н ти, яких бу ло опи та но
на ми ну лих Днях ка р’є ри в КНЕУ
ім.  В . Ге ть ма на. «Го ло в на пе ре ва га
по ля гає в то му, що всі ком па нії зі -
бра ні в од но му мі с ці й не по трі б но
ні ку ди бі га ти, – го во рить од на зі сту -
де н ток, – до то го ж ро бо то да вець
від ра зу на ла ш то ва ний на сту де н тів і
не ма не об хід но с ті ви га ду ва ти ле ге -
н ди про гра н ді о з ний стаж ро бо ти».
На яр ма р ку ва ка н сій, який про во -
дить ся у ву зі, вра хо ву ють ся по тре би
всіх фа ку ль те тів та ку р сів, то му за -
про шу ють ся ком па нії з рі з ни ми на -
пря м ка ми ро бо ти. Ще один плюс –
ком па нії, які бе руть участь у яр ма р ку
ва ка н сій у ву зі, ро зу мі ють, що де які
сту де н ти не мо жуть од но ча с но на -
вча тись і пра цю ва ти, то му опи та ні
сту де н ти 3�го ку р су при хо дять на
яр ма р ок, щоб до мо ви тись про про -
хо джен ня прак ти ки та ста жу ван ня.
Гро шей осо б ли во не за ро биш, про -
те мо ж на отри ма ти до свід ро бо ти у
ве ли кій ком па нії, а не в ком па нії сво -
го ро ди ча. А ще є спо сіб «три в од но -
му» – про гра ми лі т ньо го ста жу ван -
ня. Ти отри му єш і до свід, і гро ші, й
мо ж ли вість за ре ко ме н ду ва ти се бе.

Ко ли ш ня ви пу с к ни ця ма гі с т ра ту ри
вва жає: «Ко ж на ком па нія – це ду же
спе ци фі ч не се ре до ви ще, з осо б ли -
во с тя ми ро бо ти де яких ком па ній
мо ж на озна йо ми тись тіль ки на та ких
за хо дах, як яр ма рок ва ка н сій». І тут
ва ж ли ві не тіль ки пре зе н та ції, які ві -
до бра жа ють, на ду м ку на шо го сту -
де н та 4�го ку р су, ін фо р ма цій ну та
ре к ла м ну сто ро ни. Най більш ці ка ве
спі л ку ван ня з ке рі в ни ком ком па нії
або від ді лу, в яко му хо четь ся пра цю -
ва ти. «Так мо ж на ді з на ти ся про бі ль -
шу кі ль кість ню а н сів та спе ци фі ку
ро бо ти в да ній ор га ні за ці ї», – вва жає
сту дент 4�го ку р су. До то го ж ін фо р -
ма ція що до про гра ми ста жу ван ня чи
но вої ва ка н сії не зав жди пред ста в -
ле на на сай ті ком па нії, і отри ма ти
по вну та пра в ди ву ін фо р ма цію мо ж -
на са ме на та ких за хо дах. 

Не зва жа ю чи на те що на яр ма р -
ках ва ка н сій у ву зі ро бо то да в ці на -
ла ш то ва ні на сту де н тів і мо ло дих
спе ці а лі с тів, це не озна чає, що за
Ва ми бу дуть бі га ти всі РR�ме не -
дже ри і про по ну ва ти ва ка н сі ї. Сте н -
ди де яких ком па ній на сті ль ки по-
пу ля р ні, що часом на вко ло них зби -
ра єть ся ці лий на товп сту де н тів. Тут
є два ва рі а н ти. Пе р ший – про с то
прой ти по вз цей стенд, але то ді Ви
втра ти те свій шанс ста ти спів ро бі т -
ни ком ве ли кої та ві до мої ком па ні ї.
Як що бі ля сте н ду зі бра лось ба га то
сту де н тів, мо ж ли во, цей ро бо то да -
вець про по нує ці ка ві ва ка н сі ї. Дру -
гий ва рі ант – до че ка тись, ко ли на -
товп ро зі йдеть ся і спо кій но по спі л -
ку ва тися. Ско ріше за все та ка мо ж -
ли вість з’яв ить ся пе ред за крит тям
да но го за хо ду. До ре чі, у спо кій ній
атмосфері бу де на го да як най кра ще
за ре ко ме н ду ва ти се бе. Бі ль шість
юна ків та ді в чат упе в не ні, що на та -
кі за хо ди по трі б но йти тіль ки сту -
де н там ста р ших ку р сів та ви пу с к ни -
кам. Та це ще один міф. Ри нок пра -
ці змі ню єть ся ко жен рік, і ро бо то да -
вець усе бі ль шу ува гу зве р тає на
мо ло де по ко лін ня, тож да ний за хід
бу де ко ри с ний і пер шо ку р с ни кам, і
сту де н там ста р ших ку р сів, оскі ль ки
Во ни мо жуть не тіль ки зі бра ти ко -
ри с ну ін фо р ма цію, а й зро би ти
пе р ший крок до пла ну ван ня сво єї
ка р’є ри.

«ПЕРСПЕКТИВА»

Се ред мо ло дих фа хі в ців чо мусь іс нує упе ре джен ня, що від ві ду ван -
ня яр ма р ку ва ка н сій – не са мий ефе к ти в ний спо сіб по шу ку ро бо ти. Це
по ми л ка: на спра в ді ефе к ти в ність цьо го спо со бу не ни ж ча за ін ші. Чо -
му ви ни кає це упе ре джен ня? Із� за не пра ви ль но го ви бо ру яр ма р ку ва -
ка н сій. На ак ці ях, що про во дять ся те ри то рі а ль ни ми слу ж ба ми за йня -
то с ті, сту де н то ві та сві жо спе че но му ви пу с к ни ко ві скла д но знай ти гі д -
ну ро бо ту. Ва ка н сії там в ос но в но му роз ра хо ва ні на ни зь ко оп ла чу ва -
них пра ців ни ків без осо б ли вої ква лі фі ка ції (ва н та ж ни ки, дві р ни ки,
при би ра ль ни ці й т. п.).

УУУУ ВВВВ АААА   ГГГГ АААА !!!!

На під при єм с т вах Гру пи ком па ній «Ві Ді», що пред ста в ле ні на ри н ку Укра -
ї ни з 1994 ро ку, про во дить ся кон курс на за мі щен ня ва ка н т них по сад
юрис кон су ль тів.

На пря м ки ро бо ти: пра во ве за без пе чен ня го с по дар сь кої ді я ль но с ті у
сфе рі то р гі в лі транс по р т ни ми за со ба ми, лі зи н гу, стра ху ван ня, ло гі с ти ки,
бу ді в ни ц т ва то що.

УУУУ ММММ ОООО   ВВВВ ИИИИ   КККК ОООО НННН   КККК УУУУ   РРРР   СССС УУУУ

1. За про шу є мо ви пу с к ни ків та сту де н тів остан ньо го ку р су на вчан ня юри -
ди ч но го фа ку ль те ту.

2. По вний ро бо чий день.
3. Усі ба жа ю чі мо жуть на пра ви ти свої ре зю ме за еле к т ро нни ми ад ре -

са ми:
makarov@kiev.uti�ua.com
oksana.gorban@uti�ua.com
До да т ко ву ін фо р ма цію мо ж на отри ма ти:
1. На сай тах під при ємств Гру пи ком па ній «Ві Ді»
www.vidigroup.com
www.toyota�ua.com
www.fordauto.kiev.ua
2. У Ма ка ро ва Ма к си ма Оле го ви ча 
тел. 246�61�46 (�47, �48)
тел. 246�65�58

УУУУ ВВВВ АААА   ГГГГ АААА !!!!

23 квітня об 11.30 в приміщенні КНЕУ
імені Вадима Гетьмана 

відбудеться День кар’єри 2008.

Запрошуються студенти та випускники КНЕУ. Вхід вільний. 
На даному заході буде представлено близько 24 провідних

компаній, з представниками яких Ви зможете поспілкуватись та
залишити своє резюме.

АААА дддд рррр ееее сссс аааа   пппп рррр оооо вввв ееее дддд ееее нннн нннн ЯЯЯЯ   зззз аааа хххх оооо дддд уууу ::::

пр. Перемоги, 54/1 (центральний корпус), 
Конференц�зал.

ЧЧЧЧ ееее кккк аааа ЄЄЄЄ мммм оооо   нннн аааа   ВВВВ аааа сссс !!!!
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Зав жди на Днях на ро дже нь, на
ве сіл лях та ін ших уро чи с тос тях
ми ба жа є мо один одному у пе р -
шу чер гу ща с тя. Але чо му са ме
ща с тя? Чо му лю ди на так пра г не
йо го? І вза га лі, що та ке ща с тя
для нас?

Усі сло в ни ки схо дять ся ли ше на
од но му – ща с тя є фі ло соф сь кою
аб с т ра к т ною ка те го рі є ю. Але, по -
го дь те ся, що це не до сить вда ле
ви зна чен ня. На мою ду м ку, не мо ж -
на го во ри ти про ща с тя в ці ло му для
люд с т ва, це та ка ка те го рія, яка сто -
су єть ся ко ж ної окре мої лю ди ни.
Так, на при клад, для од ні єї лю ди ни
щоб бу ти ща с ли вою, по трі б но бу ти
ко ха ною (ко ха ним) і зна ти, що у те -
бе є лю ди на, яка ні ко ли не за ли -
шить те бе ні в бі ді, ні в ра до с ті

(адже жит тя свідчить, що бу ти з лю -
ди ною в ра до с ті ще ва ж че, ніж у го -
рі. Ми на вчи ли ся жа лі ти, але ра ді ти
за ін ших впе р то не хо че мо, ми за -
зд ри мо і на рі ка є мо, чо му щось га р -
не тра пи ло ся са ме з ті єю лю ди ною,
а не з на ми). А для ін шо го ща с тя –
це ве ли ка кі ль кість гро шей та мо ж -
ли вість на со ло джу ва ти ся жит тям.
Та незважаючи на це, ко жен хо че
бу ти ща с ли вим.

З ін шо го бо ку, уяві мо на сту п ну
си ту а ці ю. Ви – ща с ли ва лю ди на,
але навколо вас усі не ща с ні: це і
ва ші ба ть ки, і ва ша «дру га по ло ви -
н ка», і, мо ж ли во, ва ші ді ти, рі д ні,
дру зі, зна йо мі… Чи змо же те ви у
та кій си ту а ції по вні с тю на со ло ди -
ти ся сво їм ща с тям??? Як що так, то
ви лю ди на без ду ш на та его ї с ти ч на.
Адже ви не ці ну є те на віть най рі д ні -

ших сво їх лю дей. Як що ні (на що я
щи ро спо ді ва ю ся), то, хо ча у вас і
бу дуть усі мо ж ли во с ті бу ти ща с ли -
вим, ви бу де те сум ни ми, мо ж ли во
на віть стра ж да ти ме те, то му що ва -
ші рі д ні та бли зь кі стра ж да ють. 

Тоб то, з од но го бо ку, ща с тя є ка -
те го рі єю ін ди ві ду а ль ною, бо во но
для ко ж но го рі з не, а з ін шої – су с пі -
ль ною, бо без ща с тя ва ших най рі д -
ні ших лю дей і ви ща с ли ви ми не
змо же те бу ти.

«А що по трі б но ро би ти для то го,
щоб бу ти ща с ли вим?» – спи та є те
ви. Як на ме не, то, перш за все,
варто на вчи ти ся щи ро ра ді ти чу жо -
му ща с тю. По трі б но на вчи ти ся жи -
ти че с но, то ді й ща с тя не за ста вить
се бе до в го че ка ти. А за га лом, фо р -
му лу ща с тя вже да в но ви ве де но.
Ви, ма буть, спи та є те: «Де? Як та ке

мо же бу ти?» А від по відь зо всім
про с та, ва р то ли ше зве р ну ти ся до
ре лі гі ї. Во на є центра ль ною в усіх
свя щен них  кни гах  на шо го  сві ту.
І   учить во на так:

Бу д дизм: «Не за вда вай те ін шим
то го, що са мим зда єть ся бо ля че»
(Уда на� Ва р га: 5, 18).

Бра х ма нізм: «Не ро біть ін шим
то го, що бо ля че бу ло б вам, як би
зроб ле но бу ло вам». (Ма ха б ха -
ра та).

Да о сизм: «Хай уда ча ва шо го су -
сі да ста не для вас уда чею, а втра та
ва шо го су сі да – втра тою для вас».
(Тай Шанг Кан Їнг Пієн).

Зо ро аст ризм: «Ті ль ки той по
при ро ді га р ний, хто не ро бить ін -
шим ні чо го, що не га р но бу ло б для
са мо го се бе». (Да ди с тан�и� ди ник,
94:5).

Іс лам: «Ні х то не є іс тин но ві ру ю -
чим, до ки не ба жає бра ту своє му
то го ж, що й со бі». (Су н на).

Іу да їзм: «Що не на ви с не вам, не
ро біть бли ж ньо му своє му». (Тал -
муд, Ша б бат, 31а).

Кон фу ці ан с т во: «Не ро біть ін шим
то го, чо го не хо че те, аби ро би ли
вам». (Ана ле к ти, ХV, 23).

Хри с ти ян с т во: «Як хо че те, щоб з
ва ми чи ни ли лю ди, так чи ніть і ви з
ни ми». (Єван ге ліє від Ма т фея 7:12).

Тоб то все не так скла д но, як нам
зда є ть ся. Для то го щоб бу ти ща с -
ли ви ми, ва р то са мим при но си ти
ща с тя у жит тя ін ших. Тож бу дь мо
ща с ли ви ми!

На та лія Пу нь ко,
сту де н т ка 2�го ку р су ФІ Сі Ту

На по ча т ку бе ре з ня в Поль щі
від бу в ся ІХ Між на ро д ний осві т ній
яр ма рок «Пе р с пе к ти ва�2008» –
це най бі ль ший та най ві до мі ший
на те ре нах Єв ро пи осві т ній за -
хід. Він про хо див у Ва р ша ві. Цей
між на ро д ний фо рум  при ве р нув
до се бе ува гу по над 400 екс по -
не н тів та по над 50 ти сяч від ві ду -
ва чів. Ор га ні зо ву єть ся цей осві -
т ній за хід за спри ян ня Мі ні с тер -
с т ва на у ки та ви щої осві ти та
Асо ці а ції ре к то рів ака де мі ч них
шкіл у Поль щі.

Тра ди цій но що ро ку оби ра єть ся
од на кра ї на для осо б ли во го від -
зна чен ня. Ця кра ї на отри мує осо -
б ли ве мі с це на ви ста в ці та ши ро ку
ме діапід три м ку. Сво го ча су по че -
с ни ми го с тя ми бу ли: Іс па нія
(2007), Ні ме ч чи на (2006), Ав с т ра -
лія (2005).

Бе ру чи до ува ги по стій не змі ц -
нен ня сто су н ків між Поль щею та
Укра ї ною у сфе рі ви щої осві ти, ор -
га ні за то ри за про си ли цьо го ро ку

Укра ї ну бу ти по че с ним го с тем ви -
ста в ки.

За хо ди про во ди лись у ве ли че з -
но му спе ці а ль но об ла д на но му ви -
ста в ко во му центрі.

Зви чай но, на йши р ше бу ли пред -
ста в ле ні ви щі на вча ль ні за кла ди з
усіх ре гі о нів Поль щі, а най бі ль ше
Ва р шав сь кі ВНЗ, бу ли та кож при -
су т ні ВНЗ з Фран ції, Ні ме ч чи ни,
США, Ве ли кої Бри та нії та ін. Укра ї -
ну пред ста в ля ли 30 ВНЗ. 

Ко ж ний укра ї н сь кий уні вер си тет,
який брав участь у ви ста в ці, без-
ко ш то в но отри мав од не об ла д на не
мі с це пло щею 6 кв. м. 

Під час ви ста в ки від бу лася ни з ка
рі з но ма ні т них за хо дів, зо к ре ма
«Кру г лий стіл ре к то рів поль сь ких та
укра ї н сь ких ВНЗ», на ко т ро му бу ли
роз гля ну ті пе р с пе к ти ви спів ро бі т -
ни ц т ва у сфе рі на у ко вих до слі -
джень, про ве ден ня кон фе ре н цій,
се мі на рів, ви дан ня спі ль них на вча -
ль них по сі б ни ків, об мін сту де н та ми
то що.

Під час засідання кру г ло го сто лу

з ко ро т ки ми про мо ва ми ви сту пи -
ли: Мі ністр осві ти Поль щі – Ка та жи -
на Халл, за сту п ник Мі ні с т ра на у ки та
ви щої осві ти Поль щі – Єжи Ду шин -
сь кий, пе р ший за сту п ник Мі ні с т ра
обо ро ни Поль щі – ге не рал Че слав
По нтас, пе р ший за сту п ник Мі ні с т -
ра куль ту ри Поль щі – Пе т ро Жу ков -
сь кий, Мер Ва р ша ви – Ган на Гро н -
ке віч� Вальтз, а та кож пе р ший за -
сту п ник мі ні с т ра осві ти і на у ки
Укра ї ни Оле к сандр Гре бе ль ник, го -
ло ва спі л ки ре к то рів тех ні ч них ВНЗ
Укра ї ни, ре к тор НТТУ «Ки їв сь кий
по лі те х ні ч ний ін сти тут» Ми хай ло
Згу ров сь кий, го ло ва спі л ки ре к то -
рів Ва р ша ви Та де уш Бо ре ць кий та
ін. Під пи са но до го вір про спів ро бі -
т ни ц т во між укра ї н сь ки ми та поль -
сь ки ми тех ні ч ни ми ВНЗ, а та кож
до го вір між НТТУ «Ки їв сь кий по лі -
те х ні ч ний ін сти тут» та осві т нім фо н-
дом з Поль щі «Пе р с пе к ти ви» що до
ство рен ня Укра ї н сь ко� По ль с ко го
осві т ньо го центру в м. Ки є ві. 

Пред ста в ни ки асо ці а ції ВНЗ
США роз по ві ли про си с те му ви щої

осві ти в їх ній кра ї ні та пе р с пе к ти ви
здо бут тя мо лод дю з Єв ро пи ви щої
осві ти в США.

Пре зе н ту ва ли свої здо бу т ки у
сфе рі ви щої осві ти, мо ж ли вість на -
вчан ня мо ло ді в їх ніх ВНЗ, пе р с пе к -
ти ви об мі ну сту де н та ми пред ста в -
ни ки ви щої шко ли  з Ве ли кої Бри та -
нії та Фран ці ї.

Не об хід но за зна чи ти, що вод но -
час з тра ди цій ни ми на пря м ка ми
під го то в ки фа хі в ців у сфе рі еко но -
мі ки та ме не дж ме н ту, в Поль щі
дедалі бі ль ша кі ль кість ВНЗ про ва -
дить під го то в ку мо ло ді зі спе ці а ль -
но с тей ту ризм та ре к ре а ці я.

Тре ба та кож за зна чи ти, що Ва р -
шав сь кий ін сти тут про блем су час -
ної ци ві лі за ції, на під ста ві на у ко вих
до слі джень та ана лі зу те н де н цій
роз ви т ку на у ки та осві ти у Поль щі,
зро бив ни з ку ці ка вих ви сно в ків, зо -
к ре ма, ви сно вок про те, що на у ка і
осві та ма ють роз ви ва тись у на пря м -
ку за до во лен ня по треб бі з не су, по -
треб транс на ці о на ль них фірм, ко т -
рі є ос но в ни ми за мо в ни ка ми на у -

ко вих до слі джень ви со ко кла с них
фа хі в ців.

Під час пе ре го во рів з пред ста в -
ни ка ми ВНЗ Поль щі бу ла ви яв ле на
за ці ка в ле ність ни з ки поль сь ких ви -
щих на вча ль них за кла дів у спів пра ці
з на шим уні вер си те том. Це, зо к ре -
ма, Ва р шав сь ка по лі те х ні ка, Аль -
ма� ма тер, Фі нан со ва ака де мія з м.
Ва р ша ви, а та кож еко но мі ч ний фа -
ку ль тет Ва р шав сь ко го уні вер си те ту.

Так, зо к ре ма, пред ста в ни ки еко -
но мі ч но го фа ку ль те ту Ва р шав сь ко -
го уні вер си те ту за про шу ють ви кла -
да чів КНЕУ взя ти участь у Між на -
ро дній кон фе ре н ції з про блем ма -
те ма ти ч но го мо де лю ван ня еко но -
мі ч них си с тем. Та кі кон фе ре н ції
про во дять ся у Ва р шав сь ко му уні -
вер си те ті раз на два ро ки. 

На дій ш ла ни з ка ін ших ці ка вих
про по зи цій що до спів ро бі т ни ц т ва в
на у ко вій та осві т ній сфе рах.

В.В. ВІ т лІн сь кий,
за в .  ка фе д ри ЕММ, 

д.е.н., про фе сор.

Ми і світ

Пре зе н та ція укра ї н сь ких ВНЗ 
на яр ма р ку навчальних 

за кла дів у Ва р ша ві
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Са ме пе ред цим свя т ко вим днем
від бу ло ся чер го ве за сі дан ня проф -

ко му сту де н тів, од ним із пи тань по -
ряд ку ден но го яко го ста ло уро чи с те
при ві тан ня на ших ча рі в них ді в чат. 

Як при єм но бу ло по чу ти ма су до б -
рих, те п лих, щи рих слів на на шу ад -
ре су із уст го ло ви проф спі л ки Оль ги
Ча ба нюк та чо ло ві чо го ко ле к ти ву на -
шої ор га ні за ції, а та кож отри ма ти ві -
та ль ні ли с ті в ки та су ве ні ри.

Зо всім не спо ді ва ною ста ла зві с т -
ка про те, що за спри ян ня Пе р вин ної
проф спі л ко вої ор га ні за ції сту де н тів
КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на, 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,
Го ло вно го управ лін ня у спра вах
осві ти та на у ки КМДА свя то про до в -

жи лось у сті нах Ки їв сь ко го мі сь ко го
те а т ру ля льок, де з на го ди 8 Бе ре з -
ня від бу в ся пре м`є р ний  по каз ви -
ста ви для до ро с лих «Де ка ме рон»
Джо ван ні Бо кач чо (по ста но в ка го -
ло вно го ре жи се ра те а т ру, за слу же -
но го ар ти с та Укра ї ни Юрія Сі ка ла). 

Ті емо ції та вра жен ня, які ми отри -
ма ли від пе ре гля ду ви ста ви, не мо ж -
на по рі в ня ти з жо д ним (на віть най -
ко ш то в ні шим) по да ру н ком, адже
епо ха Від ро джен ня по вні с тю по гли -
ну ла нас у свої ча си, роз кри ва ю чи всю
кра су Іта лії з її оша т ни ми бу ди но ч ка ми,
що по то па ють у зе ле ні та кві тах, те м пе -
ра ме н т ни ми пе р со на жа ми, ін три га ми
та між осо би с ті с ни ми пе ре пе ті я ми.

Чи ма ло за хо п ли вих лю бо в них та
ін ших (ча сом май же де те к ти в них)
при год від бу ва єть ся з ге ро я ми
спе кта к лю. Во ни вда ють ся до рі з них
хи т ро щів, аби бу ти ко ха ни ми й ща с -
ли ви ми, на віть зго д ні по сту пи ти ся
вла с ни ми пе ре ко нан ня ми.

Усе, як у жит ті, не пе ред ба чу ва не.
Ін ко ли на очах у гля да чів змі ню єть ся
й пе ре біг ви ста ви, адже во на на ро -
джу єть ся спо н тан но, з фа н та зії ав -
то ра. Си м во лі ч ним є сце ні ч ний при -
йом: ав тор та Ме це нат — лю ди, ре -
ш та ге ро їв — ля ль ки.

Осо б ли вої ви до ви щ но с ті ви ста ві
на да ва ли му зи ч но� та н цю ва ль ні
сце ни та ви со кий рі вень ак тор сь кої
май с те р но с ті. Гля да чі, ко т рі за хо -
чуть пе ре гля ну ти «Де ка ме рон» у
Ки їв сь ко му те а т рі ля льок, га да є мо,
не по шко ду ють, адже на сце ні роз -
го р та єть ся спра в ж ня іта лій сь ка
феє рія.

То му, хо че мо ви сло ви ти  ве ли ку
вдя ч ність усім, хто до клав зу силь,
аби свя то ве с ни за па м’я та ло ся нам
на до в гі ро ки, адже та кі при єм ні сюр -
при зи отри му єш не ко ж но го дня! 

На та лія Ше н д рик,
го ло ва про ф бю ро ФЕФ,

Ін на До б ро воль сь ка,
го ло ва про ф бю ро ФЕ АПК.

14 лю то го – свя то всіх за ко ха них!
Най ро ма н ти ч ні ший день, ко ли мо ж -
на ви сло ви ти свої по чут тя. Це свя то
є си м во лі ч ним та до в го очі ку ва ним.
Во но не оми нає жо д ної лю ди ни, а
осо б ли во сту де н тів. Не є ви нятком  і
сту де н ти на шо го уні вер си те ту, які
що ро ку з не те р пін ням че ка ють на
свя то та ре те ль но до ньо го го ту -
ють ся!

Цьо го ро ку на ші ак ти ві с ти осо б -
ли во тво р чо пі ді йш ли до свя т ку ван -
ня  Дня Св. Ва ле н ти на, аби ство ри ти
на сво їх фа ку ль те тах ро ма н ти ч ну,
за ти ш ну та ра ді с ну ат мо с фе ру свя -
та. Про тя гом ти ж ня весь уні вер си -
тет ні би по тра пив у «ка р на вал
ко льо рів», ос но в ни ми ба р ва ми яко -
го ста ли че р во ні та ро же ві. По ві т ря -
ні куль ки, се р ця, сер па н тин та ві та -
ль ні ли с ті в ки – усе це при кра ша ло
сті ни рі д но го уні вер си те ту, ра ду ва -

ло око та зі грі ва ло се р це. А по што ві
скри нь ки, які бу ли роз мі ще ні бі ля
де ка на тів, на да ли мо ж ли вість ко ж -
но му ба жа ю чо му при ві та ти сво їх
дру зів, зна йо мих та ко ха них з цим
пре кра с ним свя том!

Та кра са, яку ство ри ли сту де н ти,
не  мо г ла  бу ти  не по мі че на  та  не ві -
д�з на че на. То му за іні ці а ти ви Проф -
спі л ки сту де н тів КНЕУ ім. Ва ди ма
Ге тьма на був про ве де ний між фа ку ль-
тет сь кий кон курс на «Най к ра щу сті н -
га зе ту до Дня Свя то го Ва ле н ти на» та
«Свя т ко ве офо р м лен ня фа ку ль те ту». 

Про тя гом ти ж ня ком пе те н т не жу рі
не мо г ло ви зна чи ти пе ре мо ж ця,
адже ко ж на з пред ста в ле них га зе т
бу ла гі д на пе ре мо ги. І, на ре ш ті, 4 бе-
ре з ня на чер го во му за сі дан ні проф -
ко му бу ли ого ло ше ні ре зуль та ти уні -
вер си тет сь ко го кон ку р су сті н га зет
до дня за ко ха них. 

Оскі ль ки ко жен з фа ку ль те тів про -
явив се бе як най кра ще, жу рі
виокре�мило де кі ль ка но мі на цій.
То му ні хто не за ли ши в ся буз ува ги.

От же, ІІІ мі с це роз ді ли ли між со -
бою Юри ди ч ний фа ку ль тет та
Фа ку ль тет ін фо р ма ці ї них си с тем
і тех но ло гій; ІІ мі с це роз ді ли ли Фі -
нан со во� еко но мі ч ний фа ку ль тет
та Об лі ко во� еко но мі ч ний фа ку -
ль тет; і, на ре ш ті, по че с не І мі с це у
кон ку р сі «Сті н га зе та до дня Свя -
то го Ва ле н ти на» ді с та ло ся Фа ку -
ль те ту еко но мі ки АПК. Але на цьо -
му при зе ри не за кін чи ли ся, адже у
но мі на ції «Свя т ко ве офо р м лен ня
фа ку ль те ту» пе ре мо гу здо бу ли
Фа ку ль тет еко но мі ки та управ -
лін ня та Кре ди т но� еко но мі ч ний
фа ку ль тет. Та кож по за кон ку р сом
був оці не ний Юри ди ч ний фа ку ль -
тет, який від зна чи в ся не ста н да р т -

ною про гра мою та ори гі на ль ною
іде єю про ве ден ня Дня свя то го Ва -
ле н ти на. У но мі на ції «За га д ко ве се -
р де ч ко» пе ре міг Фа ку ль тет ма р ке -
ти н гу, а Фа ку ль тет між на ро д ної
еко но мі ки та ме не дж ме н ту був
від зна че ний «За ори гі на ль ний під хід
до офо р м лен ня га зе ти». 

Пе ре мо ж ці бу ли на го ро дже ні гра -
мо та ми та чу до ви ми по да ру н ка ми.
А го ло вним при зом, який ді с та в ся
фа ку ль те ту еко но мі ки АПК, був кви -
ток на со ль ний кон церт Та і сії По ва -
лій, що про хо див на го ло вній сце ні
мі с та. Ве чір у сті нах «Па ла цу Укра ї -
на» ви да в ся на сла ву. І те мо ре при -
єм них вра жень та яс к ра вих від чут -
тів, отри ма них від фе є ри ч но го шоу,
яке вла ш ту ва ла спі ва ч ка, за ли шать -
ся в па м’я ті ще надо в го. Мо жу ска -
за ти тіль ки од не – пе ре мо га бу ла
то го ва р та!!!

На жаль, свя то ко хан ня прой ш ло,
але за ли ши ло в на ших се р цях ні ж ні
по чут тя, при єм ні спо га ди та по зи -
ти вні емо ці ї. А також на тхнен ня для
но вих пе ре мог!!! То му, щи ро ві таю
всіх при зе рів з на шою спі ль ною пе -
ре мо гою! Ну й, зви чай но, з при хо -
дом ве с ня них со ня ч них днів!!   

P.S Від іме ні всьо го сту да к ти ву
хо четь ся ви сло ви ти по дя ку проф -
ко му сту де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ
ім.  В.  Ге ть ма на, а осо б ли во го ло ві
проф спі л ки Оль зі Ча ба нюк та її за -
сту п ни кам Ва ле н ти ну Че р не нь ко -
му та Са в че н ку Іва ну за пре кра с ну
ідею та спри ян ня про ве ден ню за -
хо дів, при уро че них до та ко го пре -
кра с но го свя та, як День Свя то го
Ва ле н ти на.

Ін на  До б ро воль сь ка,
Го ло ва про ф бю ро ФЕ АПК.

Свято

Сті н га зе та до Дня за ко ха них!

8 Бе ре з ня за па м’я та єть ся ак ти ві с там на до в го
На ре ш ті пі с ля до в гих зи мо вих похмурих днів ми від чу ли пе р ший

те п лий по дих ве с ни. Си м во лі ч но, що са ме в цю пре кра с ну по ру ро ку є
та кий день, ко ли ко ж на ді в чи н ка, жі н ка, ма ти, ба бу ся за бу ває про свої
бу ден ні тур бо ти і при ймає ві тан ня від си ль ної по ло ви ни люд с т ва. Всі
вже, на пе в но, здо га да ли ся, що ми го во ри мо про Між на ро д ний жі но -
чий день – 8 Бе ре з ня. 

Ко ли мо ва йде про проф ком, бі -
ль шість сту де н тів уяв ля ють ор га ні -
за цію, що за йма єть ся про їз д ни ми
кви т ка ми чи пу ті в ка ми до са на то -
рію� пр фі ла к то рі ю. Це ду же при кро,
адже я на вла с но му до сві ді пе ре ко -
на ла ся, що проф ком зда т ний на ба -
га то, і ро бить бі ль ше, тіль ки сту -
де нти чо мусь усе це шви д ко за бу -
ва ють. Щоб від но ви ти спра ве д ли -
вість, я ви рі ши ла роз по ві с ти всім
один пре це н дент, що не що да в но
тра пи в ся зі мно ю. Я це ро б лю для
то го, щоб сту де н ти зро зу мі ли, що
до Проф спі л ки по трі б но зве р та ти ся
і то ді во ни бу дуть кро ку ва ти в но гу з
ча сом.

Я сту де н т ка І ку р су фа ку ль те ту
еко но мі ки та управ лін ня. Від ве р то
Вам ка жу, ме ні по ща с ти ло по тра -
пи ти до гу р то жи т ку. У де ка на ті ме ні
да ли на пра в лен ня та ор дер на про -
жи ван ня у гу р то жи ток № 2. Але я не
мо жу ска за ти, що ме ні не по ща с ти -
ло із су сі д кою по кі м на ті, про с то  ми
з нею рі з них скла дів ха ра к те ру. Я –
не по си дю ча, мо тор на, а во на – по -
вна ме ні про ти ле ж ність. І,
природно, – ми не знай шли з нею
спі ль ної мо ви, а з ча сом зро зу мі ли,
що вза га лі жи ти в од ній кі м на ті не
мо же мо.

І от моя су сі д ка ви рі ши ла по ста -
ви ти на цьо му „жи р ну» кра п ку.

Я не знаю, чи во на са ма при йн я ла
та ке рі шен ня, чи їй хтось під ка зав…
Але, як на ме не, то во на, зда єть ся,
до б ре не об ду ма ла всіх мо ж ли вих
на с лід ків сво їх дій, і, на пе в но, під
впли вом емо цій, як ка жуть, у ста ні
афе к ту, на пи са ла за яву в де ка нат,
де об б ру д ни ла моє ім’я та честь…

На с лід ки бу ли жа х ли ві. Спо ча т ку
ме не ви кли ка ли до де ка на ту, да лі
мо їх ба ть ків, і не ро зі бра в шись до -
кі н ця у спра ві, ви слу ха в ши ли ше
од ну сто ро ну, бу ло при йн я то рі -
шен ня про ви селен ня ме не з гу р то -
жи т ку. У ме не був жа х ли вий стрес,
я роз гу би лась, не зна ла, що ро би ти
да лі.

Я вдя ч на за ві ду ю чій мо го гу р то -
жи т ку Га ли ні Іва ні в ні Ду дарь, яка
по ра ди ла ме ні зве р ну тись до
проф ко му за до по мо го ю. Я бо я -
лась, не зна ла, як бу ти, що їм го во -
ри ти, як во ни ме не при ймуть, мо ж -
ли во ска жуть, що в них і без ме не
без ліч справ, не ма ча су за йма тися
ще й мо їм гу р то жи т ком.

Але все ста лося зо всім на впа ки.
Ко ли я при йш ла, ме не ду же до б ре
при йн я ли, ви слу ха ли і з по вною
се р йо з ні с тю взя лися за спра ву, не -
зва жа ю чи на те, що в них і так бу ло
без ліч справ, адже це був кі нець се -
ме с т ру, на пе ре до дні но во рі ч них
свят та се сі ї. 

Прой шов де який час, і з їх ньою
до по мо гою де ка нат по зи ти в но від -
ре а гу вав на моє зве р нен ня, ме не
за ли ши ли в гу р то жи т ку. Те пер я
спо кій но жи ву у сво їй кі м на ті, не бо -
я чись то го, що од но го дня, при вхо -
ді в гу р то жи ток, я по ба чу на каз про
моє ви се лен ня. 

Я ще раз щи ро дя кую Проф спі л -
ко во му ко мі те ту та де ка ну фа ку ль -
те ту Ана то лію Пе т ро ви чу На ли вай -
ку. Спо ді ва юся, що моя стат тя змі -
нить ду м ку сту де н тів про цю ор га ні -
за цію та ї ї ді я ль ність.

Тетяна Ко л ча но ва, 
сту де н т ка 1 ку р су.

Коли мова йде про профком



Квітень 2008 7

№ 13�15 (1244�1246)

Вслу хай тесь у ла гі д ний по дих
ве с ня но го ві т ру, у ра ді с не ще бе -
тан ня пта шок... 

Вслу хай тесь в ат мо с фе ру КНЕ У... 
БУМ – СТА Р ТУ ВАВ!!! 
Бе не фіс уні вер си тет сь кої мо ло -

ді – це не про с то фе с ти валь, це ці -
лий світ, це си м вол і ос но ва тво р -
чо с ті на шо го ву зу.

Цьо го ро ку кон курс про во дить -
ся втре тє. Як при єм но бу ло спо -
сте рі га ти, що на ре ш ті усі фа ку ль -
те ти бе руть участь. Про це сві д чи -
ла ат мо с фе ра, яка па ну ва ла 20 бе -
ре з ня у Кон це р т но му за лі КНЕУ,
ко ли ко ж на з ко манд пред ста в ля -
ла свій фа ку ль тет. 

Го ло ва жу рі, ка н ди дат пе да го гі -
ч них на ук, ма гістр ес т ра ди, ди ре -
к тор Центру куль ту ри і ми с тецтв
Да на Ба біч при ві та ла всіх ка н ди -
да тів з по ча т ком фе с ти ва лю та
по ба жа ла уча с ни кам на сна ги,
га р но го на строю та ус пі ху.

По че с не пра во ви не с ти Ку бок
(си м вол пер шо сті, те, за що йде
бо ро ть ба між усі ма фа ку ль те та ми)
ма ла ко ман да – пе ре мо жець
2006�2007 ро ків об лі ко во� еко но мі -
ч но го фа ку ль те ту.

Ве ду чі за про си ли ко ман ди на
сце ну. Від бу ло ся пред ста в лен ня
жу рі:

Ба ля гі на І. А. – за сту п ник про ре -
к то ра з ви хо в ної ро бо ти;

Га ра ще н ко О.В. – ху до ж ній ке -
рі в ник Центру куль ту ри і ми с -
тецтв;

Кельц О. А. – ке рі в ник во ка ль ної
сту дії;

Бевз М.В. – ке рі в ник хо ре о г ра -
фі ч ної сту дії;

Ча ба нюк О. А. – го ло ва Пе р вин -
ної проф спі л ко вої ор га ні за ції сту -
де н тів;

Ба біч Д.Р. – ди ре к тор Центру
куль ту ри і ми с тецтв, го ло ва журі.

І от роз по ча в ся фе є р верк та -
ла н тів. Ко ж на із ко манд ви яви -
ла тво р чість, ін ди ві ду а ль ний
під хід. У ко гось це був де бют, а

для ін ших – ви ро б ле ний стиль,
але всі ра зом зу мі ли по да ру ва -
ти за лу не пе ре ве р ше ні емо ції
та ма су вра жень.

Дя ку є мо уча с ни кам та вбо лі ва -
ль ни кам за гі д ну кон ку ре н ці ю.

P.S. До зу стрі чі на кон ку р с них
днях...

О. А. Ча ба нюк,
го ло ва проф спі л ко вої 
ор га ні за ції сту де н тів.

Ещё на во к за ле мы за ме ти ли, что
нас пя те ро (не хва та ло Ксю ши). По -
зво нив ей, мы уз на ли, что она сто ит
в про б ке и вря д ли ус пе ет на по езд.
До оть е з да ос та ва лось па ру ми нут и
мы уже си де ли в ва го не, как нео жи -
дан но по яви лась на ша Ксю ша. То ль -
ко она за шла в на ше ку пе, сра зу тро -
ну л ся по езд. Во б щем, мо ж но сде -
лать вы вод, что  с та ким ве зу чим че -
ло ве ком мо ж но ехать ку да уго д но!

По до ро ге мы по зна ко ми лись со
мно ги ми сту де н та ми с ра з ных ву зов,
так что но ч ка ока за лась ко ро т ко й. Из� -
за ин те ре с но го об ще ния с но вы ми
зна ко мы ми мы ус пе ли по спать со в сем
не м но го, так как ра но утром  на до бы -
ло уже вста вать и со би рать ся на вы ход.

Вый дя из по ез да, мы ока за лись в
ра йон ном го ро де Стрий. Там нас
жда ли два ав то бу са, ко то рые до ста -
ви ли всех  в са на то рий «Пе р ли на
Ка р пат». Ко г да нас по се ли ли в но -
ме ра, все (уста в шие по сле до ро ги)
по шли спать, то ль ко не ко то рые ре -
ши ли не м но го изу чить но вую ме с т -
ность и за пе ча т лить это на па мять
(та ки ми ока за лись  Юля и Све та).

По сле за в т ра ка  мы на ча ли об ду -
мы вать, чем бу дем за ни мать ся бли -
жай шие семь дней. Са мые сме лые и
уве рен ные, вый дя из сто ло вой, сра -
зу же  от п ра ви лись в но мер оде вать
лы ж ный ко с тюм и ис кать сне ж ные
го ры.

Сле ду щие дни мы про ве ли на лы -
жах. Пе р вая го ра, на ко то рой мы по -
лу чи ли азы лы ж но го ма с тер с т ва, бы -
ла не бо ль шая го ра в Вы ш ко ве, по том,
на бра в шись сме ло с ти, мы сье зжа ли
с са мой ве р ши ны го ры в Сла в ском –
За хар Бе р кут, на ко то рую по дни ма лись
на по дъ ё м ни ках 40 ми нут. Ко не ч но
не обо ш лось без па де ний, но они
бы ли не зна чи те ль ны и на пе р вых
ша гах ка та ния, так как со вре ме нем у
всех по яви лись на вы ки.

В один из дней мы ре ши ли съе з -

дить на эк с ку р сию в Ска лы До в бу -
ша. На хо дясь в этом чу д ном ме с те,
чув с т ву ешь ис то рию и та ин с т вен -
ность этих  вы со ких и мо гу чих скал.
Ощу ще ние про с то не опи су е мо. По
до ро ге на ска лы мы ус пе ли по ва -
лять ся в огро м ной ку че ли с ть ев,
ап пе ти т но по об едать в од ной укра-
и н с кой ко лы бе, по та н це вать под на -
ци о на ль ную му зы ку и по ка тать ся на
ло ша дях.

По ве че рам мы со би ра лись дру ж -
ной ком па ни ей и до л го бе се до ва ли,
на ши бе се ды за тя ги ва лись до са мо -
го утра. Это по то му, что с на ми бы ли
очень ин те ре с ные лю ди, с ко то ры ми
мо ж но об щать ся ве ч но, это ху до ж -
ни ки – Ар тём и Ви тя. По слу шав
их, на чи на ешь во с п ри ни мать мир
не м но же ч ко по�дру го му и за ме чать
то, че го до это го не за ме чал. Мы та -
к же ри со ва ли с ни ми вме с те и они
ри со ва ли на ши пор т ре ты, по том
при хо ди лось от мы вать гря з ные ру -
ки. Это бы ло до во ль но за ба в но.
Один раз мне да же ра з ри со ва ли
мои бе ле нь кие но со чки, по лу чи л ся
про с то ше девр.

В по сле д ний ве чер мы сде ла ли
огро м ный ко с тёр, на ши маль чи ки на

счёт дров до л го не ду ма ли, взя ли
до ски из ста рой бе сед ки, ко то рая
ле жа ла ра зо б ран ная, но по че му�то
утром все за ме ти ли её от сут с т вие и
ди ре к тор до л го не мог по нять, ку да
она де лась. Для не го ос та лось это
не ра с к ры той тай ной.

Пе ред отъ е з дом до мой мы по се -
ти ли Го ше в с кий мо на с тырь, ко то -
рый был ос но ван в 1570 го ду. Очень
за га до ч ное ме с то и со в сем не по хо -
же на ос та ль ные мо на с ты ри. Это
бы ло конечной то ч кой на шей по ез д -
ки, так как ве че ром в этот же день
был по езд до мой.

При ро да, снег, вы со кие со с ны,
за ме ча те ль ное не бо, до б рые лю ди
и не опи су е мо кра си вые го ры за ря -

жа ли нас не об ык но вен ной эне р ги -
ей в пе ри од всей по ез д ки. Во о б -
щем впе ча т ле ний про с то ку ча и фо -
ток кста ти то же. От дых у сту де н тов
ФЭУ уда л ся и да же очень. Эта не -
де ль ка за по м нит ся на до л го. Есть
хо ро ший фра зе о ло гизм: «Жи з нь� -
это не те дни, что про жи ты, а те, что
за по м ни лись». Так что, де лай те вы -
во ды са ми.

Ко не ч но же, хо тим ещё раз по -
бла го да рить Пе р ви ч ную про ф со ю з -
ную ор га ни за цию сту де н тов КНЭУ
име ни Ва ди ма Ге ть ма на за не за бы -
ва е мый от дых.

Све та Ле бедь, 
сту де н т ка 2 ку р са ФЭ иУ.

Пленер

Таинственный язык Карпат
Сра зу по сле зи м ней сес сии от Управ ле ния по де лам се мьи и мо ло -

дё жи при уча с тии Пе р ви ч ной про ф со ю з ной ор га ни за ции сту де н тов
КНЭУ име ни Ва ди ма Ге ть ма на сту де н там фа ку ль те та «Э ко но ми ки и
управ ле ни я» нео жи дан но по сту пи ло пред ло же ние по ехать на от дых в
Ка р па ты. По сле ра с с мо т ре ния во п ро са по ра с п ре де ле нию пу тё вок на
за се да нии про ф бю ро их по лу чи ли са мые ак ти в ные про ф со ю з ные де -
я те ли фа ку ль те та. Та ких сча с т ли в чи ков, ко то рые от п ра ви лись в уди -
ви те ль ное пу те шес т вие, на с чи та лось то ль ко ше с те ро. Бы с т ре нь ко
со б ра в  не об хо ди мые ве щи, мы от п ра ви лись в кра си вый уго ло чек на -
шей Укра и ны.

Дозвілля Бум � стартував!Вітаємо

Ра до с ті сві т лої щи ро ба жа є мо,
Здій с нен ня мрій та жа дань по та є м них,

Та по чут тів що най кра щих, вза є м них
З дру зя ми, рі д ни ми та ко ха ни ми.

Щоб оми на ли бі да та не ща с тя,
Про с то люд сь ко го ве ли ко го ща с тя!!!

На не зба г нен но му цім сві ті,
Де на до ло ні все, як є –

Вам День на ро джен ня при ві т но
Сьо го дні ру ку по да є.

В цей день Вас щи ро при ві та ють
Ко ле ги, дру зі і рі д ня.

Здо ро в’я, ща с тя по ба жа ють
І мо ре ра до с ті що дня.

А ви від нас при йміть да ру нок:

Тро я н ди у ря с ній ро сі,
Па л ко го со н ця по ці лу нок,
Ве с ну у всій сво їй кра сі.

До Вас хай си ла ві т ру ли не
На жу ра в ли но му кри лі.

Не хай Вас зав жди в те п лім до мі
Че ка ють лю б ля чі се р ця.

Ба жаю Вам не зна ти вто ми
До во дить спра ви до кі н ця.
Хай за лі з ни ч ні ма гі с т ра лі

Мчать Вам уда чі еше ло ни,
А си ні не бе са без краї

Вам си п лють зо рі на по го ни.
А щоб чу до ве Ва ше свя то

В ду ші ли ши ло до б рий слід,
При йміть від нас ви цю при свя ту

Й жи віть, як мі ні мум, – сто літ.

Від щи ро го се р ця ві та є мо вас з Днем на ро джен ня!!!

Ча ба нюк Оль гу – го ло ву проф ко му КНЕУ (4 курс, ОЕФ)
Че р не нь кого Ва ле н тина – за сту п ника го ло ви проф ко му (5 курс, ФЕ таУ)

При ще п чук Ал лу – за сту п ника го ло ви про ф бю ро ФЕ АПК  (4 курс)
Жи га д ло Оле к сія – го ло ву ор га ні за цій но� фі на н со вої ко мі сії (2 курс, ФЕ АПК)

Се лі ва но ву Оле ну – го ло ву ко мі сії з пи тань ту ри з му (3 курс, ФЕ АПК)
Ге р ш тун Ана с та сію – го ло ву ор га ні за цій но� фі на н со вої ко мі сії ФЕФ
Бі гус Ко с тя н тина – го ло ву ко мі сії з пи тань куль ту ри ФЕФ (2 курс)
Опу ль с ьку Ка ри ну – го ло ву ор га ні за ці й но� фі на н со вої ко мі сії ЮФ

Ша но в ні 
на ші 

іме нин ни ки!
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Щоб не опи ни ти ся на уз біч чі сві то -
во го про гре су в те пе рі ш ньо му сві ті,
що шви д ко гло ба лі зу єть ся, на ша
кра ї на про го ло си ла ін но ва цій ну мо -
дель роз ви т ку. В ре а лі за ції ці єї мо -
де лі од ну з про ві д них ро лей має ві ді -
гра ти ба н ків сь ка си с те ма Укра ї ни.
Це до б ре ро зу мі ють як ви кла да чі,
так і сту де н ти на шо го кре ди т но� еко -
но мі ч но го фа ку ль те ту. Адже са ме
від ба н ків зна ч ною мі рою за ле жить
ус пі ш ний роз ви ток Укра ї ни по шля ху
ін но ва цій. Ці ж ін но ва ції по трі б ні й
са мій ба н ків сь кій си с те мі. Їх
доведеть ся роз ро б ля ти й за про ва -
джу ва ти сьо го дні ш нім сту де н там.

Тож уже дру гий рік при ка фе д рі
ба н ків сь кої спра ви ус пі ш но пра цює
гу р ток «Про б ле ми гро шо во го обі гу,
кре ди ту і ба н ків», який ве де про фе -
сор ка фе д ри ба н ків сь кої спра ви, ка н -
ди дат еко но мі ч них на ук  І. М. Ла зе п -
ко. Участь у ро бо ті гу р т ка бе руть сту -
де н ти III  ку р су, які ви вча ють на вча ль -
ну ди с ци п лі ну «Гро ші та кре дит».

Оскі ль ки за пис у чле ни гу р т ка не
об ме жу ва в ся, спо ча т ку до ньо го за -
пи са ло ся бі ль ше 60 сту де н тів. Про те
про тя гом ро ку ча с ти на з них від сі я -
ла ся. За ли ши ли ся тіль ки ті, хто по -
�сп ра в ж ньо му ці ка вить ся на у ко вим
до слі джен ням іс ну ю чих на у ко вих
про блем, по в’я за них з ба н ків сь кою
ді я ль ні с тю.

За сі дан ня гу р т ка від бу ва ють ся
два� три ра зи на мі сяць. Ко жен уча с -
ник гу р т ка го тує до по відь на ак ту-
а ль ну  те му,  яка  не до ста т ньо  роз -
ро б ле на в лі те ра ту рі чи ви ма гає ви -
рі шен ня на прак ти ці. Ось де які з них,
які до слі джу ють окре мі сту де н ти:

– «Спо со би емі сії гро шей» (Ан д рій
Бе ре за);

– «Е ле к т рон ні гро ші та пе р с пе к ти -
ви їх роз ви т ку» (Ан д рій По грі б няк);

– «Ме ха нізм управ лін ня про по зи -
ці єю гро шей» (Те тя на На сі бу ла є ва);

– «Про б ле ми роз ви т ку ба н ків сь ко -
го кре ди ту в су час ній Укра ї ні» (Те тя -
на Єфі м че н ко);

– «Банк еко ло гії: до ці ль ність ство -
рен ня та ор га ні за ція ді я ль но с ті»
(Іри на То л с тих); «Ба н ки ре ко н с т ру к -
ції та роз ви т ку в Укра ї ні та сві ті» (Ва -
дим Ро гуль сь кий);

– «Кре ди ту ван ня сту де нт сь кої мо -
ло ді в за ру бі ж них кра ї нах та в Укра ї -
ні» (Да рія Ро ма не н ко) та ба га то ін -
ших.

Уже са мі те ми до по ві дей сві д чать
про їх ви со ку ак ту а ль ність та на у ко ву
но ви з ну. Осо би с то я до слі джую те -
му «Сві то ві те н де н ції роз ви т ку ба н -
ків сь ких си с тем».

Ко ж но му сту де н ту ка фе д рою при -

зна че ний на у ко вий ке рі в ник із чи с ла
ви кла да чів ку р су «Гро ші та кре дит»,
який чи та єть ся на всіх фа ку ль те тах
Уні вер си те ту.

За сі дан ня гу р т ка про хо дять до -
сить ці ка во з ве ли кою ак ти в ні с тю
всіх уча с ни ків у об го во рен ні до по ві -
дей. На ко ж но му за сі дан ні, що від бу -
ва єть ся про тя гом двох ака де мі ч них
го дин, об го во рю єть ся, як пра ви ло,
дві до по ві ді. Ін те рес сту де н тів пі ді -
грі ва єть ся й тим, що на за сі дан нях
гу р т ка при су т ні та бе руть участь у
йо го ро бо ті ви кла да чі ка фе д ри – до -
к тор еко но мі ч них на ук, про фе сор,
За слу же ний ді яч на у ки і тех ні ки
Укра ї ни М. І. Са в лук, до це н ти, ка н -
ди да ти еко но мі ч них на ук Т. С. Ше -
мет та Н. В. Ци га но ва, ста р ший ви кла -
дач Н. П. Ба рі да та ін .

Кра щі до по ві ді ре ко ме н до ва ні на
сту де нт сь ку на у ко ву кон фе ре н цію
КНЕУ, а до по ві ді На та лії Пе ли пей ко
(ІV курс, уча с ни ця гу р т ка у ми ну ло му
на вча ль но му ро ці) та Ан д рія Бе ре зи
на пра в ле ні на все ук ра їн сь кий кон -
курс сту де нт сь ких на у ко вих ро біт.

В на сту п но му на вча ль но му ро ці в
гу р ток при йдуть сту де н ти те пе рі ш -
ньо го ІІ ку р су, а ми, май бу т ні че т ве р -
то ку р с ни ки, про до в жи мо до слі -
джен ня в гу р т ках «Ба н ків сь кі опе ра -
ці ї»» та «Це н т ра ль ні ба н ки і гро шо -
во� кре ди т на по лі ти ка», які з цьо го
на вча ль но го ро ку по ча ли пра цю ва ти
при ка фе д рі ба н ків сь кої спра ви.

Зви чай но, у ро бо ті на шо го на у ко -
во го гу р т ка є й пе в ні тру д но щі:
щоразу доводиться шу ка ти ві ль ну
ау ди то рію, хо ча жодного ра зу за сі -

дан ня не зри ва ли ся (ви ру ча ла ви -
кла да ць ка); на вчан ня ака де м г руп
ку р су про хо дять у рі з ний час про тя -
гом дня, то му де ко му дово дить ся
про пу с ка ти за сі дан ня гу р т ка. То ж
ба жа но, щоб весь курс на вча в ся в
од ну змі ну. Хо ті лось би та кож, щоб
бі ль ше ви кла да чів бра ли участь у за -
сі дан нях гу р т ка, адже сту де н там ці -
ка во слу ха ти їх рі з ні, ча сом про ти ле ж-
ні по гля ди на од ні й ті самі пи тан ня
чи про бле ми.

І ще од не. Ме ні зда єть ся, що зі
сту де н тів, які ма ють ви со ку ус пі ш -

ність і ма ють схи ль ність до на у ко во� -
до с лі д ної ро бо ти, слід фо р му ва ти
окре мі ака де м г ру пи з по гли б ле ним
ви вчен ням ди с ци п лін їх май бу т ньої
спе ці а ль но с ті. З та ких сту де н тів ка -
фе д ра мо г ла б фо р му ва ти ка н ди-
да тів для на вчан ня в ас пі ра н ту рі
або про по ну ва ла би їх ба н кам як пе -
р с пе к ти в них ба н ків сь ких фа хі в ців.

Оль га Ле о н тюк, 
сту де н т ка ІІІ ку р су КЕФ, 

за ст. ста ро сти сту де нт сь ко го
на у ко во го гу р т ка.

Б А Н К I Р
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Готуємось кредитувати та фінансувати інноваційні проекти

У су час но му ди на мі ч но му сві ті над зви -
чай но ва ж ли во три ма ти ру ку на пуль сі по -
дій. Осо б ли во це сто су єть ся сфе ри еко но -
мі ки, над то – ба н ків сь кої сфе ри. Сьо го дні,
ко ли кон ку ре н ція на ри н ку ба н ків сь ких по -
слуг на бу ла зна ч них роз мі рів, ко ли по слу -
га ми ба н ків сь ких уста нов ко ри с ту єть ся все
бі ль ша ча с т ка на се лен ня, ко ли на те ре ни
укра ї н сь ко го ри н ку стрі м ко при хо дить іно -
зе м ний ка пі тал, мо ло дим спе ці а лі с там
над зви чай но ва ж ли во вмі ти впе в не но орі є н -
ту ва ти ся у мі н ли вій еко но мі ко� по лі ти ч ній
си ту а ці ї. З ме тою роз’ яс нен ня се ред сту -
де н тів пе в них пи тань, що сто су ють ся ба н -
ків сь кої сфе ри, 3 бе ре з ня 2008 року бу ло
ор га ні зо ва но зу стріч сту де н тів КЕФ з Пре -
зи де н том Асо ці а ції укра ї н сь ких ба н ків –
Оле к са н д ром Ана то лі йо ви чем Су го ня ко.

В хо ді зу стрі чі об го во рю ва лись пи тан ня су -
час но го ста ну на ри н ку ба н ків сь ких по слуг та
впли ву іно зе м но го ка пі та лу на роз ви ток на ці о -
на ль ної ба н ків сь кої си с те ми. Ле к ція бу ла по -
бу до ва на у фо р мі ді а ло гу – ко жен ба жа ю чий
міг по ді ли тися сво їм ба чен ням си ту а ції та по -
ста ви ти за пи тан ня Оле к са н д ру Су го ня ко.

Сво ї ми вра жен ня ми від зу стрі чі з Пре зи де н -
том Асо ці а ції укра ї н сь ких ба н ків ді лять ся сту -
де н ти КЕФ:

Іл ля Ко с ти нян, сту дент 4 ку р су КЕФ:
– Іл ля, що ко ри с но го са ме для се бе ти ви ніс

з ці єї ле к ції?
– Ця зу стріч да ла ме ні змо гу кра ще зро зу мі -

ти вза є мо зв’я зок між роз ви т ком ба н ків сь кої

си с те ми та на ці о на ль ної еко но мі ки. Крім то го,
я ус ві до мив за гро зу іно зе м но го ка пі та лу для
на ці о на ль ної ба н ків сь кої си с те ми Укра ї ни,
оскі ль ки та ким шля хом ві т чи з ня на ба н ків сь ка
си с те ма, фа к ти ч но, про да є ть ся. І, на жаль, ця
си ту а ція має те н де н цію до зро с тан ня.

– Мо же, ти хо тів би зу стрі тися ще з кимось,
по слу ха ти ду м ку ін шої ав то ри те т ної осо би с то -
с ті?

– Ме ні ці ка во бу ло б зу стрі тись із Го ло вою
НБУ – па ном Сте ль ма хом.

На та лія Ли т вин, сту де н т ка 3 ку р су КЕФ:
– На та лю, чи ви пра в да ла ця зу стріч твої

спо ді ван ня?
– З кон к ре т ною ме тою я на се мі нар не йшла.

Я на віть не зна ла йо го те ма ти ки, то му і ви зна -
че ної ці лі теж не бу ло. Ме ні бу ло ці ка во по ди -
ви тись на Пре зи де н та АУБ. Він на ме не спра -
вив по зи ти в не вра жен ня: по чи на ю чи із зо в -
ні шньо го ви гля ду – за кін чу ю чи ма не рою ви -
сту пу та вмін ням пре зе н ту ва ти свої ду м ки та
по гля ди. Це сві д чить про ви со кий рі вень осві -
че но с ті та еру до ва ність осо би. Як що ви хо ди ти
з пер шо че р го вої ці ка во с ті, то ця зу стріч ви пра -
в да ла мої спо ді ван ня.

– А що ці ка во го для се бе ти ді з на ла ся за вдя -
ки цій зу стрі чі?

– Ду же цін ною та ко ри с ною бу ла ін фо р ма -
ція, що кра ї на жи ве в кре дит, і як іно зе м ні ба н -
ки ба га ті ють на бі д них укра ї н цях. Про ви хід з
да ної си ту а ції я, щопра в да, так і не ді з на лась.
Але в ме не є своя те о рія: роз ви ва ти фі нан со ву
гра мо т ність укра ї н сь ко го на ро ду і чи та ти еко -
но мі ко� мо ти ву ю чу лі те ра ту ру (Кі йо са кі, Ко ві,

«Бо га тый па па, бе д ный па па»,
«Са мый бо га тый че ло век Ва ви -
ло на», «Ди я вол хо ва єть ся у си -
рі», «Бро сай всё и де лай» і т. п.).

– Я так ро зу мію, ти не отри -
ма ла від по ві ді на всі свої запи -
тан ня. То ді, з ким ще то бі хо ті -
ло ся б зу стрі тись?

– Ну, зви чай но, хо ті ло ся б ще
по чу ти ду м ку про су час ний стан
укра ї н сь кої еко но мі ки Ти мо ше н-
ко, Пин зе ни ка та Сте ль ма ха. А
так, є ще до ста т ньо ро зу м них,
ін те ле к ту а ль них фі нан со вих
тре не  рів� ко н су ль та н тів, які
досягли зна ч них ус пі хів у вла с -
них спра вах і ра до ді лять ся сво -
ї ми знан ня ми з ін ши ми (ну, зви -
чай но, за гро ші).

Ок са на Ба чин сь ка, сту де н т ка
4 ку р су КЕФ:

– Ок са но, а що ти мо жеш ска -
за ти про зу стріч з Пре зи де н том
АУБ? Які в те бе за ли ши лися
вра жен ня?

– Осо би с то ме не най бі ль ше
за ці ка ви ло те, що, ви яв ля єть ся,
ду м ку про не об хід ність до слі -
джен ня спів від но шен ня об ся гу
ви да них кре ди тів та аг ре га ту М3
за про по ну вав Оле к са н д ру Су го ня ко наш про -
фе сор – М. І .  Са в лук. Ду же при єм но, що в Асо -
ці а ції укра ї н сь ких ба н ків при слу ха ють ся до за -
ува жень на ших ви кла да чів. Я пи ша ю ся тим, що

у ме не в уні вер си те ті чи та ють ви кла да чі та ко го
рі в ня.

Оле на Дяде н ко,
сту де н т ка 4 ку р су КЕФ.

Авторитет�а�тет

Зу стріч з пре зи де н том АУБ
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Та є м ничий при вид у ви гля ді Аму р чи ка з бі -
ли ми ку че ря ми на го ло ві та лу ком зі стрі ла ми
ве се ло й за га д ко во лі тав над го ло ва ми сту де -
н тів кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту та
за по ло няв про с тір при єм ним від чут тям ча рі в -
но го. Ді в ча та, ве се ло під бі га ю чи до скри нь ки
з ли с ті в ка ми, ки да ли по слан ня для ко ха них та
дру зів, а хло п ці, за га д ко во по смі ха ю чись,
зда ва ло ся, спо ді ва ли ся отри ма ти щось тра -
ди цій не від цьо го свя та. Ча рі в ні ме те ли ки за -
по ло ни ли не тіль ки жи во ти сту де н тів, а й усе
по ві т ря фа ку ль те ту і всі, вклю ча ю чи жі но ч ку,

що при би рає по ве р хи, ся я ли свя -
том. Усі за ко ха ні отри ма ли до да т -
ко вий яс к ра вий при від для ні ж них
по ці лу н ків, па ла ю чих при знань та
по да ру н ків з ва ле н ти н ка ми, що їх
ду же стрі м ко спо ну ка ла ат мо с фе ра
фа ку ль те ту.

Лю бов – це наш на вча ль ний за клад,
В яко му вчать ся всі, хто цьо го хо че,
За нят тя зі сту де н та ми про во дить,
Де Ра дість та Пе чаль всі дні та но чі.

Хо ча свя то й при па ло на один із
най хо ло д ні ших мі ся ців зи ми, з
огляду на студентів було помітно,
що ко хан ня зі грі ва ло всіх, адже

неда р ма ка жуть, що во но – най кра щій спо сіб
зі грі ти ся, від чу ва ю чи те п ло ко ха ної лю ди ни,
або ж збо же во лі ти з цьо го самого при во ду. 

А ось за ко ха ні – Ма ри на По лі щук, IV курс, 10
гру па, та Юрій Бу рий, III курс, 5 гру па, увесь
свя т ко вий день ся я ли ко хан ням, яке пі ді грі ва -
лося ча рі в ною ат мо с фе рою фа ку ль те ту, та не
мо г ли при хо ва ти від усіх сво го за до во лен ня
від цьо го:

– Ска жіть, чи спо до ба лось Вам офо р м -
лен ня по ве р ху кре ди т но� еко но мі ч но го фа -
ку ль те ту?

Во на: Оо о … Так, зви чай но! Ми пі ді йма ли ся
пі ш ки на шо с тий по верх ра зом та не спо ді ва но
по ба чи ли ве ли ку ку пу по ві т ря них куль ок у ви -
гля ді ве ли че з но го се р ця, ду же при єм но зди ву -
ва ли ся. 

Він: По бі ль ше би та ких сюр при зів від фа ку -
ль те ту, од ра зу ж на стрій змі ни в ся і ми по ча ли
від чу ва ти, що не тіль ки у нас свя то! (по смі ха -
єть ся).

– Тоб то фа ку ль тет по да ру вав свя т ко вий
на стрій і ви за ли ши ли ся за до во ле ні?

Він: Зви чай но, увесь день пі с ля то го ще хо -
ди ли і по смі ха ли ся, зга ду ю чи про це. По смі ш -
ка не схо ди ла з об лич чя що ра зу, ко ли при га -
ду є мо, як нас зди ву ва ла свя т ко ва ат мо с фе ра
КЕ Фу.

Во на: Так, ба га то спо га дів, при єм них та
те п лих. Ве ли ке спа си бі тим, ко му не бай ду же!

На спра в ді, ко ли ко ха єш – час не має зна -
чен ня. Так са мо як і по ра ро ку, по го да чи ін -
ші умо в но с ті. Про с то 14 лю то го – це ще од -
на чу до ва мо ж ли вість хо ча б на один день
за бу ти про дру го ря д не і зга да ти про го ло вне.
Те, за ра ди чо го роз по чи на ли ся вій ни, ско ю -
ва ли ся най пі д с ту п ні ші зло чи ни, ро би ли ся
най ге ні а ль ні ші від крит тя та ство рю ва ли ся
ше де в ри. Все це – за ра ди ко хан ня. Тож
не бій те ся ви сло ви ти свої по чут тя, адже
цьо го так че кає ва ша по ло ви н ка, а кре ди т -

но� еко но мі ч ний фа ку ль тет че кає від сво їх
сту де н тів ус пі ху в на вчан ні та ба жає усім
ві ч но го, щи ро го та спо ну ка ю чо го на до б ро
ко хан ня.

Подія

Звичайний вечір 14 лютого

Б А Н К I Р
Газета кредитно�економічного факультету

Кі ль ка мі фів про
зви чай но го бу х га л -
те ра

Ко ли чу є мо сло во
«бу х га л тер», пе ред очи ма ми мо во лі по стає
об раз скро м ної, сі рої лю ди н ки в оку ля рах,
май же не по мі т ної з�за ку пи рі з но го па пе ро во -
го мо т ло ху, на ва ле но го на сто лі, по вні с тю за -
гли б ле ної у свої ма те ма ти ч ні під ра ху н ки. І хо ча
об ро б ка до ку ме н та ції – ли ше не зна ч на ча с ти н-
ка йо го обо в’я з ків, але, тим не ме н ше, про фе -
сію об лі ко в ця бі ль шість сприй має як ну д ний та
од но ма ні т ний про цес, по зба в ле ний будь� якої
тво р чої скла до вої, а сам бу х га л тер ото то ж ню -
єть ся  з  хо дя чим  каль ку ля то ром,  який  жи ве
в окре мо му сві ті то ч них чи сел та фі нан со вих
ре зуль та тів. Ви яв ля єть ся, на ша май бу т ня спе -
ці а ль ність, ша но в ні ко ле ги, ові я на та кою кі ль -
кі с тю ле генд, якій по за зд рив би на віть сла в но -
з ві с ний Ге ракл зі сво ї ми 12 по дви га ми.

От же, міф № 1. Ро бо та бу х га л те ра – це ці ло -
до бо ве ко пи р сан ня у бла н ках, на кла д них, ор -
де рах та ін ших бю ро к ра ти ч них при ча н дал лях,
без кі не ч ні об чи с лен ня та зве ден ня ак ти ву з
па си вом.

Спра в ді, ще ро ків 20 то му ра хі в ни ця й дру -
кар сь ка ма ши н ка бу ли не від’ єм ни ми ат ри бу -
та ми ти по вої бу х га л те рі ї. Але тех ні ч ний про -
грес не сто їть на мі с ці, і з по явою та кої ге ні а ль -
ної шту ки, як «1С:Під при єм с т во», не об хід ність

са мо му ро би ти скру пу льо з ні під ра ху н ки від па -
ла, тре ба тіль ки під ста ви ти пра ви ль ні ци ф ри у
пра ви ль ні ря д ки, а ви ві ль не ний час ви ко ри с та -
ти на са мо ос ві ту, від ві ду ван ня спе ці а ль них
тре ні н гів та се мі на рів, адже бу х га л те ра вже
да в но не на зи ва ють ма ши ною для ве ден ня об -
лі ку, це, шви д ше, уні вер са ль ний пра ців ник, фі -
нан сист, по да т кі вець і юрист в од ній осо бі. Та
й су му ва ти на ро бо ті не до во дить ся: в на ших
умо вах ко жен не вра хо ва ний ню анс мо же ко ш -
ту ва ти під при єм с т ву де ся т ків ти сяч зби т ків, а
то му бу х га л тер по ви нен бу ти в ку р сі всіх за ко -
но да в чих «но ви нок», осо б ли во тих, які сто су -
ють ся по да т ко во го та тру до во го пра ва.

Міф № 2. Бу х га л тер – со ці а ль но ві до кре м ле -
на іс то та, зв’я зок якої із зо в ні ш нім сві том зве -
де ний до мі ні му му і здій с ню єть ся пе ре ва ж но
за до по мо гою те ле фо ну.

Те, що нам до во дить ся по стій но си ді ти у
своє му ка бі не ті на оди н ці з ком п’ю те ром, те ле -
фо ном та каль ку ля то ром – не бі ль ше, ніж сте -
рео тип, ви га да ний, во че видь, ро зу м ни ка ми,
яким «по ща с ти ло» за ві та ти до бу х га л те рії під
час скла дан ня чер го вої ква р та ль ної зві т но с ті.
Ко му� ко му, а об лі ко в цю «жи во го» спі л ку ван ня
то ч но не бра кує: із спів ро бі т ни ка ми та клі є н та -
ми, ау ди то ра ми та по да т кі в ця ми, пред ста в ни -
ка ми дер жа в них ор га нів та під ле г ли ми. А які чу -
де са ди п ло ма тії, ко му ні ка бе ль но с ті та пси хо ло -
гі ч них знань до во дить ся про яв ля ти, аби від мо -

ви ти ше фа від ри зи ко ва них рі шень та ще й по -
яс ни ти, чо му по трі б но са ме так, а не ін ак ше! Не
ди в но, що пі с ля та ких «ду ше в них» роз мов хо -
четь ся чим шви д ше по ве р ну ти ся до спо кій ної
па пе ро вої ро бо ти…

Міф № 3. Об лік – пра г ма ти ч на га лузь, у якій
не ма мі с ця тво р чо с ті та фа н та зі ї.

Бу хо б лік зда єть ся ба на ль ним та не тво р чим
ли ше тим, хто ба чить йо го з бо ку, не за гли б -
лю ю чись у суть спра ви. Тіль ки по ду май те: яку
бу р х ли ву уяву тре ба ма ти, щоб за ску пи ми ря -
д ка ми цифр та про ве день ба чи ти, як пра цює
під при єм с т во, на скі ль ки ди на мі ч но роз ви ва -
єть ся, чим во но жи ве і вза га лі, скі ль ки ще іс ну -
ва ти ме на ри н ку. Зви чай ний ба ланс для будь� -
ко го, не по свя че но го у тон ко щі об лі ко вої спра -
ви, на віть для ке рі в ни ка – ли ше таб ли ця з ку -
пою чи сел, вод но час для бу х га л те ра – це,
прак ти ч но, дже ре ло без цін ної ін фо р ма ції, ма -
те рі ал для ана лі зу, своє рі д на за да ч ка з кі ль ко -
ма аль те р на ти ва ми (як стве р джу ють спе ці а лі -
с ти, ро зу м ний бу х га л тер мо же зе ко но ми ти
під при єм с т ву 4 – 40 % рі ч но го при бу т ку).

Зви чай но, не все так про с то в бу х га л тер сь -
ко му цар с т ві… Не зва жа ю чи на фі зи ч ну ле г -
кість, це до сить не р во ва по са да, яка ви ма гає
зо се ре дже но с ті, пун к ту а ль но с ті та емо цій ної
стій ко с ті. Лю ди ні, яка все �та ки об ра ла сте ж ку
об лі ко в ця, до ве деть ся ба га то чо му на вчи ти ся
у сво єї про фе сії: ло гі ч но му ми с лен ню, ди с ци п -

лі но ва но с ті, пла ну ван ню, зви ч ці ро би ти все
які с но та то ч но, зве р та ти ува гу на най менші,
на пе р ший по гляд, дрі б ни ці.

Але, бу дь мо від ве р ти ми, усі не р во ві по тря -
сін ня і пе ре жи ван ня по вні с тю ком пе н су ють ся
від чут тям вла с ної зна чу що с ті та не за мін но с ті
(не да ре м но ж бу х га л те ра на зи ва ють дру гою
лю ди ною на під при єм с т ві пі с ля ди ре к то ра!).
Бо ко ли ба чиш ре зуль тат сво їх ста рань –
отри му єш ні з чим не зрі в нян не мо ра ль не за -
до во лен ня, зна хо диш у со бі си ли та ба жан ня
пра цю ва ти да лі, а це, по го дь тесь, не за ле ж но
від про фе сії для ко ж ної лю ди ни – най го ло в ні -
ше. 

І, на до да ток, про та кий не за мін ний ат ри -
бут, як герб бу х га л те ра. Отож, щоб до стой -
но оці ни ти про фе сію бу х га л те ра і вклад,
який він вно сить у під ви щен ня ефе к ти в но с ті
го с по дар сь кої ді я ль но с ті та її ре зуль та ти в -
но с ті, Між на ро д ний кон грес бу х га л те рів у
1946 ро ці за тве р див герб бу х га л те ра, за про -
по но ва ний ві до мим фра н цу зь ким уче ним
Жа ном Ба ти с том Дю ма р ше. На ге р бі бу х га л -
те рів, ви зна ним ін тер на ці о на ль ною ем б ле -
мою ра ху н ко вих пра ців ни ків, зо бра же ні со н -
це, те ре зи та кри ва Бе р ну л лі, і на пи са но де -
віз: «На у ка, до ві ра, не за ле ж ність». Со н це
си м во лі зує висвітлення бу х га л тер сь ким об -
лі ком фі нан со во� го с по дар сь кої ді я ль но с ті,
те ре зи — ба ланс, а кри ва Бе р ну л лі — си м -
вол то го, що об лік, од но го ра зу ви ни к ну в ши,
бу де іс ну ва ти  за в ж ди.

Ми ро с ла ва За єць,
сту де н т ка 4�го ку р су ОЕФ.

Міфологія бухгалтера

Газета обліково�економічного факультету

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

і розумний бухгалтер.
Перші дві мені майже не знадобилися,

а ось третя…»

( Оскар Шиндлер)

Знайомство триває
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Ґрун то вне ви вчен ня ма те рі а лів,
по в’я за них з іс то рі єю на шо го ву зу,
зму шує вно си ти окре мі ко ре к ти ви в
її офі цій не про чи тан ня, аби остан нє
не роз хо ди ло ся з ре а ль ни ми фа к та -
ми. Так, не що да в но бу ли від кри ті
ар хі в ні до ку ме н ти за 30�ті рр., і це
зму си ло про ве с ти ре ві зію біо гра фії
од но го з на ших ре к то рів – О. О. Ка р -
пе ко, яко го вва жа ли ре п ре со ва ним у
1930�х рр., хо ча на спра в ді йо му по -
ща с ти ло уни к ну ти цьо го і він до жив
до кі н ця 1960�х рр.

Це бу ла спра в ді уні ка ль на осо ба:
про тя гом 1922–1927 рр. О. О .  Ка р -
пе ко встиг по пра цю ва ти ке рі в ни ком
у трьох ав то ри те т них ву зах Укра ї ни:
Ні жин сь ко му ін сти ту ті на род ної осві -
ти – ко ли ш ньо му Іс то ри ко� фі ло ло гі ч -
но му ін сти ту ті ім. кня зя Без бо ро дь ка
(ни ні – Ні жин сь кий дер жа в ний уні -
вер си тет ім. М. Го го ля), Ки їв сь ко му
ін сти ту ті на род ної осві ти – ко ли ш -
ньо му Уні вер си те ті Св. Во ло ди ми ра
(ни ні – Ки їв сь кий на ці о на ль ний

уні вер си тет ім. Т. Ше в че н ка) та Ки їв -
сь ко му ін сти ту ті на род но го го с по -
дар с т ва – ко ли ш ньо му Ки їв сь ко му
ко ме р цій но му ін сти ту ті (ни ні – Ки їв -
сь кий на ці о на ль ний еко но мі ч ний
уні вер си тет ім. В. Ге ть ма на). Зви -
чай но, пи тан ня що до при зна чен ня
О. О. Ка р пе ко ви рі шу ва лось у ви щих
дер жа в них ін ста н ці ях, але це об ран -
ня за ле жа ло і від про яв ле них ним
зді б но с тей. Зо к ре ма, в усіх ву зах,
які О. О. Ка р пе ко очо лю вав у за зна -
че ний пе рі од, йо го ро бо та ха ра к те -
ри зу ва лась перш за все ак ти в ним та
щи рим спри ян ням укра ї ні за ції осві т -
ньо го про це су. Він са мо від да но пра -
цю вав на ко ристь від но в лен ня ма те -
рі а ль ної ба зи ви щих уч бо вих за кла -
дів, пра г нув збе ре г ти ста рі ви кла да -
ць кі ка д ри та тра ди ції кла си ч ної осві -
ти. Тож осві т ня та гро мад сь ка ді я ль -
ність О.  О. Ка р пе ко спра в ді за слу -
го вує на до кла д не ви вчен ня та по -
пу ля ри за цію ін фо р ма ції про ньо го.

Ким же він був? За вдя ки знай де -
ним ар хі в ним ма те рі а лам те пер
мо жна до сить чі т ко й ви че р п но від -
по ві с ти на це запи тан ня. Оле к сандр
Оле к са н д ро вич Ка р пе ко на ро ди в ся
3 (16 – за но вим сти лем) ли с то па да
1891 р. у сла в но з ві с но му м. Кро ле -
вець на Че р ні гі в щи ні (сла ва про кро -
ле ве ць кі ру ш ни ки та ви ши в ку ко лись
роз хо ди лась по всій Укра ї ні). В ав то -
бі о г ра фії О.  О .  Ка р пе ко за зна чав, що
за на ці о на ль ні с тю він укра ї нець, а за
со ці а ль ним по хо джен ням – ін те лі -

гент. Ба ть ко Оле к -
са нд ра Оле к са н д ро -
ви ча пра цю вав ли с -
то но шею на Кро ле -
ве ць кій по шті. Ма ти
за йма лась до ма ш -
нім го с по дар с т вом.

У 1892 р. ба ть ко
О. О. Ка р пе ко був пе -
ре ве де ний на слу ж -
бу до по што во го від -
ді лен ня с. Блин ні Ку -
чі Ро с лав сь ко го по -
ві ту на Смо ле н щи ні,
де пра цю вав до
1899 р. Сю ди ж, від -
по ві д но, пе ре їха ла і
йо го ро ди на, са ме
тут по чав  здо бу ва ти
осві ту Оле к сандр
Оле к са н д ро вич Ка р -
пе ко: в сіль сь кій
шко лі пись мен с т ва.

Про те по ча т ко ву осві ту Оле к са н д ру
до ве лося за ве р шу ва ти у шко лі с.
Холм Біль сь ко го по ві ту Смо лен сь кої
гу бе р нії (ку ди 1899 р. на ро бо ту бу ло
пе ре ве де но ба ть ка), яку він за кін чив
у 1901 р. У 1902 р. ба ть ка бу ло пе ре -
ве де но на ро бо ту до по ві то во го
м. Бі ле Смо лен сь кої гу бе р нії, де
Оле к сандр всту пив до гі м на зії, в якій
на вча в ся 4 ро ки. У 1906 р. ба ть ко ві
ам пу ту ва ли но гу і  стан йо го здо ро -
в’я рі з ко по гі р ши в ся, зго дом він за -
ли шив ро бо ту, ви йшов на пе н сію,
і сі м’я пе ре їха ла до м. Нов го род� Сі -
вер сь ко го. Як зга ду вав О.  О. Ка р пе -
ко: «Тут я по чав за йма ти ся при ва т -
ни ми уро ка ми, аби на ті гро ші під -
три му ва ти сі м’ю, що в ті ча си скла -
да ла ся з 13 осіб». Вод но час Оле к -
сандр про до в жив на вча ль ний курс
у мі с це вій гі м на зії, яку за кін чив у
1910 р. і цьо го ж ро ку всту пив до Ні -
жин сь ко го іс то ри ко� фі ло ло гі ч но го
ін сти ту ту ім. кня зя О. Без бо ро дь ка,
на від ді лен ня кла си ч ної фі ло ло гі ї.
Тут він про слу хав ку р си ле к цій з бо -
го сло в’я, фі ло со фії, пе да го гі ки, гре -
ць кої, рим сь кої та ро сій сь кої сло ве с -
но с ті, все сві т ньої та ро сій сь кої іс то -
рії, а та кож ви вчав но ві мо ви (ні ме -
ць ку та фра н цу зь ку). Ні жин сь кий ін -
сти тут був до сить ав то ри те т ним ву -
зом Під ро сій сь кої Укра ї ни (тут сво го
ча су на вча ли ся та кі ви зна ч ні осо би -
с то с ті, як М. Го голь, Є. Гре бі н ка, А.
Мо к ри ць кий, А. Бо ро дін та ба га то
інших; не менш ре пре зе н та ти в ним

був і ви кла да ць кий склад – М. Грот,
А. Бу ди ло вич, В. Ка ча нов сь кий, М.
Бе ре ж ков та ін.).

Од нак у сту де нт сь кі ро ки О. О . Ка р -
пе ко за йма в ся не ли ше осві тою та
під ро бі т ка ми. У йо го спо га дах вка -
за но, що са ме в цей пе рі од від бу -
лось  озна йо м лен ня із су с пі ль но� по -
лі ти ч ним жит тям та вклю чен ня до
ньо го. Вже у рік всту пу до ін сти ту ту
він бе ре участь у вша ну ван ні па м’я ті
по ме р ло го Л.М. То л с то го, що в
прин ци пі роз гля да лось як ан ти уря -
до вий ви ступ (вла да та ке рі в ни ц т во
ву зу на це до зво лу не да ва ли). О. Ка р -
пе ко зга ду вав про ці по дії: «У ве ли кій
ско р бо ті схи ля є мо свої го ло ви… і
обі ця є мо не зу пи ня ти ся ні пе ред
чим у бо ро ть бі з мра ко біс сям та бу -
зу вір с т вом». За зна чи мо, що в Ні -
жин сь ко му ін сти ту ті, як і в ін ших ву -
зах Ро сій сь кої ім пе рії, на той час від -
бу лась чер го ва ак ти ві за ція сту де нт -
сь ко го ру ху. Цьо му спри яв і більш
де мо к ра ти ч ний склад сту де н тів Ні -
жин сь ко го ін сти ту ту по рі в ня но з
іншими ву за ми ім пе рі ї.

У 1914 р. О.  О .  Ка р пе ко за кін чив
Ні жин сь кий іс то ри ко� фі ло ло гі ч ний
ін сти тут. Як ви пу с к ник кла си ч но го
від ді лен ня він мав на пи са ти ди п ло м -
ну ро бо ту з гре ць кої або рим сь кої
сло ве с но с ті. О.  Ка р пе ко об рав те му:
«К во п ро су о ха ра к те ре и про и с хо ж -
де нии гре че с кой са ти ри че с кой дра -
мы», за якою і ви ко нав ро бо ту, що
бу ла ус пі ш но за хи ще на і ста ла йо го
пер шою опу б лі ко ва ною на у ко вою
пра це ю. Як зді б но му сту де н то ві, йо -
му бу ло за про по но ва но за йня тись
під го то в кою до здо бут тя про фе сор -
сь ко го зван ня в ін сти ту ті і, зо к ре ма,
за твер дже но від ря джен ня до Лейп -
ци га на 2 ро ки з на у ко вою ме то ю.
Про те ско ри с та тись ці єю на го дою
О.  О. Ка р пе ко не зміг:  у 1914 р. по -
ча лась Пе р ша сві то ва вій на. Ро сій -
сь ка ім пе рія во ю ва ла з Ні ме ч чи ною,
а то му по їз д ка до ні ме ць ко го Лейп ци -
гу ста ла не мо ж ли во ю. Тож О.  О. Ка р-
пе ко з 1 ли п ня 1914 р. бу ло при зна -
че но вчи те лем кла си ч них мов та іс -
то рії до Ос т ро зь кої чо ло ві чої гі м на зії
Во ро не зь кої гу бе р нії, де він про пра -
цю вав до 1918 р. В цей час він про -
до в жу вав і на у ко ву ді я ль ність, ви да -
в ши 1916 р. роз ві д ку «А н ти ч ные мо -
ти вы (Опыт ис с ле до ва ния ан ти чных
ми фов)», яка за сві д чи ла про до в жен -
ня до слі джен ня ним те ми да в ньо -

гре ць кої куль ту р ної спа д щи ни, ви -
вчен ня якої по ча ло ся ще у сту де нт -
сь кі ро ки.

Він та кож брав ак ти в ну участь у
тих по лі тич них по ді ях, що по тря са -
ли Ро сій сь ку ім пе рію: у 1917 р.
всту пив до КП(б)У та до проф спі л -
ки пра ців ни ків осві ти (РО БОС). По -
при це, до кі н ця 1918 р. про до в жу -
вав ви кла да ць ку ді я ль ність в Ос т -
ро зь кій гі м на зії (яку бу ло пе ре тво -
ре но на тру до ву шко лу), за ли ша ю -
чись при цьо му та кож го ло вою її пе -
да го гі ч ної ра ди. Па ра ле ль но з цим
до 20 гру д ня 1919 р., як член пар тії
та проф спі л ки, обі ймав ни з ку ке рі -
в них по сад у  ра дян сь кій си с те мі
осві ти цьо го краю (за ві ду вач шкі ль -
но го під від ді лу на род ної осві ти,
член по ві то вої та гу бе рн сь кої рад
по на род ній осві ті, го ло ва учи тель -
сь кої проф спі л ки). За га лом з цьо го
ча су О.  О.  Ка р пе ко па ра ле ль но
пра цю вав за  кі ль ко ма на пря м ка -
ми: осві т ня та на у ко ва сфе ра,
проф спі л ко ва, пар тій на ді я ль -
ність та ро бо та в ра дян сь ких ор -
га нах вла ди. Орі є н то в но в цей час
він та кож од ру жи в ся (в осо бо вій
спра ві за 1927 р. О.  О .  Ка р пе ко
за зна чав, що у ньо го на утри ман -
ні пе ре бу ває дру жи на 30�ти ро ків
та 8�рі ч на до нь ка).

З 21 гру д ня 1919 р. (тоб то, од ра зу
ж пі с ля зві ль нен ня Дон ба су від
військ Де ні кі на) О.  Ка р пе ко був пе -
ре ве де ний до цьо го ре гі о ну і пра цю -
вав у м. Ко с тя н ти нівськ До не ць кої
гу бе р нії (член ре в ко му, за ві ду вач ви -
ко н ко му на род ної осві ти, член міськ -
ра ди, ви кла дач у се ми рі ч ній шко лі
№1). З 5 ве ре с ня 1920 р. по 1 тра в -
ня 1921 р. О.  Ка р пе ко пра цю вав на
пар тій ній та ви кла да ць кій ро бо ті у м.
Ба х мут (ви кла дач у се ми рі ч ній шко лі
№2 та на ку р сах під го то в ки пра ців -
ни ків ди т бу ди н ків). З 1 тра в ня по
13 жо в т ня 1921 р. – знов у м. Ко с тя -
н ти нівськ (пра цює се к ре та рем ра -
йон но го осе ре д ку КП(б)У та ви кла -
дає у  се ми рі ч ній шко лі № 1, а та кож
є го ло вою пра в лін ня спі л ки пра ців -
ни ків осві ти).

З 1921 р. О.  О. Ка р пе ко по чи нає
пра цю ва ти та кож у мі с ті сво їх сту -
де нт сь ких ро ків – Ні жи ні. Тут він з
13 сі ч ня 1921 р. по 1 ве ре с ня 1922 р. –
по лі тко мі сар та ви кла дач Ні жин сь ко -
го ін сти ту ту на род ної осві ти  (ско ро -
че но – Ні жин сь кий ІНО, ко ли ш ній Іс -
то ри ко� фі ло ло гі ч ний ін сти тут кн.
Без бо ро дь ка). А з 1 ве ре с ня 1922 р.
(в ав то бі о г ра фії та кож фі гу рує й ін ша
да та – 19 ве ре с ня
1921 р.) – ре к тор
Ні жин сь ко го ІНО. На
цій по са ді О.  О. Ка р -
пе ко пе ре бу вав до
23 че р в ня 1924 р. і
при цьо му збе ріг за
со бою по са ду по лі -
тко мі са ра та ви кла -
да ча, а та кож по -
пов нив пе ре лік по -
сад, що їх обі ймав,
по са дою ке рі в ни ка
се мі на ру під ви ще -
но го ти пу по ма р к -
си з му. 23 бе ре з ня
1923 р. йо го бу ло
та кож за твер дже но
на у ко вим спів ро бі -
т ни ком іс то ри ч ної
се к ції  на у ко во� до -
с лі д ної  ка фе д ри

іс то рії куль ту ри та мо ви у м. Ні жин.
Вод но час Ка р пе ко був чле ном Ні -

жин сь ко го окр па р т ко му. Не по ли -
шав і проф спі л ко вої ро бо ти: з ли с то -
па да 1921 по 1 ли п ня 1924 р. був го -
ло вою пра в лін ня Ні жин сь ко го окру -
ж но го від ді лу РО БО Су. А з осе ні
1923 по 1 ли п ня 1924 р. –  чле ном Ні -
жин сь кої міськ ра ди.

Та  по ве р не мось  до  ді я ль но с ті
О.  О. Ка р пе ко на по са ді ре к то ра Ні -
жин сь ко го ІНО. Ін сти тут йо му ді с та в -
ся у вкрай за не дба но му ста ні. Але
Оле к сандр Оле к са н д ро вич, по при
не три ва лий те р мін сво го ре к тор с т ва
у цьо му ву зі, зміг зро би ти чи ма ло
для ви пра в лен ня ста но ви ща. Вда ло -
ся від ре мо н ту ва ти ча с ти ну при мі -
щень та умеб лю ва ти їх. Збі ль ши ла ся
чи се ль ність сту де н тів. По ча ло ся ви -
кла дан ня но вих ди с ци п лін (при ро д -
ни чо го та фі зи ко� ма те ма ти ч но го
ци к лів). Бу ло від но в ле но пред ме т ні
ка фе д ри.

Тре ба на го ло си ти, що, хо ча
О.  О.  Ка р пе ко обі ймав ці лу ни з ку ке -
рі в них пар тій них та ін. по сад, він
збе ріг то ле ра н т не ста в лен ня до ін -
ших та ви ва же ну ка д ро ву по лі ти ку в
пе рі од ке ру ван ня на вча ль ни ми за -
кла да ми. Зо к ре ма, він не пе ре слі ду -
вав про фе со рів Ін сти ту ту, ко т рі пра -
цю ва ли до ре во лю ції, адже  ба га тьох
із них він знав осо би с то та по ва жав,
а та кож зро бив усе для зо се ре джен -
ня в Ні жи ні пле я ди та ла но ви тих на у -
ко вців, які спри я ли  під не сен ню ро лі
Ні жин сь кої ви щої шко ли у на у ко во му
жит ті Укра ї ни й СРСР. Ве ли ку ува гу
О.  О .  Ка р пе ко та кож при ді лив впро -
ва джен ню рі шен ня про укра ї ні за цію:
од ним із пе р ших пе ре йшов на ви -
кла дан ня укра ї н сь кою мо вою та спо -
ну кав до цьо го ін ших.

Про те про до в жи ти ро бо ту в Ні жи -
ні на да лі О. Ка р пе ко не зміг, оскі ль ки
23 че р в ня 1924 р. рі шен ням вла ди
був пе ре ве де ний на ро бо ту до Ки є -
ва. Тут О.  Ка р пе ко знов по єд ну вав
ви кла да ць ку ро бо ту з пра цею в пар -
тій них стру к ту рах та дер жа в них ор -
га нах вла ди: з кі н ця че р в ня 1923 р.
був чле ном гу б ви ко н ко му; з 24 жо в -
т ня 1924 р. – чле ном Ки їв сь кої міськ -
ра ди; з 1 гру д ня 1925 р. – чле ном
Ки їв сь ко го окру ж но го ко мі те ту
КП(б)У; а з 1 сі ч ня 1926 р. за ві ду вав
від ді лом агі та ції та про па га н ди в Ки -
їв сь ко му окр па р т ко мі (до 17 лю то го
1927 р.).

Не був Оле к сандр Оле к са н д ро вич
на дру го ря д них по са дах і в осві т ній
сфе рі. З 23 че р в ня (за ін ши ми да ни -

Історичні розвідки

Не ві до ме про ві до мих: з іс то рії 
на шо го ре к тор сь ко го ко р пу су. 

Оле к сандр Оле к са н д ро вич Ка р пе ко
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ми – з 1 ли п ня) 1924 р. по 27 ли с то -
па да 1925 р. (за ін ши ми да ни ми – по
1 сі ч ня 1926 р.) він – ре к тор Ки їв сь -
ко го ін сти ту ту на род ної осві ти, ско -
ро че но КІ НО (ни ні – Ки їв сь кий на ці о -
на ль ний уні вер си тет ім. Т. Ше в че н -
ка), в яко му та кож ви кла дав «і с то рію
ре во лю цій но го ру ху в Укра ї ні та  Ро -
сі ї» (з 23 че р в ня 1925 р. вже як про -
фе сор 2�го роз ря ду на ка фе д рі іс то -
рії ре во лю цій но го ру ху в Укра ї ні та
Ро сії). При цьо му за ли ша в ся на у ко -
вим спів ро бі т ни ком на у ко во� до с лі д -
ної ка фе д ри іс то рії куль ту ри та мо ви
Ні жин сь ко го ІНО. «За роз по ря джен -
ням На р ко ма ту осві ти від 27 ли с то -
па да 1925 р. за № 41504 зві ль не ний
з по са ди ре к то ра КІ НО у зв’я з ку з
пе ре хо дом на пар т ро бо ту, але був
за ли ше ний про фе со ром КІ НО на ви -
ще на з ва ній ка фе д рі. З ве ре с ня 1926 р.
О.  О .  Ка р пе ко та кож став на у ко вим
спів ро бі т ни ком на у ко во� до с лі д ної
ка фе д ри ма р к си з му� ле ні ні з му (в
Ки є ві), а з 5 лю то го 1927 р. – упо в -
но ва же ним на у ко во го від ді лу На р ко -
ма ту осві ти в Ки є ві.

У Ки є ві не при пи ни лась і на у ко ва
ро бо та Оле к са н д ра Ка р пе ко, хо ча
те ма ти ч но во на  змі ни лась, ві до бра -
жу ю чи кон’ ю н к ту ру то го ча су. Так, у
1925 р. він опу б лі ку вав до слі джен ня
«З ма те рі а лів до об лі ку сту де нт сь кої
пра ці» та «З іс то рії сту де нт сь ко го ру -
ху 1905 р. на Ки їв щи ні». В ав то бі о г -
ра фії, скла де ній на ве с ні 1927 р., О.
О .  Ка р пе ко та кож за зна чав, що: «За
остан ні ча си, крім ви ще за з на че них
двох праць.., у рі з них ча со пи сах вмі -
с тив де кі ль ка ста тей з іс то рії ре в ру -
ху в Ро сії та  Укра ї ні, зро бив 11 на у -
ко вих до кла дів, ке ру вав ма р к си ст -
сь ко� ле нін сь ким се мі на ром та йо го
іс то ри ч ною се к ці єю в Ні жи ні у
1923–1924 ро ках. Ке ру вав під ви ще -
ним се мі на ром з іс то рії ре в ру ху в
Ро сії та Укра ї ні при Ки їв сь ко му ІНО –
1924–1926  ро ки».  Окрім  цьо го,
О. Ка р пе ко брав участь у ре с пу б лі -
кан сь ких на ра дах, де роз гля да ли ся
про бле ми осві ти.

15 лю то го 1926 р. На р ко мат осві -
ти УРСР при йн яв «По ло жен ня про
по ря док за мі щен ня по сад ке рі в ни ків
та ви кла да чів  осві т ніх уста нов
УРСР», яким за крі пив за со бою
прак ти ку при зна чен ня ке рі в ни ків ву -
зів ре с пу б лі ки. За роз по ря джен ням
На род но го ко мі са рі а ту осві ти від
16 лю то го 1927 р. (№ 8962) О.  Ка р -
пе ко був при зна че ний ре к то ром Ки -
їв сь ко го ін сти ту ту на род но го го с по -
дар с т ва ім. Є. Бош (да лі – КІНГ) за -
мість С. С. Ка га на, який був ре к то -
ром з 1 ве ре с ня 1926 р., але остан -
нім ча сом ча с то хво рів і то му не міг
по в но цін но ви ко ну ва ти свої обо в’я з -
ки. Про при зна чен ня О.  О .  Ка р пе ко
ре к то ром з Ха р ко ва 16 лю то го бу ло
на пра в ле но те ле гра му до КІ Н Гу.
Пі с ля отри ман ня ці єї те ле гра ми,
в. о. обо в’я з ки ре к то ра ін сти ту ту
про ре к тор на вча ль ної ча с ти ни
проф. А.  Є. Кри с тер 17 лю то го
1927 р.  зве р ну в ся  з  ли с том до
О. О. Ка р пе ко з по від ом лен ням про
йо го при зна чен ня ре к то ром КІ Н Гу і
про по зи ці єю «при бу ти до Ін сти ту ту
для при йо му справ і май на й для
всту пу на по са ду».

Не гай но  при йн я в ши  по са ду,
О.  О. Ка р пе ко вже 19 лю то го ви дав
роз по ря джен ня (за № 127) по Ін сти -
ту ту, в яко му ін фо р му вав, що: «Цьо -
го чи с ла, згі д но з те ле гра м ним роз -
по ря джен ням На р ко мо с ві ти з 16
ц.м. №  9906, я при йн яв усі спра ви
та май но ін сти ту ту і всту пив на по са -
ду ре к то ра». Про це О.  Ка р пе ко по -
від омив (те ле гра мою) й На род ний
ко мі са рі ат осві ти. Цьо го ж дня Оле к -
сандр Оле к са н д ро вич (як ре к то р)
про вів і пе р ше за сі дан ня Пра в лін ня
КІ Н Гу, на яко му бу ло за слу ха но та
схва ле но те ле гра му На р ко ма ту
осві ти що до йо го при зна чен ня ре к -
то ром, а та кож роз гля ну то ста но ви -
ще  ко ж но го фа ку ль те ту і пи тан ня,
по в’я за ні з ви дан ням «На у ко вих за -
пи сок КІ Н Гу».

Як і на по пе ре дніх мі с цях ро бо ти в
си с те мі ви щої осві ти, О.  О .  Ка р пе ко
роз го р нув ак ти в ну ді я ль ність, спря -
мо ва ну на роз ви ток вві ре но го йо му
на вча ль но го за кла ду. КІНГ на той
час пе ре жи вав до сить скла д ний пе -
рі од. Пі с ля ева ку а ції до Са ра то ва та

по да ль ших ре во лю цій них пер тур ба -
цій ко ли ш ній Ки їв сь кий ко ме р цій ний
ін сти тут (пе ре йме но ва ний 1920 р.
на Ки їв сь кий ін сти тут на род но го го -
с по дар с т ва) так і не зміг по вні с тю
від но ви ти свою ма те рі а ль ну та на -
вча ль ну ба зу. Бу ло втра че но бі ль шу
кі ль кість фо н ду  бі б лі о те ки, в ча си
змі ни вла ди у Ки є ві роз гра бо ва но
му зей то ва ро знав с т ва, об ла д нан ня
ме то ди ч них ка бі не тів та ла бо ра то -
рій. Зна ч ної шко ди бу ло за по ді я но
при мі щен ням Ін сти ту ту, в яких три -
ва лий час роз мі щу ва ли ся вій сь ко ві
та уря до ві уста но ви. Зме н ши в ся ви -
кла да ць кий та сту де нт сь кий склад.

За вдя ки ен ту зі а з му та на по ле г ли -
во с ті но во го ре к то ра ак ти ві зу ва лись
ре мо н т ні ро бо ти; бу ла змі ц не на ви -
да в ни ча ба за (при йн я то рі шен ня
про під го то в ку збі р ни ка з на го ди
юві лею ін сти ту ту) та збі ль ше но аси -
г ну ван ня на при дбан ня лі те ра ту ри
(за 1927–1928 на вча ль ний рік кі ль -
кість кни жок в ін сти тут сь кій біб ліо -
те ці зро с ла на 2132 по зи ції, з них
тре ти на – укра ї но мо в ні). Від но ви -
лась ро бо та на вча ль но� ме то ди ч них
ка бі не тів. Так, до по ча т ку 1928 р. бу -
ло на ла го дже но ро бо ту ка бі не тів:
пла но во го го с по дар с т ва, ста ти с ти ч -
но го, еко но мі ч ної гео гра фії, стра ху -
ван ня, мі с це во го го с по дар с т ва, хі мі -
ч но го, то ва ро знав с т ва, гео ло гі ч но го,
еко но мі ч но го, іс то ри ко� со ці о ло гі ч -
но го, при ва т но го пра ва, пу б лі ч но го
пра ва; ла бо ра то рій: фі зи ко� ме то ди -
ч но го ви про бу ван ня то ва рів, ана лі ти -
ч ної хі мії, тех но ло гі ч ної, сіль сь ко го с -
по дар сь кої, біо ло гі ч ної, те к с ти ль но го
то ва ро знав с т ва; а та кож юри ди ч ної
клі ні ки та му зею то ва ро знав с т ва.

Від по ві д но до уря до вих по ста нов
кі ль кість фа ку ль те тів бу ло ско ро че -
но до трьох: еко но мі ч ний, юри ди ч -
ний та ро бі т ни чий (ро бі т фак). Про те
збі ль ши лась кі ль кість від ді лень, що
спри я ло по гли б лен ню спе ці а лі за ці ї.
При юри ди ч но му фа ку ль те ті з 1927 р.
по ча ла ро бо ту юри ди ч на кон су ль та -
ці я. Для під ви щен ня рі в ня під го то в -
ки май бу т ніх фа хі в ців з осе ні 1927 р.
від бу лось збі ль шен ня те р мі ну на -
вчан ня до чо ти рьох ро ків (за ви ня т -
ком ро бі т фа ку). Зро с ла й чи се ль -
ність сту де н тів: у 1927–1928 на вча -
ль но му ро ці в Ін сти ту ті на вча в ся
1681 сту дент, при чо му 750 з них
отри му ва ли сти пе н дії (ви ща осві та
на той час бу ла пла т ною). За фа ку -
ль те та ми сту де н ти по ді ля лись на -
сту п ним чи ном: 505 на вча лись на
еко но мі ч но му фа ку ль те ті, 309 – на
юри ди ч но му, ре ш та (867) – на ро -
бі тфа ку. В со ці а ль но му від но шен ні
се ред сту де н тів пе ре ва жа ли ви хі д ці
зі слу ж бо в ців (ста но ви ли бли зь ко
по ло ви ни всіх сту де н тів), а за на ці о -
на ль ною озна кою – єв реї (на еко но -
мі ч но му фа ку ль те ті та ро бі т фа ку во -
ни ста но ви ли бли зь ко 48%) та укра -
ї н ці (по над 35%), ре ш та – ро сі я ни,
по ля ки та ін. Для по кра щан ня жи т -
ло вих та ма те рі а ль них умов іно го ро -
д ніх та най більш со ці а ль но не за хи -
ще них сту де н тів на бу ль ва рі Ше в че -
н ка в буд. № 12 був об ла д на ний гу р -
то жи ток. І хо ча йо го пло ща бу ла не -
зна ч ною (259 кв. са жень), але він
зна хо ди в ся не да ле ко від на вча ль но -
го ко р пу су КІ Н Гу (роз та шо ва но го на
то му ж бу ль ва рі Ше в че н ка в буд. №
22/24).

З 1 жо в т ня 1927 р., згі д но з по ста -
но вою Пра в лін ня КІ Н Гу, О. О . Ка р пе -
ко та кож роз по чав ви кла дан ня в ін -
сти ту ті ку р су «Е ко но мі ч но� со ці а ль -
ної іс то рії Ро сії та Укра ї ни XIX та XX
сто літ тя». Вод но час О. Ка р пе ко за -
ли ша в ся про фе со ром КІ НО, а та кож
– чле ном Ки їв сь ко го окр па р т ко му,
окр ви ко н ко му та міськ ра ди.

Про те, оскі ль ки він за ле жав від
во лі ви щої ре с пу б лі кан сь кої вла ди,
то не зміг до в го за ли ша ти ся на по -
са ді ре к то ра КІ Н Гу і вже на при кі н ці
1927 р. му сив пе ре йти на но ве мі с це
ро бо ти, за ли ши в ши та ким чи ном
по са ду ре к то ра. 5 гру д ня 1927 р.
в.о. ре к то ра КІ Н Гу М. Мі ті лі но бу ло
ви да но на каз № 43 по ін сти ту ту, згі -
д но з § 1 яко го «Вва жа ти за ви бу ло -
го зі скла ду пе д пе р со на лу Ін сти ту ту
ре к то ра – проф. О. О . Ка р пе ко – че -
рез ві д’їзд йо го з Ки є ва на ро бо ту до
ін шо го мі с та».

За зна чи мо, що пі с ля ре к тор с т ва у

КІ Н Гу О. О . Ка р пе ко на де який час
по ли шив пра цю у на вча ль них за кла -
дах і про до в жив ро бо ту, як то ді ка -
за ли, «по пар тій ній лі ні ї» та на дер -
жа в них по са дах. Так, у 1930–1931
рр. він був за сту п ни ком за ві ду ва ча
від ді лу агі та ції та про па га н ди ЦК
КП(б)У; у 1932–1933 рр. – пе р шим
за сту п ни ком на род но го ко мі са ра
осві ти УРСР (тоб то, вжи ва ю чи су -
час ну те р мі но ло гію,  пе р шим за сту п -
ни ком мі ні с т ра осві ти); у 1933–
1934 рр. – го ло вою Ра діо ко мі те ту
при РНК УРСР.

У 1934 р. сто ли цю УРСР бу ло пе -
ре не се но з Ха р ко ва до Ки є ва. Цей
про цес бу ло ви ко ри с та но для по си -
лен ня ре п ре сій. О.  Ка р пе ко, який
уже три ва лий час пе ре бу вав на пар -
тій них та дер жа в них по са дах (до то -
го ж був по в’я за ний із ро бо тою на
ра діо, де ак ти в но ви сві т лю ва ли ся
по лі тич ні ре п ре сії), до б ре знав про
про ве ден ня по лі тич них чи с ток і ро -
зу мів, що во ни ра но чи пі з но мо жуть
за че пи ти та кож і йо го. То му (як  чи -
ма ло укра ї н сь ких ді я чів) він ви рі шив
по їха ти по да лі від Укра ї ни, де б йо го
не зна ли, і про до в жи ти там свою ро -
бо ту. Са ме то му він пе ре їз дить на
Урал, де впро довж 1935–1937 рр. ке -
ру вав куль ту р но� ма со вою ро бо то ю.

Зго дом зме н шен ня ма с ш та бів ре -
п ре сій до зво ли ло пе ре їха ти бли ж че
до Укра ї ни. З 1937 р. і до по ча т ку Ве -
ли кої Ві т чи з ня ної вій ни він пра цю вав
на ке рі в них по са дах у си с те мі на -
род но го го с по дар с т ва Ку ба ні. В ро -
ки вій ни там же брав участь у пар ти -
зан сь ко му ру сі, зо к ре ма, ке ру вав
од ним із пар ти зан сь ких за го нів.

Пі с ля вій ни у кра ї ні від чу ва ла ся го -
с т ра по тре ба у ви кла да ць ких та ке -
рі в них ка д рах у си с те мі ви щої осві -
ти. Тож  О.  О .  Ка р пе ко по ве р ну в ся
до ро бо ти у цій сфе рі. У 1945–1950
рр. був ди ре к то ром Кра с но дар сь ко -
го пе да го гі ч но го ін сти ту ту. У
1950–1956 рр. – де ка ном фа ку ль те -
ту іно зе м них мов Во ро не зь ко го пе -
да го гі ч но го ін сти ту ту.

З 1956 р. ви йшов на пе н сі ю.
Остан ні ро ки про жи вав на Че р ні гі в -
щи ні, в цей час за йня в ся на пи сан -
ням спо га дів, що збе ре г лись і є цін -
ним дже ре лом  іс то рії Укра ї ни
20–30�х рр.  XX ст. По мер Оле к -
сандр Оле к сандро вич 1969 року.

Опу б лі ко ва на на у ко ва спа д щи на
О. О. Ка р пе ко ста но вить по над сто
праць, що при свя че ні пе ре ва ж но пи -
тан ням кла си ч ної фі ло ло гії, пе да го гі -
ки, ор га ні за ції си с те ми осві ти і т.п.

Що до осві т ньої ді я ль но с ті О.  О. Ка р-
пе ко, то во на та кож бу ла ба га то гран -
но ю. Се ред ди с ци п лін, які він ви кла -
дав, бу ли та кі: кла си ч ні мо ви, со ці а -
ль но� еко но мі ч на іс то рія Ро сії та
Укра ї ни XIX–XX сто літь, іс то рія РКП
та КП(б)У, по літ еко но мія, іс то рія ма -
те рі а лі з му, су с пі ль с т во знав с т во, іс -
то рія ре во лю цій но го ру ху в Ро сії та
Укра ї ні. При цьо му він до ско на ло во -
ло дів ро сій сь кою та укра ї н сь кою мо -
ва ми, а та кож чи тав фра н цу зь кою,
ні ме ць кою, гре ць кою та ла тин сь ко ю.
Тож, хоч йо го ро бо та в осві т ній сфе -
рі при па ла на ра дян сь кий пе рі од (а
то му ви му ше но бу ла за по лі ти зо ва -
на),  про те за рі в нем сво єї фа хо вої
під го то в ки він на ле жав до ко го р ти
ви хо ва н ців ста рої, кла си ч ної си с те -
ми ви щої осві ти, а то му сто яв на го -
ло ву ви ще ба га тьох то го ча с них ке рі в -
ни ків ву зів Укра ї ни, що й да ло йо му
пра во по сі с ти ке рі в ні по са ди аж у
трьох ви щих уч бо вих за кла дах.

На сам кі нець хо чу ви сло ви ти
щи ру по дя ку ке рі в ни ц т ву Дер жа -
в но го ар хі ву м. Ки є ва в осо бі йо -
го ди ре к то ра Ві ри Пе т рі в ни Ку п -
че н ко та пра ців ни кам цьо го ар хі -
ву, ко т рі на да ють зна ч ну до по -
мо гу та все бі ч но спри я ють у ро -
бо ті з ар хі в ни ми ма те рі а ла ми,
по в’я за ни ми з іс то рі єю на шо го
ву зу, ре зуль та ти якої бу дуть по -
кла де ні в ос но ву ство рю ва ної
екс по зи ції Му зею іс то рії  КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.

А. І. Чу т кий, 
до цент ка фе д ри іс то рії еко но -

мі ч них учень та еко но мі ч ної іс то -
рії, ди ре к тор Му зею іс то рії КНЕУ.

Не ус пе ла я сдать зи м нюю сес сию, как
за ок ном опять март – ве с на, цве ты и де -
ву ш ки в ко ро т ких юб ках. Что ж, при шло
вре мя об но вить га р де роб и до стать из
за ва лов за бы той на зи м ний пе ри од оде ж-
ды лю би мые ту ф ли, са ра фа ны и пла ть я.
И бы ло бы все про с то за ме ча те ль но, ес -
ли б во вре мя мно го чи с лен ных пра з д ни -
ков я не ела огро м ное ко ли че с т во ра з но -
о б ра з ных га р ни ров и лю би мых ма ми ных
то р ти ков. Все бы ло, ко не ч но, бе зу м но
вку с ным, но... ли ш ние ки ло г ра м мы да ют
о се бе знать. Лю би мое сно г с ши ба те ль -
ное и до бо ли се к са пи ль ное пла тье не за -
сте ги ва е т ся, а на деть ко ро т кие шо р ты
мне не по зво ля ет мое от ра же ние в зе р ка -
ле. Эх, где то вре мя, ко г да я сво бо д но
оде ва ла джи н сы ра з ме ра S и сво бо д но
се бя чув с т во ва ла?! По ка де ло не до ш ло
до пля ж но го се зо на, на до бы с т ре нь ко
при во дить се бя в по ря док. Фи з ку ль ту ра,
ко не ч но, – за ня тие за ме ча те ль ное, но
для же ла е мо го ре зуль та та на до бы сесть
на ди е ту. Де виз «НЕ БУ ДУ НИ ЧЕ ГО ЕСТЬ»
дей с т ву ет, к со жа ле нию, все го лишь
день, так что брать на во о ру же ние бу дем
про ве рен ные ста рые ме то ды.

Ес ли же си ту а ция не кри ти че с кая, мо ж-
но огра ни чить се бя в упо т ре б ле нии по -
лю би в ше го ся пи ва и лю би мых за ва р ных
пи ро ж ных, бо ль шо го ко ли че с т ва хле ба и
жа ре ной пи щи. В тя же лых слу ча ях ва ж но
по мнить о том, что не пра ви ль но со с та в -
лен ные ди е ты мо гут не бла го п ри я т но ска -
зы вать ся на те ле, осо бен но на ли це: оно
ста но ви т ся дря б лым и по яв ля ю т ся ме ш -
ки под гла за ми.

Не на е дать ся пе ред сном яв ля е т ся ос -
но в ным и, на са мом де ле, дей с т ву ю щим
со ве том. Спо соб с т ву ют по ху де нию та к же
про гу л ки на све жем во з ду хе. Ес ли же
по сле это го по яв ля е т ся чув с т во го ло да,
лу ч ше все го его утолять фру к та ми и са -
ла та ми из све жих ово щей БЕЗ СО ЛИ!
Очень по ле з но раз в 7�9 дней де лать ра з -
г ру зо ч ный день. Это по ле з но как для из -
ба в ле ния от ли ш не го ве са, так и для очи -
с т ки все го ор га ни з ма. В эти дни  же ла те -
ль но пить то ль ко во ду, но ес ли это тя же -
ло пе ре но си т ся, мо ж но де лать мо ло ч -
ные, яб ло ч ные или яго д ные дни. Есть на -

до ма ле нь кими пор ци ями, 3�4 ра за в
день. Очень хо ро шие ре зуль та ты да ет ви -
но г ра д ная ди е та: ну ж но есть то ль ко ви -
но г рад (без ко с то чек) в нео гра ни чен ном
ко ли че с т ве, в те че ние не ско ль ких дней.

Но ес ли, все �та ки, ре ше ние от но си те -
ль но ди е ты при ня то, то еще од ной про -
бле мой яв ля е т ся вы бор са мо го ку р са по -
ху де ни я. Сре ди мно го чи с лен ных ди ет
для по ху де ния на и бо лее при спо со б лен -
ной к сре д не е в ро пей с ким усло ви ям жи з -
ни яв ля е т ся так на зы ва е мая “во с то ч ная
ди е та”, ра с с чи тан ная на 10 дней. Ко ли че -
с т во пи тья нео гра ни чен но, и при стро гом
со б лю де нии ди е ты че ло век те ря ет в ве се
при бли зи те ль но 4 кг.

При лю бой ди е те сле ду ет по мнить о
не об хо ди мо с ти по тре б ле ния до ста то ч -
но го ко ли че с т ва бе л ка. В день тре бу е т ся
не ме нее 250�300 г бе л ко вой пи щи.

8 ча сов – ча ш ка ко фе или чая с ку со ч -
ком са ха ра;

11 ча сов – кру тое яй цо и 8 штук че р -
но с ли ва су ше но го или све жих слив;

14 ча сов – 200 г по ст но го ва ре но го мя -
са и 100 г га р ни ра из ка пу с ты или мо р ко -
ви (же ла те ль но све жих), яб ло ко или апе -
ль син;

17 ча сов – 30 г сы ра, апе ль син или яб -
ло ко;

20 ча сов – ста кан про с то к ва ши или
ке фи ра.

Не м но ж ко те р пе ния, чу ть� чуть ста ра -
ния и си лы во ли, и стре л ка ве сов по ка зы -
ва ет за ве т ные ци ф ры, джи н сы не тре щат
по швам, и от ра же ние в зе р ка ле не при -
во дит в ужас! Ми лые де ву ш ки, се бя на до
лю бить, а ино г да сто ит чу ть� чуть по дна -
п ря чь ся для то го, чтоб лю бить се бя еще
бо ль ше.

Ка тя Скри п ка, 
сту де н т ка 2 ку р са.

Цікаво

Пе р вое ап ре ля мо ж но на звать лю -
би мым нео фи ци а ль ным пра з д ни -
ком, ко г да в ка ж дом из нас про сы па -
е т ся ре бя че с т во, ведь так и хо че т ся
над кем� ни будь по дшу тить. Осо бен -
но сту де н ты и шко ль ни ки изо щ ря ю т -
ся в этот день, про яв ляя не дю -
жинную изо б ре та те ль ность и ак те р -
с кое ма с тер с т во.

День ду ра ков от ме ча е т ся во мно гих
стра нах ми ра, но от ку да по шла эта
стран ная тра ди ция? На ча лось все в
сре д не ве ко вой Фра н ци и. В на ча ле XVI
ве ка ле то и с чи с ле ние пе ре шло с Юли а н-
с ко го ка ле н да ря на Гре го ри а н с кий. По
ста ро му ка ле н да рю Но вый год вы па дал
на 1 ап ре ля и был пе ре не сен на при вы -
ч ное для нас 1 ян ва ря. В те вре ме на но -
во сти ра с п ро с т ра ня лись до во ль но ме д -
лен но, так на зы ва е мым пе шим хо дом, и
во мно гие ре ги о ны это но во вве де ние
до ш ло то ль ко спу с тя не ско ль ко лет. Ни -
че го не по до зре ва ю щие фра н цу зы про -
до л жа ли от ме чать Но вый год пе р во го
ап ре ля, как ни в чем не бы ва ло. Уз нав о
пе ре но се пра з д ни ка на три ме ся ца на -
зад, мно гие не хо те ли в это по ве рить.
Но ни че го не по де ла ешь: за кон есть за -
кон, при шлось с этим сми рить ся, а тех,
кто упря мо про до л жал от ме чать но вый
год по ста ро му ка ле н да рю, на зы ва ли
«ап ре ль с ки ми ду ра ка ми».

Со вре ме нем из па мя ти сте р лась ас -
со ци а ция пе р во го ап ре ля с но вым го -
дом, а вот тя га по про ка з ни чать ос та -
лась. Ино г да по дго то в ка на чи на е т ся за
не ско ль ко не дель до «пра з д ни ка», хо тя
очень ча с то по лу ча е т ся так, что ожи да -
ние от шу т ки при но сит бо ль ше ра до с ти,
чем ре зуль тат. Про ка зы вы ш ли да ле ко
за пред елы се мьи и дру зей, а по дшу чи -
ва ние над ко л ле га ми ста ло лю би мым
де лом. С по яв ле ни ем те ле ви де ния и ра -
дио ко ли че с т во по па в ших на удо ч ку
зна чи те ль но уве ли чи лось.

Са мой зна ме ни той шу т кой, об ма ну в -
шей ты ся чи лю дей, мо ж но счи тать пе р -
во а п ре ль с кий нон сенс, сфа б ри ци ро -
ван ный ав то ри те т ным ан г лий с ким ка на -

лом BBC в 1957 го ду. В но во стях был
по ка зан ре по р таж, ра с с ка зы ва в ший о
том, что швей ца р с кие фе р ме ры бла го -
да ря ран не му на ча лу ве с ны со б ра ли
осо бен но бо га тый УРО ЖАЙ СПА ГЕТ ТИ.
Фа к ты по дт ве р ж да лись ка д ра ми с фе р -
мы, на ко то рых де ву ш ки� кре с ть я н ки с
до во ль ным ви дом сни ма ли спа гет ти с
ку с тов. В те вре ме на ма ка рон ные из де -
лия бы ли ма ло ра с п ро с т ра не ны в Ве ли -
ко бри та нии и счи та лись ско рее эк зо ти -
че с ким блю дом, по это му ты ся чи те ле -
зри те лей при ня ли ре по р таж за чи с тую
мо не ту, а те ле фон ная ли ния сту дии ра з -
ры ва лась от зво н ков же ла ю щих при об -
ре с ти чу до� де ре во. Во з мо ж но, имен но
от сю да по яви лось вы ра же ние «ве шать
ла п шу на уши».

Пе р во го ап ре ля мно гие из нас ста ра -
ю т ся быть осо бен но вни ма те ль ны ми,
что бы не по ддать ся на про во ка ции окру -
жа ю щих. Но ра но или по зд но бди те ль -
ность осла бе ва ет и да же ба на ль ное «а у
вас спи на бе ла я» мо жет сде лать свое
де ло. Ино г да шу т ки по лу ча ю т ся та ки ми
уда ч ны ми, что о них еще до л го вспо ми -
на ют со сме хом. Пе р вое ап ре ля при но -
сит без мя те ж ную ра дость в бу д ние дни
и то ль ко еще бо ль ше при по д ни ма ет ве -
сен нее на стро е ни е.

Се го д ня во з мо ж но с тей «по шу тить»
ста ло на мно го бо ль ше. По ми мо роз ыг -
ры шей на ра дио, стран ных те ле фон ных
зво н ков и смс бо ль шие во з мо ж но с ти
пре до с та в ля ют ци ф ро вые фо то гра фии,
ко то рые мо ж но об ра бо тать в ре да к то ре
так, что да же ма ма ро д ная не при зна ет.

Пе р вое ап ре ля – пра з д ник без обя -
за тельств: не ну ж но да рить по да р ки и
со чи нять по здра в ле ни я. Этот день так и
не стал вы хо д ным, но ос та е т ся лю би мым
и са мым не по с ред с т вен ным. Уче ны ми
да в но до ка за но, что смех про д лева ет
жизнь че ло ве ка, так что смей тесь от ду -
ши пе р во го ап ре ля и по де ли тесь сво и ми
са мы ми уда ч ны ми шу т ка ми с на ми.

Юлия Кли мо в с каЯ,
гла ва про ф бю ро ФЭ и У.

Ис то рия са мо го сме ш но го дня

Між іншим

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

і розумний бухгалтер.
Перші дві мені майже не знадобилися,

а ось третя…»

( Оскар Шиндлер)

...Да ле кий те н ді т ний во г ник під
пе ре хре с ним зну щан ням ві т ру?..

...Ві ч на пе чаль, оспі ва на по ета ми,
ви т ка на ні ч ним ше по том на по ло т ні з
по чут тів?.. 

...Омрі я не, але та ке не до ся ж не
ща с тя?.. 

...Або ж ілю зо р не тво рін ня, те м ний
при вид, мі раж у пу с те лі роз па чу...     

...Жо р с то ка при ма ра, зла, слі па,
ома н ли ва... Бре х ли ва, не р во ва, не -
пе ред ба чу ва на.  Зра д ли ва і ско ро -
ми ну ча...

Во на як ура ган, що ла має де ре ва
люд сь ких доль; ви хор, який за кру чує
нас у ша ле но� бо же ві ль но му тан ці, а
по тім ки дає, як ля ль ку, десь на роз -
до рі ж жі, зне си ле них, зму че них і спу -
с то ше них, зі зне ва же ною ду ше ю.

Але ми, не зва жа ю чи ні на що, пле -
ка є мо в се р ці пре кра с ну че р во ну кві т -
ку, па л ку та при стра с ну… І ко ли за па -
лю є мо но ву сві ч ку, три ма є мо її в ру ках
до ти, до ки віск не об пе че до ло ні. Бо
ли ше біль по ве р не нас до жит тя.

...Уже да в но, як ти пі шов… Пі шов,
ли ши в ши у мо їй ду ші роз па ле не ба гат -
тя, ту са му че р во ну кві т ку, яка по ви нна
бу ла б зі в’я ти без дбай ли во го до гля ду

лю бо ві. Ме ні ка за ли: тре ба трі ш ки по -
че ка ти – і все ми не. І я че ка ла... До в го,
день у день, про ки да ю чись ко ж но го
ра н ку  з від чут тям, що йду на еша фот,
бо я чись за гля ну ти у дзе р ка ло, зна ю чи,
що звід ти з  йо го зі ниць ви зи ра ти ме ні -
мим сум лін ням моє бо лі с не ко хан ня...
Ні, я на віть не на ма га лась йо го від во ю -
ва ти. Я бо ро ла ся з ним.

Та ма р но. Во гонь згас, за ли ши лися
жа ри н ки, які об пі ка ють се р це, ма лю -
ю чи на ньо му не зни ка ю чі шра ми.

Цей біль… Зда єть ся, він на ві ки по -
се ли в ся змі ї ним клу б ком десь тут, у
гру дях, от ру тою роз ли ва ю чись по
всьо му ті лу. О, як би мо г ла, ви р ва ла
б йо го ра зом із се р цем, ки ну ла під
но ги, роз то п та ла, без жа ль но сте р ла
на по рох і роз ві я ла б по сві ту.

А вно чі… З те м них стін ви хо дить
Са мо тність, тін ню під кра да єть ся до
лі ж ка, тя г неть ся до ме не, кла де хо -
ло д ні ру ки ме ні на ши ю. І то ді я кри -
чу… Льо дя ні па ль ці сти с ка ють го р ло

і крик ра п том об ри ва єть ся, за хли -
ну в шись у ри дан ні.

Скі ль ки цих сліз бу ло… Зда єть ся,
у то му по то ці мо ж на вто пи ти біль,
жу р бу, мо же, й ко хан ня. Але ж не
спо га ди…

Ми ну ле не від пу с ка є. Три ма єть ся
мі ц но� мі ц но і, як на зло, іно ді зри нає
со ло д ки ми зга д ка ми десь із най да ль -
ших ку то ч ків за па ле но го мо з ку, а за -
раз ви гля дає ща с ли ви ми по смі ш ка ми
із да в но не пе ре гля ду ва них сві т лин. 

Я ро зу мію, що це ли ше від го мін
то го да ле ко го жит тя, яке бу ло в ме -
не ко ли ш ньо ї. Та від то го не ле г ше.

І десь по руч, як остан ня на дія на
по ря ту нок, хо дить Смерть, а мо же,
вже сто їть за мо єю спи ною, за спо -
кій ли вим ше по том при си п ля ю чи ін -
сти н к ти. А що? Від під ві кон ня до не -
бут тя один крок. Сту пай, по зба в ся
від ко хан ня,  від ці єї не са мо ви тої за -
ле ж но с ті, від чуй смак пер шо го й
остан ньо го польо ту…

Але… КО ХАН НЯ НЕ ВБИ ВАЄ!!!   
Во но ви сна жує, му чить не спо ко -

єм, ла має на дру з ки, але не вби -
ває!.. Бо про с то не зда т не цьо го
зро би ти!

Те, що што в хає нас на край прі р -
ви, на зи ва єть ся ін ак ше – зви ч ка, на -
дія, па м’ять...

Убий на дію – і ро зі рвеш пу та, 
Зі треш па м’ять – отри ма єш сво -

бо ду.
А я вто ми лась... Вто ми лась слі по

ві ри ти, спо ді ва ти ся на чу до, очі ку ва -
ти не здій с нен но го. Я хо чу во лі, не
ску тої ла н цю га ми спо га дів, хо чу жи -
ти, не ози ра ю чись на зад, йти впе ред
вла с ною сте ж ко ю...

І мо ж ли во, ко лись, зці ли в ши ду шу,
змо жу ще раз від чу ти в се р ці со ло д -
кий щем ті єї ве ли кої че р во ної кві т ки,
ім’я якій – КО ХАН НЯ.   

Ми ро с ла ва Заєць,
сту де н т ка 4�го ку р су ОЕФ.

Що є для нас лю бов?На самоті

Ва ша му д рість, чуй ність, те р пін ня та ви со кий про фе сі о на лізм
і та лант бли с ку чо го ор га ні за то ра на у ко во го й навчального про -
це су ро б лять Ва ших ви хо ва н ців оде р жи ми ми сво єю про фе сі -
єю, фо р му ють су час ну лю ди ну, зда т ну тво р чо ми с ли ти і ді я ти в
ду сі сво го ча су. Ва ші ко ле ги і сту де н ти що ден но зу стрі ча ють ся
у Ва шій осо бі з най кра щи ми люд сь ки ми яко с тя ми: до б ро зи ч ли -
ві с тю, спра ве д ли ві с тю, пра це лю б ні с тю та ви мо г ли ві с тю як до
се бе, так і до ото чу ю чих.

При йміть же на ші най кра щі по здо ро в лен ня і по ба жан ня ща с -
тя, лю бо ві, до б ра, мі ц но го здо ро в’я і на сна ги в жит ті та пра ці.
Не хай ко ж ний Ваш день бу де со ня ч ним, ве с ня ним, по вним впе -
в не но с ті в май бу т ньо му.

Ко ле к тив ка фе д ри іно зе м них мов ФЕФ.

Роз та нув сніг. Гаї при ві т ні
Шу м лять над ма ре вом ла нів.
І пе лю с т ки свої бла ки т ні
Під со н цем про лі сок роз крив.
Я мов  то ну у мо рі сві т ла,
зи ма в ду ші мо їй прой ш ла –
й во на, як про лі сок, роз кві т ла 
під со н цем ща с тя і те п ла.

Во ло ди мир Со сю ра.

У бе ре з ні юві лей свя т ку ють
Пу чі ні на Лю д ми ла Фе до рі в на, ста р ший ви кла дач

ка фе д ри фі зи ч но го ви хо ван ня;
Ба цу нов Ві та лій Па в ло вич, ста р ший ви кла дач ка фе -

д ри фі зи ч но го ви хо ван ня;
Га р буз Сві т ла на Ві к то рі в на, до цент ка фе д ри ме не -

дж ме н ту;
Гу р нак Лі дія Ми ко ла ї в на, за ві ду вач від ді лом бі б лі о те ки;
Гре ча нів сь ка  Ін на Ан то ні в на, ме то дист 2�ї ка те го рії

від ді лу до ву зів сь кої під го то в ки;
Де м че н ко Ві ра Ва си лі в на, за сту п ник за ві ду ва ча гу -

р то жи т ком №4 сту д мі с те ч ка;
Фі лі пе н ко Ва ле н ти на Іва ні в на, до цент ка фе д ри

між на ро д ної еко но мі ки;
Ко ля да Юрій Ва си льо вич, до цент ка фе д ри еко но мі -

ко� ма те ма ти ч них ме то дів;
Слу чин сь кий Оле к сандр Оле к са н д ро вич, до цент

ка фе д ри ви щої ма те ма ти ки;

Іг на те н ко Ва силь Ми ко ла йо вич, ста р ший ви кла дач
ка фе д ри ін фо р ма ти ки;

Ого ро д нік Те тя на Ана то лі ївна, при би ра ль ни ця го с -
по дар сь ко го від ді лу ко р пу су №1;

Пе ре гу до ва Та ї сія Ми ко ла ї в на, ар хі ва рі ус слу ж би
ар хі ву;

Пе ро вич Та ма ра Бо ри сі в на, ста р ший ви кла дач ка -
фе д ри іно зе м них мов МЕ іМ;

Пу х та є вич Га ли на Оле к сі ї в на, про фе сор ка фе д ри
ма к ро еко но мі ки;

Ко но не н ко Те тя на Ва си лі в на, за ві ду вач скла дом
від ді лу ма те рі а ль но� те х ні ч но го за без пе чен ня;

Са мо йлов Па в ло Во ло ди ми ро вич, ро бі т ник ви со кої
ква лі фі ка ції слу ж би го ло вно го ене р ге ти ка;

Лпа то ва На дія Ко с тя н ти ні в на, про ві д ний ін же нер
ви да в ни ц т ва;

Ко шо ва На дія Пе т рі в на, за ві ду вач від ді лом бі б лі о те ки;
Яцю та Ва ле рій Пе т ро вич, до цент ка фе д ри фі нан сів.

Вітаємо

Від щи ро го се р ця ві та є мо 
за ві ду ю чу ка фе д ри іно зе м них мов ФЕФ 

Те тя ну Ана то лі ї в ну Гу зік  з Днем на ро джен ня!

Ювілеї

Квітневе сяйво

Яй це — го ло вний ве ли ко дній си м вол Во с к ре сін ня, то му що з яй ця на ро -
джу єть ся но ва іс то та. З да в ніх ча сів збе рі га єть ся в Пра во сла в ній Це р к ві
бла го че с ти вий зви чай да ру ва ти у свя то Ве ли ко дня яй ця. Цей зви чай за по -
ча т ку ва в ся від свя тої рі в но апо с то ль ної Ма рії Ма г да ли ни, ко ли во на, пі с ля
Во з не сін ня Го с по д ньо го, при йш ла в Рим для про по ві ді Єван ге лія, ста ла пе -
ред ім пе ра то ром Ти ве рі єм, під не с ла йо му че р во не яй це і ска за ла: «Хри с те
во с к ре се!», по чи на ю чи так свою про по відь.

За при кла дом рі в но апо с то ль ної Ма рії Ма г да ли ни ми те пер да ру є мо у Ве -
лик де нь че р во ні яй ця, спо ві да ю чи жи во т во ря щу смерть і Во с к ре сін ня Го с по д -
нє – дві по дії, що Ве лик де нь з’єд нує в со бі. Кра ша н ка на га дує про од нин з го -
ло вних до г ма тів ві ри і слу жить ви ди мим зна ком бла жен но го во с к ре сін ня ме р -
т вих, за по ру ка яко го у Во с к ре сін ні Ісу са Хри с та – Пе ре мо ж ця сме р ті і пе к ла. 

По фа р бо ва не в че р во ний ко лір яй це на зи ва ли «кра ша н ка», роз пи с не –
«пи са н ка», а де ре в’я ні яй ця – «яй ча та». Че р во не яй це зна ме нує для лю дей
від ро джен ня кро в’ю Хри с то во ю. Ін ші ко льо ри і ма лю н ки, яки ми при кра ша -
ють яй ця – це но во вве ден ня, що так са мо ви ра жа ють ра дість най бі ль шо го
свя та Хри с то ва Во с к ре сін ня.

Яй це – си м вол ви ни к нен ня жит тя в над рах йо го й водночас си м вол тру ни,
тоб то ко ла жит тя від на ро джен ня до сме р ті. По фа р бо ва не че р во ною
фа р бою, во но озна чає на ше від ро джен ня кро в’ю Хри с та.

На род не свя т ку ван ня Ве ли ко дня ніби до по в нює свя т ку ван ня це р ко в не.
Так, яй це, ужи ва не при хри с то су ван ні, сприй ма єть ся та кож як си м вол усьо -
го кві ту чо го і жи во го в при ро ді. От чо му во но ста ло скла до вою ча с ти ною,
оче ви д но, язи ч ни ць ко го об ря ду в по ру по сі в ної чи пе ред по сі в ної: се ля ни
ста ви ли на стіл ді ж ку з зе р на ми пше ни ці, за ри ва ли в неї кра ша н ки і бе ре г ли
зе р на до сі в би.

Як що зби ра ли ся сі я ти льон, то в мі шок з на сін ням та кож кла ли свя т ко ві
яй ця. Яй цем, освя че -
ним у це р к ві, гла ди ли
ху до бу, осо б ли во ко -
ней, ба жа ю чи бу ти тва -
ри нам гла д ки ми (тоб то
уго до ва ни ми), як яй це.

Кра ша н ка ми при хо -
ди ли бла го сло в ля ти
на ре че но го і на ре че -
ну, їх да ру ва ли рі д -
ним і дру зям. Уми ва -
ли ся во дою, в яку
опу с ка ли кра ша н ки,
щоб бу ти здо ро ви ми і
кра си ви ми.

Традиції

Си м вол 
най бі ль шо го свята


