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Ім’я твоє невідоме, подвиг твій безсмертний 
До дня Великої Перемоги

9 травня – День Перемоги, Слави, Пам’яті. Це день Пам’яті загиблих, але не переможених. Це день Слави, до якого жоден гро-
мадянин  не має морального права залишатися байдужим. Немає жодної родини, яка не загубила б у цій війні когось з рідних чи близь-
ких. Це свято, яке водночас поєднує в собі урочистість й скорботу. Минуло довгих 69 років з того самого дня, коли радянські люди,
зібравши в кулак всю свою волю, силу і віру перемогли шаленого ворога. Перемогли ціною понад 27 мільйонів людських життів, які
стали жертвами в ім’я божевільної ідеї запаленого мозку.

Жорстокі випробування в роки війни випали й на долю нашого університету, тоді фінансово-економічного інституту. Близько
400 студентів і викладачів (із загального числа 700 студентів і 45 викладачів) добровільно пішли на фронт, частина брали участь у
будівництві оборонних споруд в районі Золочева Харківської області. Тих, хто не підлягав призову до армії, евакуювали в Ташкент mа
Іркутськ для проходження навчання.

Багато викладачів і студентів КФЕІ вписали свої імена в золоту книгу перемоги у Великій Вітчизняній війні. У боях під Москвою
героїчно загинув, закривши своїм тілом амбразуру ворожого дзоту, студент Левченко. Від рядового солдата до командира дивізії –
такий бойовий шлях студента Галата. Його дивізія пройшла від Сталінграда до Берліна, брала безпосередню участь у штурмі рейхс-
канцелярії. На Балтійському флоті воював студент Ткаченко, який у повоєнні роки став контр-адміралом. Під час окупації Києва
підпільну організацію «Смерть німецьким окупантам» очолював вихованець інституту, відомий підполковник Г. Ф. Кочубей.
Тернистими дорогами війни з її початку і до перемоги пройшов у складі танкових частин випускник інституту І. В. Мухін. Після
війни він працював доцентом кафедри фінансів.

У повоєнні роки колектив інституту поповнився багатьма фронтовиками. Всього в різні роки працювало 140 учасників бойових
дій. І зараз продовжують трудитися в університеті 17 ветеранів війни.

Любов до рідної землі, повага до ветеранів Великої Вітчизняної війни – ось що об’єднувало і об’єднує різні покоління. І чим далі йде
в історію переможний 1945 рік, тим сильніше ми усвідомлюємо велич подвигу покоління переможців, які вирішили долю не лише
нашої країни, а й усього людства.

Зі святом Перемоги, дорогі ветерани! Низький уклін всім учасникам Великої Вітчизняної і трудівникам тилу, Вічна слава й
пам’ять загиблим! 

Рада ветеранів університету
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Слово Кобзареве

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО ЄДНАЄ НАСУКРАЇНСЬКЕ СЛОВО ЄДНАЄ НАС

Мова як суспільне явище здатна виконува-
ти, крім своєї комунікативної функції,  ще й
кумулятивну (історико-культурну), сутність
якої полягає в тому, що вона здатна зберігати
все те, що виробила нація за всю свою історію
в духовній сфері. Завдяки саме цій  функції в
мові знаходять своє відображення матеріальні
умови життєдіяльності етнічного колективу,
його морально-етичні та естетичні принципи,
звичаї та традиції, вірування тощо. Усе це
називають «національна культура». О Гончар
писав: «Мова – це всі глибинні пласти духов-
ного життя народу, його історична пам’ять,
найцінніше надбання віків». Саме мова під-
тримує усвідомлення національної єдності
українського народу, любов до Батьківщини й
пошану до себе.

Історичний досвід більшості європейських
народів свідчить про те, що мова як важливий
показник національної ідентичності була й
залишається об’єктом державної підтримки та
регулювання. Державна мова виступає соці-
ально-психологічним фактором, який сприяє
духовному й соціально-політичному єднанню
людей.

Вивчення української мови в економічному
університеті тісно пов’язане із сьогоднішньою
загальною тенденцією гуманізації освіти,
сприяючи більш повному розвитку особистос-
ті. Маємо добру правову основу – ст.10
Конституції України. Вища освіта має забез-
печувати належний рівень мовної культури
спеціалістів будь-якого профілю. В універси-
теті розширено можливості для всебічного
розкриття здібностей студентів, розвитку їх

творчого мислення: викладачі проводять кон-
ференції, олімпіади з української мови та літе-
ратури, літературні вечори тощо. 

Щороку в березневі дні все прогресивне
людство вшановує Генія і Пророка, який став
символом України – Тараса Григоровича
Шевченка. Шевченкові поезії будуть актуаль-
ними завжди, адже написані людиною, яка

поєднувала в собі геніальність і простоту вод-
ночас, і не помітити великої любові поета до
України просто неможливо, бо вона справж-
ня, чиста, не лукава. Т. Г. Шевченко свій
основний обов’язок, своє історичне завдання
бачив у духовному відродженні українського
народу, а воно йде через збереження історич-
ної пам’яті та української мови. Тільки за цієї
умови зберігається нація, утверджується україн-
ська держава. 

Поезія – це голос душі людської. Той, хто
чує його, здатний піднятися до вершин духу,
згуртувати націю, об’єднати людство. У берез-
ні цього року студенти факультету управління

персоналом та маркетингу Київського націо-
нального економічного університету 
ім. В. Гетьмана провели шевченківські читан-
ня «Величне слово Кобзаря», присвячені 
200-літтю від дня народження Т. Г. Шевченка.
Упродовж шевченківських читань було згада-
но весь тернистий шлях життя Кобзаря, було
переспівано та продекламовано  його вірші.
На нашу думку, читати Т. Шевченка необхід-
но не тільки в березневі та травневі дні, але
щодня: коли потрібна порада чи розрада, коли
є зневіра або шукаєш натхнення. Шевченко
залишив нам свої неоціненні духовні надбан-
ня – твори й світлу добру пам’ять про себе. Він
пробуджував любов до своєї Батьківщини,
кликав сильних на подвиги, вселяв надію і
віру. Ми повинні завжди пам’ятати про генія
українського народу. 

22 лютого в Київському національному еко-
номічному університеті ім. В. Гетьмана було
проведено І етап олімпіади з української мови
та літератури, де брали участь 46 студентів із
різних факультетів. Учасникам олімпіади було
запропоновано 10 завдань з лексики, фразео-
логії, граматики, а також редагування ділових
документів, кросворди та ін. Під час оціню-
вання викладачі враховували не лише рівень
засвоєння мовних знань (правила орфоепії,
орфографії, морфології тощо), а й уміння опе-
рувати цими знаннями. Друга частина 
конкурсної роботи – це написання твору-роз-
думу на тему «Лист до Т. Г. Шевченка».

Призери олімпіади:
І місце – Червона Аліна Олегівна, студентка

кредитно-економічного факультету (1 група);
ІІ місце – Галаган Ліна Володимирівна, сту-

дентка фінансово-економічного факультету
(6 група);

ІІІ місце – Марченко Анна Володимирівна,
студентка кредитно-економічного факульте-
ту, (1 група).

8-9 квітня Аліна Червона брала участь у ІІ

етапі олімпіади з української мови та літерату-
ри, яка відбулася в Харківському національно-
му педагогічному університеті ім. Г. Сковоро-
ди. В олімпіаді в Харкові брали участь студен-
ти з усіх регіонів України. Конкурсні завдання
були різних типів: редагування, переклад,
читання й аналіз тексту, завдання на лексичні,
орфографічні та граматичні норми. Студентам
було запропоновано написати твір на тему:
«Щастя не в тім, щоб мати свободу, а в тім,
щоб боротися за неї не так словом, як ділом»
(П. Загребельний). Ці мовно-літературні зма-
гання збагатили студентів досвідом, познайо-
мили з однодумцями, а багатьом дали можли-
вість уперше відвідати прекрасне місто Харків,
яке, як відомо, пов’язане з творчістю багатьох
українських письменників. У Харківському
колегіумі працював на посаді вчителя поезії 
Г. Сковорода, який видав зб. «Байки
Харківські»; біля Харкова, у с. Основа, наро-
дився український прозаїк, драматург, заснов-
ник художньої прози Г. Квітка-Основ’яненко;
у Харкові у 20-х роках ХХ ст. В. Еллан-
Блакитний працював редактором газети «Вісті
ВУЦВК»; сучасний український письменник
С. Жадан (літературне угрупування «Червона
Фіра») закінчив Харківський національний
педагогічний університет ім. Г. Сковороди та
ін.

Олімпіада є інструментом миру й дружби.
Як відомо, мешканці Еллади, коли чули звіст-
ку про Олімпіаду, зобов’язані були припинити
війни один з одним, і люди з усіх куточків
грецького світу стікалися до місця проведення
змагань. Тому ми маємо надію, що наші мовні
змагання об’єднають Україну, українське
слово згуртує народ, і не буде поділу між
Заходом і Сходом, Україна буде єдина.

В. Р. Товстенко,  
доцент кафедри української мови та

літератури, кандидат філологічних наук 

Мові належить активна роль у культурі та пізнанні. Найголовніші її функції –
комунікативна (засіб спілкування) і когнітивна (засіб мислення та
пізнання). Мова є унікальною здатністю людини, що відрізняє її від будь-яких
інших живих істот. Вона є найважливішим засобом формування та існування
знань людини про світ. Тільки той, хто засвоює мовну культуру в усій її
багатогранності, може стати творцем мовних цінностей і найповніше
виявити себе в будь-якій галузі суспільної діяльності. 

Вітаємо переможців всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціаль-
ності «БАНКІВСЬКА СПРАВА»!

Нещодавно пройшов ІІ етап Всеукраїнської студентської олім-
піади з напряму підготовки «Фінанси та кредит» / спеціальності
«Банківська справа» на базі Харківського інституту банківської
справи Університету банківської справи Національного банку
України. В олімпіаді взяли участь студенти вищих навчальних
закладів ІІІ-IV рівнів акредитації з усіх куточків України. 

Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана представляли студенти кредитно-економічного
факультету: Юлія Стрільчук, студентка 1-ї групи 4-го курсу, та
Валентина Лисенок, студентка 5-го курсу, які продемонстрували
високий рівень фахової підготовки. 

Завдання олімпіади були сформовані відповідно до програм
нормативних навчальних дисциплін, таких як  «Гроші та кредит»,
«Банківські операції», «Центральний банк та грошово-кредитна
політика», «Аналіз банківської діяльності», «Фінансовий менедж-
мент у банку», а також Законів України та нормативно-правових
актів Національного банку України, що регулюють банківську
діяльність. 

Програмою олімпіади було передбачено проведення бліц-тур-
ніру, тестування в програмній оболонці Moodle, розв’язання
письмового проблемно-дискусійного завдання, аналітико-розра-
хункової задачі та розв’язання кейсу. 

За результатами олімпіади Юлії Стрільчук було присвоєно 
ІІ місце та нагороджено дипломом ІІ ступеня, Валентину Лисенок
нагороджено сертифікатом учасника олімпіади за високі знання в
області банківської справи. Студентів було нагороджено сертифі-
катами на участь у роботі літньої школи «Для переможців всеук-
раїнських конкурсів студентських наукових робіт і олімпіад, а
також для переможців міжнародних наукових конкурсів», яку
проводить Університет банківської справи Національного банку
України.

З привітанням учасників олімпіади виступила доктор еконо-
мічних наук, професор, голова галузевої конкурсної комісії, рек-
тор Університету банківської справи Національного банку
України Т. С. Смовженко та побажала учасникам і переможцям
олімпіади подальших успіхів на науковій ниві, творчих здобутків,
високих досягнень у професійній сфері  та нових перемог.

Д. Боднар, Р. Батащук, Д. Рапопорт, 
студенти 3-го курсу КНЕУ

В середині квітня в стінах нашого університету
відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з
французької мови серед студентів вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, де
французька мова не є спеціальністю. 

Ініціатором олімпіади виступили Французько-Український інститут
менеджменту та кафедра іноземних мов факультету міжнародної еко-
номіки і менеджменту КНЕУ.

Олімпіада за тематикою «Молодь і соціально-економічні виклики
сьогодення України» проводилася за підтримки Посольства Франції в
Україні. 

На святковому відкритті олімпіади із вітаннями до знавців фран-
цузької мови  звернулися науковці, члени оргкомітету з організації та
проведення олімпіади. Зокрема, з привітальними промовами виступи-
ли пан Жіль Мамець — аташе з питань університетського і наукового
співробітництва, директор французько-українського центру універси-
тетського і наукового співробітництва, О. І. Олексюк  — проректор з
науково-педагогічної роботи КНЕУ, І. Л. Решетнікова — директор
Французько-Українського інституту менеджменту КНЕУ, В. І.  Круків-
ський — радник з питань мовної підготовки студентів Французько-
Українського інституту менеджменту КНЕУ. Кожен з них побажав
юним франкомовним студентам подальшого підкорення вершин, твор-
чих успіхів та самореалізації.

Вражаючим є те, що після великої перерви в проведенні подібних
заходів, у цьому році участь в олімпіаді взяли близько тридцяти студен-
тів із Донецької, Житомирської, Київської, Дніпропетровської,
Одеської, Полтавської, Львівської, Сумської і Чернівецької областей.

В рамках тематики олімпіади «Молодь України і соціально-еконо-
мічні виклики сьогодення» колективом Французько-Українського
інституту менеджменту спільно з викладачами кафедри іноземних мов
факультету міжнародної економіки і менеджменту КНЕУ В. Є. Турча-
ніновою, Л. С. Шпильківською, В. І. Круківським було проведено
круглий стіл французькою мовою, присвячений проблемам молоді на
ринку праці. Тематика виявилася актуальною, запрошені гості з заці-
кавленням заслухали доповіді студентів КНЕУ, брали участь в обгово-
ренні, дискусії.

Урочисте закриття та церемонія нагородження переможців інтелек-
туальних випробувань відбулися в ошатному конференц-залі само-
врядного (автономного) дослідницького ВНЗ «КНЕУ імені Вадима
Гетьмана». Присутні під шквал овацій відзначили здобутки усіх учас-
ників та привітали лауреатів.

Серед студентів 1-2 курсів переможцями стали: І місце – Л. В. Дру-
жиніна  (Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана); ІІ місце – Ю. Ю. Котова (Національний медичний
університет імені Олександра Богомольця); ІІІ місце – О. С. Устимен-

ко (Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана).

Серед студентів 3-4 курсів: І місце – Б. І. Літовченко (Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана); 
ІІ місце – К. В.  Якушева (Донецький технічний університет); ІІІ місце –
О. М. Панько (Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана).

Перше та друге місця серед студентів 5-6 курсів посіли відповідно:
Д. О. Качан (Криворізький національний університет) та М. К. Шеве-
льова (Житомирський державний університет імені Івана Франка).

Всеукраїнська олімпіада пройшла на високому рівні. До її організації
і проведення були залучені провідні фахівці з викладання французької
мови Київського національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана, Донецького національного технічного університету,
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця,
Львівського національного аграрного університету, Національного уні-
верситету Державної податкової служби України, Київського націо-
нального торговельно-економічного університету, Дипломатичної ака-
демії України при МЗС України, Криворізького національного універ-
ситету, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди, Дніпропетровського національного університету
імені О. Гончара.

Організатори ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з французької мови
висловлюють щиру подяку усім учасниками олімпіади, особам, які їх
супроводжували та підтримували, а також усім гостям проведеного
заходу та сподіваються на нову зустріч наступного року.

І. Л. Решетнікова, директор Французько-Українського 
інституту менеджменту    

ССВВ ЯЯ ТТОО  ФФРРААННКК ООФФООННІІ ЇЇ   ВВ  СС ТТ ІІННААХХ   ККННЕЕ УУ
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Справи профспілкові

У  2013 році комісія з питань правового та соці-
ального захисту студентів та аспірантів  ППОСА
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» працювала
дуже активно та досягла значних результатів, посіла
перші та призові місця в багатьох конкурсах, рей-
тингах не тільки на рівні міста, а й країни, поміж всіх
навчальних закладів. Зусиллями голови комісії
Любові Гусак комісія працювала не тільки під час
навчального року, а й навіть на канікулах. Студенти
нашого вузу  брали участь у громадському та соці-
ально-правовому житті країни. 

У лютому минулого року відбулась поїздка до
Черкаського обласного будинку дитини, де вихову-
ються 120 дітей віком від 2-х місяців до 4-х років.
Зусиллями студентів, активістів, викладачів та всіх
співробітників було зібрано багато необхідних
речей, побутової хімії, засобів особистої гігієни,
іграшок для діток. Протягом трьох тижнів двері 
профкому були відкриті для усіх небайдужих, усіх,
хто хотів долучитися до доброї справи. Також за
кошти мецената закуплено санчата, карнавальні
костюми та багато іншого. Для цієї поїздки, на про-
хання профкому, було виділено автобус від універ-
ситету, яким було відвезено всі зібрані речі до будин-
ку дитини.

Дуже приємно говорити про те, що наші справи
підтримує вірний друг, волонтер та щиросердечний
меценат – голова Богданівської сільської ради
Київської області Вишгородського району
Савиченко Тетяна Іванівна. Вже протягом трьох
років за підтримки Тетяни Іванівни ми мали змогу
допомагати і робити більше добрих справ. 

Уже чотири роки поспіль наші студенти активно
беруть участь в щорічному  Всеукраїнському дитячо-
му фольклорному фестивалі «Орелі», який організо-
вує Український центр народної культури «Музей
Івана Гончара». Фестиваль проходить щорічно у
травні на території музею Івана Гончара, вперше
фестиваль у 2010 році перемістився у Пирогів.
Абсолютно безкоштовно для дітей, батьків і всіх охо-
чих фестиваль «Орелі» представляє дитячі фоль-
клорні групи із різних куточків України, представ-
ників творчих студій та шкіл мистецтв, народних
майстрів, фольклористів, психологів, екологів тощо.
Мета фестивалю – впровадження найкращих здо-
бутків української етнопедагогіки в сучасний вихов-
ний простір. Голова комісії з питань правового та

соціального захисту університету своїм прикладом
показує і залучає студентів до волонтерства на фес-
тивалі. В минулому році Любов була визнана кра-
щим волонтером за час проведення  фестивалю та за
відданість, якість роботи керівництво фестивалю
подало її кандидатуру на національний конкурс
«Кращий волонтер України».

Третій рік наш університет є активним учасником
роботи  Всеукраїнського благодійного фонду «Серце
до серця». «Серце до серця» – благодійна акція

Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до
серця», що проходить кожного року, починаючи з
2006 р., навесні. Метою акції є збір коштів для заку-
півлі обладнання для дитячих медичних закладів
держави. Завдяки закупленому обладнанню вже
надано допомогу дітям, що мають вади зі слухом та
зором, недоношеним новонародженим дітям, а
також дітям, хворим на цукровий діабет.

На базі вузу створений штаб волонтерів, а також
проводиться  щорічний благодійний аукціон поба-
чень «Серце до серця». В 2013 році на прикладі

нашого благодійного аукціону було створено подібні
аукціони по вузах столиці та інших містах країни,
головним куратором проекту була голова комісії
нашого профкому Любов Гусак. Також 16 квітня
2013 року було проведено благодійний концерт для
збору коштів, присвячений акції.

За підсумками акції «Серце до серця» силами
профспілкових активістів КНЕУ, студентів, викла-
дачів та випускників було зібрано 46 107 гривень, ми
стали лідерами не тільки поміж усіх університетів
країни – нашому вузу вдалося зібрати більшу суму,
аніж деяким областям держави. Також уже другий
рік Люба Гусак стає кращим волонтером за підсум-
ками акції. Два роки поспіль нею була зібрана сума в
10 002 гривні. Згідно зі звітом фонду, за підсумками
акції 2013 року в столиці було зібрано 175 343,06 гри-

вень; з цієї суми силами
нашого університету в скарб-
ничку фонду було покладено
56 109 гривень. За підсумками
акції  в  Київ було закуплено: 

�� Слухові апарати дитячі
(Quatum 6HP/ Max E Spm/
Max E Sp) – 36 шт.;

�� Сучасна дитяча отола-
рингоскопічна камера – 
2 шт.;

��Ендоскоп дитячий, опти-
ка прямого бачення.  0, 30,70
діам. 4.мм – 6 шт.;

��Ендоскоп дитячий, опти-
ка прямого бачення.  0,30,70
діам. 2.7 мм – 6 шт.;

��Ендоскоп дитячий, опти-
ка прямого бачення. довж. 
8 см – 2 шт.;

��Освітлювач портативний
для діджитал камери – 2 шт.

14 лютого 2014 року відбу-
лося офіційне, урочисте вру-
чення обладнання дітям.

У червні відбулося наго-
родження Національного конкурсу «Кращий волон-
тер України»  за підтримки Кабінету Міністрів
України та посольства Швеції в Україні, де голова
комісії з питань правового та соціального захисту
Любов Гусак з 200 кращих волонтерів  посіла друге
місце.

Склавши останні іспити студенти нашого вузу
вирушили на шостий міжнародний еко-культурний
фестиваль Трипільське коло 2013 «Вода». Завдання
фестивалю – пробудити живий інтерес до історичної
спадщини, зокрема, трипільської культури, запро-

понувати альтернативні способи організації відпо-
чинку для сім’ї та молоді, відродити й інтегрувати в
сучасний світ різноманітні етнічні традиції, поєд-
нуючи їх з елементами сучасних досягнень в галузях
культури, освіти, виробництва, менеджменту та
інших сфер життя людини. Фестиваль об’єднує в
собі оздоровчі, спортивні, музичні, екологічні,
освітні, виставкові та інші культурно-розважальні та
культурно-просвітницькі програми в стилі «етно».

Вже чотири роки поспіль активісти профкому
студентів та аспірантів КНЕУ є активними волонте-
рами фестивалю, також два роки голова комісії з
питань соціального та правового захисту Любов
Гусак є членом оргкомітету фестивалю та координа-
тором майданчику «Територія кохання», де прово-
диться багато цікавих заходів, які допомагають в
спілкуванні людей одне з одним.

Цікаве волонтерське літо продовжилось запро-
шенням в серпні 2013 року кращих активістів акції
«Серце до серця» України в Польщу на  19-й фести-
валь подяки волонтерам Woodstok Poland.

П’ятого грудня у Міжнародний день волонтера від-
булась прес-конференція до старту Національного кон-
курсу «Кращий волонтер року 2013», де Любов Гусак
була запрошена як призер минулорічного конкурсу та
розповідала про важливість волонтерства у її житті.

З 18 грудня стартувала нова благодійна акція по
збору речей для Товариства «Червоного Хреста»
Вишгородського району Київської області. Протя-
гом трьох місяців в профкомі проводився збір речей
для людей, які потрапили в складні життєві ситуації.
До цієї акції долучилася велика кількість небайду-
жих людей, яким ми дуже вдячні!

Першого березня відбулася благодійна поїздка до
Бориспільського притулку для тварин. Профспілко-
вими активістами та всіма небайдужими були зібра-
ні кошти та необхідні речі, продукти харчування для
тварин тощо.

Отже, як бачимо, за цей рік спільними зусиллями
було зроблено велику кількість добрих справ. Голова
профкому КНЕУ Ольга Чабанюк від щирого серця
дякує голові комісії з питань соціального та правово-
го захисту Любові Гусак, а також усій команді цієї
комісії, а особливо: Анастасії Бабич, Надії
Пеньковій, Юлії Фесенко та Марії Калінкіній, а
також усім вам, тим, хто допомагав та долучався до
заходів, проведених цією комісією. Чекаємо на вашу
підтримку в наступних проектах.

P.S. Пам’ятайте, що чим більше ми віддаємо, тим
більше отримуємо взамін!!! 

ППОСА КНЕУ

З приходом весни, сповненої натхнення та ідей, хочеться згадати все, що було
зроблено, всю кропітку працю, всі добрі справи та ті, яким покладений
початок, щоб зарядитись енергією на наступні звершення та працювати з
ще більшим успіхом.

СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЯК 
ОЗНАКА ЯКОСТІ РОБОТИ ПРОФКОМУ

Зі вступним словом виступив голова ЦК Профспілки працівників
освіти і науки України Георгій Труханов, який акцентував увагу на
актуальних питаннях сьогодення, а саме: на якості вищої освіти та
викладацького складу, умовах для навчання і проживання студентів,
можливості проходження студентської практики не лише в Україні, але
й за її межами, удосконаленні нормативно-правової бази тощо.

У зустрічі взяли участь проректор з науково-педагогічної роботи
КНЕУ Олексій Олексюк, заступник Голови
Профспілки Сергій Романюк, голова секції вищої
школи ЦК Профспілки працівників освіти і науки,
голова профкому Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка Володимир Цвих, голова
Київської міської організації Профспілки працівників
освіти і науки України Олександр Яцунь.

Виступаючи перед присутніми, проректор з науко-
во-педагогічної роботи КНЕУ Олексій Олексюк ска-
зав: «Наш університет з часів свого заснування завжди
підтримував профспілки. Наразі ми схвалюємо ініціа-
тиву щодо прозорості доведення інформації про стан
вишів. Хотілося б, щоб хвилюючі питання у рамках
всієї системи освіти були вирішені у відкритій та про-
зорій дискусії, яка базуватиметься на взаємовигідних
рішеннях».

Під час розмови з лідерами студентських профкомів
Інна Совсун зазначила, що раніше викладачі жодним
чином не були залучені до процесу творення освітньої
політики, що є помилковим. Адже вони мають долуча-
тися до цього процесу. «На даний момент важливим
етапом діяльності Міністерства освіти є зменшення
загальної звітності в системі освіти. Дуже часто у
вищих навчальних закладах найважливішим у роботі

викладача стає питання правильного написання ним звіту, а не сам
процес викладання. Тому ми працюємо над тим, щоб цю звітність
зменшити і перевести в електронний документообіг, що значно полег-
шить життя викладачів», – сказала замміністра. Також вона зауважила:
«Ми можемо економити на чому завгодно, але не на викладачах, вчите-
лях, вихователях і студентах. Це та позиція, на якій ми стоїмо».

Актуальним питанням, яке піднімали голови студентських профко-

мів, стало питання обсягу державного замовлення у вищих навчальних
закладах. Таким чином, Інна Совсун прокоментувала, що наразі вони
зменшуватися не будуть.

Під час зустрічі важливу роль було відведено проблемі доступу до
публічної інформації. Так, всі накази міністерства, які друкуються,
будуть опубліковані на сайті. Важливо відзначити, що на сайті МОНу у
розділі «Публічна інформація» запрацював у тестовому режимі підроз-
діл «Відкрита бухгалтерія», де подано інформацію щодо розподілу кош-
тів. Те ж саме планується зробити з вищими навчальними закладами,
щоб було чітко видно, хто і скільки отримує коштів.

У ході дискусії голова Київської міської Профспілки Олександр
Яцунь висловив своє бачення щодо освітніх проблем. «Більшість
питань, які піднімалися і зараз піднімаються, будуть вирішені як тільки
запрацює новий закон про «Вищу освіту». Щодо казначейства, то за
ним залишаються обов’язкові платежі: комуналка, зарплата, стипендії.
Всі зароблені університетом кошти йдуть на комерційні рахунки уні-
верситету, і трудовий колектив буде вирішувати, як їх розподіляти: на
студмістечко, житло для молодих викладачів чи інфраструктуру і сту-
дентські табори. Друге питання – вибори ректора. Все вирішує конфе-
ренція. Зараз міністр має зобов’язання підписати контракт з тим ректо-
ром, якого обирають на конференції», – сказав Олександр Яцунь.

Важливою у його виступі стала пропозиція створити постійно дію-
чий освітянський національний круглий стіл, в якому були б представ-
ники не лише Профспілки і Міністерства освіти, але й Міністерства
фінансів, депутатів Верховної Ради України й інших громадських орга-
нізацій. Метою такого круглого столу стане адекватне розуміння ситуа-
ції у студентських, вчительських і викладацьких колективах на заході,
сході, півдні і півночі країни.

Це була одна з перших зустрічей представників нового Міністерства
освіти з керівниками студентських профкомів навчальних закладів усіх
регіонів України. Надалі планується проводити такі зустрічі, щоб вчас-
но вирішувати актуальні проблеми, які виникатимуть у викладацьких
та студентських колективах вищих навчальних закладів.

Прес-служба КМОППОіНУ

На початку квітня на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
відбулася робоча зустріч голів студентських профкомів навчальних закладів усіх регіонів України з
першим заступником Міністра освіти і науки України Інною Совсун.

ПРОФСПІЛКА І МОН ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
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Конференція
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Ад ре са: м. Ки їв, пр�т Пе ре мо ги 54/1, КНЕУ, оф. 141, тел/факс: 456�06�08, тел. 456�05�66, 
www.kneu�job.com.ua,  e�mail: dc2011@ukr.net

«ПЕРСПЕКТИВА»

Більшість провідних компаній вже стали постійними учасниками Ярмарку вакансій «День кар’єри 2014» та партне-
рами в інших проектах (презентації, навчальні лекції, тренінги, студентські конференції, ділові ігри). Це такі, як EY,
PWC, KPMG, Deloitte, BOSCH, GlobalBilgi, Nestle, Unilever, 3M, Smart Group, JTI, ПроКредит Банк, Філіп Морріс
Україна, Лореаль Україна, Сан ІнБев Україна, МETRO. Також у заході вперше взяли участь такі компанії, як Данон
Україна та УкрСиббанк. Інформаційними спонсорами традиційно виступили Кадровик України, Работа и учеба, Avizo.

В рамках діяльності Центру зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива» впер-
ше було проведено «Конкурс резюме». Переможців було оголошено  під час урочистої частини, присвяченої початку
Ярмарку вакансій «День кар’єри 2014», а їхні резюме надруковано в інформаційному каталозі. 

Всі студенти нашого університету були заздалегідь проінформовані про «День кар’єри 2014», тому 16 квітня до кон-
ференц-залу завітали студенти практично всіх курсів і всіх спеціальностей. Вони мали змогу ознайомитися з діяльніс-
тю представлених організацій, отримати інформацію про наявні вакансії, програми стажування та практики, з перших
вуст дізнатися про необхідні вміння та навички потенційного працівника, довідатися про перспективи кар’єрного зрос-
ту тощо.

Біля кожного стенду шикувалися черги студентів, які бажали отримати інформацію про працевлаштування в обраній
компанії, на місці заповнювали анкети й подавали свої резюме, сподіваючись найближчим часом знайти бажану робо-
ту. 

Слід зазначити, що випускники, працевлаштовані за сприяння Центру «Перспектива», повертаються до університе-
ту вже в якості роботодавців. Колектив Центру зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів
«Перспектива» вдячний всім за високу оцінку студентів та випускників КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Центр зв’язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива»

ДДЕЕ НН ЬЬ   КК АА РР’’ЄЄРРИИ  22 0011 44
Шановні друзі, партнери, студенти та
випускники!
День кар’єри – це традиційний щорічний захід, що
має на меті допомогти студентам і випускникам
нашого університету знайти гідну роботу, а
роботодавцям – надати можливість знайти
інноваційних спеціалістів серед студентської
молоді. З огляду на події в нашій країні, приємно
відмітити, що Ярмарок вакансій «День кар’єри
2014» організовано і проведено, без жодних змін, на
тому ж високому рівні і в тому ж масштабі, що й в
попередні роки. Також традиційним було і місце
проведення – конференц-зал центрального корпусу
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана». 

Десятого квітня у конференц-залі головного
корпусу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана відбулося
офіційне відкриття конференції з подальшими
доповідями та виступами її учасників. Відкрив
конференцію урочистим привітанням перший
проректор з науково-педагогічної та наукової
роботи КНЕУ, доктор економічних наук, профе-
сор Д. Г. Лук’яненко. З привітальним словом від
імені кафедри страхування КНЕУ – організатора
конференції – виступила завідувач кафедри стра-
хування, доктор економічних наук, професор 
О. О. Гаманкова.

Актуальні доповіді, присвячені подоланню
кризових явищ на страховому ринку, зробили: 

� Член Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, М. А. Поляков;

� Член Національної комісії, що здійснює дер-

жавне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, В. П. Левченко;

� Голова Ради Ліги страхових організацій
України О. Ф. Філонюк;

� Генеральний директор Української федера-
ції убезпечення Г. М. Третьякова;

� Генеральний директор Моторного (транс-
портного) страхового бюро України  Н. В. Гуди-
ма;

� Директор групи страхових компаній
«Іллічівська» Ю. П. Гришан;

� Голова Правління-президент ПАТ «СК
«Скайд» В. М. Стецюк;

� Заступник Голови правління АСК «ІНГО
Україна» І. П. Філіпенко;

� Голова Ради Федерації страхових посередни-
ків України І. А. Габідулін;

� Професор кафедри економічної теорії

Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, доктор економічних наук 
Л. В. Нечипорук;

� Начальник департаменту інформаційного
забезпечення, аналізу та методології страхування
Моторного (транспортного) страхового бюро
України О. В. Машаро;

� Заступник Голови Ради Ліги страхових орга-
нізацій України О. М. Залєтов та інші учасники.

Другий день конференції, 11 квітня, був при-
свячений студентській науці. Більше як 30 сту-
дентів фінансово-економічного факультету, в
тому числі студенти магістерської програми
«Страховий менеджмент», взяли участь в обгово-
ренні актуальних проблем страхування. Відкрили
роботу студентської секції декан фінансово-еко-

номічного факультету професор В. К. Хлівний та
завідувач кафедри страхування професор 
О. О. Гаманкова. На конференції були присутні і
оцінювали доповіді студентів викладачі кафедри
страхування та представники страхових компаній
«АХА Страхування» (А. Гакало, 
К. Федорова), «PZU Україна»» (В. Кушніренко),
«Скайд» (В. Тронц).

Вітаємо переможців  студентської секції кон-
ференції, якими стали:  

� І. О. Добиш, V курс ФЕФ;
� Ю.П. Константінова, ІV курс ФЕФ;
� А. А. Саркісян, ІV курс ФЕФ.                
Переможці студентської секції конференції

отримали подарунки від страхової компанії «АХА
Страхування». Окремо за оригінальні доповіді
були нагороджені Т. О. Білеуш, ІV курс ФЕФ, і 
Є. Д. Іванова, V курс ФЕФ. 

Кафедра страхування КНЕУ щиро дякує за
спонсорську допомогу у проведенні ІІ Міжнарод-
ної науково-практичної конференції «Страховий
ринок України в умовах фінансової глобалізації»
страховим компаніям: «АХА Страхування» 
(А. І. Перетяжко); «PZU Україна» (М. Шишко),
«Київський страховий дім» (Я. Подолянко), а
також Видавничому дому «Україна Бізнес» 
(М. М. Степанов-Бачинський).

Оргкомітет конференції

Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізаціїСтраховий ринок України в умовах фінансової глобалізації
ІІ Міжнародна науково- практична конференціяІІ Міжнародна науково- практична конференція

В Київському національному економічному університеті 10-11 квітня
відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Страховий ринок
України в умовах фінансової глобалізації». Конференція зібрала  понад 150
учасників з України, Росії, Білорусі, Польщі, в тому числі представників
державних органів, вищих навчальних закладів, страхового бізнесу, засобів
масової інформації. Українська наука була представлена ученими з усіх
регіонів України: Києва, Львова, Луганська, Хмельницького, Харкова, Сум та
інших міст. В конференції взяли участь більшість вітчизняних докторів наук,
яким присуджено цей ступінь за дослідження в галузі страхування.
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Освітні технології

Готуємо майбутнє Туга

Наша друга група складалася з 21 особи різного віку, переважно середнього. Метою тре-
нінгу було довести до нас інноваційні методи при викладанні економічних дисциплін. А
значну частину слухачів становили викладачі кафедр іноземних мов і фізкультури, які взага-
лі не мають справи з лекціями. Тому перша наша зустріч була трохи напруженою. Усі
незнайомі. І не зовсім зрозуміло, навіщо це нам.

Та майстерність наших викладачів (термін «тренер» ми все ж таки більш пов’язуємо зі
спортом) вже дуже швидко залучила нас до активної роботи, як це й передбачають тренінги.
Слухачі, що регулярно відвідували тренінги, стали колективом однодумців, які жваво і заці-
кавлено відпрацьовували усі запропоновані питання.

Ми, як і наші студенти, дуже уважно відслідковували свої бали. Завжди пропонували пра-
цювати без перерви, щоб раніше закінчити. А розходилися набагато пізніше фінального
дзвоника, бо розпочиналися такі дискусії, що усі забували про «закінчити раніше».

Увесь кістяк нашої групи заробив достатню кількість балів, щоб на цьому і зупинитися.
Але, як люди відповідальні, ми вирішили створити спільний проект у вигляді інсценізації.

Нам ще не хотілося просто так розлучатися. Під час роботи над проектом наш колектив зміц-
нів ще більше. Працювати було легко, навіть радісно.

Дуже хочеться сказати слова щирої подяки усім викладачам кафедри, які працювали з
нами. Вони виявили до нас терпіння, розуміння і повагу. Особлива наша вдячність коорди-
натору нашого тренінгу Ганні Миколаївні Романовій, яка тісно спілкувалася з нами впро-
довж чотирьох місяців і особливо під час вибору і підготовки проекту у вигляді інсценізації.

Т. М. Артюх, О. В. Чуб, 
В. Ю. Яровенко, 

слухачі тренінгу для викладачів

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Будь-яка згадка про якісь курси, ФПК, тренінги, лекції, як
правило, викликає у нас упередження. Навіть коли нам
хочеться про щось дізнатися, ми звертаємося до літератури
або Інтернету. Хіба хочеш – мусиш. Цього навчального року і
нам запропонували підвищити кваліфікацію. На наше щастя,
з’явилася можливість зробити це у рідному університеті,
оскільки кафедра педагогіки та психології запровадила
тренінг для викладачів «Технології інноваційного навчання в
економічному університеті».

Наприкінці  лютого – на початку березня
відбулася зустріч в м. Нижній Новгород за
проектом Tempus BUSEEG-RU-UA, яка була
організована Віденським економічним
університетом та Нижегородським
державним університетом ім. Н. І. Лобачев-
ського.

З 26 лютого по 2 березня відбувся Кваліфікаційний
семінар і координаційна нарада в м. Нижній Новгород
(Російська Федерація) в рамках проекту ЄС Tempus
544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES
(BUSEEG-RU-UA) «Набуття професійних і підприєм-
ницьких навичок за допомогою виховання підприєм-
ницького духу та консультації підприємців-початків-
ців».

Разом з проектною командою Київського національ-
ного економічного університету імені Вадима Гетьмана
у зустрічі взяли участь учасники з Віденського еконо-
мічного університету, Університету Констанца,
Університету Д’єра, Нижегородського державного уні-
верситету ім. Н. І. Лобачевського, Нижегородського
інституту розвитку освіти, Алтайського державного
технічного університету ім. І. І. Ползунова,
Алтайського крайового інституту підвищення кваліфі-
кації працівників освіти, Московського державного
університету геодезії і картографії, Петрозаводського
державного університету, Чернігівського державного
інституту економіки і управління, Національного тех-
нічного університету «Харківський політехнічний
інститут», Прикарпатського національного університе-
ту ім. В. Стефаника.

Цілі Кваліфікаційного семінару і координаційної
наради: 

��обговорення навчального плану і програми підви-
щення кваліфікації в робочих групах; 

��узгодження робочого і календарного плану проекту.
Учасники зустрічі виступали з інформацією про свої

навчальні заклади та попередній досвід реалізації про-
ектів Темпус, а також брали участь у обговоренні клю-
чових аспектів реалізації проекту ЕС Tempus BUSEEG-
RU-UA.

Активну участь у реалізації проекту бере кафедра
управління персоналом та економіки праці та Інститут
соціально-трудових відносин ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана». Від кафедри управління персона-
лом та економіки праці участь у Кваліфікаційному
семінарі і координаційній нараді взяли В. М. Петюх, 
Т. Г. Кицак та О. Г. Брінцева, від кафедри економіки
підприємства участь взяла Г. О. Швиданенко, від
Київського економічного коледжу КНЕУ – 
В. І. Марушевська. 

З інформацією про навчальні плани виступили 
В. М. Петюх, Г. О. Швиданенко, В. І. Марушевська. 

Довідка. Метою проекту ЕС Tempus BUSEEG-RU-
UA є розробка та впровадження концепції безперерв-
ної освіти (Lifelong Learning) в Росії і Україні з метою
стимулювання професійних і підприємницьких нави-
чок за допомогою виховання підприємницького духу та
консультації підприємців-початківців на базі універси-
тетів, технікумів і коледжів за підтримки центрів підви-
щення кваліфікації працівників освіти, регіональних
торгово-промислових палат (ТПП) і Міністерств освіти.

В. М. Петюх, 
заступник завідувача 

кафедри управління персоналом та
економіки праці

О. Г. Брінцева, 
фахівець з моніторингу соціально-трудової

сфери Інституту СТВ

ПП II Д ЕГД ЕГ II ДОЮ ДОЮ TEMPUS:TEMPUS:
КвалКвал ii фф ii кацкац ii йний йний 

семсем ii нар нар ii координацкоординац ii йна нарадайна нарада

ПАМ’ЯТІ ПОБРАТИМА

Четвертого квітня на 86-му році життя перестало битися серце
В’ячеслава Станіславовича Лічкевіча, колишнього старшого
інспектора спецвідділу КНЕУ, інваліда війни, людини доброї, чуй-
ної, працьовитої.

Більше 25 років В’ячеслав Станіславович віддав службі в
Збройних Силах. Його працьовитість і ратні справи були відзначе-
ні багатьма урядовими нагородами.

З 1978 по 1998 рік В’ячеслав Станіславович працював у
Київському національному економічному університеті. За час
спільної роботи ми знали його як працьовитого, старанного, з роз-
виненим почуттям відповідальності за доручену справу, вірного і
надійного товариша.

Світла пам’ять В’ячеслава Станіславовича назавжди залишиться
в серцях усіх, хто його знав, хто працював з ним.

Рада ветеранів університету
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ППООЗЗААННААВВЧЧААЛЛЬЬННИИЙЙ  ЧЧААСС

В той же час, вуз має цікавити не лише
навчальна, наукова та практична складова про-
цесу навчання. Важливе значення набуває і
питання виховання студентської молоді,
оскільки лише у тісній взаємодії у процесі осві-
ти самого навчання та виховання держава та
суспільство може отримати принципового,
високоморального та високоякісного спеціа-
ліста у тій чи іншій сфері.

Виховання слід розглядати як складний і
багатогранний процес формування особистос-
ті, де основною метою виступає всебічний гар-
монійний розвиток особистості.

Навчально-виховна робота у вузі має перед-
бачати формування у студента певних якостей
відповідно до вимог морального, розумового,
трудового, фізичного й естетичного виховання.

Питанню навчально-виховної роботи на
юридичному факультеті ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана» приділяється особлива
увага. Можна сказати, що на факультеті
навчання і виховання – це органічно єдиний
процес формування професійних і громадян-
ських якостей фахівця, що має на меті
підготовку високоосвічених спеціалістів
з глибокою національною та патріотич-
ною свідомістю, широкою правовою,
мовною, морально-етичною культурою,
почуттям господарської відповідальнос-
ті та ініціативи, сучасним економічним
мисленням. Формування студента як
носія української культури, інтелігента,
високопрофесійного фахівця та патріота
України є головним завданням виховної
роботи на факультеті, а відтак – обов’яз-
ком кожного викладача та співробітни-
ка. Сучасний студент у майбутньому –
патріот своєї країни, соціально-активна
особистість, вихована на традиціях
поваги до людини, людської гідності, до
батьків та своєї Батьківщини.
Запорукою цього є, насамперед, усві-
домлення викладачем факультету себе
не стільки педагогом – «ретранслято-
ром» певних наукових знань, а вченим-дослід-
ником, для якого важливішим є вміння не
стільки давати відповіді, скільки розставити
акценти на проблемних питаннях, спонукаючи
студента до мислення, самостійного пошуку
відповіді. Педагогічна творчість та майстер-
ність викладачів факультету – це не стільки
результат реалізації засвоєних ними новітніх
освітніх технологій, скільки вияв їх моральної
та інтелектуальної культури, їх бажання та
спроможності бачити в особі студента свого
помічника та майбутнього колегу.

Вищезазначені засади були покладені в
основу системи виховної роботи на юридично-
му факультеті, провідне місце у якій займає
інститут кураторства, що діє на факультеті з
1999 року з 1-го по 5-й курс. Функціонування
даного інституту базується на положеннях
законів України «Про освіту» від 23 травня 
1991 р., «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р.,
а також положенні «Про організацію навчаль-
ного процесу у вищих навчальних закладах»,
затвердженого наказом Міністерства освіти
України від 2 червня 1993 р., положенні про
куратора академічної групи, затвердженого
наказом ректора КНЕУ ім. В. Гетьмана від 
14 травня 2007 р. та положенні «Про кураторів-

консультантів навчальних груп, помічників
кураторів груп та кураторів-наставників курсів
юридичного факультету», затвердженого роз-
порядженням декана юридичного факультету
від 27 травня 2005 р.

Куратор-консультант академічної
групи з перших днів допомагає сту-
дентам сформувати колектив групи,
проводить як індивідуальну, так і
групову організаційно-виховну та
культурно-освітню роботу, встанов-
лює зв’язок з батьками студентів,
з’ясовує особисті проблеми студен-
тів, надає їм першу комунікативну
допомогу, здійснює педагогічний
контроль за навчальним процесом,
дотриманням студентами моральних
та етичних норм поведінки в
навчальних корпусах та гуртожит-
ках.

З самого початку запровадження
інституту кураторства Вченою
радою факультету було прийнято

рішення призначати кураторів-кон-
сультантів навчальних груп з числа
найбільш досвідчених наших колег-
викладачів. Проте, як показав
досвід, спільну мову зі студентством
також швидко знаходять й молоді
талановиті педагоги. Вони розумі-
ють внутрішній світ та потреби сту-
дента, їм ближчими та зрозуміліши-
ми є молодіжні проблеми, вони біль-
ше часу відводять на спілкування з
молоддю.

Серед методів виховної роботи
кураторів-консультантів академіч-
них груп можна виділити: проведен-
ня систематичних зборів зі студента-
ми відповідної  групи та обговорен-
ня на них питань навчально-вихов-
ного процесу, залучення колективу
групи до участі у факультетських та загально-
університетських заходах, організація та про-
ведення різноманітних екскурсій, спілкування
з батьками (листи щодо успішності) тощо. 

Обов’язок щодо організації та координації
роботи кураторів-консультантів на відповідно-
му курсі закріплені за кафедрами юридичного
факультету КНЕУ. Кафедри планують виховну

роботу серед студентів курсу, розглядають та
затверджують плани роботи кураторів-кон-
сультантів, а також контролюють їх виконан-
ня.

Кураторство на юридичному факультеті
КНЕУ є лише одним з елементів у складній
системі навчально-виховної роботи, яку про-
водить факультет у процесі підготовки юристів
господарсько-правової спеціалізації.

Зрозуміло, що навчальний процес на юри-
дичному факультеті не обмежується опануван-
ням студентами теоретичних знань, у світлі
сучасних вимог компетентність майбутніх спе-
ціалістів суттєво збагачується переддиплом-
ною практикою студентів. Зокрема, студенти

юридичного факультету ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима
Гетьмана» проходять перед-
дипломну практику на таких
базах практики, як: апарат
Верховної Ради України,
Кабінет Міністрів України,
Міністерство юстиції України,
Міністерство фінансів
України, Міністерство еконо-
мічного розвитку і торгівлі
України, Конституційний Суд
України, Верховний Суд
України, обласні та міські суди
загальної юрисдикції та госпо-

дарські суди, а також крупні підприємницькі
структури тощо. Неоцінимий практичний
досвід студенти набувають також через роботу
в юридичній клініці “Соціальна справедли-
вість”, яка з 2002 року є структурною одини-
цею юридичного факультету і спільним проек-
том з виданням «Голос України».

Керівництво юридичного факультету КНЕУ,
виховуючи нове покоління юристів-патріотів і

професіоналів, не займає позицію стороннього
спостерігача, а докладає зусиль до того, щоб
кожен випускник факультету реалізував той
величезний потенціал, що був отриманий у сті-
нах університету. Факт піклування факультету
про працевлаштування своїх випускників свід-
чить про серйозну турботу про їх долю, їх май-
бутнє, наочно демонструє ставлення керів-
ництва факультету до розуміння та розв’язання
найактуальніших проблем нашого студентства.
Так, на факультеті створена та функціонує
Рада по працевлаштуванню, яка спільно з гро-
мадською організацією «Асоціація випускни-
ків юридичного факультету ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана» сприяє забезпеченню

студентів юридичного факультету
робочими місцями після закін-
чення вузу. За роки існування
Ради було працевлаштовано біль-
ше трьохсот випускників-магіст-
рів. А випускники факультету
можуть обіймати посади юрис-
консульта підприємств, держав-
них установ та організацій, юрис-
та у сфері господарської та міжна-
родної економічної діяльності,
відповідних фахівців у правоохо-
ронних органах, інспектора
податкової служби, інспектора
митної служби, спеціаліста конт-
рольно-ревізійних органів, спе-
ціаліста органів соціального забез-
печення, інспектора якості про-
дукції, викладача права у навчаль-
них закладах, наукового співро-
бітника науково-дослідних орга-

нізацій і лабораторій, інші посади, що потребу-
ють вищої юридичної освіти.

В той же час, досвід переважної більшості
європейських країн переконливо свідчить, що
студентське самоврядування є дієвим засобом
виховання молоді у дусі кращих демократич-
них традицій. Юридичний факультет КНЕУ
має розгалужену систему студентського само-
врядування. Адже за допомогою студентських
структур, що діють на юридичному факультеті,
студенти можуть не лише захищати свої права,
свободи, а й організовувати студентське життя,
задовольняючи соціальні, культурні, еконо-
мічні та інші інтереси.

Взагалі, в Україні студентське самоврядуван-
ня є порівняно новою формою
організації студентів вищих
навчальних закладів. Фактично
його було започатковано в 2002 р.
із прийняттям Закону України
«Про вищу освіту», де передбаче-
но створення у вищих навчальних
закладах органів студентського
самоврядування, які покликані
сприяти гармонійному розвитку
особистості студента, формуван-
ню у нього навичок майбутнього
організатора, керівника. Крім
цього, на необхідності забезпе-
чення подальшого розвитку сту-
дентського самоврядування наго-
лошується і в Указі Президента
України «Про невідкладні заходи
щодо забезпечення функціону-
вання та розвитку освіти в
Україні» від 4 липня 2005 р. У

ньому зазначено, що на органи студентського
самоврядування покладено відповідальне зав-
дання щодо зміцнення демократичних засад
управління у вищих навчальних закладах.

На юридичному факультеті КНЕУ функціо-
нують такі структури, як студентське профбю-
ро та Рада факультету, у діяльності яких себе
проявляють найталановитіші, найактивніші та
орієнтовані на результат студенти. Основним

News про вуз

Освіта як цілеспрямований вид діяльності на здобуття
необхідних знань протягом певного періоду у відповідній сфері
завжди пов’язується з її кінцевим результатом: якістю та
можливістю практичного застосування здобутих знань. Саме
можливість використати здобуті знання на практиці та
заробити собі на гідне життя у майбутньому переслідує кожен
студент, вступивши до відповідного вузу.
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завданням профбюро є захист соціально-еко-
номічних прав і інтересів студентів та організа-
ція студентського дозвілля. Очолює профбюро
Голова. Відповідно, Раду факультету очолює
студентський декан. Студентське самовряду-
вання діє з метою сприяння гармонійному роз-
витку особистості студента, формування нави-
чок як організатора, так і керівника, допомоги
в опануванні знань. Комплексна система сту-
дентського самоврядування на юридичному
факультеті була розроблена та введена в дію з
вересня 2002 року.

Зважаючи на вищевикладе-
не, можна сказати, що, хоч ці
дві структури покликані вико-
нувати, з одного боку, різні
функції, з іншого – мета у них
одна – впорядкування сту-
дентського життя. Впорядку-
вання в даному контексті розу-
міємо як здійснення заходів,
спрямованих на реалізацію
прав та інтересів студентів,
організацію їхнього дозвілля,
культмасових заходів та спор-
тивних змагань, представниц-
тво інтересів студентства тощо.

Саме завдяки налагоджено-
му механізму функціонування
цих двох студентських струк-
тур та реальному механізму їх
взаємодії студентські роки і
повинні стати кращими і най-
цікавішими роками життя сьогоднішніх наших
студентів.

Студентське самоврядування, з організацій-
ної точки зору, є досить складною, але й досить
дієвою структурою. Широке коло наданих
йому повноважень створює можливість опера-
тивного вирішення повсякденних ситуацій, що
виникають у такому бурхливому та неординар-
ному студентському житті. Саме це й сприяє
забезпеченню статусу самоврядності, визначає
його як одну із основних форм самоорганізації
студентської молоді на юридичному факульте-
ті. Зокрема, створення Штабу по успішності в
межах навчально-виховної комісії студент-
ського деканату дозволяє підви-
щувати рівень відповідальності
студентів у відношенні до навчан-
ня шляхом здійснюваного моніто-
рингу відвідуваності пар та рівня
успішності.

В умовах сьогодення питання
студентського самоврядування у
вищих навчальних закладах освіти
набуває значної актуальності.
Адже студентське самоврядування
є вагомим чинником формування
у молоді навичок управління,
організаторської роботи, керів-
ництва та наполегливості. Якісна
вища освіта є показником іннова-
ційного розвитку і, зрештою, еко-
номічного процвітання держави.
А формування особистостей з
власним світоглядом та принци-
повою життєвою позицією є не
менш вагомим завданням вищої школи.

Саме органами студентського самоврядуван-
ня було зініційоване створення факультет-
ських символів: прапору, гімну та гербу. Окрім
цього, був розроблений Морально-етичний
кодекс студентів юридичного факультету
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», який
прийнято було спільним рішенням органів сту-
дентського самоврядування та вченою радою
юридичного факультету. Все це підтверджує
тезу про те, що навчання нерозривно пов’язане
з вихованням, оскільки освічена людина, в
першу чергу, повинна бути вихованою люди-
ною, що здатна працювати у команді, проявля-
ти ініціативу та захищати свої права та права
інших. За твердженням переважної більшості
студентів, що були опитані під час проведеного
анкетування органами студентського самовря-
дування, навчально-виховна робота на юри-
дичному факультеті зміцнила їх принципи за
період навчання. Щодо того, з ким (з чим)
пов’язують студенти позитивні зміни у форму-
ванні своїх життєвих позицій, то переважна
більшість пов’язує це з самовихованням протя-
гом навчання на основі принципів навчально-
виховної роботи факультету. Окрім цього,
значний вплив на процес самовиховання
здійснюють куратори і викладачі, проводячи

заходи виховного спрямування, та студенти,
що своєю позитивною поведінкою подають
приклад для інших.

Морально-етичний кодекс студента юри-
дичного факультету був прийнятий у 2009 році
з метою згуртування студентського та викла-
дацького колективу факультету навколо
загальнолюдських моральних цінностей, ідей
державності, незалежності та демократичності
України, цінностей юриста-професіонала, а
також кращих традицій університету та

факультету. Його зміст повною
мірою відповідає поставленій меті:

Стаття 1. ВИСОКА МОРАЛЬ-
НІСТЬ, ПАТРІОТИЗМ.

Стаття 2. ЛЮДЯНІСТЬ ТА
АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ.

Стаття 3. ПОТЯГ ДО ІСТИНИ,
ВИСОКИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ.

Стаття 4. САМОВДОСКОНА-
ЛЕННЯ.

Стаття 5.  ВІРНІСТЬ ТА НАДІЙ-
НІСТЬ.

Стаття 6.  ПОРЯДНІСТЬ ТА
САМОДИСЦИПЛІНА.

Стаття 7. ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЬ.

Окрему увагу на юридич-
ному факультеті КНЕУ як
одному з важливих напрямів
навчально-виховної роботи
зі студентами відведено
художній творчості, адже на
сучасному етапі становлення
державності України та роз-
будови її як незалежної,
демократичної, правової
держави національна куль-
тура виступає як духовна
сила, що консолідує націю,
виховує покоління, небайду-
же до національних ціннос-
тей. Процес відродження української культури
тісно пов’язаний з відтворенням окремих
феноменів культурного життя, переосмислен-
ням їх методологічних засад та ролі у форму-
ванні національного менталітету. 

Новому суспільству потрібні не просто
фахівці в традиційному розумінні цього слова,
а люди з новим типом мислення, люди творчі,
ініціативні. Сьогодні ми всі усвідомлюємо,
наскільки інтелектуально розвиненим і духов-
но здоровим буде наше студентство, наша

молодь, настільки багатою буде наша держава.
Молодий талант, через творчість якого транс-
формуються наша неповторна українська
самобутність, культура, традиції, історія, пови-
нен стати основою розквіту нації, її надією і
вірою у майбутнє. Економічний розвиток нації
неможливий без розвитку духовного, лише
здорова мораль може відтворити здорову еко-
номіку. 

Студентське життя не обмежується тільки
навчальним процесом. За час навчання студент

юридичного факультету повинен не
лише здобути професійні знання, а й
збагатитись духовно, вдосконалити
особисту культуру, навчитися спілкува-
тися і працювати з людьми. А тому на
юридичному факультеті функціонує
Центр художньої творчості юридичного
факультету та створені всі умови для
розвитку та підтримки будь-яких твор-
чих починань студентів та викладачів,
організовуються та проводяться різно-
манітні масові заходи, приділяється
насправді велика увага ролі художньої
творчості в організації дозвілля студен-
тів.

Окрім загальноуніверситетських
заходів, урочистостей до професійного

свята, з метою подальшого поглиб-
лення поваги і любові до надбання
культурних цінностей українського
народу та розвитку художньої твор-
чості студентів і викладачів факуль-
тету, організовуються та проводять-
ся конкурс-огляд художньої твор-
чості української пісні, музики і
танцю: 

2006 – «Все про любов, все про
кохання»;

2007 – «Таланти твої, факультете»;
2008 – «Зимовий вернісаж»;
2010 – «Весна іде – красу несе…»;

2011 – «У хвилях вічних мелодій»;
2012 – «А вже весна, а вже красна»;
2013 – «Рідна мати моя»;
2014 – «Україна – моя Батьківщина».
Активно співпрацюють викладачі та студен-

ти над підготовкою та виданням факультет-
ської газети «Правознавець». Вона є однією із
своєрідних основ об’єднання колективу. Адже
колектив факультету дбає не лише про підго-
товку відповідальних і висококваліфікованих
юристів, а й про виховання справжніх грома-

дян, патріотів нашої держави. Також важливим
напрямом роботи студентів та викладачів
можна визначити функціонування Телестудії
юридичного факультету (ЮФ-тв), за допомо-
гою якої студентам та викладачам доноситься
інформація державного, університетського та
факультетського значення.

На юридичному факультеті КНЕУ також
функціонує Клуб цікавих зустрічей. Метою
створення Клубу є забезпечення дозвілля та
культурно-освітніх потреб не лише студентів, а
й викладачів факультету; всесторонній розви-
ток різноманітних талановитих ідей, а також
об’єднання та задоволення їх професійних,
творчих та інших інтересів. Діяльність Клубу
передбачає організацію цікавих та яскравих
зустрічей з відомими політиками, народними
депутатами, юристами, діячами науки, культу-
ри і спорту. Студенти мають можливість безпо-
середнього живого спілкування із видатними
особистостями: задавати питання, обговорю-
вати актуальні проблеми сьогодення, ділитися
своїми думками та ін. Зокрема, гостями клубу
були: 2004 р. Анатолій Кирилович Кінах –
народний депутат України, Василь Васильович
Онопенко – Голова Верховного Суду України,
2005 рік. Святослав Іванович Вакарчук –
народний депутат України, український музи-

кант, вокаліст, лідер групи
«Океан Ельзи», Андрій
Анатолійович Федур – адвокат,
Юрій Анатолійович Кармазін –
народний депутат України 2,3,4
та 6 скликань, Голова Партії
захисників Вітчизни; Ніна
Митрофанівна Матвієнко –
народна артистка України,
Лауреат Державної премії УРСР
імені Т. Г. Шевченка, Герой
України; Василь Іванович
Кисіль – адвокат, Старший
партнер Адвокатського об’єд-
нання «Юридична фірма
«Василь Кісіль і Партнери»
тощо.

Керівництво юридичного
факультету знаходиться в
постійному пошуку нових ціка-
вих ідей, вдосконалення форм
роботи Клубу цікавих зустрічей,

вивчаючи інтереси як колективу студентів, так
і викладачів, намагаючись зробити їх життя
цікавим і змістовним, наповненим новими
знайомствами і враженнями, спілкуванням.

Із вступом України до Болонського процесу
більшість навчальних закладів нашої держави
поступово, не без певних труднощів, перейшла
на кредитно-модульну систему. Нові реалії
життя, бурхливий розвиток інформаційних
технологій сприяли тому, що нині студентам
доступний надзвичайно великий обсяг знань, і
завданням викладача є лише спрямування сту-
дента в потрібне русло. Крім того, сам викла-
дач теж має йти в ногу з часом. Сьогодні викла-

дач, котрий читає класичну лекцію, кон-
спект якої він підготував кілька років
тому, навряд чи зможе «втримати» аудито-
рію. Звісно, важливим питанням є й тео-
ретична підготовка майбутнього юриста,
яка залежить від змісту навчання, особис-
тості викладача та власне від прагнення
самого студента здобути ці знання. Певна
річ, це впливає на якість отриманих знань,
проте дає переваги при влаштуванні на
роботу після отримання диплому – є
практичний стаж роботи. А це кінцева
мета навчання – отримати гідне місце
роботи, на якому можна застосувати свої
знання, отримати нові вміння та навички.

Отже, керівництвом факультету вико-
ристано багато різноманітних ідей щодо
навчально-виховної роботи, що дозволяє
студенту-юристу не лише здобути юри-
дичні знання, але й вчитися їх правильно
використовувати на практиці, бути висо-

корозвиненою, високоморальною та принци-
повою людиною. І в цьому контексті освіта на
юридичному факультеті ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана», кажучи словами 
А. Ейнштейна, є тим, що залишається після
того, коли забувається те, чого навчили.

Ю. М. Рижук, заступник декана ЮФ
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З нагоди ювілею!
Вітаємо з 75-річним ювілеєм професора

Івана Терентійовича Ткаченка та бажаємо
йому міцного здоров’я, довгих років життя,
достатку і благополуччя, успіхів у роботі!

Іван Терентійович народився 11 квітня 1939
року на Київщині, закінчив Чернівецький фінансо-
вий технікум, Київський інститут народного гос-
подарства, аспірантуру при цьому інституті. В
1982 р. йому присвоєна учена ступінь кандидата
економічних наук, в 1991 р. – вчене звання доцен-

та. Працює на кафедрі з 1982 року, викладав чотири навчальні дисципліни
(бухгалтерський облік в бюджетних установах, організація бухгалтерського
обліку в бюджетних установах, звітність бюджетних установ та облік
виконання бюджету).

І. Т. Ткаченко є автором чотирьох навчальних посібників з грифом МОН:
«Звітність бюджетних організацій», «Звітність бюджетних установ»; спів-
автор посібника «Бухгалтерський облік в бюджетних установах Збройних
сил України»; збірник задач з дисципліни «Звітність бюджетних установ».

Має статус державного службовця, ветеран праці, заслужений працівник
університету. Ювіляр бере активну участь у громадському житті універси-
тету, протягом багатьох років обіймав посаду заступника голови профкому.

Колектив кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах
та економічного аналізу

Ювіляри березня

Абрамович Микола Іванович, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків служби
головного механіка;
Барикін Костянтин Дмитрович, завідувач господарства Інституту бізнес-освіти;
Бичковська Раїса Петрівна, завідувач гуртожитку №6 студмістечка;
Волков Олексій Михайлович, охоронник служби охорони;
Жукова Любов Тихонівна, старший викладач кафедри іноземної мови факультету міжнародної еко-
номіки і менеджменту;
Кривов’яз Тетяна Василівна, доцент кафедри менеджменту банківської діяльності;
Кривоносов Юрій Григорович, доцент кафедри інформаційного менеджменту;
Маковецька Тетяна Миколаївна, прибиральниця службових приміщень господарського відділу; 
Малая Катерина Василівна, прибиральниця службових приміщень гуртожитку №3 студмістечка;
Мариніч Ілля Олександрович, доцент кафедри аудиту;
Машкова Інна Миколаївна, старший викладач кафедри іноземних мов фінансово-економічного
факультету;
Пономаренко Віктор Миколайович, охоронник служби охорони;
Ткач В’ячеслав Михайлович, доцент кафедри маркетингу;
Цвєтаєва Наталія Василівна, прибиральниця службових приміщень господарського відділу;
Шимчук Тетяна Юріївна, прибиральниця службових приміщень господарського відділу.

Ювіляри квітня

Богонюк Людмила Геннадіївна, гардеробниця господарського відділу корпусу №4;
Брачун Ніна Федорівна, гардеробниця господарського відділу корпусу №5;
Дмитренко Галина Андріївна, паспортист студмістечка;
Дроздов Олексій Іванович, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустат-
кування 3-го розряду служби головного енергетика;
Заболотна Наталія Григорівна, доцент кафедри банківської справи;
Кіяшко Раїса Іванівна, комендант  гуртожитку №4 студмістечка;
Максимович Тетяна Миколаївна, провідний бібліотекар бібліотеки;
Остапенко Оксана Станіславівна, завідувач лінгафонного кабінету кафедри іноземних
мов факультету управління персоналом та маркетингу;
Панкратов Олег Михайлович, доцент кафедри регіональної економіки;
Потопаєва Галина Аркадіївна, прибиральниця службових приміщень господарського
відділу;

П’ятецька Любов Василівна, прибиральниця службових приміщень  господарського
відділу;
Романюк Тамара Павлівна, доцент кафедри економіко-математичного моделювання;
Сірош Олена Олександрівна, методист вищої категорії Навчально-методичного відді-
лу;
Соколовська Людмила Василівна, прибиральниця службових приміщень господар-
ського відділу;
Ткаченко Іван Терентійович, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних уста-
новах та економічного аналізу;
Толкунова Валентина Петрівна, прибиральниця службових приміщень гуртожитку №2
студмістечка;
Шушарін Юрій Вікторович, старший викладач кафедри вищої математики факультету
управління персоналом та маркетингу.

ББаасс кк ееттбб оолл ььнн аа
вв еесс нн аа

Вже традиційно навесні пройшли змагання з баскетболу серед профе-
сорсько-викладацького складу університету. Складна політична ситуа-
ція в країні відбилася на термінах їх проведення, але завдяки зусиллям
головного судді І. Калугіна та яскравій грі багатьох команд можна ствер-
джувати, що баскетбольне свято відбулося! Емоції вирували такі, що
згадувалася течія в сучасному американському баскетболі «Trash-talk»,
коли за допомогою слів баскетболісти намагаються позбавити суперни-
ка психологічної рівноваги.

Головними фаворитами небезпідставно вважалися команди ФЕФ та
ФМЕіМ. Проте й представники інших факультетів були налаштовані
рішуче. Зокрема, активна робота Д. Єфремова дала змогу вперше за
кілька років сформувати боєздатний колектив ФЕтаУ. Як завжди, в гар-
ному ігровому тонусі перебували обліковці та команда кредитно-еконо-
мічного факультету на чолі з М. Дибою. Змагання проводилися в одне
коло, що дає змогу описати нам найбільш яскраві баскетбольні баталії. 

Надзвичайно цікавою видалася гра між командами ОЕФ та КЕФ.
Протягом більшої частини гри лідирувала команда ОЕФ, насамперед,
через потужну гру на позиції важкого форварда В. Бурчевського та влуч-
ність з середньої дистанції А. Поплюйка. Втім, постійний пресинг зі
сторони КЕФ дався взнаки – їм вдалося перехопити ініціативу та вигра-
ти матч з різницею у кілька очок.

Найбільш напруженою в турнірі видалася гра між командами ФМЕіМ
та ФЕАПК – всупереч прогнозам, майже всю гру попереду були пред-
ставники ФЕАПК. Буквально на останній хвилині міжнародники, за
яких палко вболівали на трибунах представники прекрасної статі, заки-
нули, як виявилося пізніше, переможний м’яч. Атака ФЕАПК на остан-
ніх секундах розпочалася зі стрімкого проходу О. Єранкіна, який після
надзвичайно красивого півоту віддав передачу на В. Кузнєцова. Кидок – і
м’яч, зрадливо торкнувшись кільця, обрав переможцем ФМЕіМ.

Статус фінальної отримала гра між командами ФЕФ та ФМЕіМ,
представники якого плекали надію на реванш за минулорічну поразку.
Якщо на попередніх змаганнях фінансисти зробили ставку на атакуючі
дії, то зараз акценти було зміщено на захист. Зусиллями Б. Стеценка, 
Є. Нагорного, Д. Циплюка Ю. Скакальського, О. Булавинця команді
ФЕФ вже в перші хвилини вдалося нівелювати атакуючий порив коман-
ди ФМЕіМ, діями якої керували з лави запасних Є. Панченко та 
І. Загородній. Вдалі виходи на заміну декана ФЕФ В. Хлівного (відзна-
чився у фіналі вдалими триочковими влученнями) та А. Щербини допо-
могли нейтралізувати лідерів суперників – М. Ананьєва, В. Токаря, 
Ф. Зінченка, Ю. Руденка та С. Лихолета.

Як підсумок, чемпіонами вкотре стали представники фінансово-еко-
номічного факультету, але напруженість окремих ігор свідчить – конку-
ренція зростає!

Б. С. Стеценко, 
доцент кафедри фінансові ринки                                                        


