
��Свято 

� News про вуз

� Ми і світ

� Міжнародний 

форум

� Конференція

� Готуємо 

майбутнє

��Освітні 

технології

��Актуально

��Біля книжко-

вої полиці

��Будьте здорові

��Свідчення 

очевидця 

��Пленер

��Ювілеї

Газета  Київського національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана
№ 14—16 (1403—1405)  e�mail: eсonomist@kneu.edu.ua Вересень 2013 р.

Свято

Дорогі наші студенти і викладачі славного Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана!
Шановні батьки! Від імені та за дорученням ректорату КНЕУ дозвольте
щиро і сердечно привітати вас із нагоди Дня знань!

Мабуть, нікому не варто доводити, що 1 Вересня – це по-справжньому всенародне
свято людяності й доброти, мудрості й надії, віри і любові. Це – хвилюючий порив до
нових відкриттів, початок осяйного й нелегкого шляху до знань, наукового розуміння
й бачення навколишнього світу та нас сущих у ньому.

Сьогодні, як ніколи, зростає попит на вищу освіту, на сучасні професії, пов’язані з
новітніми наукоємними технологіями, що витребувані на ринку праці. Тому перед

вами, шановні студенти Київського національного економічного університету, постає відповідальне завдання –
сформувати насамперед свою особистість. Особистість – творчо мислячу, прагнучу пізнавати незвідане,
спроможну поставити перед собою досяжну мету і неодмінно домогтися її. 

Саме таким має бути кредо сучасного студента. Ще Чарльз Дарвін говорив так: «Навчитися можна тіль-
ки тому, що любиш». Любіть науку, любіть знання – і це вам повернеться сторицею.Геніальний український
світоч,  Іван Франко, людина, яка все життя не переставала вчитися, котра вільно володіла 14 мовами й перу
якої належали десятки геніальних літературних творів і наукових трактатів, пророче називав головними
рушійними силами суспільного прогресу – Дух, Науку, Думку й Волю. Саме це залишається надзвичайно акту-
альним і зараз – у час, коли ми розбудовуємо свою незалежну, вільну й суверенну європейську державу Україну,
якій цими днями виповнилося двадцять два роки. 

Звертаюся у цей урочистий день насамперед до першокурсників. Сьогодні ви отримали змогу навчатися в
одному з найкращих і найпрестижніших університетів України –  славному Київському національному еконо-
мічному університеті імені Вадима Гетьмана, якому цьогоріч виповнюється  107 років. Пишайтеся тим, що ви
увійшли у дружну й згуртовану університетську родину, бережіть і примножуйте її традиції й надбання. 

З усією теплотою серця висловлюю слова подяки нашим викладачам за їх щоденну напружену творчу працю.
Вітаю й батьків наших вихованців, зичу їм терпеливості й порозуміння зі своїми нащадками. 

Бажаю всім студентам КНЕУ великого натхнення на шляху підкорення
нових вершин знань, наполегливості й терпіння, мудрості й розважливості!
Переконаний, ваші здібності, працьовитість, високі
патріотичні почуття стануть запорукою нових
успіхів, котрими пишатиметься Батьківщина.

Ректор, академік АПН України
Анатолій Павленко

Зі щирими вітальними словами
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News про вуз

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2013:  ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2013:  
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ 

Нещодавно завершився надзви-
чайно важливий та відповідаль-
ний для будь-якого навчального
закладу період – вступний. З
враженнями від вступної
кампанії 2013 з нами поділився
відповідальний секретар прий-
мальної комісії КНЕУ
Олександр Востряков.

Як пройшла цьогорічна вступна кампанія? Скільки
студентів було зараховано на перший курс?

Вступна кампанія 2013 року пройшла успішно, з
чітким дотриманням правил прийому та в умовах
прозорості та відкритості. На денну форму навчан-
ня було зараховано понад 1500 студентів на перший
курс на базі повної середньої освіти.

Які факультети мали найбільший конкурс? Яким
був у середньому по ВНЗ конкурс на одне бюджетне
місце?

Найбільший конкурс на місця за державним
замовленням склався за напрямом підготовки «пра-
вознавство» (103 заяви на 1 місце), та за напрямами

«менеджмент» (52), «маркетинг» (45). В
середньому по університету конкурс на
місця за державним замовленням склав
понад 33 особи на місце.  За кількістю
поданих заяв університет увійшов у
першу десятку  вузів України.   

Чим відрізнялася цьогорічна вступна
кампанія від минулорічної?

Особливістю 2013 року є відсутність
черг при прийомі документів, що
пов’язано з більш активним використан-
ням вступниками можливості подання
заяви про вступ в електронній формі.

Чи виникали якісь труднощі при прийомі
документів?

В процесі прийому документів завдяки
проведеній попередній інструктивній
роботі з технічним персоналом приймаль-
ної комісії та більшій підготовленості і
обізнаності абітурієнтів труднощів не
виникало. 

Ваші побажання першокурсникам.
Насамперед хочеться побажати виправ-

дання їх сподівань від дорослого життя,
успіхів у навчанні та швидкої адаптації в
студентській спільноті.

Ми і світУвага!

В останні роки стає дедалі престижніше здобувати освіту
за кордоном. Впродовж цього року Французько-Український
інститут менеджменту цілеспрямовано працював у
напрямку пошуку потенційних партнерів для студентів і
науковців КНЕУ у сфері інформаційних технологій, фінансів
та банківських інвестицій. Відтепер нашим головним
партнером у цих сферах стала Вища Міжнародна школа
комп’ютерних наук та інформаційних технологій EISTI
(Ecole Internationale des Sciences du Traitement de
l`Information). 

EISTI створений у 1983 році, але вже досить добре зарекоменду-
вав себе  в підготовці фахівців з інженерних спеціальностей, інфор-
матики, математики, фінансів та бізнес-аналітики.

EISTI складається з 2 кампусів, що розташовані у містечках
Сержі та По (35 км від Парижу). В сфері інформаційних технологій
ця Школа може запропонувати такий перелік напрямків підготов-
ки: інформатика, промислова електроніка та обчислювальна техні-
ка, статистика та комп’ютерна обробка даних. Але головним пріо-
ритетом EISTI є те, що магістерські спеціальності «Облікові фінан-
си і управління ризиками» та «Бізнес-аналітика: архітектура, аналіз
даних та оптимізація» викладаються англійською мовою як основ-
ною, французька ж виступає як іноземна. Саме тому ми пропонує-
мо EISTI не лише як майбутнє для франкомовних студентів, а й для
всіх охочих!

На сьогоднішній день тут навчаються близько 30000 студентів,

що мають можливість після закінчення Школи працювати в таких
відомих компаніях як BDO, Velvet, TEEMEO, Abilis Systems, 
KALIOS тощо. 

В рамках підписаного договору між КНЕУ та EISTI передбачається:
� Обмін студентами.
� Обмін професорсько-викладацьким складом.
� Спеціальні короткотермінові академічні програми

(Міжнародні літні університети, Міжнародні тижні та ін.).
� Обмін науковою та методичною літературою.
� Взаємні запрошення викладачів на конференції, семінари,

наукові симпозіуми та ін.
� Спільні дослідницькі проекти.

Згідно договору щорічно чотирьом найкращим студентам
КНЕУ, які пройдуть попередній відбір з володіння іноземною
мовою, буде надана можливість пройти навчання протягом семес-
тру в EISTI. Програма обміну для викладачів з науковим ступенем,
які володіють іноземною мовою, передбачає наукове стажування та
викладання окремих курсів, що мають бути узгоджені з приймаю-
чим університетом. 

Нові можливості Нові можливості КНЕУКНЕУ в сфері в сфері 
Французько-Французько- УУ країнського співробітництвакраїнського співробітництва

Більш детально ви можете ознайомитись зі змістом догово-
ру на сайті Французько-Українського інституту менеджменту

у розділі Партнери або за адресою: КНЕУ, проспект
Перемоги 54/1 (І корпус),  326 аудиторія.

Якщо вас зацікавило, пишіть нам за адресою:  ifum@ukr.net
Чекаємо на вас!

ОголошенняОголошення

30.08.13 р. о 10:30 
на стадіоні 

фізкультурно-спортивного 

комплексу “Економіст” 

(вул. Е. Потьє, 18) 

відбудеться свято  з нагоди 

Дня знань та церемонії

посвячення першокурсників у 

студенти Київського національного

економічного університету імені

Вадима Гетьмана.
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Міжнародний форум

Конференція

Наука – бізнес – освіта: 
стратегічне партнерство

Наука – бізнес – освіта: 
стратегічне партнерство

В Україні є актуальною проблема
налагодження партнерства між бізнес-
структурами і університетами та
інтеграції інтелектуального ресурсу в
процес розвитку національного бізнесу.
Провідні науковці Київського національ-
ного економічного університету імені
Вадима Гетьмана та керівники понад 80
підприємств та організацій України та
інших країн з різних сфер діяльності,
зокрема таких, як: управління
підприємствами, аудит, консалтингова
діяльність, інформаційні технології,
маркетингова діяльність, банківська
діяльність, аграрно-промисловий бізнес,
нафтопереробка, енергетика, страхуван-
ня, фінансування, фінансові консультації,
юридична діяльність тощо, об’єдналися
заради вирішення зазначеної проблеми і
започаткували проведення певною мірою
нового для України міжнародного бізнес-
форуму.

Так, 12 червня у Київському націо-
нальному економічному університеті
імені Вадима Гетьмана відбувся Перший
міжнародний бізнес-форум «Наука – біз-
нес – освіта: стратегічне партнерство».
Перед учасниками форуму були постав-
лені важливі та відповідальні завдання.
Адже він мав на меті поєднати науку, біз-
нес та освіту для подальшої їх співпраці та
розвитку стратегічного партнерства.

Форум було проведено в КНЕУ неви-
падково, адже сьогодні цей університет є

провідним економічним закладом
вищої освіти в Україні, який посідає
чільні місця у рейтингах вищих
навчальних закладів, зокрема таких,
як «Компас-2013», «Кореспондент-
2013», рейтинг українських ВНЗ за
версією щотижневика «Коммента-
рии», рейтинг Forbes, EDUNIVER-
SAL та інших.

«Науковий парк КНЕУ» предста-

вив інноваційні продукти університету, які
можуть бути реалізовані в практиці функціо-
нування бізнес-структур. Серед напрямків, які
охоплюють створені університетом інновацій-
ні продукти:  інформаційні технології, банків-
ська діяльність, міжнародний менеджмент,
менеджмент підприємств, фінансовий 
менеджмент та страхова діяльність, облік та
аудиторська діяльність, освітня діяльність,
державне управління, маркетинг, аграрно-
промисловий бізнес та менеджмент персоналу.

В результаті обговорення за круглим столом
було підписано 12 угод про співробітництво
між університетом та підприємствами й орга-
нізаціями України, предметом яких є забезпе-
чення потреб окремих сфер діяльності підпри-
ємств фахівцями та надання наукової підтрим-
ки бізнес-структурам. Учасниками форуму
було вирішено й в подальшому проводити
подібні заходи задля покращення умов роботи
бізнес-структур на ринку нашої держави та
підвищення ефективності їх функціонування.

Центр суспільних зв’язків

Міжнародна співпраця як результат
активної роботи

Міжнародна співпраця як результат
активної роботи

На початку липня на Міжнародній конфе-
ренції зі співпраці в сфері вищої освіти країн
Центральної, Східної та Південно-Східної
Європи, що проходила в центральному пред-
ставництві Райффайзен Банк м. Відень,
активну участь в пленарному засіданні та
тематичних секціях брали проректор з науко-
во-педагогічної роботи, професор О. І. Олек-
сюк та директор Центру міжнародних зв’язків
К. А. Нужненко. Конференція була організо-
вана за участю перших осіб Федерального
Міністерства науки та досліджень Австрії,

дирекції Європейської Комісії з питань вищої
освіти та культури, керівництва Австрійської
служби з міжнародної співпраці в освіті та
дослідженнях, а також керівників університе-
тів та міжнародних офісів Австрії, Словенії,
Болгарії, Румунії, Польщі, Угорщини та ще з
20 країн. (Загальна кількість учасників – 260
осіб!)

Фактичні показники та доповідь професора
О. І. Олексюка на секції зі співпраці вищої
освіти та ринку праці викликали неабияку

зацікавленість у колег та однодумців. Також
пропозиції К. А. Нужненко щодо підвищення
якості співпраці в вищій освіті були зазначені
як ключові у висновках мережевого семінару.

На конференції було вперше презентовано

нові європейські програми для мобільності
викладачів та студентів. До всього вищесказа-
ного, найціннішим є те, що з університетами
Австрії, Румунії, Болгарії, Словенії, Хорватії
було домовлено про початок діалогу та розгля-
ду можливостей співпраці з нашим універси-
тетом.

Окрім участі в конференції делегація КНЕУ
відвідала Віденський університет економіки та
бізнесу, де задекларувала наміри продовження
та інтенсифікації в майбутньому співпраці,
яка існує вже понад 20 років.

Одинадцятого липня К. А. Нужненко про-
вела зустріч в університеті з директором

Манхеттенського інституту менеджменту
(США), який запропонував семестрове
навчання для наших студентів та стажування в
компаніях «в самому серці Нью-Йорка».
Умови та пропозиції цікаві, але залишилось
дочекатись початку навчального року, щоб на
всіх рівнях узгодити та презентувати програму.

Через тиждень за столом переговорів ректор
КНЕУ, академік А. Ф. Павленко, проректор з
науково-педагогічної роботи А. М. Колот та
директор Центру міжнародних зв’язків 
К. А. Нужненко вітали делегацію Стопанської
економічної академії імені Д. А. Ценова
(Болгарія) на чолі з ректором, професором

Величко Адамовим. Результатом зустрічі стало
підписання Договору про співпрацю на  чоти-
ри роки.

Під час переговорів будь-якого рівня поста-
вало одне з найголовніших питань: коли в

КНЕУ будуть англомовні курси та програми?
Слідкуйте за оголошеннями та новинами

Центру міжнародних зв’язків, щоб не пропус-
тити свій шанс та можливість бути активним
учасником інтернаціоналізації КНЕУ в ново-
му навчальному році.

Центр міжнародних зв’язків

В той час, коли закінчився навчальний рік в університеті, робота над
розвитком та інтенсифікацією міжнародних зв’язків для можливос-
тей викладацької, наукової діяльності та мобільності студентів не
припинялась.

Учасники Міжнародної конференції з питань
вищої освіти в Центральній, Східній та

Південно-Східній Європі

Зліва направо: Ерхард Бузек – професор Жана
Моне, керівник Інституту Дунайського регіону та

Центральної Європи, Австрія; Вольтер
Ротенштайнер – Голова ради керівників

Райффайзен Банку; Карлхейнц Тьохтерм –
Міністр науки та досліджень Австрії; Хуберт

Дюрштейн – голова Австрійської служби з між-
народної співпраці в освіті та дослідженнях

Експерти панельної дискусії «Розвиток акаде-
мічної співпраці в регіоні – потенціали та мож-

ливості»

Міністр науки та досліджень Австрії зазначив,
що вища освіта займає центральне місце в соці-

альній політиці ЄС та стратегії «Європа 2020»

Професор Е. Бузок переконаний, що країни
навчаються, коли вони діляться знаннями

Підписання Договору про співпрацю між КНЕУ
та Стопанською економічною академією 

Д. А. Ценова (Болгарія)
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Вже стало доброю традицією наприкінці навчаль-
ного року в Центрі магістерської підготовки проводи-
ти День інноваційної освіти – Еducation innovation day
(EID). Кожного року цей захід викликає значний
інтерес, що обумовлено актуальністю питань, які
обговорюються. 

EID-2013 був присвячений розгляду сучасних
форм, тенденцій та перспектив розвитку електронно-
го навчання (E-learning), ознайомленню зі світовим та
вітчизняним досвідом розвитку дистанційної освіти.
Обговорення цих питань є особливо актуальним у
зв’язку із запровадженням з нового навчального року
в університеті заочно-дистанційної форми навчання.
Проведенню даного заходу передувала тривала робота
по дослідженню сучасних форм електронного навчан-
ня, тенденцій його розвитку та вивченню світового
досвіду організації та розвитку університетської систе-
ми дистанційного навчання. Це дослідження здійсню-
валося колективом Інституту вищої освіти, а його
результати знайшли своє відображення у брошурі
«Світовий досвід організації та розвитку університет-
ської системи дистанційного навчання», яку отримали
представники кожної кафедри на початку заходу (з
результатами дослідження можна також ознайомити-
ся на сайті: http://ivo.kneu.edu.ua/ua/education2_0/dis-
tance_Learning/).

В дослідженні розглянуто, як організовано дистан-
ційне навчання в державних університетах США та
країн ЄС. Окремо детально проаналізовано, як побу-
дована система дистанційного навчання в Газі універ-
ситеті, з досвідом якого ознайомився професор
Андрій Вікторович Матвійчук під час свого перебу-
вання в Туреччині. Також, на основі узагальнення
досвіду вітчизняних університетів, визначено основні
принципи побудови їх дистанційних систем. В додат-
ках наведено приклади побудови дистанційного
навчання в окремих університетах світового рівня та
здійснена порівняльна характеристика відкритих
освітніх платформ, на яких можна розгортати дистан-
ційне навчання.

Презентація результатів дослідження Інституту
вищої освіти, обговорення досвіду використання та
перспектив розвитку сучасних  форм E-learning в осві-
ті розпочалося з доповіді заступника директора ЦМП
з методичної роботи – доцента І. В. Кулаги «Світовий
досвід використання E-learning  в освіті: сучасні
форми, тенденції, перспективи розвитку». 

На сьогодні ні в кого не виникає сумнівів, що фор-
мування єдиного відкритого освітнього простору, роз-
виток електронного навчання та дистанційних техно-
логій є провідними тенденціями розвитку сучасної
системи освіти. Однак, формуватися ці тенденції роз-
почали поступово ще на початку 70-х рр. XX століття:
перші дистанційні форми навчання, тобто навчання
на відстані, забезпечувалися за допомогою викорис-
тання поштових засобів зв’язку, а одним з перших
закладів відкритої освіти був Відкритий університет
Великобританії, який був заснований Указом
Королеви Великобританії в 1969 році як незалежний
університет, що існує нарівні з іншими. Мета його
створення – надати можливість отримати освіту
людям, що бажають вчитися в зручному для них місці
та у зручний для них час (http://www.open.ac.uk).

За понад 40 років свого існування Відкритий уні-
верситет зайняв місце світового лідера в дистанційно-
му навчанні та прагне й в подальшому відігравати про-
відну роль в поширенні вищої та післядипломної осві-
ти як у Великобританії, так і в інших країнах світу.
Зараз в 400 учбових центрах, що викладають по про-
грамі університету, навчається понад 150 тисяч осіб.
На сьогодні, завдяки стрімкому розвитку інформацій-
но-комунікаційних технологій, відкритий університет
Великобританії має можливість застосовувати широ-
кий спектр методів для дистанційного навчання.
Поряд з письмовими роботами, відео- і аудіоматеріа-
лами використовуються інтернет-конференції, що
супроводжуються підтримкою тьютора і регулярними
очними груповими семінарами і дводенними виїзни-
ми школами. 

Проте історично відкриті університети, подібні до
нього, не відігравали істотної ролі у світовому освіт-
ньому просторі, оскільки погано масштабувалися
через значну долю організаційної складової (для їх
зростання вимагалося збільшувати кількість тьюто-
рів). Тільки зараз, завдяки соціальним мережам і
широкомасштабному розповсюдженню широкосму-
гового доступу до інтернету, створилися можливості
легкого масштабування відкритих курсів, коли якісно

зроблений курс можуть проходити одночасно сотні
тисяч осіб.

Коротко розглянувши історію виникнення відкри-
тої освіти, слід звернути особливу увагу на проект
Массачусетського технологічного інституту по публі-
кації у вільному доступі матеріалів усіх навчальних
курсів інституту – MIT OpenCourseWare (MIT OCW)
(http://ocw.mit.edu). Цей проект розпочався в 1999
році з метою привернути увагу до платних курсів
Knowledge Updates, продемонструвати навчальну
програму університету та довести, що МІТ ставить
знання вище за фінансову вигоду. Цікавим є той
факт, що цю ініціативу підтримали близько 80% про-
фесорсько-викладацького складу, які взяли участь в
проекті на добровільних засадах, що дозволило зго-
дом отримати гранти благодійних фондів. Протягом
наступних 10 років було опубліковано 2000 навчаль-
них курсів, тобто 80% навчальної програми універси-
тету, що ознаменувало перехід від етапу інтенсивного
розвитку проекту до етапу його стабільного розвитку,
на якому основна увага приділяється оновленню
опублікованих курсів. Поява на сайті проекту двох

додаткових розділів: Highlights for High School з
ресурсами для викладання природничо-наукових
дисциплін в середній школі та OCW Scholar з мате-
ріалами для самоосвіти відразу підвищило рейтинги
МІТ. Цікавим є той факт, що 35% абітурієнтів зро-
били свій вибір на користь МІТ під впливом OCW.

Цей досвід є дуже корисним для вітчизняних уні-
верситетів, які в умовах жорсткої конкуренції виму-
шені значно активізувати свою рекламну діяльність
по залученню абітурієнтів до свого навчального
закладу. Широкий доступ до відкритих освітніх
ресурсів університету та курсів, що можна пройти
дистанційно, сприятиме підвищенню інтересу до
даного навчального закладу.

Подальший розвиток відкритої освіти знайшов
відображення в проектах OpenCourseWare Сonsorti-
um,  Khan Academy,  iTunesU,  Udacity, Coursera,  edX
та ін. Однак, не зважаючи на те що на сьогодні в сис-
темі МООК (масових освітніх онлайн-курсів) пред-
ставлено сотні відкритих курсів на десятках відкри-
тих освітніх платформ та зареєстровано мільйони

користувачів, найбільш затребуваними все ж таки
залишаються Udacity, Coursera та edX (з результатами
дослідження відкритих освітніх ресурсів можна
ознайомитися на сайті: http://ivo.kneu.edu.ua/ua/edu-
cation2_0 /proj_soit/openedu/ та на сторінках журналу
«Університетська освіта» № 2, 2012:
http://ivo.kneu.edu.ua/ ua/univ_osvita/).

Наочна демонстрація можливостей використання
відкритих дистанційних освітніх ресурсів відбулася у
вигляді презентації.

Ірина Володимирівна Кулага розповіла про свій
особистий досвід проходження курсів на платформах
Udacity (http://www.udacity.com) та Coursera
(http://coursera.org), здійснила їх порівняльну характе-
ристику та наочно продемонструвала, як виглядає
структура та окремі складові обраних курсів.

«Мій особистий досвід, – зазначила Ірина
Володимирівна, – розпочався з курсу «Gamification»

на Coursera професора Kevin Werbach з
Wharton School Університету
Пенсільванії. Gamification як бізнес-
практика вибухнула протягом останніх
двох років, вона являє собою методику
використання ігрових елементів у неіг-
рових контекстах. Курс будувався на
вивченні ігрових елементів, ігрової
динаміки і механіки, а також досвіду їх
застосування для вирішення реальних
завдань від маркетингу й аутсорсингу –
до зміни поведінки і соціального впли-
ву. В процесі проходження курсу я
ознайомилася з великою кількістю різ-
них гейміфікаційних інтернет та інтра-
нет-сервісів, зрозуміла переваги та
обмеження гейміфікації, дізналася
чимало нового стосовно деяких аспек-
тів мотивації й розробила власний про-
ект гейміфікаційної системи. За
результатами фінального іспиту я
отримала сертифікат. Однак найбільш
цінним були отримані в процесі про-

ходження курсу знання і навички, що
дозволило мені привнести елементи
гейміфікації у свою викладацьку діяль-
ність. Це сприяло активізації роботи
студентів на заняттях, особливо під час
інтерактивних лекцій та посттренінго-
вого супроводу. Наступними курсами
стали: «Introduction to Statistics» by
Sebastian Thrun на Udacity та міждис-
циплінарний курс «A Beginner’s Guide
to Irrational Behavior» by Dan Ariely на
Coursera».

Відповідаючи на запитання учасни-
ків круглого столу: «Що дає нам без-
коштовний доступ до відкритих освіт-
ніх курсів?» та «Як ми можемо скорис-
татися цими можливостями?», доцент
І. В. Кулага зазначила, що, завдяки
вільному доступу до відкритих освітніх
курсів, ми маємо можливість:

��долучитися до передового світово-

го досвіду викладання та проведення досліджень,
ознайомитися із провідними  технологіями та методи-
ками викладання у дослідницьких університетах світо-
вого класу;

��пройти курси провідних викладачів із університе-
тів світового класу, що дає можливість поглибити свої
знання з навчальних дисциплін та отримати додаткову
альтернативну інформацію; 

��отримати знання та навички з наукового програ-
мування та машинного навчання, що дозволить  при
проведенні дослідницької діяльності працювати з
базами даних статистичної та наукової інформації,
оброблювати та аналізувати дані та будувати матема-
тичні моделі та симуляції;

��долучитися до дослідницьких проектів, що є скла-
довою окремих онлайн-курсів;

�� на практиці підвищити свій рівень володіння
англійською мовою;

��найкращим студентам потрапити до міжнародної
кар’єрної бази даних, що надає шанс подальшого пра-
цевлаштування в міжнародних компаніях.

На сьогодні відкрита освіта набуває все більшої
популярності та, можливо, у майбутньому вона стане
повноцінною альтернативою традиційній універси-
тетській освіті. Саме тому, вже зараз університети по
всьому світу все активніше включають у свої навчаль-
ні плани як окремі дистанційні курси, так і повноцін-
ні дистанційні бакалаврські та магістерські програми.
Як Udacity, так Coursera та edX також постійно шука-
ють нові можливості для подальшого вдосконалення і
досить динамічно розвиваються. На сьогодні  Udacity
та Coursera експериментують із наданням університет-
ських кредитів за проходження відповідних курсів, що
відповідні університети вже зараховують як складову
навчальної програми. Так, наприклад, на 5 курсах
Coursera (серед яких два економічного напрямку) на
платній основі здійснюється даний експеримент і це є
складовою їх бізнес-моделі. Аналогічні експерименти
відбуваються й з сертифікацією та створенням повно-
цінних магістерських програм із видачею дипломів по
закінченню.

Отже, процес створення відкритого
освітнього простору на основі дистан-
ційних технологій сьогодні значно при-
скорюється. Це стало можливим завдя-
ки швидкому розвитку інформаційних
та комунікаційних технологій на основі
систем телекомунікації, що у всьому
світі визнані ключовими технологіями
ХХІ століття та на найближчі десятиліт-
тя будуть основними двигунами НТП.
Світова практика розвитку та викорис-
тання інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) в освіті демонструє
тенденцію до зміни традиційних форм
організації освітнього процесу в умовах
інформаційного суспільства. Разом з
тим змінюється й зміст освіти, методики
та дидактичні підходи.

Сучасними світовими тенденціями
розвитку E-learning, поряд зі створен-
ням єдиного освітнього простору, є:

��активне запровадження нов   их засо-
бів та методів навчання, що орієнтовані

на використання інформаційних технологій;
�� синтез засобів та методів традиційного та

комп’ютерного навчання;
��виникнення нового напрямку діяльності виклада-

ча – розробка інформаційних технологій навчання та
програмно-методичних комплексів; зміна змісту
діяльності викладача: з «репродуктора» знань до роз-
робника нової технології (що, з одного боку, підвищує
його творчу активність, а з іншого – потребує високо-
го рівня технологічної та методичної підготовки). 

Інформатизація освіти вимагає впровадження у
вищу освіту інноваційних за змістом методів, засобів
та форм професійної підготовки майбутніх фахівців
нової формації, створення у вищих навчальних закла-
дах потужної інформаційної інфраструктури з розви-
неним інформаційно-комп’ютерним навчальним
середовищем, впровадження Інтернет-технологій,
електронного навчання, комунікаційних мереж (гло-
бальних, національних, локальних).

Демонстрація можливостей використання сучасних
форм E-learning в навчальному процесі відбулася у

вигляді майстер-класу.
Ірина Володимирівна наочно проде-

монструвала способи використання різ-
номанітних інструментів та відкритих
ресурсів в навчальному процесі Центру
магістерської підготовки та з метою осо-
бистісного і професійного розвитку
викладачів. Поряд з традиційними засо-
бами (такими, наприклад, як засоби для
створення презентацій Power Point та
Prezi), що використовує кожен викладач,
існує ще широкий спектр відкритих
ресурсів та інструментів, які є зручними у
користуванні та ефективними у викорис-
танні в навчальному процесі. Було проде-
монстровано, як  використовуються най-
простіші інструменти: Dropbox  та
Google+ для індивідуальної та групової
роботи зі студентами. Ті ж самі інстру-
менти  активно використовуються й при
проведенні досліджень в Інституті вищої

У середині червня  в Центрі магістерської підготовки КНЕУ відбувся Еducation
innovation day (EID) «E-learning в бізнес-освіті: сучасні форми, тенденції,
перспективи». В роботі EID брали участь близько 50 викладачів – представників 30
кафедр нашого університету, проректор з науково-педагогічної роботи професор
О. І. Олексюк, а також представники Центру автоматизації управління
університетом: начальник відділу управління системами дистанційного навчання
О. А. Саливон та начальник відділу програмного забезпечення В. Г. Кравченко. 
EID-2013 проводився Центром магістерської підготовки спільно з Інститутом вищої

освіти КНЕУ. Формою проведення було обрано засідання круглого столу, що
передбачало змістовні дискусії по кожному з запропонованих для розгляду питань. До
обговорення актуальних проблем розвитку дистанційного навчання в українських
університетах підключився в режимі відеоконференції завідувач Проблемної
лабораторії дистанційного навчання НТУ «Харківський політехнічний інститут»
професор В. М. Кухаренко. Зв’язок з Харковом забезпечувався засобами google hangout,
що активно використовується в E-learning.

EID-2013 – EID-2013 – День інноваційної освіти вДень інноваційної освіти в
Центрі магістерської підготовкиЦентрі магістерської підготовки

Учасники EID-2013

І. В. Кулага «Світовий досвід використання E-learning в освіті:
сучасні форми, тенденції, перспективи розвитку» 

Майстер-клас по використанню сучасних форм E-learning

Google hangout презентація професора В. М. Кухаренка
«Сучасне дистанційне навчання»



№ 14�16 (1403�1405)

Вересень 2013 5

освіти, що дозволяє забезпечити ефективну взаємодію
між учасниками дослідницького колективу та змен-
шити витрати часу на обмін результатами індивідуаль-
них досліджень.

Підсумовуючи, слід зазначити, що основними
сучасними світовими тенденціями активізації роботи
студентів за рахунок використання інформаційно-
комунікативних технологій є:

�� Розширення можливостей використання зміша-
ного навчання (Blended Learning) за рахунок всебічно-
го (як поза межами аудиторії, так і на аудиторних
заняттях) використання соціальних мереж та вебсерві-
сів. Активізація Backchannel – інтерактивне спіл-
кування під час аудиторних занять за допомогою
смартфонів та ноутбуків. 

��Використання мобільних засобів зв’язку: iPad
та Alt-Tablets активно використовуються як дис-
танційно, так і в аудиторній роботі. Планшети під
час аудиторної роботи використовуються для
пошуку в Інтернеті необхідної інформації та з
метою колаборації, а за рахунок спеціальних додат-
ків та вебсервісів мобільні пристрої використову-
ються  для здійснення опитувань та створення
інтерактивного навчального контенту. 

�� Gamification: використання серйозних ігор,
симуляцій та віртуальних світів. Як вважають роз-
робники, головна причина популярності бізнес-
симуляцій  полягає в тому, що вони можуть навчи-
ти тим речам, які не можна опанувати за допомо-
гою лекцій, кейсів чи, навіть, відвідування реаль-
них компаній. Університети використовують вірту-
альні світи для: проведення онлайн-конференцій,
дистанційної колаборації між університетами, про-
ведення онлайн-лекцій, семінарів і тренінгів та
створення мультиплеєрних освітніх ігор. Так,
наприклад, майже 80% університетів Великобританії
використовують віртуальні світи в навчальному про-
цесі.

Всі вищезазначені засоби Gamification є потужним
інструментом навчання, доповненням до існуючих
дистанційних курсів, а іноді й повною заміною їх,
оскільки: забезпечують мотивацію; пропонують різні
засоби симуляцій як імітації реальної діяльності; поєд-
нують різні етапи отримання досвіду. Вони нерідко є
безкоштовними для академічного використання, а
отже, можуть бути апробовані у навчальному процесі
ВНЗ.

Обговорення перспектив використання сучасних
форм електронного навчання продовжилося в режимі
відеоконференції  «Київ-Харків» засобами google han-
gout, що наочно продемонструвало можливості вико-
ристання інструментів E-learning. Завідувач Проблем-
ної лабораторії дистанційного навчання НТУ «Харків-
ський політехнічний інститут» професор Володимир
Миколайович Кухаренко розповів про особливості
сучасного дистанційного навчання та вітчизняний
досвід використання дистанційних технологій в
університетській освіті, зокрема про досвід
Харківського політехнічного інституту.

В своїй презентації «Сучасне дистанційне
навчання» професор Кухаренко в контексті метат-
рендів останнього десятиліття розглянув можли-
вості Веб 2.0, зупинився на характеристиці хмар-
них обчислень та соціальних сервісів, наочно про-
демонстрував, чим відрізняється персональне
навчальне середовище сучасного викладача від
персонального навчального середовища студента,
та показав, яким воно має бути. Розгляд філософії
дистанційного навчання Володимир Миколайо-
вич розпочав із порівняльної характеристики різ-
них поколінь електронного навчання (E-learning
1.0, E-learning 1.3, E-learning 2.0), а аналіз педаго-
гічних теорій дистанційної освіти здійснив в хро-
нологічній послідовності, починаючи з характе-
ристики когнітивістської / біхевіористської (до
2000 р.) та соціальної конструктивістської педаго-
гіки (2000-2008 рр.), закінчуючи аналізом коннек-
тивістського підходу, що остаточно став доміную-
чим після 2008 р.

Розглянувши основні концептуальні підходи, про-
фесор Кухаренко поділився результатами досліджен-
ня Проблемної лабораторії дистанційного навчання,
завідувачем якої він є. Дослідження було здійснено на
основі аналізу діяльності лабораторії в напрямку ство-
рення та розповсюдження відкритих освітніх курсів
для підготовки та підвищення кваліфікації викладачів,
що працюють дистанційно.

Система підвищення кваліфікації викладачів (як
очна, так і дистанційна) була розроблена Проблемною
лабораторією дистанційного навчання НТУ «ХПІ» ще
у 2001 році. У цій системі були передбачені курси роз-
робників дистанційних курсів: очні курси для викла-
дачів НТУ «ХПІ» та університетів міста Харкова, очні
школи дистанційного навчання, змішані (очно-дис-
танційні) курси для викладачів Криворізького техніч-
ного університету та учасників проекту Tempus Tasіs
2005-2009 рр. Практично всі ці курси були відкрити-
ми, отже їх безкоштовно пройшли всі охочі. У якості
експерименту в 2009-2011 відбулася адаптація цих
курсів для вчителів середніх шкіл та була створена
програма «Дистанційне навчання школярів».

Результати дослідження показали, що для прове-
дення масових відкритих дистанційних курсів в
Україні необхідно спочатку створити відповідні
умови. Для конструктивістських дистанційних курсів
необхідно готувати локальних тьюторів з кола керів-
ників підрозділів дистанційного навчання навчально-
го закладу. Коннективістські масові дистанційні курси
можливі лише за умови сформованості у слухачів пер-
сонального навчального середовища та наявності
навичок куратора змісту, тобто вмінь працювати з
великою кількістю неструктурованої інформації, ство-
рювати електронні журнали, писати блоги тощо.
Отже, на сучасному етапі розвиток дистанційного
навчання визначається готовністю викладача створю-
вати дистанційні курси та проводити дистанційний
навчальний процес.

Відповідаючи на запитання учасників круглого
столу стосовно побудови системи дистанційного
навчання в НТУ «ХПІ», професор В. М. Кухаренко

зазначив, що НТУ “ХПІ” є одним з визнаних лідерів в
Україні у сфері впровадження технологій електронно-
го навчання (E-learning) у навчальний процес.

Розвиток електронного навчання реалізується в
університеті через багатопланову роботу, яка прово-
диться на багатьох кафедрах університету.

Системотехнічне забезпечення електронного
навчання в НТУ «ХПІ» складають Українська науко-
во-освітня телекомунікаційна мережа URAN, універ-
ситетська локальна мережа, в тому числі три Інтернет-
сервери з сучасними навчальними оболонками, біб-
ліотечний сервер, локальні мережі студентських гур-

тожитків університету, комп’ютерні класи
навчально-консультаційних центрів університе-
ту, численні бази навчальних даних кафедр і
факультетів тощо. Безперервно розвивається
інструментальне та програмне забезпечення
електронного навчання. У навчальному процесі
активно використовуються дві навчальні оболон-
ки, розроблені та виготовлені фахівцями універ-
ситету, впроваджено вільно розповсюджувану
оболонку Moodle. 

Адміністративно-організаційне забезпечення
системи дистанційного навчання здійснює
Центр дистанційної та доуніверситетської під-
готовки, а технологічну підтримку – Центр
нових інформаційних технологій. Функції
колективного менеджера системи дистанційно-
го навчання університету виконує Центр дис-
танційної освіти НТУ «ХПІ» (ЦДО), який є осе-
редком практичного впровадження інформа-
ційних освітніх технологій в навчальний процес
і, водночас, веде науково-дослідні роботи у

цьому напрямку. ЦДО складається з трьох лабо-
раторій.

Інноваційними є роботи базової лабораторії
ЦДО – лабораторії менеджменту дистанційної
освіти. Її співробітники здійснюють організа-
цію та супровід проектів з практичного впро-
вадження E-learning на міжнародному, націо-
нальному та університетському рівнях. Най-
більша увага надається навчанню студентів і
абітурієнтів за заочною формою з використан-
ням технологій електронного навчання.
Розроблення теоретичних засад інформаційно-
го менеджменту дистанційної освіти та їхнє вті-
лення в реальні проекти дало змогу створити та
впровадити в навчальний процес системи дис-
танційних курсів, за якими навчаються студен-
ти 11 факультетів університету та абітурієнти. У
лабораторії також проводиться розроблення
мультимедійних навчальних ресурсів (віртуаль-
на реальність та ін.), створюється база елек-
тронних навчальних ресурсів, укладених фахів-
цями НТУ «ХПІ», розроблюються і впроваджу-
ються в навчальну практику інструменти та
методи електронного навчання, ведеться підготовка
кадрів кафедральних менеджерів E-learning. 

Відомими в Україні та за її межами є роботи з
питань технологій дистанційного навчання, які про-
водить Проблемна лабораторія дистанційного
навчання. Дистанційні курси, що їх адмініструє
лабораторія, розміщено на сайтах:
http://dl.kharkiv.edu/, http://dl.kpi.kharkov.ua. Лише
за останні роки тут проведені експерименти з впро-
вадження дистанційного навчання у середній школі;
школярам пропонується десять дистанційних курсів.
Проведено понад 150 вебінарів з питань дистанцій-
ного навчання для викладачів та вчителів України.
Уперше в СНД проведено два масових відкритих
дистанційні курси “Стратегія розвитку дистанційно-
го навчання в організації” та “Соціальні сервіси у
дистанційному навчанні”. Фахівцями лабораторії
створено та надруковано п’ять посібників з питань

технологій дистанційного навчання, проведено три
школи-семінари, впроваджена система дистанцій-
ного навчання у Кредитпромбанку.

З метою подальшого впровадження електронного
навчання в межах внутрішньоуніверситетської сис-
теми підвищення кваліфікації викладачів прово-
диться робота семінарів «Технологія розробки дис-
танційного курсу» та «Менеджмент дистанційного
навчання», у яких протягом останніх років навчали-
ся викладачі багатьох університетів України.

У відповіді на запитання учасників круглого столу
стосовно підготовки викладачів до розробки та реа-

лізації дистанційних курсів, Володимир
Миколайович зазначив, що це питання є
дуже актуальним. Досвід Проблемної
лабораторії дистанційного навчання НТУ
“ХПІ”, свідчить, що проведення курсів,
семінарів, шкіл, присвячених дистанцій-
ному навчанню, створенню дистанційних
курсів і їх супроводженню, а також одно-
часно підвищенню кваліфікації виклада-
чів у сенсі використання інформаційно-
комунікаційних технологій, значно під-
вищує не тільки рівень їхніх професійних
здібностей, але поглиблює розуміння
того, яке поглиблене і розвинене навчан-
ня зараз потрібне суспільству. 

З метою навчання та підвищення ква-
ліфікації викладачів, співробітники Про-
блемної лабораторії дистанційного
навчання створили навчально-методич-
ний комплекс дистанційного навчання,

що складається з п’яти модулів: “Основи
дистанційного навчання”, “Проектування
дистанційного курсу”, “Інформаційні
матеріали дистанційного курсу”,
“Контроль у дистанційному навчанні” та
“Практикум тьютора”. Кожний викладач,
що планує працювати в системі дистан-
ційного навчання, поступово проходить
всі вищеназвані модулі та, озброєний
знаннями та навиками, створює свій дис-
танційний курс. 

Результатом такої ґрунтовної підготов-
ки є вміння викладача фахово працювати в
системі дистанційного навчання. Однак,
оскільки сучасні технології стрімко розви-
ваються, на сьогодні стоїть гостра потреба
в підготовці фахівців – кураторів контен-
ту. Збереження змісту (content curation) –
це процес категоризації великої кількості
контенту та представлення її у організа-

ційній функції для конкретної ніші. Причинами
курування є: збільшення кількості інформації, зрос-
тання кількості відкритих ресурсів, постійні зміни у
світі, неструктурованість інформації, хибність
інформації, зміни ринку праці, курування посібни-
ків, відкритий освітній ринок.

Своєрідним продовженням дискусії щодо про-
блем та перспектив розвитку дистанційної системи
університетської освіти було обговорення можли-
востей обміну досвідом з іншими українськими
ВНЗ, що використовують дистанційну складову в
навчальному процесі. 

Аналіз вітчизняного досвіду організації та розвит-
ку дистанційного навчання, проведений Інститутом
вищої освіти, дозволяє зробити наступні узагальнен-
ня:

��більшість вітчизняних ВНЗ використовують для

організації та технічного забезпечення дистанційно-
го навчання відкриту освітню платформу Moodle;

�� на бакалаврському та магістерському рівнях
дистанційне навчання побудовано на основі поєд-
нання очної та заочно-дистанційної форми, що реа-
лізовано у двох варіантах: перший передбачає при-
сутність студентів в аудиторії на початку семестру
(для ознайомлення з організацією навчання та
структури курсів) та наприкінці семестру (для очно-
го складання іспитів) та дистанційного навчання
протягом семестру; другий варіант передбачає дис-
танційне навчання протягом семестру та очну при-
сутність студентів лише на іспитах;

��для бізнес-освіти на короткострокових сертифі-
каційних програмах та програмах підвищення квалі-
фікації передбачено виключне дистанційне навчан-
ня із запровадженням фінального тестування у дис-
танційній формі;

��структурно навчальні курси побудовані у вигля-
ді модульної системи та містять наступні елементи:
теоретичний матеріал (тексти лекцій), практичні
завдання (задачі, запитання, тести для самоперевір-
ки) та завдання для перевірки знань (тести, віртуаль-
ні лабораторні та курсові роботи тощо), відеоролики
(відеолекції);

�� використовуються такі технології навчання:
голосові (аудіо), відео (відеолекції, відеоконферен-
ції), електронні (електронна пошта, скайп, чати
тощо).

Якщо в Росії фахівців з електронного навчання
об’єднано в співтовариство «Е-Learning PRO»
(www.elearningpro.ru), то в Україні це – об’єднання
навколо платформи Moodlе (https://moodle.org),

оскільки більшість українських університе-
тів розгортають дистанційне навчання на
цій платформі.

Своїми враженнями від участі в конфе-
ренції Moodlе Moote Ukraine 2013, що
об’єднала навчальні заклади, які здійсню-
ють дистанційне навчання на платформі
Moodlе, поділився Олександр
Анатолійович Саливон (начальник відділу
управління системами дистанційного
навчання КНЕУ). Ця інформація була
корисною в контексті поступового розгор-
тання дистанційного навчання КНЕУ на
Moodlе (із паралельним використанням
WebCT та Moodlе протягом перехідного
періоду).

Оцінку діючої системи дистанційного
навчання в КНЕУ, її можливостей та обме-
жень здійснив проректор з науково-педаго-
гічної роботи Олексій Іванович Олексюк.
Обговорення нагальних проблем функціо-
нування діючої системи дистанційного
навчання WebCT, перспектив її розвитку та
модернізацій проходило настільки активно

та емоційно, що довелося навіть перебільшити вста-
новлений регламент майже на півгодини. На засі-
данні круглого столу також був присутній начальник
відділу програмного забезпечення з Центру автома-
тизації управління університетом – Володимир
Георгійович Кравченко, однак, оскільки проректор
університету Олексій Іванович Олексюк відповів на
всі запитання учасників заходу стосовно діючої в
нашому університеті системи дистанційного навчан-
ня та перспектив її розвитку, запитань до
Володимира Георгійовича вже не залишилося. 

Підведення підсумків роботи круглого столу від-
булося згідно традиційного щорічного ритуалу
завершення Дня інноваційної освіти – у вигляді
анкетування учасників заходу. Узагальнюючи
результати анкетування, можна констатувати, що
Дні інноваційної освіти, які щорічно проводяться в
ЦМП, завжди викликають значний інтерес.
Питання, що розглядалися на EID-2013 не тільки
зацікавили учасників заходу, але й надали потужний
поштовх до навчання з метою опанування інстру-

ментів E-learning та технологій дистанцій-
ного навчання.

Отже, традиційно, замість підсумку
наведу декілька відгуків учасників EID з
анкет зворотного зв’язку: 

��«Враження позитивні! Гарно організова-
ний захід. Цікавий та змістовний. Слід час-
тіше проводити такі заходи із залученням
відповідних фахівців та представників адмі-
ністрації університету» (А. Л. Баранов,
доцент кафедри страхування).

� «Своєчасна зустріч. Враження позитив-
ні: озвучено ті проблеми, які виникають при
впровадженні дистанційних курсів та їх
модифікації. Слід організувати навчання
викладачів» (О. Б. Соколова, доцент кафедри
фінансів підприємств).

�� «Дякую за інформацію! Слід частіше
влаштовувати такі заходи, семінари та
майстер-класи з метою обміну досвідом»

(А. М. Гриненко, професор кафедри управління персона-
лом та економіки праці).

�� «Якісно представлена корисна інформація! Є
потреба у навчанні викладачів з питань використання
інструментів E-learning» (Н. О. Халаїм, доцент кафед-
ри цивільного та трудового права).

Дякуємо всім за теплі відгуки, пропозиції та поба-
жання!

Матеріал підготувала Ірина Кулага, 
заступник директора ЦМП

з методичної роботи, доцент, науковий
співробітник Інституту вищої освіти

Google hangout ЦМП КНЕУ – НТУ «ХПІ» 

О. А. Саливон на конференції «Moodlе Moote Ukraine 2013»

Проректор університету О. І. Олексюк відповідає на 
запитання учасників заходу 

Підведення підсумків роботи круглого столу  
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Освітні технології

Заснована у 2007 році з вузами Російської
Федерації та компаніями-розробниками про-
грамного забезпечення, олімпіада «ІТ-
Планета» у 2010 році,  із залученням України
та Казахстану, набула статусу Міжнародної.
Сьогодні IТ-Олімпіада в Україні про-
ходить за підтримки Міністерства
освіти і науки України, Міністерства
культури України, Української
Федерації Інформатики та міжнарод-
ної федерації IFIP. Долучились до
організації відомі вітчизняні та зару-
біжні ІТ-компанії і їх вітчизняні пред-
ставництва, такі як «1С», «Linux-
Center», «Oracle», «D-Link», «EPAM»,
«1C-Бiтрiкс», «Адамант», «Проком»,
благодiйний фонд Костянтина
Кондакова, бiзнес-школа «КРОК»,
ВГО «Спiвтовариство IТ-директорiв
України», консалтингова компанiя
«Супремум» та багато інших. 

Цьогорічна олімпіада «ІТ-Планета» прохо-
дила у декілька етапів, зокрема: 

�� перший етап – заочне онлайн-тестуван-
ня, на якому відбувався попередній відбір
учасників олімпіади;

��другий етап – регіональний відбір учасни-
ків, в Україні в цьому році він проходив по
чотирьох регіонах (південний, центральний,
східний і західний); 

�� третій етап – національний фінал IТ-
олімпіади, на якому визначають переможців
Всеукраїнської олімпіади в різних
конкурсах;

�� четвертий етап – Міжнародний
фінал – за участю переможців націо-
нальних ІТ-олімпіад.

На всіх етапах цьогорічної олімпіа-
ди команда студентів КНЕУ прагнула
демонструвати високі результати,
адже сьогоднішніх учасників олімпіа-
ди надихав успіх 2012 року, коли
Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима
Гетьмана в загальному командному
заліку було визнано Абсолютним чем-
піоном України серед 80 вищих
навчальних закладів України та 1065
студентів-учасників Всеукраїнського етапу
олімпіади.  

Цьогорічні національні змагання ІТ-
Олімпіади стартували в жовтні 2012 року і охо-
пили понад 700 навчальних закладів і більше
12 000 студентів з чотирьох країн: України і
Республіки Білорусь, Казахстану і Російської
Федерації. До заключного етапу змагання
дійшли кращі з кращих – всі, хто показав най-
більш високі результати на відбіркових етапах
упродовж навчального року. А це студенти з
більш ніж 80-ти топових вишів країн-учас-
ниць!

В цьому році в олімпіаді «ІТ-Планета
Україна» взяв участь 61 студент Київського
національного економічного університету
імені В. Гетьмана, з яких 18 пройшли до регіо-
нального фіналу центрального округу, а 9 до
Всеукраїнського фіналу олімпіади, який від-
бувся 12 квітня у м. Харкові на території ВНЗ-
співорганізатора IT-олімпіади – Харківського
національного університету радіоелектроніки.

Слід висловити щиру подяку ректорату
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та осо-
бисто ректору А. Ф. Павленку, за підтримки
якого було створено усі умови для поїздки
команди КНЕУ до Харківського національно-

го університету радіоелектроніки на
Всеукраїнський етап олімпіади. У Харкові сту-
денти КНЕУ, що продемонстрували високі
результати на регіональних відбіркових турах,
показали достойні результати і на

Всеукраїнському фіналі, що забезпечило
Київському національному економічно-
му університету третє загальнокомандне
місце серед 80 вишів України.

За результатами Всеукраїнського фіна-
лу команда студентів КНЕУ продемон-
струвала високі результати в особистому
заліку серед студентів та шість студентів
КНЕУ були запрошені взяти участь у між-
народному фіналі.

Учасників Міжнародного фіналу вітали
генеральний секретар Міжнародної феде-

рації з обробки інформації Едуард
Дандлер, голова оргкомітету
Міжнародної олімпіади «ІТ-Планета»
Сергій Шалашний, голова Національ-
ного оргкомітету Олімпіади, голова
Активу «Співтовариство директорів з
інформаційних технологій України»
Володимир Бузмаков, голова Націо-
нального оргкомітету Олімпіади «ІТ-
Планета-Казахстан» Фуад Гаджиєв,
заступник голови Національного
оргкомітету Олімпіади «ІТ-Планета-
Білорусь» Валерій Притков та керівники про-
відних світових, російських і вітчизняних ІТ-
компаній – «Oracle», «1C», «D-Link», «Linux-
Center», «1С-Бітрікс» й ряду інших асоціацій.

На завершальній прес-конференції, яка від-
булася по завершенні офіційного відкриття,
голова Національного оргкомітету Олімпіади
Російської Федерації Сергій Шалашний
зазначив: «Дійсно, нашим завданням і завдан-
ням олімпіади  є створення таких умов, щоб
переможці та учасники змагання не втікали за
кордон, а  залишилися піднімати інформацій-
ні технології у своїй країні, у своєму регіоні.
Майже всі учасники «ІТ-Планети», не лише
переможці, а й ті, хто зайняв 20 місце у міжна-

родному фіналі, стають більш затребуваними
серед роботодавців своєї країни».

В свою чергу, голова Національного оргко-
мітету Олімпіади, голова Активу
«Співтовариство директорів з інформаційних
технологій України» Володимир Бузмаков
зазначив: «ІТ-Планета» ще дуже молодий про-
ект – нам усього лише шість років, але завдя-
ки спільним зусиллям партнерів, ВНЗ-співор-
ганізаторів, а також спонсорів, ми стрімко
«набираємо обертів». Вже зараз екосистема
проекту (а це – ІТ-спеціалісти, професійні
користувачі ІТ, викладачі, студенти, а також
їхні батьки, родичі, знайомі…) – охоплює
десятки тисяч людей. Я впевнений,  уже в най-
ближчому майбутньому ми переступимо рубіж
в 100 000. Дякую всім, хто вірить в «ІТ-
Планету» і надає нам підтримку!». 

У рамках Міжнародної олімпіади з ІТ-тех-
нологій також відбувся круглий стіл «ІТ в осві-
ті та підготовка ІТ-фахівців», в якому взяли
участь представники навчальних закладів усіх
країн-учасниць олімпіади та ІТ-бізнесу.

Резюмуючи, організатори олімпіади «ІТ-

Планета», зазначили її спрямованість на збли-
ження інтересів держав, розвиток освіти,
науки та бізнесу, підвищення якості освіти у
сфері інформаційних технологій, підтримку
ініціативної й талановитої молоді.

Підводячи підсумки участі команди студен-
тів КНЕУ у цьогорічній Міжнародній олімпіа-
ді «ІТ-Планета», слід відмітити високі резуль-
тати, які другий рік поспіль демонструють сту-
денти обліково-економічного факультету та
факультету економіки АПК в конкурсі
«Використання 1C: Бухгалтерії 8». Так у 2012

році студентка ФЕАПК Ірина Гончар зайняла
перше місце у Всеукраїнському фіналі, а сту-
дентки ОЕФ Ольга Гончар та Аліна Нестерук
зайняли третє та четверте місця відповідно
(див. фото). 

Цього року найкращий результат в команді
КНЕУ продемонстрував студент обліково-
економічного факультету Віталій Борисович
Максимук, який став золотим переможцем
Міжнародного фіналу, розділивши перше
місце із представницею Казахстану в конкурсі
«Використання 1C: Бухгалтерії 8». Також
почесне восьме місце серед студентів Росії,
України, Білорусії та Казахстану в тому ж кон-
курсі завоювала студентка ОЕФ Дар’я Боєва.

Вже третій рік поспіль високі результати
демонструє першопроходець олімпіади ІТ-
Планета – факультет інформаційних систем і
технологій КНЕУ. Так у 2011 році студентка
ФІСіТ Юлія Учень зайняла друге місце у
Всеукраїнському фіналі за конкурсом
«Адміністрування Windows Server 2008», в 2012
році студентка ФІСіТ Юлія Дзісяк зайняла
третє місце у Всеукраїнському фіналі за кон-
курсом «Програмування Oracle СУБД
Olympic», а студент Максим Гарницький зай-
няв третє місце в конкурсі «Програмування
1С: Підприємство 8» відповідно (див. фото).   

Цього року високі результати продемон-
стрували студентки факультету інформацій-
них систем і технологій Ірина Олегівна
Тимофєєва, Наталія Сергіївна Орнатська та
Юлія Миколаївна Грицюк, які розділили
перше місце в конкурсі «Використання хмар-
них технологій». Також почесне восьме місце
серед студентів Росії, України, Білорусії та
Казахстану в конкурсі «Веб-дизайн» завоював
студент ФІСіТ Артур Олегович Сафанюк.

Вперше в цьогорічній олімпіаді взяли участь
студенти Київського коледжу інформаційних
систем і технологій Київського національного
економічного університету імені Вадима
Гетьмана. Студенти показали високі результа-
ти, тож до  Всеукраїнського фіналу було
запрошено наступних студентів:

�� Олексій Вадимович Сметана – конкурс
«Протоколи, сервіси та обладнання»;

�� Олександр Юрійович Мягкий – конкурс
«Програмування 1С: Підприємство 8»;

��Віталій Михайлович Романенко – конкурс
«Олімпіада Oracle з програмування : SQL».

Студент Олексій Вадимович Сметана пока-
зав високі результати (друге місце) у заочному
етапі та пройшов до другого етапу – до
Всеукраїнського фіналу з конкурсу
«Управління IT-проектами», який відбувся 19
квітня в м. Києві, на території ВНЗ-співорга-
нізатора конкурсу – Університету КРОК.

Студент Олександр Юрійович Мягкий став
переможцем Всеукраїнського фіналу (друге
місце) – конкурс «Програмування 1С:
Підприємство 8», та пройшов до участі в між-
народному фіналі олімпіади.

В загальному командному заліку олімпіади
Київський коледж інформаційних систем і
технологій Київського національного еконо-
мічного університету імені Вадима Гетьмана
було визнано найкращим серед коледжів
України. 

До слова, всі завдання конкурсних змагань
розробляють саме провідні менеджери відо-
мих ІТ-компаній, а не навчальні заклади.

Тож можна впевнено сказати, що результа-
ти Міжнародної олімпіади «ІТ-Планета»
засвідчили високий рівень підготовки студен-
тів КНЕУ в сфері інформаційних систем і тех-
нологій,  порівняно не лише з вишами
України, а й на теренах країн Співдружності
незалежних держав. 

О. Є. Камінський, к. е. н., доцент
кафедри інформаційного

менеджменту, відповідальний по
проведенню олімпіади ІТ-Планета від

КНЕУ ім. В. Гетьмана
Б. В. Кудрицький, к. е. н., доцент

кафедри аудиту, заступник декана
обліково-економічного факультету

Г. В. Шуклін, старший викладач
кафедри вищої математики ФІСіТ,

відповідальний по проведенню
олімпіади ІТ-Планета від Київського

коледжу інформаційних систем і
технологій КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

КК НН ЕЕ УУ   КК РР ОО КК УУ ЄЄ   ПП ОО   
ІІ ТТ –– ПП ЛЛ АА НН ЕЕ ТТ ІІ !!

Студенти Київського національного економічного університету 
ім. В. Гетьмана підтвердили високий рівень своєї підготовки в галузі
новітніх інформаційних систем і технологій, зайнявши призові місця
у Міжнародній студентській олімпіаді «ІТ-Планета».
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Актуально

Біля книжкової полиці

Мета нового тренінг-курсу:
навчитися застосовувати сучасні
педагогічні технології у навчальному
процесі та проектувати навчання
студентів на інноваційних засадах.
Призначенням тренінг-курсу є під-
вищення кваліфікації викладачів
університету, здійснення психоло-
го-педагогічної підготовки виклада-
чів, які не мають спеціальної педаго-
гічної освіти, а також підготовка
викладачів до створення власних
інноваційних продуктів. Основною
формою навчання обрано тренінго-
ву форму як таку, що найбільшою
мірою відповідає особливостям
навчання дорослих. Тренінговий
режим забезпечує інтенсивне засво-
єння необхідних вмінь в ході актив-
ної творчої діяльності, як індивіду-
альної, так і групової. В ході тренін-
гу застосовується комплекс методів:
інформаційно-презентативні (пре-
зентації, міні-лекції, бесіди, розпо-
віді, покази, демонстрації, ілюстра-
ції), алгоритмічно-дійові (мозкові
атаки, дискусії, кейси, робота в
малих групах, рольові та дидактичні
ігри), самостійно-пошукові (робота

з літературою, письмові творчі робо-
ти, проектування).

Тематичний план тре-
нінг-курсу складається з
таких основних блоків:
педагогічна майстерність
викладачів в інноваційно-
му навчанні, технології
інноваційного навчання,
контроль і оцінювання в
інноваційному навчанні,
підготовка проекту
навчального модуля.
Означені блоки є достат-
ньо автономними і
можуть реалізовуватися
як самостійні тренінгові
програми. Серед інноваційних тех-
нологій, які опановують слухачі, –
колективна розумова діяльність,
ігрове навчання, проектне навчан-
ня, проблемне навчання, проведен-
ня навчальних дискусій, вирішення
конкретних ситуацій та ін.

У ході навчання слухачі розробля-
ють педагогічний проект щодо
впровадження інноваційних техно-
логій навчання до викладання своєї
дисципліни. Задля допомоги у його

створенні запроваджено
майстер-класи з планування
модуля, розробки інформа-
ційних повідомлень, осо-
бистісно орієнтованого кон-
тексту мотивації та організа-
ції навчання, психолого-
педагогічних аспектів кон-
тролю.

Треба зазначити, що
апробацію нової програми
здійснено на високому
рівні. Про це свідчать пози-

тивні відгуки слухачів та
їхні високі результати. Дві
третини слухачів у цьому
навчальному році отрима-
ли свідоцтва з відзнакою.
Кількість тих, хто прохо-
див навчання, була
надзвичайно високою (53
особи), але за весь період
навчання вибула тільки
одна людина. Захист про-
ектів слухачів відбувся в

інноваційній формі, було представ-
лено індивідуальні та груповий про-
екти. Складовими групового проек-
ту стало написання сценарію та
здійснення театралізації, де у симво-
лічній формі представлялися особ-
ливості традиційного та інновацій-
ного навчання студентів. Серед іні-
ціаторів проекту – старший викла-
дач кафедри страхування В. І.
Веретнов, який також сприяв ство-

ренню віртуального тренінг-
клубу, де викладачі мають змогу
обмінюватися інноваційними
ідеями викладання та досвідом їх
апробації. Щодо своїх вражень від
тренінг-курсу Володимир
Іванович зазначив: «Теоретична і
практична цінність і корисність
тренінг-курсу для нас, слухачів –
викладачів, полягає в творчій та
командній атмосфері співпраці та
взаєморозуміння, яку створив
своєю харизмою та майстерністю
колектив викладачів кафедри
педагогіки та психології. Дякуємо

за цікаві та незабутні тренінги, які
дозволили нам ще краще здружити-
ся та обмінюватись досвідом роботи,
для чого і були створені сторінки
«КНЕУ тренінг клуб» в фейсбуці та
контакті. На майбутнє хотілось би
побажати всім колегам наснаги та
отримання справжнього задоволен-
ня від впровадження інноваційних
технологій навчання у нашу практи-
ку».

У цілому, проведення тренінг-
курсу дозволило визначити такі пер-
спективні напрями його розвитку,
як проведення круглих столів на
початку навчання, створення викла-
дачами спільних інноваційних про-
дуктів, зокрема навчально-практич-
них видань, участь слухачів в інтер-
активних проектах.

Г. М. Романова, 
професор кафедри педагогіки

та психології, координатор
тренінг-курсів 

У цьому навчальному році в КНЕУ кафедрою педагогіки
та психології розпочато реалізацію нової тренінгової
програми для підвищення кваліфікації викладачів
«Технології інноваційного навчання в економічному
університеті», яку  запроваджено з урахуванням досвіду
тренінг-курсів за програмами «Сучасні методи
навчання», «Формування психолого-педагогічної
компетентності викладачів» та на основі сучасних
тенденцій у теорії та практиці підвищення
кваліфікації педагогів.

Тонкощі інноваТонкощі інноватикитики
для викладачів КНЕУдля викладачів КНЕУ

22 червня відбулося чергове засідання клубу
книголюбів. У засіданні взяли участь студен-
ти, небайдужі до книги та читання.

Темою для дискусії були вибрані книги з
самовдосконалення та саморозвитку Роберта
Кійосакі.

На свої зустрічі  учасники клубу  запрошу-
ють гостей, які допомагають краще розібрати-
ся в прочитаному.

Цього разу була запрошена  Уляна
Данілейко, колишня студентка нашого вузу, а
тепер співробітник компанії PWC.

Розповідь Уляни викликала щирий інтерес,
нікого не здивував той факт,  що випускники
нашого вузу конкурентоздатні на ринку праці
та працюють в провідних компаніях країни та
світу.

Учасники дискусії вислухали думку гості

про те, які книги з самовдосконалення варто
читати, та отримали слушні поради щодо того,
як отримати престижну роботу,  а також мали
змогу поспілкуватися з однодумцями, обміня-
тися поглядами на прочитане, висловити свої

побажання та надати рекомендації одноклуб-
никам. 

Це  був не перший досвід зустрічі подібного
формату, загалом їх на сьогодні проведено три –
за книгою «Тріумфальна арка» Еріха Ремарка,
серією «Гра Ендера» американського письмен-
ника Орсона Скотта Карда та книгою Роберта
Кійосакі «Богатый папа, бедный папа».

На перших двох засіданнях була присутня
Наталія Володимирівна Бєлова, професійний
психолог із Миколаєва, яка  згодилася допо-
могти розібратися з усіма проблемними
питаннями, що виникли в учасників клубу під
час обговорення прочитаного.

Зібрання відбулись в чудовій обстановці з
цікавими запитаннями та змістовними відпо-
відями, аналізом окремих сюжетних ліній та
характеристикою головних героїв. Присутні
порушували  болючі проблеми сучасності,
відображали  своєрідний погляд людини, яка
вкладає у кожне слово радість та біль свого
серця.

На зустрічах панувала атмосфера нефор-
мального спілкування та товариства, що дала
можливість учасникам дискусії повністю роз-
крити свій творчий потенціал.

На цьому вирішено не зупинятися, подаль-
ші зустрічі обов’язково будуть проводитися з
наступного навчального року. Для охочих
долучитися до спільноти книголюбів та запро-
понувати свою тематику чи улюбленого автора
для наступного обговорення відкритий віль-
ний доступ до сторінки попередньої зустрічі –
vk.com/useful_reading та групи книголюбів –
vk.com/knijking.

Ольга Богдан, 
студентка 4-го  курсу ФЕАПК

Кожен завзятий читач КНЕУ знає, де знайти однодумців і провести
цікаве дозвілля. Студентів із найрізноманітнішими інтересами та
захопленнями, незалежно від курсу, спеціальності та форми навчання,
об’єднує одне прекрасне почуття – любов до книги. 

Тому в лютому 2013 року, з ініціативи студентів, був створений клуб
книголюбів, який провів вже три зібрання у читальному залі бібліотеки
КНЕУ. Його учасники напевне знають, що час, проведений у колі
однодумців, подарує нові знання, дозволить цікаво поспілкуватися й
отримати естетичну насолоду від зустрічі. Клуб книголюбів – це не
тільки обговорення цікавих книг, а й нові знайомства, обмін досвідом,
різноманітні захоплення.
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Будьте здорові

За даними медичних обстежень та спеціальних опитувань, здійснених
Міністерством освіти і науки України, встановлено, що:

��з 10-ти студентів 9 мають відхилення в стані здоров’я;
��на 100 студентів припадає до 95 і більше захворювань різної етіології;
�� кожний 5-й студент (на гуманітарних факультетах кожний 3-й, а іноді –

навіть 2-й) займається в підготовчій, спеціальній медичній групі або звільнений
за станом здоров’я від фізичних навантажень;

��рівень здоров’я 50% студентів не відповідає середньому рівню державного
стандарту фізичної підготовленості, що гарантує стабільне здоров’я.

За даними Київської міської студентської поліклініки, у вузах Києва налічу-
ється понад 19 тис. студентів з числа диспансерних хворих; 46,7% з них мають
захворювання кишково-шлункового тракту, 34,5% – захворювання серцево-
судинної системи, 10,7% – органів дихання, трохи менше – захворювання
нервової та сечостатевої систем. Своєчасне звернення до лікаря, належне про-
філактичне лікування та дієтичне харчування дають можливість передбачити
подібні захворювання.

Медичні послуги на високому професійному рівні вам пропонує університет-
ський санаторій-профілакторій, відкритий у 1968 році як нічний профілакторій.
За цей час студентська оздоровниця набула першої акредитаційної категорії та
отримала ліцензію МОЗ України на право провадження медичної практики.

З 1991 року лікувальна та матеріально-технічна база санаторію-профілакторію
суттєво поліпшилася: придбано нове технічне обладнання; відкрито 6 нових
лікувальний кабінетів, 3 нових діагностичних кабінети (ЕКГ, УЗО, комп’ютер-
ної спірографії); проведено капітальний ремонт харчоблоку, водолікувального
відділення, придбані нові меблі, що зробило побут та відпочинок студентів якіс-
нішим та комфортабельнішим.

У санаторії-профілакторії функціонує кабінет електрокардіографії та такі ліку-
вальні кабінети:

��фізіотерапевтичний (УВЧ, УЗАТ, Д’Арсонваль, електрофорез, ДДТ та ін.);
��світлотеплолікування органів дихання і шкіри (кварц, інфраруж, солюкс);
��кабінет електросну (для лікування захворювань нервової системи);
��кабінет масажу (мануальна терапія, крапковий масаж);
��маніпуляційний кабінет (ін’єкції);
��кабінет магнітолазеротерапії (лікування інфрачервоним, червоним промін-

ням, геленеоновим лазером та магніто-лазерним опроміненням);
�� кабінет аерозольтерапії (масляні, трав’яні, лужні інгаляції, інгаляції з міне-

ральною водою, з вітамінами);
��стоматологічний кабінет, обладнаний новітньою апаратурою, що дає змогу

проводити стоматологічне терапевтичне лікування на високому рівні;
��кабінет електромасажу та Nuga Best.
2005 року відкрито нове водобальнеолікувальне відділення, де відпочиваючі

студенти можуть приймати наступні види ванних процедур: підводний душовий
масаж з джакузі, ванни з ароматизованими травами, морською сіллю, медика-
ментні ванни, душ Шарко. 

У харчоблоці санаторію-профілакторію для осіб, що проходять курс санаторно-
курортного лікування, організовано триразове дієтичне харчування:

��сніданок – о 8:00,
��обід – о 14:00,
��вечеря – о 18:30.
Харчування спрямоване на попередження виникнення та загострення хроніч-

них хвороб шлунково-кишкового тракту та збагачене вітамінами та поживними
речовинами з урахуванням потреб в них організму студента. На сніданок, окрім
основної страви, пропонуються різноманітні молочні каші; повноцінний обід
включає в себе гарячі супи, другі страви та вітамінізовані салати; вечеря теж не є
винятком – до м’ясної страви з гарніром пропонуються молочні і молочнокислі
продукти (глазурований сирок, йогурт або кефір).

Санаторій-профілакторій КНЕУ розрахований на 75 амбулаторних місць з
лікуванням і харчуванням. Лікування без відриву від навчального процесу орга-
нізоване у 13 змін протягом року. Термін лікування за путівкою становить 24 дні.

Для отримання путівки до санаторію-профілакторію необхідно звернутися із
заявою та медичною довідкою (форма №070/о) до комісії факультету з питань
соціального страхування. За рішення комісії путівка може бути надана з оплатою
10% її вартості. Вартість пільгової путівки (10% повної вартості) для студентів
становить 147 гривень. 

Путівка до санаторію-профілакторію кожному студенту може бути надана
лише один раз протягом календарного року.

Холодні ванни сприяють загартуванню, а гарячі ванни активують кардіоваскулярну та
імунну системи, покращують обмін речовин. Ефірні масла (Перозон), що добавляються у

воду, не тільки потрапляють в організм інгаляційно, але й засвоюються ним через шкіру та
відіграють вирішальну роль для терапевтичних цілей

Якщо вас турбують проблеми з осанкою, болі в хребті, низький імунітет, вам допоможе душ
Шарко, який також є ефективним при проблемах шкіри, целюліті, надмірній вазі

Електрофорез стане в нагоді при усуненні післяопераційних шрамів та широко
використовується в гінекології, гастроентерології та неврології

За останніми даними фахівців МОЗ України, лише 10% випускників
шкіл вважаються повністю здоровими. У студентському віці існує
велика кількість ризиків, які можуть негативно впливати не тільки на
якість навчання та формування професійних навичок, але й на
загальний стан здоров’я молодої людини. Це й недостатня кількість
вільного часу для активних фізичних навантажень, проблема
доступності спортивних майданчиків, неякісне харчування, соціальні
ризики, пов’язані з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу, наркоманії,
тютюнокуріння, вживання алкоголю тощо.

Санаторій – профілакторій
КНЕУ запрошує
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ККоо ннссуу ллььтт ууєє   пп ссиихх оолл оогг
П’ятнадцять років у КНЕУ працює психологічна

служба. Виникла вона на потребу студентів у психоло-
гічній допомозі і підтвердила свою актуальність часом.
Психологи-викладачі кафедри педагогіки та психології
набули досвіду практичної психологічної діяльності як
індивідуального напрямку, так і різноманітної групової
роботи. До нас звертаються не лише студенти, а й
викладачі та працівники університету. 

Спектр запитів до психологів найрізноманітніший: це
і бажання розібратися у своїх психологічних проблемах,
визначитися у прийнятті важливого рішення, прагнен-
ня підвищити рівень саморегуляції – покра-
щити настрій та побороти депресивні стани;
проаналізувати конфліктну ситуацію,
наприклад, з батьками, утруднення у спілку-
ванні з друзями чи непорозуміння з виклада-
чами; проблеми у навчанні – чи адаптація у
новому колективі, чи страх виступати на
семінарі та багато інших питань, адже всі ми
різні і кожна людина індивідуально своєрід-
на.

Крім індивідуальних психологічних кон-
сультацій ви можете стати учасником тренін-
гової групи (соціально-психологічний тре-
нінг, тренінг саморегуляції, тренінг
розв’язання конфліктів тощо).

Працівники психологічної служби активно
задіяні у проведенні заходів для оптимізації
роботи кураторів нашого університету, орга-
нізовується систематична робота зі старостами першого
курсу та різноманітна діяльність з метою адаптації пер-
шокурсників. 

Вся наша багаторічна робота спрямована на розвиток
особистості, підвищення психологічної культури нашо-

го навчального закладу, гуманізацію взаємин, сприяння
самовизначення людини, запобігання негативних подій
у життєдіяльності людини. Успішна реалізація цих зав-
дань може відбуватися лише при дотриманні принципу
повної конфіденційності психологічної роботи.

Отже, чи стурбовані ви своїми особистими стосунка-
ми з найріднішою людиною, чи відчуваєте творчий спад
і потребуєте перегляду свого ставлення до справи, чи
просто хотіли б поговорити – все це може стати предме-
том індивідуальної бесіди з психологом чи однією з тем
тренінгового курсу.

Ласкаво просимо до психологічного консультативно-
го кабінету соціально-психологічної служби КНЕУ.

Конфіденційність та професіоналізм вам забезпечено.

Соціально-психологічна служба КНЕУ

***
Хочеш стати частиною КНЕУвського соціуму? Хочеш допо-

могти своїм друзям, одногрупникам, співмешканцям у кімнаті
вести здоровий спосіб життя або не знаєш яким чином самому
кинути палити? Не знаєш, з ким поспілкуватися на важливі для
Тебе теми? Турбує проблема ВІЛ/СНІДу, наркоманії, туберку-
льозу тощо?

Тоді тобі до нас – Соціально-психологічної служби КНЕУ. 
Хто ми такі? Ми – це небайдужі студенти, ми – це заповзяті

студенти, ми – це креативні студенти, які намагаються зробити
якомога більше корисних речей для свого вузу під дружелюб-
ним керівництвом викладачів, які є не лише професіоналами у
своїй галузі, але небайдужими учасниками студентського
життя.

Що ми зробили за минулий навчальний рік?
Провели всеуніверситетську акцію щодо попередження і

профілактики ВІЛ/СНІДу, разом і з Профкомом студентів і
аспірантів організували театральну виставу на тему: «Скажи
наркотикам «НІ», проводили активну інформаційну кампанію
щодо профілактики та боротьби з туберкульозом, палінням,
агітували за здоровий спосіб життя. Звичайно, хотілося б біль-
ше, саме тому щиро сподіваємося, що ТИ доєднаєшся до нашої
команди і ми разом зможемо втілити багато Твоїх ідей.

До зустрічі на парах з дисципліни «Університетська освіта», а
також у нашому кабінеті за адресою: вул. Желябова, 4, гурто-
житок №3, 1-й поверх, тел.: 456-49-63.

Соціально-психологічна служба КНЕУ

P.S. Нехай цей новий навчальний рік для тебе буде сповне-
ний цікавими подіями як у навчальному, так і позанавчально-
му житті.

Порядок отримання путівки до санаторію-профілакторію КНЕУ:
1. Студент, який бажає отримати путівку до санаторію-профілакторію, повинен

написати заяву про надання путівки і не пізніше, ніж за 10 днів до початку заїзду,
подати її до деканату свого факультету (разом із медичною довідкою про необхід-
ність санаторно-курортного лікування, форма № 070/о).

2. Рішення про надання путівки приймає комісія із соціального страхування

факультету. Засідання комісії проводиться за 10 днів до початку заїзду.
3. Список студентів, яким факультетською комісією надана путівка, затверджу-

ється комісією КНЕУ по соціальному страхуванню і передається до профкому
студентів для видачі путівок.

4. Перед отриманням путівки студент, якому вона надана, оплачує 10% її вар-
тості за таким порядком:

��на ім’я головного бухгалтера КНЕУ пишеться заява про прийняття до каси
університету оплати 10% вартості путівки;

��кім. 104, 105, 107 головного корпусу КНЕУ – у заступника головного бухгал-
тера КНЕУ підписується заява про оплату;

�� кім. 119-а головного корпусу КНЕУ – виписується прибутковий касовий
ордер;

��каса головного корпусу КНЕУ – здійснюється оплата 10% вартості путівки.
5. Бухгалтер профкому студентів (кім. 423 головного корпусу КНЕУ) приймає

квитанцію до прибуткового касового ордера, що засвідчує оплату, і видає путівку.
Для отримання путівки необхідно пред’явити студентський квиток.

Тож чекаємо на вас у санаторії-профілакторії. Пам’ятайте: попередження
захворювань і профілактика вашого здоров’я збереже вам працездатність не лише
для навчання, а й для подальшої трудової діяльності.

Адреса санаторію-профілакторію: Київ, 
вул. Желябова, 8, гурт. №1.

Головний лікар – Кучеренко Наталія Олексіївна, тел.: 456-42-94.

Для масажу хребта, профілактики захворювань спини, лікування суглобів та схуднення ви можете
скористатися масажним ліжком Nuga Best

Апарат Д’Арсонвалізації має протизапальний, трофічний, бактерицидний ефект та допоможе при
вугрових висипах, випадінні волосся та лупі

Студентам пропонується корисна та поживна їжа в світлому комфортному залі
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Свідчення очевидця

Кожного року 31 грудня ми з друзями ходимо в баню…
То це не про нас. Ми зустрічаємось кожні п’ять років в останні вихідні травня протягом вже

сорока років. У нас навіть шуткують, що День Києва святкують в ці ж дні на нашу честь.

Ми – це випускники 1973 року факультету ОМОЕІ КІНГ ім. Д. С. Коротченка, і, зокрема,

легендарна група 1738-1. 

Спитаєте, чому легендарна? Тому

що вона за підсумками літньої сесії

була найкращою в інституті. Із 24 сту-

дентів без трійок здали сесію 14 сту-

дентів, 9 – не мали четвірок, а один

отримував найпрестижнішу іменну

стипендію – «Ленінську».

Та не одержання високих оцінок

було головним в житті нашої групи.

Тому, коли ми збираємось на наші

травневі зустрічі, – то згадуємо літні

відпочинки в Криму та спортивному

інститутському таборі в Тетереві;

подорожі в Москву та Ленінград, якими нас нагородив ректорат; як дівчата закладали картоплю

в бурти, а хлопці працювали на свинофермі; як заробляли гроші на стильний одяг в будівельних

загонах; як опівночі будили пасажирів у поїздах, щоб заповнити переписні листи під час пере-

пису населення в 1970 році, та багато іншого.

Життя – цікава річ. Після закінчення інституту наші «хлопчики» один рік проходили службу

в армії і четверо з них зустрілись в… Німеччині (тодішній НДР). Ото була зустріч! Зараз про той

час вони згадують загадково посміхаючись. Напевно,  в тому є якась таємниця. Певно, військо-

ва…

Коли ми питаємо у нинішніх студентів про їхніх однокурсників, то у відповідь чуємо, що вони

не знають ні про захоплення чи уподобання своїх товаришів із групи, ба (!) навіть прізвищ сту-

дентів з інших груп на своєму факультеті. Це дивує, бо нас цікавили люди, що нас оточували. 

Минуло 40 років, як ми захистили дипломні проекти, одержали фах інженерів-економістів.

Ми стали поважними людьми, у багатьох є онуки, доля розкидала нас по різних містах, країнах

і навіть континентах, та коли наближається травень, жвавішають телефони, мобілки та е-mail.

На зустріч приходять вже сиві люди, які розробляли програмне забезпечення для різних під-

приємств та банків країни, працювали головними бухгалтерами, очолювали підрозділи в мініс-

терствах, ВАТах та банках. Серед наших випускників є ті, що працювали заступниками міністрів

та в НБУ, захистили дисертації, працюють у вишах країни, друкують результати своїх дослід-

жень.

Така багатовекторність в роботі наших випускників відображає постійну жагу нових знань,

постійне самовдосконалення, яких нас навчили в нашому інституті.

Можливо у читачів виникне думка, що все це – вигадки чи фантазії людей пенсійного віку, то

зазирніть в Інтернет і побачите нас – ще молодих і вже зовсім дорослих.

https://plus.google.com/photos/107343240461903240850/albums

http://youtu.be/EOonaqvzSpss

1738 - 11738 - 1

24 мая 2013 г. состоялась традиционная
встреча выпускников факультета
организации механизированной обработ-
ки экономической информации 1973 г. (в
настоящее время факультет информаци-
онных систем и технологий), посвящен-
ная 40-летию окончания университета.

В 13:00 у стен главного корпуса  университета собралось
более 30 бывших студентов специальности 1738, которые дари-
ли друг другу цветы, фотографировались, обменивались впе-
чатлениями. Улыбки, теплые объятия, фотографии на память:
у танка, все вместе, группами, с друзьями по общежитию.

Выпуск 1973 года состоял из 70 студентов в составе трех
групп,  в том числе 10 студентов приехали на учебу из
Молдавской ССР.

Многие из бывших студентов  в течение всех этих 40 лет не
теряли связи друг с другом, до сих пор продолжают перезвани-
ваться, переписываться, обмениваться фотографиями, встре-
чаться, в том числе регулярными и радостными бывают встре-
чи каждые 5 лет. И на каждой встрече, которая дает нам шанс

почувствовать себя студентами, воспоминания касаются
нашей жизни в стенах ВУЗа, который мы любим и ценим. 

Нам действительно есть что вспомнить. Учили нас основа-
тельно, поэтому выпускники до сих пор помнят большинство
преподавателей и с удовольствием общались на встрече с пре-
подавателями Н. С. Пинчук и Ю. Г. Кривоносовым. Многое из
того, что нам преподавали, действительно пригодилось в рабо-
те и в жизни.

Выпускники  факультета 1973 года посетили Музей, где
узнали много новых фактов о становлении и развитии ВУЗа. 

Еще ранее состоялась встреча с нынешним деканом  факуль-
тета А. Д. Шараповым, который рассказал о ряде перемен,
произошедших в университете за 40 лет, а также поблагодарил
выпускников за теплое отношение к факультету и ВУЗу.

Встреча завершилась дружеским ужином в ресторане, распо-
ложенном недалеко от университета, где выпускники вспоми-
нали самые интересные моменты учебы – от первой лекции,
поездок на сельхозработы, в стройотряды, на всесоюзную
перепись населения, проводившуюся в 1970 году, производ-
ственную практику на вычислительных центрах – до защиты
дипломных проектов.

В течение этого вечера было выплеснуто столько эмоций,
выпускники были счастливы, что,  несмотря на столь обшир-
ную географию проживания (Украина, Молдавия, США,
Израиль), смогли  встретиться с родными и близкими людьми,
которых объединила наша Альма-матер.

Т. Чумаченко

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

Водний похід на 12 днів
У кожного з нас, мабуть, є спогади, які зігріва-

ють навіть у найлютіший мороз. Для мене таким
спогадом є водний похід, що відбувся у травні
2013 року. Дуже важко описати ті 12 незабутніх
днів, що ми провели у цьому поході,  адже кожен
день, кожну годину траплялося щось надзвичай-
но цікаве, проте, намагаючись все ж таки описа-
ти цей похід, почну з його суті – самих байдарок,
адже на них ми провели чимало часу.

Для половини групи байдарки були чимось
новим і незнайомим, а отже як ними управляти
ми знали лише зі слів нашого інструктора Віталія
Олександровича, коли той проводив інструктаж.
Смішно було дивитись, як ми зиґзаґами намага-
лись гребти по тій швидкій річці Гнізна і як потім
перепливали усілякі перешкоди, яких на нашому
шляху трапилось чимало. За перші три дні три
байдарки встигли перевернутись (і байдарка, у
якій була я в тому числі), проте, оскільки ми за
технікою безпеки були у рятувальних жилетах,
все минулося без проблем. Вже на третій день,
коли ми випливли у річку Серет, всі навчились
керувати байдарками і пригод з переворотами
після цього вже не було. 

Не менш важливою є пізнавальна складова
цього походу. За ці 12 днів ми побачили стільки
цікавих і гарних місць, що, мабуть, не вистачить і
на рік звичайного міського життя. Ми не пропус-
тили жодного цікавого монастиря на маршруті,
напросилися на екскурсію по ГЕС, лазили 3
години печерою "Млинки" зі спелеологами, від-
відали печеру "Вертеба", де нам провели цікаву
екскурсію про трипільців, що там проживали,
полазили по замках, купались у двох купелях (у
холоднючій джерельній воді) і, нарешті, бачили
один з найгарніших водоспадів України Джурин.
Для того, щоб про все це розповісти у деталях, і
книги, мабуть, не вистачило б, тому я хотіла б
зупинитись на двох місцях, де ми побували: пече-
рі і водоспаді, адже мені вони припали до душі
більш за все. 

Печера Млинки – це одна з найбільших і най-
гарніших гіпсових печер в Україні. Причому гіпс
знаходиться там у формі кристалів, а тому
потрапляючи туди ти розумієш, що зоряне небо
буває і під землею. Коли світити на ці кристали
ліхтариком, вони мерехтять, неначе сніжинки на
сонці. Проте не тільки краса там була цікава для
нас. Не менш цікаво було лазити там, відчуваючи
себе справжнім спелеологом. Ми були і на розпо-
рах (коли спиною опираєшся на одну стінку,
ногами на іншу, а під тобою метрів 5 висоти), і
лазили за інструктором по всіляких лазівках, у які
з першого погляду і дитина не пролізе, і багато

іншого. Вилізли ми звідти страшенно стомлені,
проте дуже щасливі.

Якщо ж говорити про моє друге улюблене
місце у цьому поході, то варто сказати, що на
Україні існує місце, що так схоже на описи усіля-
ких фантастичних пейзажів. Уявіть собі воронку
десь кілометри три у діаметрі. У її центрі на під-
вищенні знаходиться Червоногрудський замок.
Вся воронка вкрита деревами, а там, де їх немає,
видніється глиняний ґрунт червонуватого кольо-
ру. Картину довершує 16-метровий каскадний
водоспад і річка, що огинає  пагорби, що знахо-
дяться біля водоспаду. Уявили? Ось таку красу
нам пощастило побачити, і я з впевненістю можу
сказати, що кожен з тих, хто був би там, дав собі
слово ще раз туди повернутися.

Загалом цей похід справив на кожного з учас-

ників дуже сильне враження. Ми бачи-
ли гарні місця, спілкувалися з різнома-
нітними людьми, лазили горами і спус-
кались під землю, натягували парус на
байдарці і проходили важкі, але захоп-
люючі ділянки, ми відсвяткували
Пасху на березі річки і, нарешті, повер-
нулися в Київ повні сил, вражень і
наснаги. Проте одне можу  сказати
точно – подібне проведення часу на
канікулах (нехай і недовгих) – це най-
краще, що може взагалі уявити для
себе студент, і я дуже вдячна групі та
інструктору за таку можливість.

Марина Бурнатна 

ЛІТОПИС ПОХОДУ
Частина перша. Вступ
Наш похід, як, напевне, і всі інші, почався з

полювання на продукти. Найбільшим ареалом їх
проживання є гіпермаркет «Ашан», тож ми виру-
шили туди. Кожен отримав свій список продуктів
і пішов на пошуки.  На покупці ковбаси, сиру,
редьки та інших банальностей зупинятися не
будемо, а перестрибнувши ще й через пристрасті,
які розгорілись при розподілі продуктів та спо-
рядження, а також через потяг, в якому ми
познайомилися з Арсеном і пограли-поспівали,
опинимося одразу на вокзалі в Івано-
Франківську.

Розділ перший
Осмолода
«Давайте мені хоч мільйон, і тоді не поїду» –

так відповів нам дід Микола,
шофер білого мерседеса, коли
ми сказали, що нам треба до
Осмолоди.  І потім ми з задо-
воленням під’юджували воді-
їв, впевнено говорячи їм, що
вони «ТУДИ» не поїдуть, коли
вони питали, куди нам треба.

Проте, як відомо, де не
пройдуть танки, там пройде
піхота, себто рейсові автобу-
си. Спершу  ми доїхали до
Калуша, а потім...   Потім у
нас був перший урок йоги – з
тренуванням  навиків  дихан-
ня, точніше анаеробності,

гнучкості, витривалості і навіть незначними успі-
хами в левітації. І от, їдемо ми, висячи в найнеп-
риродніших позах, наші наплічники, незграбно
звалені докупи ззаду, скочуються на голови
феноменально флегматичного подружжя, загро-
жуючи зламати їм шиї, люк відкривається лише
наполовину, на кожній зупинці запихаються все
нові і нові люди, рівень ущільнення наближаєть-
ся до рівня ущільнення чорних дір... і лунає роз-
пачливий голос в пустелі: «Рятуйте собаку» – це,
тобто, Джефа, якому було точно ще гірше, ніж
нам, і який, бідолаха, я дивуюсь, як не віддав Богу
душу в тій маршрутці...

Треба зауважити, що тутешні водії точно не
бували в Черкасах, бо тоді б вони знали, що таке
дійсно ПОГАНІ дороги. Те, що вони називали
«кратерами» і відсутністю доріг, було, насправді,
цілком прийнятною поверхнею для їзди. 

Коли ми нарешті вивалилися з маршрутки і
вдихнули повітря, то відчули
неймовірне щастя...

Частина друга. Сходження
День перший.  Ґорґани
Будь-який шлях почина-

ється з першого кроку, от і
наш масштабний маршрут,
який мав пролягати через
Ігровець – Сивулю – поло-
нину Рущина та інші фантас-
тичні місцини Ґорґан, також
почався з першого кроку. Ми
одразу потрапили під владу
могутнього лісу, відчули
подих тисячолітніх гір, роз-
чинилися в прозорості повіт-
ря... Карпати зустріли нас
вужами, гадюками та іншими
милими створіннями. Ми

йшли і йшли, було тепло і гарно, переходи сушею
урізноманітнювалися переправами через потіч-
ки, деякі з яких були заширокі, і для того, щоб
перейти їх по камінцях, і хлопцям довелося роби-
ти переправи. 

Відомо, що після керівника походу першою
людиною є фінансист – людина з кришталевою
репутацією. Але сталося так, що наш бухгалтер
Ліда підмочила свою репутацію, впавши в поті-
чок при переправі, і підмочила вона не лише
репутацію, а й бюджет походу. На щастя, все
минулося: бюджет, як і репутація, швидко повер-
нулися до свого первісного стану, а наступною
жертвою потічка стала Маша, яка в результаті
падіння підмочила вже не лише репутацію, а й

рюкзак і теплий светр, і Іллю, який
допомагав їй вибиратися з бурхливого
потоку.

Ми йшли і йшли, обертаючи Землю
нашими кроками, Земля крутилася і
поступово наповзав вечір… Зрештою ми
дійшли до місця першої ночівлі. Там нам
відкрився дивовижний краєвид: право-
руч – гора Середня, ліворуч – вкриті
снігами вершини, прямо – сині-сині
гори і спокійне сонце, що меланхолійно
спускалося все нижче…

Хоч ночувати було і не холодно, але
зранку ми прокинулися сповнені
натхнення і готовності  попоїсти.

(Початок. Закінчення в
наступному номері).

Ганна Лимаренко

Відпочинок... таке приємне слово і водночас таке далеке для студента посеред
навчального семестру. Ми завжди чекаємо літа, або в крайньому разі, зимових
канікул, щоб, почуваючи себе вільними від навчання, поїхати кудись
відновлювати свої сили і здобувати нові враження, чи не так?
А якщо я вам скажу, що для того, щоб гарно відпочити, зовсім не обов’язково
чекати канікул? Саме це своїм прикладом доводять члени туристичного
клубу "Скіфи", які не рідше, ніж щомісяця (а іноді і набагато частіше),
вибираються у походи, аби просто цікаво провести свій час з друзями на
природі. Вони навіть морозів не бояться і ходять у лижні походи, ночуючи у
наметі з пічкою. Але все ж таки більш за все скіфи вибираються на природу у
теплий час, і гарним цьому прикладом може слугувати їхній травневий
відпочинок. Під час цих свят скіфам вдалося сходити аж у декілька походів
(поки одна група, наприклад, сплавлялася на байдарках по Серету, інші дві в
той час підкорювали Карпатські гори). Можна довго говорити про це зі
сторони, проте цікавіше буде почути все від першої особи, а тому ось статті
від самих учасників цих походів.

Відпочити мандруючи
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психології, з ювілеєм!

Лариса Леонідівна працює на кафедрі педагогіки та психології нашо-
го університету з 1994 р. У 1980 році вона закінчила Київський держав-
ний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Психологія».
Деякий час працювала референтом, відповідальним секретарем това-
риства «Знання».

З 1994 р. – асистент, старший викладач кафедри педагогіки та психології КНЕУ.
У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, у

2011 р. отримала вчене звання доцента і почала працювати над докторською дисертацією.
Коло її наукових інтересів: наукові дослідження педагогічних та навчальних стилів, впливу

акцентуацій особистості викладача та студента на ефективність діяльності.
Лариса Леонідівна на високому науково-методичному рівні викладає науку «Психологія та

педагогіка», дисципліну «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», бере участь у про-
веденні тренінг-курсів для викладачів університету.

Вона є співавтором навчальних посібників з дисциплін психолого-педагогічного циклу; має
понад 80 наукових та навчально-методичних праць. 

Л. Л. Борисенко є координатором з організації студентської наукової роботи на кафедрі. Її
організаторські здібності у цьому напрямі дуже показові: протягом багатьох років студенти, які
готували доповіді на конференції, брали участь у конкурсах, олімпіадах під її керівництвом,
отримували дипломи, нагороджувались грамотами.

За багаторічну сумлінну працю та у зв’язку зі 105-річчям заснування нашого університету її
було нагороджено Почесною грамотою ректорату.

Бажаємо Вам, шановна Ларисо Леонідівно, і надалі міцного здоров’я, творчого натхнення,
родинного затишку і любові, багато радощів та здійснення мрій. Хай минають негаразди та непо-
розуміння, нехай кожен день дарує Вам нові досягнення, звершення і здобутки.

Нехай Віра, Надія, Любов завжди супроводять Вас. Хай здійснюються всі Ваші мрії та споді-
вання! Щасти Вам у житті!

Колектив кафедри педагогіки та психології

Вітаємо Ларису Миколаївну Журавську, 
доцента кафедри педагогіки та психології, з ювілеєм!
Третього серпня Лариса Миколаївна Журавська святкує свій ювілей.
У 1981 р. Лариса Миколаївна закінчила Українську сільськогосподарську ака-

демію, у 1996 р. – Український фінансово-економічний інститут. У 1999 р.
захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови управління
самостійною роботою студентів вищих закладів освіти». В КНЕУ на кафедрі
педагогіки та психології вона працює з 2004 р.

Напрямки її наукових досліджень: управління та самоуправління самостій-
ною роботою студентів, мотивація самостійної пізнавальної діяльності, активні
методи навчання, тренінгові методики навчання студентів, розвиток професій-
но важливих якостей особистості, вдосконалення професійної майстерності

викладачів, викладання психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ непедагогічного профілю.
Лариса Миколаївна на високому науково-методичному рівні викладає науку «Психологія та педаго-

гіка», бере участь у проведенні тренінг-курсів для викладачів університету та для слухачів Центру
магістерської підготовки. Вона є співавтором навчальних посібників з дисциплін психолого-педаго-
гічного циклу, має понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Лариса Миколаївна Журавська – чудовий педагог, закоханий у свою справу, компетентна і відпові-
дальна, доброзичлива людина.

Щиро і сердечно вітаємо Вас, шановна Ларисо Миколаївно, з Днем народження! Від усієї душі
бажаємо міцного здоров’я на багато років життя, успіхів, родинного щастя й добробуту, прихильності
фортуни та здійснення всіх Ваших задумів. На своєму педагогічному шляху, який Ви обрали за покли-
канням, Вам вдалося стати не тільки компетентним викладачем, порадником та вихователем для своїх
студентів, але й взірцем цілеспрямованості, організованості й дисциплінованості для колег. Ваш
науковий доробок має безумовну цінність як для розвитку вітчизняної педагогічної науки, так і для
формування підростаючого покоління. Висловлюючи щиру вдячність за творчу, самовіддану та
подвижницьку працю, відповідальне ставлення до свого покликання, педагогічну майстерність і без-
корисливе добро, які повсякчас ви даруєте своїм студентам, аспірантам, колегам, зичимо Вам творчої
наснаги і оптимізму, незгасної енергії та наполегливості, радості, гарного настрою, везіння у всіх почи-
наннях. Нехай будні будуть освітлені любов’ю, увагою, щирістю оточуючих, а оберегами стануть най-
кращі спомини, чисті людські почуття. Духовних Вам злетів, плідної праці, благополуччя, достойної
шани! 

Колектив кафедри педагогіки та психології

Серед вітчизняних вчених у
галузі статистики чільне місце
належить Ігорю Германовичу
Манцурову, здобутки якого у

сфері світової економіки, статистики, міжнародної міг-
рації, інституційних перетворень, фінансового регулю-
вання національних економік високо поціновані не
лише в Україні, але й за її межами. Ігор Германович
народився 4 липня 1953 року у м. Запоріжжі в родині
службовця. Його дід ще до війни очолював кафедру еко-
номіки Ленінградського фінансово-економічного
інституту. Батько – відомий український вчений-еконо-
міст, а мати – відповідальний працівник Державної
служби України зі статистики цін. Дочка та син також
економісти за спеціальністю. У 1970 році вступив до
Київського інституту народного господарства на обліко-
во-економічний факультет за спеціальністю
«Статистика». У 1980 році захистив кандидатську дисер-
тацію і працював на посадах доцента та завідувача
кафедри статистики Київського інституту народного
господарства. 

1987 року за рішенням уряду колишнього
Радянського Союзу Ігор Манцуров був відряджений до
Республіки Мозамбік, де заснував і очолив департамент
статистики Інституту Африканських досліджень, ство-
ривши національну наукову школу прикладної статис-
тики. 1989 року Ігор Манцуров отримав відрядження до
Організації Об’єднаних Націй. Працюючи в її спеціалі-
зованих агенціях, розробляв та реалізовував програми
розвитку національних економік миротворчих місій
ООН в Республіці Мозамбік, Анголі, Ліберії та країнах
Великих Озер Африки. 1997 року на прохання
Міжурядового Комітету країн Південно-Африканського
союзу з економічного розвитку (SADEC) Рада Безпеки
ООН призначила Ігоря Манцурова на посаду регіональ-
ного координатора Програм розвитку національних
економік Міжнародної організації з міграції в 14 країнах
SADEC. Завдяки його діяльності відсталі країни цього
регіону перетворилися у співтовариство, що динамічно
та пропорційно розвивається. 1999 року Ігор Манцуров
був переведений в Східноєвропейський Департамент
Міжнародної організації з міграції. Заснував і очолив
Дипломатичну місію Міжнародної організації з міграції
в Республіці Білорусь. Від часу бойових дій в Югославії
І. Г. Манцурова призначено керувати Координаційною

місією Програми розвитку ООН-МОМ на Балканах.
Відтоді – міжнародний експерт з проблем розвитку
національних економік та інституційних перетворень
Міжнародної організації з міграції та Організації
Об’єднаних Націй. Повернувшись в Україну, Ігор
Германович очолив проект Світового Банку з розвитку
приватного сектора в Україні, спрямованого на створен-
ня за рахунок коштів міжнародної спільноти нових
інституційних механізмів управління національною
економікою, запровадження ефективної регуляторної
політики, покращення бізнес-середовища та створення
робочих місць. У 2005 році Ігор Манцуров захистив
докторську дисертацію «Методологія статистичного
оцінювання економічного зростання та конкуренто-
спроможності країн». Нині в його доробку понад 150
наукових та науково-методичних праць. Під керівниц-
твом професора І. Г. Манцурова підготовлено декілька
докторів та кандидатів наук у напрямі сформованої ним
наукової школи статистичного дослідження складних
економічних і соціальних систем. Він є членом спеціалі-
зованих вчених рад із захисту дисертацій, членом екс-
пертних рад з економіки ВАК та ДАК України, членом
Колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України.

12 квітня 2012 року загальні збори членів
Національної академії наук України підтримали клопо-
тання бюро економіки та обрали Ігоря Германовича
Манцурова членом-кореспондентом НАН України за
спеціальністю "Інституціональна економіка". Втілюючи
набутий за кордоном досвід та навички в практику укра-
їнських міністерств та відомств, він бере участь у роз-
робленні та реалізації програм розвитку національної
економіки, очолює Науково-дослідний економічний
інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України.

Шановний Ігоре Германовичу! Щиро вітаючи Вас з
нагоди ювілею, бажаємо Вам невичерпної енергії, здійс-
нення всіх найкращих надій і сподівань, успішної реалі-
зації нових планів і задумів. Впевнені, результатом
Ваших професійних дій та величезного досвіду стане
успішний розвиток науки, реалізація творчого потенціа-
лу майбутніх фахівців. Нехай наступні роки будуть спов-
нені творчим натхненням, життєвою енергією, добром,
злагодою та впевненістю в завтрашньому дні. Бажаємо
Вам здоров’я, щастя, радості та сімейного благополуччя.

Вітаємо з прекрасним ювілеєм 
Ігоря Германовича Манцурова, члена-кореспондента 

НАН України, доктора економічних наук, завідувача кафедри
статистики КНЕУ ім. В. Гетьмана!
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Стасюк Варвара Дмитрівна, доцент кафедри вищої математи-

ки факультету управління персоналом та маркетингу;

Ярошевич Ірина Арнольдівна, доцент кафедри української

мови та літератури.

Ювіляри липня:
Бабіч Віталій Васильович, професор кафедри обліку підпри-
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економії факультетів управління та управління персоналом і
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Коценко Катерина Федорівна, доцент кафедри регіональної
економіки;

Кривша Іван Йосипович, охоронник служби охорони;
Манцуров Ігор Германович, завідувач кафедри статистики;
Овсієнко Василь Григорович, доцент кафедри вищої матема-

тики факультету управління персоналом та маркетингу;
Остапишин Тетяна Петрівна, доцент кафедри банківської

справи;
Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна, професор кафедри
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