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На початку листопада в Інституті
української мови НАН України відбувся
Пленум Наукової ради «Українська мова»
«Українська мова в Україні: сьогодення і
перспективи». У ньому взяли участь
науковці, викладачі ВНЗ з різних регіонів
України.

Уфо ку сі ува ги до по ві да чів – пи тан ня дер жа в но го ста ту -
су укра ї н сь кої мо ви, про бле ми її уде р жа в лен ня на рі з -
них ета пах роз ви т ку укра ї н сь ко го су с пі ль с т ва. Про це

йшло ся у ви сту пах чл.�кор. НАН Укра ї ни О. Б . Т ка че н ка («У к -
ра їн сь ка мо ва як дер жа в на у тру д но щах її ста но в лен ня»),
проф. І. П . Ю щу ка («У к ра їн сь ке між на ро д не за ко но дав ст во і
«За кон про мо ви»), д.фі лол.н., екс пе р та На ці о на ль но го ін -
сти ту ту про блем між на ро д ної без пе ки при Ра ді на ці о на ль -
ної без пе ки і обо ро ни Укра ї ни Г.М.Я вор сь кої («Мо в ні кон ф -
лі к ти: шту ч ні чи ре а ль ні»). Ва р ти ми ува ги ши ро ко го за га лу
мо в ців і ре те ль но го ана лі зу мо во зна в ців, со ці о ло гів ста ли
на ве де ні ста ти с ти ч ні да ні про ди на мі ку змін що до вжи ван ня
укра ї н сь кої мо ви в рі з них со ці а ль них се ре до ви щах, зо к ре -
ма в сі м’ї, у до по ві ді д.со ці ол.н., проф., за сту п ни ка ди ре к -
то ра Ін сти ту ту со ці о ло гії  М.О . Шу ль ги («Мо в на си ту а ція в
Укра ї ні у сві т лі су час ної со ці о ло гі ї»). Ре т ро спе к цію фу н к ці о -
ну ван ня укра ї н сь кої мо ви в ба га то мо в но му се ре до ви щі До -
не ч чи ни за про по ну вав д.фі лол.н., проф., за ві ду вач ка фе д -
ри укра ї н сь кої мо ви До не ць ко го на ці о на ль но го уні вер си те -

ту А. П . За г ні т ко («Мо в на си ту а ція в До не ч чи ні: ти по ло гі ч ний
і со ці о лі н г ві с ти ч ний ви мі ри»). 

На га ль ним пи тан ням су час ної мо в ної прак ти ки за ли ша -
єть ся уста лен ня пра во пи су, ви ро б лен ня єди но го мо в но го
ста н да р ту. Ре зуль та том об го во рен ня до по ві ді к.фі лол.н.,
доц. О. В . Гу зар «У к ра їн сь кий пра во пис: со ці о лі н г ві с ти ч ний
ви мір» став пункт Ух ва ли Пле ну му про не об хід ність від но -
в лен ня ро бо ти Пра во пи с ної ко мі сі ї.

Ак ту а ль ним для су час ної мо в ної осві ти є ство рен ня під -
ру ч ни ків, по сі б ни ків з укра ї н сь кої мо ви для се ре д ніх шкіл
та ВНЗ. Про кон це п цію не пе ре рвної мо в ної осві ти, за са ди
укла дан ня на вча ль ної лі те ра ту ри йшло ся в до по ві ді
чл.�кор. НАН Укра ї ни С.Я . Є р мо ле н ко («Пі д ру ч ни ки з укра ї -
н сь кої мо ви: те о рія і прак ти ка»).

Під су м ком ро бо ти  Пле ну му ста ла Ух ва ла, у якій за про -
по но ва ні прак ти ч ні за хо ди що до роз в’я зан ня об го во рю ва -
них мо в них про блем у су с пі ль с т ві.

Ка фе д ра укра ї н сь кої мо ви та лі те ра ту ри під го ту ва ла по -
ра д ник з ви мо ви, пра во пи су та сло во вжи ван ня «Го во ри мо
і пи ше мо пра ви ль но», який не за ба ром вий де дру ком. У
ньо му мо ж на знай ти від по ві ді на пи тан ня, що ви ни ка ють у
що ден но му фа хо во му спі л ку ван ні. З по зи цій но р ми роз -
гля ну то скла д ні ви па д ки на го ло шу ван ня, сло во вжи ван ня
та пра во пи су. По да но зра з ки офо р м лен ня ін фо р ма ції про
на у ко ву кон фе ре н ці ю. По ра д ник бу де ці ка вим для ви кла -
да чів та сту де н тів, усіх, хто пра г не по гли би ти свої знан ня з
мо ви.

Ка фе д ра укра ї н сь кої мо ви та лі те ра ту ри.

АКТУАЛЬНО

ƒÓ ‰Ìˇ ÛÍ‡øÌÒ¸ÍÓø ÔËÒÂÏÌÓÒÚ≥

17 ли с то па да має осо б ли ве зна -
чен ня для сту де н тів всьо го сві ту,
адже це —Мі ж на ро д ний день сту де н -
та.

Це свя то збли жує та об’ єд нує мо -
ло дих лю дей усьо го сві ту, бо це на -
сам пе ред, день сту де нт сь кої со лі да -
р но с ті, що не має меж і ко р до нів.

Сту де н ти зав жди бу ли най більш во -
ле лю б ною, не за ле ж ною та сво бо до -
ми с ля чою ча с ти ною су с пі ль с т ва, то -
му й ідея вла с но го свя та зав жди хви -
лю ва ла їх ні мо ло ді ду ші.

На при кі н ці XI сто літ тя, а са ме у
1893 ро ці в Же не ві був скли ка ний
Між на ро д ний кон грес сту де н тів� со -
ца лі с тів, на яко му бу ло при йн я те рі -
шен ня: на ла го джу ва ти й роз ви ва ти
зв’я з ки між сту де н та ми рі з них кра їн.

Ва го мий вплив на роз ви ток сту де -
нт сь ко го ру ху ма ли тра гі ч ні по дії осе -
ні 1939 ро ку в Че хо с ло вач чи ні.

То ді 17 ти ся ч пра зь ких сту де н тів та
їх ніх ви кла да чів за по в ни ли ву ли ці мі -
с та, про те с ту ю чи про ти гі т ле рів сь кої
оку па ці ї. Але за це бу ли за а ре ш то ва -
ні й роз стрі ля ні. А з 17 ли с то па да
1944 ро ку Між на ро д ний день сту де н -
та від зна ча єть ся офі цій но. Ре да к ція
«Е ко но мі с та» ба жає ни ні ш нім й на -
сту п ним сту де нт сь ким по ко лін ням
бу ти зав жди на рі в ні ви со ких ви мог
сьо го ден ня. Не хай мрії збу дуть ся, а
ро ма н ти ка сту де нт сь ких літ збе ре -
жеть ся на за в ж ди.

Май бу т нє на ле жить спо в не ній жит -
тє вої ене р гії мо ло ді. Кра ї ні вже сьо -
го дні по трі б ні ва ші знан ня, ваш ре а -
ль ний вне сок у спра ву дер жа во тво -
рен ня. Спли ве час, і ваш до свід та
про фе сі о на лізм ви зна ча ти муть до лю
всієї У кра ї ни.

СВЯТО

ВВіівваа тт,,   сс ттуу ддееннттии !!

•



Ша но в ні ко ле ги! Ви отри ма ли про е к т ні ма -
те рі а ли Про гра ми ін но ва цій но го роз ви т ку
уні вер си те ту на 2011�2013 рр., та про по -

зи ції що до змі с ту контракту в ча с ти ні сти му лю ван -
ня ін но ва цій ної науково�педагогічної діяльності
викладачів КНЕУ. Об го во рю ю чи їх на за сі дан нях
ка федр, за сі дан нях Вче них рад фа ку ль те тів, про -
сив би вне с ти до ці ль ні на ваш по гляд змі ни та до -
по в нен ня, при цьо му зве р таю ува гу на те, що по ло -
жен ня про сти му лю ван ня є ос но вою ко ш то ри су.

Но ва про гра ма ін но ва цій но го роз ви т ку уні вер си -
те ту роз ра хо ва на на 2 ро ки та вклю чає ряд роз ді -
лів. Перш за все в Про гра мі сфо р му льо ва на мі сія
уні вер си те ту, як здій с нен ня ва го мо го вкла ду у роз -
ви ток су с пі ль с т ва че рез до слі джен ня, ге не ру ван ня
но вих знань, їх по ши рен ня та під го то в ку кон ку ре н -
т них фа хі в ців і кре а ти в них осо би с то с тей. Тоб то ви -
хо ван ня кре а ти в них, тво р чих осо би с то с тей і є ос -
но в ною мі сі єю уні вер си те ту. 

Да лі, ко ро т ко про ос но в ні на пря м ки Про гра ми ін -
но ва цій но го роз ви т ку ді я ль но с ті уні вер си те ту.
На прям пе р ший: «Ро з ви ток на у ко вих до слі джень та
ре фо р му ван ня ор га ні за ції на у ко во� до с лі д ної ді я -
ль но с ті».

Стра те гі ч на ціль – утве р джен ня уні вер си те ту як
про ві д но го, на ці о на ль но го на у ко во� до с лі д но го
осві т ньо го центру. До цьо го на пря м ку мо ж на вклю -
чи ти та кі за вдан ня:

� ство рен ня но вих на у ко во� до с лі д них ін сти ту тів
за ос но в ни ми на пря м ка ми кон ку ре н т них, між ди с -
ци п лі на р них до слі джень;

� фо р му ван ня та роз ви ток на у ко во� пе да го гі ч но го
по те н ці а лу уні вер си те ту та ак ти в на участь у під го -
то в ці на у ко вих ка д рів для ВНЗ Укра ї ни;

� фо р му ван ня пе р с пе к ти в них на пря м ків на у ко вих
до слі джень з еко но мі ч но го та су с пі ль но го роз ви т -
ку;

� ство рен ня спі ль них на у ко вих про е к тів ра зом з
дер жа в ни ми уста но ва ми та бі з не со ви ми ор га ні за -
ці я ми Укра ї ни;

� здій с нен ня під го то в ки не менш як 100 ас пі ра н -
тів та до к то ра н тів за рік;

� під го ту ва ти до за хи с ту не ме н ше як 60 ка н ди -
дат сь ких ди се р та цій і не ме н ше як 10 до к тор сь ких
ди се р та цій за рік;

� па те н ту ва ти най більш пе р с пе к ти в ні та між ди с -
ци п лі на р ні на у ко ві роз ро б ки в кі ль ко с ті не ме н ше
10 па те н тів на рік;

� пу б лі ку ван ня на у ко вих мо но гра фій під ру ч ни ків
з гри фом МОН в кі ль ко с ті не ме н ше 40 оди ниць за
рік;

� під го ту ва ти та за ре є с т ру ва ти в між на ро д них
на у ко ме т ри ч них ба зах да них фа хо ві ви дан ня
КНЕУ;

� про во ди ти ро бо ту по за лу чен ню сту де н тів до
на у ко вих до слі джень;

� іні ці ю ван ня но вих між на ро д них на у ко во� до с лі д -
них про е к тів;

� ство рен ня спі ль них з іно зе м ни ми пар т не ра ми
на у ко вих центрів, ін сти ту тів; 

� роз ви ток Ін тер нет� це н т ру;

� ство рен ня між ві до м чих (га лу зе вих) на у ко вих
стру к ту р них під роз ді лів (не ме н ше 20);

� роз ви ток си с те ми за хи с ту прав ін те ле к ту а ль ної
вла с но с ті;

� ство рен ня ака де мі ч ної ра ди для ор га ні за ції під -
го то в ки до к то рів фі ло со фії та до к то рів на ук 2011 р.;

Дру гий на пря м: «Ро з ви ток ін но ва цій ної си с те ми
ор га ні за ції осві т ньої ді я ль но с ті до слі д ни ць ко го уні -
вер си те ту».

Стра те гі ч на ціль – за без пе чен ня осо би с ті с но го
та про фе сій но го зро с тан ня сту де н тів, фо р му ван ня
ком пе те н цій, що ви зна ча ють кон ку рен то сп ро мо ж -
ність ви пу с к ни ків в Укра ї ні та сві ті. До ньо го вхо -
дять та кі за вдан ня:

ство рен ня екс клю зи в них на вча ль них пла нів;
роз ро б ка но ві т ніх на вча ль них ди с ци п лін;
вдо с ко на лен ня си с те ми ком пе те н цій ба ка ла вр -

сь ко го, ма гі с тер сь ко го рі в нів, рі в ня до к то рів фі ло -
со фії;

під го то в ка спі ль них із за ру бі ж ни ми пар т не ра ми
на вча ль них про грам;

ви ко ри с тан ня в на вча ль но му про це сі ди с та н цій -
них тех но ло гій та ін тер нет� те х но ло гій;

Тре тій на пря м: «Ка д ро ве за без пе чен ня роз ви т ку
до слі д ни ць ко го уні вер си те ту».

Стра те гі ч на ціль – все бі ч ний роз ви ток кре а ти в -
но го по те н ці а лу на у ко во� пе да го гі ч них пра ців ни ків
до слі д ни ць ко го уні вер си те ту.

В ме жах да но го на пря му по ста в ле ні та кі за вдан -
ня:

� ство рен ня на у ко во� пе да го гі ч ним пра ців ни кам
умов для су мі щен ня до слі д ни ць кої та ви кла да ць кої
ді я ль но с ті;

� ство рен ня та удо ско на лен ня си с те ми сти му лю -
ван ня ін но ва цій ної ді я ль но с ті на у ко во� пе да го гі ч -
них пра ців ни ків;

� фо р му ван ня су час ної си с те ми роз ви т ку пе р со -
на лу уні вер си те ту;

� за лу чен ня до на у ко во� пе да го гі ч ної ді я ль но с ті
ві до мих вче них та екс пе р тів;

� впро ва ди ти си с те му ор га ні за ції пра ці та за охо -
чен ня ви кла да чів, що ви ко ну ють до слі джен ня на
здо бут тя на у ко во го сту пе ня до к то ра еко но мі ч них
на ук;

Че т ве р тий на прям: «Фо р му ван ня си с те ми вза є -
мо дії уні вер си те ту з зо в ні ш ні ми ор га ні за ці я ми та
уста но ва ми»

Стра те гі ч на ціль – фо р му ван ня імі джу уні вер си -
те ту як гло ба ль но го до слі д ни ць ко го осві т ньо го
центру.

В ме жах да но го на пря му по ста в ле ні та кі за вдан -
ня:

� на ла го джен ня і під три ман ня спів пра ці з ро бо -
то да в ця ми що до пра це вла ш ту ван ня ви пу с к ни ків і
про хо джен ня прак ти ки;

� по стій ний по шук ор га ні за цій� па р т не рів і на ла -
го джен ня спів пра ці з про ві д ни ми уні вер си те та ми
сві то во го кла су;

� отри ман ня мо ло ди ми вче ни ми не ме н ше 5 дер -
жа в них пре мій та гра н тів Пре зи де н та Укра ї ни, пре -
мій Ка б мі ну;

� участь у між на ро д них рей ти н гах уні вер си те тів
сві то во го кла су;

� участь у між на ро д них асо ці а ці ях уні вер си те тів,
між на ро д них ха р ті ях, до слі д ни ць ких уні вер си те тів.

П’я тий на прям: «Но ва па ра ди г ма ви хо в ної ро бо -
ти в уні вер си те ті»

Стра те гі ч на ціль – спри ян ня ста но в лен ню га р мо -
ній но роз ви не ної осо би с то с ті, ак ти в но го чле на су -
с пі ль с т ва, па т рі о та Укра ї ни.

В ме жах да но го на пря му по ста в ле ні та кі за вдан -
ня:

� ві до бра жен ня у на вча ль них пла нах та про гра -
мах ди с ци п лін гу ма ні та р но го спря му ван ня еко но -
мі ч ної осві ти;

� ство рен ня пе ре д у мов для га р мо ні за ції про фе -
сій но го та осо би с ті с но го зро с тан ня пе р со на лу та
сту де н тів, фо р му ван ня ак ти в ної жит тє вої по зи ції,
ви хо ван ня па т рі о та, гро ма дя ни на Укра ї ни;

� ство рен ня ор га ні за цій них та еко но мі ч них умов
для  фу нкці о ну ван ня сту де нт сь ко го са мо вря ду ван -
ня;

� ви хо ван ня сту де н та як ви со ко мо ра ль ної, ін те -
лі ге н т ної осо би с то с ті.

Шо с тий на прям: «Ро з бу до ва ефе к ти в ної си с те ми
управ лін ня та ство рен ня су час ної ін фра стру к ту ри
до слі д ни ць ко го уні вер си те ту»

Стра те гі ч на ціль – ство рен ня су час ної ін фра стру -
к ту ри та си с те ми управ лін ня, спря мо ва них на за -
без пе чен ня ефе к ти в ної ді я ль но с ті до слі д ни ць ко го
уні вер си те ту.

Ця Про гра ма ін но ва цій но го роз ви т ку уні вер си те -
ту  вклю чає та кож про ект ко н т ра к ту. Що до змі с ту
ко н т ра к ту, то він роз ра хо ва ний на сти му лю ван ня
ін но ва цій ної на у ко во� пе да го гі ч ної ді я ль но с ті ви -
кла да чів КНЕУ ім. Ва ди ма Ге ть ма на. Він був роз ро -
б ле ний Ін сти ту том ви щої осві ти. До ви дів ін но ва -
цій них ро біт на ле жить: 

� роз ро бка та ке рі в ни ц т во між на ро д ни ми і на ці о -
на ль ни ми на у ко во� до с лі д ни ми про е к та ми; 

� участь у між на ро д но му на у ко во� до с лі д но му
спів ро бі т ни ц т ві, яке під тве р джу єть ся від по ві д ною
уго дою; 

� ви ко нан ня обо в’я з ків го ло вно го ре да к то ра еко -
но мі ч них жу р на лів чи жу р на лів за на пря м ка ми ді я -
ль но с ті уні вер си те ту, які вхо дять до пе ре лі ку фа хо -
вих ви дань, за твер дже них ВАК Укра ї ни; 

� пу б лі ка ції між на ро д них мо но гра фій; пу б лі ка ції
стат тей в між на ро д них на у ко вих жу р на лах; 

� участь у між на ро д них на у ко вих кон фе ре н ці ях; 
� отри ман ня на ці о на ль них та між на ро д них від -

знак в га лу зі осві ти і на у ки; 
� під го то в ка та за про ва джен ня спі ль них із за ру бі -

ж ни ми пар т не ра ми на вча ль них про грам; 
� ста жу ван ня в за ру бі ж них уні вер си те тах; 
� но ві т ні кре а ти в ні ку р си� ле к ці ї. 
Ко ж на та ка роз ро б ка бу де сти му лю ва ти ся ма те -

рі а ль но. На да лі пе ред ба ча єть ся ви вчен ня цих
скла до вих ко н т ра к ту на за сі дан нях ка федр та вне -
сен ня від по ві д них про по зи цій. Да ні про по зи ції бу -
дуть роз гля ну ті на Кон фе ре н ції тру до во го ко ле к ти -
ву в ли с то па ді. 
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на спі ль но му за сі дан ні Вче ної ра ди уні вер си те ту,  Вче них рад фа ку ль те тів  та Сту де нт сь кої
ака де мі ч ної ра ди 



Ша но в ні ко ле ги, ме ні до ру -
чи ли озна йо ми ти вас з ос -
но в ни ми те н де н ці я ми та

ста н да р та ми ді я ль но с ті до слі д ни -
ць ких уні вер си те тів. Для цьо го ми
ви ко ри с та ли ма те рі а ли та ана лі ти -
ч ні зві ти між на ро д них ор га ні за цій,
ві до мих до слі д ни ць ких уні вер си те -
тів та про е к тів з рей ти н гу ван ня ви -
щих на вча ль них за кла дів, ре зуль та -
ти на у ко вих до слі джень не уря до -
вих ін сти ту цій та мо но гра фі ч ні до -
слі джен ня за ру бі ж них вче них.

Ми по стій но ви ко ри с то ву ва ли
до свід ді я ль но с ті кра щих уні вер си -
те тів сві ту, що по слу жи ло пе ре д у -
мо вою ство рен ня Про гра ми ін но -
ва цій но го роз ви т ку уні вер си те ту на
2008�2010 ро ки, ви ко нан ня якої
ба га то в чо му спри я ло на дан ню на -
шо му уні вер си те ту ста ту су до слі д -
ни ць ко го. Ввій шо в ши в ко го р ту уні -
вер си те тів сві то во го кла су, ми по -
ви нні ус ві до ми ти, що це ста р то ва
по зи ція, з якої по чи на ли всі уні вер -
си те ти да ної ка те го рі ї. На да лі во ни
ство рю ва ли про гра ми роз ви т ку та
під три м ки сво го ста ту су, які ля г ли
в ос но ву їх по да ль шої ді я ль но с ті.
Про ект та кої про гра ми на на сту п ні
ро ки роз ро би ли й ми.

До слі д ни ць кі уні вер си те ти іс ну -
ють вже да в но. На сьо го дні в сві ті
на ра хо ву єть ся по над 1200 до слі д -
ни ць ких уні вер си те тів. Їх ді я ль ність
по стій но до слі джу єть ся та уза галь -
ню є ть ся. Най бі ль шо го по ши рен ня
до слі д ни ць кі уні вер си те ти отри ма -
ли в США, де їх за га ль на кі ль кість
скла дає май же 260 за кла дів (в той
же час у Ні ме ч чи ні – 70, Ве ли ко -
бри та нії – 73), або 6,4% від за га ль -
ної кі ль ко с ті всіх ви щих на вча ль них
за кла дів кра ї ни. Згі д но су час ної
кла си фі ка ції Фо н ду Ка р не гі уні вер -
си те тів з ду же ви со кою до слі д ни -
ць кою ді я ль ні с тю ли ше бли зь ко 2%
усіх ви щих на вча ль них за кла дів
кра ї ни. Про це зо к ре ма і сві д чить
су час на дис по зи ція уні вер си те тів
сві то во го кла су у ві до мих між на ро -
д них уні вер си тет сь ких рей ти н гах.
Так, у рей ти н гах 20 най ко н ку ре н то -
с п ро мо ж ні ших уні вер си те тів сві ту,
які роз ро б ле ні екс пе р та ми Шан -
хай сь ко го уні вер си те ту, кон са л ти -
н го вою ком па ні єю QS та фа хі в ця ми
TIMES (Ве ли ко бри та нія) най ви щі
мі с ця пе ре ва ж но за йма ють аме ри -
кан сь кі на вча ль ні за кла ди, яким
при та ман ні та кі ос но в ні ри си: ін но -
ва цій ність; до ста т ність ре сур сів і
ви со ка кон це н т ра ція та ла н тів.

На сьо го дні сфо р му ва ли ся на -
сту п ні за га ль ні те н де н ції роз ви т ку
до слі д ни ць ких уні вер си те тів:

1. Глобальний ма с ш таб ді я ль но -
с ті і ва го мий вплив на су с пі ль ний
роз ви ток.

2. Системна ін те г ра ція до слі д ни -
ць кої та осві т ньої ді я ль но с ті.

3. Поглиблення ре гі о на ль но го та
між на ро д но го спів ро бі т ни ц т ва.

4. Селективність у до бо рі сту де -
н тів і про фе сор сь ко� ви к ла да ць ко -
го скла ду.   Ви со кі рі в ні на у ко вої
про ду к ти в но с ті ви кла да чів.

5. Виконання між ди с ци п лі на р них
на у ко вих до слі джень та під го то в ка
до к то рів на ук.

6. Превалювання ком пе те н т ні с -
но го під хо ду в на вча ль но му про це -
сі та осво єн ня сту де н та ми ком пе -
те н цій до слі д ни ць кої та ін но ва цій -
ної ді я ль но с ті.

7. Диверсифікація дже рел фі -
нан су ван ня.

8. Спільне ко ор ди ну ван ня дій з
пред ста в ни ка ми бі з не су у під го то -
в ці фа хі в ців.

9. Формування су час ної ін фра -
стру к ту ри на у ко вої та ін но ва цій ної
ді я ль но с ті.

10. Забезпечення най ви щої яко -
с ті на у ко во� ос ві т ньої ді я ль но с ті.

11. Зростання об ся гів кон са л ти -
н го вих по слуг, які на да ють ся ви -
кла да ча ми.

Зу пи нюсь на де яких з них більш
де та ль но. 

По �пе р ше, глобальний ма с ш таб
ді я ль но с ті і ва го мий вплив на су с -
пі ль ний роз ви ток здій с ню єть ся че -
рез ре а лі за цію по вних ци к лів на у -
ко вих до слі джень та осві т ньої ді я -
ль но с ті, а та кож за лу чен ням іно зе -
м них пар т не рів та бі з не су. Ва ж ли -
вість до слі д ни ць ких уні вер си те тів
для кра їн зу мо в ле на:

– здій с нен ням ва го мо го вне с ку у
фо р му ван ня та роз ви ток ін те ле к ту -
а ль но го ка пі та лу на ції;

– на дан ням ін но ва цій них осві т ніх
по слуг та ство рен ням но вих знань і
їх ви ко ри с тан ням для ви рі шен ня
ак ту а ль них про блем су с пі ль с т ва. 

То му не ви па д ко во у су час них
умо вах са ме до слі д ни ць кі уні вер -
си те ти ма ють най більш ва го му під -
три м ку з бо ку дер жа ви для про ве -
ден ня на у ко вої й осві т ньої ді я ль но -
с ті.

По �дру ге, системна ін те г ра ція
до слі д ни ць кої та осві т ньої ді я ль но -
с ті. Ві до мо, що на вчан ня від бу ва -
єть ся не ли ше че рез ви вчен ня і
спо сте ре жен ня, а й че рез ак ти в не
на бут тя і за сто су ван ня знань. Сьо -
го дні іс нує чи ма ло до ка зів то го, що
бі ль шість сту де н тів кра ще вчить ся
са ме в про це сі на вчан ня, ін те г ро -
ва но го в про цес до слі джень. Як
най кра ще та кий під хід мо ж на ви ра -
зи ти да в нім ки тай сь ким при слі -
в’ям: “Я чую – і за бу ваю, я ба чу – і я
па м’я таю, я ро б лю – і я ро зу мію”.
Гло ба ль не лі дер с т во до слі д ни ць -
ких уні вер си те тів  на ри н ку осві т ніх
по слуг під тве р джує пра ви ль ність
кон це п ції про те, що на у ко ві до слі -
джен ня та ви кла дан ня вза є мо пі д -
си лю ють од не од но го і по ви нні
про во ди ти ся ра зом, в тій же уста -
но ві і ти ми ж до слі д ни ка ми.

Це до зво ляє на по в ни ти на вча ль -
ні про гра ми но вим змі с том для фо -
р му ван ня ка д ро во го по те н ці а лу ін -
но ва цій них га лу зей, за без пе чу ю чи
їх кон ку ре н т ні пе ре ва ги. Ін те г ра ції
осві т ньої мі сії уні вер си те ту з йо го
до слі д ни ць кою та кон са л ти н го вою
ді я ль ні с тю мо ж на до ся г ти, як що
за мі ни ти на вчан ня в ау ди то рі ях
або ле к цій них за лах на до слі д ни ць -
ке се ре до ви ще ла бо ра то рій, сту -
дій або екс пе ри ме н таль не се ре до -
ви ще про фе сій ної прак ти ки.

По �тре тє, поглиблення ре гі о на -
ль но го та між на ро д но го спів ро бі т -
ни ц т ва. До слі д ни ць кі уні вер си те ти
фу н к ці о ну ють в умо вах жо р с т кої
ри н ко вої кон ку ре н ції і най ко н ку ре -
н т ні ші з них тіль ки на ро щу ють свій
по те н ці ал. При кла дом є но ві про -
гра ми, стра те гії уні вер си те тів сві -
то во го кла су, а та кож яс к ра вим
зра з ком є ми ну ло рі ч на про мо ва
Пре зи де н та Сте н фо рд сь ко го уні -
вер си те ту Джо на Хен нес сі на те му
«Лі дер с т во че рез ін но ва ції та осві -
ту». Він вва жає, що умо ви сві то вої
фі нан со вої кри зи бу ли по во ро т ним
мо ме н том для транс фо р ма цій но го
стри б ка , щоб за ли ша тись пі о не -
ром в га лу зі знань і за сто су ва ти ці
від крит тя на бла го лю дей у всьо му
сві ті. А це озна чає, що для то го,
щоб ста ти від но с но кра ще, уні вер -
си тет се ре д ньо го рі в ня по ви нен не
ли ше до ся г ти, а й пе ре ви щи ти
зро с тан ня лі ди ру ю чих кон ку ре н тів.
То му і по гли б лю єть ся роз ви ток та
ко о пе ра ція в си с те мі Єв ро пей сь кої
лі ги до слі д ни ць ких уні вер си те тів,
Асо ці а ції до слі д ни ць ких уні вер си -
те тів Схі д ної Азії, Аме ри кан сь кої

асо ці а ції до слі д ни ць ких уні вер си -
те тів, Ка над сь кої асо ці а ції до слі д -
ни ць ких уні вер си те тів, Між на ро д -
но го аль я н су до слі д ни ць ких уні -
вер си те тів.

По �че т ве р те, селективність у
до бо рі сту де н тів і про фе сор сь ко� -
ви к ла да ць ко го скла ду.  Кон ку ре н т -
ний ри нок для ви кла да чів і до слі д -
ни ків в США при вів до жо р с т кої
кон ку ре н ції між уні вер си те та ми у
пи тан нях за лу чен ня та утри ман ня
най більш пе р с пе к ти в них чле нів
фа ку ль те ту з ви со ки ми до ся г нен -
ня ми (за лу чен ня «до слі д ниць ких
зі рок»). Ви со кі рі в ні на у ко вої про -
ду к ти в но с ті ви кла да чів ві до бра жа -
ють ся пе ре д у сім у пу б лі ка ці ях в
між на ро д них на у ко вих жу р на лах.

Це при зво дить до по стій но зро с -
та ю чо го ти с ку на за ро бі т ну пла ту,
су про во джу єть ся стій ким зро с тан -
ням ва р то с ті ста р то вих па ке тів, що
про по ну ють ся для на дан ня до по -
мо ги но вим чле нам фа ку ль те ту для
швид ко го за пу с ку їх ніх до слі д них

про грам. На при клад, у на у ко вих і
ін же не р них сфе рах в уні вер си те ті
Іл лі нойс ста р то вий па кет для но во -
го чле ну фа ку ль те ту, який тіль ки
що за кін чив уні вер си тет мо же
скла да ти в се ре д ньо му  300000
дол. США і бі ль ше. В бо ро ть бі за
утри ман ня най кра щих про фе со рів
і за по бі ган ня їх пе ре хо ду до кон ку -
ре н тів, уні вер си те ти іно ді на да ють
ба га то мі ль йон ні па ке ти під три м ки
у ви гля ді при мі щень, об ла д нан ня,
на у ко вих ка д рів, фі нан су ван ня на у -
ко вих до слі джень. 

По �п’я те, ди ве р си фі ка ція дже -
рел фі нан су ван ня. В до слі д ни ць ких
уні вер си те тах ви тра ти на од но го
сту де н та або на оди ни цю ре зуль -
та тів до слі джень, чи на оди ни цю
на вчан ня на дзи чай но ви со кі, що
по в’я за но з та ки ми фа к то ра ми:

� ва р тість ча су ви кла да чів, оскі -
ль ки до слі джен ня є тру до мі с т ким і
ви ма га ють ни зь ко го на вча ль но го
на ва н та жен ня, щоб дій с но за без -
пе чи ти не об хід ний час для про ве -
ден ня пер шо кла с них до слі джень, а
та кож і за без пе чи ти від по ві д не
спів від но шен ня кі ль ко с ті сту де н тів
на од но го ви кла да ча;

� ва р тість ви кла да чів� до с лі д ни -
ків, оскі ль ки ри нок для про ві д них
вче них у ба га тьох ди с ци п лі нах став
гло ба ль ним, що при зве ло до зро с -
тан ня зар плат при най м ні, в ди с ци п -
лі нах, де іс нує пе в на між на ро д на на -
у ко ва мо бі ль ність, а та кож мо ж ли во -
с ті за лу чен ня гра н тів або спо н со рів;

� ду же ве ли кі і стрі м ко зро с та ю -
чі ви тра ти на су час не уста т ку ван -
ня.

� ви тра ти на за лу чен ня кра щих
сту де н тів і на дан ня їм під три м ки
че рез до к тор сь кі (ас пі ра нт сь кі) і
по ст� до к тор сь кі (до слі джен ня мо -
ло дих вче них) про гра ми.

Всі до слі д ни ць кі уні вер си те ти
до кла да ють зна ч них зу силь для
за лу чен ня фі нан су ван ня з при ва т -
них дже рел. Ак ти ви бла го дій них
фо н дів (ен да в ме н ту) уні вер си те ту
пред ста в ля ють со бою зна ч не
дже ре ло до хо дів на під три м ку на -
у ко вих до слі джень та яко с ті
освіти.

Від бу ва єть ся загострення кон -
ку ре н ції між уні вер си те та ми за
уря до ве фі нан су ван ня. Як ві до мо,
100 най кра щих уні вер си те тів США
отри му ють 95% ко ш тів фе де ра ль -
но го бю дже ту на на у ку і осві ту. Так,
рі ч ний бю джет Ко лу м бій сь ко го уні -
вер си те ту скла дає 529945 тис.
дол. США, Сте н фо рд сь ко го –
679196 тис. дол. США.  За га ль ний
об сяг ви трат на до слі джен ня 25�ти
до слі д ни ць ких уні вер си те тів США

скла дає 25, 1 млрд. дол. США , а
дер жа в ні ви тра ти ста но в лять –
16,8 млрд. дол. США . Та кі об ся ги
фі нан су ван ня спі вс та в ні з ВВП та -
ких кра їн як Ла т вія, Ли т ва, Кіпр. І це
аж ні як не мо ж на по рі в ня ти із ві т чи -
з ня ним фі нан су ван ням ви щих на -
вча ль них за кла дів.

Для при кла ду, уні вер си тет м.
Бонн (з йо го під роз ді лом осо б ли -
вих до слі джень, до слі д ни ць ки ми
гру па ми та ас пі ра н ту рою) на ле -
жить до гру пи най кра щих уні вер си -
те тів Ні ме ч чи ни. У 2009 р. на у ко вці
цьо го уні вер си те ту за лу чи ли на на -
у ко ві до слі джен ня 115,2 млн. єв ро
від тре тіх сто рін, що на 16% бі ль -
ше, ніж у 2008 р. В уні вер си те ті діє
си с те ма мо ти ву ван ня і сти му лю -
ван ня, спря мо ва на на за лу чен ня
до да т ко вих ко ш тів та отри ман ня
ви со ких до слі д ни ць ких пре мій. Уні -
вер си тет до кла дає зу силь до ство -
рен ня осо б ли во спри я т ли вих умов
для до слі джень. У ре зуль та ті, вже
два на у ко вця цьо го уні вер си те ту
отри ма ли Но бе лів сь ку пре мію, та
ві сім – пре мію Лей б ні ца.

По �шо с те, спі ль не ко ор ди ну ван -
ня дій з пред ста в ни ка ми бі з не су у
під го то в ці фа хі в ців. Так, ко р по ра -
ти в но� уні ве р си тет сь ке пар т нер с т -
во за без пе чує іс то т ну під три м ку
для про ве ден ня до слі джень. У
США за остан ні 30 ро ків фі нан су -
ван ня про ми с ло ві с тю уні вер си тет -
сь ких до слі джень зро с ло більш як у
три чі

(більш як  1,5 млрд. дол. США
на рік).  Під три му ю чи ус пі ш ні ком -
па нії ста рт� апи  (пе р с пе к ти в ні не -

що да в но ство ре ні ком па нії, чия ді -
я ль ність ще зна хо дить ся на ста дії
до слі джень і роз ро бок), уні вер си -
те ти спри я ють своє му еко но мі ч -
но му роз ви т ку. Так, на при клад,
уні вер си тет Іл лі нойс має чин ні
уго ди про рі з ні ви ди об мі нів і спів -
пра ці з більш ніж 200 уста но ва ми у
всьо му сві ті і ве ли кий по тік між на -
ро д них сту де н тів та від ві ду ва чів,
які при їж джа ють до цьо го уні вер -
си те ту, в той час як в будь� який
мо мент ча су ве ли ка кі ль кість ви -
кла да чів, сту де н тів ста р ших ку р сів
та ас пі ра н тів да но го уні вер си те ту
пе ре бу ва ють за ко р до ном. Ма са -
чу сет сь кий тех но ло гі ч ний ін сти тут
має зв’я з ки май же з 300 ко р по ра -
ці я ми.

По �сьо ме, фо р му ван ня су час ної
ін фра стру к ту ри на у ко вої та ін но -
ва цій ної ді я ль но с ті. Ви щі на вча ль -
ні за кла ди  сві то во го кла су фо р му -
ють на вко ло уні вер си те ту осо б ли -
ве ін те ле к ту а ль не ін но ва цій не се -
ре до ви ще — фі зи ч на ін фра стру к -
ту ра: спо ру ди, при мі щен ня,  об ла -
д нан ня,  а та кож ві ль ний до ступ до
баз знань (бі б лі о те ки, Ін тер нет,
еле к т ро нні жу р на ли то що). Уні вер -
си те ти та кож ство рю ють так зва ні
ор га ні за ції для “пе ре да чі тех но ло -
гій”, що здій с ню ють екс пе р ти зу і
під три м ку пе ре да чі ство ре них уні -
вер си те том ін но ва цій у при ва т ний
се к тор та їх ко ме р ці а лі за ці ї.  Крім
то го, уні вер си те ти ство ри ли ін ші
ви ди пар т нер сь ких про грам з при -
ва т ним се к то ром, на при клад, в
об мін на зна ч ний ін ве с ти цій ний
вне сок, ком па нії мо жуть ста ти афі -
лі йо ва ни ми осо ба ми або ко р по ра -
ти в ни ми пар т не ра ми  уні вер си тет -
сь ких ла бо ра то рій,  на у ко во� до с лі -
д них ор га ні за цій, а до слі д ни ки
ком па нії мо жуть вза є мо ді я ти з уні -
вер си тет сь ки ми вче ни ми з про -
блем, що пред ста в ля ють вза є м -
ний ін те ре с. 

По �во сь ме, пре ва лю ван ня ком -
пе те н т ні с но го під хо ду в на вча ль но -
му про це сі та осво єн ня сту де н та ми
ком пе те н цій до слі д ни ць кої та ін но -
ва цій ної ді я ль но с ті че рез  їх нє за -
лу чен ня у на у ко во� до с лі д ні про е к -
ти, за на вча ль ни ми про гра ма ми,
які зде бі ль шо го но сять між ди с ци п -
лі на р ний ха ра к тер. До слі д ни ць кі
уні вер си те ти бе руть ак ти в ну
участь, пе ре ва ж но на ко ме р цій них
за са дах, в до да т ко вій пі с ля ди п ло -
м ній осві ті. Во ни про по ну ють ба га -
то рі в не ві про гра ми під ви щен ня
ква лі фі ка ції і пе ре під го то в ки. На
від мі ну від ву зь ко про фі ль них на -
вча ль них за кла дів, до слі д ни ць кі
уні вер си те ти ма ють мо ж ли вість
ре а лі зу ва ти рі з ні про гра ми, які ґру -
н ту ють ся на між ди с ци п лі на р них
під хо дах.

Як по ка за ли до слі джен ня, се ред
клю чо вих прин ци пів до слі д ни ць ких
уні вер си те тів екс пе р ти в сфе рі ви -
щої осві ти ви о к ре м лю ють на сту п ні:

– від по ві д ність сві то вим осві т нім
ста н да р там;

– ін те г ра ти в ність осві т ньої, до -
слі д ни ць кої та ін но ва цій но� ко н са л -
ти н го вої ді я ль но с ті; 

– де мо к ра ти за ція осві ти;
– від кри тість і про зо рість уні вер -

си тет сь кої ді я ль но с ті.
Од нак, най ви щі ста н да р ти яко с ті

осві ти мо жуть бу ти за без пе че ні ли -
ше за до по мо гою збі ль шен ня і ди -
ве р си фі ка ції фі нан со вих по то ків.
Зда т ність уні вер си те ту ада п ту ва -
тись до ви кли ків та змін, що про хо -
дять у су с пі ль с т ві та ре а гу ва ти на
змі ну по пи ту за ле жать від сту пе ня
на да ної уні вер си те ту ав то но мії і
йо го ро лі в на ці о на ль ній ін но ва цій -
ній си с те мі.

Листопад  2010 3

№ 26�29 (1329�1332)

ПРО  ОС НО В НІ  ТЕ Н ДЕ Н ЦІЇ  ТА  СТА Н ДА Р ТИ ДІ Я ЛЬ НО С ТІ
ДО СЛІ Д НИ ЦЬ КИХ  УНІ ВЕР СИ ТЕ ТІВ  СВІ ТО ВО ГО  КЛА СУ

ДО ПО ВІДЬ
директора Інституту вищої освіти, професора, доктора економічних наук  Л. Л. Антонюк



№ 26�29 (1329�1332)

Листопад  20104

Уні вер си те ти сві то во го кла су во -
ло ді ють най бі ль шим по те н ці а лом
під го то в ки кон ку ре н т них фа хі в ців,
оскі ль ки зда т ні по єд ну ва ти ви со ку
якість і ма со вість ви щої осві ти, за -
без пе чу ва ти сво їх ви пу с к ни ків уні -
ка ль ни ми клю чо ви ми ком пе те н ці я -
ми у тих чи ін ших сфе рах ді я ль но с ті.

До слі д ни ць кі уні вер си те ти до -
три му ють ся осві т ніх ста н да р тів на -
у ко во� ос ві т ньої ді я ль но с ті, які
скла ли ся під впли вом осві т ніх  те н -
де н цій за та ки ми на пря м ка ми:

– по лі ти ка за кла ду і про це ду ри
за без пе чен ня яко с ті;

– за твер джен ня, мо ні то ринг та
пе рі оди ч ний пе ре гляд на вча ль них
про грам і ди п ло мів;

– оці ню ван ня сту де н тів;
– за без пе чен ня яко с ті ви кла да -

ць ко го скла ду;
– на вча ль ні ре сур си та під три м -

ка сту де н тів;
– ін фо р ма цій ні си с те ми;
– пу б лі ч ність ін фо р ма ці ї.
Зу пи нюсь  більш де та ль но на де -

яких з них. По �пе р ше, по лі ти ка за -
кла ду і про це ду ри за без пе чен ня
яко с ті. Так, на вча ль ні за кла ди по -
ви нні ви зна чи ти по лі ти ку і по в’я за -
ні з нею про це ду ри, які б за без пе -
чу ва ли якість і ста н да р ти їх ніх на -
вча ль них про грам та ди п ло мів. За -
д ля до ся г нен ня та кої ме ти, на вча -
ль ні за кла ди по ви нні роз ро би ти і
вті лю ва ти стра те гію по стій но го
під ви щен ня яко с ті, що пе ред ба ча -
ють участь сту де н тів і ін ших за ці ка -
в ле них сто рін у про це сі за без пе -
чен ня яко с ті, а та кож її мо ні то ри н гу
та пе ре гля ду. А  що осо б ли во ва ж -
ли во для до слі д ни ць ких уні вер си -
те тів, то – це фі к са ція в стра те гії
спів від но шен ня між на у ко во� до с лі -
д ною ро бо то та ви кла дан ням.

По лі ти ка і про це ду ри, на ду м ку
екс пе р тів, та кож по ви нні спри я ти
ви знан ню з бо ку гро мад сь ко с ті
пра ва за кла ду на ав то но мію, спо -
со би вті лен ня по лі ти ки. Та ким чи -
ном, ста н дарт в ча с ти ні по лі ти ки
за кла ду і про це дур за без пе чен -
ня яко с ті по ля гає в то му, що
стра те гія, по лі ти ка і про це ду ри
за без пе чен ня яко с ті по ви нні ма -
ти офі цій ний ста тус і бу ти до сту -
п ни ми для ши ро ко го за га лу та
пе ред ба ча ти участь сту де н тів й
ін ших за ці ка в ле них сто рін.

По �дру ге, за твер джен ня, мо ні -
то ринг та пе рі оди ч ний пе ре гляд
на вча ль них про грам і ди п ло мів.
До ві ра до ви щої осві ти з бо ку сту -
де н тів та ін ших за ці ка в ле них сто рін
ви ни кає та під три му єть ся, шви д ше
за все, за вдя ки ефе к ти в ній ді я ль -
но с ті із за без пе чен ня яко с ті осві ти,
яка га ра н тує ре те ль ність у роз ро б -
ці на вча ль них про грам, ре гу ля р -

ність мо ні то ри н гу і пе рі оди ч ність
пе ре гля ду цих про грам, за без пе -
чу ю чи тим са мим їх ню ак ту а ль ність
та по пит на них, то му на вча ль ні за -
кла ди по ви нні ма ти вла с ний ме ха -
нізм за твер джен ня, пе рі оди ч но го
пе ре гля ду та мо ні то ри н гу сво їх на -
вча ль них про грам і ди п ло мів. Це
мо ж ли во до ся га ти че рез на сту п ні
на пря м ки:

роз ро б ку й пу б лі ка цію чі т ко сфо -
р му льо ва них очі ку ва них на вча ль -
них ре зуль та тів;

ува ж не ста в лен ня до по бу до ви
осві т ньо� ква лі фі ка цій ної про гра ми
� пе ре лі ку ди с ци п лін та їх ньої ор га -
ні за ції і змі с ту;

осо б ли ві ви мо ги до рі з них форм
на вчан ня (на при клад, ден ної, ве чі -
р ньої, за оч ної форм, ди с та н цій но -
го на вчан ня, на вчан ня за до по мо -
гою еле к т ро нних ре сур сів), а та кож
до рі з них ти пів ви щої осві ти (на -
при клад, ака де мі ч ної, про фе сій -
но� те х ні ч ної, про фе сій ної);

на яв ність від по ві д них на вча ль -
них ре сур сів;

фо р ма ль ні про це ду ри за твер -
джен ня про грам ор га ном, який не
здій с нює ви кла дан ня за ці єю про -
гра мою;

мо ні то ринг ус пі ш но с ті та до ся г -
нень сту де н тів;

пе рі оди ч ний пе ре гляд про грам
за уча с ті  зо в ні ш ніх екс пе р тів;

ре гу ля р не спі л ку ван ня з пра це -
да в ця ми, пред ста в ни ка ми ри н ку
пра ці та ін ши ми від по ві д ни ми ор -
га ні за ці я ми;

участь сту де н тів у ді я ль но с ті із
за без пе чен ня яко с ті.

Ос но в ним ста н да р том на вча -
ль них за кла дів в ча с ти ні за твер -
джен ня, мо ні то ри н гу та пе рі -
оди ч но го пе ре гля ду на вча ль них
про грам і ди п ло мів є те, що во -
ни по ви нні ма ти вла с ний ме ха -
нізм за твер джен ня, пе рі оди ч но -
го пе ре гля ду та мо ні то ри н гу на -
вча ль них про грам і ди п ло мів, які
ви да ють уні вер си те ти са мо стій -
но.

По �тре тє, оці ню ван ня сту де н тів.
Як ві до мо, оці ню ван ня сту де н тів –
це один із най ва ж ли ві ших еле ме н -
тів яко с ті ви щої осві ти. Адже ре -
зуль та ти оці ню ван ня ма ють зна ч -
ний вплив на май бу т ню ка р’є ру
сту де н тів. То му ва ж ли во, щоб оці -
ню ван ня зав жди про во ди ло ся про -
фе сій но, і при цьо му бра ли ся до
ува ги іс ну ю чі знан ня про про це си
те с ту ван ня та ек за ме на цій ні про -
це си. Оці ню ван ня та кож дає ва ж -
ли ву ін фо р ма цію на вча ль ним за -
кла дам про ефе к ти в ність ви кла -
дан ня та під три м ки сту де н тів.

Крім то го, сту де н ти ма ють бу ти
чі т ко по ін фо р мо ва ні про стра те гію

оці ню ван ня, яка за сто со ву єть ся
що до їх ньої на вча ль ної про гра ми;
про те, які ек за ме ни чи ін ші ме то ди
оці ню ван ня бу дуть за сто со ва ні до
них; чо го від них очі ку ють; а та кож
про те, які кри те рії бу дуть ви ко ри с -
та ні при оці ню ван ні їх ньої ус пі ш но -
с ті. То му, ос но в ним ста н да р том
є по слі до в не ви ко ри с тан ня
опри лю д не них кри те рі їв, пра -
вил і про це дур для оці ню ван ня
сту де н тів уні вер си те ту.

По �че т ве р те, за без пе чен ня яко -
с ті ви кла да ць ко го скла ду, який  є
най ва ж ли ві шим на вча ль ним ре -
сур сом уні вер си те тів. То му ва ж ли -
во, щоб ви кла да чі пре кра с но зна ли
і ро зу мі ли свій пред мет, ма ли не -
об хід ні вмін ня і до свід для то го,
щоб ефе к ти в но пе ре да ва ти сту де -
н там свої  ро зу мін ня пред ме ту, а
та кож щоб їх ро бо та оці ню ва лась у
від по ві д но с ті за кри те рі я ми до слі -

д ни ць ких уні вер си те тів. А на вча ль -
ні за кла ди по ви нні ви ко ри с то ву ва -
ти пе в ні про це ду ри від бо ру та при -
зна чен ня на по са ду, які до зво ля -
ють пе ре сві д чи тись у то му, що но -
вий ви кла дач обо в’я з ко во має на -
ви ки для про ве ден ня на у ко вих до -
слі джень та від по ві д ний на у ко вий
сту пінь. Крім то го, ва ж ли вим є
ство рен ня умов і мо ж ли во с тей для
вдо с ко на лен ня фа хо вої май с те р -
но с ті, але та кож ма ти ме ха ні з ми
усу нен ня з по сад тих ви кла да чів,
які про до в жу ють де мон стру ва ти
свою про фе сій ну не зда т ність.

Ос но в ним ста н да р том в ча с -
ти ні за без пе чен ня яко с ті ви кла -
да ць ко го скла ду є роз ро б ка,
опри лю д нен ня і ви ко ри с тан ня
про це дур й кри те рі їв, які б за сві д -

чу ва ли від по ві д ну ква лі фі ка цію і
ви со кий фа хо вий рі вень ви кла -
да чів для на у ко во� пе да го гі ч ної
ді я ль но с ті.

По �п’я те, на вча ль ні ре сур си та
під три м ка сту де н тів. Як ві до мо,
окрім ви кла да чів, сту де н ти по кла -
да ють ся на ці лий спектр ре сур сів,
які до по ма га ють їх ньо му на вчан -
ню. Ці ре сур си вклю ча ють як бі б лі -
о те ки і ком п’ю те ри, так і ін ди ві ду а -
ль ну до по мо гу ви кла да чів та  рі з но -
го ро ду кон су ль та н тів. Ці на вча ль ні
ре сур си та ін ші ме ха ні з ми під три м -
ки по ви нні бу ти лег ко до сту п ни ми
для сту де н тів, роз ро б ле ни ми з
ура ху ван ням їх ніх потреб. За кла ди
по ви нні по стій но від слі д ко ву ва ти,
пе ре гля да ти і вдо с ко на лю ва ти
ефе к ти в ність служб під три м ки для
сту де н тів. Ос но в ний ста н дарт
що до на вча ль них ре сур сів та
під три м ки сту де н тів – на яв ність

і до сту п ність на вча ль них ре сур -
сів, згі д но з на вча ль ни ми про -
гра ма ми за кла ду, під т ри м ка
сту де н тів в на вча ль но му про це -
сі.

По �шо с те, ін фо р ма цій ні си с те -
ми. Від пра в на то ч ка для ефе к ти в -
но го за без пе чен ня яко с ті � це са -
мо пі знан ня. Ва ж ли во, щоб на вча -
ль ні за кла ди во ло ді ли за со ба ми
збо ру й ана лі зу ін фо р ма ції про
свою вла с ну ді я ль ність з ме тою ко -
ре гу ван ня про грам  ді я ль но с ті та
роз ро б ки но вих стра те гі ч них на -
пря м ків роз ви т ку.

Ін фо р ма цій на си с те ма, яка за -
без пе чує мо ні то ринг яко с ті і від по -
ві дає по тре бам кон к ре т но го на вча -
ль но го за кла ду, за ле жа ти ме до пе -
в ної мі ри від мі с це вих умов, але

очі ку єть ся, що во на що най ме н ше
ві до бра жа ти ме:

до ся г нен ня сту де н тів та по ка з -
ни ки їх ньої ус пі ш но с ті;

мо ж ли во с ті ви пу с к ни ків вла ш ту -
ва ти ся на ро бо ту/ре зуль та ти пра -
це вла ш ту ван ня;

за до во лен ня сту де н тів на вча ль ни -
ми про гра ма ми, які во ни ви ко ну ють;

ефе к ти в ність ро бо ти ви кла да чів;
на яв ні на вча ль ні ре сур си;
клю чо ві по ка з ни ки ді я ль но с ті на -

вча ль но го за кла ду.
На вча ль ним за кла дам ва р то та -

кож по рі в ню ва ти се бе із по ді б ни ми
за кла да ми, що ді ють на те ре нах
сві то во го про с то ру ви щої осві ти.
Це до зво ляє зро би ти бе н ч ма р кінг і
за про по ну ва ти шля хи для під ви -
щен ня яко с ті ді я ль но с ті за кла ду.

Ос но в ний ста н дарт – ви ко ри -
с тан ня ін фо р ма цій них си с те ми
для ефе к ти в но го управ лін ня на -
вча ль ним про це сом та які с но го
ана лі зу від по ві д ної ін фо р ма ці ї.

По �сьо ме, пу б лі ч ність ін фо р ма -
ці ї. Як ві до мо, при ви ко нан ні сво єї
су с пі ль ної ро лі ви щі на вча ль ні за -
кла ди не суть від по ві да ль ність за
на дан ня ін фо р ма ції про свої про -
гра ми, очі ку ва ні ре зуль та ти, ква лі -
фі ка ції, ко т рі во ни при сво ю ють, ви -
ко ри с та ні про це ду ри ви кла дан ня,
на вчан ня та оці ню ван ня знань, а
та кож про на вча ль ні мо ж ли во с ті,
які до сту п ні сту де н там. Опри лю д -
не на ін фо р ма ція мо же та кож вклю -
ча ти від гу ки від ко ли ш ніх сту де н тів
та ін фо р ма цію про їх нє пра це вла -
ш ту ван ня, а та кож ха ра к те ри с ти ку
сту де нт сь ко го скла ду, який про хо -
дить на вчан ня. Ця ін фо р ма ція по -
ви нна бу ти то ч ною, не упе ре дже -
ною, об’ єк ти в ною і до сту п ною, во -
на не по ви нна ви ко ри с то ву ва ти ся
ли ше як ма р ке ти н го вий ін стру -
мент. За клад по ви нен пе ре ві ря ти,
чи від по ві дає во на йо го вла с ним
спо ді ван ням сто со в но не упе ре -
дже но с ті та об’ єк ти в но с ті.

Ста н дарт – ре гу ля р не на дан -
ня по то ч ної, об’ єк ти в ної і не упе -
ре дже ної ін фо р ма ції про на вча -
ль ні про гра ми.

Та ким чи ном, під су мо ву ю чи все
ви ще ска за не, вра хо ву ю чи сві то ві
те н де н ції  у роз ви т ку до слі д ни ць -
ких на вча ль них за кла дів та ста н да -
р ти їх ді я ль но с ті, хо чу уза галь ни ти
ком пле к с не ви зна чен ня до слі д ни -
ць ко го уні вер си те ту як ін но ва цій -
но го ви що го на вча ль но го за кла ду з
гли бо кою ін те г ра ці єю і роз ви не -
ною ін фра стру к ту рою на у ко вої,
осві т ньої та ін но ва цій ної ді я ль но с -
ті, що за без пе чує ви со ку якість
осві ти і на у ко вих до слі джень на ос -
но ві ге не ру ван ня та ко ме р ці а лі за -
ції но вих на у ко вих знань. 

Ша но в ний го ло ве, ша но в ні чле ни
Вче ної ра ди КНЕУ, від іме ні Сту де нт сь -
кої ака де мі ч ної ра ди до зво ль те ви сло -
ви ти вам по дя ку за на да ну мо ж ли вість
ви сту пи ти із  про по зи ці я ми, які бу ли
ви не сен ні під час про ве ден ня фо ру му
«На в чан ня в КНЕУ очи ма сту де н тів, ви -
кла да чів та ро бо то да в ців» та кру г ло го
сто лу «Ін но ва цій ні тех но ло гії в ле к цій -
них ку р сах в су час ній еко но мі ч ній осві -
ті». Ме та мо єї до по ві ді � ви сло ви ти по -
ба жан ня сту де н тів що до під ви щен ня ін -
но ва цій но с ті про це су на вчан ня у КНЕУ!
Сьо го дні ме ні хо ті ло ся б на мі ти ти де які
шля хи на шої мо ж ли вої спів пра ці в пла -

ні ре а лі за ції Кон це п ції ін но ва цій но го
роз ви т ку на шо го уні вер си те ту.

В умо вах пе ре хо ду люд с т ва до ін фо -
р ма цій но� те х но ло гі ч но го су с пі ль с т ва,
до су с пі ль с т ва знань, да ре м но спо ді ва -
ти ся, що за ро ки на вчан ня у ви що му
на вча ль но му за кла ді мо ж на за па с ти ся
по трі б ни ми знан ня ми на все жит тя.
Зміст знань оно в лю єть ся над зви чай но
шви д ко, а то му го ло вним за вдан ням
ви щої шко ли по ряд із за до во лен ням
по треб осо би в ін те ле к ту а ль но му,
куль ту р но му й мо ра ль но му роз ви т ко ві
є ово ло дін ня май бу т нім фа хі в цем ефе -
к ти в ни ми і ра ці о на ль ни ми ме то да ми

са мо стій ної на вча ль ної ро бо ти від по ві -
д но до осо б ли во с тей кон к ре т но го фа -
ху, під го то в ка йо го до уча с ті у про це сі
не пе ре рвної осві ти.

В КНЕУ, яко му на да но ста тус са мо -
вря д но го (ав то но м но го) до слі д ни ць ко -
го ак ти в но впро ва джу ють ся ін но ва цій ні
під хо ди у про цес на вчан ня. 

Ко ро т ко окре с ли мо ті з них, які ма ють
най бі ль ше зна чен ня для сту де н тів ро б -
лять на вчан ня більш ін но ва цій ним. 

За без пе чен ня  де мо к ра ти за ції на вча -
ль но го про це су на дає сту де н там мо ж -
ли во с ті об го во рю ва ти на на у ко вих кон -
фе ре н ці ях  пи тан ня ви зна чен ня ці лей
осві ти, її змі с ту та ме то дів на вчан ня, які
ви ко ри с то ву ю ть ся.  Про во дять ся со ці -
о ло гі ч ні, пси хо ло гі ч ні та ін ші до слі -

джен ня  з ме тою ви яв лен ня ре а ль них
по треб  сту де н тів, до їх на вча ль ної мо -
ти ва ції та ма к си ма ль но мо ж ли во го ви -
ко ри с тан ня ре зуль та тів та ких до слі -
джень в ор га ні за ції на вча ль но го про це -
су, вне сен ні змін при по тре бі  від по ві д -
но до отри ма них ре зуль та тів до слі -
джень . Пе в на роль у про ве ден ні та ких
до слі джень має на ле жа ти ор га нам сту -
де нт сь ко го са мо вря ду ван ня, що до зво -
лить збі ль ши ти об’ єк ти в ність цих об -
сте жень.

Ве ли ка ува га при ді ля єть ся ви кла да -
ча ми са мо стій ній ро бо ті, ко ли сту дент
ста вить ся в умо ви, в яких він по ви нен
оде р жу ва ти знан ня в ос но в но му за ра -
ху нок тво р чої са мо стій ної ро бо ти,  шу -
ка ю чи по трі б ну для ви ко нан ня на вча ль -

Àê òó à ëü í³  ïî áà æàí íÿ ñòó äå í ò³ â 
ùî äî ï³ ä âè ùåí íÿ ³ í íî âà ö³ é íî ñ ò³  ïðî öå ñó íà â÷àí íÿ ó ÊÍÅÓ

ДО ПО ВІДЬ
голови Студентської академічної ради КНЕУ А. Свинчук

Усім нам не ви ста чає ма со во го, але при сто со ва но го ін ди ві ду а ль но 
під ко ж но го, ак ти в но го на вчан ня Хайнц Тай н хай зер 
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Се ред ком па ній� па р т не рів уні -
вер си те ту чі ль не мі с це по сі -
дає ТОВ «І н те ле кт� се р віс»,

яке про тя гом ше с ти ро ків плі д ної
спів пра ці за без пе чує ав то ма ти за -
цію ро бо ти бу х га л те рії та фі нан со -
во го від ді лу. 

Уні вер си тет та кож ве де ак ти в ну
спів пра цю з ком па ні я ми� па р т не ра -
ми з пи тань ав то ма ти за ції на вча ль -
но го про це су. Це пар т нер с т во та до -
свід об лі ко во� еко но мі ч но го фа ку ль -
те ту в ра м ках ін но ва цій но го роз ви т -

ку, ство ри ли не об хід ну фу н да цію
для ло ка ль но го за без пе чен ня окре -
мих ди с ци п лін об лі ко во го на пря м ку.

Са ме то му, ка фе д рою об лі ку в
кре ди т них і бю дже т них уста но вах та
еко но мі ч но го ана лі зу ве деть ся ро -
бо та по за лу чен ню су час них тех но -
ло гій у на вча ль ний про цес. Для за -
без пе чен ня впро ва джен ня та ких ін -
но ва цій, ка фе д рою ство ре но ро бо -
чу гру пу у скла ді фа хі в ців з бу х га л -
тер сь ко го об лі ку у се к то рі за га ль но -
го дер жа в но го управ лін ня та іні ці йо -

ва но про ве ден ня на об лі ко во� еко -
но мі ч но му фа ку ль те ті се мі на ру з
ком па ні єю «І н те ле кт� се р віс» на те -
му: «Впро ва джен ня ін но ва цій них
за со бів на вчан ня у на вча ль ний про -
цес ка фе д ри об лі ку в кре ди т них і
бю дже т них уста но вах та еко но мі ч -
но го ана лі зу». У ро бо ті се мі на ру
взя ли участь ви кла да чі об лі ко во� -
еко но мі ч но го фа ку ль те ту та пред -
ста в ник ком па нії «І н те ле кт� се р віс». 

На се мі на рі ви сві т ле но пи тан ня
по да ль шої спів пра ці. Йшло ся про:

� на яв ність про гра м но го та на вча -
ль но� ме то ди ч но го за без пе чен ня;

� по ря док на вчан ня ком па ні єю

«Ін те ле кт� се р віс» ви кла да чів;
� ор га ні за цію ін фо р ма цій но� те х -

ні ч ної під три м ки на вча ль но го про -
це су;

� ква лі фі ка цій ні сер ти фі ка ції ви -
кла да чів.

На об лі ко во� еко но мі ч но му фа ку -
ль те ті вже мо де р ні зо ва но ком п’ю те -
р ний клас, що до зво ли ло вста но ви ти
про гра м не за без пе чен ня ком па нії
«Ін те ле кт� се р віс» та роз по ча ти ро -
бо ту з впро ва джен ня йо го у на вча ль -
ний про цес під го то в ки фа хі в ців ма гі -
с тер сь ко го рі в ня за про гра мою «О б -
лік і ко н т роль у се к то рі за га ль но го
дер жа в но го управ лін ня» та ба ка ла -

вр сь ко го рі в ня за ди с ци п лі ною «О б -
лік у бю дже т них уста но вах. Окре мо
ва р то ак це н ту ва ти пе р с пе к ти ви та
мо ж ли во с ті ви ко ри с тан ня у на вча ль -
но му про це сі на пра цьо ва ної ба зи за
ро ки спів пра ці ком па нії «І н те ле кт� се -
р віс» з бу х га л те рі єю та фі нан со вим
від ді лом на шо го уні вер си те ту.

Най бли ж чи ми пе р с пе к ти ва ми
пар т нер с т ва ком па нії «І н те ле кт� се -
р віс» з ка фе д рою об лі ку в кре ди т -
них і бю дже т них уста но вах та еко -
но мі ч но го ана лі зу є роз ро б ка ме то -
ди ч но го за без пе чен ня на вча ль но го
про це су за зна че них ди с ци п лін в
умо вах ав то ма ти за ції на вча ль но го
про це су та ква лі фі ка цій ні сер ти фі -
ка ції ви кла да чів.

Пе ре ко на ні, що на ші спі ль ні зу -
сил ля спри я ти муть під го то в ці фа хі -
в ців у се к то рі за га ль но го дер жа в но -
го управ лін ня на но вій, які с но ви щій
ос но ві. 

І. О . Ко н д ра тюк,
до цент кафедри об л i ку

в кре ди т них  i бю дже т ни
уста но вах та еко но мі ч но го

ана л i зу, к.е.н.,
В.О.Осмятченко, 

до к то рант ка фе д ри об л i ку
в кре ди т них 

i бю дже т них уста но вах та еко -
но мі ч но го ана л i зу, к.е.н.

них за вдань ін фо р ма цію та тво р чо її
опра цьо ву ю чи з тим, щоб зро би ти не -
об хід ні ви сно в ки та отри ма ти обу мо в -
ле ні на вча ль ним за вдан ням ре зуль та -
ти.  Сту де н ти за без пе че ні на вча ль ни ми
ма те рі а ла ми та лі те ра ту рою для са мо -
стій ної ро бо ти, мо ж ли во с тя ми по стій -
но го ко ри с ту ван ня  ін фо р ма цій ни ми
тех но ло гі я ми, зо к ре ма Ін тер не том, ма -
ють чу до ву бі б лі о те ку. 

Ак ти в не впро ва джен ня тво р чої са мо -
стій ної ро бо ти по тре бує і сут тє вої змі -
ни ро лі ви кла да ча у на вча ль но му про -
це сі. Не об хід но не тіль ки пе ре да ва ти
знан ня та пе ре ві ря ти їх за сво єн ня сту -
де н та ми, ви кла дач має  ор га ні зо ву ва ти
їх ро бо ту з са мо стій но го по шу ку, тво р -
чо го ство рен ня та опра цьо ву ван ня цих
знань, да ва ти сту де н там на пря м ки та
орі є н ти ри, а та кож не об хід ну до по мо гу
в тво р чо му на вчан ні. Зви чай но та ка пе -
ре бу до ва зви ч ної про фе сій ної ро лі мо -
же ви яви тись для ви кла да чів  най більш
скла д ним за вдан ням. 

Ін ди ві ду а лі за ція на вча ль но го про це -
су, де мо к ра ти за ція, ак ти ві за ція на -
вчан ня  сту де н тів, ро бо та з ни ми ви кла -
да ча як ор га ні за то ра са мо стій но го на -
вчан ня, мо ж ли ві, як що вра хо ву єть ся
осо би с тість ко ж но го сту де н та, ін те ре -
си, по тре би, ці лі, то що. Ви кла да чі уні -
вер си те ту ма ють  ви вча ти осо би с то с ті
сво їх сту де н тів та при сто со ву ва ти до
них своє ви кла дан ня. Тіль ки за та кої
умо ви мо ж на роз кри ти та ви ко ри с та ти
в на вча ль них ці лях пси хо ло гі ч ні ре зе р -
ви тих, хто на вча єть ся, пе ре тво ри ти їх
з па си в них об’ єк тів пе да го гі ч них зу -
силь в ак ти в них су б’єк тів� уча с ни ків на -
вча ль но го про це су. 

Сут тє во до по ма гає впро ва джен ню
про бле м но го під хо ду до на вчан ня,   не -
об хід ність роз ви ва ти тво р чий по те н ці -
ал сту де н тів. 

Цей під хід ви ма гає та кої по ста но ви
на вча ль них за вдань для сту де н тів, щоб
їх ви ко нан ня обу мо в лю ва ло не про сте
ре про ду ку ван ня отри ма них знань, а
тво р че їх ви ко ри с тан ня для ви рі шен ня
но вих, не ста н да р т них за дач у но вих,
не ста н да р т них си ту а ці ях. У цьо му ви -
па д ку, ви ко ну ю чи на вча ль ні за вдан ня,
сту де н ти са мо стій но від кри ва ють та
ство рю ють но ві знан ня, на бу ва ють но ві
на ви ч ки та вмін ня (зо к ре ма, вмін ня фу -

н к ці о ну ва ти, пра цю ва ти та при йма ти
рі шен ня у не ста н да р т них си ту а ці ях),
що ду же ва ж ли ве для ефе к ти в ної май -
бу т ньої про фе сій ної ді я ль но с ті. 

Ін те н си фі ка ція на вча ль но го про це су
та ма к си ма ль на ак ти ві за ція сту де н тів у
ньо му по тре бує ви ко ри с тан ня ба га тьох
су час них ор га ні за цій них форм і ме то дів
на вчан ня, се ред яких ва р то на зва ти: 

Пе ре тво рен ня ле к цій на ін тер ак ти в ні,
а са ме: впро ва джен ня ко ро т ких за пи -
та ль но� ві д по ві д них спів бе сід зі сту де н -
та ми про тя гом ле к ції; про ве ден ня ко -
ро т ких, під го то в ле них са мо стій но або
під ке рі в ни ц т вом ви кла да ча пре зе н та -
цій сту де н тів у хо ді ле к ції, які  роз кри -
ва ють од не з пи тань, по ста в ле них у ній;
про ве ден ня ко ро т ких те с тів на 5�10
хви лин, що де мон струє  ро зу мін ня сту -
де н та ми ви кла де но го ма те рі а лу, то що. 

· Ви ко ри с тан ня на прак ти ч них та се -
мі нар сь ких за нят тях, дис ку сій, де сту -
де н ти в хо ді об го во рень,  ви рі шу ють
зна чу щі про бле ми спе ці а ль но с ті на ос -
но ві вла с них са мо стій них на пра цю -
вань, а не про с то „о пи ту ю ть ся» за ма -
те рі а лом, на чи та ним у ле к ці ях. 

· Впро ва джу ють ся у прак ти ч ні/се мі -
нар сь кі, ле к цій ні за нят тя пре зе н та ції,
са мо стій но під го то в ле ні сту де н та ми за
за вдан ня ми ви кла да ча. 

· Більш ак ти в но впро ва джу ють ся в
на вча ль ний про цес ро льо ві та ді ло ві іг -
ри, кей си (кейс� ста діз). 

· Вклю ча ють ся до на вча ль но го про -
це су як обо в’я з ко вої скла до вої ви ко -
нан ня сту де н та ми ін ди ві ду а ль них і гру -
по вих ко ро т ко стро ко вих  та до в го стро -
ко вих (про тя ж ні с тю до од но го се ме с т -
ру) на вча ль них про е к тів, які ві до бра жа -
ють прак ти ку ро бо ти за фа хом у рі з них
се к то рах еко но мі ки. 

· Про во дять ся май с тер� кла си пред -
ста в ни ка ми ви ро б ни ц т ва на прак ти ч -
них/се мі нар сь ких за нят тях. 

· Не об хід но більш ши ро ко ви ко ри с то -
ву ва ти му ль ті ме дій ні за со би у на вча ль -
но му про це сі: чи тан ні ле к цій, про ве -
ден ні прак ти ч них/се мі нар сь ких за нять,
на дан ня сту де н там еле к т ро нних та рі з -
них ви дів опо р них  ле к цій них кон с пе к -
тів , на вча ль ної ін фо р ма ції на еле к т ро -
нних но сі ях, Ін тер нет� по шук як сту де н -
та ми, так і ви кла да ча ми для ці лей ак ти -
ві за ції на вча ль но го про це су, то що. 

Ін фо р ма ти за ція на вча ль но го про це -
су на си че ність ком п’ю те р ною тех ні -
кою, на дає мо ж ли вість сту де н ту у будь
який час ма ти до ступ до Ін тер не ту,
отри му ва ти че рез Ін тер нет ме ре жу за -
вдан ня від ви кла да ча та йо го ко мен та -
рі що до їх ви ко нан ня, по трі б ні кон су ль -
та ції, ввій ти в еле к т ро нний жу р нал оці -
ню ван ня, об мі ню ва ти ся ін фо р ма ці єю з
ін ши ми сту де н та ми та отри му ва ти всі
не об хід ні по від ом лен ня що до на вча ль -
но го про це су, ви ко ну ва ти че рез Ін тер -
нет спі ль ні на вча ль ні про е к ти зі сту де -
н та ми сво го уні вер си те ту, ін ших ВНЗ .
Без цьо го не ре а ль на  ані ін ди ві ду а лі -
за ція на вча ль но го про це су, йо го ін те н -
си фі ка ція та ак ти ві за ція, ані по в но цін -
не впро ва джен ня про бле м но го під хо -
ду. 

При  удо ско на лен ні си с те ми ко н т ро -
лю знань, на ви чок та вмінь, на бу тих
сту де н та ми, осо б ли ва ува га  зве р та -
єть ся на під ви щен ня об’ єк ти в но с ті та
про зо ро с ті ко н т ро лю, вве де но еле к т -
ро нний жу р нал, за про ва дже но су час ні
фо р ми ко н т ро ль но� оці но ч ної ді я ль но с -
ті ( те с то вий ко н т роль), всі іс пи ти в уні -
вер си те ті пись мо ві.

На за ве р шен ня мо єї до по ві ді слід
ска за ти, що ре а лі за ція за зна че них під -
хо дів по тре бує пе в них змін у ро бо ті го -
ло вних ді йо вих осіб цьо го про це су – і
ви кла да чів, і сту де н тів. Од нак зна ч ну
роль та кож ві ді грає й ді я ль ність всіх ін -
ших від ді лів уні вер си те ту, що пря мо чи
опо се ре д ко ва но сти му лю ють чи де сти -
му лю ють сту де нт с т во до на вчан ня.
Адже ду же ча с то мо ж ли вість отри ма ти
сту де н том ту чи ін шу ін фо р ма цію, ефе -
к ти в ність ор га ні за ції  на вча ль ної ді я ль -
но с ті сту де н та за ле жить від яко с ті ро -
бо ти на вча ль них ча с тин, де ка на тів, ка -
федр, бі б лі о те ки то що.

Під во дя чи під су мок усьо го ви ще ска -
за но го, Сту де нт сь ка ака де мі ч на ра да
від імен ні усьо го сту де нт с т ва КНЕУ хо -
че вис ло ви ти ряд про по зи цій що до під -
ви щен ня ін но ва цій но с ті про це су на -
вчан ня у КНЕУ:

1. За про ва ди ти пе рі оди ч ний не за ле -
ж ний мо ні то ринг ду мок і ста в лень сту -
де н тів що до ви вчен ня окре мих ди с ци п -
лін.

2. До по в ни ти стан за без пе че но с ті
ко ж ної ди с ци п лі ни  ча с т кою за вдань

для тво р чої, по шу ко вої ді я ль но с ті сту -
де н тів, ди фе ре н ці йо ва них за вдань, за -
вдань про бле м но го ха ра к те ру, за -
вдань, що по тре бу ють ко о пе ра ції сту -
де н тів, до ці ль ним ви ко ри с тан ням су -
час них ін фо р ма цій них тех но ло гій, оп -
ти ма ль ним об ся гом і скла д ні с тю ро бо -
ти.

3. Ак ти ві зу ва ти роз ро б ку під го то в ки і
ви ко ри с тан ня на вча ль но� ме то ди ч них
ма те рі а лів на еле к т ро нних но сі ях (еле -
к т ро нних під ру ч ни ків, еле к т ро нних кон -
с пе к тів ле к цій, еле к т ро нних збі р ни ків
за вдань то що).

4. Здій с ни ти роз ро б ку із ко ж но го на -
вча ль но го ку р су ін тер ак ти в них ле к цій з
ви ко ри с тан ням му ль ти ме дій них тех но -
ло гій, збі ль ши ти за про ва джен ня ак ти в -
них ме то дів на вчан ня у прак ти ч ні та се -
мі нар сь кі за нят тя, за лу ча ти сту де н тів
до ор га ні за ції на вча ль но го про це су. 

5. Про до в жи ти за хо ди що до під ви -
щен ня яко с ті ор га ні за ції на вча ль ної ді -
я ль но с ті сту де н тів з ме тою ство рен ня
оп ти ма ль но го роз кла ду за нять, ком -
пле к ту ван ня ака де мі ч них груп для про -
ве ден ня на вча ль них за нять в ак ти в но -
му ре жи мі (зо к ре ма, вклю ча ти до ле к -
цій них по то ків не бі ль ше трьох ака де мі -
ч них груп).

6. По си ли ти ро бо ту що до вдо с ко на -
лен ня ком п’ю те р но� ін фо р ма цій но го
за без пе чен ня на вча ль но го про це су,
зо к ре ма, збі ль шен ня кі ль ко с ті та яко с ті
тех ні ч них за со бів, про гра м но го за без -
пе чен ня уні вер си те ту, осна щен ня  ау -
ди то рій су час ним му ль ти ме дій ним об -
ла д нан ням.

7. По стій но по но в лю ва ти  за со би ко -
н т ро ль но� оці но ч ної ді я ль но с ті що до їх
об’ єк ти в но с ті, про зо ро с ті (зо к ре ма,
своє ча с но с ті по від ом лен ня сту де н тів
про ви мо ги та ре зуль та ти ко н т ро лю),
збі ль ши ти ча с т ку су час них форм і ме -
то дів ко н т ро лю (ди да к ти ч но го те с ту -
ван ня).

При по зи ти в но му сприй нят ті усіх ви -
су ну тих на ми по ба жань ми змо же мо
до ся г ти ак ти в ної, зла го дже ної пра ці
всіх цих ла нок, і зі сво го бо ку Сту де нт -
сь ка ака де мі ч на ра да про стя гає Вам
на шу ру ку і ви ка зує го то в ність спів пра -
цю ва ти і спі ль но ви рі шу ва ти по ста в ле ні
за вдан ня. Спо ді ва є мо ся, що і Ви про -
тя г не те нам свою ру ку на зу стріч!

NEWS ПРО ВУЗ

ПІД ВИ ЩЕН НЯ ЯКО С ТІ ПІД ГО ТО В КИ ФА ХІ В ЦІВ В КОН ТЕКС ТІ ДІ Я ЛЬ НО С ТІ ДВНЗ «КНЕУ
ІМЕ НІ ВА ДИ МА ГЕ ТЬ МА НА» ЯК НА У КО ВО� ДО С ЛІ Д НО ГО ІН СТИ ТУ ТУ 

Економічна криза підтвердила, що саме сегмент
державного сектору України забезпечує сталий
розвиток економіки та суспільства. Це
обумовлює необхідність залучення до роботи у
державному секторі висококваліфікованих
фахівців, підготовка яких здійснюється
системою вищої освіти. 
Сучасна парадигма вищої освіти вимагає нових
інноваційних підходів щодо підготовки фахівців,
зокрема і облікового напряму. Реалізацію
зазначеного завдання уможливлюють інвестиції
університету у зміцнення
матеріально�технічного забезпечення
навчального процесу та тісна співпраця із
компаніями комерційного сектору економіки, що
у комплексі, забезпечує подальше поглиблення
компетенцій фахівців майбутнього. 
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Ця по дія від бу ла ся під за га ль ним
ло зу н гом «Ві д мі ти мо чи с лен ні
до ся г нен ня офі цій ної ста ти с -

ти ки!» із вра ху ван ням ос но в них цін но -
с тей слу жін ня, до б ро со ві с но с ті і про -
фе сі о на лі з му прой ш ла як ра зо вий за -
хід.

Ста ти с ти ч на Ко мі сія ООН здій с ни -
ла зна ч ний вклад у роз ви ток на ці о на -
ль них ста ти с ти ч них си с тем, в роз ро б -
ку єди ної ме то до ло гії збо ру, ана лі зу
та роз по всю джен ня спі вс та в ної на
між на ро д но му рі в ні ста ти с ти ч ної ін -
фо р ма ції і спри я ла удо ско на лен ню
ста ти с ти ки та ста ти с ти ч них ме то дів.
Бли зь ко 80 кра їн сві ту що рі ч но свя т -
ку ють на ці о на ль ні дні ста ти с ти ки в
сво їх кра ї нах, де які кра ї ни до три му -
ють ся ти ж не вої три ва ло с ті або свя т -
ку ють День ста ти с ти ки ко ж ні п’ять ро -
ків. 

Але, ро зу мі ю чи роль ста ти с ти ки в
су час но му сві ті та її ве ли че з ний вне -
сок в за без пе чен ня роз ро б ки та ре а -
лі за ції про грам роз ви т ку люд с т ва
вза га лі, на ці о на ль них та ре гі о на ль них
про грам еко но мі ч но го та со ці а ль но го
роз ви т ку зо к ре ма, ді я ль но с ті спе ці а -
лі зо ва них аге н цій Ор га ні за ції Об’ єд -
на них На цій то що, Ге не ра ль на Аса м б -
лея ООН при йн я ла рі шен ня по чи на ю -
чи з 2010 ро ку свя т ку ва ти Все сві т ній
день ста ти с ти ки. Всі дер жа ви� чле ни
ООН під три ма ли цю про по зи цію та
ви яви ли го то в ність до за без пе чен ня
ко ор ди на ції та ко го за хо ду. Свя т ку -
ван ня Все сві т ньо го дня ста ти с ти ки
по ви нно га р мо ній но увійти в ряд на ці -
о на ль них та ре гі о на ль них свят кра їн
сві ту. Це уні ка ль ний за хід під ня ти ста -
ти с ти ку на більш ви со кий рі вень зна -
чу що с ті в су с пі ль с т ві.

Су час на ста ти с ти ка ві ді грає ве ли ку
роль в яко с ті ос но в но го ін стру ме н та,
який ви мі рює со ці а ль но� еко но мі ч ний
про грес на на ці о на ль но му, ре гі о на ль -
но му і сві то во му рі в нях. Крім то го,
ста ти с ти ч на ін фо р ма ція є обо в’я з ко -
вою для мо ні то ри н гу ви ко нан ня стра -
те гі ч них про грам, кон ве н цій, як на рі -
в ні кра ї ни, так і на сві то во му рі в ні. Во -
на ви ко ри с то ву єть ся в пу б лі ч них де -
ба тах, в при йн ят ті по лі тич них рі шень
та бі з нес� рі шень. Од ним із го ло вних
за вдань ста ти с ти ч ної га лу зі є по вне і
своє ча с не за до во лен ня по треб ко ри -
с ту ва чів у ста ти с ти ч ній ін фо р ма ції,
по тре би і ви мо ги до яко с ті та опе ра -
ти в но с ті якої по стій но зро с та ють.

Од ним із зна ч них до ся г нень офі цій -
ної ста ти с ти ки на гло ба ль но му рі в ні є
роз ро б ка між на ро д них ме то дів і ста н -
да р тів, що в кі н це во му ре зуль та ті до -
зво ли ло ство ри ти між на ро д ну пла т -
фо р му збо ру і об мі ну да ни ми за ра ху -
нок за сто су ван ня та ких ме то дів і ста -
н да р тів на на ці о на ль но му рі в ні та на -
сту п ної роз ро б ки спі вс та в них да них
на ре гі о на ль но му та між на ро д но му рі -
в нях.

На на ці о на ль но му рі в ні офі цій на
ста ти с ти ка спри яє роз ви т ку всіх сфер
еко но мі ки, охо ро ни здо ро в’я та на -
вко ли ш ньо го се ре до ви ща, сфе ри по -
слуг то що. Це до ся га єть ся за ра ху нок
на дан ня ос но в них да них для ці лей
пла ну ван ня та мо ні то ри н гу, без яких
роз ви ток в цих га лу зях був би в зна ч -
ній мі рі ускла д не ний, а хід та ос но в ні
ета пи здій с нен ня стра те гій не під да -
ва ли ся б ви мі рю ван ню. Од ним з най -
більш ві до мих до ся г нень офі цій ної
ста ти с ти ки є про ве ден ня пе ре пи сів
на се лен ня та жи т ло во го фо н ду. В бі -
ль шо с ті кра їн та ре гі о нів та кі пе ре пи -
си про во дять ся ко ж ні 10 ро ків і до зво -
ля ють від по ві с ти на пи тан ня су с пі ль с -
т ва, по в’я за ні з чи се ль ні с тю на се лен -
ня, йо го скла дом та рі в нем жит тя. Од -
ним із ва ж ли вих за вдань ор га нів дер -
жа в ної ста ти с ти ки є за без пе чен ня ви -
ко нан ня за хо дів при йн я тої уря дом
Стра те гії роз ви т ку дер жа в ної ста ти с -
т ки на пе рі од до 2012 ро ку. Во на охо -
п лює всі на пря ми ста ти с ти ч ної ді я ль -
но с ті та пе ред ба чає ко ор ди на цію дій

ор га нів дер жа в ної вла ди, ре с по н де н -
тів та ко ри с ту ва чів. Роз по ча то під го -
то в чі ро бо ти з про ве ден ня Все ук ра їн -
сь ко го пе ре пи су на се лен ня 2011 ро ку
та Все ук ра їн сь ко го сіль сь ко го с по -
дар сь ко го пе ре пи су 2012 ро ку.

Ре а лі за ція за хо дів Стра те гії дасть
змо гу сут тє во під ви щи ти рі вень ін фо -
р ма цій но го за без пе чен ня при йн ят тя
рі шень що до со ці а ль но� еко но мі ч но го
роз ви т ку кра ї ни та її ре гі о нів. По да ль -
ше вдо с ко на лен ня дер жа в ної ста ти с -
ти ки має та кож за без пе чи ти отри -
ман ня об’ єк ти в ної, які с ної та на дій ної
ін фо р ма ції про стан еко но мі ки, со ці а -
ль ної сфе ри, до вкіл ля, га р мо ні зо ва -
ної з між на ро д ни ми ви мо га ми та ста -
н да р та ми.

Фо р му ван ня які с них ста ти с ти ч них
да них здій с ню єть ся не тіль ки шля хом
пе ре пи сів на се лен ня, а та кож об сте -
жень до ма ш ніх го с по дарств, ін те г ра -
ції ад мі ні с т ра ти в них да них, роз ра ху н -
ку та оці н ки ма к ро еко но мі ч них по ка з -
ни ків, зо к ре ма ва ло во го вну т рі ш ньо -
го про ду к ту, цін або оці н ки Ці лей Роз -
ви т ку Ти ся чо літ тя, ста ти с ти ки на ро -
джу ва но с ті та сме р т но с ті. 

Ор га ни дер жа в ної ста ти с ти ки пра -
цю ють над по кра щен ням ро бо ти з ре -
с по н де н та ми. Для них про во дять ся
на ра ди, на яких роз гля да ють ся пи -
тан ня що до змі с ту ста ти с ти ч них спо -
сте ре жень, пра ви ль но с ті за по в нен ня
зві тів, ор га ні за ції пе р вин но го об лі ку.
По стій но про во дить ся ро бо та що до
удо ско на лен ня дер жа в них ста ти с ти ч -
них спо сте ре жень з ме тою усу нен ня
ду б лю ван ня по ка з ни ків та зме н шен ня
зві т но го на ва н та жен ня на ре с по н де н -
тів. Сут тє ві змі ни що до під ви щен ня
яко с ті отри ма ної ін фо р ма ції від бу ли -
ся за ра ху нок удо ско на лен ня ста ти с -
ти ч ної зві т но с ті та пе ре хо ду на ви бі р -
ко ві ме то ди спо сте ре жен ня, зо к ре ма,
у про ве ден ні стру к ту р них об сте жень
під при ємств.

Все сві т ній день ста ти с ти ки спри яє
про па га н ді чи с лен них до ся г нень офі -
цій ної ста ти с ти ки. Він охо пив най -
більш ши ро ку ці льо ву ау ди то рію – від
дер жа в них ке рі в ни ків, на у ко вців та
роз ро б ни ків ін фо р ма цій них про ду к тів
до до сить не од но рі д но го ко ла спо жи -
ва чів ста ти с ти ч ної ін фо р ма ції на на ці -
о на ль но му, ре гі о на ль но му та гло ба -
ль но му рі в нях. Про ве ден ня та ко го за -
хо ду, яке об’ єд на ло ко ри с ту ва чів та
роз ро б ни ків ста ти с ти ч них да них,
спри яє мо бі лі за ції їх під три м ки ста ти -
с ти ч ної ді я ль но с ті. Про ве ден ня Все -
сві т ньо го дня ста ти с ти ки це ви знан ня
вкла ду між на ро д них, ре гі о на ль них та
суб ре гі о на ль них за кла дів в спри ян ня
на ці о на ль них ста ти с ти ч них си с тем.

У зв’я з ку з Все сві т нім днем ста ти с -
ти ки Ста ти с ти ч ний від діл ООН ре ко -
ме н дує всім від по ві д ним мі ні с тер с т -
вам та ві дом ствам ор га ні зу ва ти ви -
сту пи в за со бах ма со вої ін фо р ма ції
про до ся г нен ня в си с те мі дер жа в ної
ста ти с ти ки, а та кож про во ди ти на ці о -
на ль ні се мі на ри, прак ти ку ми, кон фе -
ре н ції, пре с� ре лі зи, ви ста в ки та ін ші
спе ці а ль ні за хо ди, при свя че ні ста ти с -
ти ч ним до ся г нен ням і роз ро б кам.

Ко ри с ту ю чись на го дою, ві та є мо
пра ців ни ків ор га нів дер жа в ної ста ти -
с ти ки, на у ко вців, які за йма ють ся роз -
ро б кою те о рії і ме то до ло гії ста ти с ти -
ки та їх ви ко ри с тан ням, всіх ви кла да -
чів та ас пі ра н тів ка фе д ри ста ти с ти ки
ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»,
які здій с ни ли ве ли че з ний вне сок у
роз ви ток ста ти с ти ч ної на у ки і прак -
ти ки, а та кож всіх ко ри с ту ва чів ста ти -
с ти ч ної ін фо р ма ції зі свя том.

З. П. БА РА НИК,
док. екон. на ук, про фе сор

ка фе д ри ста ти с ти ки,
М. В. МА ЗУР,

канд. екон. на ук, до цент
ка фе д ри ста ти с ти ки. 

На по ча т ку жо в т ня  у
м. Ре чи ця (Ре с пу -
б лі ка Бі ло русь) на

ма лій Ба ть кі в щи ні М.В.
До в нар� За поль сь ко го
від бу лась чер го ва між -
на ро д на на у ко ва кон фе -
ре н ція, при свя че на па -
м’я ті цьо го ви зна ч но го
вче но го, ко т рий став за -
сно в ни ком на шо го уні -
вер си те ту.

Ми т ро фан Ві к то ро вич
До в нар� За поль сь кий бу -
ду чи бі ло ру сом за по хо -
джен ням на три ва лий пе -
рі од по в’я зав свою до лю
з Укра ї ною, зо к ре ма
впро довж 1885 – 1920 рр.
(з пе в ни ми пе ре рва ми)
ме ш кав у Ки є ві, де за ве -
р шив здо бут тя се ре д -
ньої осві ти, здо був ви щу
осві ту та від бу в ся як на у -
ко вець. Свою на у ко ву ка -
р’є ру він по чи нав як ет -
но граф і фо ль к ло рист
(пе р ші пра ці з да ної те -
ма ти ки він ство рив ще
бу ду чи гі м на зи с том). За -
кін чи в ши Уні вер си тет св.
Во ло ди ми ра, де він був
уч нем най ви з на ч ні шо го
вче но го� іс то ри ка Ро сій -
сь кої ім пе рії В.Б. Ан то но -
ви ча (за сно в ни ка Ки їв сь -
кої іс то ри ч ної шко ли), він
і сам стає пер шо кла с ним
на у ко вцем в га лу зі іс то -
ри ч них ди с ци п лін. Це бу -
ло ви зна но як йо го вчи -
те лем, так на у ко ви ми ко -
ла ми. Зо к ре ма, од ра зу ж
пі с ля отри ман ня ди п ло -
му ма гі с т ра, До в нар� За -
поль сь ко го за про шу ють
на ро бо ту до Мо с ков сь -
ко го уні вер си те ту – ви па док ек с т ра -
ор ди на р ний, оскі ль ки він на той час
не мав на у ко во го сту пе ня. Па ра ле -
ль но він пра цює в си с те мі ар хі в них
уста нов Мо с к ви. Роз ви ває ак ти в ну
на у ко во� пу б лі ци с ти ч ну ді я ль ність.

По сту по во на мі ча єть ся йо го пе -
ре орі є н та ція на про бле ми еко но мі -
ч ної іс то рії, те ма, яка на до в гі де ся -
ти літ тя ста ла пріо ри те т ною в йо го
на у ко вій ді я ль но с ті. Са ме по те мі
еко но мі ч ної іс то рії бу ло за хи ще но
ма гі с тер сь ку ди се р та цію («Де р жа -
в не го с по дар с т во Ве ли ко го кня зів -
с т ва Ли тов сь ко го при Яге ло нах») та
ви да но се рію на у ко вих ро біт фу н -
да ме н та ль но го та на вча ль но� ме то -
ди ч но го ха ра к те ру (зо к ре ма і пе р ші
у Ро сій сь кій ім пе рії під ру ч ни ки з
еко но мі ч ної іс то рії, що бу ли від зна -
че ні дер жа в ни ми на го ро да ми). Тож
ці л ком за ко но мі р но, що не вдо в зі
пі с ля за хи с ту до к тор сь кої ди се р та -
ції (1905р.) і ос та то ч но го по ве р нен -
ня до Ки є ва, До в нар� За поль сь кий
до ма га єть ся за сну ван ня Ки їв сь ких
ви щих ко ме р цій них ку р сів (1906 р.),
які з 1908 р. транс фо р му ва ли ся на
Ки їв сь кий ко ме р цій ний ін сти тут.

Так по ча лась іс то рія на шо го уні -
вер си те ту, який став най ста рі шим
в Укра ї ні і дру гим у Ро сій сь кій ім пе -
рії ВНЗ еко но мі ч но го про фі лю. До -
в нар� За поль сь кий очо лю вав ін сти -
тут до 1917 р., ко ли вна слі док не -
зго ди із но вою по лі ти кою в осві т ній
сфе рі склав обо в’я з ки ке рі в ни ка
Ко ме р цій но го ін сти ту ту, але ще по -
над рік про до в жу вав ви кла да ти у
ньо му курс еко но мі ч ної іс то рі ї. В
цей час він до лу чи в ся до ство рен ня
ще од но го ки їв сь ко го ВНЗ – Ки їв сь -
ко го ар хе о ло гі ч но го ін сти ту ту, який
роз по чав ро бо ту з 1918 р., а До в -
нар� За поль сь кий став йо го ди ре к -
то ром. Ча с ті змі ни вла ди та не ста -

бі ль на по лі тич на си ту а ція за ки ну ли
До в нар� За поль сь ко го на по ча т ку
1920 р. до Ха р ко ва, де він став про -
фе со ром мі с це во го уні вер си те ту, а
не вдо в зі – до Кри му, де він був за -
сно в ни ком Та в рій сь ко го уні вер си -
те ту та взяв ак ти в ну участь у за сну -
ван ні уні вер си те ту в Ке р чі. Але у
зв’я з ку із тим, що це від бу лось на
остан ньо му ета пі па ну ван ня у Кри -
му бі ло гва р дій ців, з при хо дом бі ль -
шо ви ків в ли с то па ді 1920 р. він опи -
ни в ся в ув’я з нен ні і йо му за гро жу -
вав роз стріл. І ли ше ди во вря ту ва -
ло йо го від за ги бе лі та до зво ли ло
ви жи ти (зна ч на роль у цьо му на ле -
жа ла йо го но вій дру жи ні, яка всі ля -
ко до по ма га ла вче но му і ста ла йо го
спра в ж ньою роз ра дою). Пі с ля оду -
жан ня і вря ту ван ня з ла бе тів ЧК,
До в нар� За поль сь кий аби ві ді рва -
тись від ста рих місць, де йо го мо г -
ла ско м п ро ме ту ва ти ми ну ла ді я ль -
ність (як то ді ка за ли «за ста рих ре -
жи мів») пе ре їз дить до Ба ку. Тут він
стає про фе со ром Ба кин сь ко го по -
лі те х ні ч но го ін сти ту ту, а та кож стає
од ним із пе р ших про ре к то рів щой -
но ство ре но го Ба кин сь ко го уні вер -
си те ту. У 1925 р., з від крит тям уні -
вер си те ту у Мін сь ку М.В. До в нар� -
За поль сь кий по ве р та єть ся на рі д ну
зе м лю і бе ре участь у роз бу до ві
пер шо го бі ло ру сь ко го уні вер си те -
ту. В остан ні ро ки він ви кла дав в
Мо с ков сь ко му ін сти ту ті на род но го
го с по дар с т ва та ря ді ін. на вча ль них
за кла дів Мо с к ви. Са ме тут вче ний і
по мер 30 ве ре с ня 1934 р., як раз у
роз пал чер го вої хви лі на па док на
ньо го у пре сі та на у ко вих ко лах
(зви ну ва чен ня – не ма р к си ст сь кий
під хід у на у ці та ухил у бік «бу р жу а з -
но го на ці о на лі з му»), що зна ч ною
мі рою спри чи ни лись до йо го пе -
ред ча с ної сме р ті.

На ща с тя у наш час по ве р та єть ся

па м’ять про цю ви зна -
ч ну осо би с тість, яка
бу ла не ли ше за сно в -
ни ком на шо го уні вер -
си те ту, а й пі о не ром
ви кла дан ня еко но мі ч -
ної іс то рії, по пу ля ри -
за то ром іс то рії го с по -
дар с т ва Схі д ної Єв ро -
пи – те ма, пра ці з якої
бу ли ви зна ні пер шо -
ря д ни ми у сві то во му
на у ко во му спів то ва ри -
с т ві.

Са ме по ве р нен ню
не за слу же но за бу тої
па м’я ті про цьо го ви -
зна ч но го вче но го та
йо го на у ко ву спа д щи -
ну (зна ч на ча с ти на
якої збе рі гає свою ак -
ту а ль ність і по наш
час) і бу ли при свя че ні
Сьо мі між на ро д ні До в -
на рів сь кі чи тан ня –
між на ро д на кон фе ре -
н ція, що пе рі оди ч но
від бу ва єть ся на го с -
тин ній бі ло ру сь кій зе -
м лі у м.Ре чи ця за

спри ян ня Го мель сь ко го дер жа в но -
го уні вер си те ту ім. Ф. Ска ри ни та
мі с це вої вла ди.

На цьо го рі ч ній кон фе ре н ції бу ли
пред ста в ле ні чи с лен ні вче ні з Бі ло -
ру сі, Укра ї ни, Ро сії та Ли т ви. На від -
крит ті кон фе ре н ції був при су т ній і
по сол Ре с пу б лі ки Азер бай джан,
який ви сло вив щи ру по дя ку за вне -
сок До в нар� За поль сь ко го у спра ву
ор га ні за ції ви щої осві ти в цій дер -
жа ві. В про це сі кон фе ре н ції від бу -
ва в ся об мін но вою ін фо р ма ці єю,
ви яв ле ною до слі д ни ка ми з рі з них
кра їн, що при свя че на осо бі До в -
нар� За поль сь ко го, який пра цю вав
не ли ше на те ре нах рі д ної Бі ло ру сі,
а й в Укра ї ні, Ро сії та Азер бай джа ні.
По да ва лись «но ві про чи тан ня»
окре мих ма ло ви вче них сто рі нок
йо го біо гра фії, си с те ма ти зу ва лась
ін фо р ма ція що до на у ко вої спа д щи -
ни До в нар� За поль сь ко го то що.

Та ким чи ном Сьо мі Між на ро д ні
До в на рів сь кі чи тан ня ста ли ва ж ли -
вою ві хою у спра ві по да ль шо го ви -
вчен ня, си с те ма ти за ції та уза галь -
нен ня ін фо р ма ції про осо би с тість
та на у ко ву спа д щи ну М.В. До в нар� -
За поль сь ко го, а та кож по спри я ли
змі ц нен ню між на ро д них на у ко вих
ко н та к тів. Оскі ль ки да на те ма до -
слі джень ще й до сі по вною мі рою
не ви че р па на, то хо четь ся спо ді ва -
ти ся на про до в жен ня До в на рів сь -
ких чи тань, тим бі ль ше, що у 2012 р.
ми бу де мо свя т ку ва ти 150�річ чя із
дня на ро джен ня До в нар� За поль сь -
ко го.

А. І. ЧУ Т КИЙ,
к.і.н., до цент ка фе д ри іс то рії

та те о рії го с по дар с т ва, 
ди ре к тор Му зею іс то рії КНЕУ

ім. В. Ге ть ма на.

НАУКА

ВВ сс ее   сс вв іі   тт   нн іі йй   дд ее нн ьь   сс тт аа   тт ии   сс   тт ии   кк ии
Суспільство може вважатися цивілізованим,
володіючи всесторонніми відомостями про себе.
Об’єктивну характеристику того чи іншого
явища здатна надати статистична
інформація. Визнанням важливості праці тих,
хто таку інформацію збирає, обробляє та
аналізує стало оголошення Генеральної
Асамблеї ООН вважати 20 жовтня Всесвітнім
днем статистики.

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦЯ

Íî òà ò êè ï³  ñ ëÿ êîí ôå ðå í ö³ ¿
(VII Між на ро д ні До в на рів сь кі чи тан ня)

Учасники конференції.
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Го с тин но зу стрі ла свя т ко ва
уро чи с та за ла за про ше них по -
ва ж них го с тей, ви кла да чів та

пра ців ни ків юри ди ч но го фа ку ль те -
ту, сту де н тів. Про га р ний на стрій
сві д чи ли усмі х не ні об лич чя, во г ни -
ки в очах та по зи тив, що від чу ва в ся
у за лі. Уро чи с то с ті роз по ча ли ся з
ви ко нан ня гі м ну юри ди ч но го фа ку -
ль те ту, що ста ло вже га р ною тра -
ди ці єю під час від крит тя по ді б них
за хо дів на фа ку ль те ті. Під бу р х ли ві
опле с ки до сло ва був за про ше ний
де кан юри ди ч но го фа ку ль те ту Ві та -
лій Фе до ро вич Опри ш ко, який на -
пе ре до дні свя та Дня юри с та у Все -
ук ра їн сь ко му кон ку р сі «Ю рист ро ку
2010», про ве де ним Спі л кою юри с -
тів Укра ї ни, був ви зна ний пе ре мо ж -
цем у но мі на ції юри -
ст� вче ний.

У своє му ви сту пі
Ві та лій Фе до ро вич
від мі тив та кон к ре -
ти зу вав ін фо р ма цію
що до ви зна ч них по -
дій, які ста ли ся на
юри ди ч но му фа ку -
ль те ті про тя гом ро -
ку. Зо к ре ма:

� від крит тя двох
но вих ма гі с тер сь -
ких про грам: «Го с -
по дар сь ке су до чин -
с т во» та «Пра во ве
ре гу лю ван ня ба н ків -
сь кої ді я ль но с ті»; 

� бу ло під го то в -
ле но і ви да но 53
на вча ль них та на -
вча ль но� ме то ди ч -
них по сі б ни ки;

� за ве р ше на
під го то в ка ав то -
рсь ким ко ле к ти -
вом під ру ч ни ка
« Г о  с  п о  д а р  с ь  к е
пра во», об ся гом по -
над 1400 сто рі нок.

� Склад на у ко -
во�  пе да до г і  ч  них
пра ців ни ків фа ку -
ль те ту по пов ни ло
15 но вих ви кла да -
чів; 

� Вче ною ра дою
фа ку ль те ту ра зом з
проф спі л ко вим бю -
ро впе р ше був ор га -
ні зо ва ний і про ве де -
ний фа ку ль тет сь кий кон курс на
кра що го на у ко во� пе да до гі ч но го
пра ців ни ка, пе ре мо ж ці яко го від -
зна че ні від по ві д ним на ка зом ре к -
то ра і від зна ка ми фа ку ль те ту (які
бу ли вру че ні на свя т ко во му кон це -
р ті). За ре зуль та та ми го ло су ван ня
на ка фе д рах фі на лі с та ми ста ли: від
ка фе д ри між на ро д но го та
європейського пра ва – аси с тент
Н.А . С к ри ць ка, до цент – О. О . Гай ду -
лін; від ка фе д ри те о рії та іс то рії
дер жа ви та пра ва – аси с тент Л.О . -
Ко жу ра (Ле пель), ста р ший ви кла -
дач – В.В.Ма чу сь кий, до цент – І. А.
Ма лю тін; від ка фе д ри пра во во го
ре гу лю ван ня еко но мі ки – аси с тент
Г.Ю . Ш кі ря, ста р ший ви кла дач І. А . -
Ба люк, до цент О. Ю . Не чи по ре н ко;
від ка фе д ри кон сти ту цій но го та ад -
мі ні с т ра ти в но го пра ва – аси с тент
С.В.Ба р то се вич, ста р ший ви кла дач
Л.В.Мі х не вич, до цент І.П. Ва си ль -
ків сь ка; від ка фе д ри ци ві ль но го та

тру до во го пра ва – аси с -
тент Р.В.Про ци шин, ста р -
ший ви кла дач І. Б . Ма чу сь -
ка, до цент І. С . Я ро ше н ко.
На під ста ві отри ма них фі -
на лі с та ми ба лів спе ці а ль но
ство ре не жу рі ви зна чи ло
пе ре мо ж ців у но мі на ці ях:
«до цент», «ста р ший ви кла -
дач», «а си с тент», «ка фе д -
ра». Ни ми ста ли: до цент
О. О . Гай ду лін, ста р ший ви -
кла дач Л.В.Мі х не вич та
аси с тент Г.Ю . Ш кі ря. Кра -
щою ка фе д рою за під су м -
ка ми кон ку р су ста ла ка фе -
д ра те о рії та іс то рії дер жа -
ви та
пра -

ва на чо лі з її за -
ві ду ю чим про фе со -

ром Ф.П.Шу ль же н ком
� впе р ше ор га ні зо ва ний і про -

ве де ний роз по діл ви пу с к ни ків
фа ку ль те ту ми ну ло го на вча ль -
но го ро ку – пра це вла ш то ва но бі ля
100 ви пу с к ни ків;

� у цьо му ро ці на наш фа ку ль тет
спо сте рі га в ся один з най бі ль -
ших кон ку р сів се ред юри ди ч них
ВНЗ на шої дер жа ви та юри ди ч них
фа ку ль те тів. У по рі в нян ні з юри ди -
ч ним фа ку ль те том На ці о на ль но го
уні вер си те ту іме ні Та ра са Ше в че н -
ка на 1 мі с це бу ло по да но 10 за яв
абі ту рі є н тів, а на наш фа ку ль тет –
34;

� ак ти в но роз ви ва ло ся і на у ко ве
жит тя фа ку ль те ту. Ство ре но Спе -
ці а лі зо ва ну вче ну ра ду
К 26.006.05 з пра вом при йн ят тя
до роз гля ду та про ве ден ня за хи -
с тів ди се р та цій на здо бут тя на у -
ко во го сту пе ня ка н ди да та юри -
ди ч них на ук за спе ці а ль но с тя -
ми: 12.00.02. – кон сти ту цій не пра -

в о ;
м у  н і  ц и  п а  л ь  н е
пра во; 12.00.04. – го с по дар -
сь ке пра во, го с по дар сь ко� про це -
су а ль не пра во; 12.00.07. – ад мі ні с -
т ра ти в не пра во і про цес; фі нан со ве
пра во; ін фо р ма цій не пра во. За хи с -
ти ли ка н ди дат сь кі ди се р та ції ви -
кла да чі на шо го фа ку ль те ту зо к ре -
ма: Л.В.Мі х не вич, О. М . Г ри ш ко, О. -
О . Гай ду лін, Г.Ю . Ш кі ря;

� роз ши рив фа ку ль тет і свої
між на ро д ні зв’я з ки, зо к ре ма,
під пи са ний і ре а лі зу єть ся до го -
вір про спів пра цю на шо го фа ку -
ль те ту із Юри ди ч ним ін сти ту том
Го ло вно го уні вер си те ту Пе кі ну,
та кож наш фа ку ль тет при йн я тий
ко ле к ти в ним чле ном до Все сві т -
ньої асо ці а ції юри с тів. До то го ж
Ки їв сь кий на ці о на ль ний еко но -
мі ч ний уні вер си тет іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на ра зом з юри ди ч ним
фа ку ль те том є чле ном Єв ро пей -
сь кої ор га ні за ції пу б лі ч но го пра -
ва; 

� роз ро б ле ний і при йн я тий мо -

ра ль но� ети ч ний ко декс сту де н -
та юри ди ч но го фа ку ль те ту, яко го
сту де н ти до три му ють ся;

� пи ша є мо ся і до ся г нен ня ми
на ших сту де н тів: Ана с та сія Фа ре -
нюк ста ла пе ре мо ж ни цею кон ку р су
«Міс КНЕУ 2010», Оле к сій Хі ль ко
пе ре міг у кон ку р сі «Му зи ч на фе є рі -
я» та став «Зо ло тим го ло сом КНЕ -
У», ко ман да сту де н тів юри ди ч но го
фа ку ль те ту ви гра ли у зма ган нях
Ку бок Проф ко му уні вер си те ту з бо -
у лі н гу. Пе ре мо г ли у Між на ро д них
су до вих де ба тах з пра ва СОТ на
На ці о на ль но му ра у н ді у
м. Льво ві та Ре гі о на ль но му ра у -
н ді в Бель гії, а та кож взя ли
участь у Між на ро д но му ра у н ді в
Ре с пу б лі ці До мі ні ка на Ка те ри на
Ні кі пе ло ва, Іри на По ло вець та Те тя -
на Хе ру ві мо ва. У що рі ч ній на у ко вій
сту де нт сь кій кон фе ре н ції «Со ці а ль -
но� еко но мі ч ний роз ви ток Укра ї ни
на по ча т ку XXI сто літ тя», яка від бу -
лась в кві т ні 2010 р. взя ли участь
151 сту дент у ро бо ті 5 се к цій, за -
йня ли при зо ві мі с ця (пе р ше, дру ге,
тре тє) 24 сту де н ти. Осо б ли во мо ж -
на від зна чи ти сту де н тів: Ан ну Ака -
ть є ву, Во ло ди ми ра Єме ль я но ва,
Глі ба Но ро ва, Іва на Бра ж ни ка, Те -
тя ну Ти мо ше н ко;

� ак ти ві с та ми сту де нт сь ко -
го са мо вря ду ван ня бу ло про -
ве де но опи ту ван ня що до ви -
зна чен ня най кра що го ви кла -
да ча очи ма сту де н тів. Пе ре -
мо ж ця ми, на ду м ку сту де н тів,
бу ли ви зна че ні та на го ро дже ні
на свя т ко во му кон це р ті до Дня
юри с та до цент ка фе д ри кон сти -
ту цій но го та ад мі ні с т ра ти в но го
пра ва А.В. Ма ка ре н ко та за ві ду -
вач ка фе д ри ци ві ль но го та тру -

до во го пра ва, до цент А. В . О ме ль -
че н ко.

� ство ре на те ле сту дія юри ди ч -
но го фа ку ль те ту, ке рі в ни ком якої
бу ло при зна че но за ві ду ю чо го ка -
фе д ри ци ві ль но го та тру до во го
пра ва А.В. Оме ль че н ка. При єм ним
сюр при зом бу ла де мон стра ція
пер шо го ви пу с ку те ле сту дії на свя -
т ко во му за хо ді з на го ди свя т ку ван -
ня сім на д ця тої рі ч ни ці юри ди ч но го
фа ку ль те ту.

У кі н ці сво єї про мо ви В.Ф.О п ри -
ш ко на го ло сив, що ми ні ко ли не по -
ви нні за бу ва ти не за ле ж но від то го,
чи це сту дент, чи ви кла дач, чи ви -
пу с к ник, що на ше по кли кан ня – це
тво ри ти до б ро і спра ве д ли вість, де
б ми не пра цю ва ли.

При ві та ли юри ди ч ний фа ку ль тет
з днем на ро джен ня фа ку ль тет між -
на ро д ної еко но мі ки та ме не дж ме н -
ту, об лі ко во� еко номі ч ний фа ку ль -
тет в осо бі їх де ка нів Д.Г. Лу к’я не н -
ка та В.І. Єфи ме н ка. Центр куль ту -
ри та ми с тецтв КНЕУ на чо лі з Д.Р.
Ба біч по да ру вав фа ку ль те ту при -
єм ний му зи ч ний по да ру нок у ви ко -
нан ні ан са м б лю «Ві р ту о зи КНЕ У».

Не менш за хо п ли во спо сте рі га -
ли гля да чі і за свя т ко вим кон це р -
том, який бу ло під го то в ле но си ла -
ми сту де н тів юри ди ч но го фа ку ль -
те ту. У кон це р ті бу ли за ді я ні бі ль -
ше со ро ка п’я ти сту де н тів з пер -
шо го по п’я тий курс. На фо ні зо -
ря но го те м но го не ба та ве ли че з -
но го свя т ко во го то р ту, яки ми бу ли
при кра ше на сце на, да ру ва ли сту -
де н ти� ар ти с ти свій та лант: тан цю -
ва ли ді в ча та із збі р ної ри т мі ки, під
ке рі в ни ц т вом М.Ху цу ра у лі та
Г.Пе р ши ної; за ча ро ву вав во кал
На дії Но во сьо ло вої, до ре чі, го ло -
ви во ка ль ної сту дії юри ди ч но го
фа ку ль те ту; вра зи ли до те п ні с тю
та влу ч ним по ети ч ним сло вом ві р -
ші у ав то рсь ко му ви ко нан ні Я. К ра -
ма р чу ка та К.Бо ро дай; ви сту пи ли

со лі с т ки фа ку ль тет сь ко го ан са м б -
лю на род но го тан цю «Фе мі да» у
скла ді: А. Ма ка ре н ко, К.Пу га чо вої
та В.Є фі м чук, під ке рі в ни ц т вом
Н.М.Де м че н ко, го ло ви хо ре о г ра -
фі ч ної сту дії юри ди ч но го фа ку ль -
те ту; за ча ро ву ва ли по ста но во ч ні
но ме ри сту де н тів юри ди ч но го фа -
ку ль те ту у по єд нан ні з га р ни ми пі -
с ня ми під за га ль ним ке рі в ни ц т -
вом го ло ви ко мі сії сту де нт сь ко го
де ка на ту з пи тань до звіл ля Д.Хо -
да ків сь ко го, го ло ви Центру ху до -
ж ньої тво р чо с ті юри ди ч но го фа ку -
ль те ту Н.М.Де м че н ко та за сту п ни -
ка де ка на з ви хо в ної ро бо ти Ю. М -
. Ри жук.

На при кі н ці свя т ко во го кон це р ту,
як це бу ває на днях на ро джен нях,
на сце ні з’яв и в ся свя т ко вий торт.

З днем юри с та та з днем на ро -
джен ня, юри ди ч ний фа ку ль тет!

Ма те рі ал під го ту ва ли 
А.В. Ма ка ре н ко 
та Ю.М. Ри жук.

ПОДІЯ

ÑÑââ ÿÿòò îî   ííàà   þþðð èèää èè÷÷ííîî ììóó
Багата осінь не лише врожаями, а й численними святами. Не оминають
свята і наш юридичний факультет. У першу неділю жовтня відзначали
День працівників освіти, а напередодні 8 жовтня – Дня юриста, зібрали
повну залу під час святкування сімнадцятої річниці з Дня створення
юридичного факультету Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана. 
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Ша но в ні сту де н ти, май бу т нє
еко но мі ч ної елі ти Укра ї ни!!!

Від іме ні Пе р вин ної проф спі л ко вої ор га ні за ції сту де н тів та ас пі ра н тів хо чу щи ро при -
ві та ти вас зі свя том юно с ті, знань, хо ро шо го на строю та ус пі ш них спо ді вань – Між на ро -
д ним Днем Сту де н та!!! 

Сту де нт с т во не має меж та ко р до нів, так са мо, як і не має ві ку … На пе в но, са ме ці ве -
се лі, без ту р бо т ні, але вод но час і та кі са мо стій ні ро ки за ка р бо ву ють ся в па м’я ті лю ди ни
най бі ль ше. Спо га ди про сту де нт сь ке жит тя об’ єд ну ють лю дей усіх по ко лінь – сту де нт сь -
кі жа р ти, іс то рії, па ри, ле к ці ї … Ко ж но му є про що роз по ві с ти.

У цей сві т лий день хо четь ся вам по ба жа ти ус пі ш но го май бу т ньо го, здій с нен ня мрій,
на по ле г ли во с ті, тво р чої на сна ги!!! Кро ку ю чи впе в не но до ре а лі за ції сво єї жит тє вої ме -
ти, па м’я тай те про сво їх на ста в ни ків, дру зів, усіх тих, хто пік лу єть ся про вас та до по ма -
гає у що ден но му тво р чо му по шу ку!!!

Здо ро в’я, ко хан ня, хо ро шо го на строю, ус пі хів у на вчан ні!!! Го р до не сіть своє
по че с не зван ня сту дент по жит тю!!! Ми ві ри мо у вас!!!

З по ва гою, 
го ло ва ППО СА ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»

Оль га Ча ба нюк

Ша но в не сту де нт с т во!

Від іме ні Сту де нт сь кої ака де мі ч ної ра ди в Між на ро д ний день сту -
де н та се р де ч но ба жаю ни ні ш ньо му і на сту п ним сту де нт сь ким по ко -

лін ням бу ти на рі в ні ви со ких ви мог су час но го жит тя. 
Тво р чо ми с ли ти, пра г ну ти пі зна ва ти не зві да не, ви -

су ва ти пе ред со бою до ся ж ну ме ту і до би ва ти ся сво го
– та ким має бу ти кре до су час но го сту де н та.
Зи чи мо вам тво р чо го на тхнен ня, на по ле г ли во с ті та ус пі -

хів у всіх до б рих по чи нан нях. Не хай збу дуть ся всі ва ші мрії та
на за в ж ди збе ре жеть ся у ва ших се р цях ро ма н ти ка сту де нт сь ких

літ.
Ща с тя, зла го ди й лю бо ві, до ро гі сту де н ти!

Ана с та сія Сви н чук, 
го ло ва Сту де нт сь кої ака де мі ч ної ра ди.

Ша но в ні де ле га ти кон фе ре н ції, ве ль ми -
ша но в на пре зи дія, за про ше ні го с ті!

Пів то ра ро ку про ми ну ло як один день і
сьо го дні на став час під би ти під су м ки ді я ль -
но с ті мо ло дої ко ман ди проф спі л ко вих ак -
ти ві с тів, які пра цю ють для сту де нт с т ва і за -
ра ди сту де нт с т ва най кра що го еко но мі ч но -
го на вча ль но го за кла ду.

Сьо го дні на об лі ку в проф спі л ко вій ор га -
ні за ції сту де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ сто їть
14 327 чле нів проф спі л ки, що скла дає
99,5% від чи с ла сту де н тів. Стру к ту ра
проф спі л ко вої ор га ні за ції, як і пів то ра ро ки
то му, скла да єть ся з 9 проф спі л ко вих бю ро
фа ку ль те тів, проф спі л ко во го ко мі те ту сту -
де н тів ЕК КНЕУ та во сь ми по стій них ді ю чих
ко мі сій за на пря м ка ми ро бо ти. Ре зуль та ти
ді я ль но с ті по ко ж ній з ко мі сій на сту п ні.

Ко мі сія з питань
соціального та правового
захисту.

Ос но в ним за вдан ням проф спі л ко во го
ко мі те ту є здій с нен ня со ці а ль но го та пра -
во во го за хи с ту сту де н тів. То му ви ще зга да -
на ко мі сія як най кра ще де мон струє ді я ль -
ність проф ко му са ме у цьо му на пря м ку. 

З іні ці а ти ви проф ко му 01.10.2009р. про -
ве де но що рі ч ну зу стріч ді тей� си ріт, сту де н -
тів КНЕУ, за уча с ті ад мі ні с т ра ці ї. В ра м ках зу -
стрі чі бу ло про ін фо р мо ва но що до прав, мо -
ж ли во с тей та при ві ле їв для да ної ка те го рії
сту де н тів, з бо ку дер жа ви, ад мі ні с т ра ції та
проф ко му. Ви яв ле но ряд про блем, які сто су -
ють ся да ної со ці а ль ної ка те го рії у наш час.
Сту де н ти� пе р шо ку р с ни ки отри ма ли кви т ки
(піль го ві по сві д чен ня), що на да ють пра во на
бе з о пла т не від ві ду ван ня кі но те а т рів, ви ста -
вок, му зе їв, спор ти в них за хо дів, а та кож бе -
з о пла т ний про їзд у гро мад сь ко му транс по р -
ті, адже ППО СА ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на» бе ре на се бе від по ві да ль ність у
ви го то в лен ні ви ще за зна че них до ку ме н тів.

По трі б но за зна чи ти, що від по ві д на ко мі -
сія ко ж но го з про ф бю ро 9 фа ку ль те тів ве де
об лік со ці а ль но� не за хи ще них ка те го рій
сту де н тів – сту де н тів� си ріт, сту де нт сь ких

сі мей, сту де н тів, які за ли ши лись без пік лу -
ван ня ба ть ків. Це до зво ляє опе ра ти в но
отри му ва ти но во рі ч ні по да ру н ки та про ду к -
то ві на бо ри від Сту де нт сь кої проф спі л ко -
вої асо ці а ції та Ше в че н ків сь кої ад мі ні с т ра -
ції, за без пе чи ти на дан ня ма те рі а ль ної до -
по мо ги, зо к ре ма під час еко но мії сти пе н ді -
а ль но го фо н ду, яка від бу лась кі ль ка ти ж нів
то му. Ва р то від мі ти ти опе ра ти в ну спів пра -
цю де ка на тів та про ф бю ро фа ку ль те тів у
під го то в ці на ка зів що до ви пла ти ма те рі а -
ль ної до по мо ги сту де н там. 

Проф спі л ко ва ор га ні за ція та кож не сто -
їть осто ронь про бле ми по ліп шен ня ма те рі -
а ль но го ста но ви ща сту де н тів. За ра ху нок
ко ш тів проф спі л ко во го ко мі те ту за зві т ний
пе рі од бу ло ви пла че но 34 гро шо ві до по мо -
ги на ос но ві по да них за яв від сту де н тів� пі -
ль го ви ків. 

У ве ре с ні 2010 ро ку бу ла на ла го дже на
спів пра ця з Фо н дом до по мо ги і роз ви т ку
ді тям Чор но би ля. За вдя ки опе ра ти в ній ді я -
ль но с ті проф ко му, чле нів ко мі сії со ці а ль но -
го та пра во во го за хи с ту і ви ще за зна че ної
ор га ні за ції май же 75 сту де н тів� си ріт у цьо -
му на вча ль но му ро ці бу дуть отри му ва ти
до да т ко ві сти пе н дії у роз мі рі 1300 грн.

По трі б но від мі ти ти, що проф ком не за -
бу ває про сво їх ак ти ві с тів і на ма га єть ся
зро би ти все мо ж ли ве за ра ди то го, щоб
від дя чи ти сво їм спо дви ж ни кам за не ле г ку
гро мад сь ку ді я ль ність. У 2009�2010 н.р. 15
кра щих сту де н тів отри му ва ли сти пе н дію
Ки їв сь ко го мі сь ко го го ло ви. За зві т ний пе -
рі од бу ло пре мі йо ва но 186 чле нів проф ко -
му за ак ти в ну гро мад сь ку ді я ль ність та
сум лін не ви ко нан ня обо в’я з ків.

Ор га ні за цій но� фі на н со ва
ко мі сія

Ор га ні за цій ний на пря мок ро бо ти да ної
ко мі сії ви зна ча єть ся ви рі шен ням ор га ні за -
цій но� те х ні ч них пи тань проф спі л ко вої ро -
бо ти від по ві д но до ці лей та за вдань Проф -
спі л ки пра ців ни ків осві ти та на у ки м. Ки є ва
– по ста но в ка на об лік пер шо го ку р су, ви -
бо ри про ф г ру по р гів в ака де мі ч них гру пах,
про ве ден ня ви бо р них кон фе ре н цій на фа -

ку ль те тах. Над зви чай но по ка зо вим є той
факт ді я ль но с ті ор га ні за цій но� фі на н со вої
ко мі сії, що у 2010 ро ці весь пе р ший курс за
пе р ші 2 ти ж ні ве ре с ня був по ста в ле ний на
проф спі л ко вий об лік. 

100% до ві ра до на шої ор га ні за ції – це
ва го мий сти мул для по да ль шої ус пі ш ної ді -
я ль но с ті. 

Фі нан со вий ас пект ді я ль но с ті ко мі сії охо -
п лює збір ко ш тів на про їз ні кви т ки та збір
член сь ких проф спі л ко вих вне с ків. Ре зуль та -
ти в ність та опе ра ти в ність збо ру ко ш тів, зо к -
ре ма під час під пи су об хі д них ли с тів, сві д -
чать про те, що ко ж на лан ка проф спі л ко во го
ко мі те ту (про ф г ру по рг� го ло ва про ф бю ро� -
го ло ва проф ко му) пра цює ак ти в но та ефе к -
ти в но. Сту де н ти уні вер си те ту зна ють, що
та ке проф ком та під три му ють йо го ді я ль -
ність, а го ло вне – ві рять в на шу ор га ні за ці ю.

Хо чу від мі ти ти ре зуль та ти в ність ді я ль но -
с ті го ло ви ор га ні за цій но� фі на н со вої ко мі сії
проф ко му Іри ни Ар те ме н ко, адже са ме за -
вдя ки її ста ран ням фо р му єть ся та фі нан со -
ва ба за проф ко му, яка зго дом є ос но вою
для йо го фу н к ці о ну ван ня.

На ра ху нок роз по всю джен ня піль го вих
про їз них кви т ків мо ж на ска за ти на сту п ні
сло ва. За га лом за 1,5 ро ки ді я ль но с ті за -
мо в ле но 28 312 про їз них кви т ків на ме т ро;
2 128 – ме т ро� тро лей бус;  1 464 – ме т ро� -
тра м вай; 638 – ме т ро� ав то бус. 

Ко мі сія з пи тань куль ту ри
Ви ще зга да на ко мі сія є най бі ль шою та

найа к ти в ні шою се ред ко мі сій проф спі л ко -
во го ко мі те ту. Важ ко пе ре лі чи ти всі ті за хо -
ди, які бу ли іні ці йо ва ні та про ве де ні на ши -
ми куль то рга ми, але все ж та ки спро бу є мо. 

1. До б рою тра ди ці єю у на шо му уні вер -
си те ті ста ло свя т ку ван ня днів на ро джен ня
фа ку ль те тів, які ви хо ву ють по чут тя па т рі о -
ти з му до сво го фа ку ль те ту, змі ц ню ють ко -
ман ду ак ти ві с тів, на да ють мо ж ли вість для
роз крит тя тво р чих зді б но с тей сту де н тів. За
фі нан со вої під три м ки ППОСА від бу лись
гра н ді о з ні юві лей ні свя т ку ван ня 50�річ чя
ОЕФ, 65�річ чя ФЕ АПК, ФУ П таМ, ФЕ та У.
Щи ро спо ді ва є мось, що на ша під три м ка сі -
мей них фа ку ль тет сь ких свят за па м’я та єть -
ся сту де н там тіль ки хо ро ши ми емо ці я ми та
по зи ти в ним на стро єм.

2. Проф ком сту де н тів ак ти в но до по ма гає
про ф бю ро фа ку ль те тів в ор га ні за цій но му
та фі нан со во му пла нах під час під го то в ки
до за га ль но уні ве р си тет сь ких фе с ти ва лів.
Зо к ре ма, сце ні ч ні ви сту пи на «БУ Мі» зав -
жди спо н со ру ють ся за ра ху нок ко ш тів ППО -
СА, крім то го, цьо го ро ку ка пі та ни ко манд
отри ма ли гро шо ві пре мії від сту де нт сь ко го
проф ко му як знак по дя ки за ор га ні за цій ну
та тво р чу ро бо ту на та ко му ви со ко му рі в ні. 

3. Кон курс кра си «Міс КНЕ У», який про -
во дить ся вже про тя гом 7 ро ків та став ві зи -
т ною ка р т кою на шо го ВНЗ, адже з  ко ж ним
ро ком рі вень ор га ні за ції зро с тає, а се ред
спо н со рів з’яв ля єть ся все бі ль ше зна йо мих
бре н дів та пре сти ж них ком па ній – го дин ни -

ко ва ком па нія «Е де ль вейс», ту ри с ти ч ний
опе ра тор «Ко рал Тре вел», стра хо ва ком па -
нія «Ки їв сь кий стра хо вий дім», те ле шко ла
«Сло бо дя на», пар фу ме р ний дім «Ра� груп»,
ме діа� па р т нер – те ле ка нал СІ ТІ. За га ль на
ва р тість по да ру н ків уча с ни цям скла дає
бли зь ко 30000 грн. Все йде до то го, що не -
вдо в зі ди п лом МІС КНЕУ ста не пе ре пу с т -
кою у світ мо де ль но го або шоу� бі з не су. 

4. З ме тою ви яв лен ня тво р чих зді б но с тей
проф спі л ко ви ми бю ро фа ку ль те тів МЕ іМ,
ОЕФ, ФЕФ, ФЕ таУ про во дять ся вну т рі шньо
фа ку ль тет сь кі фе с ти ва лі для 1 ку р сів: «Ал ло,
ми шу ка є мо та ла н ти», «То ч ка опо ру», «У с пі -
ш ний пер шо ку р с ник», «Де бют пер шо го ку р -
су». Пла ну єть ся про ве ден ня ана ло гі ч но го
за хо ду на КЕФ «КЕ Фо ба чен ня».

5. Слід від мі ти ти ви со кий рі вень про ве -
ден ня що рі ч но го кон ку р су� ог ля ду сту де нт -
сь кої тво р чо с ті на юри ди ч но му фа ку ль те ті
за уча с ті про ф бю ро ЮФ, кон ку р су кра си
«Ко ро ле ва осе ні» та кон ку р су чи т ців до Ше -
в че н ків сь ких днів ЕК Ко ле джу;  

6. Проф спі л ко вий ко мі тет ак ти в но ве де
ді я ль ність у на пря м ку ду хо в но го ви хо ван ня
на шої мо ло ді. У бе ре з ні 2010 ро ку спі ль но
з Ки їв сь ким мо ло дим ака де мі ч ним те а т -
ром був ор га ні зо ва ний ко ле к ти в ний по хід
сту де н тів КНЕУ на ви ста ву «Зви чай на іс то -
рі я». Крім то го, у будь� який час, за ві та в ши у
427 каб. ви мо же те за мо ви ти кви т ки на те -
а т ра ль ні ви сту пи за ва шим сма ком. 

9 тра в ня та день вша ну ван ня па м’я ті
жертв го ло до мо ру – є зна мен ни ми да та ми
для на ших проф спі л ко вих ак ти ві с тів, адже
з осо б ли вою від по ві да ль ні с тю та тре пе том
ор га ні зо ву ють ся за хо ди на фа ку ль те тах та
в уні вер си те ті, які сві д чать, що на ші сту де -
н ти – це ін те лі ге н т ні лю ди, які ша ну ють, по -
ва жа ють свою іс то рі ю.

7. На ша проф спі л ка ак ти в но під три мує
роз ви ток ко ман ди КВК КНЕУ «Го с тин ни ца
Ки ев», на да ю чи по стій ну фі нан со ву до по -
мо гу для її уча с ті в зма ган нях рі з но го рі в ня.
При єм но, що за вдя ки на шій під три м ці ви -
ще за зна че на ко ман да по тра пи ла до  Ви -
щої укра ї н сь кої лі ги КВК.

8. Ва р то за зна чи ти, що від по ві д но до
про ве де них за хо дів куль ту р но� ма со во го
спря му ван ня, проф ком сту де н тів ор га ні зо -
вує те ма ти ч ні ве чі р ки, за без пе чу ю чи сту -
де н тів фла є ра ми та за про шен ня ми.

Під би ва ю чи під су м ки ро бо ти ко мі сії з
пи тань куль ту ри, хо чу від ми ти без до ган ну
ро бо ту го лів куль тко мі сії про ф бю ро ФЕФ –
Ган ни Ко в ту не н ко, ФЕ АПК – Ві к то рії Гри не -
н ко, КЕФ – Оле к са н д ри Ма мо н то вої, го ло -
ви ко мі сії з пи тань куль ту ри проф ко му сту -
де н тів Дми т ра Ок се не н ка.

Ко мі сія з пи тань спо р ту
та ту ри з му

У тра в ні 2009 ро ку ППО СА КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на іні ці ю ва ла та про ве ла ту -
р нір з фу т бо лу між гу р то жи т ка ми, а та кож
вла с ний ку бок з мі ні� фу т бо лу на ФІ Сі Ті.

З на го ди Між на ро д но го Дня сту де н та 13

гру д ня 2009 ро ку був про ве де ний Дру гий
за га ль но уні вер си тет сь кий ту р нір з бо у лі н -
гу за «КУ БОК Проф ко му 2009» в ТРК «Бі ль -
шо вик». 12 най кра щих гра в ців від ко ж но го
фа ку ль те ту зма га ли ся на іг ро вих до рі ж ках.
За вдя ки ор га ні зо ва но с ті та си ль но му ко -
ман д но му ду ху ко ман да ЮФ по сі ла 1 мі с -
це, 2 мі с це ви бо ров ФМЕ іМ, 3 – КЕФ.

Під га с лом «Проф ком об’ єд нує се р ця»
ППО СА КНЕУ по да ру ва ла 120 за ко ха ним
па рам ро ма н ти ч ний ве чір на льо до вій аре -
ні в ТРЦ «Ка ра ван» з на го ди Дня Свя то го
Ва ле н ти на. 

На ша ор га ні за ція ак ти в но спів пра цює із
спор ти в ним ком пле к сом «Е ко но міст». Зо к -
ре ма, про тя гом 1,5 ро ків на ба зі ви ще зга -
да но го за кла ду спі ль но із проф ко мом про -
во дить ся «Но во рі ч ний ту р нір з ша хів», у
яко му зма га ють ся збі р на ко ман да ви кла -
да чів і спів ро бі т ни ків КНЕУ та сту де н тів. Під
час про ве ден ня між фа ку ль тет сь ких, між -
уні ве ри с тет сь ких зма гань, Спа р та кі а ди
КНЕУ сту де нт сь кий проф ком бе ре на се бе
ряд ор га ні за цій них фу н к цій, а та кож спо н -
сор сь ку під три м ку. Зо к ре ма ко ман да з ри -
т мі ч ної гі м на с ти ки КНЕУ  на Все ук ра їн сь ких
зма гань з ча р лі ди н гу 2010 ро ку отри ма ла
пе р ше мі с це, фі нан со ву під три м ку на дав їй
наш проф ком сту де н тів та ас пі ра н тів. 

За вдя ки на ла го дже ній спів пра ці ад мі ні с -
т ра ції  спорт ко м п ле к су та го ло ви ко мі сії з
пи тань спо р ту та ту ри з му Оле к сія Стро ка ча
впе р ше на ве с ні 2010 ро ку від бу ли ся зма -
ган ня з во лей бо лу (пе ре мо ж ці – ко ман да
«ЛЕВ», збі р на гу р то жи т ку № 2), те ні су (пе -
ре мо га сту де нт сь кої збі р ної) та стрі т бо лу
(ко ман да ФЕ АПК «А Г РО ПА У ЕР») на Ку бок
проф ко му, а та кож КНЕ Ув сь кий квест, який
іні ці ю вав та взяв на се бе всі обо в’я з ки по
ор га ні за ції го ло ва ко мі сії з пи тань спо р ту
про ф бю ро КЕФ Бог дан Осмо ло вич, (пе ре -
міг зно ву АПК). 

Ва р то від мі ти ти, що за під три м ки на шої
ор га ні за ції збі р на ко ман ди КНЕУ з фу т бо лу
цьо го ро ку отри ма ла мо ж ли вість взя ти
участь в пер шо сті Ки є ва. По пу ля р ність ці єї
гри в КНЕУ про с то вра жає, адже до зма -
гань до лу ча ють ся ад мі ні с т ра ція фа ку ль те -
тів – ві до мий «Фу т бол з де ка ном» на ФЕ Фі,
а та кож ді в ча та – фу т бо ль ні зма ган ня на
КЕФ «Бло н ди н ки про ти брю не ток».

Ще од ним із на пря м ків ро бо ти ко мі сії з
пи тань спо р ту та ту ри з му є роз по всю джен -
ня бі ле тів на фу т бо ль ні ма т чі, бо к сер сь кі
по єди н ки, хо кей, ба с ке т бол. 

От же, га с ло «В здо ро ву ті лі – здо ро вий
дух» на ша ко мі сія з пи тань спо р ту ви пра в -
до вує на всі сто!

Оздо ро в ча ко мі сія
Найя с к ра ві шим по ка з ни ком ді я ль но с ті

ко мі сії є по стій не за без пе чен ня сту де н тів
піль го ви ми пу ті в ка ми до са на то рію� про фі -
ла к то рію на ба зі на шо го ВНЗ. За зві т ний
пе рі од сту де н там на да но 1416 пу ті вок, ва -
р то від мі ти ти ро бо ту оздо ро в чих ко мі сій
про ф бю ро ОЕФ, ФІ СіТ та ФМЕ іМ за опе ра -
ти в ність та по стій ну тур бо ту про здо ро в’я
сво їх сту де н тів. Проф ком сту де н тів ра зом з
ад мі ні с т ра ці єю са на то рію� про фі ла к то рію
вжив ряд за хо дів що до спро щен ня ви да чі
до ві док для офо р м лен ня пу ті вок до оздо -
ро в ни ці, за раз ми про до в жу є мо ру ха ти ся в
цьо му ж на пря м ку.

Проф ком сту де н тів ту р бу єть ся про лі т ній
та зи мо вий від по чи нок сту де н тів КНЕУ:

Влі т ку 2009 ро ку сту де н ти ма ли мо ж ли -

ОФІЦІОЗ

ÏÏðð îî ôôññ ïï³³ ëë êêèè  çç ââ ³³ òò óó þþòò üü
12 жовтня у конференц�залі першого корпусу
відбулася звітна конференція Первинної
профспілкової організації студентів та
аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
Після звіту про проведену роботу за період з 10
квітня 2009 року по 11 жовтня 2010 року,
презентованого Головою профспілки Ольгою
Чабанюк, обговорення делегатами результатів
роботи, учасниками конференції було одноголосно
прийнято рішення визнати роботу ППОСА ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» задовільною.
Пропонуємо вашій увазі частину звіту, що був
представлений на конференції Ольгою Чабанюк: 



Усмі х не ні, спо в не ні ене р гії, у пе ред чут ті чо гось не ві -
до мо го сту де н ти КНЕУ сі ли у по тяг «Ки їв – Мо с к ва»
і ви ру ши ли на зу стріч но вим вра жен ням, но вим дру -
зям та но во му до сві ду. 

Зко ж ною хви ли ною при бут тя до во к за лу Мо с к ви
на ші об лич чя ста ва ли ся ю чи ми від за до во лен -
ня, очі яс к ра ві ши ми від за хва ту, по смі ш ки роз -

пли ва лись від ща с тя. Це ве ли ч не мі с то зу стрі ло нас о
5 го ди ні ра н ку і ого р ну ло у свою ча рі в ність та не по -
вто р ність. Не зва жа ю чи на до ста т ньо хо ло д ну по го ду,
нам бу ло те п ло від дру ж ньо го при йо му ко лег із Мо с -
ков сь ко го дер жа в но го тех ні ч но го уні вер си те ту
«МАМІ». 

Чи знай деть ся та кий сту дент, який не про жи вав у
гу р то жи т ку? А чи знай деть ся та кий укра ї н сь кий сту -
дент, який про жи вав у мо с ков сь ко му гу р то жи т ку?
Ска жу вам че с но, гу р то жи т ки від рі з ня ють ся хі ба що
ви гля дом та уко м п ле к то ва ні с тю кі м нат, а от ат мо с -
фе ра та ж: ча ю ван ня зі ста ри ми та но ви ми дру зя ми,
пі с ні під гі та ру, іг ри… Ні що так не збли жує сту де н тів,
як те п ла ат мо с фе ра гу р то жит сь кої кі м на ти. От і по се -
ли ли нас у та кі за ти ш ні кі м на ти гу р то жи т ку «МА МІ». 

Пе р ший день став для нас офі цій ним при йо мом  у
Мо с ков сь ко му уні вер си те ті. Для нас, сту де н тів, які на -
вча ють ся в еко но мі ч но му ВНЗ, ста ла спра в ж нім ви до -
ви щем екс ку р сія по уні вер си те ту «МА МІ»: у хо лі та по
всій те ри то рії сто ять бо лі ди – роз ро б ки сту де н тів, на
сті нах ви сять ес кі зи ма шин, ба га то ау ди то рій та ла бо -
ра то рій з об ла д нан ням для здій с нен ня про е к тів… Пі с -
ля екс ку р сії від бу лась офі цій на ча с ти на, на якій ми по -
зна йо ми лись з ко ле га ми, ді з на лись про іс то рію уні вер -
си те ту, су час ний йо го роз ви ток, до ся г нен ня сту де н тів
у на вчан ні, проф спі л ко вій ді я ль но с ті, спор ти в ній ді я ль -
но с ті, ну і зви чай но ж об мі ня лись по да ру н ка ми. 

По тім на нас че ка ла екс ку р сія по центру мі с та – Че -
р во ній пло щі. Не мо ж ли во пе ре да ти сло ва ми ве лич
цих бу ди н ків, від чут тя, які охо п лю ва ли нас, ко ли ми
сто я ли на ле ге н да р ній бру кі в ці в са мо му се р ці Ро сій -
сь кої Фе де ра ці ї. За хо п ле ні по гля ди ко в за ли по сті нах
Чер во но го па р ка ну, ба ш тах, со бо рі Ва си ля Бла жен -
но го, ГУ Мі, ма в зо лею, іс то ри ч но му му зеї, за но то ву -
ю чи у па м’я ті цю кра су. На фо то г ра фу ва лись ми до -
схо чу, збе рі г ши на фо то від чут тя ща с тя.

Ві н цем дня ста ла ва ж ли ва по дія – під пи сан ня до -
го во ру про спів пра цю між МГТУ «МА МІ» та ДВНЗ
«КНЕУ ім. В.Ге ть ма на». Ми го р ді, що ма є мо та ких
пар т не рів і ба жа є мо на шо му со ю зу плі д но го про цві -
тан ня.

На сту п ні два дні ста ли для нас не за бу т ні ми: екс ку -
р сія по най ві до мі шим і най ча рі в ні шим мі с цям Мо с к -
ви, від ві ду ван ня Тре тя ков сь кої га ле реї та Ору жей ної
па ла ти, а вве че рі у кі м на ті гу р то жи т ку ве се ле спі л ку -
ван ня з но ви ми дру зя ми. Про свої вра жен ня ска жуть
са мі сту де н ти.

«По ва го ну по тя гу «Ки їв� Мо с к ва», в яко му їха ла на -

ша де ле га ція,  про ві д ник ого ло сив, що по тяг при бу -
ває до Мо с к ви. Сто ли ця Ро сії  зу стрі ла сту де н тів
КНЕУ  про хо ло д ною по го до ю. Ми сі ли в ав то бус і ві -
д’ї ха ли від во к за лу. Із ві кон ав то бу су від кри ва в ся ра -
н ко вий вид Мо с к ви, від яко го в нас пе ре хо п лю ва ло
по дих. З ці єї хви ли ни я від чув, що ці дні ста нуть над -
зви чай но ці ка ви ми» – Оле к сій Стро кач, КЕФ.

«Мо с к ва спра ви ла на ме не ду же ве ли ке вра жен ня.
Всі емо ції про с то не мо ж ли во пе ре да ти, адже за ті де -
кі ль ка днів на ша де ле га ція на чо лі з мо с ков сь кою де -
ле га ці єю всти г ли огля ну ти ве ли ку кі ль кість мо с ков -
сь ких іс то ри ч них і по пу ля р них місць, об мі ня тись до -
сві дом та про вести ве ли ку кі ль кість ігор в ма фі ю. Ду -
же вра зи ла «О ру жей на па ла та», «Кра с на пло ща», Ар -
бат та при ві т ність уні вер си те ту «МА МІ». За вдя ки цьо -
му від ря джен ню я на бра ла ся ве ли ко го до сві ду, по ба -
чи ла Мо с к ву та знай шла дру зів се ред  ін ших фа ку ль -
те тів. Дя кую за це!» – Лю д ми ла Мі ле ні на, ФІ СіТ.

«Ща с ли ва, вра же на, за -
до во ле на, на тхнен на Мо с к -
вою по ве р ну лась я до Ки є ва.
Ці три дні ка з ки на за в ж ди за -
ли ши ли у па м’я ті те п лі спо -
га ди. Ди во ви ж не мі с то. Вра -
жа ю ча ар хі те к ту ра. Чу до ві
при ві т ні лю ди. Я по лю би ла
це мі с то з ве ли ч ні с тю іс то рії,
бу р х ли вим жит тям, пре кра с -
ни ми кра є ви да ми, го дин ни -
ми за то ра ми, хо ло д ни ми но -
ча ми, за плу та ною схе мою
ме т ро. Спо ді ва юсь, ки ну та
мною мо не т ка в Мо с к ву� рі ку
до че ка єть ся на сту п но го мо -

го при їз ду. Дя кую за мрію, яка ста ла ре а ль ні с тю» —
Ма ри на Шта л то в на, ОЕФ.

«Вра зи ла Че р во на пло ща. Пе ре бу ва ю чи на ній від -
чув якесь бла го го він ня .... Від ра зу зга ду єть ся бій кре -
м лів сь ких ку ра н тів на ко жен но вий рік. Ду же кра си ва
бу ді в ля іс то ри ч но го му зею з ба ш то ч ка ми і дву х го ло -
ви ми  ор ла ми на них. ГУМ на га дує ка з ко вий за мок.
Від ві дав Тре тья ко в с ку га ле ре ю. Хо див я по га ле реї
дві з по ло ви ною го ди ни. Бі ля де яких ка р тин сто яв до -
в го, де які про хо див ми мо. За га ль не вра жен ня – спо -
до ба лось. Кра са і но с та ль гі я. Кра си ва Трі у м фа ль на
ар ка в ра йо ні По клон ной го ри» � Ан д рій Гу ща, ФІ СіТ.

«Три дні по зи ти в них емо цій, ці ка во го спі л ку ван -
ня, но ві зна йом с т ва, яс к ра ві вра жен ня – ось що по -
да ру ва ла ме ні ця по до рож до Мо с к ви. Ве ли че з не
мі с то, над зви чай на ар хі те к ту ра, яка про с то за хо п -
лює, ма с ш та би, іс то ри ч ність та ве ли ч ність цьо го
мі с та ме не вра зи ли. А який те п лий при йом вла ш ту -

вав для нас Мо с -
ков сь кий дер жа в -
ний тех ні ч ний уні -
вер си тет, а са ме
йо го ак ти ві с ти
проф ко му, що про
хо лод, який не
менш зди ву вав,
мо ж на бу ло за бу -
ти. Ду же при ві т ні і
ці ка ві лю ди, а най -
го ло в ні ше, що нас
об’єд нує – це спі -
ль на спра ва, яка
ве де нас по сту де -
нт сь ко му жит ті. Пі -
зна ва ти но ву кра ї -
ну, її іс то рію, тра -
ди ції, зви ч ки зав -
жди ці ка во, але
най більш ме не
вра зи ла ар хі те к ту -
ра. Я й до сі під
вра жен ням від ма -
с ш та б но с ті Кре м -
лю, кі ль ко с ті хра -
мів, ві ко вої іс то ри -

ч но с ті їх ікон. А ще за па м’я та лось, як си ді ли у ва го -
ні, че ка ю чи від пра в лен ня до до му, а по той бік ві к на
мо с ков сь кі ак ти ві с ти спі ва ли гімн сво го ВНЗ, вста -
в ля ю чи у текст пі с ні на зву на шо го ВНЗ! Дя кую за
та ку мо ж ли вість, за та кі при єм ні і яс к ра ві вра жен -
ня!» – Ві к то рія Гри не н ко,  ФЕФ.

«Мо с к ва…. Как бы ди в но это не зву ча ло, но за ее
ма с ш та б но с тью, ко то рая сра жа ет на по вал уже да же
на Пло ща ди трех во к за лов, мы ощу ти ли то те п ло и
уют, ко то рый был пре до с та в лен нам МГТУ «МА МИ»!
Дей с т ви те ль но,  имен но бла го да ря ре бя там, ко то -
рые ор га ни зо ва ли наш при езд и пре бы ва ние в сто -
ли це Рос сий с кой Фе де ра ции, мы чув с т во ва ли  за бо -
ту, ко то рой бы ли по сто ян но окру же ны! Ни столь из -
ве с т ная всем схе ма мо с ко в с ко го ме т ро, ни  про х ла -
д ная (мо ро з ная) по го да – ни че го не мо г ло стать пре -
гра дой к хо ро ше му на стро е нию и ве ли ко ле п но му
вре мя п ре п ро во ж де нию! Ско ль ко мест  ис то ри че с кой
ва ж но с ти бы ло по се ще но, улиц прой де но, ра с с ка зов
и ис то рий вы с лу ша но – все за пе ча т ли лось то ль ко в
лу ч шем ви де в на шей па мя ти! Во о б щем вот он го род
ко н т ра с тов,  где бу ду чи од ним из 14 мил ли о нов, дви -
жу щи х ся в не ве ро я т ном те м пе, ка ж дый в сво ем на -
пра в ле нии, ты мо жешь и го тов ос та но вить ся и ощу -
тить  дру же с кую и мо ра ль ную по дде р ж ку! Что ж, мо -
ж но с уве рен но с тью ска зать, что мы на шли этот ди в -
ный оа зис в пу с ты не под на зва ни ем МГТУ «МА МИ»,
ко то рый все гда куль ту р но и ду хо в но обо га тит жизнь!
Спа си бо вам за столь те п лый при ем!» – Ка те ри на Ра -
пу та,  МЕ іМ.

Ма ри на ШТА Л ТО В НА,
сту де н т ка V ку р су, ОЕФ.
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вість отри ма ти піль го ві пу ті в ки до баз від -
по чи н ку в м. Ялта та м .Се ва с то поль. За га -
лом за лі т ній пе рі од 2009 ро ку оздо ро в ле -
но 72 сту де н ти.

Влі т ку 2010 ро ку ви бір місць від по чи н ку
для сту де н тів роз ши ри в ся і проф ком спри -
яв отри ман ню пу ті вок до Тру с кав ця, Слав -
сь кого, Ко к те бе лю, Бе р дян сь ка, За лі з но го
пор ту, Ял ти. За лі т ній пе рі од 2010 ро ку
оздо ро в ле но 95 сту де н тів. 

Ді я ль ність проф ко му сту де н тів в га лу зі
оздо ро в лен ня спря мо ва на на те, щоб ко -
жен сту дент об рав той ва рі ант від по чи н ку,
який по до ба єть ся йо му і в ва р ті с но му, і в
які с но му пла нах. Спо ді ва є мось, що нам це
вда єть ся ус пі ш но.

Жи т ло во� по бу то ва ко мі сія
На пе в но, най ва го мі шим до ся г нен ням

да ної ко мі сії є впро ва джен ня за га ль но уні -
вер си тет сь ко го рей ду в тра в ні 2010 ро ку
спі ль но з ад мі ні с т ра ці єю уніве р си те ту, фа -
ку ль те та ми, го ло ва ми про ф бю ро та го ло -
ва ми жи т ло во� по бу то вих ко мі сій про ф бю -
ро. Під час під го то в ки до роз ши ре но го
рей ду бу ло сфо р мо ва но ко мі сію «СТОП,
по ру ш ник!», роз ро б ле но не об хід ний па кет
до ку ме н тів для про ве ден ня пе ре ві рок, ор -
га ні зо ва но ряд ро бо чих за сі дань ад мі ні с т -
ра ції уні вер си те ту, сту д мі с те ч ка, фа ку ль -
те тів та проф ко му. При кро, але факт, що
по ру ш ни ки пра вил вну т рі ш ньо го роз по ря -
д ку в гу р то жи т ку все �та ки ви яви лись. За
під су м ка ми пе ре ві рок бу ли при йн я ті від по -
ві д ні рі шен ня по фа ку ль те тах що до роз’ яс -
ню ва ль ної ро бо ти або ж кон к ре т них мір по -
ка ран ня злі с них по ру ш ни ків.

Спо ді ва є мось, що да ний рейд ста не

тра ди цій ним не тіль ки на рі в ні уні вер си те -
ту, а й на ко ж но му  фа ку ль те ті...

Пред ста в ни ки проф спі л ко вих бю ро ко ж -
но го з 9 фа ку ль те тів є чле на ми ко мі сії з пи -
тань по се лен ня і спі ль но із за сту п ни ка ми
де ка нів по се ля ють сту де н тів до гу р то жи т ків.

Ко мі сія з пи тань
пра це вла ш ту ван ня 

По ка зо вою є спів пра ця да ної ко мі сії зі
Сту де нт сь ким бі з нес� ін ку ба то ром. Ус пі ш -
ним ста ло про ве ден ня між ну ні ве р си тет сь -
ко го кон ку р су сту де нт сь ких бі з нес� пла нів,
іні ці йо ва них СБІ, на чо лі яко го є сту де н т ка
ФЕ таУ Ан на Се ме не н ко, член проф ко му та
го ло ва ці єї ко мі сі ї. Проф ком сту де н тів під -
три мав цю ідею і на дав спо н сор сь ку та ор -
га ні за цій ну до по мо гу.

Спі ль но з центром «Пе р с пе к ти ва» у тра -
в ні 2010 ро ку бу ли про ве де ні «День ка р’є -
ри в КНЕ У», ан ке ту ван ня сту де н тів що до
мо ж ли во с тей май бу т ньо го пра це вла ш ту -
ван ня. Ми ро зу мі є мо, що для мо ло дої лю -
ди ни по трі б на впе в не ність в то му, що бу де
за в т ра, а то му про бле ма пра це вла ш ту ван -
ня є над зви чай но ак ту а ль ною в наш час.
Спі ль ни ми зу сил ля ми ми на ді є мо ся да не
пи тан ня ви рі ши ть ся.

Ко мі сія з пи тань
про фе сій но го роз ви т ку та
зв’я з ків з гро мад сь кі с тю

Най мо ло д ша з ко мі сій в проф спі л ко вому
ко мі те ті, але є над зви чай но ре зуль та ти в -
ною, адже і на сто рі н ках га зе ти «Е ко но міст»,
і на сто рі н ках га зе ти «Є д ність» мо ж на озна -

йо ми тись із но ви на ми проф ко му, ре зуль та -
та ми про ве ден ня то го чи ін шо го за хо ду.
Наш проф ком сту де н тів має свою сто рі н ку
на сай ті сту де нт сь кої проф спі л ко вої ор га ні -
за ції, три ває роз ро б ка вла с но го сай ту ППО -
СА ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на».

Цьо го ро ку впе р ше був про ве де ний кон -
курс на кра щу сто рі н ку фа ку ль те ту в га зе ті
«Е ко но міст». Пе ре мо гу отри ма ли «ФЕ Ф -
ленд» та «Про во д ка» – фа ку ль тет сь кі сто рі -
н ки ФЕФ та ОЕФ.

Ва р то за зна чи ти, що за зві т ний пе рі од
про ве де но ряд від кри тих ле к цій, се мі на рів
з ві до ми ми лю дь ми спі ль но з мо ло ді ж ни ми
ор га ні за ці я ми рі з но го рі в ня. Проф ком сту -
де н тів під три мав ор га ні за цію ве с ня них і
осін ніх ігор «Що?Де?Ко ли?», між ву зів сь ко -
го брейн� ри н гу, Пер шо го че м пі о на ту КНЕУ
з ви рі шен ня бі з нес� кей сів.

За вдя ки спів пра ці ППО СА КНЕУ та Сту -
де нт сь ко го па р ла ме н ту Ки є ва  бу ли ор га ні -
зо ва ні ак ції «Кинь па ли ти сьо го дні» та мі ти -
нг� ре к ві єм що до вша ну ван ня па м’я ті за ги -
б лих в мо с ков сь ко му ме т ро по лі те ні.

Ва го ми ми до ся г нен ня ми проф спі л ко во -
го ко мі те ту є роз ро б ка та ви го то в лен ня
«Що ден ни ка про ф г ру по р га» для за без пе -
чен ня опе ра ти в ної ді я ль но с ті про ф бю ро,
про ве ден ня ле к цій «У ні ве р си тет сь ка осві -
та» для 1 ку р су, під пи сан ня до го во ру про
спів пра цю з МДТУ «МА МІ», на ла го джен ня
спів пра ці з ОДЕУ, роз ро б ка про е к тів ви ї з -
но го проф спі л ко во го на вчан ня.

Під би ва ю чи під су м ки ро бо ти проф ко му
за 1,5 ро ки, хо чу щи ро по дя ку ва ти тим лю -
дям, які цю ро бо ту ви ко ну ва ли, а та кож
тим, хто спри яв нам у цьо му.

Без ме ж но вдя ч на на шо му ре к то ра ту,
осо би с то ре к то ру А.Ф. Па в ле н ку, про ре к -

то рам: Т.Є. Оболенській, В.П. Шту лю,
А. М . Ко ло ту, ди ре к то ру спор ти в но го ком -
пле к су «Е ко но міст» А.В. Зо то ву, го ло ві ор -
га ні за цій но го ко мі те ту куль ту р но� ма со вих
за хо дів спорт ко м п ле к су «Е ко но міст» В.П.
Ба цу но ву, ди ре к то ру центру «Пе р с пе к ти -
ва» Я.В. Іль ніць ко му, де ка нам та за сту п ни -
кам де ка нів за те, що зав жди з ро зу мін ням
ста ви ли ся до про блем сту де нт с т ва, йшли
на зу стріч конс тру к ти в ним про по зи ці ям по
їх ви рі шен ню, бу ли від кри ті для спі л ку ван -
ня і го то ві до по мо г ти нам здій с ню ва ти на -
шу іно ді не ле г ку ро бо ту. А та кож ве ли ке
спа си бі на шо му на ста в ни ку та стар шо му
то ва ри шу І. А. Ба ля гі ній.

Не мо ж на не ска за ти сло ва вдя ч но с ті ди -
ре к то ру са на то рію� про фі ла к то рію Н.О . Ку -
че ре н ко за вмін ня ви слу ха ти, до по мо г ти та
по ра ди ти у не ле г ких сту де нт сь ких пи тан -
нях, але най го ло в ні ше – здо ро в’ї сту де н тів. 

До зво ль те та кож ви сло ви ти ве ли ку вдя -
ч ність Ки їв сь кій мі сь кій ор га ні за ції проф -
спі л ки пра ців ни ків осві ти і на у ки Укра ї ни,
осо би с то го ло ві мі сь кої ор га ні за ції проф -
спі л ки Я. М . Я цу ню, за сту п ни кам го ло ви
О. М . Т ро фи ме н ку та О. О . Ге ве дзе, го ло вно -
му спе ці а лі с ту по ро бо ті з ра йон ни ми ор га -
ні за ці я ми проф спі л ки І. О . Во ли н ко за чуй не
ке рі в ни ц т во, за ко ри с ні по ра ди, за на да ну
ме то ди ч ну та ор га ні за цій ну до по мо гу.

Всім ві до мо, що один в по лі не во їн!!! 
Я пра цю ва ла не са ма – я пра цю ва ла з

ко ман дою! До зво ль те по дя ку ва ти всім, і
ко ж но му по імен но. Спо ча т ку тим, хто вніс
свій вклад в  ро бо ту проф ко му, але сьо го -
дні, вже пра цює на ін шій ни ві – Сер гій Кон -
с та н ті нов, Ок са на Га в ри ле вич, Ми ко ла Ли -
сов, Те тя на Ку зь ме н ко, Сві т ла на Ма р ти но -
вець, Ма ри на Шта л то в на. Те пер я по дя кую

тій ко ман ді, з якою ме ні до ве ло ся пра цю -
ва ти остан нім ча сом, яка ви пра в да ла на дії і
спо ді ван ня сту де н тів:

Лю д ми ла Мі ле ні на – го ло ва про ф бю ро
ФІ СіТ

Ма ри на Жи лін сь ка – го ло ва  про ф бю ро
ОЕФ 

Дми т ро Ок се не н ко – го ло ва про ф бю ро
ЮФ

Оле к сандр Ха ре вич – го ло ва про ф бю ро
ФУ П таМ

Ар тем Ше в чук – го ло ва про ф бю ро
ФЕтаУ

Ка те ри на Ра пу та – го ло ва про ф бю ро
ФМЕ іМ

Ма к сим Ще г люк – го ло ва про ф бю ро
КЕФ

Еве лі на Іва но ва – го ло ва про ф бю ро
ФЕФ

Юно на Сі кор сь ка – го ло ва про ф бю ро
ФЕ АПК

Ро ді он Ку зь ме н ко – го ло ва про ф бю ро
ЕК КНЕУ

го ло ви ко мі сій проф ко му: Ана с та сія Бі -
лич, Оле к сій Стро кач, Іри на Ар те ме н ко 

мої за сту п ни ки – Ін на До б ро воль сь ка та
На та лія Ше н д рик, го ло вний бу х га л тер Іри -
на Го ц ма нюк.

Від щи ро го се р ця хо чу цим  лю дям, а та -
кож тим ко ман дам, які пра цю ють на фа ку -
ль те тах, ска за ти «ДЯ КУ Ю», адже на ша
проф спі л ка – це дру ж на сі м’я, яка до во дить
ко ж но го дня, що за хист ін те ре сів сту де н тів
є для нас пріо ри те том!!!

Оль га Ча ба нюк 
Го ло ва ППО СА ДВНЗ «КНЕУ

іме ні Ва ди ма Ге ть ма на».
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Навчальний рік тільки почався, а наші студенти
вже беруть активну участь в різних заходах, які
проходять в нашому університеті. На нашому
факультеті, вдруге проводиться осінній Турнір
«Кубок фінансово�економічного факультету з
футболу». Як і минулого року участь брали 4
команди, а саме: команда першого, другого,
третього та збірна команда старших курсів:
четвертого та п’ятого. Капітанами команд були
найкращі наші футболісти, а саме: Дмитро
Запорожець (І курс), Сергій Канюра (ІІ курс), Олег
Семідонський (ІІІ курс) та Олег Садовий (V курс).

Гра бу ла ду же за -
хо п лю ю чою і не -
пе ред ба че но ю.

Сту де н ти пер шо го
ку р су, які тіль ки не -
що да в но всту пи ли в
ря ди на шо го фа ку ль -
те ту, вже ду же ак ти в -
но бо ро ли ся за при -
зо ві мі с ця. Але вда ча
бу ла не на їх бо ці. Пі -
с ля же ре б ку ван ня пе -
р ший матч гра ли ко -
ман ди тре тьо го та

збі р на ста р ших ку р сів, за ре зуль та та ми якої пе ре мо ж ця ми цьо го ма т чу ста ла ко ман -
да тре тьо го ку р су. В дру го му ма т чі гра ли ко ман ди пер шо го та дру го го ку р сів, че м пі -
о ни ми ну ло го ро ку. І во ни до ве ли, що то ді та ки не про с то здо бу ли цей ти тул. В фі на -
лі гра ли ко ман ди тре тьо го та дру го го ку р сів. Два тай ми про ле ті ли ду же шви д ко та
ко ман да дру го го ку р су ще раз під тве р ди ла  свій че м пі он сь кий ти тул, пе ре гра в ши су -
пе р ни ків з ра ху н ком 2:1 по пе на ль ті. Цим са мим хло п ці в чер го вий раз до ве ли, що
во ни не тіль ки вмі ють га р но вчи ти ся та за хи ща ти честь на шо го уні вер си те ту в рі з них
куль ту р них за хо дах, а ще і бу ти пе р ши ми в спо р ті, що теж є ду же ва ж ли вою скла до -
вою сту де нт сь ко го жит тя. Адже, спорт – це здо ро в’я та най кра щий спо сіб жит тя.

Але на цьо му ту р нір не за кін чи в ся, че м пі о нів че ка ла ко ман да ви кла да чів, ка пі та ном
якої є де кан фі нан со во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту � Во ло ди мир Ки ри ло вич Хлі в ний.
Цей матч за кін чи в ся по ра з кою сту де н тів, ко ман да ви кла да чів ви гра ла з ра ху н ком 2:1. 

Хо четь ся ви сло ви ти ве ли ку по дя ку де ка ну фі нан со во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту
Во ло ди ми ру Ки ри ло ви чу Хлі в но му та ди ре к то ру спор ти в но го ком пле к су «Е ко но -
міст» Ана то лію Ва си льо ви чу Зо то ву за під три м ку ідей сту де н тів та за до по мо гу у
про ве ден ні ту р ні ру. 

Сві т ла на ЛЕ БЕ ДИН СЬ КА,
го ло ва ко мі сії з пи тань спо р ту та ту ри з му.

На си че ні уні вер си тет сь кі
за хо ди, які від бу ва ють ся
один за од ним, іно ді не да -

ють ча су проф спі л ко вим ак ти ві с -
там на віть по в но цін но роз зна йо -
ми ти ся… Ми по стій но ба чи мо
лю дей, які пра цю ють з на ми в
од них ко мі сі ях чи про ф бю ро, а
от ко лег� ак ти ві с тів, які пра цю ють
у рі з них сфе рах проф спі л ко вої
ни ви сту де нт сь ке жит тя зі што в -
хує не ча с то. На жаль, це слу гує
при чи ною не зав жди ефе к ти в ної
спі ль ної ро бо ти… Тож цьо го ро ку
ке рі в ни ц т во проф ко му сту де н тів
та ас пі ра н тів спі ль но з ад мі ні с т -
ра ці єю уні вер си те ту ви рі ши ли
ви пра ви ти си ту а ці ю. Два дця ть
ві сім кра щих проф спі л ко вих ак -
ти ві с тів з 15 по 17 жо в т ня отри -

ма ли за про шен ня на проф спі л ко ве
на вчан ня� тре нінг до се ли ща мі сь ко го
ти пу За то ки Оде сь кої об ла с ті. Спі ль -
но про ве де ний час мав по зи ти в но
по зна чи ти ся на по да ль шій ро бо ті у
ко ман ді проф ко му. Куль то рга ні за то -
ри та спорт сме ни, ре по р те ри, на у ко -
вці та го ло ви оздо ро в чих ко мі сій, го -
ло ви про ф бю ро, за сту п ни ки го ло ви
проф ко му… � од ним сло вом бу ли всі,
хто про тя гом ро ку по вні с тю не суть на
со бі сту де нт сь ке са мо вря ду ван ня
КНЕ У.

Ос но в ним за вдан ням ви ї з ду бу ло
згу р ту ван ня ко ле к ти ву. Для до по мо -
ги у до ся г нен ні да ної ме ти бу ло за -
про ше но ви кла да ча ка фе д ри пси хо -
ло гії та пе да го гі ки Оле ну Сер гі ї в ну
Бой чук , яка про ве ла на си че ний блок
тре ні н гів та пси хо ло гі ч них ігор, що
до по могли зро зу мі ти, що та ке ро бо та в ко ман ді,
до ві ра та вза є мо ви ру ч ка. Ва р то від мі ти ти, що
уча с ни ки ви ї з ду бу ли роз по ді ле ні на гру пи за
кри те рі єм про тя ж но с ті ро бо ти в проф спі л ко вій
ор га ні за ці ї. Тож 4 ко ман ди «ЮМІНО», «КНЕ У»,
«Тре тій Кадр», «Пе р ша ч ки� сві жа ч ки» по че р зі

пред ста в ля ли се бе, бра ли участь у дис ку сі ях,
об го во рен нях, отри му ва ли над скла д ні за -
вдан ня – зо к ре ма, по бу ду ва ти до ро гу для
куль ки із ва т ма нів, клею, клей кої стрі ч ки та но -
жиць. Бу ло скла д но, ве се ло, ви ни ка ли на віть
над зви чай но го с т рі спі р ні мо ме н ти, але під час
спі ль ної пра ці від чу ва лась під три м ка, ба жан ня
до по мо г ти од не од но му … в сі на пе в но па м’я та -
ють, як куль ка по до ро зі ко ман ди «ЮМІ НО» ру -
ха лась спі ль ни ми зу сил ля ми усіх уча с ни ків
тре ні н гу.

Зви чай но, по їз д ка не ви че р пу ва ла ся ли ше
ви ще зга да ним тре ні н гом. Ак ти в ний від по чи -
нок та кож мав мі с це. Де хто з проф ко мі в ців не
про пу с тив на го ди на віть змо чи ти но ги у вже
до сить про хо ло д ній мор сь кій во ді. А су бо тньо -
го ве чо ра за свя т ко во ве че рею ми зно ву зу -
стрі ли ся із ко ман дою проф спі л ко вих ак ти ві с -
тів із дру ж ньо го нам Оде сь ко го дер жа в но го

еко но -
мі ч но го
уні вер -
си те ту. 

У
день ві -
д ’ ї  з  д у
г р у  п а
за ві та -
ла до
Оде си,
де для
нас бу -
ло ор -
га ні зо -
в а  н о
екс ку р -
сію го -
л о  в о ю
п р о ф  -

спі л ко во го ко мі те ту ОДЕУ Юлі єю Глін сь -
кою, за що їй осо б ли ва по дя ка. 

Що ж, по їз д ка не бу ла три ва лою, але
все ж по да ру ва ла ку пу по зи ти в них емо -
цій, а го ло вне, да ла змо гу здру жи ти ся
всім її уча с ни кам, отри ма ти но ві на ви ки
для проф спі л ко вої ро бо ти, по ба чи ти та
по чу ти для се бе щось но ве. По ве р ну в -
шись до Ки є ва, проф ком при сту пив до
ви ко нан ня но вих за вдань зі сві жи ми си -
ла ми та від мін ним на стро єм.

Про ф на в чан ня не прой ш ло да ре м но.
Тож хо ті ло ся б від іме ні усіх сту де н тів� ак -
ти ві с тів ви сло ви ти ве ли че з ну по дя ку ке -
рі в ни ц т ву проф ко му, зо к ре ма го ло ві
Оль зі Ча ба нюк, ад мі мі н с т ра ції КНЕУ,
стар шо му ви кла да чу ка фе д ри пси хо ло гії
та пе да го гі ки Оле ні Сер гі ї в ні Бой чук ,  які
всі ля ко спри я ли вті лен ню ідеї по їз д ки в

жит тя та при кла ли ма к си мум зу силь для то го,
щоб на ша ко ман да ста ла ще дру ж ні шою, ак ти в -
ні шою та ус пі ш ні шо ю.

Ан тон Гу рін,
сту дент ІІ ку р су, ФЕФ.

�� �� �� � ���� ����
11 жовтня у конференц�залі першого корпусу
нашого університету відбулася презентація
проекту GMC Junior, що є новатором серед
проектів для студентів за напрямком
стратегічного менеджменту. Варто зазначити,
що  GMC Junior є найуспішнішим та
наймасштабнішим міжнародним конкурсом у
даній сфері. 

Че м пі о нат роз ра хо ва ний на сту де н тів ІІІ�IV ку р сів і яв ляє со бою ві р ту а ль ну
си му ля цію бі з нес� се ре до ви ща,  що спра в ді ре а ль но ві до бра жає мо ж ли ві
си ту а ції під час ке ру ван ня ком па ні єю з бю дже том у 200 мі ль йо нів до ла рів.

У зма ган ні бе руть участь по 512 ко манд зі Схо ду, За хо ду, Пів дня та Пів но чі Укра -
ї ни. Ко ж на ко ман да на ра хо вує від 3 до 5 уча с ни ків, які роз по ді ля ють між со бою
обо в’я з ки по управ лін ню ком па ні є ю. Управ лін ня охо п лює фі нан си, ма р ке тинг,
ре к ла му, ло гі с ти ку, управ лін ня ви ро б ни ц т вом, від ді лом пе р со на лу та ін ше. Го ло -
вною ме тою про е к ту є на дан ня до сві ду та ла но ви тій мо ло ді. Уча с ни ки ма ють мо -
ж ли вість від чу ти се бе спра в ж ні ми під при єм ця ми, по ба чи ти світ бі з не су із се ре -
ди ни, по зна йо ми тись із кра щи ми топ� ме не дже ра ми ре а ль них ком па ній та на віть
ма ють мо ж ли вість пра це вла ш ту ва ти ся.  

Пре зе н та цію про е к ту в КНЕУ про ве ла ге не ра ль ний ди ре к тор GMC Укра ї на –
Ган на Де г тя рьо ва, яка де та ль но роз по ві ла про пра ви ла ре єст ра ції та уча с ті, озна -
йо ми ла із мо ж ли во с тя ми та пе р с пе к ти ва ми за хо ду, від по ві ла на за пи тан ня на ших
сту де н тів. 

Слід за зна чи ти, що це не єди ний про ект GMC для мо ло ді. В КНЕУ на вча єть ся чи -
ма ло ви пу с к ни ків шкіл, які 2 ро ки то му бу ли уча с ни ка ми уні ка ль но го ме га �про е к ту
Бал Ба лів Junior. Тож сьо го дні во ни ма ють но вий шанс про яви ти се бе в чо мусь ці -
ка во му. Ре єст ра ція ко манд що до уча с ті в Че м пі о на ті зі стра те гі ч но го ме не дж ме н ту
три ва ла май же до кі н ця жо в т ня. Те пер без по се ре д ньо роз по ча ли ся зма ган ня. Ба -
жа є мо ус пі ху чи с лен ним ко ман дам сту де н тів КНЕУ в їх за хо п лю ю чих бі з нес� при го -
дах.

12 жо в т ня найа к ти в ні ші сту де н ти кра щих сто ли ч них ВНЗ ма ли змо гу від ві да ти
фу т бо ль ний  матч, що від бу ва в ся на ста ді о ні «Ди на мо іме ні Ва ле рія Ло ба нов сь -
ко го» у ра м ках від бо ру (плей оф) на Че м пі о нат Єв ро пи між мо ло ді ж ни ми ко ман -
да ми (до 21 ро ку) Укра ї ни та Гол лан ді ї. КНЕУ, не без ста ран ня Проф ко му та ре к -
то ра ту, ді с та ли ся 700 кви т ків на кра щі гля да ць кі мі с ця, що бу ли роз по ді ле ні між
усі ма фа ку ль те та ми та Еко но мі ч ним ко ле джем на шо го уні вер си те ту. 

Про граш на шої ко ман ди не за ва див їй за під су м ком двох ма т чів все ж по тра пи -
ти на фі на ль ну ча с ти ну ко н ти не н та ль ної пер шо сті, що від бу ва ти меть ся в Да нії у
2011 ро ці. Тож всі вбо лі ва ль ни ки не ли ше ста ли сві д ка ми спра в ж ньо го єв ро пей -
сь ко го фу т бо лу, а ще й отри ма ли при від по ра ді ти за ре зуль тат, до ся г ну тий  ві т -
чи з ня ни ми мо ло ди ми фу т бо лі с та ми.

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

ЦІКАВО
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СПОРТИВНІ ПРИСТРАСТІ

Ку бок ФЕФ з фу т бо лу



Без пе ре ч но, пе рі од на вчан ня в
уні вер си те ті є най більш ці ка -
вим і, ма буть, най ва ж ли ві шим

у жит ті ко ж но го, адже са ме в ці ро ки
мо ло да лю ди на ос та то ч но ви зна ча -
єть ся з пла на ми на май бу т нє, си с те -
мою цін но с тей та орі є н ти рів, вста -
но в лює жит тє ві ці лі та шля хи їх до ся -
г нен ня. Ос но в ною ме тою на вчан ня у
ВНЗ є отри ман ня ви со ких про фе сій -
них знань і на ви чок, та ди п ло му як
за по ру ки ус пі ш ної ка р’є ри. Але для
то го, щоб ре а лі зу ва ти се бе в по вній
мі рі та дій с но до ся г ти ус пі ху на віть
мі ц ної те о ре ти ч ної ба зи стає за ма -
ло. Не об хід но роз ви ва ти в со бі осо -
би с ті с ні яко с ті, ко му ні ка ти в ні зді б -
но с ті, ко т рі на да дуть кон ку ре н т них
пе ре ваг се ред ін ших пра ців ни ків та
до по мо жуть ада п ту ва ти ся до рі з них
не пе ред ба чу ва них умов. 

Роз ви ток са ме цих яко с тей осо би -
с то с ті і є од ним з стра те гі ч них на -
пря мів ро бо ти Ко мі сії з пи тань пра -
це вла ш ту ван ня та під при єм ни ц т ва
фі нан со во� еко но мі ч но го фа ку ль те -
ту. З ці єю ме тою ми ор га ні зо ву є мо
рі з но ма ні т ні зу стрі чі,  ле к ції, се мі на -
ри. Зо к ре ма, не що да в но за під три м -
ки Сту де нт сь ко го бі з нес� ін ку ба то ру
КНЕУ ім. В. Ге ть ма на був про ве де -
ний курс без ко ш то в них тре ні н гів по
роз ви т ку ка р’є ри, які про ве ла пар т -
нер ре к ру ти н го во го аге нт с т ва

«Снай пер», на ці о на ль ний тре нер JCI
(ор га ні за ція мо ло дих під при єм ців)
Ок са на Тю па. 

Курс тре ні н гів ус пі ш но прой ш ли
30 сту де н тів фі нан со во� еко но мі ч но -
го фа ку ль те ту. За нят тя бу ли про ве -
де ні у фо р мі дис ку сії, всі при су т ні
ма ли змо гу ви сло ви ти вла с ні по гля -
ди та по ді ли ти ся вра жен ня ми від
ми ну лих спів бе сід. 

Най бі ль шу ува гу Ок са на Тю па
при ді ли ла та ким пи тан ням, як:

� роз ви ток ка рє ри і як йо го ро зу мі -
ють сту де н ти;

� на пи сан ня ре зю ме та вмін ня
його пре зе н ту ва ти;

� про хо джен ня спів бе сід;
� ро бо та з HR�ме не дже ра ми кі ль -

кох ком па ній;
� що тре ба ро би ти для то го щоб

вас при йн я ли на ро бо ту в ту ком па -
нію, яку ви хо че те;

� ада п та ція в но во му ко ле к ти ві та
пе р ші кро ки в ка р’є рі;

� шля хи ви рі шен ня кон ф лі к т них
си ту а цій. 

Про тя гом за нять тре нер зав жди
да ва ла прак ти ч ні за вдан ня, які спри -
я ли гли б шо му за сво є ню ма те рі а лу
та при шви д шен ню про це су по шу ку
ро бо ти. 

Тре ні н ги спра ви ли по зи ти в не

вра жен ня на всіх слу ха чів, зо к ре ма
Ма ри на Ше ва л ді на (сту де н т ка ІІІ ку -
р су) за зна чи ла: «О к са на Тю па роз -
по ві дає ба га то ню а н сів, на які сам
мо же й не зве р неш ува гу, але во ни
в су ку п но с ті ма ють ве ли ке зна чен -
ня, а ча сом і ви зна ча ють твої ша н си
отри ма ти ро бо ту. Но ві ме то ди ки і
тех но ло гії ко му ні ка ції, які во на про -
по нує, без су м ні в но, є ко ри с ни ми
не ли ше для про хо джен ня спів бе -
сід, а й для май бу т ньої ка р’є ри».
Сту дент IV ку р су Оле к сій Зе ле н цов
ви сло ви в ся на сту п ним чи ном:
«Тре нер до сту п но і в по вній фо р мі
по яс ни ла ті не об хід ні яко с ті і пси хо -
ло гі ч ні при йо ми, які по трі б ні при
спі л ку ван ні з ро бо то да в ця ми». Єв -
ге нія Ла бік� Про нюк (сту де н т ка ІІІ
ку р су ) ска за ла, що «…тре ні н ги ма -
ли по зи ти в ні ре зуль та ти, оскі ль ки
до по мо г ли роз кри ти вну т рі шній по -

те н ці ал і від кри ти шля хи для по шу ку
ва ка н сій, які ра ні ше не бра ли ся до
ува ги». Сту де н т ка ІІІ ку р су Оль га Ці -
лик за зна чи ла: «А к ти в но під три мую
прак ти ку про ве ден ня по ді б них тре -
ні н гів для сту де н тів в уні вер си те ті,
оскі ль ки у нас не має до сві ду спі л ку -
ван ня з ро бо то да в ця ми, а тут є мо -
ж ли вість по бо ро ти свою не впе в не -
ність, ді з на ти ся всі тон ко щі і хи т ро -
щі по шу ку не об хід ної са ме ме ні ро -
бо ти. Дя кую Ок са ні Тю пі за са мо -
від да чу та ба жан ня пра цю ва ти з
мо лод дю, а та кож Ко мі сію з пи тань
пра це вла ш ту ван ня та під при єм ни -
ц т ва за ор га ні за цію за хо ду». 

Іри на ВО ЛО ВИК,
го ло ва ко мі сії з пи тань 

пра це вла ш ту ван ня і 
під при єм ни ц т ва ФЕФ.
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ГОТУЄМО МАЙБУТНЄ

Я, ма буть ска жу за раз ду же ба на ль ну
річ, але бу ти пер шо ку р с ни ком важ -
ко…. Зга дай те ли ше, яки ми са мі бу ли
ви на пер шо му ку р сі, що від чу ва ли та
пе ре жи ва ли. Не рі д ко но ве ото чен ня
та лю ди вга ня ли вас в апа тію чи на -
віть де пре сію, хі ба ні?
В та ких ви па д ках нам на до по мо гу
при йшов Проф ком сту де н тів та ас -
пі ра н тів.

Від сту де н тів ста р ших ку р сів ми ді з на ли ся що ве чі -
р ка зна йом с т ва з пе р шим ку р сом на по ча т ку ве ре -

с ня вже ста ла до б рою тра ди ці єю для КНЕУ                   ім.
В.Ге ть ма на. Про те на фа ку ль те ті МЕ іМ ви рі ши ли тіль ки
цим не об ме жу ва тись. Про ф бю ро фа ку ль те ту ви яви ло
ба жан ня до по мо г ти пер шо ку р с ни кам по зна йо ми тись
бли ж че про тя гом за хо п лю ю чої ко ман д ної гри «Пі о нер -
сь ка Зо рь ка». 

Ідея кве с ту на ле жить ко ман ді Ка те ри ни Ра пу ти, і во на
ви яви ла ся на сті ль ки вда лою, що до її вті лен ня до лу чи в -

ся на віть за сту п ник де ка на ФМЕ іМ Юрій Ми ко ла йо вич
Ру де н ко. Вла с не, са ме йо му на ле жить ду м ка про не об -
хід ність про ве ден ня та ко го ма со во го за хо ду для пер шо -
ку р с ни ків на шо го фа ку ль те ту.

Квест про во ди в ся 26 ве ре с ня в лі сі за ме жа ми Ки є ва. 
Не да р ма цей за хід отри мав на зву «Пі о нер сь кої Зо рь -

ки». Пі о нер сь ка дру ж ність та ко ман д ний дух па ну ва ли в
хо ді зма ган ня, але уча с ни ки кве с ту пе ре йня ли у пі о не рів
не тіль ки ці яко с ті, але й тра ди цію «су бо т ни ків», то му пе -
ред зма ган ня ми сту де н ти під ке рі в ни ц т вом Ю.М. Ру де н -
ка при бра ли зна ч ну ча с ти ну лі су від сміт тя.

За га лом в «Зо рь ці» взя ли участь бли зь ко ста найа к ти -
в ні ших пер шо ку р с ни ків ФМЕ іМ і
я пе в на, жо ден з них не по жа л ку -
вав, що про вів не ді ль ний ра нок в
лі сі під Ки є вом.

Всі ко ман ди су про во джу ва ли
стар шо ку р с ни ки, які на ма га ли ся
усі ля ко до по ма га ти сво їм пі до пі -
ч ним та при ве с ти їх до пе ре мо ги. 

Ма р ш рут уча с ни ків скла да в ся
з пун к тів, на яких не об хід но бу ло
про де мо н с т ру ва ти су во рим су д -
дям свої зді б но с ті до спі ву, тан -
ців, ло гі ч но го ми с лен ня та впра в -
ність на сму зі пе ре шкод. 

За хо п ли вий мікс спор ти в но го
орі є н ту ван ня, за га д ко вих вка зі -
вок та за вдань на по до лан ня сво -
їх стра хів при му шу ва ли усіх при -
су т ніх шко ду ва ти про над то шви -
д ке за ве р шен ня «Пі о нер сь кої Зо -
рь ки».

Се ред ко манд найя с к ра ві ши -
ми бу ли: «Ву са ті ді в чи сь ка» (що
ма ли най с мі ли ві шу на зву), «Па -
ла та №6» (ко ман да, яка най кра -
ще про яви ла се бе в ра м ках «су -
бо т ни ка» ), «Е не р гі я» (най д ру ж ні -

ша ко ман да) і «Бє шен ниє та по ч кі» (що за йня ли по че с не
2  мі с це). Пе ре мо гу ж здо бу ли ав то ри на йо ри гі на ль ні -
шо го де ві зу – за гін «Зе ле ні Бе р му ди».

За га ль ним го ло су ван ням усіх при су т ніх бу ло по ста но -
в ле но зро би ти «Пі о нер сь ку Зо рь ку» що рі ч ним ма со вим
за хо дом для пер шо ку р с ни ків ФМЕ іМ, а не змін ним си м -
во лом її об ра ти – хо в ра ха Хла мі на, який уро чи с то пе ре -
да ва ти меть ся від ка пі та на до ка пі та на ко ман ди� пе ре мо -
ж ця.  

Ро к со ла на ПІД ЛА СА, 
сту де н т ка І курс, ФМЕ іМ.

Квест «Пі о нер сь ка Зо рь ка» з то ч ки зо ру
се ре д ньо ста ти с ти ч но го пер шо ку р с ни ка.

Ди на мі ка су час но го жит тя на -
би рає обе р тів. Су с пі ль с т во
ста вить но ві ви мо ги до лю ди -

ни, яка, у свою чер гу, по ви нна про -
яв ля ти ак ти в ну жит тє ву по зи цію,
пра г ну ти до до ско на ло с ті, бу ти мо -
бі ль ною, шви д ко при сто со ву ва ти ся
до всьо го но во го. Наш ви щий на -
вча ль ний за клад ство рює всі пе ре д -
у мо ви для роз ви т ку та вдо с ко на лен -
ня цих яко с тей че рез ді я ль ність ни з -
ки сту де нт сь ких ор га ні за цій. Од ні
сту де н ти про яв ля ють се бе у культ -
ма со вій ді я ль но с ті, ін ші – у по кра -
щен ні на вча ль но� ви хо в но го про це -
су, а Сту де нт сь кий  бі з нес� ін ку ба -
тор як гро мад сь ка ор га ні за ція дає
змо гу мо ло ді ре а лі зу ва ти се бе у
сфе рі бі з не су, спри яє  роз ви т ку лі -
дер сь ких та під при єм ни ць ких зді б -
но с тей.

Ви хо дя чи з ос но в ної ме ти ді я ль -
но с ті ор га ні за ції, по треб і по ба жань
сту де н тів та умов ри н ко вої кон’ ю н к -
ту ри, Ко ор ди на цій на ра да СБІ окре -
с ли ла у сво їй ро бо ті два ос но в них
на пря м ки: як сту де нт сь ка гро мад -
сь ка ор га ні за ція і як кла си ч ний бі з -
нес� ін ку ба тор.

У ме жах пер шо го спря му ван ня ми
про до в жу є мо за лу ча ти іні ці а ти в них
сту де н тів до ор га ні за цій ної ді я ль но -
с ті, уча с ті у кон ку р сах бі з нес� пла нів,
рі з но ма ні т них тре ні н гах, про во дять -
ся зу стрі чі з ба жа ю чи ми ста ти чле -
на ми Сту де нт сь ко го бі з нес� ін ку ба -
то ра.

На ра зі  ми за йма є мо ся ор га ні за -
ці єю тра ди цій но го для на шо го уні -
вер си те ту кон ку р су бі з нес� пла нів
«STAND UP!START UP!». Ме та кон ку -
р су – ство ри ти які с ний про дукт – бі -
з нес� план, який в по да ль шо му бу де
при но си ти до хід як ав то ру ідеї, так й
ін ве с то ру.  За д ля більш ус пі ш ної ре -
а лі за ції цьо го про е к ту ми об’ єд на ли
свої зу сил ля з між на ро д ною мо ло ді -
ж ною ор га ні за ці єю AEGEE�KYIV. У
хо ді спра ви ми роз ши рю є мо ко ло
зв’я з ків та об мі ню є мо ся по зи ти в -
ним до сві дом з про е к т но го ме не дж -

ме н ту. На ша спі ль на ро бо та спря -
мо ва на на ці л ко ви те за до во лен ня
по треб уча с ни ків та ін ве с то рів.

У ра м ках дру го го на пря м ку – ро -
бо та до сить ці ка ва і ви ма гає від нас
по вної са мо від да чі, ви со ких про фе -
сій них на ви чок та до сві ду. Адже це
по в’я за но з впро ва джен ням се р йо -
з них ін но ва цій них про е к тів. До ува -
ги ви кла да чів: до Сту де нт сь ко го
бі з нес� ін ку ба то ру вже не од но ра зо -
во зве р та ли ся пред ста в ни ки рі з них
ін но ва цій них центрів з бі з нес� про -
по зи ці я ми. Зо к ре ма, за раз для нас
є пе р с пе к ти в ною спів пра ця з
«INNOENTERPRISE». Ця ор га ні за ція
за йма єть ся сти му лю ван ням ін но ва -
цій ної ді я ль но с ті укра ї н сь ких фірм,
шля хом по до лан ня роз ри ву між до -
слі джен ням і ви ро б ни ц т вом, сти му -
лює пе ре да чу тех но ло гій в ме жах
на ці о на ль ної і гло ба ль ної еко но мік.
Са ме то му «INNOENTERPRISE» ці ка -
вить ся роз ро б ка ми сту де н тів� еко -
но мі с тів, які б спря му ва ли укра ї н сь -
ку еко но мі ку на ін но ва цій ний шлях
роз ви т ку. Ке рі в ни ка ми про е к тів
цьо го на пря м ку в уні вер си те ті мо -
жуть ста ти ли ше ви кла да чі або сту -
де н ти ста р ших ку р сів, які пла ну ють
про до в жу ва ти ро бо ту у бі з нес� ін ку -
ба то рі пі с ля за кін чен ня ВНЗ.

Де та ль ні ше про на ші но ві про е к ти
ви мо же те ді з на ти ся на сай ті: 

www.sbi�kneu.org
Як по ка зує до свід ми ну лих ро ків,

Сту де нт сь кий бі з нес� ін ку ба тор, пе -
ре бу ває у ста ні по шу ку но вих про е к -
тів, на ла го джен ні вза є мо зв’я з ків з
но ви ми пар т не ра ми. СБІ КНЕУ зав -
жди є від кри тим для сту де н тів та ви -
кла да чів, які ба жа ють ре а лі зо ву ва ти
ін но ва цій ні бі з нес� про е к ти та ор га ні -
зо ву ва ти за хо ди, які б спри я ли  роз -
ви т ку під при єм ни ць ких іні ці а тив се -
ред сту де н тів на шо го уні вер си те ту.

Чле ни СБІ:
Іри на ВО ЛО ВИК, 

сту де н т ка ІІІ ку р су, ФЕФ,
На та лія КУ Ш НІР,

сту де н т ка ІІ ку р су, ФУ П таМ. 

NEWS ПРО ВУЗ

Сту де нт сь кий бі з нес� ін ку ба тор
КНЕУ ім. В.Ге ть ма на –

дім для кре а ти в ної мо ло ді

ТВОЯ КАР’ЄРА

Пе р ші кро ки у роз ви т ку ка р’є ри
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Що ж по трі б но для ство рен ня вла с но го
сай ту? На сам пе ред, вам по трі б но
ви б ра ти хо с тинг. 

Хо с тинг – це по слу га з на дан ня об чи с лю ва -
ль них по ту ж но с тей для фі зи ч но го роз мі щен ня
ін фо р ма ції на сер ве рі, що по стій но пе ре бу ває
в ме ре жі (за зви чай Ін тер нет). Ін ши ми сло ва ми
хо с тинг – це про с тір в гло ба ль ній ме ре жі Ін -
тер нет, яке мо же на да ва ти ся вам для ство -
рен ня сай ту. 

На на шо му фа ку ль те ті на вча єть ся лю ди на,
яка за йма єть ся на дан ням та ких по слуг. Це
сту дент ІІІ ку р су Єв ген Шней дер, у яко го на ша
ре да к ція ви рі ши ла взя ти ін тер в’ю. 

– Єв ге не, ска жи, будь ла с ка, чи лег ко за раз
зви чай ній, не над то ін тер нети зо ва ній і ком -
п’ю те ри зо ва ній лю ди ні роз мі с ти ти свій сайт в
Ін тер не ті?

– З по всю д ним по ши рен ням цьо го са мо го Ін -
тер не ту ство рен ня вла с но го сай ту ста ло до сить
про с тою спра вою, бу ло б ба жан ня. Мо жу на віть
на зва ти вам ал го ритм. Спе р шу по трі б но отри -
ма ти сам сайт (ма єть ся на ува зі ви хі д ний код
сай ту, який ми вже по тім по чне мо роз мі щу ва ти в
Ін тер не ті). Як що сай ту у вас не має, то ви йо го
мо же те на пи са ти са мі (зви чай но, по ви нні бу ти
пе в ні на ви ч ки) або ж за мо ви ти у про гра мі с та, ці -
на за ле жа ти ме від скла д но с ті сай ту, але, ду маю,
бу де не ме н ше 300 грн. Пі с ля чо го оби ра є те хо -
с тинг, який вам спо до ба єть ся, не об хід ний та -
риф (у за ле ж но с ті від мо ж ли во с тей які вам по -

трі б ні), ре єст ру є те ся, отри му є те до мен не ім’я
(ці ни на них вкрай ни зь кі, до мен не ім’я в зо ні
.сom бу де ко ш ту ва ти від 100 грн на рік) і ко пі ю є -
те сайт на сер вер хо с ти н гу. Пі с ля чо го про хо ди -
те за ад ре сою, яку ви при дба ли, і ось – ваш сайт
вже в ме ре жі і ко жен мо же за йти на ньо го.

– А чи скла д но ко ри с ту ва ти ся хо с ти н гом?
– Ні, що ви. Ду маю на віть ше с ти рі ч на ди ти на

впо ра ла ся б. На при клад, у нас на хо с ти н гу є ба -
за знань, де роз мі ще ні стат ті – ви рі шен ня най -
по ши ре ні ших про блем. Та ка ба за є у ко ж но го
хо с те ра. У нас є ко н т ро ль на па нель, яка по вні с -
тю ав то ма ти зує всю ва шу ро бо ту. Ви ли ше бу -
де те на ти с ка ти на іко н ки з ін ту ї ти в но зро зу мі -
ли ми на зва ми, а па нель да ва ти ме вам під ка з ки,
що ро би ти да лі. Плюс ви зав жди мо же те зве р -
ну тись до під три м ки хо с ти н гу, де вам по яс нять,
з чо го по ча ти і як по во ди ти ся з хо с ти н гом. 

–Єв ге не, ска жи, як до те бе при йш ла ідея
ство рен ня ін тер нет– хо с ти н гу? Як да в но ти
цим за йма є ш ся?

– Хо с ти н гом я за йма ю ся вже бі ль ше трьох
ро ків, але за дум з’яв и в ся ще ра ні ше. Я, зна ю чи,
що Ін тер нет роз ви ва єть ся, зро зу мів, що зо всім
ско ро ко жен за хо че не тіль ки бу ти зви чай ним
ко ри с ту ва чем, а і йо го ча с ти ною, ма ти свої сай -
ти. То му по пит на хо с тинг бу де, а як то ка жуть,
як що є по пит, по трі б но ство ри ти про по зи ці ю.

– Роз ка жи тро хи про твою ком па нію. Іс то рія
роз ви т ку, ни ні ш ній стан.

– Ко ли я тіль ки по чи нав, я був один, узяв в

оре н ду сер вер, вста но вив на ньо го не об хід не
ПО, ство рив про сте нь кий сай тик, який був ві т -
ри ною мо го хо с ти н гу. Я був і тех ні ч ною під три -
м кою, і си с те м ним ад мі ні с т ра то ром, і ме не -
дже ром з ре к ла ми, і всім на сві ті. Да лі спра ви
пі ш ли, ку пу ва ли ся ще сер ве ри, на й ма ли ся
лю ди. На да ний мо мент на ша ком па нія на дає
хо с тинг май же для 8 ти сяч сай тів. І з ко ж ним
днем ця ци ф ра зро с та є.

– А чо му та ка на зва?
– Як що че с но, сам не зна ю. Бу ли мі ль йо ни

цих «хо с тів»: «бик– хост», «смак– хост»,
«швах– хост» (смі єть ся). Тут я не став ори гі на -
ль ним, а «Шнай дер» на звав на прі зви ще. Ме ні
хо ті ло ся, щоб по сту по во да на на зва ста ла
бре н дом. На прі зви ще у нас рі д ко за раз
що–не будь на зи ва ють, прі зви ща у нас ма буть
не ми ло зву ч ні. Хо ті ло ся бути ори гі на ль ним. У
Єв ро пі та США так ро бить ба га то хто, на при -
клад у на шо го пар т нер сь ко го да та– це н т ру
(при м. ав то ра: Бу ді в ля, де збе рі га ють ся під -
клю че ні до ме ре жі сер ве ра, на яких зго дом
роз мі щу ють ся сай ти) на зва спів па дає з прі -
зви щем йо го вла с ни ка.

– Ну і, ма буть, остан нє за пи тан ня. Які пе р с -
пе к ти ви роз ви т ку хо с ти нг– ри н ку в Укра ї ні? Які
у те бе пла ни на май бу т нє?

– Все, що мо жу ска за ти, бу де мо роз ши рю -
ва ти ся да лі. Спе р шу по ста ра є мо ся до ве с ти кі -
ль кість сай тів до 10 ти сяч, по тім до 20. А там –
ви д но бу де. 

Ін тер в’ю під го ту вав
Ми ко ла Тка че н ко,

сту дент ІІІ ку р су, ФІ СІТ.

По ді єю ве ре с ня, та чо го там – всі єї осе -
ні, ста ло від крит тя їда ль ні в на шо му рі -
д но му 7�мо му ко р пу сі. Обі ця ла ся та

вся ра дість до 8 бе ре з ня, та ми да в но вже
зна є мо, що 8 бе ре з ня – це не пе в ний день в
ро ці, а свя то і ви хі д ний – тож мо же бу ти на -
віть у ве ре с ні (хто про ти зай во го ви хі д но -
го?). Будь моя во ля, стрі ч ку б пе ре рі за ли срі -
б ни ми но жи ця ми і бу ла б во на роз цві че на у
ве се л ко ві ко льо ри. «Но ва їда ль ня?» – ска же -
те ви, – «це озна чає, що бу ла і ста ра?». О так.
Бу ла. Спогади очевидців (хо ча їли во ни, пе в -
не, не очи ма) про не ймо ві р но сма ч ні бу ло ч -
ки ще жи вуть в бай ках, які ста ють ві до мі всім
кі бе р не ти кам в ку р сі по літ еко но мі ї. «Ві д к -
рит тя їда ль ні? – ска же те ви. –  Та ну, я з са -
мі сі нь ко го пер шо го ку р су всі пе ре рви на би -
ваю жи віт в їда ль ні, щоб кра ще пра цю ва ла
го ло ва і обі цяю со бі з на сту п но го ра н ку ро -
би ти за ря д ку, а у вас тіль ки� но від кри ли? Бі -
д не нь кі…». А я вам ска жу. Ні. Ми ра ді жи ти у
час змін. Так от, мої лю бі, у вас є од но зна ч -
ний при від від ві да ти нас на Львів сь кій пло щі,
аби роз по ві с ти всім, що та кої сма ко ти, як
тут, не ма ні де на бі ло му сві ті (або ж впе в ни -
тись у то му, що той, хто бо в к нув та ку ду р ни -
цю, отри мав на го рі хи). Тож но ги в ру ки – і

гай да в дім під на звою ФІ СіТ. Не за бу дь те
при хо пи ти із со бою не т бу ки – бо ж тут пра -
цює Wi�Fi – і гай да сер фи ти не том із бу ло ч -
кою в зу бах та ша ле ни ми очи ма ме ло ма на.

Аби ді з на ти ся па ро ль, ма є те під ня ти ся на
че т ве р тий по верх (га даю, пі с ля цьо го ви по -
го ди тесь під три ма ти наш мі тинг бі ля КМДА з
при во ду як най шви д шо го об ла ш ту ван ня ста -
н ції «Львів сь ка бра ма» у дво ри ку на шо го ко -
р пу су із ес ка ла то ром на 4�ий по верх). На
зга д ку про се бе (або ж про с то щоб по ве р ну -
ти ся) мо же те за ли ши ти сти пе н ді а ль ну ка р т -
ку в ба н ко ма ті –  прак ти ч но (по ве р не тесь од -
но зна ч но) і ще раз прак ти ч но (бо ж не зру ч но
бу де по тім чим чи ку ва ти на 12�са н ти ме т ро -
вій шпи ль ці по вси па ній ко пій ка ми під ло зі).
Як що ви жи ве те, щоб їс ти, ви про жи ли жит тя
ма р но, не по об іда в ши в їда ль ні 7�го ко р пу су.
А як що ви їс те, щоб жи ти – ви не ви жи ве те,
не по об іда в ши тут. Тож сма ч но го!

Ана с та сія ЗА ГО РО Д НЮК, 
сту де н т ка ІІ ку р су, ФІ СіТ.

ООдд   нноо  ггоо   лл оо  сс   ннее
рріі   шшее нн  нняя

Мабуть, на  жодному з факультетів  час
не минає так швидко, як на ФІСіТі , який
завжди на думку самих студентів, а
також всіх кому  пощастило з ними
познайомитись – «Висит» і не десь, а у
своєму рідному 7�му корпусі, який вже
став частиною кожного, незалежно від
курсу, групи, пори року та погоди за
вікном.
Життя на факультеті «найбільш
складному» на  думку  деяких, протікає
насичено та весело навіть у холодні дні
осені, оскільки окрім навчання новим
економічним наукам та вивчення  досі не
знайомих програм  на фахових
предметах, студенти  займаються
активною громадською діяльністю, та
відвідують цікаві заходи, якщо
з’являється така можливість.  Тому,
лише півтора місяця минуло, а  ФІСіТ
вже встиг побувати на КВК –
Українській лізі, відзначити  вступ
першокурсників у місцевому «Грінвічі»,
повболівати за молодіжну  збірну
України  з футболу в запеклій боротьбі з
Нідерландами  тощо.

Про те най ва ж ли ві -
шою по ді єю для
фа ку ль те ту, яка

фа к ти ч но ви зна чи ла йо -
го сту де нт сь ке но ве
облич чя ста ли ви бо ри
до проф ко му фа ку ль те -
ту та зві с но об ран ня го -
ло вно го про фор гу. Цей
за хід не став  ви клю чен -
ням і прой шов  як зав -
жди з по смі ш ка ми на
об лич чях, в дру ж ній об -
ста но в ці, і на віть у ви хі -
д ний день, бі ль шість не
по лі ну ва ла ся при йти, та
під три ма ти сво їм го ло -
сом ка н ди да та. У го ло -
су ван ні бра ли участь ста ро сти груп всіх ку р сів фа ку ль те ту та
про фор ги  остан ніх.  По ча ток ви бо рів був озна ме но ва ний  ви -
сту пом де ка на фа ку ль те ту О.Д. Ша ра по ва, який ви сло вив по -
дя ку за участь у жит ті на шо го «дру го го до му», та роз по вів про
най бі ль ші до ся г нен ня ви пу с к ни ків ФІ Сі Ту за всі ро ки іс ну ван -
ня. 

Про це ду ра го ло су ван ня від бу ва ла ся шви д ко, оскі ль ки од -
но го ло с не рі шен ня при йма ло ся  при оби ран ні на будь� яку по -
са ду. Зви чай но най ці ка ві шим бу ло об ран ня про фор га, про те
фа к ти ч но ми ма ли ли ше під тве р ди ти йо го по в но ва жен ня, оскі -
ль ки  го ло вний пре те н дент вже два мі ся ці як ви ко но вув всі
обо в’я з ки на сво їй по са ді, і до сить ус пі ш но, то му сум ні вів що -
до ре зуль та тів го ло су ван ня не ви ни ка ло жо д них. Ось так, на
свою го ло ву, ро зу м ну, об ра ли ми Лю д ми лу Мі ле ні ну, ма буть
найа к ти в ні шо го про фор га за всі ча си іс ну ван ня фа ку ль те ту,
ді в чи ну з фе но ме на ль ною кі ль кі с тю ене р гії, за па лу та ідей, і з
ду же за ра з ним смі хом, який лу нає   ко ж ну ві ль ну хви ли ну, і,
ма буть, є рі н г то ном  ФІ Сі Та. 

Бу де мо спо ді ва тись, що той на стрій, який є за раз, за ли -
шить ся з на ми на до в го, бо це ж ФІ СіТ, а що да лі… знає ко ж -
ний.

Ін на ЄР МА ЛЬО НОК, 
сту де н т ка ІІІ ку р су, ФІ СіТ.

‘À≈ÿ¥¿
Газета факультету інформаційних систем і технологій

НА ЧАСІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Making the Internet 
Ство рю ю чи Ін тер нет

Останнім часом ми можемо спостерігати, як бізнес
поступово перекочовує в Інтернет. Особливо зросла
кількість власне Інтернет–фірм, причому якби ми
перерахували усі види їх діяльності, то весь цей номер
пішов би тільки на це. Розвиток так званої «віртуальної
економіки» дозволяє кожному, хто має якусь цікаву ідею і
знає, як її реалізувати, розробити власний 
Інтернет—проект, який приносить дохід. Створюйте
власний сайт і вуаля – про вас швидко дізнаються
тисячі і мільйони (залежить від масштабу) людей. 

НН оо   вв аа   її дд аа   лл ьь   нн яя   аа бб оо   чч оо   гг оо   кк оо   зз аа   кк ии   нн аа   ФФ ІІ   СС іі ТТ   хх оо   дд ии   лл ии
(За бу ло ч ка ми, зви чай но!)
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Ко ли йти від По што вої пло щі в на -
пря м ку Ко н т ра к то вої, то злі ва,  на
ро зі ву лиць Са гай да ч но го і Ан д рі -

їв сь кої, се ред ре с то ра н чи ків і за ку со ч -
них, ви со чить роз кі ш ний дуб, яко го по -
над пів сто літ тя на зад не бу ло або він
був не по мі т но ма лий. Не по да лік, на
Ан д рі їв сь кій 2, сто яв ад мі ні с т ра ти в ний
бу ди нок Ки їв сь ко го фі нан со во� еко но -
мі ч но го ін сти ту ту (КФЕІ), сту де н том
яко го по та ла ни ло ме ні бу ти у
1954�1958 ро ки. Зга дую й ті да ле кі ро -
ки, і не вмо ли му плин ність ча су, і що з
тих ча сів про май ну ло вже ба га то літ, і
на вк ру ги все змі ни ло ся до не впі знан -
но с ті, і стає сум но.  

У на шо го сла в но го уні вер си те ту –
сла в не ми ну ле. Бу ли до б ро т ні на вча ль -
ні ко р пу си, ау ди то рії й ла бо ра то рії на
Бі бі ков сь ко му бу ль ва рі 24 у Ки їв сь ко го
ко ме р цій но го ін сти ту ту під ору дою
зна ме ни то го М. До в нар� За поль сь ко го,
і зна ме ни ті вче ні� пе да го ги, але ре во -
лю цій ні по дії по ча т ку ХХ сто літ тя все
ма те рі а ль не і ду хо в не сте р ли, зве ли
цін но с ті ци ві лі за ції до ну льо вої від мі т -
ки. І нам, по ко лін ню епо хи, ко ли руй ну -
ва лось все ми ну ле – іс то рія, на у ка,
осві та, тра ди ції, бу ді в лі, на віть зни щу -
ва лись на ції, щоб сфо р му ва ти єди ний
«ра дян сь кий на род», ви па ло на вча тись
мов би в ча си се ре д ньо віч чя. 

Пі с ля пе ре бу ван ня в Ха р ко ві, а по тім
в ева ку а ції в Та ш ке н ті ін сти тут у 1944 р.
зно ву по ве р ну ли до Ки є ва і рі в но че рез
де ся ти літ тя я всту пив на вча ти ся у цей
за клад, який у ме не, як і в усіх ви пу с к -
ни ків то го ча су, в па м’я ті за ли ши в ся з
ко ро т кою, але єм кою на звою – КФЕ І.  В
той пе рі од ВНЗ бу ло не так ба га то, то -
му не всі здо бу ва ли ви щу осві ту, бі ль -
шість по да ва лись у тех ні ку ми, учи ли -
ща, на ку р си. За кін чи в ши Ло з нян сь ку
се ре д ню шко лу Ула нів сь ко го (те пер
Хмель ни ць ко го) ра йо ну, Він ни ць кої об -
ла с ті, роз до був до ві д ник про умо ви
всту пу до ви щих навчальних за кла дів.
Пі с ля ба га тьох роз ду мів об рав Ки їв сь -
кий фі нан со во� еко но мі ч ний ін сти тут. 

За свою іс то рію ВНЗ мав ба га то ін -
ших на зв, а це сти ра ло в па м’я ті сту де -
н тів тра ди ції зна но го центру еко но мі ч -
ної осві ти, а то му, на мою ду м ку, бу ло б
най кра ще, як би він і те пер на зи ва в ся
Ки їв сь кий на ці о на ль ний фі нан со во� -
еко но мі ч ний уні вер си тет. Адже тра ди -
ції ві ді гра ють ве ли че з ну ви хо в ну роль,
при ще п лю ють на ро ду тве р дість ду ху,
ста бі ль ність,  впе в не ність і в со бі, і у
сво їй дер жа ві, як це від бу ва єть ся у Ве -
ли ко бри та нії з її ві до ми ми уні вер си те -
та ми, США та ін ших кра ї нах. У нас же
на зви уні вер си те тів змі ню ють ся, по те -
р пає іде о ло гія на вча ль но го про це су,
стру к ту ру ють ся тра ди ції, а то му ко ж ні
ви пу с к ни ки мов би є ви хо ва н ця ми рі з -
них ВНЗ, у них роз ми ва ють ся спо га ди і
цін но с ті мо ло дості. Це і роз ри ває єди -
ну мі ц ну ни т ку, що зв’я зує всі по ко лін ня
то го чи ін шо го ВНЗ, як ска жі мо ви пу с к -
ни ків Со р бо ни, Ма с са чу сет сь ко го чи
Ка лі фо р ній сь ко го уні вер си те тів, ін ших
ві до мих центрів осві ти в усьо му сві ті.
Єд ність на ції, єд ність на ро ду роз по чи -
на єть ся з дрі б ниць, а, за ве ли ким ра ху -
н ком, вся жит тє ді я ль ність люд с т ва, ко -
ж но го на ро ду і на ції скла да єть ся з тих
са мих дрі б ниць, які, як що во ни не шкі -
д ли ві для здо ро в’я лю ди ни й ото чен ня,
ма ють бу ти ста бі ль ни ми. 

При їхав я до Ки є ва скла да ти всту п ні
іс пи ти, із за лі з ни ч но го во к за лу тра м -
вай 13 довіз до Че р во ної пло щі (те пер
Ко н т ра к то ва), да лі ву ли цею Жда но ва
(те пер П. Са гай да ч но го) пі шки із ве ли -
кою де ре в’я ною ва лі зою дій шов до ву -
ли ці Ан д рі їв сь ка. По ве р нув праворуч і
че рез сто п’ят де сят� дві с ті ме т рів злі ва
– Ан д рі їв сь ка 2, три по ве р хо вий бу ди -
нок ко ли ш ньо го фі нан со во го тех ні ку -
му, в яко му то ді роз мі щу ва в ся КФЕ І. На
час ек за ме нів бі ль шість всту п ни ків,
кра ще ска за ти май же всі, бу ли по се ле -
ні в спор ти в них за лах шкіл, в ін ших
при сто со ва них мі с цях. Їм ви да ва ли ма -
т ра ци, ко в д ри і про с ти ра д ла. Че рез те,
що за зда ле гідь при їхав, ме ні по та ла -
ни ло тро хи по жи ти в гу р то жи т ку, тим -
ча со во під се ли в шись у од ну з кі м нат на
дру го му по ве р сі  до сту де н тів, які ме ш -
ка ли в ній під час на вчан ня і за ли ши -
лись в мі с ті на лі то, щоб під ро би ти тро -
хи гро шей. Кі м на та бу ла не ве ли ч ка, ті -
с ну ва та,  вмі ща лось шість за лі з них лі -
жок. Але ме ні пі с ля се ла зда ва лось все
охай ним, чи с тим, те п лим і ти хим. Ме -
ш ка н ці  не зо всім шкі ль но го ві ку ра но

вста ва ли, йшли на ро бо ту аж до пі з ньо -
го ве чо ра. Я ці лий день за ли ша в ся
один і по си ле но вчи в ся. Ли ше в не ді лю
чу в ся га мір, але ти хий, бо сту де н ти
пра цю ва ли ва н та ж ни ка ми, та на ін ших
ва ж ких ро бо тах, де хто сто ро жу вав, а
то му на ма га ли ся ви спа тись. На віть
бра ку ва ло ча су схо ди ти до Дніп ра, що
був по ряд.

У ста ро жи лів кі м на ти до ві да в ся, що
ін сти тут во ло діє тіль ки од ним цим при -
мі щен ням. Не має ні гу р то жи т ку, ні бі б -
лі о те ки, ні ла бо ра то рій, ні спор ти в но го
за лу, ні де про во ди ти кон фе ре н ції і свя -
та, на віть за сі дан ня ви кла да ць ко го ко -
ле к ти ву. 

Бу ди но чок на Ан д рі їв сь кій 2 був ні би
вмо н то ва ний в го ру впри тул ву ли ці Бо -

ри чів Тік. До ро га, що про хо ди ла по
вер х ній ву ли ці, бу ла на рі в ні ві кон тре -
тьо го по ве р ху. Щоб по тра пи ти на ву ли -
цю Бо ри чів Тік з ву ли ці Ан д рі їв сь кої,
потрібно під ня тись на п’ят де сят п’ять
схо дин, от а ко ли по ди ви тись уверх,
вда ли ну, то від кри ва єть ся  не ба че ної
кра си і фо р ми Ан д рі їв сь ка це р к ва (Ка -
фе д ра ль ний Со бор Свя то го Апо с то ла
Ан д рія Пе р во з ван но го). Те пер за ли ши -
в ся тіль ки вид на це р к ву, а все ін ше
змі ни лось: ви со чать по ту ж ні по хму рі
бу ді в лі за га д ко во го при зна чен ня, на
мі с ці ад мі ні с т ра ти в но го бу ди н ку – по -
ту ж не при мі щен ня Укр сі б ба н ку, але
вже під но ме ром Ан д рі їв сь ка 2/12. Не
той те пер Бо ри чів Тік, він за бу до ву єть -
ся при ва т ни ми при мі щен ня ми, скрізь
все чу же і хо ло д не, при най м ні для сту -
де н тів да ле ких по во єн них літ. 

Ад мі ні с т ра ти в ний бу ди но чок на га ду -
вав ру ка ви ч ку з ві до мої ка з ки. Чо го
тіль ки на не ве ли ч кій йо го пло щі не по -
мі ща лось: по ма ле нь ко му ко ри до р чи ку
на пра во бу ла кі м на та, яку на зи ва ли
«че р во ний ку то чок». Там про во ди ли
за сі дан ня пар тій но го й ком со мо ль сь -
ко го ак ти ву, вла ш то ву ва ли яли н ку, на
ве ли кі ко му ні с ти ч ні свя та від бу ва лись
тан ці.  Все мі ні а тю р не, на  дій с т вах мо -
г ла бу ти  не ве ли ка кі ль кість при су т ніх.
Злі ва роз та шо ву ва лась бі б лі о те ка для
сту де н тів і ви кла да чів, із од ним ві ко н -
цем ви да чі лі те ра ту ри в за га ль ну чер гу.
По ряд не ве ли ч ка кі м на та ба га то ці льо -
во го при зна чен ня з од но ту м бо вим сто -
ли ком, зде бі ль шо го – для від по ві да ль -
но го се к ре та ря під час при йма ль них і
ви пу с к них ек за ме нів. На дру го му по ве -
р сі злі ва ка бі нет ди ре к то ра, се к ре та ря
пар т ко му, від діл ка д рів, бу х га л те рія й
ін ші слу ж би, спра ва – де кі ль ка жи лих
кі м нат. На тре тьо му по ве р сі за га ль на
ку х ня і кі м на ти гу р то жи т ку, там мав
при ту лок і проф ко м. Щоб по се ли ти ся в
та кий гу р то жи ток,  не об хід ні бу ли не -
ймо ві р ні під ста ви, яких я не мав, а то му
сту де н том всі ро ки  жив у при ва т но му
се к то рі на ву ли ці Бо ри чів Тік. Один із
бу ди н ків №22 збе ріг ся до те пер. 

Я вхо див у  кі ль кість сту де н тів ден но -
го на вчан ня, що у 1955 р. ста но ви ла
1082. Про те, це тіль ки так на зи ва ло ся
ден не на вчан ня, бо ле к ції чи та ли ся ви -
клю ч но у дру гу змі ну пі с ля за нять уч нів
шкіл: №№ 7, 24, 25, 100, 124 і  ін ших.
Ор га ні за ція на вча ль но го про це су бу ла
скла д ною: пе р шу ле к цію ми слу ха ли у
шко лі № 24, дру гу – у шко лі № 7, тре тю
і че т ве р ту – у шко лі № 124. Від по ві д но
до роз кла ду за нять, ми пе ре хо ди ли із
шко ли в шко лу, де кі ль ка ра зів пе ре ти -
на ли Че р во ну, те пе рі ш ню Ко н т ра к то ву,
пло щу, про хо ди ли крізь ті ни с ті скве ри,

в яких ра ні ш ні ми ча са ми чи у ви хі д ні дні
від по чи ва ли.  По стій но пе ред на ми
«кра су ва лись» дві ве ли кі ста ро вин ні
бу ді в лі: май же ці л ком зруй но ва ний Го -
с тин ний двір, ма я чі ли тіль ки сті ни, та
на пів ці лий Ко н т ра к то вий бу ди нок. Те -
пер ці па м’я т ки по ча т ку ХІХ�го сто літ тя
від бу до ва ні і не спо тво рю ють, а при -
кра ша ють Ко н т ра к то ву пло щу.

Ні яко го транс по р т но го спо лу чен ня
між шко ла ми не бу ло, а то му на пе ре хід
від од ні єї шко ли до ін шої між ле к ці я ми
ви ді ля в ся пе в ний час в за ле ж но с ті від
від ста ні. Сту де н ти ви на хі д ли ві і цей час
ви ко ри с то ву ва ли для ха р чу ван ня: ко ли
пе ре хо ди ли від 7 чи 24 до 124 шко ли,
то на Че р во ній пло щі бі ля зу пи н ки тра -
м ва їв зав жди ку пу ва ли в ла р ку ве ли кі
бу б ли ки з ма ком. Во ни бу ли те п лі, м’я кі
і ко ш ту ва ли п’ять ко пі йок, те пер та ких
не має, за ли ши лась тіль ки зга д ка, з’яв -
и лось ба га то но во го, але сма ку ні яко -
го. 

До шко ли № 25 мо ж на бу ло до бра -
тись фу ні ку ле ром, але ми зде бі ль шо го
до ла ли сте ж кою, яка про ля га ла по ряд
з ним від По што вої пло щі до ву ли ці Де -
ся ти нно ї. Про хо ди ли по вз по ту ж ну бу -
ді в лю з ко ло на ми, в якій на той час був
Ки їв сь кий об ла с ний ко мі тет ко му ні с ти -
ч ної пар тії, те пер –  Мі ні с тер с т во за ко -
р дон них справ Укра ї ни. 

Пі с ля за нять у 25 шко лі спуск на По -
діл здій с ню ва ли не Ан д рі їв сь ким Уз во -
зом, де, як і те пер, мо ж на ушко ди ти но -
ги чи взут тя, а від да ва ли пе ре ва гу сте -
ж кам схи лів, які бу ли нам ві до мі і при -
єм ні. Осо б ли во ве с ною, ко ли схи ли зе -
ле ні, все бу я ло кві та ми, від да ва ло си -
вою да в ни но ю. Те пер на Ан д рі їв сь ко му
Уз во зі скла в ся ще гі р ший стан, ніж був
у ті да ле кі ро ки: ні про їха ти, ні прой ти,
тіль ки в за ти ш но му ку то ч ку на не ве ли ч -
кій ла в ці си дить зна ме ни тий ко ли ш ній
ме ш ка нець, май с тер Ми хайло Бу л га -
ков і з су мом вди в ля єть ся чи не про -
ско чив бу ва ви па д ко во по за йо го ува -
гою «Шво н дер» або «Ша ри ков». 

Спі л ку ю чись із сту де н та ми тих да ле -
ких ча сів, ло виш се бе іно ді на ду м ці, що
ба га то чо го за бу ва є ть ся. Це бу ла осо б -
ли ва епо ха на шо го на ро ду, су ціль на бі -
д ність, втра ча лись од ні цін но с ті і ви ни -
ка ли ін ші, ви ру ва ло ін ше жит тя. Від мін -
не від ци ві лі зо ва но го сві ту, адже під га -
с лом «хто був ні ким, той ста не всім» во -
ло дар всьо го не знав, що і як ро би ти, а
то му все ла ма лось, тро щи лось і ви ни -
ка ло не ба че не. Це іс то рія і її не слід за -
бу ва ти, як ва ж ли вий пласт люд сь ко го
жит тя ко ж ної осо би с то с ті. То му не за -
ва дить за ли ши ти ко ро т кі, хо ча б ад ре с -
ні, спо га ди про шко ли, в яких вчи лись
сту де н ти КФЕІ 1944�1958 ро ків:

Шко ла № 7 – роз та шо ва на на ву ли ці
Ко с тя н ти нів сь кій 9, в ній на вча ли ся ро -
бі т ни ки у ве чі р ню змі ну, а на ші за нят тя
від бу ва ли ся  зра н ку з пред ме тів, зо к -
ре ма – ви щої ма те ма ти ки, які чи та лись
окре мо ко ж ній гру пі, бо все тут бу ло
не ве ли ч ким: і при мі щен ня, і кла си. Те -
пер в цьо му бу ди н ку ді ють ор га ні за ції
По діль сь ко го ра йо ну: рай від ді ли осві ти
і куль ту ри, від діл ста ти с ти ки та ін ші.

Шко ла № 24 – роз та шо ва на на Ко н т -
ра к то вій пло щі 12,  на від ста ні бли зь ко
кі ло ме т ра від ад мі ні с т ра ти в но го ко р пу -
су. Тут ми слу ха ли ле к ції, як для окре -
мих груп, такі для зве де них по то ків,
складали і се ме с т ро ві ек за ме ни, і  дер -
жа в ні. Те пер це Бу ди нок ди тя чої тво р -
чо с ті По діль сь ко го ра йо ну м. Ки є ва. В
ті да ле кі ча си по ряд зі шко лою на ро зі
Ко н т ра к то вої пло щі і те пе рі ш ньої ву ли -
ці П. Са гай да ч но го зна хо ди в ся ве ли -
кий га с т ро ном, де ото ва рю ва ли ся сту -
де н ти. І чо го там тіль ки не бу ло: і осе -
ле д ці, і м’я со, і ши н ка, і ко в ба са рі з них
со р тів, осо б ли во ко в ба са до ма ш ня в
гле чи ках зі сма ль цем, і мі не ра ль на во -
да з усьо го Со ю зу, і рі з но ма ні т ні сві жо -
мо ро же ні ово чі та фру к ти. Ба га то чо го
ін шо го, але скрізь бру д но, не охай но.
Су час ної та ри не бу ло, ко ри с ту ва лись
ста ри ми га зе та ми та спи са ним па пе -
ром, ми й не зна ли, що бу ває ін ша упа -
ко в ка. 

Шко ла №124 (за кі ль кі с тю за нять бу -
ла на дру го му мі с ці пі с ля шко ли № 24)
– роз та шо ва на на від ста ні до трьох кі -
ло ме т рів від ад мі ні с т ра ти в но го ко р пу -
су на ву ли ці Спа сь кій 16. Те пер тут так і
є се ре д ня шко ла.

Шко ла № 25 – роз та шо ва на ви со ко
над По до лом, на ро зі ву лиць Де ся ти -
нної і по ча т ку Во ло ди мир сь кої, са ме
на про ти Ан д рі їв сь кої це р к ви. Тут ми
слу ха ли ле к ції, складали іспити та за лі -
ки з іно зе м них мов і вій сь ко вої спра ви.
В ін сти ту ті бу ла во єн на ка фе д ра, що
бу ло під ста вою для зві ль нен ня на час

на вчан ня від обо в’я з ко вої слу ж би в ар -
мі ї. До б ре за па м’я та в ся всту п ний
пись мо вий іс пит з ро сій сь кої мо ви. В
цій шко лі у від но с но ве ли ких кла сах бу -
ла зна ч на кі ль кість абі ту рі є н тів, але
про с то ре роз мі щен ня до зво ля ло ко н т -
ро ле рам до б ре слід ку ва ти за на пи сан -
ням тво рів. На від мі ну від сьо го ден ня,
спи су ван ня май же бу ло ви клю че но.
Те пер тут про до в жу ють на вча ти ді тей у
за га ль но ос ві т ній се ре д ній шко лі № 25.

Шко ла № 100 – зна хо ди лась за п’ят -
де сят ме т рів від ад мі ні с т ра ти в но го ко -
р пу су на ву ли ці По кров сь ка 4, де на -
вча лись зде бі ль шо го сту де н ти фі нан -
со во го фа ку ль те ту. При мі щен ня шко ли
збу до ва но у 1800 р. і збе рі га єть ся як
па м’я т ник архітектури, і те пер тут на -
вча ють ся ді ти, але це вже лі цей.  

Пар тій ні і ком со мо ль сь кі зі бран ня, а
це бу ли ва ж ли ві ри ту а ль ні дій с т ва за
ча сів Ра дян сь ко го Со ю зу, про ве ден ня
дер жа в них свят, зу стрі чі Но во го ро ку
від бу ва ли ся в оре н до ва них при мі щен -
нях тих же шкіл, де на вча лись сту де н ти,
та в де яких за кла дах куль ту ри По діль -
сь ко го ра йо ну м. Ки є ва. Бі ль шість  за -
хо дів про во ди лась у клу бі «Ха р чо вик»,
збу до ва но му 1933�1934рр. Те пер в то -
му при мі ще ні Ки їв сь кий те атр опе ри і
ба ле ту для ді тей та юна ц т ва.  

Ви пуск КФЕІ 1958 ро ку був остан нім,
ко ли сту де н ти на вча ли ся «не у сво їй, а
чу жій ха ті», нам не по ща с ти ло від чу ти
про с тір ау ди то рій, дух вла с но го при мі -
щен ня. Ми вне с ли свою тру до ву ча с т ку
для май бу т ніх сту де н тів, пра цю ю чи на
очи щен ні бу ді ве ль них за ли ш ків, але
від крит тя й те пе рі ш ньо го го ло вно го
ко р пу су від бу ло ся, ко ли ми вже по ри -
ну ли в гу щу прак ти ч ної ді я ль но с ті в усіх
ку то ч ках Укра ї ни і Ра дян сь ко го Со ю зу.

Со ці а ль но� еко но мі ч ні від но си ни в
не за ле ж ній Укра ї ні на по в ню ва лись ри -
н ко во� ха о ти ч ни ми про це са ми, які за -
до во ль ня ли рі з но ма ні т ні по тре би спри -
т них лю дей. З аре ни схо ди ло не по трі б -
не, але руй ну ва лось і ба га то цін но го,
ста ро вин но го, що скла да ло іс то рію
дер жа ви і на ро ду. Мо ж ли во, я од ним із
не ба га тьох став оче ви д цем остан ніх
днів ад мі ні с т ра ти в но го бу ди н ку на Ан д -
рі їв сь кій 2. У ме не ча с то ви ни кає ба -
жан ня прой ти ся ву ли цею Бо ри чів Тік,
на якій  про жи вав всі сту де нт сь кі роки.
Якось на мі с ці ко р пу су КФЕІ по ба чив не
бу ди нок, а ку пу сміт тя, не бу ло тре тьо -
го і дру го го по ве р хів, за ли ши лись ли ше
сті ни пер шо го. На май да н чи ку руй ну -
ван ня сто яв кран із ве ли кою ча ву н ною
бо л ва н кою і ме то ди ч но вда ряв у сті ну
за втов ш ки не ме н ше ме т ра, що ні як не
під да ва лась. Я спу с ти в ся на ву ли цю Ан -
д рі їв сь ку і, пі ді йшо в ши до ро бі т ни ка,
що пи ль но вди в ля в ся в рух ча ву н ної бо -
л ва н ки, за пи тав – не під да єть ся?, – так,
уже ти ж день б’є мо оці сті ни, а во ни сто -
ять, та ких мі ц них не ба га то мо ж на знай -
ти на По до лі, вмі ли кла с ти на ші ді ди і
ба ть ки... – від по вів бу ді ве ль ник. 

Че рез де який про мі жок ча су вже
кра су ва лась ве ли че з на спо ру да по ту ж -
но го ба н ку, все ста ре зни к ло, не ста ло
й слі ду... От тіль ки в па м’я ті й збе рі га -
єть ся не за бу т нє.

Б.Па на сюк, 
ви пу с к ник 1958 р, ака де мік. 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

СТЕ Ж КА МИ СТУ ДЕ Н ТІВ КФЕІ
Об го во рю є мо стат тю «І с то рія за кла ду в... бу ді в лях»,  «Е ко но міст» № 19�22, 2010, ав тор Л.Рі н гіс
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17 ли п ня 2010 ро ку пі с ля тя ж кої хво ро би на 84

ро ці пі шов з жит тя ко ли ш ній де кан ве чі р ньо го фа -
ку ль те ту, до цент ка фе д ри по лі тич ної еко но мії фа -
ку ль те тів управ лін ня та управ лін ня пе р со на лом і
ма р ке ти н гу, ка н ди да та еко но мі ч них на ук, уча с ни -
ка Ве ли кої Ві т чи з ня ної вій ни 1941�45 рр. � Ві к тор
Пан те лі йо вич Ів че н ко, 1927 ро ку на ро джен ня.

В.П. Ів че н ко був ви со ко ос ві че ним пе да го гом,
ве те ра ном на шо го уні вер си те ту, в яко му пра цю -
вав 52 ро ки, пі с ля за кін чен ня в 1951 ро ці юри ди ч -
но го фа ку ль те ту Ки їв сь ко го на ці о на ль но го уні вер -
си те ту іме ні Т.Г.Ше в че н ка.

Го ло вни ми ри са ми йо го ха ра к те ру бу ла са мо -
від да ність пра ці, ак ти в на жит тє ва по зи ція, ви со -
кий про фе сі о на лізм.

Він, зав жди, ду шею і се р цем був від кри тим до
лю дей. Ко ле гам по ро бо ті зав жди на да вав до б ру по ра ду, під три му вав мо ра ль но,
до по ма гав сло вом і ді лом.

За це ко ри с та в ся ве ли кою по ша ною всіх, хто йо го знав, з ким пра цю вав.
Весь свій та лант, еко но мі ч ні знан ня від да вав бла го ро д но му ді лу під го то в ки

ви со ко ква лі фі ко ва них ка д рів – еко но мі с тів.
Сві т ла па м’ять про Ві к то ра Пан те лі йо ви ча Ів че н ко на до в го збе ре жеть ся в се -

р цях рі д них і бли зь ких.

Проф ком ви кла да чів, Ра да ве те ра нів, 
ко ле к тив ка фе д ри по літ еко но мії фа ку ль те тів управ лін ня 

та управ лін ня пе р со на лом і ма р ке ти н гу.

ТУГА

На будівництві Головного корпусу КФЕІ. 1956 р.
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Так, йдеть ся про Ні жин. Тим, хто ще не
бу вав у цьо му чу до во му мі с те ч ку, про -
по ную здій с ни ти пря мо за раз ві р ту а -

ль ну по до рож у ча сі й про с то рі, щоб хоч тро -
хи уяви ти сьо го ден ня й іс то ри ч не ми ну ле
ста ро вин но го укра ї н сь ко го мі с та. 

Ви зна чи ти ся з про с то ром не ва ж ко – це
те ри то рія 42 кв. кі ло ме т ри вздовж обох бе -
ре гів рі ч ки Остер. Від стань до об ла с но го
центру � Че р ні го ва 85 км., а до сто ли ч но го �
Ки є ва 125 км. Су час ний Ні жин – один із ад -
мі ні с т ра ти в них, еко но мі ч них і куль ту р них
центрів Че р ні гів сь кої об ла с ті, ра йон ний
центр і ва ж ли вий ву зол за лі з ни ч них і ав то -
мо бі ль них до ріг. 

Ма льо в ни че мі с то ва бить від ві ду ва чів не
тіль ки кра сою са дів і па р ків, а й мо ж ли ві с тю
за гли би тись у ча сі з до по мо гою чи с лен них
па м’я ток ар хі те к ту ри і ре чо вих сві д чень рі з -
них іс то ри ч них пе рі одів, по чи на ю чи з най -
дре в ні ших. Ба жа ю чі за ну ри тись як най гли б -
ше, на ві ду ють до крає зна в чо го му зею, аби
по слу ха ти про по яву пе р ших по се лень за
до би нео лі ту і про роз ви ток го с по дар с т ва в
ча си бро н зи, про «Па ш ков сь кий клад» срі б -
них ди на рі їв як до каз ве ден ня то р гі в лі з да -
в ні ми ри м ля на ми і знай де ні пе р ші пись мо ві
сві д чен ня про мі с то з йо го те пе рі ш ньою на -
звою, про змі ни під по ряд ку ван ня мі с та в рі -
з ні сто літ тя і про жит тя Ні жи на – ві ль но го мі -
с та пол ко во го. В ці ча си з до зво лу Б.Хме ль -
ни ць ко го тут і осе ля ли ся гре ки, що вті к ли
від ту р ків. Са ме во ни й по ча ли ви ро щу ва ти
сла в но з ві с ні огі ро ч ки, що по ста в ля ли ся на -
віть до цар сь ко го сто лу.

Ні жи н ці зда вен і до ни ні ду же по ва ж но
ста в лять ся і до ска р бів іс то рії, і до лю дей,
які її тво рять. До ві ч ною зга д кою про гі д них і
ша но ва них вста но в ле но ду же кра си ві па -
м’я т ни ки і па м’я т ні до ш ки. Їх чи ма ло:  Ге ть -
ма ну Бог да ну Хме ль ни ць ко му, улю б ле ни ці
ні жи н ців, ге ні а ль ній укра ї н сь кій ак т ри сі –
Ма рії За нь ко ве ць кій і ви да т но му мо ре пла в -
цю Ю. Ли сян сь ко му – уча с ни ку пер шої ро -
сій сь кої на вко ло сві т ньої по до ро жі, і все сві т -
ньо ві до мо му ко с мі ч но му конс тру к то ру
Сер гію Ко ро льо ву, який до 9�ти ро ків ви хо -
ву ва в ся тут у сво го ді да, ке рі в ни ку під піл ля
Яко ву Ба тю ку і льо т чи ці Лю бі Гу бі ній, ви з во -
ли те лям від фа ши ст сь кої на ва ли і за ги б лим
во ї нам� аф га н цям. По хо ди ти мі с том, зу пи -
ни тись бі ля ко ж но го хра му (а їх 20!), і огля -
ну ти ко ж ний па м’я т ний знак, вкло ни ти ся ге -
ро ї з му й тру до вим по дви гам, по слу ха ти ці -
ка ву і хви лю ю чу роз по відь екс ку р со во да ва -
р то, щоб від чу ти сам дух цьо го мі с та. 

У Ні жи ні є ди во ви ж ний му зей із уні ка ль -
ни ми екс по на та ми, по яких мо ж на від тво ри -
ти іс то рію не тіль ки мі с та, а й кра ю. Це му -
зей рі д кі с ної кни ги, де з двох ти сяч книг –
два дця ть  ста рі ші за пів ти ся чі ро ків, ще
шість книг із шіст на дця то го сто літ тя. У екс -
по зи ції ви ста в ле ні: Лі то пис Свя то с ла ва

Яро сла во ви ча, кня зя Че р ні гів сь ко го і Ки їв -
сь ко го, і Лі то пис Оси па Бо дян сь ко го,  кни га
Сте фа на Явор сь ко го і іс то рія Ри му, по вна
ен ци к ло пе дія Бро к га у за та Еф ро на й пе р ша
фра н цу зь ка ен ци к ло пе дія, ста ро вин ні кни ги
гре ць ких іс то ри ків і фі ло со фів і вже де кі ль ка
су час них ви дань «Гре ки у Ні жи ні». Мо ж на
по ба чи ти Пса л ми Да ви до ві і пе р ше ви дан ня
ос нов ме ди ци ни. З хри с ти ян сь кої лі те ра ту -
ри ви ста в ле ні скри жа лі 1652 ро ку і кни ги,
що на ле жа ли Пе т ру Мо ги лі. Є ба га тю ща ко -
ле к ція іс то ри ч них на у ко вих та лі те ра ту р них
тво рів: «І с то рія Укра ї ни� Ру си» М.Гру шев сь -
ко го і «І с то рія Ма лої Ро сі ї» Ба н тиш� Ка мен -
сь ко го, ро ман П.Ку лі ша «Чо р на Ра да», «І с то -
рія Ні жи на» О. Ла за рев сь ко го, ці ка ві ле ге н ди
про хо ро б рих ні жин сь ких ко за чок, які обо -
ро ня ли мі с то від шве дів по ряд з чо ло ві ка ми,
і чи ма ло опо ві дань су час них ав то рів, на сам -
пе ред ні жи н ців. 

Чи с лен ним мі с це вим іс то ри кам на дає
свої ма те рі а ли ба га тий мі сь кий ар хів XVI�XIX
сто літь. Так ста ло ся, що під час оку па ції Ні -
жи на  гі т ле рі в ця ми, ар хів не всти г ли ви ве з -
ти. Сто яв за кри тим у са мо му центрі мі с та, а
фа ши с ти на віть не здо га ду ва ли ся про це.
Отак ди вом і збе ре г ло ся все до остан ньо го
па пі р ця.  

В Ні жи ні є уні ка ль ні па м’я т ки іс то ри ч но -
го ми ну ло го. Се ред них єди ний  в Укра ї ні
ком плекс бу ді вель по што вої ко н то ри, що з
XVIII�го ст. вці лів май же по вні с тю. Шля хи
че рез ні жи н щи ну бу ли то ро ва ни ми ще з
XII�XIII сто літ тя. Тут про хо ди ли до ро ги на
Крим і Ри гу, на Мо с к ву і Глу хів. По них до -
ста в ля ли спри т ні гі н ці кня зів сь кі гра мо ти, а
зго дом  смі ли ві ко за ки – ге ть ман сь кі ука зи і
до не сен ня. Роз ви ток тра н по р т но го зв’я з ку
від бу ва в ся вод но час із роз ви т ком то р гі в лі.
До ро ж нім транс по р том був кін ний. До ре чі,
тіль ки на по што вих ві з ках чі п ля в ся під ду ж -
ний дзво ник. Ве ли ке зі бран ня та ких дзві но -
ч ків мо ж на по ба чи ти у му зеї «По ш то ва ста н -
ці я». Тут екс по ну ють ся ко ле к ції ба у лів, ва -
ліз, скринь і са к во я жів, а та кож пе ча ток, ма -
рок Ро сії й Укра ї ни, по што вих ли с ті вок, чо р -
ни ль ниць та ін шо го по што во го при лад дя. 

Ме не ж за ці ка ви ли на сам пе ред,  так зва -
ні, «Кни ги по до ро ж ні», де вка зу ва ло ся, ко му
з про їж джих і скі ль ки по да ва ли ко ней. Згі д но
та бе ля ра н гів до зво ля лась рі з на кі ль кість:
Ше в че н ку за пря га ли два, а Го го лю� Янов сь -
ко му – чо ти ри, а цар сь ким осо бам іще бі ль -
ше. Ці кни ги ре те ль но за фі к су ва ли, хто і ко -
ли бу вав про їз дом: М.Ло мо но сов у 1733 р.,
Д.Фо н ві зін – у 1786 р., О. Пу ш кін дві чі – у
1820 і 1824 р. Спи сок мо ж на по дов жи ти ши -
ро ко ві до ми ми іме на ми: А. Мі ц ке вич, О. Г ри -
бо є дов, М. Глі н ка, С.Гу лак� Ар те мов сь кий, І. -
Рє пін, М.Лє с ков, М.Во в чок і ще ба га то �ба га -
то тих, що за ли ши ли у цих кни гах свій під пис
або від би ток особи с тої пе ча т ки. 

На ві ду вав до Ні жи на у 1768 ро ці і ма н д -

рі в ний укра ї н сь кий фі ло соф Гри го рій Ско -
во ро да, але «по до ро ж ні» цьо го не за фі к -
су ва ли, бо не брав ко ней, по до ро жу вав пі -
ш ки. 

У му зеї екс по ну єть ся від тво ре ний ін -
тер’єр ро бо чо го мі с ця ста н цій но го на гля да -
ча і ку то чок із са мо ва ром і чай ним по су дом
для про їж джих. При ста н ції бу ли й по сто я лі
дво ри, де ба жа ю чі мо г ли пе ре по чи ти чи зу -
пи ни ти ся на пе в ний час. У лю то му 1846 р.,
ко ли Т.Ше в че н ко з О. Чу ж бин сь ким за ві та ли
до Ні жи на, то про жи ва ли в од но му з ота ких
то ді ш ніх го те лів із на звою «Не ми най».

І чо го про с то не мо ж на оми ну ти у Ні жи ні –
так це ста рі шо го за Ки їв сь кий уні вер си тет
іме ні Т.Ше в че н ка ви що го на вча ль но го за -
кла ду. Це те пе рі ш ній Ні жин сь кий дер жа в -
ний уні вер си тет іме ні Ми ко ли Го го ля, який в
цьо му ро ці свя т кує своє 205�річ чя. 

На той час, ко ли центри то р гі в лі змі с ти -
ли ся бли ж че до пів дня, Ні жин вже втра тив
то р го ве зна чен ня і, по зба в ле ний ста ту су ко -
за ць ко го мі с та пол ко во го, був не ве ли ч ким
за шта т ним мі с том. А з від крит тям тут Гі м на -
зії ви щих на ук стає єди ним із по ві то вих міст
Ро сії, що ма ло на вча ль ний за клад, який
при рі в ню ва в ся до уні вер си те тів. За сно в ни -
ком і по пе чи те лем гі м на зії був князь І. Без -
бо ро дь ко. Па м’я т ник йо му вста но в ле но бі ля
го ло вно го ко р пу су уні вер си те ту. На віть як -
що не вда сть ся по па с ти все ре ди ну до при -
мі щен ня, то й зо в ні огля ну ти ве ли ч не тво -
рін ня ар хі те к то ра Лу ї джі Ру с ка – ста не на со -
ло до ю. Кра си ву бі ло сні ж ну три по ве р хо ву
бу до ву, при кра ше ну два на д ца ть ма ко ло на -
ми, лю бо в но на зи ва ють бі лим ле бе дем. А
як що все �та ки по ве зе бу ти го с тем уні вер си -

те ту, то по чу є те і по ба чи те
чи ма ло вра жа ю чо го і не за -
бу т ньо го, ці ка во го й уні ка -
ль но го. 

Чи ба га то іс нує уні вер си -
те тів, що ма ють вла с ну ка р -
тин ну га ле рею? За по ча т ку -
вав її Іл ля Без бо ро дь ко, по -
да ру ва в ши до 25�річ чя за -
кла ду 170 ка р тин, ав то ра ми
яких є ві до мі ро сій сь кі й за -
хід но євро пей сь кі ху до ж ни -
ки XVI�XVIII сто літь. З ро ка -
ми до да ло ся чи ма ло по ло -
тен, по да ро ва них су час ни -
ми мі с це ви ми ху до ж ни ка -
ми. Вра жає і на стін ний роз -
пис уро чи с тої за ли, хоч
зроб ле но йо го ли ше ро ків
20 то му. Ко лись уч бо ві кла -
си бу ли об’ єд на ні на скріз -
ни ми две ри ма, і ін спе к тор у
будь який час міг про хо ди -
ти, спо сте рі га ю чи за про це -
сом. Пі з ні ше две рі по за кла -
да ли, а ар хі те к ту ру збе ре г -
ли. А ще де які про с то рі ау -

ди то рії з ви со че з ни ми сте ля ми до сі збе рі -
га ють да в ні на зви: «а у ди то рія Ф.Бо гу ше ви -
ча» – да ни ною па м’я ті ко ли ш ньо му ви пу с к -
ни ку, за сно в ни ку но вої бі ло ру сь кої ре а лі с -
ти ч ної лі те ра ту ри; «а у ди то рія Т.Ше в че н ка»
– тут по ет зу стрі ча в ся з лі це ї с та ми, на віть
зро бив вір шо ва ний за пис у аль бом од но го з
них. Чи міг то ді по ду ма ти Та рас Гри го ро вич,
що пе ред ним май бу т ній пе ре кла дач йо го
по езій на ро сій сь ку та йо го най пе р ший біб -
ліо граф Ми ко ла Ге р бель?

Ве ли ч ною та ін фо р ма ти в но ба га тою є кі -
м на та іс то рії Ні жин сь ко го ви що го за кла ду,
що за рі з них ча сів і су с пі ль них об ста вин змі -
ню вав на зви: гі м на зія ви щих на -
ук(1805�1832), фі зи ко� ма те ма ти ч ний лі цей
(1832�1840), юри ди ч ний лі цей (1840�1875),
іс то ри ко� фі ло ло гі ч ний ін сти тут (1875�1919),
ін сти тут на род ної осві ти (1919�1933), пе да -
го гі ч ний ін сти тут (1933�1998), пе да го гі ч ний
уні вер си тет (1998�2004). Тут мо ж на по ба чи -
ти пор т ре ти всіх ре к то рів, ви кла да чів і ви да -
т них ви пу с к ни ків. До 1918 ро ку – жо д ної жі н -
ки, і вчи ли ся, й ви кла да ли чо ло ві ки. Слід за -
зна чи ти, що се ред ша но ва них імен – ши ро ко
ві до мі у сві ті: Є. Г ре бі н ка, В.За бі ла, Л.Глі бов,
О. Ла за рев сь кий, О. А фа на сь єв (Чу ж бин сь -
кий), П.Ре дь кін, Є. Кар сь кий, В.Ре за нов і ще
ба га то тих, ко го зна ють як ви зна ч них іс то ри -
ків, фі ло со фів, юри с тів, лі те ра то рів, ін же не -
рів� мо с то бу ді в ни ків. Од ним із пе р ших ви пу -
с к ни ків ви щої гі м на зії був ге ні а ль ний пись -
мен ник, чиє ім’я по пра ву з 1939 ро ку і но -
сить за клад. Над го ло вним вхо дом мо ж на
про чи та ти, що з тра в ня 1820 по че р вень
1828 ро ку тут вчи в ся М.Го голь. На пис бу ло
зроб ле но ще в 1909 ро ці. То ді ж на честь

сто річ чя від дня на ро джен ня ви да т но го
пись мен ни ка від кри ли лі те ра ту р но� ме мо рі -
а ль ний му зей. (Вра жен ня про від ві ди ни цьо -
го му зею вмі ще но в га зе ті «Еко но міст» №№
1275 –1277(5�7 2009) у стат ті «Му зеї – це те -
ри то рія па м’я ті та ша ни»)

Са ме у Ні жи ні у 1881 р. вста но в ле но пе р -
ший па м’я т ник М.Го го лю. До  зі бра них спі -
ль них ко ш тів мі щан до да ли свої вне с ки
І. Тур ге нєв, І. Ф ра н ко та чи ма ло ін ших. Па -
м’я т ник, у ото чен ні ста ро вин них лі х та рів,
сто їть і те пер у кра си во му па р ку. А як що зна -
ти мі с це, з яко го ди ви тись на ко н тур по гру д -
дя, то мо ж на по ба чи ти ще й про філь ав то ра
па м’я т ни ка – ску ль п то ра Па ра мо на За бі ли. 

Чи ма ло вра жень для од но го екс ку р сій но -
го дня, але я спій ма ла се бе на ду м ці, що не
до ста ва ло ще од но го, хоч би не ве ли ч ко го,
му зею у сті нах Ні жин сь ко го ви що го на вча -
ль но го за кла ду. Гі д но го вша ну ван ня ще од -
но го з йо го ви да т них ви пу с к ни ків – Єв ге на
Гре бі н ки, бай ка ря, по ета, пись мен ни ка, ви -
да в ця. Са ме то го, ко му за вдя чу є мо за ак ти -
в ну участь у ви ку пі Т.Ше в че н ка з крі па ц т ва і
за від крит тя йо го як по ета, за до по мо гу в
отри ман ні це н зу р но го до зво лу і ви дан ні
пер шо го «Ко б за ря», за дру ку ван ня до бі рок
ві р шів Та ра са Гри го ро ви ча в аль ма на сі «Ла -
с ті в ка». Бу ду чи ви со ко ос ві че ною лю ди ною,
Є. Г ре бі н ка став на ста в ни ком у чи тан ні й
роз ши рен ні сві то гля ду у ко ли ш ньо го крі па -
ка, на дав йо му в ко ри с ту ван ня свою бі б лі о -
те ку, ба га ту на іс то ри ч ну й на у ко ву лі те ра ту -
ру, по зна йо мив по чи на ю чо го по ета з  ви да -
т ни ми лю дь ми то ді ш ньо го Пе тер бур га і
пред ста в ни ка ми про гре си в ної ін те лі ге н ції
Пол та в щи ни під час по до ро жі в Укра ї ну ...
Але на пе в но, роз по відь про цю не ор ди на р -
ну осо би с тість, не до оці не ну Укра ї ною, має
бу ти те мою окре мої стат ті.

По ряд із осо би с ти ми не за бу т ні ми вра -
жен ня ми від ві дин Ні жи на збе рі гаю по чут тя
гли бо кої вдя ч но с ті ні жи н цям, із яки ми по ве -
з ло по спі л ку ва ти ся: гі ду Оле ні, з якою хо ди -
ли мі с том, і хра ни те лю му зею рі д кі с ної кни -
ги ко ли ш ньо му фро н то ви ку І.П. Ко с те н ку, і
ша но в но му ве те ра ну уні вер си те ту Г.В.Са -
мой ле н ку і екс ку р со во дам від ві да них му зе -
їв.  Че с но при зна ю ся, дві чі вже бу ла (1998,
2003) та ду же хо чу ще за ві та ти в це чу до ве
ста ро вин не мі с то, що й ни ні жи ве на си че -
ним тру до вим і куль ту р ним жит тям. Не
знаю, якою бу де ща с ли ва на го да, але ві рю –
це ще по пе ре ду. 

Лю д ми ла РІ Н ГІС,
го ло ва пра в лін ня клу бу «До ро -

га ми до пре кра с но го».

ƒÓÓ„‡ÏË
‰Ó ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó
Газета культурологічного клубу КНЕУ

Прекрасне не потребує доказів.
ВОЛЬТЕР.

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦЯ

СПО ГА ДИ  І  СПО ДІ ВАН НЯ
Поїздка вихідного дня – у такий спосіб культурологічний  клуб Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана   з
промовистою назвою «Дорогами до прекрасного» вже понад сорок років
вивчає історичні, архитектурні та природні пам’ятки України.  Таких міст
і сіл, де впродовж світового дня можна почути багато цікавого і побачити
чимало вражаючого, у нашій країні предостатньо. Розмірковуючи, що дають
оці одноденні подорожі, дійшли влучного висновку: дозволяють визначитись –
куди неодмінно  маєш завітати ще, аби ретельніше роздивитися все, що
зацікавило. Щоб такі «розвідки» були ефективнішими, попередньо
переглядаємо карти, довідники та інші джерела з  краєзнавства. Відчувши,
що приблизно знаємо, чого  очікувати, готові їхати. Тоді в поїздці все
розставляється по своїх місцях –  інформація та ілюстрації, народжене в
уяві й побачене вживу. Поступово створюються особисті колекції вражень,
що зберігаються в пам’яті яскравими вкладишами поміж одноманітних
буденних відбитків. І  навіть запас асоціативних слів, здатних збудити
картинки спогадів, стає більшим. Наприклад, про місто, яке для багатьох
якнайперше пов’язується з хрумкими маринованими огірочками, починають
нагадувати слова: греки, навколосвітня подорож або прізвища – Гоголь,
Гребінка, Шевченко, Заньковецька, Корольов. 
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Літо вже закінчилося і
пора підводити
підсумки… Чудовий був
час, теплий, веселий,
насичений подіями.
Два місяці літніх
канікул минули
настільки швидко, що
й оком моргнути не
встигли. А що
лишилося? Купа
фотографій, які
зайняли майже всю пам’ять мого
комп’ютера. А ще — спогади:
приємні, яскраві, незабутні. 

Од ним із та ких став спо гад про час, про ве де ний… на
РОЗ КО П КАХ! Так, то бу ли спра в ж ні сі нь кі ар хе о ло гі ч ні
роз ко п ки! Гру пі скі фів вже вко т ре до ве ло ся то р к ну ти -

ся іс то рії в най пря мі шо му ро зу мін ні цьо го сло ва. Вже до б рий
де ся ток ро ків тут на ма га ють ся роз ко па ти сто я н ку пред ста в -
ни ків се ре д ньо сто гів сь кої куль ту ри епо хи ене о лі ту, і ді ло не
сто їть на мі с ці. Бі ль ша ча с ти на по се лен ня вже опра цьо ва на. І
не без на шої уча с ті.

Ці дні про май ну ли для ме не, на Че р ка щи ні по бли зу се ла
Но во се ли ця, як один. Те пер з усмі ш кою при га ду ють ся го ди -
ни, про ве де ні зі шпа те ль ка ми та ло па та ми в ру ках. Оо о… в
ло па тах те пер ми роз би ра є мо ся пре чу до во: зна є мо, ма буть,
всі їх ви ди, ко ли які зру ч ні ше за сто со ву ва ти, які не ва р то бра -
ти… Ло па та ми й ру ка ми ми від ри ли без ліч ці ка вих ре чей. Ба -
га то бу ло ке ра мі ки та тва рин них кі с ток. Не зви ч ною не рі д кі с -
ною зна хі д кою ста ли ро ги. В од но му мі с ці знай шли ро ги ко -
су лі, ло ся, а ще яко їсь ве ли че з ної ко ро ви чи то ту ра, в ін шо му
– ро ги буй во ла. Ось та кі «ро га ті» ви йш ли роз ко п ки.  

Чим най менше ми за йма ли ся на роз ко п ках, так це без по -
се ре д ньо роз ко пу ван ням. Чуй ні ке рі в ни ки да ва ли нам ма су
ві ль но го ча су. В цей час то спе ка гна ла нас до рі ч ки, а там си -

ді ти мо ж на бу ло го ди на ми:
во ди ч ка чи с те нь ка, те п ле -
нь ка, рі че ч ка спо кій не нь ка;
то го лод, та за ле ж ність від
со ло до щів гна ли нас до се -
ла в ма га зин. Пі с ля чо го –
по ве р нен ня в та бір, де чер -
го ві вже при го ту ва ли га р ний
обі д. Сху д ну ти не вда лось
ні ко му!

Уве че рі ат мо с фе ра в та -
бо рі ста ва ла осо б ли во ю.
Ча с т ко во за вдя ки ве ли кій кі -
ль ко с ті ко ма рів. Та бі ль шою

мі рою че рез мо ж ли вість по си ді ти пе ред грай ли вим по лу м’ям
ба гат тя, при ту ли в шись до те п ло го су сі да, слу ха ю чи та на спі -
ву ю чи пі сень, спі л ку ю чись, ви слу хо ву ю чи ці ка ві опо ві ді Ві та -
лія Оле к са н д ро ви ча, вди в ля ю чись у без ме ж не зо ря не не бо…
І ко ма рів то ді ні би ві т ром зду ва ло. А ще що ве чо ра бу ли по да -
ру н ки для тих, ко му по ща с ти ло від ко па ти зна хі д ку дня. 

В де ся ти сло вах пе ре бу ван ня на роз ко п ках опи шу так: дру -
зі, згу ще не мо ло ко, рі ч ка, ло па ти, кві ти, аб ри ко си, оси, ба -
гат тя, ко ма рі, екс ку р сі ї…  А ще бу ло свя т ку ван ня Іва на Ку па -
ла. По дих мі с ти ки, ці ка ві за ба в ля н ки, ві но ч ки на во ду. А ще –
по їз д ка у Су бо тів, ба ть кі в щи ну ге ть ма на Хме ль ни ць ко го, а
пе ред ви ї з дом до до му – по до рож до Чи ги ри на.

Ди в не від чут тя, ко ли три ма єш у ру ках ула м ки по су ду, який
слу гу вав лю дям бли зь ко п’я ти ти сяч ро ків то му, чи ре ш т ки
тва рин та кої ж да в ни ни. Со т ні по ко лінь до жи ли сво го ві ку з
то го ча су. А тут ми, ді ти сьо го ден ня, від кри ва є мо ми ну ль щи -
ну, по хо ва ну тим же ча сом під зе м ля ним по кро вом. Лиш це
від чут тя ва р те то го, щоб про ве с ти ча с ти ну лі та, з ар хе о ло га -
ми. Ін ші плю си – ці ка ві зна йом с т ва, від по чи нок на при ро ді,
ве се ло про ве де ний час з дру зя ми, за сма га та ба га то �ба га то
фру к тів.

При змо зі по ве р ну ся на Мо лю хів Бу гор ще, мо же, й не раз.
А ра п том вда сть ся від ко па ти ди но за в ра.

Ок са на БЛИ Н ДЮК,
сту де н т ка ІІ ку р су, ФМЕ ІМ.

Від се бе до даю: кля нусь при го ща ти
скі фів від бі р ною по езі єю, про зою
та ми с те ц т вом, ді ли ти ся ма гі єю

ро зу мін ня ці єї ца ри ни, від кри ва ти вас і
вам бли зь ких по ду ху лю дей з ін ших спі -
ль нот, ві до мих ме ні. Кля нусь про ве с ти в
клу бі цьо го ро ку не за бу т ню по дію (при -
ймаю ва ші про по зи ції!) для ме не і для
вас, кля нусь тво ри ти скі ф’ян сь ку ау ру
сво їм най кра щим на стро єм, плі д ни ми
іде я ми та со ко ви ти ми вра жен ня ми від
пе ре жи тих ра зом при год, кля нусь ці ну -
ва ти, лю би ти і пе ре жи ва ти з ва ми най -
кра щі ми ті мо го жит тя, до ки це бу де при -
єм но вам і ме ні!

Чи на ди хає вас, дру зі, та ка кля т ва?
Спо ді ва ю ся, що не ме н ше, ніж ме не на -
ди х ну ла По свя та!!! Це бу ло фе є ри ч но,
ба р ви с то� осін ньо, по гі д но� мрій ли во
вдень, дру ж ньо� пі сен но бі ля ва т ри вве -
че рі та гу с то �ту ман но, ка з ко во кра си во і
по �зи мо во му зи м но вно чі! Бу ло ве се ло,
при го д ни ць ки, з не спо ді ва н ка ми – ча рі -
в ни ми, як про гу ля н ка на бай да р ці з Ві та -
лі єм Оле к са н д ро ви чем на вко ло Жу ко во -
го ос т ро ва, і змо в ни ць ки ми – під час це -
ре мо нії по свя ти до ве ло ся ці лу ва ти со ки -
ру, ви ма ще ну ке т чу пом з гі р чи цею! Ой,
не сва ріть, що ви да ла фі р мо ву та є м ни -
цю май бу т нім скі фам! Те пер є на го да
при ду ма ти щось іще го с т рі ше! Це був
ви клик на шій фі зи ч ній фо р мі, ви на хі д ли -
во с ті та ви три ва ло с ті. Увесь пе р ший
день ми до во ди ли, що гі д ні скіф сь ко го
зван ня, до ла ю чи без ліч кре а ти в них ви -
про бу вань від най бу ва лі ших скі фів� ор га -
ні за то рів по ді ї. Спра в ж нім по да ру н ком
бу ли та р за н ки над во дою! Рі ч ко ва во да у
ве ре с ні вмить тве ре зить мо зок і роз ні -
же не со н цем ті ло, зві ль нює при хо ва ну в
ньо му ене р гію, ні би від роз ще п лен ня
ато ма – та кий ви бух все ре ди ні! А най ко -
ш то в ні шою бу ла ува га ста р ших скі фів,
най цін ні ших, най кра щих, тих, хто тво -
рить наш Клуб! На зе м лі на вряд чи є ін ше
мі с це, де вам го то ві від да ти сті ль ки вла -
с ної ду ші, ене р гії та ува ги, як ці лю ди, –
те пе рі ш ні ке рі в ни ки клу бу, ко ли ш ні пре -
зи де н ти, най пра в ди ві ші Скі фи – лю ди
ідеї, аль т ру ї з му та до б ра! Вла с не, за вдя -
ки їм я те пер з ва ми так щи ро і так на до -
в го! 

От же, не спо ді ва н ки по ча ли ся ще вра -
н ці до ро гою до та бо ру. Спра ва в то му,
що ли ше бу ва лі скі фи зна ють мі с це роз -
та шу ван ня ці єї оа зи – на шо го та бо ру на
Жу ко во му ос т ро ві – чи с тої про с то рої га -
ля ви ни, пів ко лом ото че ної рі ч кою з лі лі я -
ми, ла тат тям, ря с том, де тіль ки ру са л -
кам і жи ти! По блу ка в ши тро хи ос т ро вом,
ми ви йш ли до бе ре га, а та бір ви яви в ся
на про ти ле ж но му! Пе ред на ми – рі ч ка, а
на пле чах – рю к за ки… І тут по ча в ся міф:
Се ред нас був Са ш ко Бу з ник – Оді сей та
Еней в од ній іпо с та сі: він ски нув свій
одяг й збрую і безс тра ш но пе ре плив за -
ча ро ва ну осін ню рі ч ку Сті кс� Ко бець. На
то му бе ре зі йо го ра ді с но ві та ли ду ші,
зве чо ра при бу лі на мі фі ч ний ос т рів. Не -
до в го ми су му ва ли за Оді се єм� Са ш ком
– з�за де рев та оче ре ту ви плив Ха рон у
чо в ні, щоб пе ре ве з ти нас в ін ше цар с т во
– це був Ві та лій Оле к са н д ро вич на бай -
да р ці! З та ко го си м во лі ч но го пе ре хо ду в
ін ший світ по ча ла ся на ша цьо го рі ч на по -
свя та, на ша іні ці а ція, як у най кра щих ка -
з ках та мі фах!

Вся ка іні ці а ція пе ред ба чає ви про бу -
ван ня: стра хом� жа хом у ка з ках, ін те ле к -
том в уні вер си те тах, ви три ва лі с тю у спо -
р ті. Для нас по єд на ли це все ра зом! По -
ча ло ся з то го, що Ві та лій Оле к са н д ро вич
та ки ви крав од ну ва ж ли ву ду шу – Ма ри -
ну По лі щук � і по чав тво ри ти свій міф про
Ка в ка зь ку По ло ня н ку: за хо тів, щоб за неї
ми від да ли всі спа ль ни ки! Ні чо го бу ло
ро би ти – та кої же р т ви за жа дав Ха рон.
Ма ри ну нам по ве р ну ли, а спа ль ни ки під -
ві ша ли на де ре во, і те пер за ко ж ний спа -
ль ник тре ба бу ло бо ро ти ся гу р том. Бо -

ро ли ся на двох фро н тах – іде а лі с ти ч но -
му – за зван ня «Скіф», та ма те рі а лі с ти ч -
но му – за свій же спа ль ник на хо ло д ну
ніч. Міф нам ускла д ни ли аго ном у най да -
в ні ших гре ць ких тра ди ці ях – зма га ли ся
дві не пе ре ве р ше ні ко ман ди:  Бе д ри ки та
Ло бо тря си! 

Скі ль ки іні ці а цій ми пе ре жи ли за той
день – тіль ки нам ві до мо! Пе ре вті лен ня у
ля ле ч ку – на шви д кість ді с та ти спа ль ник
з мі ш ка, роз кла с ти, по кла с ти се бе в ньо -
го, за щі п ну ти ся з го ло во ю. По тім ми ста -
ли спра в ж ні ми ка на то хо д ця ми, вті ли в ши
ме та фо ру Ні ц ше спо в на – хо ди ли по ле -
зу но жа (по мо ту з ці), над прі р вою (тра -
вою), ус піх за ле жав від зо се ре дже но с ті,
ви три м ки та тех ні ки! Ба дьо рив ка на то хо -
д ців спів їх ніх ко манд! Опі с ля пе ре ві ря ли
на шу ту ри с ти ч но� скі ф’ян сь ку обі зна -
ність: що та ке «ла вин на стрі ч ка», а чим
від рі з ня єть ся ка та ма ран від во д но го ве -
ло си пе да, а хто був пе р шим пре зи де н -
том «Скі фів»? Зма га ли ся за взя то! До сі
не йму ві ри, що на мет зго ра єть ся за 4
се ку н ди. Та пе ре ві ря ти не ста ну… По тім
за плу ту ва ли нас між де ре ва ми, ми пе ре -
хо ди ли ко ло да ми че рез уяв ні бо ло та, пе -
ре стри бу ва ли на та р за н ці уяв ну рі ч ку �
ба га то уяв но го ад ре на лі ну отри ма ли,
але драйв пе ре жи ли, без пе ре ч но! Ма ни -
ла спра в ж ня бо м ба – та р за н ка над ре а -
ль ною рі ч кою, хо ло д ною, осін ньою,
ефект від за ну рен ня в неї я вже опи су ва -
ла. Спо ку си ли ся ба га то!

Зір ка ми По свя ти у Скі фи цьо го ро ку
ста ли ме га �ак ти в ні та іні ці а ти в ні ді в ча та
По лі на та Га ли на – ді в ча та бу ли пе р ши -
ми в усіх мо ж ли вих спра вах і за вдан нях.
Ін ша зі ро нь ка Оля Фе ще н ко ду же вда ло
про до в жи ла міф про гре ць ку Аф ро ді ту і
рим сь ку Ве не ру – її не ви му ше ний на ряд
із ту р с по ря джен ня бо ги ням і не сни в ся!

Пе ред це ре мо ні єю По свя ти та ве че -
рею бу ли ве се лі іг ри, ку пан ня, Ві та лій
Оле к са н д ро вич зняв ма с ку Ха ро на і став
ін шим бо гом, який вті лю вав мрії – ка тав
на бай да р ці ве чі р ньою рі ч кою, ди ву вав
про фе сій но й по ети ч но вла с ною по езі єю
про ту ри с ти ч ні ма н д рі в ки Укра ї ною – не -
пе ре ве р ше но!

Да лі бу ла вла с не По свя та! Тут іні ці а -
ція від бу ла ся на рі в ні че с ті та гі д но с ті:
хто хо тів ста ти за га ль но ви зна ним Скі -
фом, отри ма ти та ке по че с не зван ня, за -
ра ди яко го при був на ос т рів і пе ре йшов
усі по пе ре дні зма ган ня, му сив пе ре жи ти
мить га нь би – об ма щен ня ке т чу пом� гі р -
чи цею, ці лу ю чи со ки ру! До б ре, що пе ре -
жи ли! Мо ло д ці, Скі фи! Тіль ки то ді ми
отри ма ли тро фей – гли ня ні ме да лі з ем -
б ле мою клу бу. І ро бив їх не хто ін ший, як
май с тер гон ча р ної спра ви Сер гій Спа -
сьо нов... Впе в не на, що цей ска рб� па -
м’ять те пер при кра шає осе лю ко ж но го
по свя че но го Скі фа. 

Ду же дру ж ньою бу ла ве чі р ня тра пе за,
що пе ре йш ла в зна йом с т во но во ви с вя -
че них Скі фів з ко ле га ми, у пі с ні під гі та ру
та со пі л ку, у ба лак, ду ше в ний та до в гий.
Най ви т ри ва лі ші го во ри ли� спі ва ли� ча ю -
ва ли до тре тіх пів нів, під ки да ю чи дро ва
до во г ню, по гля да ю чи раз у раз то на по -
вний мі сяць, що від би ва в ся у дзе р ка ль -
ній, те м ній гла ді во ди, то в ту ман, що все
гу с ті шав, сте ли в ся над по лем , а над ра -
нок, опо вив на ме ти.

Маю зі зна ти ся, по да ру н ком бу ла ка ва
з пря но ща ми! Це та ка ек зо ти ка на при -
ро ді! Оля Фе ще н ко при го ща ла бол га р -
сь ким хлі бом – не менш ек зо ти ч но! «Ні
па ш те ту!» � та кою ду м кою за кін чи в ся
остан ній пе ре кус, бо тіль ки ця суб ста н -
ція в бля ша н ках і за ли ши ла ся пі с ля свя -
та. 

Дя кую, Скі фи! Дя кую, Са ш ко! Дя кую,
Оле же! Дя кую, Сер гію! Дя кую, Ві та лію
Оле к са н д ро ви чу! Дя кую, Ді ма, Дякую
Оля і всім, хто тво рив це свя то! 

Оль га ХО МЕ ТА.

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

Ма н д рiв ка
в ми ну ле

Ñê³  ôè ó Ì³  ô³
Я обі цяю лю би ти при ро ду, ми ти ча ш ку пі с ля се бе в Клу бі, в скла д ний

мо мент під ста ви ти пле че своє му то ва ри шу, бе ре г ти при ро ду, бу ти ак ти в -
ним у Скі фах, під спі ву ва ти, на віть як що не зна ти му слів, ве с ти здо ро вий

спо сіб жит тя, ви ко ри с то ву ва ти тіль ки лю бов, як зброю, та лю би ти Укра ї ну!
Сла ва Укра ї ні!

Кля т ва Скі фів
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А на то лій Ми хай ло вич Колот на ро -
ди в ся 28 жо в т ня 1950 ро ку в се лі
Пле те ний Та ш лик, що на Кі ро во -

гра д щи ні. Пі с ля отри ман ня ате с та ту
зрі ло с ті у че р в ні 1967 ро ку всту пив до
Ки їв сь ко го ін сти ту ту на род но го го с по -
дар с т ва на спе ці а ль ність «Е ко но мі ка
про ми с ло во с ті». Пе р ший ви ро б ни чий
до свід роз по ча в ся, ко ли пі с ля отри ман -
ня ви щої осві ти Мі ні с тер с т во ра діо про -
ми с ло во с ті СРСР  на пра ви ло йо го в Ки -
їв сь кий фі лі ал Центру з на у ко вої ор га ні -
за ції пра ці та управ лін ня, що ба зу ва в ся
на те ри то рії Ки їв сь ко го НВО ім. С.П. Ко -
ро льо ва. На пе р вин ній по са ді ін же не ра
від ді лу на у ко вої ор га ні за ції пра ці та
управ лін ня він від пра цю вав ли ше 7 мі -
ся ців, пі с ля чо го йо го бу ло пе ре ве де но
на по са ду стар шо го ін же не ра. Слу ж ба в
ар мії роз по ча ла ся на ве с ні 1972 ро ку і
три ва ла рік. 

Отри ман ня ви ро б ни чо го до сві ду бу -
ло про до в же но на по пе ре дньо му мі с ці
ро бо ти на по са ді стар шо го ін же не ра у
від ді лі тех ні ч но го но р му ван ня пра ці. За -
га лом на ви ро б ни ц т ві А. М . Ко лот від -
пра цю вав бли зь ко 18 ро ків, по слі до в но
за йма ю чи по са ди аж до на ча ль ни ка від -
ді лен ня еко но мі ки пра ці.

На всіх по са дах він пра цю вав сум лін -
но, тво р чо, ча с то був іні ці а то ром ух ва -
лю ван ня не ста н да р т них рі шень. Ці л ком
за ко но мі р но, що та ке ста в лен ня до
пра ці, ви со кі ре зуль та ти ма ють бу ти
від по ві д но ви на го ро джен ні. За га лом за
пе рі од ро бо ти в ЦНО ПУ А. М . Ко лот здо -
був по над 80 ви на го род (по дяк, пре мій,
гра мот, ди п ло мів, по че с них гра мот).
Близько 20 ви на го род до да ло ся за пе -
рі од ро бо ти в КНУ ім. Т.Ше в че н ка та
КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.

У 1974�1978 рр. без від ри ву від ви ро -
б ни ц т ва прой шов ас пі ра нт сь ку під го то -
в ку на ка фе д рі еко но мі ки пра ці Ки їв сь -
ко го ін сти ту ту на род но го го с по дар с т ва.
Під ке рі в ни ц т вом про фе со ра
В.М. Данюка під го ту вав і в 1979р. у Мо -
с ков сь ко му дер жа в но му уні вер си те ті
іме ні М.В. Ло мо но со ва за хи с тив ка н ди -
дат сь ку ди се р та цію на те му «До с лі -
джен ня пи тань оці н ки і пла но мі р но го
під ви щен ня рі в ня ор га ні за ції пра ці». 

По ве р нен ня до аль ма� ма тер від бу -
ло ся пер шо го ве ре с ня 1992 ро ку, ко ли
йо му за про по ну ва ли по са ду до це н та на
ка фе д рі управ лін ня тру до ви ми ре сур -
са ми Ки їв сь ко го дер жа в но го еко но мі ч -
но го уні вер си те ту (в ми ну ло му – КІНГ).
З 1995 ро ку на ка зом ре к то ра Ана то -
лій Ми хай ло вич Ко лот був при зна че -
ний за сту п ни ком за ві ду ва ча ка фе д -
ри., а на по ча т ку 2001 р. – за сту п ни -
ком про ре к то ра� ди ре к то ром на у ко -
во� ме то ди ч но го центру. Да лі йо го за
кон ку р сом об ра но на по са ду про фе -
со ра ка фе д ри управ лін ня тру до ви ми
ре сур са ми, а з 2003 ро ку він очо лив
ка фе д ру, яка то ді отри ма ла но ву на -
зву «ка фе д ра управ лін ня пе р со на -
лом». Цьо го ж ро ку            А.М. Ко лот
був пе ре ве де ний на по са ду про ре к -
то ра з на у ко во� пе да го гі ч ної ро бо ти.
Ре к тор уні вер си те ту А.Ф. Павленко де -
ле гу вав йо му ряд ва ж ли вих по в но ва -
жень: ор га ні за ція і на у ко во� ме то ди ч не
за без пе чен ня під го то в ки ба ка ла в рів;
ко ор ди на ція ро бо ти ви да в ни ц т ва; ко -
ор ди на ція ро бо ти бі б лі о те ки; ке рі в ни ц -
т во на вча ль но� ме то ди ч ним від ді лом.
За ак ти в ної уча с ті А.М. Ко ло та у сти с лі
те р мі ни в уні вер си те ті бу ло ство ре но
ни з ку ду же ак ту а ль них і ва ж ли вих до ку -

ме н тів, які уно р мо ву ють, ре г ла ме н ту -
ють ба га то скла д них пи тань ор га ні за ції
під го то в ки фа хі в ців 

Сьо го дні Ана то лій Ми хай ло вич Ко лот
є од ні єю з най більш по ва ж них по са до -
вих осіб уні вер си те ту, а для всіх чле нів
ка фе д ри управ лін ня пе р со на лом та
еко но мі ки пра ці є вчи те лем та на ста в -
ни ком.

Уні ка ль ною осо б ли ві с тю Ана то лія
Ми хай ло ви ча Ко ло та є смак до на у ки,
до слі д ни ць кої ді я ль но с ті, який про яви -
в ся в ньо го ще в да ле ко му 1974 р., ко ли
всту пив в ас пі ра н ту ру. В 1998 ро ці він
ус пі ш но за хи с тив до к тор сь ку ди се р та -
цію на те му «О р га ні за цій но� еко но мі ч -
ний ме ха нізм ре гу лю ван ня за ро бі т ної
пла ти і шля хи йо го вдо с ко на лен ня».
А. М . Ко лот не по ри ває з на у кою, не зва -
жа ю чи на ве ли ку за йня тість на по са дах,
які йо му до во ди лось обі йма ти. Він ке -
рує на у ко вою ро бо тою сту де н тів, ас пі -
ра н тів, до к то ра н тів, які по тре бу ють ува -
ги та му д рих на ста нов.

На у ко вий до ро бок А. М . Ко ло та ве ли -
че з ний. Са мо стій но і в спів ав то р с т ві він
на пи сав і опу б лі ку вав мо но гра фії: Си с -
те ма об ра зо ва ния в про цес се из ме не -
ний – Мінськ, 1996; Опла та пра ці на під -
при єм с т ві: ор га ні за ція та вдо с ко на лен -
ня – Ки їв, 1997; Стра те гії еко но мі ч но го
роз ви т ку в умо вах гло ба лі за ції – Ки їв,
2001; Со ці а ль но� тру до ві від но си ни: те -
о рія і прак ти ка ре гу лю ван ня – Ки їв,
2003; Со ці а ль на без пе ка: те о рія та
укра ї н сь ка прак ти ка – Ки їв, 2006; Эко -
но ми ка и ор га ни за ция тру да – Ха р ків,
2007; До слі джен ня про блем опла ти
пра ці: по рі в ня ль ний ана ліз (Укра ї на та
кра ї ни ЄС) – Ки їв, 2008; Гло ба ль на еко -
но мі ка ХХІ сто літ тя: люд сь кий ви мір –
Ки їв, 2009; Со ці а ль но� тру до ва сфе ра:
стан від но син, но ві ви кли ки, те н де н ції
роз ви т ку – Ки їв, 2010; Со ці а лі за ція від -
но син у сфе рі пра ці в кон текс ті стій ко го
роз ви т ку – Ки їв, 2010.

Йо го пе ру на ле жить ба га то на у ко вих
ста тей у фа хо вих ви дан нях, опу б лі ко ва -
них до по ві дей на на у ко вих кон фе ре н ці -
ях. За га лом він є ав то ром по над 270 на -
у ко вих та на вча ль но� ме то ди ч них
праць.

Ана то лій Ми хай ло вич Ко лот за сну -
вав і роз ви ває на ка фе д рі на у ко ву шко -
лу з со ці а ль но� тру до вих від но син та со -
ці а ль но го пар т нер с т ва. Тіль ки за
2007�2009 ро ки під йо го ке рі в ни ц т вом
ви ко на но дер жа в но� бю дже т них тем –
3; ви ко на но тем, які фі нан со ва ні за ра -
ху нок вла с них ко ш тів уні вер си те ту – 2;
опу б лі ко ва но на у ко вих ро біт та на вча -
ль но� ме то ди ч них праць – 508, в то му
чи с лі: мо но гра фій – 14; ста тей – 268;
тез ви сту пів на кон фе ре н ці ях – 201; під -
ру ч ни ків та на вча ль них по сі б ни ків з гри -
фом Мін ос ві ти Укра ї ни – 21; участь у
кон фе ре н ці ях, сим по зі у мах, се мі на рах
– 344; під го то в ле но до по ві д них за пи -
сок, про по зи цій, ін ших ма те рі а лів на -
пра в ле них в ор га ні за ції та уста но ви –
36; за хи ще но ка н ди дат сь ких ди се р та -
цій – 13.

Він є чле ном спе ці а лі зо ва ної вче ної
ра ди Д26.006.04, чле ном екс пе р т ної
ра ди Ви щої ате с та цій ної ко мі сії Укра ї ни
з про блем еко но мі ч них транс фо р ма -
цій, між на ро д но го та ре гі о на ль но го
роз ви т ку (еко но мі ч ні на у ки), а та кож
чле ном ре да к цій них ко ле гій жу р на лів:
«У к ра ї на: ас пе к ти пра ці», «Де мо г ра фія
та со ці а ль на по лі ти ка», «Зай ня тість та
ри нок пра ці», «Мі ж на ро д на еко но мі ч на
по лі ти ка».

Ви зна ч ні за слу ги А. М . Ко ло та пе ред
Укра ї ною в га лу зі під го то в ки ви со ко ква -
лі фі ко ва них фа хі в ців� еко но мі с тів і на у -
ко во� пе да го гі ч них ка д рів, на у ко вих до -
слі джень, роз ви т ку но р ма ти в но� пра во -
вої ба зи со ці а ль но� тру до вих від но син
оці не но на ле ж ним чи ном на дер жа в но -
му рі в ні. Ука зом Пре зи де н та Укра ї ни від
26 тра в ня 2006 р. № 578/2006 до к то ру
еко но мі ч них, про фе со ру Ана то лію Ми -
хай ло ви чу Ко ло ту при сво є но по че с не
зван ня За слу же ний ді яч на у ки і тех ні ки
Укра ї ни.

Ректорат і колектив кафедри
управління персоналом та

економіки праці.

ВІТАЄМО

ÏÐÀ Öß ÄËß ÓÊÐÀ ̄ ÍÈ
До 60�річ чя  Ана то лія  Ми хай ло ви ча Ко ло та 

Шановна Ларисо Миколаївно від
усього серця вітаємо з нагоди ювілею
і щиро зичимо людського щастя,
міцного здоров’я, незгасимої енергії,
життєвих гараздів, творчого
натхнення та наснаги в роботі!

На ка фе д рі об лі ку, ана лі зу та ау ди ту в АПК Ла ри са Ми ко -
ла ї в на Тро хи ме н ко, пра цює до це н том по над 30 ро ків.

За йма ю чи стій ку жит тє ву та гро ма дян сь ку по зи цію, пе ре -
по в не на оп ти мі з мом та ін те ре сом до жит тя у всіх йо го про -
явах  Ла ри са Ми ко ла ї в на, є взірцем ін те лі ге н т но с ті, жит тє -
лю б но с ті, ак ти в но с ті, то ле ра н т но с ті, са мо іро ні ї. За час ро -
бо ти в уні вер си те ті Лариса Миколаївна ви ко ну ва ла чимало
гро мад сь кіх до ру чень, зо к ре ма бу ла чле ном ме то ди ч ної ра -
ди університету та фа ку ль те ту еко но мі ки АПК, очо лю ва ла
фа ку ль тет сь кий клуб «Кру го зір», обиралась до складу пра в -
лін ня клу бу «До ро га ми до пре кра с но го», вхо ди ла до ме то ди -
ч ної ра ди му зею КНЕУ, є за сту п ни ком го ло ви міської гро -
мад сь кої ор га ні за ції «Пу ш кін сь ке то ва ри с т во».

Ла ри са Ми ко ла ї в на про во дить іс то ри ко� до ку ме н та ль не
до слі джен ня жит тє во го шля ху ге не ра ла К.М.Де ре в’я н ка,
який ві до бра зи ла у кни зі «Ле ге н да р ний ге не рал» та аль ма на -
сі «Ко се нів сь кий ме ри ді ан». Во на ство ри ла  гро мад сь ку ор -
га ні за цію «То ва ри с т во від ро джен ня Ба ть кі в щи ни ге не ра ла
К.М.Де ре в’я н ка «Дзвін», ре зуль та том ро бо ти яко го  ста ло
від крит тя Му зею па м’я ті се ла, це р к ви Пре свя тої Бо го ро ди ці
та Ме мо рі а ль но го му зею легендарного ге не ра ла у се лі Ко -
се ні в ка Уман сь ко го ра йо ну Чер ка сь кої об ла с ті.

За сум лін ну пра цю Ла ри са Ми ко ла ї в на Тро хи ме н ко на го -

ро дже на ме да ля ми «За
до бле с т ный труд»,
«Ве те ран пра ці», зна -
ком «Ві д мін ник осві ти
Укра ї ни», має по дя ку
від Ки їв сь ко го мі сь ко го
го ло ви, їй при сво є но
зван ня за слу же но го
пра ців ни ка КНЕ У.

Ювілярка – до сві д че -
ний та ла но ви тий фа хі -
вець, до б ро со ві с ний
пра ців ник, на дій ний ко -
ле га, спра ве д ли вий
кри тик, ві р ний друг. Та
перш за все, во на –
чуй на ма ту ся та лю б ля -
ча ба бу ся, яка ви ро с ти -
ла двох си нів, до по ма -
гає у ви хо ван ні ше с ти
ону ків.
Жу ра в ли ним клю чем від лі та ють лі та,
Си ви на за срі б ли ла вже скро ні.
Тіль ки в се р ці у Ва шім та ж стру на зо ло та,
Те ж те п ло не зга си ме в до ло нях.
Хай ка ли но вий кущ за цві те у дво рі,
Со ло в’ї за ще бе чуть грай ли во,
Хай  ще до в го Вам сяє со н це в го рі,
Хай жит тя бу де до в ге й ща с ли ве.

З по ва гою, ко ле к тив  ка фе д ри об лі ку, ана лі зу
та ау ди ту в АПК.

З прекрасним ювілеєм

Ли с то пад – чу до вий мі сяць осе ні,
який асо ці ю єть ся з ба р ви с то� ко -
льо ро ви ми пей за жа ми, ла гі д ни -

ми про ме ня ми остан ньо го лі т ньо го те -
п ла, не за бу т ні ми зо ре па да ми і очі ку -
ван ням пер шо го сні гу. В ці дні свя т кує
своє 60�ти річ чя де кан фа ку ль те ту еко -
но мі ки аг ра р но го– про ми с ло во го ком -
пле к су, за ві ду вач ка фе д ри об лі ку, ана -
лі зу та ау ди ту в АПК Ми хай ло Ми ко ла -
йо вич Ко цу па т рий, який має за пле чи -
ма більш ніж 30 ро ків на у ко во� пе да го -
гі ч но го ста жу в на шо му уні вер си те ті.

А все по чи на ло ся з не ве ли ко го ма -
льо в ни чо го се ла Де м ки Дра бів сь ко го
ра йо ну Чер ка сь кої об ла с ті де на ро ди -
в ся та про вів ди тин с т во Ми хай ло Ми -
ко ла йо вич. Пе р ші сім ро ків шкі ль ної
осві ти ста ли мі ц ним пла ц да р мом в
осві тян сь ко му роз ви т ку юві ля ра. Да лі
був Ко пи чин сь кий  тех ні кум бу х га л тер -
сь ко го об лі ку на Те р но пі ль щи ні, ро бо -

та еко но мі с том� фі на н си с том Чер во -
но ар мій сь кої пта хо фа б ри ки Ха р ків сь -
кої об ла с ті, слу ж ба в ла вах Ра дян сь кої
ар мії на Жи то ми р щи ні.

В 1971 ро ці від бу ло ся пе р ше зна -
йом с т во Ми хай ла Ми ко ла йо ви ча з Ки -
їв сь ким ін сти ту том на род но го го с по -
дар с т ва ім. Д.С.Ко ро т че н ка. Ще бу ду -
чи сту де н том, він брав ак ти в ну участь
в гро мад сь кий ро бо ті, пра цю вав в сту -
де нт сь ких бу ді ве ль них за го нах, був
об ра ний чле ном ко мі те ту ком со мо лу
ін сти ту ту. За ак ти в ну участь у гро мад -
сь кій ро бо ті та на вчан ні оде р жу вав
сти пе н дію іме ні В.І . Ле ні на. Пі с ля отри -
ман ня ди п ло му з від зна кою був на пра -
в ле ний на по са ду го ло вно го бу х га л те -
ра Укр п ле мо б’є д нан ня Мі ні с тер с т ва
сіль сь ко го го с по дар с т ва Укра ї ни, де
за крі пив на бу ті в ін сти ту ті знан ня та
на був но вих прак ти ч них на ви ків.

Про те вже че рез чо ти ри ро ки до ля
зно ву зве ла юві ля ра з на шим уні вер -
си те том – він всту пив до ас пі ра н ту ри
на ка фе д ру еко но мі ки і ор га ні за ції
сіль сь ко го го с по дар с т ва. З цьо го ча су,
прой шо в ши шлях від ас пі ра н та до де -
ка на фа ку ль те ту еко но мі ки АПК та за -
ві ду ю чо го ка фе д ри об лі ку, ана лі зу та
ау ди ту в АПК, він дав «пу ті в ку в жит тя»
ба га тьом сту де н там, ас пі ра н там та до -
к то ра н там.

Сьо го дні Ми хай ла Ми ко ла йо ви ча
зна ють в еко но мі ч ній на у ці як ав то ра
по над 200 на у ко вих праць і на вча ль -
но� ме то ди ч них роз ро бок, бли зь ко 20
під ру ч ни ків, на вча ль них по сі б ни ків та
бро шур. Йо го на у ко ві до слі джен ня
при свя че ні про бле мам транс фо р ма ції
бу х га л тер сь ко го об лі ку в Укра ї ні, він є
чле ном Ме то до ло гі ч ної ра ди  бу х га л -
тер сь ко го об лі ку Мі ні с тер с т ва фі нан -
сів Укра ї ни і Ме то ди ч ної ра ди з пи тань
об лі ку та фі нан сів аг ро про ми с ло во го

ви ро б ни ц т ва Мі ні с тер с т ва аг ра р ної
по лі ти ки Укра ї ни.

Зна ють юві ля ра ко ле ги та сту де н ти
як чу до во го фа хі в ця з бу х га л тер сь ко го
об лі ку, чуй ну, до б ро зи ч ли ву та вві ч ли -
ву лю ди ну, яка зав жди дасть по ра ду,
до по мо же сло вом у ви рі шен ні про бле -
ми. То му про юві ля ра мо ж на по чу ти
ли ше те п лі сло ва вдя ч но с ті та ша ни.

Ба жа є мо Вам здо ро в’я чи с тої во ди
в кри ни ці зо ло тій, до б ра і ща с тя, зе м -
них ще благ, крім то го тво р чих зле тів
та щи ро с ті ко лег й сту де н тів.

Жит тя не мі ря ють ро ка ми,
Бо не для цьо го тре ба жить.
А ти ми до б ри ми ді ла ми,
Які вда ло ся за ве р шить.

І ті ро ки, що за пле ча ми,
То це вже прой де на є путь,
Увін ча ні ти ми сте ж ка ми,
Які ні ко ли не за буть.

А по пе ре ду но ві спра ви
Окре с лю ють на сту п ний крок.
За ра ди по сту пу, не сла ви
Бо в цім жит тя про с тий урок.

То му не тре ба огля да тись
На прой де ний жит тє вий шлях.
А тре ба в во за за пря га тись
І то ру ва ти по ді лах.

При йми, ша но в ний, по бра ти ме,
Наш щи рий, до зе м ний уклін.
Збе ри ся си ла ми сво ї ми
І на би рай но вий роз гін.

Хай Бог до дасть то бі ще си ли
У осві тян с т ві до в го буть.
Ці ни ли щоб те бе, лю би ли,
Бо це свя тий і ві р ний путь.

Ко ле к тив фа ку ль те ту
еко но мі ки аг ра р но�

про ми с ло во го ком пле к су

Ба зи ле вич Ма рія Дми т рі в на, аси с тент ка фе д ри ін фо р ма ти -
ки;

Ба р мак Ана то лій Пе т ро вич, на ча ль ник від ді лу ТЗНП на вча ль -
но го центру;

Бо я рі н це ва На та лія Ві к то рі в на, бу х га л тер 1�ої ка те го рії бу х -
га л те рії;

Ві зір Ва ле рій Бо ри со вич, охо ро нець слу ж би охо ро ни;
Го луб Лю д ми ла Оле к са н д рі в на, за ві ду вач се к то ром бі б лі о -

те ки;
Ді че с кул Те тя на Дми т рі в на, швей цар ФСК «Е ко но міст»;
Де ре в’я н ко Те тя на Ми ко ла ї в на, до цент ка фе д ри фі ло со фії;
Іще н ко Лю д ми ла Ми хай лі в на, бу х га л тер 2�ої ка те го рії бу х -

га л те рії;
Ко к ша ро ва Сві т ла на Ми хай лі в на, ста р ший ви кла дач ка фе д -

ри фі нан сів;

Ко лот Ана то лій Ми хай ло вич, про ре к тор з на у ко во� пе да го гі -
ч ної ро бо ти;

Ко но ва ле н ко Те тя на Оле к са н д рі в на, за ві ду вач від ді лом бі б -
лі о те ки;

По лі щук Оль га По та пі в на, га р де ро б ни ця ФСК «Е ко но міст»;
Ре ме нюк Сер гій Гри го ро вич, охо ро нець слу ж би охо ро -

ни;
Се ме но вич Та ма ра Сер гі ї в на, бі б лі о те кар 1�ої ка те го рії бі б -

лі о те ки;
Тро хи ме н ко Ла ри са Ми ко ла ї в на, ста р ший ви кла дач ка фе д -

ри об лі ку, ана лі зу та ау ди ту в АПК;
Хи мич Ві ра Дми т рі в на, при би ра ль ни ця го с по дар сь ко го від -

ді лу ко р пу су №7;
Шла пак Ва ле н ти на Іва ні в на, ста р ший ви кла дач ка фе д ри ні -

ме ць кої мо ви;
Ша мо ва Іри на Ві к то рі в на, до цент ка фе д ри ба н ків сь кої спра -

ви;
Ше в чук Те тя на Бо ри сі в на, бу х га л тер 1�ої ка те го рії Центру

ма гі с тер сь кої під го то в ки.

СТЕ Ж КА МИ ДО ЮВІ ЛЕ Ю…

Жовтнева благодать

Ш а н о в н и й  А н а т о л і ю  М и х а й л о в и ч у  
щ и р о  в і т а є м о  В а с  і з  ю в і л е є м ,  

б а ж а є м о  м і ц н о г о  з д о р о в ’ я ,  
д о в г и х  р о к і в  щ а с л и в о г о  ж и т т я ,  

н о в и х  з в е р ш е н ь  н а  н и в і  о с в і т и  і  н а у к и .


