
Розпочався новий навчаль-
ний рік. А з ним разом розпо-
чалися звичні студентські будні
та обов’язкове веселе дозвіл-
ля. Але для майже 4175 кнеув-
ців – горде звання “студент”
звучить ще не зовсім звично.
Саме стільки розумних обда-
рованих юнаків та дівчат 1 ве-
ресня поповнили лави Київсь-
кого національного економіч-
ного університету імені Вади-
ма Гетьмана.

Цьогорічний День знань, а
разом із ним і традиційна по-
свята у студенти проходили на

стадіоні спорткомплексу
“Економіст”. Прекрасна
сонячна погода посприяла
тому, що трибуни не змог-
ли вмістити всіх охочих.
Такого аншлагу на стадіоні
не було вже давно. Свят-
ковий настрій відчувався
скрізь. Особливу, певною
мірою вишукану атмосфе-
ру створював оркестр.
Тисячі очей були прикуті
до сцени, на яку підніма-
лося керівництво універ-
ситету та поважні гості.

Офіційна частина була
досить лаконічною.

Першим студентів та
батьків привітав віце�-
прем’єр�міністр України
Олександр Турчинов.

У своєму виступі пан ві-
це�прем’єр зазначив, що
рівень підготовки фахів-
ців у КНЕУ відповідає ви-
сокому європейському
рівню. А найбільш очіку-
ване студентами та їх ба-
тьками вітання ректора
Анатолія Федоровича
Павленка було, як завжди,

з гумором та по�батьківськи
теплим. Подальші привітання
теж зводились до побажань
студентам правильного вико-
ристання своїх можливостей
та якісного, добросовісного
навчання. Черговий раз офі-
ційна частина закінчилась вру-
ченням символічного студентсь-
кого квитка першокурсникам,
після чого для всіх присутніх
розпочалася концертна про-
грама, підготовлена митцями
Центру культури й мистецтв
під керівництвом Дани Рости-
славівни Бабіч.
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З про фе сій ним свя том вас, 
ша но в ні вчи те лі!

У зви ч но му, бу ден но му ро зу мін ні сло ва вчи тель для бі ль шо с ті з
нас – це пе да гог, ви кла дач. Але Вчи тель – це, на сам пе ред, по кли кан -

ня, стан ду ші, стиль жит тя, до ля. Скі ль ки Вчи те лів, на ста в ни ків зу -
стрі ча є мо на своє му жит тє во му шля ху!

У се р ці ко ж но го з нас Учи тель сто їть по ряд із рі д ни ми й бли зь ки -
ми. За до по мо гою вчи те лів ми від кри ли для се бе світ, пі зна ли гли -

бин ні та є м ни ці на у ки, адже без знань немо ж ли во уяви ти про гре си в ну су час ну
лю ди ну. Що дня вчи тель вкла дає свої знан ня й жит тє ву му д рість у ду ші й го ло ви

мо ло ді, зда т ної тво р чо та  кре а ти в но ми с ли ти й тво ри ти в ду сі сво го ча су.
Су час не осві тян с т во три ма єть ся на не бай ду жих й щи ро за ко ха них у свою спра ву ен ту -

зі а с тах. Зна на у пе да го гі ч них ко лах укра ї н сь ка про сві ти те ль ка Со фія Ру со ва, яка все своє
жит тя при свя ти ла пе да го гі ці, ска за ла: “Най до ро ж чий скарб у ко ж но го на ро ду – йо го

ді ти, мо лодь, і що сві до мі ше гро ма дян с т во, то з бі ль шою ува гою ста вить ся во но до
ви хо ван ня ді тей. До за без пе чен ня їм най кра щих умов жит тя”.
Ша но в ні, до ро гі вчи те лі, зі свя том вас! Спа си бі за ва шу му д рість і до б ро -

зи ч ли вість. За те р пін ня і ро зу мін ня. За від по ві да ль ність і про фе сі о на -
лізм. Не хай до ля да рує вам здо ров я, на тхнен ня, та лан, ща с тя і
вдя ч них уч нів!

Cвято

ППППееее   рррр  шшшшииии йййй  рррраааа зззз   ннннаааа   пппп ееее   рррр  шшшшииии йййй  ккккуууу ррррсссс
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Слово

Вче на Ра да уні вер си те ту в кві т ні
2008 ро ку роз гля ну ла пи тан ня «Про
ін но ва цій ний роз ви ток уні вер си те -
ту» і при йн я ла Ух ва лу про ство рен ня
від по ві д ної про гра ми, в якій бу ли б
ви зна че ні ос но в ні ці лі та за вдан ня
роз ви т ку. Пі с ля цьо го ре к то ра том
бу ла про ве де на від по ві д на ро бо та
по збо ру, уза галь нен ню та уто ч нен -
ню про по зи цій фа ку ль те тів і ка федр
для вклю чен ня їх в про гра му. Про -
по зи ції бу ли на да ні по всім на пря -
мам на шої ді я ль но с ті – на у ко во му,
на у ко во� ме то ди ч но му, ор га ні за цій -
но му, со ці а ль но� еко но мі ч но му та
ін ших. На сьо го дні про ект про гра ми
з вра ху ван ня про е к ту змін до за ко ну
«Про ви щу осві ту», в ос но в но му,
ство ре ний і я хо чу до ве с ти до вас її
ос но в ні іде ї. Але, перш чим їх ви кла -
с ти, хо чу за зна чи ти, що в роз ви т ку
уні вер си те ту зав жди, осо б ли во в
остан нє де ся ти річ чя, центра ль ною
бу ла ін но ва цій на скла до ва. Це під -
тве р джує той факт, що за вка за ний
пе рі од ми отри ма ли шість зо ло тих
ме да лей Го ло вної га лу зе вої ви ста в -
ки «Су ча с на осві та і на у ка в Укра ї ні»
в рі з них но мі на ці ях. У 2008 ро ці ми
на го ро дже ні зо ло тою ме дал лю
саме в но мі на ції «ін но ва ти ка у ви щій
осві ті». Це при єм но, але це вже в
ми ну ло му. На сьо го дні ін но ва ти ка у
ви щій осві ті ви ма гає більш ви со ко -
го, ком пле к с но го, або іншими сло -
ва ми, про гра м но� ці льо во го рі в ня
управ лін ня, адже осві та в усьо му
сві ті, а та кож і в Укра ї ні про хо дить
чер го ву ста дію гли бо ко го ре фо р му -
ван ня.

Во но ви кли ка не по да ль шим по си -
лен ням ро лі осо би с то с ті, люд сь ко го
фа к то ру, тобто люд сь ким ка пі та лом
у по до лан ні ви кли ків пост ін ду с т рі а -
ль но го ета пу роз ви т ку ци ві лі за ці ї.
Фо р му ван ня люд сь ко го ка пі та лу,
пи то ма ва га яко го на сьо го дні скла -
дає 70�80% на ці о на ль но го ба гат с т -
ва роз ви ну тих кра їн, обу мо в лює до -
мі ну ван ня на у ки в осві т ньо му про це -
сі. То му центра ль ним у про гра мі ін -
но ва цій но го роз ви т ку уні вер си те ту
ви зна че ний роз діл під на звою «Ро з -
ви ток на у ко вих до слі джень». Го ло -
вною ціл лю цьо го роз ді лу є по сту по -
ве пе ре тво рен ня уні вер си те ту в на у -
ко ву уста но ву, ві до му в Укра ї ні і сві ті,
зда т ну ве с ти до слі джен ня скла д них
про блем роз ви т ку су с пі ль с т ва.  

Ак ту а ль ність та ких до слі джень,
осо б ли во пі с ля ви знан ня Укра ї ни
кра ї ною з ри н ко вою еко но мі кою,
при йн ят тя Укра ї ни до Сві то вої ор га -
ні за ції то р гі в лі, не ви ни кає сум ні вів.
На сьо го дні ка фе д ри ве дуть і бу дуть
про до в жу ва ти ве с ти та кі до слі джен -
ня на своє му, ву зь ко спе ці а лі  -
зо ва но му рі в ні. Але та кі ак ту а ль ні на
сьо го дні те ми як ці но у т во рен ня, ін -
фля ція, ін ве с ту ван ня та ін ші ма ють
ком пле к с ний, між ди с ци п лі на р ний
ха ра к тер. Для їх ви рі шен ня по трі б ні
ін ші фо р ми ор га ні за ції на у ко вих до -
слі джень – ін сти ту ти, ла бо ра то рії та
ін ші тво р чі гру пи, по стій но ді ю чі чи
тим ча со ві, ство ре ні для ви рі шен ня
ви ще вка за них про блем. Як сві д чить
за ру бі ж на прак ти ка, під та кі уста но -
ви, а не уні вер си те ти в ці ло му, ви ді -
ля ють ся ві т чи з ня ні та за ру бі ж ні гра н -
ти та ін ші ви ди ці льо во го фі нан су -
ван ня, з ни ми за лю б ки пра цю ють
за ру бі ж ні вче ні. Таких та ін ших ін -
сти ту цій у нас нема є. Май же від су т -
ня ши ро ка на у ко ва дис ку сія, пу б лі ч -
ні ле к ції та се мі на ри про ві д них вче -
них та ба га то ін шо го, при та ман но го
на у ко вій уста но ві. Ми май же не ві -
до мі в сві ті, не пу б лі ку є мось в сві то -
вих та єв ро пей сь ких ви дан нях, в то -
му чи с лі й уні вер си тет сь ких, ви да є -
мо ли ше один між на ро д ний жу р нал
«Мі ж на ро д на еко но мі ч на по лі ти ка»

укра ї н сь кою та ан г -
лій сь кою мо ва ми,
який роз си ла єть ся
в про ві д ні уні вер си -
те ти сві ту. Бі ль шість
на у ко вих кон фе ре н -
цій, що про во дять ся
в Уні вер си те ті,
окрім кі ль кох, що
ста ли тра ди цій ни -
ми, но сять фо р -
ма ль ний ха ра к тер і
ві до мі ву зь ко му ко -
лу фа хі в ців. Ми не
ве де мо мо ні то ри н гу
сві то во го про гре су,
сві то вих те н де н цій,
пріо ри те тів еко но -
мі ч ної на у ки. Ці та
ба га то ін ших про -
блем роз ви т ку на у -
ко вих до слі джень
бу ли об го во ре ні на
за сі дан ні кру г ло го сто лу, який від -
бу в ся наприкі н ці ми ну ло го ро ку, в
яко му при йн я ли ак ти в ну участь про -
фе со ри Лу к’я не н ко Дми т ро Гри го -
ро вич, Ан то нюк Ла ри са Ле о н ті ї в на,
Ци га н ко ва Те тя на Ми хай лі в на, Пан -
че н ко Єв ген Гри го ро вич. На кру г ло -
му сто лі у ви сту пах про фе со рів Сте -
па не н ка Сер гія Ва си льо ви ча, Ма ло -
го Іва на Йо си по ви ча та ін ших бу ли
чі т ко окре с ле ні про бле ми роз ви т ку
ме то до ло гії еко но мі ч ної на у ки та
на у ко вих спе ці а ль но с тей. У кон -
текс ті май бу т ніх ін сти ту цій них з мін
по ви нна бу ти по�но во му ор га ні зо -
ва на ді я ль ність На у ко во� до с лі д но го
ін сти ту ту еко но мі ч но го роз ви т ку,
яку окре с лив у своє му ви сту пі ди ре к -
тор ін сти ту ту про фе сор Бо ро дюк
Во ло ди мир Ми хай ло вич. Із ска за -
но го раніше зрозуміло од не: без
ство рен ня в Уні вер си те ті на у ко во го
клі ма ту ми втра ти мо зда т ність фо р -
му ва ти ви пе ре джа ю чі ком пе те н ції,
а уні вер си те ту за гро жує по сту по ва
транс фо р ма ція з на у ко во го в на вча ль-
ний за клад, своє рі д ний «со ці а ль ний
клуб», зда т ний фо р му ва ти ком пе -
те н ції сьо го дні ш ньо го, а не рі д ко і
вчо ра ш ньо го дня. Окре с ле ні та ін ші
про бле ми роз ви т ку на у ко вих до -
слі джень по ви нні ста ти пред ме том
го ло вної ува ги Вче ної Ра ди, рад фа -
ку ль те тів та ка федр. Нам по трі б но
роз ро би ти  від по ві д ну  уні вер си -
тет сь ку но р ма ти в ну до ку ме н та цію та
ба га то ін шо го, чо го у нас ще не ма є. 

Ва ж ли вим пи тан ням  ор га ні за цій -
ної скла до вої про гра ми, що не роз -
ри в но по в’я за не з пе р шим, є ди фе -
ре н ці а ція на вча ль но го на ва н та жен -
ня ви кла да чів. За остан ні ро ки, осо -
б ли во пі с ля збі ль шен ня пи то мої ва -
ги са мо стій ної ро бо ти сту де н тів,
транс фо р ма ції ви бі р ко вої скла до вої,
об сяг ро бо ти зна ч но зріс. У сві ті на -
ва н та жен ня пла ну ють по�рі з но му. У
нас, ви хо дя чи з при йн я то го в За ко ні
«про ви щу осві ту», — 900 го д., —
викладачі на ма га ють ся до ся г ти ука -
за но го рі в ня, окрім ка федр, де ау ди -
то р не на ва н та жен ня ос но в не. В за -
ко но дав ст ві ін ших кра їн про бле ма
на ва н та жен ня ви сві т лю єть ся по �рі з -
но му. Згі д но дат сь ко го за ко но дав -
ст ва, яке ви зна не од ним із кра щих в
Єв ро пі, на ва н та жен ня ре гу лю єть ся
Ста ту том уні вер си те ту. До ре чі, бли -
зь кий до цьо го і про ект змі не но го
укра ї н сь ко го за ко но дав ст ва. В Да нії
про по зи ції що до на ва н та жен ня вно -
сить де кан, який управ ляє го ло вною
ака де мі ч ною ді ля н кою�фа ку ль те том
та за без пе чує вза є мо дію між до слі -
джен ням та осві тою і не се від по ві да ль -
ність за якість осві ти та до слі джень.
Про по зи цію про та ку вза є мо дію на -
дає де па р та мент (ка фе д ра). Із
вра ху ван ням та кої вза є мо дії ви зна -
ча єть ся на ва н та жен ня в ра м ках на -

вча ль них пла нів, які за твер джує де -
кан. Най більш ці ка вим є те, що на -
вча ль ні пла ни роз ро б ляє на вча ль на
ра да фа ку ль те ту. Її (од ну або кі ль ка)
ство рює де кан фа ку ль те ту для то го,
щоб за без пе чи ти вплив сту де н тів на
осві т ні про це си та на вчан ня. На вча -
ль на ра да скла да єть ся із рі в но го чи -
с ла ви кла да чів та сту де н тів. Го ло -
вою ра ди ви би ра єть ся ви кла дач, за -
сту п ни ком — сту дент. Ра да ор га ні -
зує на вчан ня та по то ч не оці ню ван -
ня, що є, зверніть ува гу, ча с ти ною
іс пи ту. До ре чі, як що  де ка на не при -
зна че но, йо го фу н к ції ви ко нує ре к -
тор, ін ко ли — упо в но ва же на ним
осо ба.

По�ін шо му ре гу лює на ва н та жен -
ня поль сь ке та ли тов сь ке за ко но -
дав ст во. Перш за все, во но пе ред -
ба чає по діл ака де мі ч но го пе р со на -
лу на дві ча с ти ни: про фе сор сь ко� -
ви к ла да ць кий склад – про фе сор,
до цент, аси с тент та ви кла да ць кий
склад – ста р ший ви кла дач, ви кла -
дач та ле к тор або ін стру к тор. До
пер шої ка те го рії від но сять ся осо би,
які ве дуть на у ко ві до слі джен ня, до
дру гої — ті, що за йма ють ся пе ре ва -
ж но ви кла да ць кою ді я ль ні с тю. По -
са ду про фе со ра та до це н та мо же
по сі да ти осо ба, яка має вче ний сту -
пінь до к то ра, стар шо го ви кла да ча,
ви кла да ча та аси с те н та – сту пінь
ма гі с т ра. Що рі ч не на ва н та жен ня
скла дає 120�240 ау ди то р них го дин –
про фе со ра, до це н та, аси с те н та,
240�360 го дин – ста р шого ви кла -
дача, ви кла да ча, 240�520 го дин –
ле к то ра. Хто та кий ле к тор  і  чо го
йо му бі д но му до во дить ся так ба га -
то пра цю ва ти, я в за ко ні не знай -
шов. Але то ч ний зміст обо в’я з ків і
ро бо че на ва н та жен ня про фе сор сь -
ко� ви к ла да ць ко го скла ду ви зна ча -
ють ся  в ста ту ті. По ве р та ю чись до
на шої дій с но с ті, хо чу від мі ти ти, що
в про е к ті змін до за ко ну «про ви щу
осві ту Укра ї ни» ви зна чен ня роз мі рів
на ва н та жен ня пе ре да єть ся уні вер -
си те ту. Як що змі ни бу дуть за -
твер дже ні, нам при йдеть ся докла -
да ти зна ч ні зу сил ля по ви зна чен ню
та роз по ді лу на ва н та жен ня, вне сен -
ня змін та до по в нень в уні вер си тет -
сь кі но р ма ти в ні ак ти. Але як би то не
бу ло, про бле ма ви рі шу єть ся дво ма
шля ха ми: екс те н си в ним – збі ль -
шен ням кі ль ко с ті ви кла да чів та ін те н-
си в ним – вдо с ко на лен ням тех но ло -
гії та ор га ні за ції на вча ль но го про це -
су. Іс ти на зна хо дить ся десь по се ре -
ди ні. От її і по трі б но від шу ка ти.

У ми ну ло му ро ці, як і ра ні ше, на
ви со ко му тво р чо му рі в ні про во ди ла -
ся на у ко во� ме то ди ч на ро бо та. Був
ви вче ний та уто ч не ний пе ре лік ви бі -
р ко вих ди с ци п лін ко ж но го на пря м ку
під го то в ки ба ка ла в рів, що є сут тє -
вим кро ком у ре а лі за ції од ні єї із

центра ль них ідей
Бо лон сь ко го про -
це су – ін ди ві ду а лі -
за ція на вчан ня,
яка пе ред ба чає
осо би с ту участь
сту де н тів у фо р му -
ван ні сво го на вча -
ль но го пла ну. За -
ве р ше на се р йо з -
на, тво р ча ро бо та
що до оно в лен ня
та під го то в ки до
дру ку на у ко во� ме -
то ди ч них ком пле к -
сів до 31 ма гі с тер -
сь кої про гра ми.
Ство ре но та вве -
де но в дію «По ло -
жен ня про до да т -
ко ві осві т ні по слу -
ги» та «По ря док лі -
к ві да ції ака де м за -

бо р го ва но с ті». Впро ва дже но ще од -
ну сер ти фі ка т ну ком п’ю те р ну про -
гра му «О дин�Ц». сту де н ти, які її опа -
ну ють, отри ма ють сер ти фі кат спо -
жи ва ча. З ме тою ви вчен ня та уза -
галь нен ня сві то во го до сві ду що до
роз ви т ку змі с ту, форм та ор га ні за ції
під го то в ки фа хі в ців в уні вер си те ті
ство ре но гру пу мо ні то ри н гу осві т -
ньої ді я ль но с ті сві то вої ви щої шко ли,
до ру б рик якої в цьо му ро ці додано
но ву — «Ро з ро б ка тре ні н гів» з під -
роз ді ла ми «си ту а цій ні ме то ди на -
вчан ня» та «тре ні н го ва ді я ль ність в
на вча ль но му про це сі». Ма те рі а ли
ді я ль но с ті гру пи у всіх ру б ри ка ці ях
роз мі ще ні на вну т рі ш ньо му сай ті
уні вер си те ту. В ми ну ло му ро ці ма ла
мі с це по зи ти в на ди на мі ка у ви да в -
ни чій ді я ль но с ті, по пов нен ня фо н дів
бі б лі о те ки та ін ших. Мо ж на про до в -
жи ти пе ре ра хо ву ва ти до ся г нен ня,
але зрозуміле од не — дя ку ю чи тво р -
чій, ці ле с п ря мо ва ній ро бо ті про фе -
сор сь ко� ви к ла да ць ко го ко ле к ти ву,
іні ці а ти в но с ті та ор га ні за тор сь ким
зу сил лям ке рі в ни ц т ва, на вча ль но� -
ме то ди ч ною ро бо тою на всіх рі в нях
управ лін ня, уні вер си тет пе ре тво ри -
в ся  в про ві д ну на у ко во� ме то ди ч ну
уста но ву Укра ї ни в еко но мі ч ній осві -
ті, ви зна ну, як у на шій дер жа ві, так і
за її ме жа ми. 

Наш уні вер си тет – єди ний на вча -
ль ний за клад в Укра ї ні, який по вні с -
тю ре а лі зу вав дво сту пе не ву си с те -
му під го то в ки «ба ка лавр», «ма гістр»
в еко но мі ч ній осві ті. Причо му, і це є
най ва ж ли ві шим, ми ви йш ли на рі -
вень під го то в ки про фе сій но го ба ка -
ла в ра, а не ака де мі ч но го, як це має
мі с це в ба га тьох єв ро пей сь ких уні -
вер си те тах. Ін ші до цьо го тіль ки
при сту па ють, а що це не ле г ко ми
зна є мо із вла с но го до сві ду.  На у ко -
во� ме то ди ч на ко мі сія з еко но мі ч ної
осві ти, ба зо вим  за кла дом для якої є
наш уні вер си тет, пер шою се ред ін -
ших га лу зей осві ти роз ро би ла і по -
стій но удо ско на лює дер жа в ні ста н -
да р ти ви щої осві ти. Мо ж на і да лі пе -
ре ра хо ву ва ти на ші до ся г нен ня, але
жит тя ста вить но ві про бле ми, перш
за все ви кли ка ні змі на ми до за ко ну
«Про ви щу осві ту», який вне се ний на
роз гляд Вер хо в ної Ра ди. Ми, як про -
ві д на на у ко во� ме то ди ч на уста но ва,
зо бо в’я за ні при йн я ти ак ти в ну
участь у їх ви рі шен ні. 

Най більш прин ци по вою від мін ні -
с тю но вої ре да к ції  є за про ва джен -
ня в уні вер си те тах дво рі в не вої си с -
те ми під го то в ки «ба ка лавр», «ма -
гістр».  Як вже бу ло від мі че но, ми
цю си с те му осво ї ли, але то бу ло в
умо вах, ко ли ба ка ла вр сь ка осві та
бу ла ба зо во ю. Но ва ре да к ція за ко -
ну ви зна чає ба ка ла вр сь ку осві ту як
про фе сій ну, з при сво єн ням ква лі -
фі ка ції, що до зво ляє ба ка ла в рам на

пе в них умо вах за йма ти по са ду го -
ло вних спе ці а лі с тів і ке рі в ни ків
під роз ді лів під при ємств та ор га ні -
за цій. Ра ні ше та ри ф но� ква лі фі ка -
цій ні до ку ме н ти цьо го не пе ред ба -
ча ли. У зв’я з ку із за про ва джен ням
но вої схе ми рі в не вої осві ти мо ж ли -
вий но вий пе ре гляд спе ці а ль но с -
тей з ціл лю їх ско ро чен ня та зве -
ден ня в один на пря мок «е ко но мі ка
та під при єм ни ц т во»  і пе ре тво рен ня
ді ю чих спе ці а ль но с тей в спе ці а лі -
за ції цьо го на пря му.  В свій час ми
спро с то ву ва ли на ма ган ня та ко го
ско ро чен ня, яке ви ни к ло в зв’я з ку з
не об ґру н то ва ним від не сен ням на у -
ки «е ко но мі ка» до сфе ри гу ма ні та р -
них на ук та від су т ні с тю ро зу мін ня,
що ці лі с но го по нят тя на у ки під та -
кою на звою не має. Еко но мі ка — це
су ку п ність при кла д них  на ук, що  є
ба зо ви ми у під го то в ці фа хі в ців по
управ лін ню ефе к ти в ні с тю су б’єк тів
під при єм ни ць кої ді я ль но с ті та ре -
гу лю ван ня її дер жа вою. В та ко му
ро зу мін ні еко но мі ка, як об’ єд нан ня
при кла д них на ук, від но сить ся ско -
рі ше до сфе ри ін же не р них, тоб то
ви ро б ни чих на ук. Із ці єї то ч ки зо ру
об ґру н то ва ність та ле гі ти м ність
спе ці а ль но с тей (іх за раз на зи ва ють
на пря м ка ми під го то в ки фа хі в ців),
та ких як фі нан си, управ лін ня пе р -
со на лом, між на ро д на еко но мі ка,
об лік і ау дит та всіх ін ших не ви-
кли кає сум ні вів. До сфе ри гу ма ні -
та р них на ук від но сить ся по літ еко -
но мія, яка ви вчає від но си ни, що ви -
ни ка ють у су с пі ль с т ві в про це сі ви -
ро б ни ц т ва та об мі ну то ва рів і по -
слуг, ви кли ка них ді єю при та ман них
їй об’ єк ти в них за ко нів і ка те го рій. З
огля ду на це, в еко но мі ч но му уні -
вер си те ті по ви нна ви кла да тись ди -
с ци п лі на під на звою «По лі те ко но -
мія: за ко ни і ка те го рі ї» як ба зо ва
для ви вчен ня при кла д них на ук». Це
пи тан ня дис ку сій не, то му, на пе в не,
до ці ль но про ве с ти пред ста в ни ць ке
за сі дан ня кру г ло го сто лу і змі с то в -
но йо го об го во ри ти.

На сту п на про бле ма ви кли ка на
стру к ту р ни ми змі на ми у ви щій осві -
ті. Пе ред ба ча єть ся ство рен ня за ря -
дом ознак чоти рьох ти пів ви щих
на вча ль них за кла дів. Про фе сій ні ко -
ле джі – на ба зі про фе сій но� те х ні ч -
них учи лищ та ча с ти ни ді ю чих ко ле джів
та ко го ти пу. Во ни бу дуть ви пу с ка ти
мо ло д ших спе ці а лі с тів. Ко ле джі – на
ба зі ін сти ту тів та ча с ти ни ко ле джів,
при рі в ня них до остан ніх, які бу дуть
ви пу с ка ти ба ка ла в рів; ака де мії та
уні вер си те ти, що бу дуть го ту ва ти
ба ка ла в рів та ма гі с т рів. Пе ред ба ча -
єть ся ба ка ла в ри і ма гі с т ри бу дуть
ака де мі ч ні та про фе сій ні. Ак ре ди та -
ції на осві т ньо� про фе сій ний рі вень,
тре тій чи там че т ве р тий, про во ди -
тись не бу де, а від по ві д ні те р мі ни
бу дуть ви клю че ні з те р мі но ло гії ви -
щої шко ли Укра ї ни.  Пі с ля за кін чен ня
на вчан ня ба ка лавр мо же пе ре рва ти
на вчан ня, по пра цю ва ти, а по тім
всту пи ти в ма гі с т ра ту ру. Мі ні с тер с т -
во  схи ля єть ся на ви пуск у пе ре хі д -
но му пе рі оді ака де мі ч но го ба ка ла в -
ра, мо ти ву ю чи це за без пе чен ням
ви со кої мо бі ль но с ті сту де н тів та від -
су т ні с тю у ви щій шко лі но р ма ти в ної
до ку ме н та ції та прак ти ки під го то в ки
про фе сій них ба ка ла в рів. Нам це не
за гро жує, так як всі ці  ета пи ми да в -
но прой ш ли. Але спра ва в ін шо му. В
цьо му ро ці впе р ше здій с не ний при -
йом до уні вер си те ту ви пу с к ни ків ко -
ле джів на дру гий курс. У та ко му ра зі
сту пінь ба ка ла в ра ви пу с к ники ко ле -
джів отри му ють за три ро ки, що на
рік до в ше, чим ви пу с к ни ки шкіл. То -
му в мі ні с тер с т ві іс нує  ідея урі в ня ти
те р мін під го то в ки за ра ху нок ство -
рен ня та ре а лі за ції ві до кре м ле них
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дво рі ч них про грам. Як що у нас та кої
про гра ми не бу де, ми втра ти мо зна -
ч ний ко н ти н гент сту де н тів – ви пу с к -
ни ків про фе сій них ко ле джів. А що
та ку про гра му пе р ши ми роз ро б лять
ко ле джі, що го ту ють ба ка ла в рів,
сум ні ву не ви кли кає. По ки що ви ма -
льо вують ся два шля хи ви рі шен ня
про бле ми. Пе р ший – ство рен ня та
за про ва джен ня та кої про гра ми по
від по ві д ним спе ці а ль но с тям. Дру -
гий – пе ре хід на під го то в ку ба ка ла в -
ра за три ро ки і на дан ня йо му ком -
пе те н ції не об хід них та пе р вин но го
ро бо чо го мі с ця. Цей  ва рі ант ви клю -
чає не об хід ність за зна че ної про гра -
ми. Він уже об го во рю ва в ся в ми ну -
ло му ро ці, має ряд пе ре ваг та до -
зво ле ний май бу т нім чин ним за ко но -
дав ст вом. 

Чи ма ло про блем мо жуть ви кли ка -
ти но ві по гля ди на під го то в ку ма гі с т -
ра. У про е к ті змін до за ко ну пе ред -
ба ча єть ся ма гі с т ри трьох ти пів: ма -
гі с т ра ака де мі ч но го – для ро бо ти в
осві т ній та на у ко вій сфе рі з при сво -
єн ням сту пе ня  «ма гістр на ук», ма гі -
с т ра про фе сій но го – для прак ти ч ної
ді я ль но с ті в сфе рах ви ро б ни ц т ва то -
ва рів та по слуг з при сво єн ням сту -
пе ня «ма гістр ін же не рі ї». Під го то в ка
та ких ма гі с т рів бу де здій с ню ва тись
пі с ля ба ка ла в ра ту. Ма гістр на ук та
ма гістр ін же не рії, як і ба ка лавр ака -
де мі ч ний і про фе сій ний, мо жуть го -
ту ва ти ся у всіх сфе рах на ук – гу ма ні -
та р них, при ро д ни чих і тех ні ч них, пе -
ред ба чаєть ся та кож під го то в ка ма гі -
с т ра тре тьо го ви ду, так зва но го «і н -
те г ро ва но го ма гі с т ра». На цю сту -
пінь бу дуть за ра хо ву ва ти ся ви пу с к -
ни ки се ре д ньої шко ли для на скріз -
но го на вчан ня протягом п’я ти  або
бі ль ше ро ків. Ін те г ро ва ний ма гістр
мо же го ту ва ти ся у всіх сфе рах на ук.
При цьо му пе ред ба ча єть ся мо ж ли -
вість при сво єн ня сту пе ня ба ка ла в -
ра, але без ви да чі сту де н ту ди п ло -
ма. Як на ме не, то та кий во лю н та -
ризм є сум ні в ним. Пе ред ба ча єть ся
під го то в ку ін те г ро ва них ма гі с т рів
здій с ню ва ти в ме ди ци ні, ве те ри на -
рії, пе да го гі ці, ми с те ць ких на пря -
мах, еко ло гії, а та кож на пря мах, які
за без пе чу ють на ці о на ль ну без пе ку
дер жа ви: атом на ене р ге ти ка,
транс порт,  дер жа в на слу ж ба та ін -
ші. Вво дить ся ін те г ро ва ний ма гістр
для то го, щоб ма к си ма ль но збе ре г -
ти про гре си в ний (на ці о на ль ний)
до свід під го то в ки фа хі в ців, вва жа -
ють у Мі ні с тер с т ві осві ти і на у ки
Укра ї ни. 

По су ті, ін те г ро ва ний ма гістр – це
ек ві ва лент ква лі фі ка ції «ди п ло мо ва -
ний спе ці а ліст», під го то в ка за якою
ве деть ся в Ро сі ї.

За ро сій сь кими да ними, по за ми -
ну ло го ро ку ви щі на вча ль ні за кла ди
під го ту ва ли 84% ди п ло мо ва них спе -
ці а лі с тів, 12% ма гі с т рів і 4 % ба ка ла -
в рів. Вра хо ву ю чи не сприй нят тя
сьо го дні ба ка ла в ра на ри н ку пра ці і
бі ль ші с тю на у ко во� пе да го гі ч ної гро -
мад сь ко с ті та ін ші фа к то ри, які ще
ма ють мі с це, вве ден ня ін те г ро ва но -
го ма гі с т ра при ве де до по ді б но го
спів від но шен ня і в Укра ї ні.

Вне сен ня змін до за ко ну “Про ви -
щу осві ту”,  а що во ни бу дуть при йн -
я ті сум ні ву не ви кли кає, зму шує нас
ви би ра ти свій ва рі ант під го то в ки
ма гі с т рів. Їх є при най м ні три. 

Пе р ший. За ли ши ти схе му під го -
то в ки фа хі в ців 4+1. Во на ме то ди ч но
й ор га ні за цій но за без пе че на, а по
ря ду прин ци по вих ком по не н тів ми
зна хо ди мо ся по пе ре ду ін ших ви щих
на вча ль них за кла дів. Схе ма 4+1 до -
зво ляє під го ту ва ти си ль но го ба ка -
ла в ра з ком пе те н ці я ми, більш чим
до ста т ні ми для пе р вин но го ро бо чо -
го мі с ця та про фе сій но го і ка р’є р но -
го зро с тан ня. На дан ня ба ка ла в ру
но во го, про фе сій но го ста ту су по -
сту по во змі нить від но шен ня до ньо -
го на ри н ку пра ці і в су с пі ль с т ві та
зме н шить по тяг у ма гі с т ра ту ру. 

Дру гий. Пе ре йти на схе му під го -
то в ки 3+2. Ця схе ма ши ро ко роз по -
всю дже на в Єв ро пі, як пра ви ло, є
під го то в кою ака де мі ч но го ба ка ла в -
ра. Щоб її за сто су ва ти, по трі б но
знай ти час для фо р му ван ня про фе -
сій них ком пе те н цій для пе р вин но го
ро бо чо го мі с ця. Це не скла д но зро -
би ти, ви ко ри с та в ши ча с ти ну ва рі а -
ти в но го ча су. А як що враховувати,
що пі с ля тре тьо го  ку р су май же  всі
сту де н ти пра цю ють, а за йнят тя на
че т ве р то му ку р сі ча с то пе ре тво рю -

єть ся в чи с ту фо р -
ма ль ність, схе ма
3+1 має пе ре ва ги
пе ред по пе ре -
дньо ю. До то го ж її
за сто су ван ня до -
зво лить по до ла ти
ви кли ки но вої си с -
те ми під го то в ки
ба ка ла в рів, про які
я го во рив. Ро бо то -
да в ці, як пра ви ло,
не зве р та ють ува гу
на те р мін на вчан -
ня. Їх ці ка в ить, що
вміє ро би ти ба ка -
лавр.

Тре тій ва рі ант
мо же бу ти по в’я -
за ний із на ма ган -
ням пе ре йти на
під го то в ку ін те г ро -
ва но го ма гі с т ра.
Прин ци по во він не
від рі з ня єть ся від двох пе р ших, але
має сут тє вий для на шо го ча су не до -
лік – від су т ність мо ж ли во с ті на да ва -
ти пе ре рву в на вчан ні.

Про по ную об го во ри ти пе ре ра хо -
ва ні, а мо же, й ін ші ва рі а н ти в ко ле к -
ти вах фа ку ль те тів і ка федр до за сі -
дан ня Вче ної Ра ди в жо в т ні, на якій
бу де за твер дже на до опра цьо ва на
про гра ма ін но ва цій но го роз ви т ку
уні вер си те ту. 

У про гра мі ін но ва цій но го роз ви т -
ку пе ред ба ча єть ся вра ху ва ти змі ни
в За ко ні “про ви щу осві ту”  та роз ро -
би ти но ве по ко лін ня на вча ль них
пла нів, яке б пе ред ба ча ло по гли б -
лен ня ін ди ві ду а ль ної скла до вої та
фо р му ван ня у ба ка ла в рів про фе сій -
них ком пе те н цій. 

У цих на вча ль них пла нах слід пе -
ред ба чи ти збі ль шен ня сер ти фі ка т -
них про грам  та знай ти час для фо р -
му ван ня за га ль них ком пе те н цій, ре -
ко ме н до ва них Єв ро со ю зом та Ра -
дою Єв ро пи, та ких як ко му ні ка ція
іно зе м ною мо вою, ін фо р ма цій но� -
ко му ні ка цій на ком пе те н т ність, за га -
ль на куль ту ра та ін ші. Слід по ду ма ти
над ство рен ням ін те г ро ва них на вча -
ль них пла нів на ме жі з ін ши ми на у ка -
ми – со ці о ло гі єю, кі бе р не ти кою, ма -
те ма ти кою та їх від га лу жен нями. Ми
вже ма є мо та кі спе ці а ль но с ті – еко -
но мі ч на кі бе р не ти ка, го с по дар сь ке
пра во та ін ші.

Зна ч на ува га в про е к ті про гра ми
при ді ля єть ся пи тан ням мо де р ні за ції
управ лін ня уні вер си те том. Пе ред -
ба ча єть ся по да ль ша де це н т ра лі за -
ція управ лін ня, орі є н та ція на кі н це ві
ре зуль та ти, вдо с ко на лен ня но р ма -
ти в них до ку ме н тів, що ре г ла ме н ту -
ють управ лін сь ку ді я ль ність, за про -
ва джен ня ав то ма ти зо ва ної си с те ми
управ лін ня уні вер си те том. 

Хо чу по від оми ти, що для роз ро б -
ки та кої си с те ми та за без пе чен ня її
ін фо р ма цій но� ана лі ти ч ної під три м -
ки в ми ну ло му ро ці ство ре ний центр
ав то ма ти за ції управ лін ня уні вер си -
те том. Та ким чи ном, ство рен ня но -
вої ін но ва цій ної ін фра стру к ту ри
управ лін ня уні вер си те том є од ним із
ва ж ли вих ос но в них за вдань про гра -
ми. 

Зав жди ак ту а ль ними є пи тан ня
ка д ро во го за без пе чен ня роз ви т ку. У
про гра мі пи тан ня під ви щен ня ефе к -
ти в но с ті роз ви т ку на у ко во� пе да го гі -
ч но го пе р со на лу за йма ють чі ль не
мі с це. Пе ред ба ча єть ся по да ль ше
вдо с ко на лен ня си с те ми ком пле к ту -
ван ня ви со ко ква лі фі ко ва ни ми ка д -
ра ми з вра ху ван ням їх про фе сій ної
ква лі фі ка ції, а та кож де мо гра фі ч ної
стру к ту ри ви кла да ць ких ка д рів. Роз -
гля да ють ся пи тан ня вдо с ко на лен ня
ро бо ти по під ви щен ню ква лі фі ка ції,
осо б ли во че рез ста жу ван ня. На сьо -
го дні во но про во дить ся вкрай не -
дба ло і є, в ос но в но му, ко ро т ко те р -
мі но вим. Мо ж ли во, для ви со ко ква -
лі фі ко ва них, до сві д че них ви кла да чів
те р мін 1,5�2 мі ся ці до ста т ній, але
для на у ко во� пе да го гі ч ної мо ло ді во -
но май же ні чо го не да є. Те р мін ста -
жу ван ня мо ло дих  ви кла да чів або ці -
льо во го ста жу ван ня по ви нен бу ти не
ме н ше пів ро ку, а то й рік за  об ґру н -
то ва ною та за твер дже ною про гра -
мою з обо в’я з ко вим зві том на Вче -
ній ра ді фа ку ль те ту чи уні вер си те ту.
Пе ред ба ча єть ся роз ро би ти від по ві -
д не По ло жен ня, яко го у нас не ма є.
Пи тан ня   ма те рі а ль но го та мо ра ль -
но го сти му лю ван ня, за охо чен ня со -
ці а ль них по треб зав жди зна хо дять -

ся в по лі зо ру ре к то ра ту. Сьо го дні
най бі ль шою про бле мою вважається
жи т ло ва. Хо чу по від оми ти, що ми
отри ма ли до звіл на бу ді в ни ц т во жи -
т ло во го бу ди н ку, прой шо в ши най -
скла д ні шу до зві ль ну си с те му в ре ко -
р д но ко ро т кий те р мін – за один рік, і
вже роз по ча ли бу ді в ни ц т во.

Се р йо з ні про бле ми ви ни ка ють в
зв’я з ку з впро ва джен ням про гра -
ми під го то в ки до к то ра фі ло со фі ї.
Та кий рі вень осві ти є на у ко во� ака -
де мі ч ним і по єд нує на вчан ня з до -
слі д ни ць кою ді я ль ні с тю. Сьо го дні
та кий спо сіб під го то в ки фа хі в ців
ви щої ква лі фі ка ції ви зна но най кра -
щим. Ро бо ту по трі б но по ча ти не -
гай но з ви вчен ня за ру бі ж но го до -
сві ду фо р му ван ня до к тор сь ких
про грам, змі с ту ро бо ти на у ко вих
ке рі в ни ків, по ряд ку ви бо ру та за -
твер джен ня тем ди се р та цій, ор га -
ні за ції на вчан ня, від по ві да ль но с ті
всіх уча с ни ків, на вча ль но� до с лі д -
но го про це су та ба га то ін шо го.
При цьо му слід ма ти на ува зі, що в
за хі д них уні вер си те тах бі ль шість
тем ди се р та цій яв ля ють ся між ди с -
ци п лі на р ни ми, що ви ма гає се р йо -
з ної пе ре бу до ви ро бо ти ка федр,
ас пі ра н ту ри та ін ших ін сти ту цій.

У про е к ті змін до За ко ну про ви щу
осві ту “сфо р мо ва ні” ос но в ні  прин -
ци пи ав то но мії ви щих на вча ль них
за кла дів як ос но в но го фа к то ру де -
мо к ра ти за ції ви щої осві ти. Се ред
них од не із пріо ри те т них місць за -
ймає сту де нт сь ке са мо вря ду ван ня,
яке до ся г ло зна ч но го роз ви т ку в
уні вер си те тах Єв ро пи. Во но роз -
гля да єть ся як один із чин ни ків ви хо -
ван ня по ва ги до де мо к ра ти ч них цін -
но с тей, роз ви т ку і мо де р ні за ції су с -
пі ль с т ва, вва жа єть ся од ні єю  з пе -
ре д у мов фо р му ван ня май бу т ньої
елі ти на ції, при ще п лен ня їй на ви чок
управ лін сь кої ді я ль но с ті. Як сту ден -
сь ке са мо вря ду ван ня мо же ре а ль но
впли ну ти на якість осві ти? По �пе р -
ше, уча с тю (за кво тою) у ро бо ті від -
по ві д них ор га нів, де ви рі шу ють ся
пи тан ня яко с ті осві ти, по �дру ге,
шля хом про ве ден ня не за ле ж них со -
ці о ло гі ч них опи ту вань з ак ту а ль них
пи тань на вча ль но го про це су та ін -
ше. В на шо му уні вер си те ті скла ла ся
своя, від мін на від ін ших ВНЗ фо р ма
ор га ні за ції сту де нт сь ко го са мо вря -
ду ван ня. Це ак ти в на ді я ль ність не -
за ле ж них са мо вря д них ор га ні за цій
за га ль но уні ве р си тет сь ко го рі в ня,
та ких як на у ко ве сту де нт сь ке то ва -
ри с т во, проф спі л ко ва ор га ні за ція
сту де н тів КНЕУ, які плі д но спів пра -
цю ють з ін ши ми грoмад сь ки ми сту -
де нт сь ки ми об’ єд нан ня ми (сту де -
нт сь кий ту ри с ти ч ний клуб «Скі фи»,
сту де нт сь кий бі з нес� ін ку ба тор, сту -
де нт сь ка юри ди ч на клі ні ка уні вер -
си те ту). Для ре а лі за ції дру го го на -
пря му ро бо ти в уні вер си те ті ство -
ре но сту де нт сь ку со ці а ль ну слу ж бу.
Май же 10 ро ків пра цює пси хо ло гі ч -
на слу ж ба КНЕ У. В най бли ж чий час
пла ну єть ся впро ва джен ня про фе -
сій но� орі є н то ва них тех но ло гій у ви -
хо в ну ро бо ту, ство рен ня сту де нт сь -
ких про фе сій них аге н цій та клу бів
на фа ку ль те тах. На пря м ки роз ви т ку
та під три м ки сту де нт сь ко го са мо -
вря ду ван ня, а та кож за хо ди з по кра -
щен ня ви хо в ної ро бо ти ви кла де ні у
від по ві д но му роз ді лі про гра ми ін но -
ва цій но го роз ви т ку уні вер си те ту. 

Роз ви ток між на ро д но го спів ро бі т -
ни ц т ва як один з чин ни ків під ви щен -
ня яко с ті осві ти ко мен та рів не по -

тре бу є.  В уні вер си -
те ті ре а лі зу єть ся кі -
ль ка про грам куль -
ту р но� ос ві тян сь ко -
го ти пу, ус пі ш но
роз ви ва єть ся спів -
ро бі т ни ц т во з ву за -
м и � п а р  т  н е  р а  м и ,
ве дуть ся пе ре го во -
ри з кі ль ко ма за ру -
бі ж ни ми уні вер си -
те та ми про про гра -
ми вклю че но го на -
вчан ня.  В ми ну ло -
му ро ці та ка про -
гра ма ство ре на з
Мі чи ган сь ким уні -
вер си те том (США),
і ту ди вже по їха ли
на на вчан ня сім
сту де н тів. Од нак
рей ти н го ви ми по -
ка з ни ка ми є кі ль -
кість іно зе м них сту -

де н тів, що на вча ються у нас і за ру -
бе жем, та кі ль кість за ру бі ж них про -
фе со рів, що ве дуть на вча ль ну та на -
у ко во� пе да го гі ч ну ро бо ту у нас, а
на ших — за ру бе жем. Від су т ність
ко ш тів, но р ма ль них жи т ло вих умов,
ві ль но го во ло дін ня іно зе м ною мо -
вою про ві д них вче них є ос но в ни ми
при чи на ми ни зь ко го рі в ня за зна че -
них по ка з ни ків. Спра ву з мі с ця мо же
зру ши ти вве ден ня в дію но во го гу р -
то жи т ку по кра ще но го ти пу, бу ді в ни -
ц т во яко го ми уже роз по ча ли, отри -
ман ня гра н тів для ре а лі за ції на у ко -
вих про грам та ін ше. 

По кра щен ня зв’я з ків із ро бо то да -
в ця ми та за про ва джен ня но вих
форм спів ро бі т ни ц т ва як для ви рі -
шен ня про бле ми пра це вла ш ту ван -
ня, так і під ви щен ня  яко с ті осві ти не
ви кли кає сум ні вів. У від по ві д но му
роз ді лі про гра ми ін но ва цій но го роз -
ви т ку пе ред ба ча єть ся ство рен ня
центром «Пе р с пе к ти ва», який ус пі -
ш но пра цює в уні вер си те ті, ря ду спі -
ль них про е к тів із ро бо то да в ця ми,
та ких як «О дин день у про ві д ній ком -
па ні ї», «Тво ри се бе», «Ста р ту є мо ра -
зом». пе ред ба ча єть ся про ве ден ня
днів від кри тих две рей у про ві д них
ком па ні ях, за хо дів, що спри я ють
ста но в лен ню сту де н тів та ви пу с к ни -
ків  як май бу т ніх фа хі в ців, про ве ден -
ня ста жу ван ня у від по ві д них від ді лах
ком па ній та ін ше. У пла ні на у ко во� -
ме то ди ч них за хо дів пе ред ба ча єть ся
на по в нен ня но вим змі с том спі ль ної
ро бо ти по дер жа в ній ате с та ції ви пу -
с к ни ків, ство рен ня та фі нан су ван ня
ві р ту а ль них під при ємств, спі ль на
роз ро б ка та про ве ден ня ком пле к с -
них тре ні н гів  і про грам для ад ре с ної
під го то в ки та під ви щен ня ква лі фі ка -
ції фа хі в ців. У пла ні ін фо р ма цій но го
за без пе чен ня спів ро бі т ни ц т ва пе -
ред ба ча єть ся си с те ма ти ч не про ве -
ден ня ін фо р ма цій них днів на фа ку -
ль те тах, пре зе н та ції про ві д них укра -
ї н сь ких та між на ро д них ком па ній,
пре зе н та цій у ро бо то да в ців но вих
на вча ль них про грам, перш за все ін -
те г ро ва них та ін ше. За кін чу ю чи
огляд про гра ми ін но ва цій но го роз -
ви т ку, маю на дію, що весь ко ле к тив
при йме ак ти в ну участь у її до опра -
цю ван ні, бо за нею май бу т нє уні -
вер си те ту. При цьо му вва жаю до -
ці ль ною ма к си ма ль ну син хро ні за -
цію про гра ми з ви мо га ми Ста н да -
р тів ISO се рії 9000 по управ лін ню
які с тю. 

Ко ро т ко про по то ч ні пи тан ня. Ре -
зуль та ти зи мо вої ек за ме на цій ної
се сії  май же не від рі з ня ють ся від
ми ну ло рі ч них. Хі ба що більш від чу т -
ною ста ла ди фе ре н ці а ція ре зуль та -
тів між окре ми ми фа ку ль те та ми, ка -
фе д ра ми, ви кла да ча ми та фо р ма ми
на вчан ня. Де які ви кла да чі до пу с ка -
ють ба га то ви пра в лень в єди ній ві -
до мо с ті, не на да ю чи від по ві д них
по яс нень. Не з’яв и лись на се сію
1165 сту де н тів, а ті, що при йма ли
участь в се сії, отри ма ли 3,5 тис. не -
за до ві ль них оці нок, з яких рі в но по -
ло ви ну по трі б но  пе рескласти. По -
зи ти в них оці нок отри ма но 91,1%, з
них 64% до б рих і від мін них. Це ці л -
ком за до ві ль ні ре зуль та ти. В під тве -
р джен ня то го, що на че т ве р то му ку -
р сі сту де н ти до на вчан ня від но сять -
ся фо р ма ль но, а бі ль шість з них
пра цює, яв ля ють ся ре зуль та ти іс пи -
тів на ба ка ла вр сь ко му рі в ні. Аб со -
лю т на ус пі ш ність скла ла 98%, то ді
як якість всьо го 24,5%, що май же
на по ло ви ну ме н ше, чим в ми ну ло му

ро ці – 46,2%. На вча ль ний центр дав
об ши р ну ін фо р ма цію по ре зуль та -
там лі т ніх ек за ме нів. Во ни по ви нні
ста ти пред ме том ви вчен ня та ана лі -
зу на фа ку ль те тах і ка фе д рах, щоб
уже на ве ре с не вій Вче ній ра ді роз -
гля ну ти від по ві д не пи тан ня. 

При йом на пе р ший курс від бу ва -
єть ся за но ви ми пра ви ла ми при йо -
му – ви клю ч но по ре зуль та там не за -
ле ж но го те с ту ван ня. При йом прой -
шов ор га ні зо ва но і спо кій но. Абі ту рі -
є н ти по да ва ли до ку ме н ти на 2�3, а
то і бі ль ше спе ці а ль но с тей. Всьо го
бу ло по да но бі ля 10 тис. за яв. У та -
ких умо вах май же немо ж ли во чі т ко
ви ко на ти пла но ві за вдан ня. Ми пе -
ре бра ли на мі с ця дер жа в но го за мо -
в лен ня бі ля 400 осіб, що ви кли че пе -
в ну на пру гу в ор га ні за ції на вча ль но -
го про це су. Найвищий про хі д ний
бал був на юри ди ч но му фа ку ль те ті  —
575, на між на ро д ній еко но мі ці – 565,
на фі нан сах – 563, ма р ке ти н гу – 550.
Іншими сло ва ми — щоб бу ти за ра -
хо ва ним на фа ку ль тет юри ди ч ний,
фі нан со вий та між на ро д ної еко но мі -
ки, по трі б но зда ти всі іс пи ти на
п’я ті р ки, на ін ші — на дві п’я ті р ки і
че т ві р ку.

На рі вень про хі д них ба лів впли -
ну ла зна ч на кі ль кість піль го ви ків.
Се ред за ра хо ва них на 1 курс їх
пи то ма ва га скла дає бі ля 30%.
Ви й ти із скла д ної си ту а ції до по -
мо г ло Мі ні с тер с т во на у ки і осві ти,
до да в ши не об хід ну кі ль кість бю -
дже т них місць, за що ми йо му щи -
ро вдя ч ні.

Фі нан со во� го с по дар сь ка ді я ль -
ність у ми ну ло му ро ці здій с ню ва -
лася в скла д них умо вах ін фля цій них
про це сів, що про хо ди ли в Укра ї ні.
Не ди в ля чись на це, бу ли своє ча с но
ви ко на ні всі за пла но ва ні за хо ди со -
ці а ль но го та по бу то во го ха ра к те ру.
Ми ну ло рі ч ні ви да т ки скла ли 140,5
млн. грн., із них 89 млн. грн., або
63,4% за ра ху нок вла с них ко ш тів. Із
за га ль ної су ми 105 млн., або 74,7 %
скла ли ви тра ти на опла ту пра ці з
на ра ху ван ня ми. В за га ль ній су мі ви -
трат на зар пла ту 30 млн. грн. скла -
ли над ба в ки на зар пла ту, а та кож
пре мії та ін ші ви ди ма те рі а ль них за -
охо чень. Ми чі т ко ви ко ну є мо  всі ви -
мо ги ко ле к ти в но го до го во ру, од на з
яких — пре мі ю ван ня ко ле к ти ву до
дня знань. Так що цю пре мію мо ж на
отри му ва ти у вста но в ле ні те р мі ни
ви пла ти зар пла ти. Ко ле ги, які пра -
цю ють по стро ко вим до го во рам і
зві ль ня ють ся ста ном на 1 ли п ня,
пре мію отри ма ють 1 жо в т ня з
нагоди дня пра ців ни ка осві ти. В ре -
зуль та ті під ви щен ня по са до вих
окла дів та від по ві д но го збі ль шен ня
вла с них ви плат, се ре д ньо мі ся ч на
зар пла та про фе сор сь ко� ви к ла да -
ць ко го скла ду зро с ла на 13% і ста -
но ви ла 3555 гри вень, об слу го ву ю -
чо го пе р со на лу – 1134, на вча ль но� -
до по мі ж но го – 1458 грн. 

Не ди в ля чись на збі ль шен ня, по
ни ні ш нім ви мі рам роз мір зар пла -
ти, відверто ска же мо, не ви со кий.
Це при то му, що пи то ма ва га ви -
трат на опла ту пра ці скла дає май -
же 75%, що є вкрай не но р ма ль -
ним. На роз ви ток ма те рі а ль ної ба -
зи – оно в лен ня тех но ло гі ч но го об -
ла д нан ня, перш за все ком п’ю те р -
ної тех ні ки, ви дан ня та при дбан ня
на у ко во� ме то ди ч них за со бів, по -
то ч но го та ка пі та ль но го ре мо н ту
та ін ше май же ні чо го не за ли ша -
єть ся, так як ви тра ти на за без пе -
чен ня жит тє ді я ль но с ті уні вер си те -
ту рі з ко ви ро с ли. На при клад, у ми -
ну ло му ро ці за тра ти на опла ту ене -
р го но сі їв та ко му на ль них по слуг
скла ли 6,5 млн. грн. і збі ль ши лись
май же на по ря док в по рі в нян ні з
по за ми ну лим ро ком. Не ди в ля чись
на це, в ми ну ло му ро ці ми змо г ли
ви ді ли ти бі ля 7 млн. грн. на по то ч -
ні ре мо н ти, при дбан ня на вча ль но -
го об ла д нан ня, по пов нен ня бі б лі о -
те ки та ін ше.  Це вкрай не до ста т -
ньо, але ос но в ні не до лі ки що до
ста ну ма те рі а ль но� те х ні ч ної ба зи,
які ви яв ле ні  під час огля ду ка -
федр, в ос но в но му усу не ні. Вра хо -
ву ю чи ста но ви ще, що скла ло ся,
вже на по ча т ку на вча ль но го ро ку
по трі б но про ве с ти мо ні то ринг ста -
ну ма те рі а ль но� те х ні ч ної ба зи, ви -
зна чи ти пріо ри те т ні на пря м ки й
роз мі ри та фі нан су ван ня.
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Но вий на вча ль ний рік у ви хо в ній
ро бо ті бу ло роз по ча то про ве ден -
ням на у ко во� пра к ти ч но го се мі на ру
для ку ра то рів ака де мі ч них груп,
який від бу ва в ся про тя гом ти ж ня
(8�12 ве ре с ня) в ле к цій но му за лі
уні вер си тет сь кої бі б лі о те ки. На се -
мі нар бу ло за про ше но ку ра то рів
1�го та 2�го ку р сів, а та кож за мі с ни -
ків де ка нів фа ку ль те тів з ви хо в ної
ро бо ти. На се мі на рі роз гля да ли ся
на сту п ні пи тан ня:

1. Ос но в ні за хо ди що до ре а лі за -
ції ін но ва цій но го ви хо в но го про це -
су та роз ви т ку сту де нт сь ко го са мо -
вря ду ван ня в КНЕУ в 2008�2009 на -
вча ль но му ро ці (до по ві дач – про ре -
к тор з на у ко во� пе да го гі ч ної ро бо ти
Обо лен сь ка Т.Є.).

2. За вдан ня та шля хи під ви щен ня
ефе к ти в но с ті ро бо ти ку ра то рів.
Ме то ди ч ні по ра ди з ор га ні за ції ви -
хо в ної ро бо ти (до по ві дач – за сту п -
ник про ре к то ра з ви хо в ної ро бо ти
Ба ля гі на І. А.).

3. Пла ни ро бо ти та ме то ди ч ні ре -
ко ме н да ції:

� � пси хо ло г і  ч  ної  слу  ж би
КНЕУ (до по ві  дач – ке рі в ник ПС
Бой чук О.С.);

�� сту де нт сь кої со ці а ль -
ної слу ж би КНЕУ (до по ві -
дач – ке рі в ник сту де нт сь -
кої со ці а ль ної слу ж би Си -
ро ва т ко В.В.);

��центра куль ту ри і ми с -
тецтв (до по ві дач – ди ре к -
тор ЦКМ Ба бич Д.Р.);

�� бі б лі о те ка КНЕУ – ку -
ра то рам (до по ві дач – По -
по ва Н.В.).

4. Ос но в ні на пря ми вза -
є мо дії ку ра то рів та сту де -
нт сь ких са мо вря д них ор -
га ні за цій у ви хо в ній ро бо ті
(до по ві дач – пре зи дент
сту де нт сь ко го клу бу «Скі -
фи» Го луб Та ї сія, чле ни
проф ко му сту де н тів та ас -
пі ра н тів КНЕ У.

В хо ді се мі на ру бу ло
по від ом ле но, що на сай ті
у н і  в е р  с и  т е  т у
(http://www.kneu.kiev.ua/)
від кри то сто рі н ку ку ра то ра,
де роз мі ще ні ме то ди ч ні ма -

те рі а ли для ви хо в них бе сід ку ра то рів
з гру па ми:

� со ці а ль но� пси хо ло гі ч ні ас пе к -
ти су ї ци да ль ної по ве ді н ки мо ло ді;

� пси хо ло гі ч ні осо б ли во с ті аг ре-
си в ної по ве ді н ки;

� на р ко ма нія та бо ро ть ба з нею;
� за по бі ган ня ксе но фоб сь ких і

ра си ст сь ких про явів се ред сту де -
нт сь кої мо ло ді;

��ВІЛ� ін фе к ція і СНІД в Укра ї ні.

Студентська соціальна служба
КНЕУ розробила план заходів 

на перший семестр 
2008–2009 навчального року .
А саме:
1. Про тя гом усьо го на вча ль но го

ро ку сту де нт сь кою со ці а ль ною слу ж -
бою бу де про во ди ти ся по стій ний мо -
ні то ринг з пи тань на вчан ня та ви хо -
ван ня сту де нт сь кої мо ло ді, пи тань
ор га ні за ції на вча ль но го про це су з
бо ку про фе сор сь ко� ви к ла да ць ко го
скла ду, про бле м них пи тань осо би с -
то го ха ра к те ру на вча ль ної ау ди то рії
(роз ро б ка ан кет, про ве ден ня опи ту -
ван ня кон к ре т ної про бле м ної ау ди то -
рії, об ро б ка й ана ліз ре зуль та тів та
на ла го джен ня зво ро т ньо го зв’я з ку).

2. У жо в т ні� гру д ні мі ся ці 2008 р.
пла ну єть ся від крит тя шко ли «мо ло -
до го лі де ра», яка вклю чає в се бе
про ве ден ня на вча ль них, тре ні н го -
вих, прак ти ч них та ін ших ви дів за -
нять для фо р му ван ня та роз ви т ку
лі дер сь ких яко с тей у сту де нт сь ко го
ак ти ву.

3. Про до в жен ня бла го дій ної ді -
я ль но с ті під га с лом «Ми не бай -
ду жі» в до по мо гу ди тя чим бу ди н -
кам (жо в те нь� ли с то пад 2008 р. —
ор га ні за ція свя т ко во го кон це р ту
для ди тя чих бу ди н ків; ли с то пад� -
гру день 2008 р. — збір по да ру н -
ків та про ве ден ня свя т ко вих за -
хо дів, при свя че них дню Свя то го
Ми ко лая).

4. По ча ток ро бо ти тре ні н го вої
гру пи во ло н те рів з пи тань здо ро во -
го спо со бу жит тя та про фі ла к ти ки
шкі д ли вих зви чок (пе р ша гру па во -
ло н те рів по чи нає своє на вчан ня з
жо в т ня 2008 р.).

5. Під го то в ка та про ве ден ня за -
га ль но уні вер си тет сь кої ак ції «сту -
де н ти КНЕУ у бо ро ть бі зі СНІ ДОМ»
(ор га ні за ція ле к цій, зу стрі чей із фа -
хі в ця ми, кру г лих сто лів та бе сід з
пи тань, що по в’я за ні зі СНІ ДОМ та
про ве ден ня бла го дій них за хо дів на
до по мо гу ді тям, хво рим на СНІД —
1—7 гру д ня 2008 р.).

Сьо го дні, ко ли ша ле ний ритм
жит тя, йо го со ці а ль на на пру же ність
при зво дять до емо цій но го ви сна -
жен ня, юна ки та ді в ча та, ко т рі дба -
ють про свій куль ту р ний роз ви ток,
ду хо в но зба га чу ють ся, спі л ку ю чись
у ві ль ний час у ми с те ць ко� тво р чих
сту ді ях Центру куль ту ри і ми с тецтв
КНЕ У.

Вже на про тя зі ше с ти ро ків сту -
дій ці ди ву ють, ра ду ють, да ру ють
без ліч не за бу т ніх ви сту пів сту де н -
там, ви кла да чам та спів ро бі т ни -
кам КНЕ У. Сту де н тів, які за йма -
ють ся у сту ді ях Центру куль ту ри,
зна ють, ці ну ють, за хо п лю ють ся їх
тво р чі с тю.

Хо ре о г ра фі ч не ми с те ц т во
пред ста в ле но у «Те а т рі тан цю»,
де ор га ні ч но по єд на лась на род на,
ба ль на, су час на та ес т ра д на хо ре о-
г ра фі я.

В Ін стру ме н та л ъ но� ор ке с т ро -
вій сту дії на вча ють гри на му зи ч -
них ін стру ме н тах, а та кож іс нує кі -
ль ка рі з них ко ле к ти вів, а са ме —
во ка ль но� ін с т ру ме н та ль ні ан са м б лі
та рок� гру пи, ес т ра д ний ін стру ме н -
та ль ний ан самбль, джа зо вий ан -
самбль. 

Во ка л ъ но� хо ро ва сту дія пред -
ста в ле на дво ма на пря м ка ми: во ка -
ль ні ан са м б лі та со ль ний спів, де
на вча ють ми с те ц т ву спі ву та во ло -
дін ню сво їм го ло сом.

Ху до ж ньо� де ко ра ти в не ми с те ц т -
во зав жди при ваб лю ва ло тво р чих
осо би с то с тей, і то му бу ла від кри та
сту дія об ра зо т во р чо го ми с те ц т ва
та ди зай ну, де ви вча ють ака де мі ч -
ний жи во пис і ри су нок, гра фі ч ний та
по бу то вий ди зайн та де ко ра ти в но� -
при к ла д не ми с те ц т во, а та кож уча с -
ни ки за йма ють ся ви го то в лен ням
еле ме н тів де ко ра ти в но го офо р м -
лен ня сце ни для ма со вих за хо дів.

Од ним із на пря м ків ді я ль но с ті
Центру куль ту ри та ми с тецтв є Екс -
пе ри ме н та ль ний те а тр� сту дія
«Бо ге ма», який вклю чає у се бе всі
ви ди сце ні ч но го ви ко нав чо го ми с -
те ц т ва. Тут пра цю ють над ак тор сь -
кою май с те р ні с тю, ство рю ють рі з ні
роз ва жа ль ні про гра ми, гу мо ри с ти -
ч ні ви ста ви, мю зи к ли, ес т ра д ні мі -
ні а тю ри. Уча с ни ки те а т ру� сту дії є

ла у ре а та ми все ук ра їн сь ких фе с ти -
ва лів та рі з но ма ні т них кон ку р сів.

Центром куль ту ри і ми с тецтв
КНЕУ про во дять ся рі з ні куль ту р но� -
ма со ві за хо ди: кон ку р си, фе с ти ва -
лі, ма со ві гу лян ня, ка р на ва ли, дні
фа ку ль те тів та по свя чен ня у сту де -
н ти, ви ста в ки та ве р ні са жі, а та кож
зу стрі чі з ві до ми ми осо би с то с тя ми,
ді я ча ми куль ту ри та ми с тецтв.

В се ре ди ні жо в т ня Центром
куль ту ри пла ну єть ся про ве ден ня
фе с ти ва лю� ко н ку р су се ред пер -
шо ку р с ни ків, де бу де чу до ва на го -
да пред ста ви ти свої та ла н ти в рі з -
них ми с те ць ких жа н рах. У ра м ках
свя т ку ван ня Дня сту де н та про во -
дить ся фе с ти ва ль� ко н курс укра ї -
н сь кої су час ної пі с ні та впе р ше в
цьо му ро ці ра зом із пе р вин ною
проф спі л ко вою ор га ні за ці єю сту -
де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ від бу -
деть ся кон курс «Мі с тер КЕ -
НУ�2008». На при кі н ці ли с то па да
прой де між ву зів сь кий кон курс «Ві -
зи т на ка р т ка ву зу», де в ми ну ло му
ро ці ко ман да на шо го уні вер си те ту
по сі ла дру ге мі с це.

Ми че ка є мо вас у Центрі куль ту -
ри і ми с тецтв, де вас в свою чер гу
че кає ці ка вий світ ми с те ц т ва. Ад -
ре са: вул. Де г тя рів сь ка, 49г,
Кон це р т ний зал, тел. 455�69�21,
459�62�69.
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Консультує психолог

1. Дай те сло во, що не до зво ли те
со бі по то ну ти в спра вах! Як що ви
не ду же ор га ні зо ва ні, вам мо же
зда ти ся, що за вдан ня йдуть не -
стри м ним по то ком і ці л ком вас за -
хльо с тують. Од нак, при йн я в ши
тве р де рі шен ня пра цю ва ти ор га ні -
зо ва но, ви опи ни те ся в на ба га то
си ль ні шій по зи ції лю ди ни, що «о сі -
д ла ла хви лю».

2. Скла дай те спи с ки справ. Тіль ки
не під хо дь те до цьо го фо р ма ль но, як
се к ре тар яко їсь по лі тич ної ор га ні за -
ції, й не ро біть за пи сів ти пу «написати
кон с пе к ти». Не хай ваш спи сок бу де
ве ли ким, але мі с тить ко ро т кі й кон к -
ре т ні за вдан ня. При цьо му у вас бу де
мо ж ли вість до сить шви д ко ви ко на ти
од ну� дві спра ви й ви кре с ли ти їх зі
спи с ку. Остан нє, зви чай но, ро бить
ве ли ку при єм ність…

3. Вклю чай те у свій спи сок ко ж не
за вдан ня, що ви оде р жу є те. Уве діть
си с те му ви зна чен ня пріо ри те тів,
але не за ча сом (на при клад, уста -
но в ле ним вами те р мі нами зда чі ро -

біт), а в по ряд ку їх ньої зна чи мо с ті.
Уста но в ле ні те р мі ни, бе з у мо в но,
ура хо ву ва ти не об хід но, але більшої
уваги  ва р то на да ва ти тим за нят -
тям, які пред ста в ля ють ся вам ва ж -
ли ви ми в до в го стро ко во му пла ні.

4. Ре гу ля р но ко ре к туй те спи с ки
справ (на це витрачається кі ль ка хви -
лин). Як тіль ки ви яви те, що зна чи -
мість яко гось пун к ту зро с ла, під ви -
щіть йо го пріо ри тет у спи с ку. При зна -
чай те свої вла с ні те р мі ни ви ко нан ня
за вдань, вклю че них у пе ре лік, уста но -
в лю ю чи їх із ви пе ре джен ням і зі ство -
рен ням пе в но го за па су ча су що до
зві ту за ро бо ту чи по дан ня ре фе ра ту. 

5. Вно сь те роз ма ї тість у свої за -
нят тя. На при клад, за йма ю чись ці -
лий ве чір, не слід длу ба ти ся увесь
час над од ним за вдан ням. Од ну ча с -
ти ну ча су про ве діть, по вто рю ю чи
що� не будь, дру гу при ді літь пла ну -
ван ню справ на май бу т нє або про -
до в жен ню ро бо ти над за вдан ням,
яке по ча ли ви ко ну ва ти до цьо го,
тре тю ча с ти ну – чи тан ню до да т ко вої
лі те ра ту ри по до слі джу ва них пред -
ме тах. Ка жуть, що змі на за нят тя –

той же від по чи нок. Ефе к ти в ність ва -
шої ро бо ти бу де ви щою, як що про -
тя гом ве чо ра ви бу де те за йма ти ся
рі з ни ми за вдан ня ми, а не мо но тон -
но тру ди ти ся над од ним.

6. Ви ко ри с то вуй те ко ж ний момент
ві ль но го ча су. На віть у найза йня тіших
лю дей упро довж дня раз у раз ви па -
да ють ві ль ні па ра� ін ша хви лин.
Застосо вуй те їх для якої� не будь не -
ве ли кої спра ви, на при клад, за пи шіть
ці ка ві ду м ки, що при йш ли вам у го ло -
ву на од но му з ау ди то р них за нять ми -
ну ло го ти ж ня. Вас здивує, на скі ль ки
про ду к ти в ни ми ви яв лять ся ці ма ле -
нь кі від рі з ки ча су. Адже кон це н т ру ва -
ти ува гу впро довж три ва ло го ча су
важ ко, а на ко ро т ких пе рі одах ак ти в -
но с ті це до ся га єть ся лег ко.

7. Зав жди й скрізь май те із со бою
що� не будь, чим ви мо г ли б за йня ти -
ся! Не тре ба, зви чай но, носити із со -
бою всі під ру ч ни ки й зо ши ти (кра ще –
кни гу), од нак щось не ве ли ке ма ти
при со бі до сить ко ри с но (на при клад,
за пи с ну кни ж ку або ка р т ку із за пи сом
клю чо вих по ло жень до слі джу ва но го
ма те рі а лу). Також при під го то в ці до

ви ко нан ня ва ж ли во го за вдан ня, на -
при клад, тво ру, ко ри с но кі ль ка днів
но си ти із со бою йо го план, щоб, по -
сту по во «со р ту ю чи» ідеї, вдо с ко на лю -
ва ти план і вклю ча ти у май бу т ній
текст клю чо ві сло ва або фра зи.

8. Не при в’я зуй те ся до од но го
«улю б ле но го» ро бо чо го мі с ця. У
бі ль шо с ті лю дей є мі с ця, де їм ко м -
фо р т ні ше пра цю ва ти. Од нак, як що
ви увесь час пра цю є те в од но му,
зручному для се бе мі с ці, вам бу де
лег ко ви пра в да ти своє не ба жан ня
пра цю ва ти де� не будь ще.

9. Із са мо го по ча т ку сво їх за нять
ура хо вуй те як бу дуть оці ню ва ти ся
ре зуль та ти. Як що курс за ве р шу єть -
ся іс пи та ми, по чи най те прак ти ку ва -
ти ся у від по ві дях на пи тан ня від ра зу
ж, як тіль ки прой де те ма те рі ал, до -
ста т ній для від по ві ді хо ча б на де які з
них! Ви по ви нні бу ти го то ві по ча ти
від по ві да ти на пи тан ня до кі н ця пер -
шо го ти ж ня за нять.

10. По мо ж ли во с ті за ймай те ся ра -
зом з од но ку р с ни ка ми. Пра цю ю чи
тіль ки са мо стій но, мо ж на го ди на ми
си ді ти за сто лом без будь�якого від -
чу т но го ре зуль та ту. Ко ли ви є ча с ти -
ною ро бо чої гру пи, впли ви ва ших
ле да чих мрій іс то т но зме н шу ю ть ся.
Що раз, ко ли ви по яс ню є те що� не -
будь своє му то ва ри ше ві, ви ефе к ти -
в но на вча є те ся са мі.

11. Не до зво ляй те со бі за хо п лю -
ва ти ся «те р мі но ви ми» за вдан ня ми.
Від да ю чи увесь свій час і ене р гію
од но му те р мі но во му за вдан ню, че -

рез якийсь час  ви явить ся не об хід -
ність на сті ль ки ж те р мі но во ви ко ну -
ва ти ін ше. До ви ко нан ня всіх за -
вдань на ма гай те ся при сту па ти ра ні -
ше, щоб якомога ме н ш їх кількість
пе ре хо ди ла в роз ряд те р мі но вих.

12. Уста но в люй те свої да ти ви ко -
нан ня за вдань. Зви чай но, при ви ко -
нан ні ро бо ти ви по ви нні укла да ти ся
в за про по но ва ний те р мін – при зна -
чай те со бі свої ме жі, більш жо р с т -
кіші тих, що вам за про по но ва ні. По -
чут тя за до во лен ня від то го, що ви
пра цю є те з ви пе ре джен ням те р мі -
нів, до дасть вам упе в не ність і по зи -
ти в но по зна чить ся на яко с ті всі єї ро -
бо ти.

Скла діть свій ро бо чий план по ви -
ко нан ню ета пів ро бо ти, що є ча с ти -
ною ва шо го ку р су. Іно ді ви яв ля єть -
ся ва ж ли ві ше, на при клад, при ді ли -
ти якийсь час про с то більш гли бо -
ко му за сво єн ню прой де но го, ніж
ква пи ти ся з ви ко нан ням на сту п них
ета пів.

13. Уни кай те на гро ма джен ня не -
за ве р ше них за вдань. Ба га то сту де -
н тів стра ж да ють від на гро ма джен ня
«хво с тів» по ро бо тах, які ви ко ну ють -
ся впро довж ку р су (на при клад, за -
тя гу ю чи до остан ньо го дня офо р м -
лен ня ла бо ра то р ної ро бо ти). Спра -
ва за кін чу єть ся тим, що во ни зму ше -
ні зда ва ти «хво с ти» у той не зру ч ний
мо мент, ко ли на ба га то ва ж ли ві ше
за йма ти ся по вто рен ням і під го то в -
кою до іс пи тів.

Закінчення на 5 стор.

Закінчення. Початок у № 23�25.
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І ось ви опи ни лись на сту де нт сь -
кій ла ві. Но ве ото чен ня, но ві дру зі,
ці ка ві ди с ци п лі ни та ба га то ін шо го.
Але ва р то па м’я та ти, що сту де нт -
сь ке жит тя — це не тіль ки роз ва -
ги. Го ло вною ме тою ко ж но го сту де -
н та має бу ти здо бут тя знань та на -
ви чок, які в май бу т ньо му ви ра жа ти -
муть ся у кі ль ко с ті ну лів пі с ля ко ми
на зар пла т но му ра ху н ку.

Мрії про іде а ль но го ро бо то да в ця,
який за ці ка в ле ний у роз ви т ку по те -
н ці а лу спів ро бі т ни ків  і на пра в лен ні
на їх ка р’є р ний план, збу ва ють ся
рі д ко. Бу ду ва ти ка р’є р ний план по -
трі б но са мо стій но.

Бі ль шість офі с них слу ж бо в ців не -
на ви дять свою ро бо ту — не ці ка ву,
од но ма ні т ну, яка скла да єть ся з ви ко -
нан ня чу жих до ру чень. Са ме об ме -
же ність у ді ях і не мо ж ли вість про яви -
ти се бе ро бить ро бо ту не сте р п но ю.
Як що це не про вас — по трі б но роз -
ро би ти ка р’є р ний план ще з пер шо го
ку р су на вчан ня в уні вер си те ті.

Ка р’є р ний план — це не яр мо, в
яке тре ба впря г тись один раз і на за -
в ж ди. Йо го ва р то по рі в ня ти з ма я -
ком, який до по мо же вам зо рі є н ту -
ва тись «на мі с це во с ті» у скру т ні го -
ди ни на по ле г ли вої пра ці на пе р с пе -
к ти ву. До  ре чі, план мо же бу ти як
до в го три ва лим, так і ко ро т ко три ва -
лим. Під ко ро т ко три ва лим пла ном
ро зу мі ють пе рі од від од но го до кі ль -
кох ро ків. Го ло вна умо ва ус пі ш но го
ко ро т ко три ва ло го пла ну — ре а лі с -
ти ч ні ці лі і ма к си ма ль но чі т ке уяв -
лен ня про умо ви, в яких вам слід бу -
де жи ти у най бли ж чий час. Щоб
скла с ти та кий план, ви мо же те

ско ри с та тись до по мо гою пра ців -
ни ків центру «Пе р с пе к ти ва» або
за ві та в ши на їх тре ні н ги.

В ос но ву ка р’є р но го пла ну зви -
чай но по кла де ні мрії, але во ни при -
но сять ко ристь до тих пір, по ки ви
не втра ча є те зв’я з ку з ре а ль ні с тю.
Про яв ля тись це мо же по �рі з но му —
хтось скла дає гра н ді о з ний фі нан со -
вий план на най бли ж чі 10�20 ро ків,
пла ну ю чи ку пи ти «не ве ли ч кий за во -
дик» на при кі н ці, але не вра хо вує рі -
вень ін фля ції; де хто за хо п лю єть ся
по кро ко вим скла дан ням пла ну,
який що ра зу за кін чу єть ся не вда -
чею. Ре а ль ність про за ї ч на.

На спра в ді не має чі т ких ре ко ме н да -
цій по скла дан ню ін ди ві ду а ль но го ка -
р’є р но го пла ну — все за ле жить від
ва ших ба жань і від то го, які у вас ша н -
си. Од нак є кі ль ка за га ль них ре ко ме н -
да цій, які до по мо жуть сту де н ту не
зби тись зі шля ху.

Зве р ніть ува гу на те, що у вас
ви хо дить най кра ще, за що вас хва -
лять ін ші; за пи та й те про це у сво їх
дру зів, ба ть ків: від по ві ді до по мо -
жуть вам ви зна чи ти свої си ль ні сто -
ро ни, свої улю б ле ні на ви ч ки.

По го во ріть з ви кла да ча ми, ви пу с -
к ни ка ми ка фе д ри, зна йо ми ми, кон -
су ль та н та ми центру «Пе р с пе к ти ва»
про мо ж ли ві на пря м ки ка р’є ри,
які від по ві да ють ва шим ін те ре сам і
зді б но с тям.

Ви бе ріть пред ме ти, які най більш
по до ба ють ся, ак ти в но пра цюй те
на па рах.

Від ві дай те Яр ма рок ро бо чих
вакансій. знай діть час для зу стрі -
чей з ро бо то да в ця ми, які ор га ні зо -

вує наш вуз, щоб до ві да ти ся бі ль ше
про ка р’є р ні мо ж ли во с ті й ви мо ги
ро бо то да в ців. 

Скла діть ре зю ме, адже са ме ре -
зю ме в не да ле ко му май бу т ньо му
до по мо же вам опи са ти ро бо то да в -
це ві ваш ка р’є р ний план. Як що в ре -
зю ме пи са ти ні чо го, ви хо дить, вам
ні чо го по ки «про да ти» ро бо то да в -
це ві, ви йо му по ки що не ці ка ві. У
той же час га р не ре зю ме по трі б но
вмі ти на пи са ти. 

Ва ж ли во на вчи ти ся пра цю ва ти з
ком п’ю те ром, як що ра ні ше у вас не
бу ло та кої мо ж ли во с ті: це до по мо же
вам не тіль ки в на вчан ні, але й дасть
ва ж ли ву пе ре ва гу у по шу ку ро бо ти —
ро бо то да в ці рі д ко те пер сприй ма -
ють здо бу ва чів, що не во ло ді ють
ком п’ю те ром. На вчіть ся ко ри с ту ва -
ти ся Ін тер нет, за ве діть со бі еле к т -
ро нну по што ву скри нь ку — під час
по шу ку ро бо ти во на вам зна до би ть ся. 

Ро бо та влі т ку, не хай на віть не
опла чу ва на, до по мо же вам не тіль -
ки оде р жа ти ва ж ли ві на ви ч ки (на -
при клад, спі л ку ван ня із клі є н та ми,
про да жу) і за пис у ре зю ме, але й
дасть мо ж ли вість пе ре ко на ти ся, що
ви ви б ра ли пра ви ль ний на пря мок —
вам під хо дить ця ро бо та. 

На ста р ших ку р сах уто ч ніть, як
на зи ва єть ся по са да (�ди), що вас ці -
ка вить. Ско ри с тай те ся мо ж ли во с тя -
ми, які дає ви ро б ни ча прак ти ка. Не
пра г ніть оби ра ти мі с це прак ти ки за
прин ци пом «де б по ме н ше ро би ти»
або «ку ди ле г ше всьо го по тра пи ти»,
при кла діть зу сил ля, щоб знай ти й
оде р жа ти мі с це прак ти ки, що від по -
ві дає ва шим ка р’є р ним пе ре ва гам. 

Про до в жуй те до пра цьо ву ва ти
своє ре зю ме. По ка жіть йо го фа хі в -
це ві центру «Пе р с пе к ти ва» — він до -
по мо же вам зро би ти ре зю ме бі ль ш
про фе сій ним, під ка же, якої ін фо р -
ма ції не ви ста ча є. 

По чніть зби ра ти ін фо р ма цію
про по те н цій них ро бо то да в ців,
ви ко ри с то ву ю чи Ін тер нет, про фе -
сій ну пе рі оди ку, бе сі ди з лю дь ми:
зна йом с т во з ро бо тою ком па нії, її
спе ци фі ч ни ми ви мо га ми до спів ро -
бі т ни ків. Це до по мо же вам кра ще
під го ту ва ти ся до спів бе сі ди при
пра це вла ш ту ван ні. Ко н та к ти й ін фо -
р ма цію про ком па нії зру ч но та кож
зби ра ти на Яр ма р ку ро бо чих
вакансій. 

При ді ляй те ува гу за нят тям в
уні вер си те ті, чи тай те про фе сій ну
пе рі оди ку, щоб бу ти в ку р сі но ви -
нок у ва шо му про фе сій но му се ре -
до ви щі — отри ма ні ва ми знан ня
й на ви ч ки ста нуть кон ку ре н т -
ною пе ре ва гою на ри н ку пра ці.
Ви бе ріть те му ди п ло м ної ро бо ти
від по ві д но до сво го ка р’є р но го
пла ну — ро бо та над ди п ло м ним
про е к том бу де ча с ти ною ва шої
про фе сій ної ка р’є ри. Як що ви
ви рі ши ли йти в на у ку, са ме час ви -
зна чи ти ся з ке рі в ни ком і по ча ти
бра ти участь у пу б лі ка ці ях і кон фе -
ре н ці ях. Ско ри с тай те ся мо ж ли во -
с тя ми, які на дає вам си с те ма ку р -
сів на ви бір — на ма гай те ся оби ра -
ти пред ме ти, які да дуть вам знан ня
й на ви ч ки, не об хід ні в об ра ній ва -
ми про фе сій ній сфе рі. 

Са ме в цей час слід по ду ма ти
про на ви ч ки са мо пре зе н та ці ї.

Адже вмін ня спі л ку ва ти ся з ро бо то -
да в цем по те ле фо ну, че рез еле к т -
ро нну по шту, при осо би с тій спів бе -
сі ді — ці всі вмін ня, які мо ж на тре ну -
ва ти, на би ва ю чи свої ши ш ки, або
зве р ну в шись за до по мо гою до фа хі -
в ців: ін ди ві ду а ль ні кон су ль та ції й
тре ні н ги в центрі «Пе р с пе к ти ва»
до по мо жуть вам роз ви ти ці ко ри -
с ні на ви ч ки. 

На 4 ку р сі у вас має бу ти ро зу мін -
ня то го, яким бу де ваш ка р’є р -
ний шлях на пер шо му ета пі пі с -
ля за кін чен ні ву зу. І не ва ж ли во,
що ви мо же те зго дом пе ре ду ма ти,
змі ни ти свою ду м ку: змі на ме ти
спри чи нить усьо го ли ше змі ну ку р -
су, а ва ші дії за ли шать ся ана ло гі ч -
ни ми. 

При ви бо рі ро бо ти на час на вчан -
ня ча с то ви ни кає ди ле ма: пра цю ва -
ти там, де я мо жу оде р жа ти знан ня,
на ви ч ки, не об хід ні ме ні для об ра ної
про фе сій ної ді я ль но с ті, або там, де
бі ль ше пла тять. Адже у сво їй про фе -
сій ній ді я ль но с ті ви ще не ду же під -
ко ва ні й ва р ті не ба га то. Ви бір ко ж -
ний ро бить сам, але ва р то вра хо -
ву ва ти, що ро бо та в ра м ках об ра ної
спе ці а ль но с ті іс то т но по ліп шить ва -
ше ре зю ме. 

Збе ріть ін фо р ма цію про за ро -
бі т ну пла ту в тій сфе рі, у якій ви
хо че те пра цю ва ти — це до по мо же
вам упе в не но від по ві да ти на за пи -
тан ня при спів бе сі ді «на яку зар пла -
ту ви пре те н ду є те». 

14. Ви ко ри с то вуй те пе р ші 10%
від ве де но го ча су. Ви, мо ж ли во, по мі -
ти ли цю вла с ти вість люд сь кої на ту ри
– 90% спра ви ви ко ну ва ти про тя гом
остан ніх 10% ча су. Мі р ку ю чи ло гі ч но,
це озна чає, що те ж са ме й на сті ль ки
ж до б ре мо ж на зро би ти в пе р ші 10%
від ве де но го ча су. По ду май те, скі ль -
ки ін ших справ ви мо г ли б зро би ти в
ті, що за ли ши ли ся, 90% ча су.

15. По стій но за крі п люй те прой -
де ний ма те рі ал. Не спо ді вай те ся,
що пе ре ве р шу ю чи Га р рі По тте ра,
ви по ма хом ча рі в ної па ли ч ки все те,
що вчи ли ми ну ло го ти ж ня, за фі к су -
є те в па м’я ті на все жит тя. Ма ти в
го ло ві прой де ний ма те рі ал на сті ль -
ки ж ва ж ли во, як і той, ко т рий ви за -
сво ю є те на да ний мо мент.

16. Бу дь те ре а лі с том. Три ма ти
темп – зна чить пра цю ва ти ефе к ти в -
но, але не пе ренапружуватись. Ви би -
рай те темп, що від по ві дає рі в ню ва -
ших жит тє вих сил. Ура хуй те, що дже -
ре ла ми ене р гії для під три м ки те м пу
слу жать від по чи нок і від но в лен ня сил.

17. Най цін ні шим і рі з но бі ч ним
дже ре лом до да т ко вих мо ж ли во с -
тей на вчан ня для вас є ва ші од но -
ку р с ни ки. Вка за ні ни ж че ре ко ме н -
да ції до по мо жуть вам ви тя г ти ма к -
си мум ко ри с ті зі спі ль ної ро бо ти з
од но ку р с ни ка ми.

� Для гру по вої ро бо ти під би рай -
те та кі за вдан ня, які зру ч ні ше ви ко -
ну ва ти ко ле к ти в но, а не по оди нці.
Це мо же бу ти ро бо та із дже ре ла ми
ін фо р ма ції, скла дан ня пла ну пись -
мо вої ро бо ти, са мо пе ре ві р ка й «мо -
з ко вий штурм».

� Ціль ко ле к ти в ної ро бо ти поля -
гає в то му, щоб ко ж ний член гру пи
ви гра вав від спів ро бі т ни ц т ва з ін -

ши ми. Ура хуй те, що ко ли ви, на -
при клад, щось по яс ню є те, то лю ди -
ною, що у цей мо мент на вча єть ся з
най бі ль шою ефе к ти в ні с тю, є са ме
ви. Кра щим шля хом до ро зу мін ня
чо го� не будь є спро ба по яс ни ти це
ін шо му.

� Уни кай те ша х рай с т ва. Ме тою
ро бо ти в гру пі по ви нне бу ти зме н -
шен ня осо би с то го об ся гу ро бо ти
для її уча с ни ків. Як що всі чле ни гру -
пи вне с ли од на ко вий вне сок у ви ко -
нан ня за вдан ня, мо ж на з упе в не ні с -
тю ска за ти, що ні хто не ко ри с ту ва в -
ся чу жою пра це ю.

� Уста но віть ос но в ні пра ви ла по -
ве ді н ки в гру пі. Во ни по ви нні від по -
ві да ти за га ль но прий ня тим но р мам
по во джен ня, та ким як пун к ту а ль -
ність, рі вень осо би с то го вне с ку в
ро бо ту гру пи, конс тру к ти в ність кри -
ти ки то що.

� Лі ди руй те «по ко лу». Бу де не -
по га но, як що при ро бо ті над рі з ни -
ми за вдан ня ми в гру пі бу дуть лі ди -
ру ва ти рі з ні її чле ни, щоб ко ж ний
від по ві дав за пе в ні ас пе к ти ко ле к -
ти в ної ро бо ти.

� Розподіляйте на всіх за га ль ну
ча с ти ну ро бо ти, на при клад, по шу ки
ін фо р ма ції або дже рел, не об хід них
для ви ко нан ня за вдан ня. Це до по -
мо же ко ж но му кра ще ви ко ри с то ву -
ва ти свій час, оскі ль ки всі від ра зу не
бу дуть га ня ти ся за од ною й ті єю же
кни гою, стат тею або по си лан ням.

� До мо в ляй те ся між со бо ю. Усім
ко ле к ти вом ви зна ч те край ній те р -
мін ви ко нан ня за вдан ня. До мо в те ся
про те, яко го ро ду вне сок у ро бо ту
гру пи бу де зроб ле ний ко ж ним її
чле ном.

18. За пи си, які ви ро би те на ле к -
ці ях та ін ших гру по вих за нят тях, —
чи не най ва ж ли ві ше дже ре ло ін фо -

р ма ції, що ви ство рю є те для се бе в
про це сі на вчан ня. Про те ба га то
хто ста вить ся до них ли ше як до
ме ха ні ч ної ре єст ра ції по чу то го,
тоб то не об мі р ко ву ю чи то го, що
за пи су ють.

Не об ме жуй те ся про с то за пи сом
то го, що ви ба чи те на ек ра ні або
до ш ці чи що ви чу є те. Ко пі ю ва ти,
не на ма га ю чись хоч у якійсь мі рі
осми с ли ти ма те рі ал, за над то лег -
ко. Ви кла дай те по чу те сво ї ми сло -
ва ми, у сво їй ма не рі. Не пи шіть до -
в го, по вни ми фра за ми, як що мо ж -
на пе ре да ти зміст де кі ль ко ма ре те -
ль но пі ді бра ни ми сло ва ми. По стій -
но ви рі шу ю чи, що кон к ре т но ва р то
за раз за пи са ти, ви під три му є те
свій мо зок у ста ні на пру ги й не да -
є те йо му ну дь гу ва ти. За пи суй те
все, що вва жа є те за не об хід не збе -
ре г ти.

19. Ви ді ляй те ва ж ли ві мі с ця у
сво їх за пи сах. Роз та шо вуй те за пис
на ко ж ній сто рі н ці так, щоб з од но го
по гля ду бу ло яс но, які ідеї або по -
нят тя є ос но в ни ми. Щоб ви ді ли ти
ва ж ли ву ча с ти ну те к с ту, ви ко ри с то -
вуй те ко лір, об від, ма р кер, ма лю нок
і ін ші ві до мі вам спо со би.

Що раз, ко ли ви що� не будь не ро -
зу мі є те, за пи суй те свої пи тан ня. То -
ч но так са мо за пи суй те свої ду м ки й
ко мен та рі із при во ду по чу то го. То ді
ва ші за пи си бу дуть не про с то ко пі -
єю по чу то го, у них уже бу де мі с ти -
ти ся ре зуль тат йо го осми с лен ня ва -
ми. Ду же ко ри с но ін ко ли зве р ну ти -
ся зі сво ї ми за пи тан ня ми без по се -
ре д ньо до ви кла да ча.

20. По мо ж ли во с ті по рі в нюй те
свої кон с пе к ти з кон с пе к та ми
двох �трьох ін ших сту де н тів, при
цьо му до по в нюй те й ви пра в ляй те
свої за пи си.

Пе ре гля дай те свої за пи си зно ву
че рез де нь� два, по ки ви не за бу ли
змі с ту про ста в ле них у них пи тань і
умо в них зна ків. Про до в жуй те ре -
гу ля р но пра цю ва ти з ни ми, ро б -
ля чи до да ван ня, вно ся чи ви пра в -
лен ня й по яс нен ня та від зна ча ю чи
зв’я зок з ін ши ми дже ре ла ми ін -
фо р ма ці ї.

21. Опа но вуй те тех ні кою швид ко -
го чи тан ня. Умін ня чи та ти шви д ко –
ва ж ли ва якість, що до зво ляє за сво -
ю ва ти на ба га то бі ль ший об сяг ма -
те рі а лу та еко но ми ти до ро го цін ний
час.

Для то го щоб шви д ко оде р жа ти
за га ль не уяв лен ня про кни гу та її ко -
ри с ність для вас, про чи тай те ано та -
цію та зміст, осо б ли во, як що ви впе -
р ше бе ре те її в ру ки. Від зна ч те гла -
ви або роз ді ли, які, на ваш по гляд,
ма ють най бли ж че від но шен ня до
пред ме та ва шо го ви вчен ня.

Ви рі шуй те, ко ли ва р то ви ко ри с -
то ву ва ти шви д ке чи тан ня. На при -
клад, як що ва шою ме тою є оде р -
жан ня за га ль но го уяв лен ня про
пред мет, шви д ке чи тан ня мо же до -
по мо г ти. Як що ж, од нак, ви ма є те
по тре бу в більш до кла д ній ін фо р -
ма ції, то шви д ке чи тан ня бу де ко -
ри с ним ли ше на ета пі по шу ку тих
ча с тин те к с ту, які ва р то ви вчи ти
гли б ше.

22. Спро буй те по збу ти ся  зви ч ки
(як що ви її ма є те) про го во рю ва ти
про се бе те, що ви чи та є те. Бі ль -
шість із нас при вче но чи та ти з та -
кою шви д кі с тю, з якою ми зве р та є -
мось до се бе чи до ін ших. На спра -
в ді наш мо зок здатен сприй ма ти
сло ва ба га то шви д ше, ніж ми їх ви -
мо в ля є мо. Ба га то хто, од нак, ні ко -
ли так і не мо же на вчи ти ся чи та ти
шви д ше, як го во ри ти, бо це мо же

ма ти в ос но ві ус па д ко ва но� ге не ти -
ч ні яко с ті.

На ма гай те ся сприй ма ти сло ва
гру па ми, а не окре мо. У ба га тьох
фра зах ли ше од не або два сло ва є
ва ж ли ви ми, а ін ші для сприй нят тя
змі с ту не іс то т ні.

23. І на ре ш ті! Не за хо п люй тесь
сум ні в но ко ри с ни ми по слу га ми тих
фірм та екс пе р тів, які га ра н ту ють за
пе в ну пла ту ви го то в лен ня ду же які -
с но го «і н те ле к ту а ль но го про ду к ту»
– ре фе ра ту, ку р со вої ро бо ти, есе
то що. Шко да тут ко ло са ль на і має
ду же ба га то рі в нів, та й ус піх вам ні -
хто не га ра н тує, адже «фі р ма» не
вра хо вує осо б ли во с тей ви мог то го
ви кла да ча, який ви кла дав вам курс
і має вла с ні – ча с то уні ка ль ні й ці ка -
ві – по гля ди на да ну ди с ци п лі ну чи
сю жет. Та най гі р ше ж те, що та ким
шля хом не мо ж ли во хоч трі ш ки на -
тре ну ва ти вла с ну го ло ву і сфо р му -
ва ти хоч та кі� ся кі про фе сій ні ком -
пе те н т но с ті… 

Під во дя чи пе р ший під су мок роз -
гля ну тих тру д но щів у на вчан ні сту -
де н тів� пе р шо ку р с ни ків, слід за зна -
чи ти, що рі вень осо би с ті с ної го то в -
но с ті до са мо стій но го жит тя су час -
них ви пу с к ни ків шкіл ви ма гає сут -
тє вої до да т ко вої пси хо ло гі ч ної ро -
бо ти з ни ми в си с те мі ву зів сь ко го
на вчан ня. Ос но в ні на пря ми  ро бо -
ти пси хо ло гів, на наш по гляд, ма -
ють бу ти по в’я за ні зі сти му ля ці єю
роз ви т ку та ких осо би с ті с них яко с -
тей, як са мо стій ність, від по ві да ль -
ність, ін те г ро ва ність, а та кож ке ро -
ва ність .пі зна ва ль ної та емо цій ної
ді я ль но с ті.

Оле на Бой Чук, 
ке рі в ник пси хо ло гі ч ної слу ж би

КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.
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Закінчення на 6 стор.



№ 26�28 (1257�1259)

Жовтень 20086

«ПЕРСПЕКТИВА»
Зо се ре дь те ся на пред ме тах,

знан ня яких по трі б ні ро бо то да в цям:
пра цюй те й за да вай те пи тан ня
ви кла дачам з ура ху ван ням об ра -
но го ка р’є р но го пла ну. Пa м’я тай -
те, що ні ко ли бі ль ше у ва шо му роз -
по ря джен ні не бу де та кої кі ль ко с ті
ре сур сів як під час на вчан ня у ву зі (а
го ло вний із цих ре сур сів — ваш
час). 

На при кі н ці на вчан ня по чніть ак -
ти в но ко н та к ту ва ти з ро бо то да в -
ця ми: про хо дь те від бі р ні спів бе -
сі ди, від ві дуй те Яр ма р ки ро бо -
чих вакансій у на шо му за кла ді.
Тут діє ду же про с тий прин цип: чим
бі ль ше спів бе сід ви прой де те, тим
ефе к ти в ні ше ви змо же те їх про хо -
ди ти на да лі. 

Ве діть за пи си ко н та к тів із ро -
бо то да в ця ми. Ба га то ро бо то да в -

ців ска р жать ся, що сту де н ти за бу -
ва ють при йти, по дзво ни ти, на пи са -
ти... Обо в’я з ко во ви ко нуй те до мо в -
ле но с ті, яких ви до ся г ли з ро бо то -
да в ця ми, адже вже по цьо му вас бу -
дуть оці ню ва ти як май бу т ньо го пра -
ців ни ка. 

Ду же ва ж ли во па м’я та ти, вла ш то -
ву ю чись на ро бо ту, що не тіль ки вас
ви би ра ють, але й ви теж ви би ра є -
те мі с це ро бо ти. Оці нюй те ста в -
лен ня до вас ро бо то да в ця (ви со ка
ймо ві р ність, що як що на спів бе сі ді
до вас ста в лять ся зне ва ж ли во, та ке
ж ста в лен ня ви зу стрі не те й у ком -
па нії, осо б ли во, як що так по во дить -
ся ке рі в ник), оці нюй те зо в ні ш ній ви -
гляд ком па нії (що б там вам не го во -
ри ли про со лі д ну, ста бі ль ну, про цві -
та ю чу ком па нію, але, як що це 2�кі м -
на т на ква р ти ра без ре мо н ту, ви са -
мі мо же те зро би ти ви сно в ки) і так
да лі. 

Обо в’я з ко во ста в те ро бо то да -
в це ві пи тан ня, адже, крім ін фо р ма -
ції, це дасть мо ж ли вість по ка за ти,
що ви се р йо з но ста ви те ся до ви бо -
ру ро бо ти. Зви чай но, пи тан ня про
за ро бі т ну пла ту не по ви нно бу ти пе -
р шим і ос но в ним, але йо го теж мо ж -
на й по трі б но за да ти. Ці ка в те ся, чо -
го очі кує від вас ро бо то да вець, які
бу дуть на по ча т ку ва ші обо в’я з ки,
які пе р с пе к ти ви ка р’є р но го ро с ту в
ком па нії, тоб то за пи туй те про усе,
що є для вас зна чи мим при ви бо рі
ро бо ти. 

Слід від мі ти ти, що по шук ро бо ти
«че рез зна йо мих» і нині по ши ре ний
та за ли ша єть ся най більш ефе к ти в -
ним, хо ча це зо всім не озна чає, що
вас «вла ш то ву ють» на ро бо ту про с -
то так. Се р йо з ні ком па нії в наш
час не прак ти ку ють при йом на
ро бо ту ро ди чів без про це ду ри
від бо ру, од нак будь� яка ком па нія

по чи нає по шук ка н ди да тів на ро бо -
ту зі зна йо мих спів ро бі т ни ків. То му
чим ши р ша ме ре жа ва ших ко н та к тів
у про фе сій ній сфе рі, тим ви щі ша н -
си оде р жа ти ро бо ту. Ак ти в не спі л -
ку ван ня з ви кла да ча ми ву зу, які ак -
ти в но пра цю ють не тіль ки у ву зі,
від ві ду ван ня кон фе ре н цій, ви ста -
вок, спі л ку ван ня зі стар шо ку р с ни -
ка ми — це ті де які за хо ди, які ви мо -
же те по ча ти, щоб ма к си ма ль но
роз ши ри ти ме ре жу сво їх ко н та к тів.
Від початку активного пошуку
роботи на ма гай те ся роз по ві с ти про
це усім, ко го ви зу стрі ча є те — ні ко -
ли не зна єш, де й ко ли ви ни к не роз -
мо ва про те, що по трі б ен спів ро бі т -
ник, і про вас зга да ють. 

Зве р ну в шись до фа хі в ців
центру «Пе р с пе к ти ва», ви отри -
ма є те до по мо гу що до:

�� ви бо ру ро бо ти, що вам під хо -
дить; 

�� роз ро б ки ін ди ві ду а ль ної стра -
те гії по шу ку ро бо ти; 

�� від пра цю ван ня по ми лок й не -
вдач під час по шу ку ро бо ти; 

��ство рен ня про фе сій но го ре зю -
ме під ва ші ці лі; 

�� під го то в ки до спів бе сі ди з ро -
бо то да в цем; 

�� від пра цю ван ня по ми лок й не -
вдач спів бе сі ди. 

От же, як ві до мо, на ви ч ки вдо с ко -
на лю ють ся за вдя ки тре ну ван ням.
Уже за раз по чи най те ро бо ту з роз -
ро б ки ка р’є р но го пла ну, ви зна ч те,
які до да т ко ві знан ня не об хід ні для
по да ль шо го про фе сій но го роз ви т -
ку, ре гу ля р но вно сь те змі ни до сво -
го ре зю ме, прак ти куй те спів бе сі ди
з ро бо то да в ця ми, слід куй те за ого -
ло шен ня ми у при мі щен нях на шо го
за кла ду, бу дь те ак ти в ни ми та на по -
ле г ли ви ми.

Ус пі хів!

Закінчення. Початок на 5 стор.

ЩЩЩЩ аааа   сссс   лллл ииии   вввв іііі   мммм оооо   мммм ееее   нннн   тттт ииии   
вввв   жжжж иииитттт   тттт іііі

«...Дя кую проф -
спі л ко во му ко мі те -
ту за до ві ру. Не під -
ве ду Ва ших на дій
та спо ді вань...»

Ко ли улю б ле ній
спра ві від да є ш ся
по вні с тю, при свя чу -
єш цьо му весь свій
час, си ли, те р пін ня,
то вре ш ті� решт
отри му єш ре зуль -
тат. Він у бі ль шо с ті
ви па д ків є ус пі ш ним,
а ін ко ли на віть пе ре -
ве р шує сам се бе.

Проф ком сту де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на зав жди під три мує сво їх кра щих ак ти ві с тів.
То му за по дан ням най бі ль шої са мо вря д ної сту де нт -
сь кої ор га ні за ції уні вер си те ту Ін ну До б ро воль сь ку,
за сту п ни ка го ло ви проф ко му сту де н тів та ас пі ра н -
тів, сту де н т ку 4 ку р су ФЕ АПК, бу ло пред ста в ле но до
на го ро ди Ки їв сь ко го мі сь ко го го ло ви. 

8 ли п ня 2008 ро ку до сто ли ч ної ме рії за про си ли
та ла но ви тих хло п ців та ді в чат із ву зів Ки є ва. Ро зу м -
ни ки та ро зу м ни ці отри ма ли за від мін ні ус пі хи в на -
вчан ні та ак ти в ну гро мад сь ку ді я ль ність сти пе н дії, а
най су м лін ні ші – імен ні го дин ни ки та По дя ки Ки їв сь -
ко го мі сь ко го го ло ви Ле о ні да Че р но ве ць ко го. 

І ось, найа к ти в ні ша сту де н т ка КНЕУ, Ін на отри -
ма ла з рук на ча ль ни ка Го ло вно го управ лін ня у
спра вах сі м’ї та мо ло ді сто ли ч ної держ ад мі ні с т -
ра ції Сер гія Бе ре зе н ка По дя ку та імен ний го дин -
ник, який, ду ма є мо, від мі ряє ще не один ра ді с ний
мо мент в її жит ті.

Тож ві та є мо До б ро воль сь ку Ін ну і ба жа є мо но -
вих пе ре мог, зве р шень, а та кож сил та те р пін ня в
не ле г кій гро мад сь кій ді я ль но с ті!

Ко ж но го лі та сту де н ти КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на пі с ля на пру же но го
на вча ль но го ро ку ма ють на го ду від -
по чи ти, оздо ро ви ти ся і на бра ти ся
но вих сил на уз бе реж жі Чо р но го мо -
ря та у ма льо в ни чик ку то ч ках гір сь -
ких Ка р пат. Цей рік не став ви ня т ком
і 40 ак ти ві с тів, від мін ни ків у на вчан ні
отри ма ли мо ж ли вість ве се ло про ве -
с ти час.

Що по трі б но для чу до во го від по -
чи н ку?! Со н це, мо ре, пля ж . . .  та ве -
се ла ком па нія дру зів. Ли ше то ді
мо ж на по в но цін но на со ло ди ти ся
ти ми ра до с тя ми жит тя, які мо ж на

взя ти з по ту ж но го аре а лу роз ваг,
пред ста в ле них на оде сь ко му уз бе -
реж жі.

Пре кра с ну мо ж ли вість від по чи ти
сту де н ти КНЕУ отри ма ли за дя ки
проф спі л ці сту де н тів та ас пі ра н тів
КНЕУ та Го ло вно го управ лін ня у
спра вах сі м’ї, мо ло ді та спо р ту м.
Ки є ва.  Лю би те лі мо ря та ша ле них
від чут тів від пра ви лись у ма льо в ни -

чий ку то чок на шої кра ї ни – ма ле нь ке
мі с те ч ко За то ка.

Две рі па н сі о на ту «Ру та» го с тин но
від чи ни лись на шим сту де н там, які
про тя гом ти ж ня слу ха ли при бій, ми -
лу ва лись за хо до м со н ця, бра ли ак -
ти в ну участь у пля ж них кон ку р сах та
спор ти в них зма ган нях.   

По го да спри я ла від по чи н ку, бу ла як
на за мо в лен ня, хоч і траплялися до -

що ві дні. Вдень сту де н ти ак ти в но ку -
па ли ся в мо рі, за сма га ли під пе ку чим
со н цем, а вве че рі жит тя про до в жу ва -
лось! Ву ли ці За то ки, пе ре по в не ні му -
зи кою, роз ва га ми та ве се ли ми від по -
чи ва ю чи ми, зда ва лось, ожи ва ли.

Для лю би те лів ні ч но го від по чи н ку
тут знай шлось чи ма ло ди с ко тек, ре -
с то ра н чи ків, ні ч них клу бів.

По тра пи ли в свою ні шу і спра в ж ні

лю би те лі гу мо ру, адже що су бо ти на
них че ка ла зу стріч з уча с ни ка ми
«Comedy Club Оде са»!

Од ним сло вом, від по чи нок ви да -
в ся на сла ву! Те пер сту де н ти за -
сма г лі, по вні сил та ене р гії, мо жуть
при сту па ти до на вчан ня та но вих
зве р шень!!!

Дя ку є мо Пе р вин ній проф спі л ко вій
ор га ні за ції сту де н тів та ас пі ра н тів
КНЕУ та Го ло вно му управ лін ню у спра -
вах сі м’ї, мо ло ді та спо р ту м. Ки є ва.

Ана с та сія Ге р шун,
сту де н т ка 3 ку р су ФЕФ.

Пе р ший мі сяць лі та озна ме ну ва в ся для
сту де н тів КНЕУ ім. Ва ди ма Ге ть ма на не ли -
ше по ча т ком се сії, а  ще й ту р ні ром з мі ні� -
фу т бо лу за ку бок проф ко му се ред сту де н -
тів. Ор га ні за то ром ту р ні ру ви сту пив но во -
об ра ний го ло ва ко мі сії з спо р ту та ту ри з му
проф ко му Ві та лій Ко са ре н ко та сту дент 5�го
ку р су кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту
Ігор Ко р ман. 

У ту р ні рі бра ли участь 8 ко манд, які бу ли
роз ді ле ні на дві гру пи.

Гру па А: Гру па В:
«Ста н дарт» «Три  се ме р ки»
«Ро тор» «БА ИЛ ЛИ»
«United» «Ке ды»
«Prime» «Tristania»
Ко ж ний по єди нок ту р ні ру був на по в не ний

жа гою до пе ре мо ги, не по сту п ли ві с тю на
най меншо му кла п ти ку по ля,  зли вою кра си -
вих го лів та не по вто р них ком бі на цій. Емо ції
на по лі пі ді грі ва ли вбо лі ва ль ни ки, які па л ко
під три му ва ли свої ко ман ди, що ще бі ль ше
на ди ха ло гра в ців.

За ре г ла ме н том ту р ні ру з ко ж ної гру пи
ви хо дить по дві ко ман ди, які по сі ли пе р ше
та дру ге мі с ця. У пер шо му пів фі на ль но му
по єди н ку ко ман да «Ста н да р т » ( ми ну ло рі ч -
ний че м пі он) по сту пи лась ко ман ді
«Tristania», а в дру го му пів фі на лі ко ман да
«Ке ды» у се рії пе на ль ті пе ре мо г ла ко ман ду
«Prime».

Тре тє мі с це ро зі гру ва ли  ко ман ди «Ста н -
дарт» і «Prime». Жо д на  не хо ті ла по сту па -
тись, то му гра ли обе ре ж но – від за хи с ту.
Ос но в ний час ма т чу за кін чи в ся вні чию, і ко -
ман дам до ве ло ся про би ва ти пе на ль ті. У се -
рії се ми ме т ро вих у від по ві да ль ний мо мент
го л кі пер ко ман ди «Ста н дарт» від бив удар і
при ніс ко ман ді пе ре мо гу з ра ху н ком 2:1.

У фі на лі зу стрі ли ся
«Ке ды» та «Tristania». Ко -
ман да «Ке ды» з пе р ших
хви лин за хо пи ла іні ці а ти -
ву у ма т чі, ство рю ю чи
один за од ним го льо ві
мо ме н ти бі ля во ріт су пе -
р ни ка. Ак ти в ність на по лі
та не ймо ві р не ба жан ня
пе ре мо г ти при не с ло ко -
ман ді «Ке ды» пе ре мо гу у
фі на лі над «Tristania» з
ра ху н ком  4:1. Слід за -
зна чи ти, що «Ке ды» за -
слу же но ви гра ли ту р нір,
адже жо д но го ра зу не
про гра ли і у ко ж но му ма -
т чі  де мон стру ва ли че м -
пі он сь ку гру.

При зе ри ту р ні ру бу ли на го ро дже ні ме да -
ля ми, гра мо та ми від ре к то ра КНЕУ ім. Ва ди -
ма Ге ть ма на А. Ф . Па в ле н ка та цін ни ми при -
за ми від Пе р вин ної проф спі л ко вої ор га ні за -
ції сту де н тів.

Пе ре мо жець ту р ні ру – ко ман да «Ке ды»  –
отри ма ла го ло вний приз – ку бок проф ко му.

На жаль, фу т бо ль не свя то на по лі КНЕУ
ім. Ва ди ма Ге ть ма на за кін чи лось, але уча с -
ни ки та гля да чі з не те р пін ням че ка ти муть
на сту п ні по єди н ки за  ку бок проф ко му.

Оле к сій СТРО КАЧ,
сту дент 7 гру пи ІІ ку р су
кре ди т но� еко но мі ч но го

фа ку ль те ту.

Оздо ро в лю є мось ра зом з проф ко мом

ФФФФуууу   тттт   ббббоооо   лллльььь   нннн іііі   пппп ррррииии   сссстттт рррр аааа   сссс   тттт іііі
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Кре ди т но� еко но мі ч ний фа ку -
ль тет уміє не тіль ки ус пі ш но та
які с но на вча ти ся, але й не менш
ре зуль та ти в но про во ди ти своє
до звіл ля. Жит тя сту де н тів на -
шо го фа ку ль те ту не бу ло б та -
ким ці ка вим, як би не ак ти в на
участь у куль ту р но му жит ті уні -
вер си те ту. Тво р ча ат мо с фе ра,
без пе ре р в ні ре пе ти ції, емо цій -
на на пру же ність, під го то в ка
свя т ко вих за хо ді в, і, на ре ш ті,
кон це р ти, ви сту пи, кон ку р си,

не за бу т ні опле с -
ки за лу! Спра в ді,
ба га то від бу лось
куль ту р них по дій
на на шо му фа ку -
ль те ті у ми ну ло му
на вча ль но му ро -
ці, але  за раз хо -
четь ся ство рю ва -
ти щось бі ль ше.

Роз по чав ми ну -
ло рі ч ну ес та фе ту
куль ту р них по дій
уні вер си тет сь кий
во ка ль ний кон -
курс „Му зи ч на
фе є рі я», де сту -

де н т ки 1 ку р су гі д но пред ста ви -
ли фа ку ль тет і, по ка за в ши ви со -
ку ви ко нав сь ку май с те р ність,
здо бу ли при зо ві мі с ця. 

Не про хо ди ли по за на шою
ува гою й улю б ле ні сту де нт сь кі
свя та, та кі як День Св. Ва ле н ти -
на, 8 бе ре з ня та ін ші, до ор га ні -
за ції яких про ф бю ро та куль ту р -
на ко мі сія фа ку ль те ту та кож під -
хо ди ли кре а ти в но.

А наве с ні по ча ла ся спра в ж ня
тво р ча спе ка на фа ку ль те ті...

Спо ча т ку всім ві до мий фе с ти -
валь Сту де нт сь кий БУМ, де, як
за в ше, КЕФ у пе ре мо ж цях. Ство -
ри в ши спра в ж нє шоу в сти лі 30�х
ро ків, ми за во ю ва ли по че с не 3
мі с це. Все це дя ку ю чи дру ж ній
та ла но ви тій ко ман ді та го ло вно -

му ре жи се ру і по -
ста но в ни ку Лю д ми лі
По но ма ре н ко.

Од ра зу пі с ля БУ -
Му по ча лась під го -
то в ка до най го ло в -
ні шо го свя та ба н кі -
рів – Дня Фа ку ль те -
ту Ба н ків сь кої спра -
ви. Зно ву всі тво р чі
си ли ско н це н т ро ву -
ють ся і пред ста в ля -
ють „ко с мі ч не шо у»,
де ви сту па ю чі сту -
де н ти пе ре тво ри -
лись на іно пла не -
тян. І та ко го між пла -
не т но го свя т ку ван ня Дня ба н кі -
ра у нас ще не бу ло.

Не прой ш ло і де кі ль кох днів, як
на сце ні кон це р т но го за лу зно ву
наш фа ку ль тет. Цьо го ра зу впе р -
ше про во дить ся роз ва жа ль ний
кон курс „Мі с тер КЕФ», який від бу -
в ся з іні ці а ти ви го ло ви про ф бю ро
КЕФ По зня ка Юрі я. Ма су по зи ти в -
них вра жень цей за хід за ли шив як
у гля да чів, так і в уча с ни ків.

Мо ж на ще ба га то пи са ти про
на ші тво р чі до ся г нен ня, та хо -

четь ся по дя ку ва ти всім кре а ти в -
ним і та ла но ви тим сту де н там,
які все це ство рю ють, усім спо н -
со рам та ке рі в ни ц т ву фа ку ль те -
ту за під три м ку та до по мо гу в
ор га ні за ції свят. І на цьо му ми не
зу пи ня є мось, щи ро за про шу є -
мо всіх до нас при єд ну ва тись.

Іри на Вер хо вод, 
сту де н т ка 2 ку р су,

Го ло ва куль ту р ної ко мі сії КЕФ.

ККККууууллллььььттттуууурррр ннннаааа   ккккоооо мммміііі сссс ііііяяяя   нннн аааа   ссссттттоооорррр оооожжжж іііі   дддд оооозззз вввв іііі лллллллляяяя

Ось і на став до в го очі ку ва ний
ве ре сень, по ра по ча т ку на -
вчан ня та проф спі л ко вої ді я ль -
но с ті на кре ди т но� еко но мі ч но -
му фа ку ль те ті. Вже з пе р ших
днів на вчан ня проф ком кре ди -
т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту
роз по чав ак ти в ну ро бо ту у ла -
вах на ших пер шо ку р с ни ків.
Пер шо го ве ре с ня на уро чи с то -
му вру чен ні за лі ко вих кни жок
ви сту пив го ло ва проф ко му
КЕФ Юрій По зняк. Він озна йо -
мив на ших по ча т ко вих сту де н -
тів із ді я ль ні с тю ко мі сій проф -
ко му на фа ку ль те ті та при ві тав
пер шо ку р с ни ків із ус пі ш ним
всту пом на наш фа ку ль тет. На
уро чи с тій зу cтрі чі з пе р шим ку -
р сом го ло ва проф ко му кре ди т -
но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту
озна йо мив сту де н тів із осо б -

л и  в о  с  т я  м и
ус пі ш ної ро -
бо ти на шої
ко ман ди, з
пе р с пе к ти -
ва ми ак ти в -
ної та про ду -
к ти в ної уча -
с ті у проф -
спі л ко вій ді -
я ль но с ті фа -
к у  л ь  т е  т у .
К о  м а н  д і
п р о ф  к о  м у
на шо го фа -
ку ль те ту ду -
же при єм но,
що до лав

кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку -
ль те ту всту пи ли сту де н ти, ко т -
рі та ла но ви ті не тіль ки у на -
вчан ні, але й у
спо р ті, тан цях,
му зи ці і які з
ра ді с тю го то ві
з а  х и  щ а  т и
честь фа ку ль -
те ту як на уні -
вер си тет сь ких,
так і на між ву -
зів сь ких зма -
ган нях. Ми
зав жди ра ді
сту де н там, які
хочуть ста ти
а к  т и  в і  с  т а  м и
п р о ф  к о  м у
КЕФ. Проф ком
на шо го фа ку -

ль те ту ці нує  кожного ак ти ві с та
і зав жди го то вий до по мо г ти
сту де н там кре ди т но� еко но мі ч -
но го фа ку ль те ту у будь� яких
пи тан нях, що сто су ють ся на шої
проф спі л ко вої ді я ль но с ті та
обо в’я з ків. Тож, ша но в ні пер -
шо ку р с ни ки, проф ком КЕФ ба -
жає вам ус пі хів у на вчан ні і за -
про шує у ла ви ак ти ві с тів на шо -
го фа ку ль те ту! Ми зав жди ра -
ді усім сту де н там, які ба жа ють
зро би ти свій вне сок в ус пі ш ну
ді я ль ність проф ко му кре ди т -
но� еко но мі ч но го факу ль те ту. 

Ві кторія Ме ль ник,
сту де н т ка 

3 ку р су КЕФ,
Го ло ва ор га ні за цій ної ко мі сії

проф ко му КЕФ.
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Шляхи становлення

Ось і роз по ча ло ся на вчан ня, а
ра зом із тим, пі с ля не ве ли ч кої
пе ре рви на ка ні ку ли, про до в -
жи ла свою ро бо ту оздо ро в ча
ко мі сія проф ко му кре ди т но� -
еко но мі ч но го фа ку ль те ту.
Чле�нам ко мі сії при єм но, що
за вдя ки під ви ще но му рі в ню по -
ін фо р мо ва но с ті сту де н тів на -
шо го фа ку ль те ту, яку про во -
дить ко ман да проф ко му КЕФ,
кі ль кість ба жа ю чих від ві ду ва ти
про фі ла к то рій на шо го уні вер -
си те ту не впин но зро с тає, адже
са ме тут сту де н ти кре ди т но� -
еко но мі ч но го фа ку ль те ту мо -
жуть отри ма ти ви со ко які с не та
сер ти фі ко ва не ха р чу ван ня, які -
с ну ме ди ч ну до по мо гу та на би -
ра ти ся сил про тя гом на вча ль -
но го ро ку. Ва р то за зна чи ти, що
на ші сту де н ти вже ви шу ку ють ся
у чер гу, щоб за пи са ти ся до
про фі ла к то рію, який ми вва жа -
є мо го р ді с тю уні вер си те ту. Ме -
ні ду же при єм но, що сту де н ти
КЕФ дій с но за до во ле ні по слу -
га ми про фі ла к то рію і все ча с ті -
ше за да ють за пи тан ня: «А ко ли
мо ж на ще за пи са тись?». Оздо -
ро в ча ко мі сія кре ди т но� еко но -
мі ч но го фа ку льте ту ви сло в лює
по дя ку усім спів ро бі т ни кам

про фі ла к то рію КНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на за ту ве ли че з ну
до по мо гу, яку во ни на да ють на -
шим сту де н там та ба жає їм ус -
пі хів у ва ж ли вій та від по ві да ль -
ній ро бо ті. Са ме за вдя ки то му,
що проф ком КЕФ в пе р шу чер гу
при ді ляє ува гу пер шо че р го вим
по тре бам на ших сту де н тів, ко -
жен ба жа ю чий мо же від ві да ти
про фі ла к то рій та отри ма ти кон -
су ль та цію в оздо ро в чій ко мі сії
проф ко му кре ди т но� еко но мі ч -
но го фа ку ль те ту. Усі ба жа ю чі
мо жуть отри ма ти на шу ко н та к т -
ну ін фо р ма цію на сте н ді проф -
ко му КЕФ, який зна хо дить ся на
6 по ве р сі 3�го ко р пу су. Тож,
ша но в ні сту де н ти, ко мі сія
проф ко му з пи тань оздо ро в -
лен ня сту де н тів кре ди т но� еко -
но мі ч но го фа ку ль те ту че кає на
вас.

Ан д рій Ко валь,
сту дент 4�го ку р су,

Го ло ва оздо ро в чої ко мі сії
проф ко му КЕФ.

Вікторія Ме ль ник,
сту де н т ка 

3 ку р су КЕФ,
Го ло ва ор га ні за цій ної ко мі сії

проф ко му КЕФ.
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Од но го ве чо ра, тре ну ю чись
на ста ді о ні, я по ба чив, як гру па
вже не мо ло дих лю дей бі га ла
по зе ле но му по лю. Во ни гра ли
у фу т бол з мо ло де чим за взя т -
тям, ене р гій но бо ро лись за
м’яч на ко ж но му кла п ти ку по -
ля, гра ли в пас в один до тик,
ро зі гру ва ли ком бі на ції «сті н -
ка», за ве р шу ва ли на ві с ні по да -
чі м’я ча  ефе к т ни ми уда ра ми
го ло во ю. Се ред цих гра в ців я
впі з нав де ка на на шо го фа ку ль -
те ту М.І . Ди бу. Із за до во лен -
ням до ди ви в шись до кі н ця гру
ви кла да чів  на шо го уні вер си -
те ту ( як по тім з’я су ва лось), я
по ці ка ви в ся у М.І . Ди би йо го
ста в лен ням до спо р ту:

– Ми хай ле Іва но ви чу, ска жу
від ве р то: я вра же ний ва шою
грою і фі зи ч ною під го то в ко ю.
Ска жіть, будь� ла с ка, що для Вас
спорт  вза га лі і фу т бол зо к ре ма?

– По �пе р ше, спорт – це здо ро в’я
лю ди ни, здо ро в’я на ці ї. Фу т бол –
гра ко ле к ти в на, яка згу р то вує лю -
дей. По �дру ге, лю ди на мо же від да -
ва ти пе ре ва гу яко мусь окре мо му
ви ду спо р ту, і це до б ре. У нас в уні -
вер си те ті пре кра с на спор ти в на ба -
за, осо б ли во фу т бо ль не по ле. Для
ме не осо би с то ду же при єм но по бі -
га ти там пі с ля ро бо чо го дня, по гра -
ти у фу т бол, що ми і ро би мо ко ж но -
го по не ді л ка й че т ве р га. У ці дні на
по лі гра ють в ос но в но му ви кла да чі
та ас пі ра н ти.

— За нят тя спо р том до по ма га -
ють Вам у жит ті та в ро бо ті?

— Зви чай но. Це – не від’ єм на ча с -
ти на мо го жит тя. Спорт змі ц нює лю -
ди ну фі зи ч но і зве ли чує мо ра ль но.

– При га дай те, будь� ла с ка, ку -

р йо з ний ви па док, який ста в ся з
Ва ми на фу т бо ль но му по лі.

– Вся ке тра п ля лось. То рік, на при -
клад, і я, і Во ло ди мир Ки ри ло вич
(В.К.Хлі в ний — де кан фі нан со во� -
еко но мі ч но го фа ку ль те ту – авт.) хо -
ди ли де який час з ко ві нь ка ми че рез
тра в ми, оде р жа ні на по лі. Але жит тя
три ває, все за го ї лось. Спорт – бо -
ро ть ба, азарт, ви ки дан ня ад ре на лі -
ну. Вже й за бу лось, що зв’я з ки в но -
зі бу ли по рва ні. Го ло вне – за раз є
мо ж ли вість зно ву ви бі г ти на по ле.

– Ва ші по ба жан ня сту де н там
що до за нять спо р том?

– Я зав жди під три мую сту де н тів,
які за йма ють ся спо р том, адже й
сам по єд ную на вчан ня, ро бо ту,
спорт. Як що сту дент у щіль но му на -
вча ль но му про це сі зна хо дить час і
мо ж ли вість по бі га ти з м’я чем, за -
йня тись гі м на с ти кою, по пла ва ти чи
про с то ро зі м’я тись на ста ді о ні, зна -
чить і на вча ти меть ся він кра ще.
Спорт ро бить лю ди ну здо ро вою, та -
кою, яка по трі б на су с пі ль с т ву.     

Оле к сій СТРО КАЧ,
сту дент 7 гру пи 2 ку р су 
кре ди т но� еко но мі ч но го

фа ку ль те ту. 
Фо то Ве ро ні ки ПО ДШИ ВА ЛО ВОЇ,

сту де н т ки  7 гру пи 2 ку р су 
кре ди т но� еко но мі ч но го

фа ку ль те ту.

Ан д рій Ко валь,
сту дент 4�го ку р су,

Го ло ва оздо ро в чої ко мі сії 
проф ко му КЕФ.

Вікторія Ме ль ник,
сту де н т ка  3 ку р су КЕФ,

Го ло ва ор га ні за цій ної ко мі сії
проф ко му КЕФ.
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Cпортивні пристрасті

Спро сив
не ско ль ких
сво их зна -
ко мых о
Halloweenе,

я по ня ла: все, что бо ль шая их часть
зна ет об этом пра з д ни ке со с то ит
из «31 ок тя б ря  кто� то во с к ре са е т,
на ве р ное ду хи …и ты к ву зо вут
Джек», поэто му  пред ла гаю на чать
с кра т ко го эк с ку р -
са в ис то ри ю.
П р а  д е  д у  ш  к о й
Halloweenа был
ке ль т с кий пра з д -
ник Са м хэйн
(Samhain). Ке ль -
ты же счи та ю т ся
б л и  ж а й  ш и  м и
род с т вен ни ка ми
ски фов, ко то рые
пе ре ко че ва ли на
за пад и осе ли на
те р ри то рии Га -
лии и Бри та н с ких
ос т ро вов. Ке ль -
ты при да ва ли
бо ль шо е зна че -
ние всем пе ре -
ме нам, на при мер, сме не дня с
но чью, жи з ни – сме р тью, но в осо -
бен но с ти сме не од но го пе ри ода
го да дру гим. Они де ли ли год на
ле тнее и зи м нее вре мя. Ка ж дая
часть го да име ла сво е го бо га. В
зи мнее вре мя бог со л н ца на хо ди л -
ся в пле ну у бо га тьмы — Со у и на —
вла с те ли на мё р т вых и кня зя тьмы.
Пе ре хо дом из ле т не го пе ри ода к
зи м не му бы ла ночь с 31 ок тя б ря на
1 но я б ря. Ке ль ты счи та ли, что в эту
ночь от к ры ва ю т ся две ри те м но го
ми ра, и оби та те ли ада при хо дят на
зе м лю, «при о с та на в ли ва е т ся но р -
ма ль ное вра ще ние Все лен ной,
вре мен но ис че за ют гра ни цы ме ж ду
ес те с т вен ным и све р хе с те с т вен -
ным, ма ги че с кие две ри от к ры ва ю т -
ся, и все бо же с т вен ные со з да ния и
ду хи ме р т вых сво бо д но пе ред ви га -
ю т ся в ми ре жи вых лю дей» (Па т рик
Мак Кейн. Ке ль т с кая ми фо ло гия).
Та к же Са м хэйн был днём по ми на -
ния всех уме р ших, ко то рые спу с ка -
лись про ве дать сво их род с т вен ни -
ков, по это му для пред ков го то ви -
лось уго ще ние и за жи га лись све ти -
ль ни ки, ко то рые осве ща ли им путь

в наш мир. Имен но это по ло жи ло
на ча ло за жи гать на Хэ л ло у ин све чи
в ты к вах. Ду хи мо г ли при ни мать
ра з ные об ли чия, злые ду хи при ни -
ма ли об лик жи во т ных, а са мые опа -
с ные ста но ви лись ко та ми. По сле
за во е ва ние ри м ля на ми ке ль тов в
ис то рии это го пра з д ни ка про и зо ш -
ли не кие пе ре ме ны. Ри м ля не c 31о -
к тя б ря на 1 но я б ря  пра з д но ва ли

День По мо ны – бо ги ни ра с те ний,
си м во лом ко то рой бы ло яб ло ко,
вот по че му на Хэ л ло у ин так мно го
игр с яб ло ка ми . Сле ду ю щей сту пе -
нь кой в ис то рии Хэ л ло у и на бы ло
утве р ж де ние Па пой Бо ни фа ци ем
IV 1 но я б ря Днем Всех Свя тых — All
Hallows Even, ко то рый по зже со к ра -
ти л ся до Halloween. Та к же су ще с т -
ву ет дру гая ве р сия:
про и с хо ж де ния сло ва
Halloween от сло ва
Helavinn или Helavind
(Helа — «Хе ли», Хель —
ге р ма н с кая бо ги ня сме -
р ти, её имя пе ре во ди т -
ся как «бе з д на», «ад»).
Си м во лом Хэ л ло у и на
ста ла све тя ща я ся ты к -
вен ная го ло ва, ис то рия
ко то рой не ме нее ин те -
ре с на, чем ис то рия са -
мо го пра з д ни ка. В двух
сло вах, жил� был в Ир -
ла н дии че ло век по про -
зви щу Джек� ску пец, ко -
то ро му уда лось пе ре хи -
т рить са мо го дья во ла.
Ка ким об ра зом? По об -

едав с ним, Джек не за хо тел пла -
тить за обед и по про сил дья во ла
стать мо не т кой, сам же ре шил при -
пря тать мо не т ку в ка р ман, где ле -
жал се ре б ря ный кре с тик. Дья во лу
уда лось до го во рить ся с Дже ком, но
по сле сме р ти по сле д не го тот от ка -
за л ся брать его к се бе в ад, опа са -
ясь оче ре д ных уло вок. Бог же не
мог взять его к се бе из� за гре ш ной
жи з ни, ко то рую тот вел на зе м ле.
Ре ше но бы ло от п ра вить Дже ка в
бе с п ро с ве т ную ночь с од ним един -
с т вен ным уго ль ком, ко то рый он по -
ста вил в пу с тую ты к ву, от ку да и по -
шла тра ди ция «фо на ря из ты к вы».
Еще один ат ри бут Halloweenа — об -
ряд «Trik or trak», о нем знаю все,
так что по еха ли да ль ше …   На этот
пра з д ник при ня то устраивать со с -
тя за ния с яб ло ка ми, ра с с ка зы вать
стра ш ные ис то рии, пе ре оде вать ся
в ду хов и га дать. Спе ци а ль но для
де ву шек, приводим од но го из га да -
ний: бро са ем в ко с тер два ка ш та -
на, ес ли го рят ря дом, то в от но ше -
ни ях с лю би мым бу дет мир, со г ла -
сие и лю бовь, ес ли же ра с ка тя т ся,
то … мы в га да ния не ве рим). С тем
что та кое Halloween, мы ра зо б ра -
лись, как его от п ра з д но вать ре -
шать вам… а мы об этом позже на -
пи шем.

Оль га Ку ли ц каЯ, 
сту де н т ка 2 ку р са КЭФ.

По здра в ляю всех нас с «про фес си о на ль ным» 
пра з д ни ком! С Halloween�ом!!!

Цікаво

Кіноманія

Что ждет нас впе ре ди? Ощу ще -
ни ем чув с т ву ешь ды ха ние без ме р -
но го, по дт ве р ж дая то, что мы в
пле ну об сто я тельств. И будь  то
му зы кант, ре жи с сер, до к тор, по -
ли тик, пи са тель или кто� то еще,
или про с то обы к но вен ный не -
обык но вен ный че ло век, все ра в но
об сто я те ль с т ва, слу чай вли я ют на
всю по сле ду ю щую жизнь че ло ве -
ка, ос та в ляя при этом ес ли не ку -
со ч ки не от ъ е м ле мо го ви та ль но го,
то хо тя бы след во с по ми на ни я. И
та кие слу чай ные со бы тия ино г да
фо р ми ру ют ра з ви тие, а ча ще все -
го на пра в ле ние ду ши, с по мо щью

ко не ч но же кри те ри ев и ас со ци а -
ти в ных мы с лей, ко то рые мозг фо -
р ми ру ет впо след с т ви и. Та кой вы -
бор при во дит или к оса д ку, или к
по зи ти ву. В пе р вом слу чае это ча -
с то при во дит к су и ци дам, в мя г -
ком слу чае — к не ве рью в се бя,
что то же име ет свои по след с т ви я.
Оса док ста но вится зо ло том то ль -
ко то г да, ко г да яв ля е т ся са мим
со бой и в то же вре мя по зи ти вом.
Но и это не все гда по мо га ет. Во з -
мо ж но, здесь мо жет по мочь лю -
бовь и со с т ра да ни е, но и они
иногда ни че го не из ме няют, по -
ско ль ку вы бор, сделанный

раньше, мо жет вко ре ни т ься в сам
про цесс со с то я ния� ды ха ни я. И из -
ме нить что� то мо жет быть
по чти не во з мо ж но, по ско ль -
ку та кой че ло век лю бые су ж -
де ния, пусть да же они са мые
све т лые и до б рые, ис по ль зу -
ет для на ко п ле ния сво е го
пес си ми з ма. По сле че го ста -
но вят ся ва ж ными де та ли, ко -
то ры ми яв ля ю т ся жи з нен ные
об сто я те ль с т ва. И имен но
та кие  ба на ль ные со бы тия
мо гут стать как клю чом, так и
зам ком к две ри без ме р но го,
к пе нию ду ши, к тан цу жи з ни,

к при ко с но ве нию ти ши ны, вы хо дя -
щей за пред елы Все лен ной.

Ни ко лай Ка ни нец,
студент 2�курса 

ФЭ У.

ННННаааа ееее ддддииии ннннееее   ссссоооо   вввв ссссееее ммммииии
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Як чу до во, що Ви за гля ну ли на
цю сто рі н ку, адже я хо чу де що за -
пи та ти: Ви ні ко ли не бу ли на ар -
хе о ло гі ч них роз ко п ках? Ні?! Як же
ба га то Ви втра ти ли! Осо б ли во,
як що роз ко п ки про хо дять на Мо -
лю хо во му Бу г рі під ке рі в ни ц т вом
Те тя ни Ми ко ла ї в ни Не ра де н ко –
ка н ди да та іс то ри ч них на ук, про -
фе сій но го ар хе о ло га. Ве се ле
жит тя в па ла т ці, ду ше в ні пі с ні бі -
ля во г ни ща, за па ш ний аро мат
польо вих кві тів, об ря ди свя т ку -
ван ня Іва на Ку па ла і, на ре ш ті, ра -
дість від зна хо джен ня ва ж ли во го
ка мі н ця або шма то ч ка ке ра мі ки –
все це ро бить        ко жен день на си -
че ним і не за бу т нім. Ін ши ми сло -
ва ми, Ви мо же те не ли ше бу к ва ль -
но до то р к ну тись до ти ся чо лі т ньої
іс то рії, а й кла с но від по чи ти...
Цьо го лі та в екс пе ди цію по тра пи -
ла і я. Чо му са ме ці дні ста ли не -
за бу т ні ми для ме не, роз ка жу в кі -
ль кох сло вах, хоча у кі ль кох, на -
пе в но, не вий де.

Роз ко п ки про во ди лись у Чер ка сь -
кій об ла с ті бі ля се ла Но во се ли ця Чи -
ги рин сь ко го ра йо ну. І хо ча нас
центра лі зо ва но ту ди від во зи ли, ми
трі ш ки за блу ка ли. Проте ді с та лись
мі с ця роз ко пок як раз під обі д. Хі ба
мо ж на бу ло по ду ма ти, що в польо -
вих умо вах мо ж ли во зго ту ва ти та кий
сма ч ню чий борщ! А ще й спра в ж ній
ко за ць кий ку ліш: та ко го на віть вдо -

ма не ску ш ту єш. Вза га лі го ду ва ли
нас там не ймо ві р но сма ч но. Од ра зу
ж по обі ді схо ди ли на рі ч ку, яка зна -
хо ди лась за 10 хви лин від на шо го
та бо ру. 

На сту п но го дня за ки пі ла ро бо та.
Роз ко п ки по чи на лись од ра зу пі с ля
сні да н ку, десь о 8 го ди ні. Але по ві р -
те, влі т ку на при ро ді до в ше спа ти
вам і са мим не за хо че ть ся. Ро бо та
ці ка ва, тим бі ль ше, що ви ко ну єш її в
кла с ній ком па ні ї. А са ме: нас зі бра -
ло ся бли зь ко 30 шко ля рів і сту де н тів
з рі з них ку то ч ків Укра ї ни. Ко ж но го
ра зу ви ко пу ва ли жме ні кі с то чок, ке -
ра мі ки, по оди но кі кре м ні є ві скре б ки
і ква р ци ти нео лі ти ч но го пе рі оду. Ко -
ж но го дня на го ро джу ва лась лю ди -
на, яка роз ко па ла «зна хі д ку дня».
Пра цю ва ли, не вто м лю ю чись. Тим
бі ль ше, що ма ли змо гу пе ре по чи ти
і під крі пи тись під час ра н ко вої пе -
ре рви. 

До ре чі, не мо жу по ска р жи тись на
ві ді рва ність на шо го та бо ру від ци ві -
лі за ції, адже за будь� чим не об хід -
ним ми на ві ду ва лись у сіль сь кий ма -
га зи н чик. Олег там на ку пив ба га то
шту чок для ри ба л ки (у ві ль ний час
без про блем мо ж на і по ри ба ли ти в
рі ч ці). Ще в се лі ми без зу силь ку пи -
ли сві жо го до ма ш ньо го мо ло ка.

Бу ли дні ще більш на си че ні, ніж ін -
ші. Один з та ких трапився, ко ли ме -
не, Юлю і ще двох шко ля рів при зна -
чи ли чер го ви ми на ку х ні. Він по ча в ся

зна ч но ра ні ше зви чай но го, ко ли кі -
ль ка від чай дух (я в їх чи с лі) вста ли о
4:30, щоб зу стрі ти сві та нок. Зе м ля
бу ла всте ле на ту ма ном і осві че на
ди в ним пе ред сві та н ко вим сві т ло м.
Ми пі ш ли да ле ко за рі ч ку до лі со вої
сті ни, де ле жа ли се ред кві тів і ко лос -
ся, очі ку ю чи, ко ли со н це під ні меть ся
з�за де рев. По ве р ну в шись у та бір,
ми з Юлею вча с но за йня ли по ст чер -
го вих. День чер гу ван ня – осо б ли -
вий. З од но го бо ку, важ ко, адже на
то бі ве ли ка від по ві да ль ність сма ч но
на го ду ва ти весь та бір. А з ін шо го,
ду же ці ка во, то му що ти зві ль ня є ш ся
від ро бо ти на роз ко п ках, про те ма -
єш зо всім ін ший гра фік на весь день. 

З по го дою нам під фа р ти ло. Тож
ми хо ди ли ку па тись на рі ч ку по 2�3
ра зи на день. Шу ка ю чи там без лю д -
ні мі с ця, мо ж на бу ло по ба чи ти ба га -
то пре кра с но го бі ло го ла тат тя. А як -
що хтось по лю б ляє більш ек с т ре ма -
ль ний від по чи нок, то не про бле ма
по ст ри ба ти в во ду з та р за н ки. 

Бу ду чи на Че р ка щи ні, не мо ж на
бу ло за бу ти про її ба га ту куль ту р ну
спа д щи ну. Тож в най бли ж чий ви хі д -
ний скі фи по їха ли на екс ку р сію в
сто ли цю ге ть ман сь кої дер жа ви Чи -
ги рин. По сні да ли ми на Зам ко вій го -
рі, з якої від кри ва єть ся чу до вий кра -
є вид на не ве ли ке га р не мі с те ч ко і
ліс. Від ві да ли му зей Бог да на Хме ль -
ни ць ко го. За їха ли і в се ло Су бо тів, у
це р к ву Бог да на Хме ль ни ць ко го, зо -

бра жен ня якої будь� хто мо же по ба -
чи ти на зво ро ті п’я ти гри в не вої ку пю -
ри. 

З Су бо то ва до та бо ра про гу ля ли -
ся під до щем, який за кін чи в ся, як
тіль ки ми, мо к рі, го ло дні і вто м ле ні,
але ща с ли ві, ді с та ли ся зна йо мо го
нам се ла. Па м’я та ю чи, що на но сі
бу ла ніч Ку па ла, ді в ча та од ра зу
спле ли чу до ві ві н ки, щоб зго дом
здій с ни ти по кла дан ня ві н ків на во ду.
Пі с ля ве че рі роз по ча ло ся за хо п лю -
ю че свя т ку ван ня. Зі бра в ши всіх на -
вко ло во г ни ща, Ві та лій Оле к са н д ро -
вич При мак – ке рі в ник на шо го за го -
ну і най за в зя ті ший ар хе о лог екс пе -
ди ції – спро бу вав опи са ти ха ра к тер
ді в чат по ви гля ду їх ніх ві н ків. І му шу
ска за ти, в якійсь мі рі йо му це вда ло -
ся. До че ка в шись те м ря ви, гу р том
пі ш ли до рі ч ки, слу ха ю чи по до ро зі
мо то ро ш ні роз по ві ді про по шук кві т -
ки па по ро ті. Іс нує ба га то ва рі а цій
об ря до вих дійств на Іва на Ку па ла.
Ми об ра ли най ці ка ві ші. Так, пі с ля
то го, як ві н ки уже зна хо ди лись у во -
ді, хло п ці від ва ж но по ст ри ба ли за
ни ми. Зві с но ж, не із зви чай ної че м -
но с ті. Про с то той, хто вга дав, якій ді -
в чи ні на ле жить ви тя г ну тий ним  ві -
нок, отри му вав по ці лу нок від вла с -
ни ці, а во на в об мін зно ву вдя га ла
свою го ло вну при кра су. По ве р ну в -
шись, ді в ча та на рва ли кро пи ви і по -
ло с ко та ли нею хло п ців, ко ли во ни
на ма га лись зі рва ти всі цу ке р ки з де -

ре ва Ку па ла. Та кож ми спа ли ли со -
ло м’я ну Ма ре ну і роз ве ли яс к ра ве
во г ни ще, че рез яке стри ба ли всю ніч
(при най м ні по ло ви ну). Ну а по тім ді -
в ча та до ра н ку спі ва ли ме ло дій них
укра ї н сь ких пі сень...

Зра н ку від си па лись, про те бу ла
чу до ва на го да по зай ма тись йо го ю.
Як ви яви лось, од на з уча с ниць екс -
пе ди ції, На та ля – чу до вий ін стру к -
тор з ці єї спра ви. Та ке за нят тя се -
ред при ро ди те п лим лі т нім ра н ком
в ото чен ні дру зів – од не за до во -
лен ня.

Мо ж на зга ду ва ти ще ба га то чу до -
вих ре чей, які тра п ля ли ся з на ми на
роз ко п ках. Але най кра ще в па м’я ті
від би ва ють ся при ві т ні по смі ш ки уча -
с ни ків екс пе ди ції, адже спі ль на пра -
ця не аби як нас згу р ту ва ла. Зви чай -
но ж, і ре зуль та ти на шої ро бо ти ма -
ли ве ли че з не зна чен ня для Те тя ни
Ми ко ла ї в ни, яка вже п’ят на д цять ро -
ків до слі джує по се лен ня до би нео лі -
ту та ене о лі ту (дру га по ло ви на V –
по ча ток дру гої чве р ті III ти ся чо літ тя
до н.е.) на Мо лю хо во му бу г рі в за -
пла ві р. Тя с мин. В 1999 ро ці Те тя на
Ми ко ла ї в на на ос но ві най цін ні ших
пред ме тів, роз ко па них шко ля ра ми і
сту де н та ми, ство ри ла зра з ко вий
му зей при за кла ді осві ти «Ту ризм і
крає знав с т во».

При єд нуй тесь, дру зі! Обо в’я з ко во
при хо дь те в «Скі фи» за де та ль ною
ін фо р ма ці єю що до на сту п ної лі т ньої
по їз д ки. Тож про по ную і вам за лу чи -
тись до роз ви т ку ар хе о ло гі ч ної
спра ви в Укра ї ні. Адже во на то го ва -
р та. І ви та кож...

Бру н че н ко Бог да на, 
сту де н т ка 2 ку р су КЕФ.

Се ред ту ри с ти ч них те н де н цій в
око най бі ль ше впа дає те, що рі з ко
збі ль ши ла ся кі ль кість ак ти в них сту -
де н тів, го то вих са мо стій но ве с ти
не ка те го рій ні по хо ди. Зо к ре ма, свої
пе р ші ма р ш ру ти ор га ні зу ва ли Ма -
ри на По лі щук, Юлія Че р ві нь ка, Оле -
к сандр Іва нов, Те тя на Бог да нець,
Сер гій Го ло ва ць кий, Ан тон Бе ре зяк,
Ми ро с ла ва За єць. Більш до сві д че ні
Ро ман Ко р ни люк, Га ли на Са м чук,
Ан д рій Ата ма не н ко і, зви чай но ж,
наш не змін ний ме то дист Олег Дре -
га ло вла ш то ву ва ли се р йо з ні гір сь кі
по хо ди.  До сить не зви чай ним ви -
яви лась гео гра фія ма н д рі вок. Май -
же не бу ло по їз док до та ких тра ди -
цій них мекк укра ї н сь ко го ту ри з му
як, на при клад, Львів або Крим, на -
то мість, скі фи від кри ли для се бе ба -
га то но вих ра йо нів по до ро жей, зо к -
ре ма, на за крит ті ве с ня но го се зо ну
при ви зна чен ні най ці ка ві шої по до -
ро жі лі де ра ми ста ли Кре ме не ць кі
го ри, Ко ро с ти шів сь кі ка р’є ри та пе -
че ра Ат ла н ти да. Та кож цьо го лі та в
клу бі від бу в ся чер го вий фе с ти ва ль -
ний бум. Також скі фи ви сту пи ли спі -
во р га ні за то ра ми  гра н ді о з но го ет -

но фе с ти ва лю «Три піль сь ке ко ло» на
па го р бах бі ля м. Ржи ще ва, ку ди на 3
дні з’їха лось бі ль ше ше с ти з по ло ви -
ною ти сяч лю дей, аби по ри ну ти в та -
є м ни чу ат мо с фе ру три піль сь кої
куль ту ри. Ці ка во, що на фе с ти ва лі
бу ли за бо ро не ні ал ко голь та тю тюн,
що ті с но пе ре гу ку єть ся з фі ло со фі -
єю клу бу та по пу ля ри за ці єю здо ро -
во го спо со бу жит тя. Пі з ні ше ба га то
скі фів та скі ф’я нок во ло н те ри ли і на
ін ших фе с ти ва лях. Се ред аб со лю т -
но но вих на пря м ків ді я ль но с ті мо ж -
на ви ді ли ти по яву вла с них те а т ра ль -
них по ста но вок у са мо му при мі щен -
ні клу бу. Зо к ре ма, в гру д ні  Ми ро с -
ла ва За єць вла ш ту ва ла спе к такль за
мо ти ва ми Го го лів сь кої «Но чі пе ред

рі з д вом», який по тім пла в но пе ре тік
Ан д рі їв сь кі ве чо р ни ці з ку сан ням ка -
ле ти і т.д. Вже у лю то му Оле к сандр
Іва нов по ста вив «Де мо на» за Лер -
мон то вим. Ви ста ва з ан ш ла гом
прой ш ла в клу бі двічі. На да ний мо -
мент го ту єть ся но ва по ста но в ка,
ско рі ше всьо го, — мю зикл. Час від
ча су, крім до сві д че них ки їв сь ких ту -
ри с тів,  до клу бу на чай при хо дять й
ін ші ці ка ві осо би с то с ті. Зо к ре ма,
від бу ли ся зу стрі чі з го ло вою асо ці а -
ції укра ї н сь ких ба н ків Оле к са н д ром
Су го ня ко, ди си де н та ми Ва си лем
Ов сі є н ком та Дми т ром Ма зу ром (у
день па м’я ті В. Сту са), жу р на лі с т -
кою і пись мен ни цею Оле ною Рог,
пол ко в ни ком Оле к са н д ром Ко р ній -

чу ком. А 19 ве ре с ня
цьо го ро ку в при мі -
щен ні клу бу спе ці а -
ль но для скі фів від -
бу в ся тво р чий ве -
чір� зу с т річ з Ні ною
Ма т ві є н ко.   

Зві с но, ще є ба га -
то за ду мок, які не
вда ло ся ре а лі зу ва -
ти. Зга да ти хо ча б
ар хе о ло гію – цьо го
ро ку скі фи по їха ли

ли ше на Мо ло хів Бу гір, хо ча в ми ну -
лі ро ки за рік від бу ва ло ся по 3�4 ви -
ї з ди в туж Ге ну е зь ку фо р те цю під
Су да ком або с. Ле ге дзи но Чер ка сь -
кої об ла с ті. На все або ча су не ви -
ста чає, абу гру па по вна не на би ра -
єть ся, та й ту ри с ти ч ні сма ки по сту -
по во змі ню ю ть ся. У будь�яко му ра зі
при єм но, що вже з пе р ших ти ж нів
на чи т ки в клу бі стає все бі ль ше пер -
шо ку р с ни ків.

«Скі фи» зав жди від кри ті для Вас і
ва ших ідей що ві в то р ка та що че т ве р -
га з 17 до 21 го ди ни за ад ре сою:
вул.  Же ля бо ва, 4 (гу р то жи ток 3 КНЕУ),
пе р ший по верх на пра во. Кі нопо ка зи
що по не ді л ка о 19 го ди ні там же.
При хо дь те на чай!

Ко р ни люк Сер гІй, 
сту дент 4 ку р су ФЕФ.

Се ред
не схо дже них
до ріг од на —

моя

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

Шляхи становлення

««««ССССкккк іііі   ффффииии »»»»   ннннаааа   ппппееее   рррр ееее   дддд оооо   дддднннн іііі   юююювввв іііі   ллллееее юююю

Знайомство триває

ППППееее   рррр  лллл ииии  ннннаааа   ЧЧЧЧииии   ггггииии   ррррииии   нннн  щщщщииии   ннннииии ::::   ММММоооо   лллл юююю   хххх оооо  вввв ииии йййй  ББББ уууу   гггг оооо рррр

Ми ну лий рік для клу бу «Скі фи» був уні ка ль ним. На віть улі т ку не
прой ш ло жо д но го ві в то р ка чи че т ве р га  без тра ди цій них клу б них
ма со вих ча ю вань. Що вже го во ри ти про кі ль кість про ве де них за -
хо дів. Як що все ж та ки спро бу ва ти ско ри с та ти ся су хою мо вою
ста ти с ти ки (на по ча т ку но во го на вча ль но го ро ку са ме час під би -
ти де які під су м ки), ви хо дить, що з ве ре с ня 2007 по ве ре сень
2008 років скі фи ор га ні зу ва ли 4 ка те го рійні пі шо хі д ні ба га то ден -
ні по хо ди, 21 по хід ви хі д но го дня, 9 екс ку р сій, 4 тво р чих ве чо рів,
5 зу стрі чей з ві до ми ми лю дь ми, 2 по їз д ки в ди тя чий бу ди нок
«Ма те ри н ка», ви сту пи ли співор га ні за то ра ми 1 фо то ви с та в ки,
3 фе с ти ва лів,  ще на 3 їз ди ли у ролі гля да чів, по ста ви ли в сті нах
клу бу 2  ви ста ви,  бра ли  участь  у  2 екс пе ди ці ях, ар хе о ло гі ч них
роз ко п ках, 4 те ле пе ре да чах, у ме жах по не ді л ко вих кі но по ка зів
бу ло продемонстровано 10 по в но ме т ра ж них фі ль мів, 6 ко ро т ко -
ме т ра ж них, 3 му ль т фі ль ми. Прак ти ч но що ти ж ня про хо ди ли ле к -
ції та прак ти ч ні за нят тя в ра м ках шко ли ви жи ван ня. Та кож за цей
пе рі од бу ло ство ре но но вий сайт «www.skify.org» та гру па «Скі -
фи» в со ці а ль ній ме ре жі «В ко н та к те.ru». А ще ви б ра ли но во го
пре зи де н та і ка р ди на ль но змі ни ли ак тив.
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16 ве ре с ня 1930 р. КІНГ отри мав уря -
дову по ста но ву, в якій по від ом ля лось
про лі к ві да цію КІНГ і ство рен ня на йо го
ба зі двох ву зів – Ки їв сь ко го фі нан со во� -
еко но мі ч но го ін сти ту ту та Ки їв сь ко го ін -
сти ту ту об мі ну та роз по ді лу (да лі –
КІ ОР). Са ме КІ ОР став єди ним спад ко -
єм цем лі к ві до ва но го КІ Н Гу, оскі ль ки в
ньо му про до в жу вав пра цю ва ти кі с тяк
ста рих про фе сор сь ко� ви к ла да ць ких ка -
д рів, зна ч на ча с ти на ад мін пе р со на лу та
сту де н тів ко ли ш ньо го КІ Н Гу.

Та кож на ба зі про ми с ло во го фа ку ль -
те ту КІ Н Гу був ство ре ний Хі мі ко� те х но -
ло гі ч ний ін сти тут. Окрім цьо го, в при мі -
щен нях ко ли ш ньо го КІ Н Гу по бул. Ше в -
че н ка, 22/24 бу ло роз мі ще но Ін сти тут
ха р чо вої про ми с ло во с ті та еко но мі ч ний
фа ку ль тет Ін сти ту ту цу к ро вої про ми с ло -
во с ті. Те к с ти ль ні ла бо ра то рії КІ Н Гу бу ли
пе ре да ні у ві дан ня Те к с ти ль но го ін сти -
ту ту, а То р гі ве ль ний му зей – Все ук ра їн -
сь ко му на у ко во� до с лі д но му ін сти ту ту
то р гі в лі.

Ре о р га ні за ція КІ Н Гу за ве р ши лась до 1
жо в т ня 1930 р. Ці л ком зро зу мі ло, що да -
не ре фо р му ван ня не від по ві да ло ін те ре -
сам на шо го ву зу (та й ін те ре сам го с по -
дар сь ко го ком пле к су ре с пу б лі ки) і бу ло
на с лід ком уря до вої по лі ти ки, зу мо в ле ної
пра г нен ням лі к ві ду ва ти тра ди цій ну си с -
те му осві ти і па ра ле ль но про ве с ти чи с т -
ку про фе сор сь ко� ви к ла да ць ко го скла ду
та сту де н тів ву зів. Тут ва р то зга да ти і те,
що лі к ві да ція КІНГу спів па ла з хви лею
ре п ре сій що до тех ні ч ної ін те лі ге н ції та
вче них� еко но мі с тів (як раз у 1930 р. від -
бу лись про це си над т.зв. «Про ми с ло вою
пар ті є ю» та «Ко н т р ре во лю цій ною ор га -
ні за ці єю в сіль сь ко му го с по дар с т ві Укра -
ї ни») і бу ла по в’я за на з цим. При цьо му
вла да во че видь пла ну ва ла і ці л ко ви ту лі -
к ві да цію на шо го ву зу. Зо к ре ма, аж до
ве с ни 1931 р. за ли ша лось не ви рі ше ним
на віть та ке ба на ль не пи тан ня, як но ва
на зва ву зу (пра в да, на зва КІ ОР з’яв и -
лась ще з че р в ня 1930 р. ), так що на віть
тру до ві збо ри му си ли зве р та тись у цій
спра ві до ке рі в ни ц т ва ін сти ту ту, аби вуз
на ре ш ті отри мав на зву. Про шту ч ність
лі к ві да ції КІНГу (без вра ху ван ня ду м ки
йо го ко ле к ти ву) сві д чить і те, що са ма
спра ва йо го лі к ві да ції про во ди лась осо -
ба ми до ньо го не при че т ни ми (до скла ду
лі к ві да цій ної ко мі сії ввій ш ли пред ста в -
ник На род но го ко мі са рі а ту фі нан сів Ка -
ча р гін, пред ста в ник На род но го ко мі са -
рі а ту то р гі в лі Сто в бун, пред ста в ник
ВРНГу Па лант, ди ре к тор Ха р чо во го ін -
сти ту ту Но вак, ди ре к тор Те к с ти ль но го
ін сти ту ту Ба бін, ди ре к тор Ін сти ту ту шкі -
ря ної про ми с ло во с ті Іса а кян, по мі ч ник
ди ре к то ра Фі нан со во го ін сти ту ту Ру си -
нов і ли ше один пред ста в ник від КІ Н Гу –
йо го ди ре к тор Се н че н ко).

Те, що по лі тич на скла до ва ста ла ви -
зна ча ль ною в жит ті ву зу, за сві д чу єть ся
чи с лен ни ми до ку ме н та ми з йо го ар хі ву.
На при клад, на пар тій но� ко м со моль сь -
ких збо рах не од но ра зо во пі ді йма лось
пи тан ня про по си лен ня бо ро ть би з «во -
ро жи ми еле ме н та ми», по си лен ня кри -
ти ки та са мо кри ти ки. При цьо му, ви сту -
па ю чи у сво їх про мо вах, до хо ди ли до
аб су р ду. Для при кла ду ви тяг з про то ко -
лу за сі дан ня пар тій них збо рів від 11 бе -
ре з ня 1931 р.: «У нас ба ла чок ду же ба га -
то є по всіх не до лі ках, але не має пе в них
на с лід ків … У нас са мо кри ти ка йде вхо -
ло с ту … В нас всю ди є не до лі ки» і т.д. І
та ке са мо би чу ван ня ста ва ло ледь не но -
р мою, але во но не давало жо д них ре -
зуль та тів, окрім по си лен ня ти с ку ре п ре -
си в них ор га нів на сту де н тів та спів ро бі -
т ни ків ву зу. Так, од на з по ста нов від 2
сер п ня 1930 р., що ре г ла ме н ту ва ла ро -
бо ту під го то в чих ку р сів, за кли ка ла на -
віть са мих абі ту рі є н тів «при ди в ля тись
до скла ду слу ха чів і ко ли ви явить ся чу -
жий еле мент, не гай но йо го ви клю ча ти».

Ре о р га ні за ція та пе ре йме ну ван ня
то р к ну лись і стру к ту р них під роз ді лів
КІ Н Гу. Зо к ре ма, йо го юри ди ч ний фа ку -
ль тет то ді ж бу ло пе ре йме но ва но на фа -
ку ль тет ра дян сь ко го бу ді в ни ц т ва та
пра ва, а не вдо в зі лі к ві до ва но. В лю то му
1931 р. бу ла ска со ва на си с те ма фа ку ль -
те тів і на то мість за про ва дже но по діл на
ци к ли. 17 лю то го 1931 р. на ба зі фа ку -
ль те тів КІ О Ру бу ли ство ре ні на сту п ні се -
к то ри: хлі б но� ко н ди тер сь кий, пло до -
ово че вий, ква си ль ний, пла но во� еко но -
мі ч ний.

Ре о р га ні за ція ву зу озна ча ла ро та цію
всіх ке рі в них по сад. Ще в че р в ні 1930 р.
де кан то р гі ве ль но го фа ку ль те ту проф.
Чо р ний був при зна че ний тим ча со во ви -
ко ну ю чим обо в’я з ки ди ре к то ра ін сти ту -
ту. Од ра зу ж пі с ля ос та то ч но го ство рен -
ня на ба зі КІНГ КІ О Ру, тоб то з 1 жо в т ня
1930 р., На род ний ко мі са рі ат осві ти
УРСР при зна чив йо го ди ре к то ром
А.Г. Се н че н ко. За сту п ни ка ми ди ре к то ра
бу ли при зна че ні Б.Є. Чо р ний (по мі ч ник

ди ре к то ра з на вча ль ної ча с ти ни),
Т.С. Іва нов (по мі ч ник ди ре к то ра з ад мі -
ні с т ра ти в ної ро бо ти) та І.К. Ше ре тун.
Ан тон Гри го ро вич Се н че н ко очо лю вав
вуз до 24 лю то го 1931 р., ко ли зві ль ни в -
ся з по са ди ди ре к то ра в зв’я з ку з пе ре -
хо дом на ін шу ке рі в ну по са ду (був при -
зна че ний за ві ду ва чем від ді лу куль ту ри й
про па га н ди ки їв сь ко го МПК). На то мість
по са ду ди ре к то ра КІ О Ру обі йняв
О. Є. Ус пен сь кий, який до цьо го ке ру вав
фа ку ль те том сіль сь ко го с по дар сь кої
про ду к ці ї. А в до ку ме н тах, да то ва них ли -
п нем 1931 р., ди ре к то ром КІ О Ру зна -
чить ся М.Г. Ха лім сь кий, який і про во див
йо го лі к ві да цію во се ни 1931 р. Прі зви ща
всіх цих ке рі в ни ків ву зу (за ви клю чен ням
Се н че н ко) ра ні ше не зга ду ва лись.

Ста ном на 1 тра в ня 1930 р. у КІ ОРі на -
вча лось 517 сту де н тів, з них 196 осіб на
1�му ку р сі, 61 – на 2�му, 92 – на 3�му, та
168 — на ро бі т фа ку. З 349 сту де н тів
(тоб то, окрім ро бі т фа ку) в со ці а ль но му
від но шен ні 156 осіб на ле жа ли до ро бі т -
ни ків, 96 – до се лян, 87 – до слу ж бо в ців,
ли ше 9 бу ли ви хі д ця ми з тру до вої ін те лі -
ге н ції і 1 з ку с та рів. За на ці о на ль ні с тю
190 сту де н тів бу ли укра ї н ця ми, 115 – єв -
ре я ми, 29 – ро сі я на ми, 7 – по ля ка ми, 8
на ле жа ли до ін. на ці о на ль но с тей. На по -
ча т ку 1931 р. з КІ О Ру бу ло від ра хо ва но
29 сту де н тів (22 з І� го ку р су, 5 – з ІІ� го і
2 – з ІІІ� го), з яких 14 зві ль не но в зв’я з ку
із про пу с ка ми за нять, 7 – у зв’я з ку із пе -
ре ве ден ням до ін ших ву зів, 6 – за вла с -
ним ба жан ням і 2 – з ін ших при чин. У
1931 р. бу ло за пла но ва не по сту по ве збі -
ль шен ня кво ти абі ту рі є н тів: на 1931 р.
во на ма ла ста но ви ти 150 осіб, на 1932 р.
– 180 осіб, а на 1933 р. – аж 210 осіб. Та -
ким чи ном за га ль ну кі ль кість сту де н тів
до 1933 р. пла ну ва лось до ве с ти до 540
осіб. За зна чу, що КІ ОР мав свій фі лі ал у
Ко но то пі.

На 8 сер п ня 1931 р. бу ло за пла но ва не
про ве ден ня свя т ку ван ня 25�річ чя з дня
за сну ван ня ву зу. Свя т ко ва про гра ма пе -
ред ба ча ла: ви дан ня юві лей но го збі р ни -
ка, ор га ні за цію уро чи с тих збо рів кон -
це р ту з на го ди юві лею та за про шен ня
на них ви пу с к ни ків ін сти ту ту рі з них ро ків
(на той час від бу лось 20 ви пу с ків ди п ло -
мо ва них фа хі в ців). Для ко ор ди на ції ро -
бо ти бу ло ство ре но Центра ль ний юві -
лей ний ко мі тет. Во че видь, про до в жен -
ня тра ди цій ста рої ви кла да ць кої шко ли
не вдо во ль ня ло пар тій них фу н к ці о не рів.

Вже у 1931 р. вла да ви рі ши ла вда тись
до чер го вої за га ль ної ре о р га ні за ції ву зу.
Так, на за сі дан ні ди ре к то ра ту КІ О Ру 13
сі ч ня 1930 р. бу ло за слу ха но про по зи -
цію На р ко ма ту то р гі в лі УСРР «що до ре о р -
га ні за ції ін сти ту ту в Ін же не р но� еко но-
мі ч ний ін сти тут, про що має йтись на на -
ра ді в Ха р ко ві». Для з’я су ван ня цьо го
пи тан ня ди ре к тор КІ О Ру Ус пен сь кий їз -
див у лю то му 1931 р. до Ха р ко ва, де
отри мав на сту п ні роз’ яс нен ня: «КІ ОР
бу де го ту ва ти еко но мі с тів для окре мих
га лу зей про ми с ло во с ті На р ко м с на бу та
для са мо го На р ко м с на бу» і на то мість
«тре ба по кла с ти край роз мо вам що до
ре о р га ні за ції ін сти ту ту. Тре ба від ки ну ти
пе си мі с ти ч ний на стрій і по ве с ти ба дьо -
ре на вчан ня». Про те вже за два мі ся ці
(11 тра в ня 1931 р.) КІ ОР отри мав вка зі -
в ку про ство рен ня на йо го ба зі «трьох
га лу зе вих ви шів, а са ме: пло до ово че во -
го, кон ди тер сь ко го та фе р ме н та ти в но -
го». 4 сер п ня 1931 р. під го ло ву ван ням
в.о. ди ре к то ра КІ О Ру Ха лім сь ко го від бу -
лось за сі дан ня у спра ві лі к ві да ції ін сти -
ту ту. Сту де н ти ро бі т фа ку бу ли пе ре ве -
де ні до Ін сти ту ту спир то вої про ми с ло -
во с ті. Все май но КІ О Ру (а са ме — об ла д -
нан ня всіх ла бо ра то рій, кни ж ко вий
фонд та ме б лі) бу ло ви рі ше но пе ре да ти
Все ук ра їн сь кій ака де мії по ста чан ня. Ту -
ди ж пла ну ва лось пе ре ве с ти і всіх ква лі -
фі ко ва них спе ці а лі с тів. Ос но в ну ча с ти ну
ви кла да чів пе ре ве де но до Ін сти ту ту
спир то вої про ми с ло во с ті, а ре ш ту – зві -
ль ни ли з 1 жо в т ня 1931 р. До сі за ли ша -
єть ся не впо в ні з’я со ва ним пи тан ня: що
з цих рі шень бу ло ви ко на но. Але окре мі
від най де ні до ку ме н ти да ють під ста ви
стве р джу ва ти, що 1 ве ре с ня 1931 р. від -
бу лась лі к ві да ція КІ О Ру.

Від но с но по да ль шої до лі на шо го ву зу
(в пе рі од з 1932 і до ве ре с ня 1943 рр. ін -
фо р ма ції у ки їв сь ких ар хі вах від най ти не
вда лось). Тож я не мо жу ви зна ти до сто -
ві р ність да ти йо го пе ре ве ден ня до Ха р -
ко ва 1934 р., рі в но як і мі с ця ева ку а ції в
ча си вій ни. За д ля ос та то ч но го ви рі шен -
ня цьо го пи тан ня не об хід на три ва ла по -
шу ко ва ро бо та в дер жа в них ар хі вах Ха -
р ко ва (де наш вуз роз мі щу ва в ся пе ред

вій ною), Та ш ке н та та Ір кут сь ка (ку ди на -
чеб то ева ку ю ва лись йо го ви кла да чі та
сту де н ти в ро ки вій ни). З пі з ні ших до ку -
ме н тів ві до мо, що за час ро бо ти на шо го
ву зу у Ха р ко ві (три ва ла до ве ре с ня
1941 р., ко ли мі с то бу ло оку по ва не ні -
ме ць ки ми вій сь ка ми) там бу ло під го то в -
ле но 1400 мо ло дих спе ці а лі с тів для рі з -
них га лу зей на род но го го с по дар с т ва, а
та кож 20 на у ко вців. На той час вуз на зи -
ва в ся Ха р ків сь ким фі нан со во� еко но мі ч -
ним ін сти ту том (да лі – ХФЕІ).

У ве ре с ні 1943 р. ча с ти на ви кла да чів
та сту де н тів по ве р ну лись до Ха р ко ва, де
по ча лись ро бо ти з йо го від но в лен ня.
Ли ше ма те рі а ль ні зби т ки ХФЕІ від оку -
па ції ста но ви ли 2 млрд. крб. Фа к ти ч но
вся ма те рі а ль на ба за ву зу у Ха р ко ві бу -
ла зни ще на. З осе ні 1943 р. спів ро бі т ни -
ки та сту де н ти ін сти ту ту са мо ту ж ки по -
ча ли від но в лен ня 3�х по ве р хо во го буд.
№ 18 по про спе к ту ім. Ста лі на, яке бу ло
ви ді ле но ін сти ту ту (до вій ни в ньо му
роз мі щу ва в ся Укра ї н сь кий ін сти тут жу р -
на лі с ти ки). До ве с ни 1944 р. вда лось
від ре мо н ту ва ти 6 кі м нат та фі з ку ль ту р ну
за лу на 1�му по ве р сі, 8 кі м нат на 2�му і
12 – на 3�му по ве р хах. Тож ли ше з бе ре -
з ня 1944 р. на вча ль ний про цес ХФЕІ у
Ха р ко ві бу ло від но в ле но (на всіх 4�х ку р -
сах). Але при мі щень яв но не ви ста ча ло і
спра ва від бу до ви ха р ків сь ко го при мі -
щен ня у по в но му об ся зі мо г ла за тя г ну -
тись на ро ки (пів ні ч не йо го кри ло бу ло
ці л ко ви то зни ще но вна слі док аві о бо м -
ба р ду вань, був зна ч но по шко дже ний
дах, бу ли від су т ні ві к на і т.д.). Вод но час
ви кла да чі пра г ну ли по ве р ну тись до Ки є -
ва. Це від по ві да ло й ін те ре сам абі ту рі є -
н тів та те н де н ці ям в роз мі щен ні ву зів
ре с пу б лі ки. До то го ж ча с т ко во від ре мо -
н то ва не при мі щен ня у Ха р ко ві бу ло не -
гай но пе ре да но мі с це во му Пе да го гі ч но -
му ін сти ту ту, який на віть не від шко ду вав
за трат ХФЕІ на йо го від бу до ву.

25 бе ре з ня 1944 р. РНК УРСР та ЦК
КП(б)У при йн я ли по ста но ву про пе ре ве -
ден ня ХФЕІ до Ки є ва, а 15 сер п ня 1944 р.
На род ний ко мі са рі ат фі нан сів СРСР по -
ста но вив пе ре йме ну ва ти ХФЕІ в Ки їв сь -
кий фі нан со во� еко но мі ч ний ін сти тут
(да лі – КФЕІ). По ста но вою РНК УРСР від
26 бе ре з ня 1944 р. КФЕІ бу ло від ве де но
бу ди нок № 2 по вул. Ан д рі їв сь кій. Про те
до 12 тра в ня 1944 р. сту де н ти КФЕІ про -
до в жу ва ли на вчан ня за пла на ми дру го -
го пів річ чя 1943�1944 на вча ль но го ро ку
в Ха р ко ві, а за ве р шу ва ли йо го в Ки є ві в
пе рі од з 5 че р в ня по 22 ли п ня 1944 р.
Пе ре рва в за нят тях бу ла зу мо в ле на пе -
ре їз дом ву зу до Ки є ва. З 23 ли п ня по
4 сер п ня три ва ли іс пи ти. В 1943 – 1944
на вча ль но му ро ці в КФЕІ бу ли на сту п ні
ди с ци п лі ни: по літ еко но мія, іс то рія по -
літ еко но мії, іс то рія на род но го го с по -
дар с т ва, ос но ви ма р к си з му� ле ні ні з му,
еко но мі ч на гео гра фія, іс то рія фі нан сів
СРСР, ос но ви ра дян сь ко го пра ва, те о -
ре ти ч на ста ти с ти ка, еко но мі ч на ста ти с -
ти ка, те о рія бу х га л тер сь ко го об лі ку, бу -
х га л тер сь кий об лік в га лу зях на род но го
го с по дар с т ва, фі нан со ві об ра ху н ки,
гро шо вий обіг та кре дит іно зе м них дер -
жав, фі нан си іно зе м них дер жав, ана ліз
ба ла н су та об лі ку, гро шо вий обіг та кре -
дит в СРСР, фі нан си СРСР, еко но мі ка
про ми с ло во с ті, еко но мі ка сіль сь ко го
го с по дар с т ва, еко но мі ка транс по р ту,
еко но мі ка ра дян сь кої то р гі в лі, на род но -
госпо дар сь ке пла ну ван ня, ви ща ма те -
ма ти ка, іно зе м ні мо ви, вій сь ко ва під го -
то в ка, фі зи ч на під го то в ка.

Пе р ший на вча ль ний рік пі с ля по ве р -
нен ня до Ки є ва вуз про вів у та ко му скла -
ді: про фе сор сь ко� ви к ла да ць кий ко ле к -
тив на ра хо ву вав всьо го 17 осіб (при чо -
му 14 бу ли су мі с ни ка ми і ли ше 3 – шта -
т ни ми спів ро бі т ни ка ми). По при не ве ли -
ку чи се ль ність ви кла да чів, 12 з них бу ли
вод но час спів ро бі т ни ка ми по ва ж них на -
у ко вих ін сти ту цій, що до зво ля ло по да -
ва ти на вча ль ний ма те рі ал на со лі д но му
на у ко во му рі в ні). Вже у 1944�1945 на -
вча ль но му ро ці кі ль кість ви кла да чів зро -
с ла до 22. Ос но ви ма р к си з му� ле ні ні з му
ве ли М.Г. Плісс та Б.Л. Клей ман, еко но -
мі ку сіль сь ко го го с по дар с т ва М.Т. Сте -
це н ко, еко но мі ку про ми с ло во с ті Л.Е. Го-
ре лик, еко но мі ку ра дян сь кої про ми с ло -
во с ті Я. Е. Па р хо мов сь кий, ста ти с ти ку
А. І. Го зу лов, ви щу ма те ма ти ку І.Г. Бу ряк
та А. Є. Го ло вче н ко, держ бю джет СРСР
О.М. Ма га з нік та Б.С. Ка ж дан, іс то рію
на род но го го с по дар с т ва А.Л. Цу ке р ник,
ос но ви ра дян сь ко го пра ва О.С. Ком па -
ні єць, ан г лій сь ку мо ву Ш.А. Роз ен б лат
та Т.Н. Фу р со ва, ні ме ць ку мо ву Л.В.
Гво з ді ков сь ка� Зла то ве р хо в ні кова, фі -

зи ч ну під го то в ку І.М. Най да та В.Г. Гло -
ба, вій сь кову під го то в ку М.І. Го ло внін,
Є.М. Во ро н цов, О.В. Че че тов, К.К. Дмі т -
рі єв та П.А. Ка за ков.

Ви ко ну ва чем обо в’я з ків ди ре к то ра
ХФЕІ з 2 гру д ня 1943 р. був при зна че ний
В.Є. Вла се н ко, який до то го очо лю вав
Та ш ке нт сь кий фі нан со во� еко но мі ч ний
ін сти тут. Уря до вою по ста но вою від 21 сі ч -
ня 1944 р. він був ос та то ч но за твер дже -
ний на по са ді ди ре к то ра ХФЕ І. Але в зв’я з -
ку з пе ре хо дом Вла се н ко на ін шу ро бо ту
влі т ку 1944 р. На род ний ко мі са рі ат фі -
нан сів СРСР по ста но вою від 17 ли п ня
1944 р. при зна чив на цю по са ду В.Ф. Га -
р бу зо ва (спо ча т ку як ви ко ну ва ча обо в’я -
з ків ди ре к то ра КФЕІ, а 28 гру д ня 1944 р.
ос та то ч но за тве р див йо го на цій по са ді).

Сту де н тів у КФЕІ (ста ном на 1 сер п ня
1944 р.) на ра хо ву ва лось 144 осо би, а в
1944�1945 на вча ль но му ро ці – вже 343.
При цьо му, по при пе ре мі щен ня та вкрай
ва ж кі умо ви, наш вуз вже у 1945 р. про вів
ви пуск 29 мо ло дих фа хі в ців, що бу ло ко н -
че не об хід но для пі с ля во єн ної еко но мі ки
кра ї ни (у на сту п но му ро ці їх чи се ль ність
по дво ї лась). Кі ль кість абі ту рі є н тів по стій -
но зро с та ла. Так, У жо в т ні 1944 р. до ін сти -
ту ту бу ло до да т ко во при йн я то 200 осіб. З
1 бе ре з ня 1945 р. бу ло від кри то пла но -
во� еко но мі ч ний фа ку ль тет для під го то в ки
фа хі в ців для Держ пла ну УРСР, на який
од ра зу ж бу ло на бра но 100 осіб. Як на слі -
док, на ве с ні 1945 р. у КФЕІ на вча лось
420 осіб. На ка зом Мі ні с тер с т ва ви щої
осві ти СРСР від 7 тра в ня 1946 р. при КФЕІ
з 1 ли п ня 1946 р. бу ло від кри то за оч не
від ді лен ня. У 1947 р. кі ль кість по да них за -
яв абі ту рі є н тів пе ре ви щи ла план на бо ру
більш ніж удві чі: бу ло по да но 209 за яв на
100 місць. Зва жа ю чи на на ле ж ну під го то -
в ку 111 абі ту рі є н тів, всіх їх бу ло за ра хо ва -
но до ін сти ту ту, а всьо го у 1947�1948 на -
вча ль но му ро ці в КФЕІ на ра хо ву ва лось
вже 676 сту де н тів і ще 49 бу ло при йн я то
впро довж ро ку. Те н де н ція до зро с тан ня
чи се ль но с ті сту де н тів збе рі га лась і в на -
сту п ні ро ки. Так, уже у 1949 р., тоб то че -
рез 5 ро ків пі с ля від но в лен ня ро бо ти у Ки -
є ві, до ін сти ту ту бу ло при йн я то 207 осіб.
З�по між сту де н тів (в ет ні ч но му пла ні) пе -
ре ва жа ли укра ї н ці (у 1949 р. їх бу ло 142
осо би з 207 всту п ни ків, то ді як ро сі ян –
41, а єв ре їв – 20), а в со ці а ль но му від но -
шен ні – слу ж бо в ці (їх бу ло 90, ро бі т ни ків –
69, а кол го с п ни ків – 48). Та кож на мі ти -
лось пе в не пе ре ва жан ня іно го ро д ніх над
ки я на ми (108 про ти 99). У пе р ші по во єн ні
ро ки спо сте рі га лась те н де н ція пе ре ва -
жан ня пред ста в ниць пре кра с ної ста ті се -
ред сту де нт с т ва: у 1943�1944 на вча ль но -
му ро ці їх бу ло 138 осіб (пред ста в ни ків
чо ло ві чої ста ті ли ше 6), у 1944�1945 р. –
321 осо ба (чо ло ві ків 22); у 1946�1947 р. –
пред ста в ни ків чо ло ві чої ста ті з�по між сту -
де н тів КФЕІ бу ло вже 111, а жі но чої – 384.

Бу ло на ла го дже но на вча ль ну та ви ро -
б ни чу прак ти ку сту де н тів: сту де н ти від -
ді лен ня со ці а лі с ти ч них сіль сь ко го с по -
дар сь ких під при ємств про хо ди ли її на
МТС і кол го с пах Ки їв сь кої об ла с ті, а сту -
де н ти фі нан со во го фа ку ль те ту – в фі нан -
со вих уста но вах Ки є ва, Ле нін гра да,
Дніп ро пе т ров сь ка, Оде си, Льво ва, Про -
ску ро ва, Во ро ши ло в г ра да (ни ні – Лу -
ганськ), Жи то ми ра, Рі в но го, Че р ні го ва,
Ха р ко ва та Ста лі но (ни ні – До нецьк).
Що до ус пі ш но с ті, то у 1947�1948 на вча -
ль но му ро ці яв ка сту де н тів на ек за ме ни
ста но ви ла 100 % або 484 сту де н ти. З них
75 осіб (15,5 %) скла ли всі іс пи ти на від -
мін но, 107 сту де н тів (22 %) – на «4» та
«5». Ли ше 17 сту де н тів (0,5 %) ма ли ака -
де мі ч ну за бо р го ва ність, при цьо му 14
сту де н тів� бо р ж ни ків ма ли за бо р го ва -
ність по од ній ди с ци п лі ні, 2 – по двом і
ли ше 1 – по трьом (і це за умо ви на вчан -
ня у дру гу та тре тю змі ну, не за до ві ль них
умов для на вчан ня, про жи ван ня і за га -
лом – за то та ль но го де фі ци ту та не об ла -
ш то ва но с ті жит тя у пі с ля во єн но му мі с ті).

Роз ши рю ва в ся біб ліо те ч ний фонд,
який ста ном на 1948 р. на ра хо ву вав уже
22 350 книг та 13 600 бро шур. Роз ви ва -
лась куль ту р но� спо р ти в на ро бо та: про -
во ди лись ве чо ри за уча с тю са мо ді я ль -
но с ті, від ві ду ван ня му зе їв, те а т рів та кі -
но, лі те ра ту р ні ве чо ри, спор ти в ні зма -
ган ня (ли жі, во лей бол, ба с ке т бол, ле г ка
ат ле ти ка).

Від но в лю ва лись (хо ча спо ча т ку і до -
сить по ві ль ни ми те м па ми) та кож і ви кла -
да ць кі ка д ри. Так, ста ном на 1 сі ч ня 1948 р.
в ін сти ту ті пра цю ва ло вже 36 ви кла да чів
(за пла ном їх ма ло бу ти 50), з них май же
по ло ви на – су мі с ни ки. В на ці о на ль но му
від но шен ні 40% ви кла да чів бу ли укра ї н -
ця ми, 30 % ро сі я на ми і ще 30 % – пред -

ста в ни ка ми ін ших на ці о на ль но с тей. Ка -
н ди да тів на ук бу ло 14 (тоб то на 4 осо би
бі ль ше за по ка з ник ми ну ло го на вча ль -
но го ро ку).

Ре п ре сії, пе ре мі щен ня та вій на спри -
чи ни ли до за бу ван ня у ву зі сво єї іс то рі ї.
Сві д чен ням цьо го ста ло юві лей не за сі -
дан ня, що від бу лось у йо го сті нах 15 гру -
дня 1945 р. і при свя чу ва лось… 15�річ чю
за сну ван ня ін сти ту ту (тоб то іс то рію по -
ча ли ве с ти від ство рен ня КІ О Ру)1. КФЕІ
отри мав чи с лен ні ві та ль ні те ле гра ми від
сво їх ви пу с к ни ків.

Про явом ду ху то го ча су бу ло скла -
ден ня те ле грам від КФЕІ з по дя ка ми за
до по мо гу у від но в лен ні, ад ре со ва них
Ста лі ну та Хру що ву. По лі ти за ція на вча -
ль но го про це су ви яви лась і в ко н т ро лі за
до три ман ням за по дан ням ви кла да ча ми
у сво їх ле к ці ях перш за все рі шень пар ті -
ї. Так, у 1947 р. бу ло під да но кри ти ці ле -
к ції з еко но мі ки сіль сь ко го го с по дар с т ва
Сте це н ко ли ше за те, що він «не из ло -
жил ре ше ний пар тии и пра ви те ль с т ва
по ва ж ней шим во п ро сам те мы, в си лу
че го от де ль ные во п ро сы ле к ции не по -
лу чи ли над ле жа ще го по ли ти че с ко го
осве ще ни я». Ана ло гі ч но і в ці ло му на -
вча ль но му про це сі на го лос ро би в ся на
до ся г нен нях ро сій сь ких вче них, на «кри -
зі ка пі та лі з му». Про во ди лись ле к ції,
при свя че ні юві ле ям жо в т не вої ре во лю -
ції, 100�річ чю Ма ні фе с ту ко му ні с ти ч ної
пар тії, до дня на ро джен ня Ле ні на, до
800�річ чя за сну ван ня Мо с к ви і т.п., які,
окрім по лі тич но го за ба р в лен ня, не ма ли
ні чо го спі ль но го з пи тан ня ми та за вдан -
ня ми еко но мі ч ної осві ти.

Клю чо вою про бле мою в жит ті ін сти -
ту ту, яку три ва лий час не вда ва лось ви -
рі ши ти, бу ло отри ман ня вла с но го при -
мі щен ня. По ча т ко во КФЕІ отри мав від
Ки їв сь ко го міськ ви кон ко му два зго рі лих
бу ди н ки: по вул. Ле ні на, 18/16 (під на -
вча ль ний ко р пус) і по вул. Пу ш кін сь кій,
39 (під гу р то жи ток та ква р ти ри для пра -
ців ни ків). До 1945 р. бу ло роз ро б ле но
план їх від бу до ви та скла де но від по ві д ну
до ку ме н та цію, і роз по ча то роз чи щен ня
бу ді ве ль них ді ля нок. Але від ве де ні ді ля -
н ки бу ло ві ді бра но з мо ти ва ції, що во ни
про с то ю ють. Пра в да, не вдо в зі КФЕІ та -
ки отри мав 3�х по ве р хо вий бу ди нок по
вул. Ан д рі їв сь кій, 2, але йо го пло ща бу ла
не зна ч ною (880 кв. м), тож в ньо му вда -
лось роз мі с ти ти ли ше слу ж бо ві при мі -
щен ня, бі б лі о те ку, ка бі нет ма р к си з му� -
ле ні ні з му та гу р то жи ток.

З дру гої по ло ви ни 1940�х пи тан ня по -
бу до ви вла с но го на вча ль но го ко р пу су
ста ло го ло вним у по ряд ку за сі дань вче -
ної ра ди ін сти ту ту, але на цьо му ета пі так
і не бу ло ви рі ше не. Тож за нят тя зі сту де -
н та ми до во ди лось про во ди ти в оре н до -
ва них при мі щен нях. З 1944 р. це бу ли
кла си се ре д ньої шко ли № 9, що роз мі -
щу ва лась по ряд із ад мі ні с т ра ти в ним бу -
ди н ком ін сти ту ту, а з 1945 р. КФЕІ оре н -
ду вав 20 ау ди то рій та два за ли ки їв сь кої
се ре д ньої шко ли № 25 (по вул. Ко ро ле н -
ка, 1). За нят тя сту де н тів КФЕІ про во ди -
лись тут у тре тю змі ну (три ва ли до 23
год. 15 хв.). Окре мі за нят тя до во ди лось
про во ди ти в ла бо ра то рі ях Ін сти ту ту хі мії
АН УРСР, в Ав то до ро ж ньо му ін сти ту ті та
в КПІ (по при це, як сві д чить ста ти с ти ка,
на вча ль ний план ви ко ну ва в ся на
103,9%). Єди ним «се р йо з ним» ви па д -
ком по ру шен ня на вча ль но го проце су то -
го ча с ні зві т ні да ні на зи ва ють ли ше за кін -
чен ня ви кла да чем А.П. Сте па но вим сво -
єї ле к ції за 10 хв. до дзві н ка, а у ви па д ку
сту де н тів – си с те ма ти ч не не від ві ду ван -
ня за нять бли зь ко 7 % сту де н тів.

Окрім по тре би у вла с но му на вча ль но -
му ко р пу сі, зро с та ла не ста ча місць
у гу р то жи т ку через великий відсоток
студентів з інших міст. Тож ін сти тут му -
сив вла с ним ко ш том оре н ду ва ти по мі с -
ту «150 углов с опла той по 25 ру б лей за
угол» (зі зві ту КФЕІ за 1947�1948 на вча -
ль ний рік). Не ста ча ау ди то р но го фо н ду
та місць у гу р то жи т ку шту ч но стри му ва -
ли зро с тан ня чи се ль но с ті сту де н тів
КФЕ І. Від чу ва лась по тре ба й у вла с ній
їда ль ні. Щоб хоч якось за до во ль ни ти
по тре би сту де н тів та про фе сор сь ко� ви -
к ла да ць ко го скла ду у про ду к тах ха р чу -
ван ня в умо вах ка р т ко вої си с те ми і по -
ва ль но го де фі ци ту, 30 че р в ня 1945 р.
На род ний ко мі са рі ат фі нан сів СРСР ви -
ді лив ін сти ту ту 4 га зе м лі, на якій бу ло
ор га ні зо ва не «и н ди ви ду а ль ное ого ро д -
ни че с т во». У цьо му взя ло участь 40 осіб
(як зі скла ду сту де н тів, так і ви кла да чів).

Ли ше у 1947 р. Мі ні с тер с т во ви щої
осві ти СРСР на ре ш ті за тве р ди ло до ку -
ме н та цію що до спо ру джен ня на вча ль -
но го ко р пу су та гу р то жи т ку КФЕІ, а 29
ли с то па да 1948 р. по ста но ви ло роз по -
ча ти у 1950 р. бу ді в ни ц т во на вча ль но го
ко р пу су для КФЕ І.

(Да лі бу де).

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

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

ди ре к тор Му зею іс то рії КНЕУ.

Історичні розвідки

««««ДДДД ррррууууггггаааа   оооодддд іііі сссс сссс ееее яяяя»»»»
(З іс то рії на шо го уні вер си те ту у 1930 – 1948 рр.)

1 Ця тен денція зберіга лась і зго дом:
у 1950 р. вуз відзна чив 20�річчя від дня
за сну ван ня. Уро чи с тості та кож відбу ва -
лись 15 груд ня.
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Дорогами

Май же 10 ро ків бе ру ак ти в ну
участь у ро бо ті клу бу «До ро га ми до
пре кра с но го». Од ним із ас пе к тів мо -
єї за ці ка в ле но с ті у клу бі є на пря мок
«Ви да т ні укра ї н ці – на ші зе м ля ки і
ко ле ги». На вко ло ньо го зав жди ви -
ру ють бу р х ли ві дис ку сії, за зви чай він
пред ста в ле ний ро дзи н ко ви ми до -
слі джен ня ми, які ся га ють ви то ків і
вка зу ють пе р с пе к ти ви роз ви т ку
осві ти та ви хо ван ня під ро с та ю чо го
по ко лін ня в кон текс ті су час них осві т -
ніх ви кли ків. І так ра ді с но, ко ли мо -
жеш щось до да ти, по ді ли тись сво ї -
ми здо бу т ка ми з од но ду м ця ми.

Пе р ша ж по до рож  «Шля ха ми Ско -
во ро ди» ви кли ка ла ба жан ня ще раз
зве р ну ти ся до  пе да го гі ч ної спа д щи -
ни са мо бу т ньо го укра ї н сь ко го фі ло -
со фа, яко го по пра ву вва жа ють на -
род ним на вчи те лем.

Ві до мо, що Гри го рій Ско во ро да
впро довж усьо го жит тя був не вто м -
ним уч нем, ба га то чи тав і до б ре знав
най ви да т ні ших пред ста в ни ків рі з них
те чій ан ти чної куль ту ри — Арі с то те -
ля, Лу кі а на, Лу к ре ція Ка ра, Пі фа го -
ра, Со к ра та, Пла то на, Фі ге на, Фі ло -
на Але к са н д рій сь ко го, сто ї ків; за хо -
п лю ва в ся тво ра ми Езо па, Го ме ра,
Ана к ре о н та, Са п фо, Ес хі ла, Со фо к -
ла, Ев рі пі да, Арі с то фа на, Ве р гі лія,
Го ра ція, Ові дія, Те ре н ція, Пла в та,
Мо р ці а ла; ча с то ци ту вав Ге ро до та,
Плу та р ха, Фу кі ді да, Ксе но фо н та,
Плі нія, Ці це ро на, Це за ря й ба га тьох

ін ших. Не менш до ско на ло знав і су -
час них йо му вче них му жів, за лю б ки
спі л ку ва в ся з «ти ми, хто вче ні с тю
сла вим».

Ме не, як ма му двох си нів, за ці ка -
ви ли роз ду ми Г.С.Ско во ро ди про
ро дин не ви хо ван ня. Гри го рій Са вич
був пе ре ко на ний, що ви хо ван ня —
свя тий обо в’я зок ба ть ків, на яких
по кла да єть ся «две суть гла в ные до -
л ж но с ти» — «бла го ро дить й бла го
на у чить». При чо му, в ос но ву ви хо -
ван ня ма ють бу ти по кла де ні тра ди ції
укра ї н сь ко го на ро ду, лю бов до рі д -
но го краю, до мо ви. Ма ти, як Бе ре -
ги ня ро ду, по ви нна че рез ко ли с ко ві,
об ря ди, тан ці зна йо ми ти ди ти ну з іс -
то ри ч ним ми ну лим сво го на ро ду і
ви хо ву ва ти па т рі о та рі д ної зе м лі.
Ба ть ко ж має по да ва ти при клад му -
ж но с ті, ви три ва ло с ті й до б ро ти. А ді -
ти зі сво го бо ку ма ють бу ти вдя ч ні
ба ть кам за на у ку, за ще д рість їх ніх
се р дець. Але, на пре ве ли кий жаль,
ді ти най ча с ті ше про с то не зда т ні
оці ни ти ду ше в ні по ри ви ба ть ків. І,
мо ж ли во, са ме то му Г.Ско во ро да
вва жав, що в ді тей не об хід но ви хо -
ву ва ти по чут тя вдя ч но с ті ба ть кам,
по ва ги до них. У наш час ця про бле -
ма не втра ти ла сво єї ак ту а ль но с ті,
на впа ки, XX сто літ тя — епо ха від чу -
жен ня між ба ть ка ми та ді ть ми, що не
спри яє по роз умін ню по ко лінь, вза є -
мо про ни к нен ню їх ніх ду хо в них куль -
тур. А без цьо го не мо ж ли во го во ри -
ти про від ро джен ня укра ї н сь кої на ції.

Ни ні пе ре жи ва є мо пе рі од, ко ли
мо лодь із за хо п лен ням ста вить ся до
ін ших куль тур, схи ля єть ся пе ред ни -
ми і зне ва жає ві т чи з ня ну. Бе з у мо в -
но, це ре зуль тат ви хо ван ня. Та кий
під хід до рі д ної куль ту ри, іс то рії за -
су джу вав Г. Ско во ро да. Він у сво їй
кри ти ці «Бла го ро д ний Еро дій» ви -
смі ю вав по мі щи ків, ко за ць ку ста р -
ши ну, дво рян, які на ма га ли ся ви хо -
ву ва ти сво їх ді тей на зра зок  за хід -
но євро пей сь ких ма г на тів, за про шу -
ва ли іно зе м них учи те лів, цу ра ли ся

рі д ної мо ви, тра ди цій сво го на ро ду.
Ма н д ру ю чи шля ха ми Г.Ско во ро -

ди, ми з ко ле га ми� ви к ла да ча ми не -
од но ра зо во зве р та ли ся до по гля дів
ві т чи з ня но го фі ло со фа на осо бу
вчи те ля. На йо го ду м ку, вчи тель по -
ви нен бу ти че с ним, без ко м п ро мі с -
ним, лю би ти уч ня, по ва жа ти йо го
осо би с тість, слу жи ти до б ру. Го ло -
вною ме тою вчи те ля має ста ти фо р -
му ван ня осві че ної, ми с ля чої, чуй ної
лю ди ни. А щоб ре а лі зу ва ти свої пла -
ни і до ся г ти ус пі ху, Ско во ро да да вав
та ку по ра ду: «До л го сам учись, ес ли
хо чешь учить дру гих». Тоб то тіль ки
че рез са мо ос ві ту ти змо жеш ста ти
май с т ром сво єї спра ви. До ся г ти пе -
да го гі ч них ве р шин мо ж на ли ше то ді,
ко ли дру жиш із прак ти кою і за вдя ки
їй на бу ва єш до сві ду, бо «о пыт єсть
отец ис ку с т ву, въдънію й при вычкъ.
От сю ду ро ди лись всъ на у ки, и кни -
ги, и хи т ро с ти». 

Ми с ли тель не раз ста вив пе ред
со бою та кі за пи тан ня: як зро би ти
лю ди ну ща с ли вою, що во на по ви нна
зна ти і вмі ти для цьо го? І дій шов ви -
сно в ку, що на сам пе ред во на по ви нна
ро зі бра ти ся в со бі, зро зу мі ти, чо го
во на ва р та. Слід по чи на ти з се бе.
Га с лом ко ж ної осо би с то с ті має ста -
ти: «Пі з най се бе». А сво їм ро зу мін -
ням то го, як це зро би ти, він ді лить ся
в пра ці «На р кісс. Ра з г ла гол о том:
уз най се бе» 

Фі ло соф� гу ма ніст був гли бо ко пе -
ре ко на ний у то му, що ща с тя лю ди -
ни — не в ба гат с т ві або плот сь кій
на со ло ді, не в че с то люб с т ві або ма -
р ній сла ві, а в ро зу м но му за до во -
лен ні ма те рі а ль них і ду хо в них по -
треб, у ко ри с ній спра ві, в ду ше в но -
му спо ко ї. Усьо го цьо го мо ж на до ся -
г ти за вдя ки «сро д ній» пра ці. Са ме в
цій кон це п ції вті ли лась од ві ч на мрія
про с тих лю дей про пра цю за по кли -
кан ням. За слу го вує на ува гу ду м ка
Ско во ро ди про ко ристь і по че с ність
будь� якої пра ці, про фе сі ї. Він за кли -
кав ви хо ву ва ти у ді тей лю бов до пра -

ці, го ту ва ти їх до жит тя, бо тіль ки
«сро д на я» пра ця мо же да ва ти лю ди -
ні на со ло ду.

Гри го рій Са вич Ско во ро да ба га то
в чо му ви пе ре див за хід но євро пей -
сь ких про сві ти те лів і гу ма ні с тів
XVIII ст. Чи ма ло йо го ідей не втра ти -
ли ак ту а ль но с ті й у наш час.

Не менш ві до мий і ша но ва ний на -
род ний про сві ти тель – Та рас Гри го -
ро вич Ше в че н ко (1814—1861) був у
пе р ших ла вах бо р ців за на ці о на ль ну
шко лу, яку вва жав ос но вою ви з во -
лен ня на ро ду від со ці а ль но го і на ці о -
на ль но го гні ту.

Йо го пе да го гі ч ні по гля ди ті с но по -
в’я за ні зі шко ло ю. Т.Г.Ше в че н ко з
лю бо в’ю ста ви в ся до ді тей, дбав про
їх нє май бу т нє. Він був пе ре ко на ний,
що на вчан ня в шко лі має здій с ню ва -
ти ся ма те рин сь кою, рі д ною мо во ю.
По ет за зна чав, що «в шко лі нас
усьо го, ці л ком всьо го на вча ють,
окрім ро зу мін ня сво го ми ло го, рі д -
но го сло ва». Та рас Ше в че н ко пи сав,
що в Укра ї ні не до ста т ньо на вча ль них
за кла дів, кри ти ку вав без гра мо т них
дя ч ків� учи те лів, які на вча ли ді тей за
це р ко в но сло в’ян сь ки ми кни ж ка ми,
ви хо ву ю чи мо лодь у ду сі по ко ри. Не
кра щим бу ло й на вчан ня в за кри тих
на вча ль но� ви хо в них за кла дах для
ді тей дво рян. Так, у по ві с ті «Бли з не -
цы» Т.Г. Ше в че н ко по ка зав на с лід ки
на вчан ня в та ко му за кла ді хло п чи ка
з тру до вої сі м’ї. Той пе ре тво ри в ся
на не ро бу і п’я ни цю, втра тив усі до -
б рі за да т ки. Так від бу ва ло ся ду хо в -
не ка лі чен ня мо ло ді.

Укра ї н сь кий про сві ти тель Ше в -
че нко мрі яв про спра в ж ню на род ну
шко лу, яка б ви хо ву ва ла мо лодь у
ду сі лю бо ві до на род ної куль ту ри,
пра ці. Він ра до ві тав по яву пе р ших
не ді ль них шкіл і на віть у 1860 р. на -
пи сав «Бу к вар Юж но рус с кій», який
бу ло ви да но на кла дом 10 тис. при -
мі р ни ків ці ною по 8 коп. Т.Г. Ше в че -
н ко ту р бу ва в ся про роз по всю джен -
ня «Бу к ва ря», а гро ші, зі бра ні за ньо -

го, від дав на утри ман ня не ді ль них
шкіл. Крім то го, Та рас Гри го ро вич
на ді слав для цих шкіл 100 при мі р ни -
ків «Ко б за ря».

У ньо го бу ли ве ли кі пла ни що до
під три м ки на род них шкіл. Ше в че н ко
зби ра в ся скла с ти «Лі ч бу», ви да ти
укра ї н сь ку ет но гра фію, гео гра фію,
іс то рію, зро би ти яко мо га де ше в ші
ма лю н ки з історії Укра ї ни й роз по -
всю ди ти їх.

По ет ро зу мів, що крім на род ної
шко ли, у ви хо ван ні мо ло ді ве ли ку
роль ві ді грає сі м’я, а по над усе —
ма ти. Жі н ку� ма тір по ет обо ж ню вав.
Він ка зав, що сло во «ма ма» — ве ли -
ке, най кра ще сло во в сві ті. На при -
клад, у по емі «Най ми ч ка» Т.Г. Ше в -
че н ко зма льо вує ма тір� тру ді в ни цю,
яка за д ля си на йде на ве ли ку са мо -
по же р т ву. Він сла вить та ких ма те рів.
Але ще до ни ні не рі д ко тра п ля ють ся
без ду ш ні ма те рі, які від да ють сво їх
ді тей на ви хо ван ня ня нь кам, гу ве р -
не рам, сту де н там, а са мі ці ка в лять -
ся вбран ням, за ко р дон ни ми по їз д -
ка ми. Об ра зи та ких ма те рів зна хо -
ди мо в по ві с ті «Про гу л ка с удо во ль с -
т ви ем и не без мо ра ли». А по мі щи ця
Ма рія Фе до рі в на з по ві с ті «Най ми ч -
ка» вза га лі не за йма єть ся осві тою
си на. Не кра щі ри си вла с ти ві й Со фії
Са мій лі в ні з по ві с ті «Му зи кант».

Для фо р му ван ня осо би с то с ті ди -
ти ни ве ли ке зна чен ня має вчи тель.
Т.Г. Ше в че н ко з вла с но го до сві ду
знав, що вчи те лі бу ва ють рі з ні, але
пе ре ва гу на да вав тим, які са мо від -
да но слу жать на ро до ві. Йо го іде а -
лом був І. П . Ко т ля рев сь кий, яко го він
опи сав у по ві с ті «Бли з не цы». По ет
не оми нув кри ти кою ні к че м них учи -
те лів, які ка лі чать ду ші ді тей. На при -
клад, у по ві с ті «Кня ж на» він так ха ра -
к те ри зує дя ка Со в ги ря: «...бьет, бы -
ва ло, а са мо му ле жать ве лит, а не
кри чать... и яв с т вен но чи тать пя тую
за по ведь. На сто я щий спа р та нец».
Був пе ре ко на ний, що та кі вчи те лі
з’яв ля ють ся то му, що во ни не лю б -
лять сво єї спра ви, не зна ють пси хо -
ло гії ди ти ни, ди в лять ся на вчи тель -
сь ку ді я ль ність, як на за сіб за ро би ти
гро ші за д ля іс ну ван ня. Во ни зо всім
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Йде мо в сьо го дні кра щим май бут тям,
Ка з ко во с тей жит тя вві б ра в ши чу до,

Лиш па м’ять знає ча су во рот тя –
До ріг, які для се бе тво рять лю ди.

«До ро га ми пре кра с но го» – тво рім!
«До ро га ми пре кра с но го» – зро с тай мо!

«До ро га ми пре кра с но го» – лю бім!
«До ро га ми пре кра с но го» – ко хай мо!

З сьо го дні в за в т ра, в ча су те чію,
Що мить від но сить в ві ч ність, як во дою,

Ми в ща с тя сте ж ку тво ри мо свою
«До ро га ми пре кра с но го» й свя то го!

Ра дий, що маю честь бу ти при -
че т ним до клу бів сь кої гро ма ди.
Зав жди охо че брав участь у по їз -
д ках, чи ма ло збе ре г ло ся не за бу -
т ніх вра жень: спі л ку ван ня з юни -
ми екс ку р со во да ми Ка в рай сь ко -
го шкі ль но го му зею, чи тан ня ві р -
шів у ха ти ні О. До в же н ка в Со с ни -
ці, кві ту ю чі ма ко ві по ля, Мра мо р -

ні пе че ри і не за пла но ва ний тво р чий ве чір у
гу р то жи т ку на шо го крим сь ко го ін сти ту ту� -
фі лії, де нас так го с тин но при йма ли. 

Від по ві да ль но ста ви в ся до за хо дів, що про -
во ди ли ся клу бом у му зеї П.Ти чи ни, у біб ліо те -
ці ми с тецтв іме ні М.Ба жа на, у На ці о на ль но му
лі те ра ту р но му му зеї Укра ї ни, у клу бі «Пре д те -
ча» Па р ла ме нт сь кої бі б лі о те ки, адже ми пре -
зе н ту ва ли не тіль ки  клуб, ми пред ста в ля ли
наш уні вер си тет.

До б ро со ві с но го ту вав як до ру че ні ме ні за ма -
льо в ки для га зе ти
«Е ко но міст», так і
свій вне сок для ко -
ле к ти в них збі рок –
«Ба га то ба р в не лі -
то», «Ві т ри ла на -
тхнен ня». Спо ді ва -
ю ся, ми гі д но пре -
зе н ту ва ли по етів
аль ма� ма тер на ка -
на лі «Ку ль ту ра» На -
ці о на ль но го ра діо.

Н а й  в а  ж  л и  в і  -
шим у ро бо ті клу -
бу, як на мою ду -
м ку, є не кі ль -
кість здій с не них
по їз док чи про ве -

де них за сі дань, а ду -
хо в на тка ни на спо рі д -
не но с ті клу бі в ців при
будь� яких ко н та к тах,
при по єд нан ні пре -
кра с но го ми ну ло го з
сьо го ден ням, че рез
жи ве спі л ку ван ня й
спів тво р чість.

Пе т ро Іл лЄн ко, 
старший ви к ла дач 

ка фе д ри ОПД.

До Дня вчителя

Просвітителі України

Закінчення на 12 стор.



Віддрук о вано у видав ни цт ві “Преса України ”,
03047, Київ, просп. Перемоги, 50. Зам. 3239008. Тираж 1500.

За зміст і достовірність викладених фактів редакція
відповідальності не несе.

Відповідальний редактор Тетяна Прокопчук

Літредактор Тетяна Нікішина

Фотокореспондент Олексій Козійчук

Ре є с т ра цій не сві до ц т во № 161 се рії КІ від 21.05.96.
Ад ре са ре да к ції: 03680, Ки їв, просп. Пе ре мо ги, 54/1,
КНЕУ, кімн. 340, тел.: 456�6900, 456�7146, 459�6101

e�mail: k ne u_press@ukr.net

№ 26�28 (1257�1259)

З по ди ву, згі д но Пла то на, по чи на єть ся
будь� яке пі знан ня. Щи ре зди ву ван ня пе ре тво -
рю єть ся у стій ке за хо п лен ня, яке в свою чер гу
спо ну кає до по шу ку, не під ра хо ву ю чи, скі ль ки
ви тра ча єш на це сил і ча су. Ці ка вість ва бить і
на ди хає, а но ві зна хі д ки – що ра зу під жи в лю -
ють.

Але тра п ля ють ся ви па д ки, ко ли сло ва «Пла -
тон – мій друг, але Іс ти на – до ро ж ча...» більш
під хо дять до си ту а ці ї. Адже не рі д ко, ні би пе ре ві -
ря ю чи по шу ко в ця, ди во ви ж ні зна хі д ки спо ку ша -
ють за блу ка ти у ма ні в цях... До них, як ві до мо,
ве дуть со т ні шля хів, а до Іс ти ни – сте ж ка єди на.

Спро бую про ілю с т ру ва ти при кла дом. 
У ве ре с ні 2006�го, са ме у роз пал під го то в ки

до свя т ку ван ня сто річ чя на шо го уні вер си те ту,
при ніс один із ви кла да чів га зе ту «Лі те ра ту р на
Укра ї на» і за пи тав, чи зна йо мий ме ні ці ка вий
факт, на ве де ний у стат ті під ру б ри кою «бу ло та -
ке». Чи таю:

«У 1918 ро ці, за ча сів Центра ль ної Ра ди, мо -
ло ді Па в ло Ти чи на та Ко с тя н тин Па у с тов сь кий
бу ли сту де н та ми ко ме р цій но го ін сти ту ту і про -
жи ва ли у Ки є ві у бу ди н ку на ро зі ву лиць Во ло -
ди мир сь кої та Фу н ду к ле їв сь ко ї. Ві к на на ба л -
кон їх ньої кі м на ти ви хо ди ли на ву ли цю Фу н ду к -
ле їв сь ку. Був мі сяць сі чень, на дво рі сто я ла ла -
гі д на, як для зи ми, по го да, ішов не ве ли ч кий пу -
х на с тий сніг і спо кій но ля гав на бру кі в ку.

Не за до в го пе ред тим у бою з мо с ков сь ко� ко -
му ні с ти ч ни ми оку па н та ми під Пол та вою за ги -
нув со т ник, улю б ле нець вій сь ка Сі чо вих стрі ль -
ців.

Со т ни ка по кла ли на га р ма т ний ла фет, на -
кри ли жо в то �бла ки т ни ми пра по ра ми і по ву ли -
ці Фу н ду к ле їв сь кій, а да лі по Хре ща ти ку та Ва -
си ль ків сь кій, ве з ли на Бай ко ве кла до ви ще. За
ла фе том іш ли чу ба ті сі чо ві стрі ль ці і пла ка ли...

Ки я ни ви си па ли на ву ли ці, а ко ли про це сія
про хо ди ла ми мо бу ди н ку, де жи ли сту де н ти,
Па в ло та Ко с тя ди ви ли ся на про це сію із сво го
ба л ко на. Тіль ки� но по хо рон на про це сія прой ш -
ла ми мо, Па в ло за йшов у кі м на ту, сів за стіл і
на пи сав ге ні а ль ний твір.» 

Отак ав тор стат ті пе ре по вів іс то рію на пи сан -
ня ві р ша «Як упав же він з ко ня...», яку ні би� то
роз ка зу вав сам Ко с тя н тин Па у с тов сь кий, пе -
ре бу ва ю чи на від по чи н ку в Ір пе ні.

Щи ро зди ву ва лась про чи та но му. Не вже дій с -
но й К.Па у с тов сь кий вчи в ся у
ККІ? Але, ува ж но пе ре чи ту ю -
чи та по ду м ки спі вс та в ля ю чи
зі всім вже до б ре ві до мим ме -
ні, опа ну ва ла пе р шу ре а к ці ю.
Щось утри му ва ло від за хо п -
лен ня. Не об хід но бу ло пе ре -
ві ри ти «і с то ри ч ність» ці єї іс то -
рі ї.

По �пе р ше, у 1918 р. Па в ло
Ти чи на вже не був сту де н том
Ко ме р цій но го інституту, ро ки
йо го на вчан ня — 1913�1917.
Так са мо у 1918 р. не був сту -
де н том і Ко с тя н тин Па у с тов -
сь кий, у 1912 –1913 ро ки він
вчи в ся на при ро д ни чо� іс то -
ри ч но му фа ку ль те ті в Ки їв сь -
ко му уні вер си те ті Свя то го
Во ло ди ми ра, по тім пе ре ві в ся
до Мо с ков сь ко го уні вер си те -
ту на юр фак. А з по ча т ком
Пер шої сві то вої вій ни, во се ни
1914 р. зо всім по ки нув на вчан ня. Пе ре про бу -
вав без ліч спе ці а ль но с тей: кон ду к тор, по тім
во жа тий тра м ваю, са ні тар на фро н то во му по їз -
ді, ре по р тер, учи тель, жу р на ліст. По їз див по
кра ї ні, чи ма ло бу вав і в Ки є ві, а от до ста ту су

сту де нт с т ва бі ль ше не по ве р та в ся. Пе ре гля ну -
в ши всі ва рі а н ти біо гра фії пись мен ни ка та йо го
спо га ди про мо ло ді ро ки, не знай шла жо д ної
ін фо р ма ції, що він  вза га лі хоч ко лись був сту -
де н том Ко ме р цій но го ін сти ту ту. 

Уто ч ню ва ти та кі не сти ко в ки в са мій «Лі те ра -
ту р ній Укра ї ні» не на ва жи лась, ке ру ю чись зно с -
ка ми: «Ре да к ція не зав жди по ді ляє ду м ки ав то -
рів пу б лі ка цій» та «Ре да к ція не ли с ту єть ся з чи -
та ча ми».

По �дру ге, що до про жи ван ня Па в ла Ти чи ни
ра зом з К.Па у с тов сь ким: ні де не ма зга док — ні
в на дру ко ва но му що ден ни ку по ета, ні в роз по -
ві дях про ньо го йо го су час ни ків та дру зів. Ре те -
ль но пе ре гля ну ла на пи са не про Па в ла Ти чи ну
йо го уч нем Во ло ди ми ром П’я но вим,  до слі д ни -
ком Ми ко лою Шу д рею, дру жи ною дру га Ва си -
ля Ел лан сь ко го (Бла ки т но го) – не знай шла.  Се -
ред на дру ко ва но го ки є во з на в цем Дми т ром
Ла в ро вим ви чи та ла, що, вла ш ту ва в шись по мі -
ч ни ком хо р мей с те ра в те а т рі Са дов сь ко го, Па -
в ло Ти чи на якийсь час ме ш кав у Тро ї ць ко му на -
род но му до мі, але по тре ба до ма ш ньо го за ти ш -
ку зму си ла йо го змі ни ти мі с це про жи ван ня й
на до в го «о сі с ти» в го с тин но му до мі на Ку з не ч -
ній, ха зяй кою яко го бу ла хлі бо со ль на Ка те ри на
Па па рук, що ви хо ву ва ла до ч ку Лі до ч ку (май бу -
т ню дру жи ну по ета� ака де мі ка).

Зве р ну лась до «Е н ци к ло пе дії Ки є ва». З ко ро -
те нь кої до ві д ки про все сві т ньо ві до мо го П.Ти -
чи ну мо ж на ді з на тись, що в те а т рі М.Са дов сь -
ко го пра цю вав у 1916�1917 рр. На ве де ні й ад -
ре си про жи ван ня в Ки є ві в рі з ні ро ки: 

«Ву ли ця Ку з не ч на (те пер Горь ко го), на якій до
1923 жив у буд. № 107. У 1934 – 1941 ме ш кав на
вул. Ле ні на (те пер Б. Хме ль ни ць ко го) № 68, 1944
– 1967 – на вул. Рє пі на (те пер Те ре ще н ків сь ка)
№ 5. У цій ква р ти рі вла ш то ва но му зей, а на фа -
са ді бу ди н ку вста но в ле но ме мо рі а ль ну до ш ку».

Ви рі ши ла із за пи тан ням зве р ну тись до Гри -
го рія Гри го ро ви ча, на у ко во го пра ців ни ка лі те -
ра ту р но� ме мо рі а ль но го му зею� ква р ти ри П.Ти -
чи ни. Він під тве р див, що вза га лі се ред ад рес
про жи ван ня Па в ла Гри го ро ви ча у Ки є ві не ма
та кої на ро зі Фу н ду к ле їв сь кої й Во ло ди мир сь -
ко ї. А ще ска зав, що му зей ни ки теж чи та ли ту
стат тю й бу ли ду же зди во ва ні на пи са ним, але
до ку ме н та ль них під тве р джень то му – на жаль...

До ре чі, на сай ті му зею� ква р ти ри мо ж на
про чи та ти: «...Жо в т не ву ре -
во лю цію він зу стрів уже зрі -
лою лю ди ною і ві до мим по -
етом мо ло д шо го по ко лін ня.
Зна ме ни ті ві р ші ве с ни і лі та
1919 ро ку — «На май да ні»,
«Як упав же він з ко ня...» та
ін ші, а по тім і вся збі р ка
«Плуг», при не с ли йо му сла ву
на тхнен но го спі вця «кра си
но во го дня». Тоб то і вірш да -
ту ють аж ні як не сі ч нем 1918
р.

Мо ж на бу ло б і да лі до слі -
джу ва ти, аби до ко па тись, які
са ме по дії на ди х ну ли П.Ти чи -
ну до ство рен ня зга ду ва но го
ві р ша, і в які ро ки К.Па у с тов -
сь кий пе ре бу вав у Ір пі нь сь ко -
му бу ди н ку від по чи н ку пись -
мен ни ків і та ке ін ше. Та то
вже не так ці ка во. 

Ось та ка іс то рі я. Та кий со бі
ху до ж ній ви ми сел із вкра п лен ням ві до мих прі -
звищ.

УВА ЖА Е МЫЙ  АЛЕ К САНДР ФЕ ДО РО ВИЧ!

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

В этот па мя т ный для Вас день мы от ме ча ем, что все Ва ши
тру до вые и на у ч ные до сти же ния те с но свя за ны с Ки е в с ким
На ци о на ль ным Эко но ми че с ким уни ве р си те том, в ко то ром
Вы про ш ли путь от ас си с те н та ка фе д ры по ли ти с то рии до

до це н та ка фе д ры. Опре де лен ный пе ри од вы ра бо та ли се к ре та рем пар т ко ма уни ве р си -
те та.

За пе ри од бо лее 40�ле т ней со в ме с т ной ра бо ты мы на ем Вас как пе р во к ла с с но го ме -
то ди с та, об ла да ю ще го вы со кой эру ди ци ей и ле к то р с ким ма с тер с т вом, тре бо ва те ль -
ным к се бе, сту де н там и то ва ри щам по ра бо те, зна ю ще го и за бо т ли во го во с пи та те ля и
ру ко во ди те ля.

Тру до лю бие, уме ние ор га ни зо вать ра бо ту, де мо к ра ти ч ность, от к ры тость и до сту п -
ность сни с ка ли Вам за слу жен ный ав то ри тет и ува же ние сре ди сту де н тов, пре по да ва -
те лей и все го ко л ле к ти ва уни ве р си те та.

В день ва ше го юби лея, до ро гой Але к сандр Фе до ро вич, же ла ем кре п ко го здо ро вья,
бо ль шо го че ло ве че с ко го сча с тья, бла го по лу чия, до л гих, бе з о б ла ч ных и ра до с т ных лет
жи з ни.

Пред се да тель со ве та ве те ра нов
КНЭУ име ни Ва ди ма Ге ть ма на В. М. Ма р ты нюк.

АЛЕ К СА Н Д РУ ФЕ ДО РО ВИ ЧУ ЯХ НО, 
доценту кафедры политистории — 80!
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ВОЛЬТЕР.

Во се ни на би ра ють обе р тів на вча ль -
ний і ро бо чий про це си. Зві ду сіль на -
пли ва ють ма си ви ін фо р ма ції та не від -
кла д ної ро бо ти. Го ло вне у цій по стій -
ній кру го ве р ті не за бу ти про свя та. Ма -
ле нь кі осо би с ті свя та.

Ша но в ні юві ля ри! Не хай до ля усмі -
ха єть ся вам ча с ті ше, не хай до ро ги ва -
ші бу дуть ле г ки ми, а жит тя ща с ли вим.

У сер п ні на ро ди лись:
Го ло вко На та лія Ро бе р ті в на, до цент ка -

фе д ри ін фо р ма ти ки;
Дми т рі є ва На та лія Ва си лі в на, ін стру к -

тор ФСК “Е ко но міст”;
Жу рав сь ка Ла ри са Ми ко ла ї в на, до цент

ка фе д ри пе да го гі ки та пси хо ло гії;

Зай це ва Зі на ї да Іва ні в на, до цент ка фе д -
ри по лі тич ної іс то рії;

Зо тов Ана то лій Ва си льо вич, ди ре к тор
ФСК “Е ко но міст”;

Іва не н ко Фе дір Ві к то ро вич, до цент ка -
фе д ри еко но мі ки АПФ;

Іва ще н ко Ві к тор Іва но вич, до цент ка фе -
д ри ме дж ме н ту;

Єрі на Ан то ні на Ми хай лі в на, про фе сор
ка фе д ри ста ти с ти ки;

Ко ва льо ва Ма ри на Во ло ди ми рі в на, бі -
б лі о те кар 1�ї ка те го рії бі б лі о те ки; 

Ко хан Те тя на Ми ко ла ї в на, про ві д ний ін -
же нер від ді лу на у ки і ас пі ра н ту ри;

Ко ше лє ва Ні на Ва си лі в на, го ло вний бі б -

лі о те кар бі б лі о те ки;
Кра в че н ко Лю д ми ла Во ло ди ми рі в на,

про ві д ний біб ліо граф бі б лі о те ки;
Лю тий Пе т ро Фе до то вич, слю сар� са н -

те х нік СГМ;
Оре ще н ко Ні на Єго рі в на, при би ра ль ни -

ця Центру ма гі с тер сь кої під го то в ки;
Ре кун Іван Ти мо фі йо вич, охо ро нець слу -

ж би охо ро ни;
Ру бель Ане лія Во ло ди ми рі в на, при би -

ра ль ни ця го с по дар сь ко го від ді лу ко р пу су
№7;

Па пе н ко Ал ла Оле к са н д рі в на, аси с тент
ка фе д ри об лі ку в кре ди т них і бю дже т них
уста но вах;

По ру ч ник Сві т ла на Ге на ді ї в на, до цент
ка фе д ри по літ еко но мії;

Си до ре н ко Юрій Те ре н ті йо вич, до -
цент ка фе д ри ін фо р ма цій но го ме не дж ме н -
ту;

Хо ро ших Ві к то рія Ві к то рі в на, ста р ший
ви кла дач ка фе д ри іно зе м них мов ФЕФ;

Ще д рі на Оле на Іва ні в на, до цент ка фе -
д ри ін фо р ма цій но го ме не дж ме н ту;

Фе до нін Оле к сій Сер гі йо вич, про фе -
сор ка фе д ри еко но мі ки під при ємств;

Фі лі п че н ко Лю д ми ла Ле о ні ді в на, га р -
де ро б ни ця ФСК “Е ко но міст”;

Че р ви нець Те тя на Іль кі в на, при би ра -
ль ни ця гу р то жи т ку №1 сту д мі с те ч ка;

Ца ні на Ва ле н ти на Па в лі в на, за ві ду -
вач ка ме ри схо ву гу р то жи т ку №3 сту д мі с -
те ч ка.
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Як упав же він з ко ня
та й на бі лий сніг.
— Сла ва! Сла ва! — до ко ти лось
і ля г ло до ніг.

Ще як ру ку при ту лив
к се р цю ік сво му.
Рад би ще він раз по ба чить
ота ку зи му.

Гей, ру ба ли во ро гів
та по всіх фро н тах!
З кри ком сів на гру ди во рон,
чо р ний во рон� птах.

Вда рив ре во лю ц йо нер —
за хи та в ся світ!
Як вми рав у чи с тім по лі —
слав усім при віт. 

1919

не ке ру ють ся іде я ми гу ма ні з -
му, їм бай ду жа по да ль ша до -
ля ви хо ва н ців.

Роз мі р ко ву ю чи над на ці о -
на ль ною пе да го гі ч ною спа д -
щи ною, не мо ж на не зга да ти
плі д ну ді я ль ність на осві тян -
сь кій ни ві І. Я . Ф ра н ка. Він вва -
жав вчи те ля клю чо вою фі гу -
рою  будь� яко го на вча ль но го
за кла ду. Щоб ви хо ва ти все бі -
ч но і га р мо ній но роз ви не ну
осо би с тість, не об хід но за без -
пе чи ти шко лу ком пе те н т ни ми
пе да го гі ч ни ми ка д ра ми. У
тво рах І. Фра н ка ми зу стрі ча -
є мо вчи те лів і від да них сво їй
спра ві, і бай ду жих, як се р де ч -
них, так і жо р с то ких. Рі з ні ас -
пе к ти ді я ль но с ті вчи те лів зо -
бра же ні в йо го стат тях і ху до -
ж ніх тво рах: «На ші на род ні шко ли та їх по тре -
би», «Е ме рик Тур чи н сь кий», «Бо рис Граб», «У -
чи тель» та ін.

Учи тель, за Фра н ком, по ви нен бу ти ви со ко -
ос ві че ною лю ди ною, пра цю ва ти ви клю ч но за
по кли кан ням, умі ти збу ди ти жа гу до знань,
зна ти пси хо ло гію уч нів, бу ти для них при кла -
дом у всьо му, від кри ва ти пе р с пе к ти ву осві ти.
Га да є мо, що ці ви мо ги до вчи те ля не втра ти ли
сво єї ак ту а ль ні й ни ні.

Ве ли кий ка ме няр був пе ре ко на ний, що на -
ста не час, ко ли на у ка і пра ця зі ллють ся во є ди -
но і на у ка «бу де ко ри с ною пра цею для су с пі ль -
с т ва, а вся ка пра ця бу де ви явом ... роз ви ну тої
ду м ки, ро зу му, на у ки». Пред ме том  до слі -
джень Іва на Фра н ка бу ла іс то рія на род ної
осві ти. Са ме у її ви то ках він шу кав від по відь на
ви клик ча су. Жа х ли вий стан  осві ти на за хід но -
ук ра їн сь ких зе м лях він ха ра к те ри зу вав у ни з ці

праць «До пи тан ня про куль ту р ну іс то рію За хі -
д ної Укра ї ни ХУ ІІ– ХУІІІ ст.», «До іс то рії осві ти в

Га ли чи ні», «Ма те рі а ли до
куль ту р ної іс то рії Га ли ць -
кої Ру сі ХУІІІ– ХІХ ві ку».

Осо б ли вою ува гою укра ї -
н сь ко го про сві ти те ля про -
ни к ну та ді я ль ність брат сь -
ких шкіл, які ві ді гра ли по зи -
ти в ну роль у по ши рен ні
укра ї н сь кої на ці о на ль ної
осві ти, в бо ро ть бі про ти ко -
ло ні за ції та у від ро джен ні
укра ї н сь кої куль ту ри. Зо к -
ре ма, все бі ч ний ана ліз ді я -
ль но с ті Львів сь кої брат сь кої
шко ли він по дає у «На ри сі
іс то рії укра ї н сь ко� ру сь кої
лі те ра ту ри». Не аби який ін -
те рес для на ща д ків  ста -
но в лять  роз ду ми І. Я . Фра -
н ка про Ос т ро зь ку ака де -
мію, Дро го би ць ку гі м на зію,

Львів сь кий уні вер си тет у ре це н зії на мо но гра -
фію К. Ха р ла м по ви ча «О с т ро ж с кая пра во сла в -
ная шко ла. Ис то ри ко� хро но ло ги че с кий очерк», у
стат тях «І ван Ви шен сь кий, йо го час і пись мен ни -
ць ка ді я ль ність», «Дві уні ї», «На рис іс то рії укра ї н сь -
кої лі те ра ту ри». Як ба чи мо, ни ва ді я ль но с ті І. Ф ра -
н ка бу ла до ста т ньо ба га то гран но ю.

От же, зве р та ю чись до та ких ві т чи з ня них взі р -
ців пе да го гі ч ної ду м ки як Гри го рій Ско во ро да,
Та рас Ше в че н ко та Іван Фра н ко, ми то р ка є мось
не ви че р п но го дже ре ла ду хо в но с ті укра ї н сь ко го
на ро ду, яке на ди хає нас на са мо удо с ко на лен ня
і плі д ну спів пра цю зі сту де н та ми та ко ле га ми в
умо вах осо би с ті с но� орі є н то ва ної осві ти та роз -
ви т ку су час них пе да го гі ч них тех но ло гій.   

Л.А . Ме д вІдь,  
до цент ка фе д ри

пе да го гі ки та пси хо ло гії,
клуб «До ро га ми до пре кра с но го».
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