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Свято

Подія

Лекція від Прем’єр�міністраЛекція від Прем’єр�міністра
Не що дав но у Київсько му національ но му еко номічно му універ си те ті імені Ва ди ма
Ге ть ма на Прем’єр�міністр Ук раїни Ми ко ла Аза ров про чи тав сту ден там  лекцію
на те му: "Сто липінські ре фор ми та су часні вик ли ки для Ук раїни". Це бу ла гар на
на го да для сту дентів поспілку ва ти ся з го ло вою уря ду та по ди с ку ту ва ти на ак -
ту альні еко номічні проб ле ми сьо го ден ня. На лекції та кож бу ли при сутні рек тор,
ака демік Ана толій Пав лен ко, де ка ни фа куль тетів, вик ла дачі універ си те ту та
пред став ни ки пре си. 

Охо чих по слу ха ти лекцію ви я ви ло ся ба га то. Зустріч  з Прем’єр	міністром Ук -
раїни про хо ди ла у два ета пи: спо чат ку бу ла  лекція, потім відбу ла ся жва ва ди с -
кусія сто сов но ре алій та пер спек тив су час ної еко номічної си ту ації, у ході якої сту -
ден ти ма ли на го ду по ста ви ти за пи тан ня, які їх най дуж че хви лю ють.

Лекція бу ла при свя че на П. А. Сто липіну і співзвуч ності ре форм, які він про во -
див, з ре фор ма ми сьо го ден ня. Во на роз по ча ла ся з кількох за пи тань до сту -
дентів, які ви я ви ли свою обізнаність про до лю ав то ра аг рар них ре форм та самі
ре фор ми. У ході лекції слу хачі мог ли по чу ти чи ма ло ціка во го про діяльність 
П. А. Сто липіна, оцінка осо би с тості яко го в історії до сить не од но знач на. Чи ма лу
ува гу бу ло приділе но суті сто липінських ре -
форм, ад же са ме ним був за про по но ва ний
ряд ідей, що сто су ва ли ся роз вит ку сільсько го
го с по дар ства: мож ливість се лян вий ти з об -
щи ни, ви ку пи ти зем лю, ство рен ня се лянських
банків то що. Та, як відо мо, після йо го смерті
ре фор ми бу ли згор нуті.

По сту по во роз мо ва пе рей шла до то го, що
відбу вається у вітчиз ня но му аг рар но му сек -
торі сьо годні. У землі не має ре аль но го ха зяїна,
ве ли ка її кількість ви па ла з сільсько го обігу.
Без сумнівно, пи тан ня національ ної та про до -
воль чої без пе ки дер жа ви тісно пов’яза не з
вре гу лю ван ням зе мель них відно син,
раціональ ним зем ле ко ри с ту ван ням і, як
наслідок, фор му ван ням про зо ро го рин ку
сільсько го с по дарських зе мель. Ри нок землі
по ви нен чітко ре гу лю ва ти ся за ко но дав ством.
Пра ви ла "гри" не обхідно ство ри ти за раз, до
то го ж цей про цес має бу ти мак си маль но відкри тим та про зо -
рим. Такі прин ци пи си с тем но го та ком плек с но го ре фор му -
ван ня зе мель них відно син виз на чені Про гра мою еко номічних
ре форм на 2010	2014 ро ки та Національ ним пла ном дій на
2011 рік з уп ро ва джен ня цієї Про гра ми рішен ня ми Коміте ту
еко номічних ре форм. 

Уряд підтри мує про ект За ко ну Ук раїни "Про ри нок зе -
мель", роз роб ле ний за ініціати вою Пре зи ден та Ук раїни. Ад же
йо го ос новні по ло жен ня спря мо вані на  мінімізацію ри зиків вітчиз ня них сільсько -
го с по дарських то ва ро ви роб ників та інве с торів, а та кож пер шо чер го ве прид бан -
ня ни ми пра ва влас ності на зе мельні ділян ки, які бу дуть про по ну ва ти ся на про -
даж; на уп ро ва джен ня за хис них ме ханізмів про ти злов жи вань в га лузі зе мель них
відно син шля хом відмо ви від мо но полізації чи над лиш ко вої кон цен т рації зе мель,
не до пу щен ня про ве ден ня зе мель них спе ку ляцій.

Про ект За ко ну Ук раїни "Про ри нок зе мель" виз на чає пра вові та еко номічні
ас пек ти вре гу лю ван ня пи тань, пов’яза них з функціону ван ням рин ку зе мель в Ук -
раїні. Зо к ре ма, пе ред ба чає фор му ван ня ко ла по купців зе мель них діля нок
сільсько го с по дарсько го при зна чен ня (гро ма дя ни Ук раїни, фер мерські го с по -
дар ства, дер жа ва та ор га ни місце во го са мо в ря ду ван ня); вик лю чає участь іно -
зем но го капіта лу в прид банні зе мель сільсько го с по дарсько го при зна чен ня; пе -
ред ба чає гра нич ний розмір зе мель при про да жу; функції ре гу лю ван ня рин ко во -
го обігу зе мель сільсько го с по дарсько го при зна чен ня по кла дає на Дер жав не
агент ство зе мель них ре сурсів Ук раїни. Прий нят тя цьо го За ко ну та кож роз бло кує
про ве ден ня зе мель них торгів віднос но вільних зе мель них діля нок та прав арен -
ди на них, зу пи нить спе ку ляцію зе мель ни ми ділян ка ми сільсько го с по дарсько го

при зна чен ня та за без пе чить постійне зем ле ко ри с ту ван ня шля хом виз на чен ня
ме ханізму кон солідації зе мель сільсько го с по дарсько го при зна чен ня.

Ди с кусія, яка відбу ла ся після лекції, сто су ва ла ся до сить різно манітних пи -
тань, що хви лю ють сьо годнішніх сту дентів. Більшість з них бу ла при свя че на зе -
мельній ре формі. 

Од ним з пер ших бу ло пи тан ня, на скільки роз ра хо ва на ре алізація За ко ну. Ви -
я ви ло ся, що він роз ра хо ва ний мінімум на де сять років. Ме тою є об но ви ти аг рар -
ний ком плекс, а ре фор ми та ко го пла ну не мо жуть бу ти швид ки ми.
Прем’єр	міністр сподівається, що про тя гом де ся ти років ре фор ма при зве де до
мо дернізації в аг рар но му сек торі. 

Се ред проб лем, що заціка ви ли сту дентів КНЕУ найбільше, бу ли такі: за хист
від спе ку ляції зем лею;  як слід про во ди ти ре фор ми у наш час; чи вигідно всту па -
ти в СОТ та мит ний со юз; чи тре ба зміню ва ти струк ту ру се ла; чи бу де кри за. На
всі пи тан ня у ході ди с кусії сту ден ти от ри ма ли чіткі відповіді. Ду же ко рис ним бу ло
те, що во ни ма ли змо гу ви су ва ти свої версії, оз ву чу ва ти своє ба чен ня та ких важ -
ли вих проб лем.

На за пи тан ня про те, як слід про во ди ти ре фор ми у наш час, чи тре ба
шу ка ти ком проміс з на се лен ням чи слід про дов жу ва ти гну ти свою лінію,
Ми ко ла Яно вич відповів, що під час про ве ден ня сто липінських ре форм
свою роль зігра ла рішучість та жорсткість ре фор ма то ра, але це бу ло за
умов, ко ли 90 відсотків на се лен ня бу ли без гра мот ни ми. Та за раз це
освічені лю ди, і то му він сподівається, що на ше на се лен ня зро зуміє не -

обхідність про ве ден ня зе мель -
ної ре фор ми. А для цьо го
потрібно пе ре ко ну ва ти та на во -
ди ти ар гу мен ти. 

Сто сов но СОТ та мит но го
со юзу од но знач ної відповіді не
мог ло бу ти. Оскільки, за сло ва -
ми М. Аза ро ва, нам од на ко во
вигідно і не вигідно всту па ти в
мит ний со юз. З пе ре ваг бу ло
на зва но єдині ціни з Росією на
газ, єди ний транс порт ний та -
риф. Ад же за раз наш то вар, пе -
ре ве зе ний по те ри торії Росії,
стає не кон ку рен то с про мож -
ним. Се ред мінусів те, що на
наш ри нок прий де капітал, який
ство рить мож ли вості впли ва ти
на наші рішен ня.

Знач на ува га бу де приділе -
на соціаль но му роз вит ку се ла.

Вже за раз уряд ду має над тим, як при ва би ти мо лоді си ли. В селі є ніші, щоб по -
ча ти свою спра ву. То му го во ри ло ся про го товність фінан су ва ти та кре ди ту ва ти з
бо ку дер жа ви. Ре фор ми роз ра хо вані на те, щоб мо лодь мог ла ре алізу ва ти се бе.
Як що се ло старіє, то ця сфе ра не має пер спек тив. От же, соціаль на сфе ра бу де
роз ви ва ти ся по ряд з еко номічною.

Закінчи ла ся зустріч на до сить оп тимістичній ноті, ад же у ході ди с кусії про
еко номічну кри зу дійшли зго ди, що по ки що нам її бо я ти ся не слід. Наші ос новні
рин ки по ки спокійні, ціни три ма ють ся, не зафіксо ва но зни жен ня по то ку ва лю ти в
країну. 

Лекція, про ве де на па ном Аза ро вим, ви я ви ла ся ду же ефек тив ною та ціка вою.
Свідчен ням цьо го бу ли оп ле с ки, що не од но ра зо во лу на ли в ау ди торії.  За ли -
шається сподіва ти ся, що такі за хо ди бу дуть не по оди но ки ми та й на далі спри я ти -
муть по глиб лен ню знань сту дентів та роз вит ку їх здат ності орієнту ва ти ся в су -
часній еко номічній си ту ації.

Ан на Не стерен ко, ре дак тор Цен т ру суспільних зв’язків

З пр оф е с і йним  с в ят ом  в а с ,  З  п р оф е с і йним  с в ят ом  в а с ,  
ш ан о вн і  в и к ла д а ч і !шан о вн і  в и к ла д а ч і !

У звичному, буденному розумінні слово вчитель для більшості з нас — це педагог, викладач. Але Вчитель — це,
насамперед, покликання, стан душі, стиль життя, доля. Скільки  наставників зустрічаємо ми на своєму життєвому

шляху!
У серці кожного з нас педагог стоїть поряд із рідними й близькими. За допомогою вчителів ми відкрили для

себе світ, пізнали глибинні таємниці науки, адже без знань неможливо уявити прогресивну сучасну людину. Щодня
вчитель вкладає свої знання й життєву мудрість у душі й голови молоді, здатної творчо та  креативно мислити й
творити в дусі свого часу.

Сучасне освітянство тримається на небайдужих й щиро закоханих у свою справу ентузіастах. Знана у педагогічних колах
українська просвітителька Софія Русова, яка все своє життя присвятила педагогіці, сказала: "Найдорожчий скарб у кожного
народу — його діти, молодь, і що свідоміше громадянство, то з більшою увагою ставиться воно до виховання дітей. До забезпечення
їм найкращих умов життя".

Шановні, дорогі педагоги, зі святом вас! Спасибі за вашу мудрість і доброзичливість. За терпіння і розуміння. За відповідальність
і професіоналізм. Нехай доля дарує вам здоров’я, натхнення, талан, щастя і вдячних учнів!



Жовтень 20112

№ 19�21 (1353�1355)

Офіціоз

Ша новні ко ле ги!
В ми ну ло му 2010/2011 нав чаль но му

році ро бо та ка федр і фа куль тетів універ -
си те ту бу ла спря мо ва на на ре алізацію
зав дань, що вип ли ває з По ло жен ня про
дослідницький універ си тет, "Про гра ми
інно ваційно го роз вит ку Київсько го
національ но го еко номічно го універ си те -
ту імені Ва ди ма Ге ть ма на на період
2010	2012 рік", рішен ня зборів тру до во го
ко лек ти ву від 31 серп ня 2010 ро ку, Ух вал
Вче ної ра ди і рек то ра ту універ си те ту що -
до ак тивізації на уко вої ро бо ти ка федр
шля хом за лу чен ня вик ла дачів до участі у
ро боті ство ре них дослідницьких інсти -
тутів, роз роб ки ком пе тенцій ба ка лаврів
та магістрів за на прям ка ми підго тов ки,
роз вит ку інфор ма ти зації уп равління
універ си те том то що.

Ми ну лий нав чаль ний рік став ро ком
прий нят тя но вої ре дакції Ста ту ту універ -
си те ту, но во го Ко лек тив но го до го во ру,
підго тов ки та ук ла ден ня з про фе -
сорсько	вик ла дацьким скла дом кон т -
ракт ної фор ми тру до во го до го во ру. 

Пред став ни ки універ си те ту бра ли ак -
тив ну участь у роз робці но вих нор ма тив -
но	пра во вих актів, ініціато ром підго тов ки
та прий нят тя яких бу ло Міністер ство освіти
і на уки, мо лоді та спор ту Ук раїни. Це про -
ект За ко ну Ук раїни "Про ви щу освіту",
Національ на рам ка кваліфікацій, По ло жен -
ня про центр спри ян ня пра цев ла ш ту ван ня
ви пуск ників, нові Пра ви ла прий о му до ви -
щих нав чаль них за кладів то що.

Звітний рік засвідчив, що май же всі
ка фе д ри і фа куль те ти зро би ли крок впе -
ред у своїй діяль ності. За да ни ми цьо -
горічно го рей тин гу, що ба зується на
світовій прак тиці виз на чен ня якості
підго тов ки фахівців за оцінка ми ро бо то -

давців і ви пуск ників, універ си тет зай -
має третє місце се ред усіх ВНЗ Ук -
раїни та пер ше місце се ред ви щих
нав чаль них за кладів еко номічно го
профілю.

На ви с тавці "Су часні нав чальні за -
кла ди — 2011", що про хо ди ла 2	4 бе -
рез ня 2011 ро ку під егідою Міністер -
ства освіти і на уки, мо лоді та спор ту
Ук раїни, наш універ си тет брав участь
у номінації "Уп ро ва джен ня си с те ми
ком пе тенцій як ос но ва підго тов ки
кон ку рен тоз дат них фахівців у вищій
школі" і от ри мав Гран	прі "Лідер ви -
щої освіти".

Але на пев не, найбільш зна ко вою
подією 2010	2011 нав чаль но го ро ку
ви я ви ло ся приєднан ня універ си те ту
до Ве ли кої Хартії Універ си тетів Євро -
пи, яка про го ло шує го ловні прин ци пи,
яки ми потрібно ке ру ва ти ся, щоб
відповіда ти ви мо гам су час но го світу.
Ці прин ци пи та спо со би їх ре алізації
до ве дені до ко лек ти ву на спільно му
засіданні Вче ної ра ди універ си те ту,
вче них рад фа куль тетів та Сту -
дентської ака демічної ра ди, яке відбу -
ло ся 27 жовтня 2010 ро ку. На га даю,
що в ма теріалах засідан ня та кож
опубліко ва на Про гра ма інно ваційно го
роз вит ку універ си те ту на 2010	2011

ро ки, в якій виз на че на місія універ си те ту
як здійснен ня ва го мо го вкла ду в
суспільний роз ви ток че рез досліджен ня,
ге не ру ван ня но вих знань, їх по ши рен ня та
підго тов ку кон ку рент них фахівців і кре а -
тив них осо би с то с тей. Універ си тет ре -
алізує свою місію шля хом до ся гнен ня ря -
ду стра тегічних цілей, го ло вною з яких є
ут вер д жен ня універ си те ту як провідно го
національ но го на уко во	дослідно го цен т -
ру.

Ре алізацію цієї стра тегії пе ред ба чає
пер ший на пря мок про гра ми, який на зи -
вається "Роз ви ток на уко вих досліджень
та ре фор му ван ня ор ганізації на уко -
во	дослідницької діяль ності". Пер ший
крок ми вже зро би ли. У відповідності з
чин ним за ко но дав ством ство ри ли на уко -
вий парк, роз ро би ли по ло жен ня та за -
твер ди ли кон цепцію йо го діяль ності. На -
уко вий парк — це якісно но ва на уко ва ор -
ганізація. Але щоб во на за пра цю ва ла як
ор ганізація, потрібно перш за все роз ро -
би ти і за твер ди ти йо го струк ту ру та
здійсни ти ка д ро ве на по внен ня. Згідно
за ко ну "Про на укові пар ки" ця ор ганізація
мо же бу ти го с проз ра хун ко вою. На сьо -
годнішній день вся на уко ва діяльність
універ си тетів фінан сується із за галь но го
фон ду бюд же ту. Універ си те там до зво ле -
но фінан су ва ти досліджен ня та кож із
спеціаль но го фон ду, що ми і ро би мо. Але
за галь на су ма ви т рат — тро хи більше 2
млн. грн. — ніщо для ве ли кої на уки. То му
перш ніж прий ма ти рішен ня про ста тус
пар ку, потрібно гли бо ко вив чи ти, чи ма -
ють на сьо годні намір бізнес	струк ту ри
різних типів фінан су ва ти дов го с т ро кові
на укові досліджен ня з та ких соціаль них
на ук як еко номічна, чи во ни їм цікаві і в
якій мірі, а тоді вже виз на чи ти ста тус пар -

ку та за лу ча ти до йо го скла ду пер спек -
тив них з цієї точ ки зо ру парт нерів. На
сьо годні у на шо му та й в інших універ си -
те тах гу манітар но го та соціаль но	еко -
номічно го на пря му досліджен ня ве дуть
вик ла дачі, док то ран ти, аспіран ти в ме -
жах дис ципліни чи те ми. 

У вик ла дачів — це поєднан ня вик ла -
дацької та дослідницької ро бо ти. Це по -
зи тив на діяльність, її потрібно підтри му -
ва ти і сти му лю ва ти, що ми і ро би мо. Але
кон цепція на уко во го пар ку інша. На уко -
вий парк по ви нен ве с ти фун да мен тальні
міждис циплінарні досліджен ня для
вирішен ня проб лем, які ви ни ка ють на
шля ху роз вит ку суспільства. То му на уко -
во му пар ку потрібні досвідчені ка д ри
дослідників. В на уко вих ус та но вах це мо -
лодші та старші на укові співробітни ки.
Во ни пра цю ють в ла бо ра торіях, відділах
та інших струк тур них підрозділах, які очо -
лю ють на уковці ви щої кваліфікації — док -
то ри на ук. У нас на сьо годні та ки ми фор -
маль но є ди рек то ри дослідницьких інсти -
тутів. Нам потрібно виз на чи ти їх ста тус та
виріши ти пи тан ня їх зай ня тості в нав -
чаль но му про цесі. Складніше з на уко вим
пер со на лом. У штат но му роз писі універ -
си те ту є тільки на уко во	пе да гогічний
пер со нал. Вра хо ву ю чи те, що наш
універ си тет дослідницький, ми по винні
звер ну тись до міністер ства з про хан ням
вве с ти нам по са ду на уко во го
співробітни ка. За по вню ва ти її мож на
по	різно му: або прий ма ти на ро бо ту но -
вих працівників, що ма лой мовірно, або
шля хом пе ре ве ден ня на відповідні по са -
ди на ших вик ла дачів, які ма ють ба жан ня
зай ма ти ся ве ли кою на укою. Во ни ма ють
пра во вик ла да ти, але на ван та жен ня по -
вин но бу ти не мен ше 0,25 по са до во го ок -
ла ду, щоб не втра ча ти на уко во	пе да -
гогічний стаж. У нас ви со ко к валіфіко ва -
ний на уко во	пе да гогічний ко лек тив. На
профільних ка фе д рах більше 85% — док -
то ри і кан ди да ти на ук. Але і на ван та жен -
ня не ма ле — на більшості ка федр
350	400 го дин на рік. В та ких умо вах годі
й ду ма ти зай ма тись ве ли кою на укою.

Діяльність на уко во го пар ку ста не пе -
ре ду мо вою для роз вит ку за рубіжних
зв’язків, про ве ден ня спільних дослід-
жень та от ри ман ня грантів міжна род них
ор ганізацій різно го ти пу. Нам потрібно
вив чи ти, які досліджен ня на сьо годні
найбільш ак ту альні з точ ки зо ру цих ор -
ганізацій та які ви ди грантів на да ють ся
те пер і бу дуть на да ва ти ся в пер спек тиві. 

Та ким чи ном, ста нов лен ня на уко во го
пар ку та ство рен ня ма теріаль них умов
для йо го ро бо ти, фор му ван ня те ма ти ки
досліджень у відповідності з йо го кон -
цепцією, ка д ро ве на по внен ня, роз ви ток
міжна род них зв’язків є од ни ми з пер шо -
чер го вих зав дань на ступ но го нав чаль но -
го ро ку.

Роз ви ва ю чи інно ваційні си с те ми
освітньої діяль ності, не обхідно вра ху ва -
ти, що су час ний ри нок праці кра ще
сприй має фахівця, який крім стан дарт -
них ком пе тенцій має різнобічні індивіду -
альні вміння та на вич ки. Та кий унікаль ний

фахівець ви яв ляється більш кон ку рен -
тоз дат ним, вільно по чу ває се бе на рин ку
праці. Те пер еко номічна освіта ви пу с кає
стан дарт них фахівців, які ма ло чим
відрізня ють ся один від од но го. Наші
кращі за ра ху нок більш ви со ко го рівня
підго тов ки вик ла дачів та абітурієнтів.

Нав чан ня з по глиб ле ною індивіду аль -
ною скла до вою в дослідницьких універ -
си те тах світу на зи вається про дук тив ним і
частіше про во дить ся на стар ших кур сах
та в магістра турі, ко ли фор му ють ся стан -
дартні про фесійні ком пе тенції. Мож на
здійсню ва ти йо го і на мо лод ших кур сах,
як, на при клад, пе да гогічна освіта у нас.
Го ло вною особ ливістю та ко го нав чан ня є
орієнтація освітньо го про це су на са -
мостійну твор чу діяльність сту дентів.
Роз поділ ча су в циклі про дук тив но го нав -
чан ня, що скла в ся в за рубіжних універ си -
те тах:  10% — лекції, 15% — семіна ри,
круглі сто ли, 25% — тренінги, 50% — са -
мостійна ро бо та сту дентів. Ор ганізація
та ко го нав чан ня ви ма гає особ ли во го
пла ну ван ня нав чаль но го про це су, фор -
му ван ня спеціаль них про дук тив них нав -
чаль но	ме то дич них ма теріалів, здат ності
вик ла дацько го скла ду за без пе чи ти нав -
чаль ний про цес за ме то ди ка ми про дук -
тив но го нав чан ня то що. В на ших умо вах
про дук тив не нав чан ня мо же бу ти більш
ефек тив ним в ос танні два ро ки нав чан ня
сту дентів для по глиб лен ня їх спеціаліза-
ції і фор му ван ня яко с тей твор чої осо би с -
тості, оскільки про дук тив не нав чан ня
орієнто ва не не тільки на фор му ван ня
знань, а й на кінце вий йо го про дукт — за -
своєння різних видів клю чо вих про -
фесійних ком пе тенцій і, що важ ли во, на -
бут тя індивіду аль них знань, умінь та на -
ви чок. Най доцільніше про дук тив не нав -
чан ня мож на бу ло б здійсню ва ти в
магістра турі, яка у нас но сить ма со вий
ха рак тер, але при обов’яз ковій умові —
магістра ту ра по вин на бу ти дворічною.
Тільки дворічна магістра ту ра на дає мож -
ливість от ри ма ти про фесійні ком пе тенції
на ос нові досліджень. У світі не має од -
норічної магістерської підго тов ки, а як що
десь є, як, на при клад, в Кінгстонсько му
універ си теті Ве ли ко бри танії, то во на
цільо ва і роз г ля дається як пер ший етап
для на ступ но го нав чан ня у трирічній док -
то ран турі.

Ви хо дя чи з цьо го, вва жаю, що проб -
лемі ство рен ня про дук тив но го освітньо -
го се ре до ви ща та по глиб лен ня індивіду -
алізації нав чан ня по вин на бу ти при свя че -
на щорічна на уко во	ме то дич на кон фе -
ренція вик ла дачів універ си те ту. Важ ли -
во, щоб во на бу ла міжна род ною, із за -
про шен ням вик ла дачів провідних універ -
си тетів світу.

Вар то відзна чи ти, що в універ си теті є
чи ма ло пе ре ду мов для за про ва джен ня
про дук тив но го нав чан ня. Ство ре но шість
нав чаль но	тре ну валь них центрів, один із
них (на обліко во	еко номічно му фа куль -
теті) нав чаль но	сер тифікаційний. Крім
то го, у нас успішно діють ще дві сер -
тифікаційні про гра ми — по пе да гогіці і по
фон до во му рин ку. Та ких про грам по вин -
но бу ти більше замість то го роз маїття
вибірко вих дис циплін, які ма ло що да ють
для роз вит ку індивіду аль них на ви чок ви -
пуск ників. На пев не, прий шла по ра
транс фор му ва ти вибірко ву скла до ву,
здійсни ти підви щен ня рівня індивіду -
алізації нав чан ня.

Кілька слів про си с те му оціню ван ня
по точ ної успішності сту дентів, в ос нові
якої ле жить елек трон ний жур нал. По

ПП рроо   гг рр аа   ммаа   іінн нн оо   вваа цціійй нноо   гг оо   рр оо зз   вв иитт  кк уу
уунн іівв еерр   сс ии  тт ее   ттуу   ——   аакк   цц еенн   ттии  рр оозз   сстт аавв   лл еенн іі

Що ро ку, у пе ред день Свя та Знань в універ си теті про хо дять збо ри тру до во го ко лек ти ву. Цей захід
зби рає у стінах Цен т ру куль ту ри і ми с тецтв КНЕУ весь про фе сорсько�вик ла дацький склад ВНЗ.
На цьо горічних збо рах рек тор універ си те ту, ака демік АПН Ук раїни А. Ф. Пав лен ко роз ста вив
пріорите ти в ро боті над ре алізацією "Про гра ми інно ваційно го роз вит ку Київсько го національ но -
го еко номічно го універ си те ту імені Ва ди ма Ге ть ма на на період 2010�2012 рік".
До ува ги чи тачів "Еко номіста" до повідь А. Ф. Пав лен ка.
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формі во на у нас пе ре до ва, на пев не най -
к ра ща в Ук раїні, а по суті — не лег ке ви п -
ро бу ван ня для сту дентів че рез
нерівномірності оціню ван ня, особ ли во
по вибірко вим дис циплінам. На сьо годні
по точ не оціню ван ня нерівномірне —
найбільша на пру га на стає в ос танній
місяць се ме с т ру.

Іншою важ ли вою пе ре ду мо вою для
за про ва джен ня про дук тив но го нав чан ня
є бібліот ека, яка вхо дить до чис ла кра -
щих в Ук раїні. На сьо годні її фонд ста но -
вить 1 млн. 322 тис. примірників нав чаль -
них і на уко вих ви дань та постійно по нов -
люється. Бібліот ека ак тив но пра цює над
ство рен ням мак си маль но  спри ят ли вих
умов для за до во лен ня інфор маційних по -
треб ко ри с ту вачів, удо с ко на лю ю чи тра -
диційні та за про ва джу ю чи нові ме то ди
ро бо ти на ос нові новітніх інфор маційних
тех но логій. 

В ми ну ло му році ви да но 109 по зицій
на уко вої та на уко во	ме то дич ної літе ра ту -
ри, в то му числі 63 з гри фом Міністер ства
освіти і на уки, мо лоді та спор ту Ук раїни.
Де я кий про грес наміти в ся у підго товці та
ви данні інно ваційних по зицій	кейсів,
міні	кейсів, прак ти кумів, тренінгів. Але
та ких ви дань не ба га то — всьо го 21, то му
на си чен ня нав чаль но го про це су новітні-
ми ви дан ня ми, які за без пе чу ють по глиб -
лен ня індивіду алізації нав чаль но го про -
це су, за ли шається зав дан ням №1 в на -
уко во	ме то дичній ро боті. Бу де мо споді-
ва ти ся, що пе рехід на кон т ракт ну си с те -
му, яка пе ред ба чає сти му лю ван ня підго -
тов ки інно ваційної нав чаль ної літе ра ту -
ри, при ско рить ви ко нан ня цьо го зав дан -
ня. Вар то на го ло си ти на то му, що май же
з усіх дис циплін в універ си теті ство ре но
ком плек си нав чаль них ви дань — підруч -
ни ки, нав чальні посібни ки, в то му числі
для са мостійно го вив чен ня дис циплін, та
інші нав чаль но	ме то дичні ви дан ня. В
зв’яз ку з пе ре хо дом на вив чен ня на ук ці
ком плек си потрібно до по вни ти на уко вою
літе ра ту рою та ство ри ти нові  ком плек си
для на бут тя індивіду аль них знань, умінь
та на ви чок.

Пи тан ням роз роб лен ня і впро ва джен -
ня у нав чаль ний про цес до ся гнень фун -
да мен таль них і при клад них досліджень,
підви щен ня на уко вої ком по нен ти змісту
знань, впро ва джен ня інно ваційних тех но -
логій в нав чаль ний про цес бу ла при свя -
че на тра диційна щорічна на уко во	ме то -
дич на кон фе ренція вик ла дачів універ си -
те ту "На уко ва скла до ва нав чаль но го про -
це су та інно ваційні тех но логії йо го роз -
вит ку", в ро боті якої взя ли участь більше
500 вик ла дачів всіх ка федр. З ма теріалів
кон фе ренції вид но, що вик ла дачі гли бо ко
ро зуміють важ ливість вирішен ня по став -
ле ної проб ле ми.

Усі зав дан ня, які ми ста ви мо по ста -
нов лен ню універ си те ту як дослідницько -
го, не мож ли во ви ко на ти без су час но го
ка д ро во го за без пе чен ня. Ка д ро ве за без -
пе чен ня — третій розділ про гра ми інно -
ваційно го роз вит ку універ си те ту. За про -
ва джен ня кон т ракт ної си с те ми най му та
оп ла ти праці на уко во	пе да гогічних
працівників до зво лить вдо с ко на лю ва ти
сти му лю ван ня інно ваційної діяль ності
працівників, зро би ти її більш ціле с пря -
мо ва ною. Де ка нам фа куль тетів і завіду -
ва чам ка федр з по чат ку нав чаль но го ро -
ку потрібно вив чи ти зміст кон т рактів і
виз на чи ти най важ ливіші зав дан ня. Всі
ви ди діяль ності, роз ви ток яких пе ред ба -
чається сти му лю ва ти, важ ливі. Але на
сьо годні пер шо чер го вим є інно ваційна
діяльність по вдо с ко на лен ню ау ди тор ної
ро бо ти. У нас до цьо го ча су па нує клас -
но	уроч на си с те ма ор ганізації нав чан ня,
яка як пра ви ло про хо дить за тра -
диційною фор му лою "вив чив	відзвіту -
вав". Приємно, що вик ла дачі самі ста ли
ро зуміти низь ку ефек тивність за старілої
си с те ми ор ганізації освіти. Під час
щорічно го ог ля ду ка федр нерідко зву ча -
ли про по зиції, співзвучні з іде я ми про -
дук тив но го нав чан ня: зміни ти співвідно -
шен ня між лекціями та прак тич ни ми за -
нят тя ми і по ря док їх вик ла дан ня, відмо -
ви тись від оцінки сту дентів з кож ної те ми

та за ли ши ти об’єктом кон т ро лю ок ремі
розділи кур су чи творчі зав дан ня, вста но -
ви ти дов го т ри валі зв’яз ки з ба за ми прак -
ти ки та ба га то іншо го. Про по зиції пра -
вильні, су часні, а от ви ко ну ва ти їх вам са -
мим, бо згідно статті 50 За ко ну Ук раїни
"Про ви щу освіту" вик ла дачі ма ють пра во
на вільний вибір ме тодів та за собів нав -
чан ня в ме жах за твер д же них нав чаль них
планів. 

Чис ленні про по зиції сто су ва лись ура -
ху ван ня в на ван та женні вик ла дачів різних
форм робіт, пов’яза них з ор ганізацією
са мостійної підго тов ки сту дентів, що
ніби впли ває на фор му ван ня штатів ка -
федр. З цьо го нав чаль но го ро ку ми пе ре -
хо ди мо на пла ну ван ня штатів ка федр на
ос нові кре дит них, а не ака демічних го дин
пе да гогічно го на ван та жен ня. Це поз ба -
вить ка фе д ри і відповідні служ би від зай -
вих роз ра хунків, сти му лю ва ти ме змен -
шен ня кількості дис циплін, яких у нас не -
помірно ба га то, і го ло вне — дасть вик ла -
да чу мож ливість ефек тив но ско ри с та -
тись пра ва ми, на да ни ми йо му чин ним
за ко но дав ством. На фор му ван ня штатів
кре дит на си с те ма не впли ває. А все інше
за ле жить від совісті та соціаль ної
відповідаль ності вик ла да ча.

Зно ву лу на ють чис ленні про по зиції
що до удо с ко на лен ня роз кла ду за нять. Во -
ни ста ли тра диційни ми. Інко ли роз клад не
вла ш то вує кон крет но го вик ла да ча, який
ба жає, щоб роз клад був скла де ний під
ньо го. Такі ви пад ки не по оди нокі. Щоб
зре ш тою уник ну ти всіх не доліків, ми ве де -
мо роз роб ку комп’ютер ної про гра ми
скла дан ня роз кла ду. Але слід пам’ята ти,
що роз клад, скла де ний комп’юте ром, не
мо же бу ти зміне ний ніким.

Май же всі фа куль те ти звер ну ли ува гу
на не обхідність до корінних змін в ор -
ганізації вик ла дан ня вибірко вих дис циплін
(на сьо годні їх 380), які скла да ють 45%
дис циплін нав чаль но го пла ну. Вар то виз -
на ти, що вибірко ва скла до ва у нас роз ми -
лась. Вва жаю, що най к ра щий вихід із та ко -
го ста но ви ща — ство рен ня па кетів дис -
циплін  для на бут тя індивіду аль них знань і
на ви чок, про що вже бу ло ска за но. 

Не розв'яза ною до кінця проб ле мою є
підви щен ня кваліфікації вик ла дачів та
роз вит ку їх про фесійно	освітніх ком пе -
тенцій, а та кож прак тич ної підго тов ки,
яка все більше відстає від за питів сту -
дентської ау ди торії. Особ ли во це го с т ро
відчу вається в Центрі магістерської
підго тов ки, де прак тич но на всіх
магістерських про гра мах не ви с та чає
вик ла дачів, які бу ли б до стат ньо обізнані
з про це са ми, що відбу ва ють ся в ре аль -
но му бізнесі, фіскаль них та го с по -
дарських пра во вих си с те мах. То му проб -
ле ма підви щен ня кваліфікації як зав жди
го с т ра і ак ту аль на для на шо го універ си -
те ту як дослідницько го. Во на склад на,
але повністю виріши ти її вкрай не обхідно
уже в на ступ но му році.

Од ним із ос нов них зав дань
дослідницьких універ си тетів є підго тов ка
на уко во	пе да гогічних кадрів як для се бе,
так і для інших нав чаль них за кладів. В ми -
ну ло му році в спеціалізо ва них ра дах
універ си те ту за хи ще но 106 ди сер тацій, в
то му числі 9 док торських, із них 2 вик ла -
да ча ми інших вузів. Ефек тивність
аспіран ту ри зрос ла з 6% у ми ну ло му році
до 19% в цьо му році, хо ча за ли шає ба жа -
ти кра що го. В ми ну ло му році май же всі
аси с тен ти профільних ка федр
прикріплені до ка федр для ви ко нан ня
кан ди датських ди сер тацій. Нам потрібно
ство ри ти всі умо ви для їх твор чо го зро с -
тан ня.

На ступ ний розділ про гра ми — фор -
му ван ня взаємодії універ си те ту із
зовнішніми ор ганізаціями та ус та но ва ми
з ме тою ста нов лен ня універ си те ту як
гло баль но го дослідницько го цен т ру. По -
ки що успішно роз ви вається
співробітниц тво між на шим універ си те -
том та за рубіжни ми універ си те та ми. В
цьо му плані си ту ація по зи тив но зміни -
лась: як що раніше ми шу ка ли за рубіжних
парт нерів, то те пер во ни нас. Так, в ми ну -
ло му році за ініціати вою за рубіжних

універ си тетів підпи са но 6 угод про
співробітниц тво, всьо го та ких угод у нас
43. По над 100 на ших сту дентів нав ча ють -
ся в дев’яти універ си те тах та ких країн, як
США, Німеч чи на, Англія, Франція,
Швеція, Нідер лан ди та інших. У нас нав -
чається по над 300 іно зем них сту дентів і
аспірантів із 31 країни світу, в то му числі
в ми ну ло му році на 1	й курс та підго тов че
відділен ня прий ня то 75 іно зем них гро ма -
дян. В 2010	2011 нав чаль но му році
здійсне но 118 відря джень у 18 країн світу
на кон фе ренції, сим позіуми, ста жу ван ня
то що. Роз ви вається співробітниц тво з
Євро пейською Фун дацією роз вит ку ме -
нед ж мен ту, Євро пейською асоціацією
док торських про грам, вірту аль ним інсти -
ту том при ООН з пи тань нав чан ня та
досліджень в міжна родній тор го вель -
но	еко номічній сфері, Євро пейською ор -
ганізацією публічно го пра ва та інши ми.
Де ка нам фа куль тетів, завіду ва чам ка -
федр, на уко во му пар ку не обхідно
постійно здійсню ва ти по шук ор -
ганізацій	парт нерів, перш за все для
ство рен ня спільних дослідницьких про -
грам, яких у нас май же не має.

Важ ли вою ча с ти ною Про гра ми інно -
ваційно го роз вит ку є но ва па ра диг ма ви -
хов ної ро бо ти, стра тегічною ме тою якої є
спри ян ня ста нов лен ню гар монійно роз -
ви не ної осо би с тості та ак тив но го чле на
суспільства. Го ло вни ми фігу ра ми у ви ко -
нанні цьо го склад но го зав дан ня є на уко -
во	пе да гогічні працівни ки. Вик ла дачі —
дзер ка ло універ си те ту, в яке див лять ся
усі, і йо го про зорість не по вин на за тьма -
рю ва тись ніким. При кро іноді чу ти про
складні відно си ни між ок ре ми ми вик ла -
да ча ми і сту ден та ми, про про яви "пе да -
гогічно го са диз му", особ ли во се ред мо -
ло дих вик ла дачів. То му удо с ко на лен ня
си с те ми відно син між сту ден та ми та вик -
ла да ча ми на за са дах парт нер ства, то ле -
рант ності, взаємодії, по ва ги є чи не най -
го ловнішим у цьо му розділі про гра ми
інно ваційно го роз вит ку. 

На пев не, найбільш склад ним є шо с -
тий розділ про гра ми, який вклю чає два
підрозділи: роз ви ток ма теріаль -
но	технічної ба зи універ си те ту та роз ви -
ток соціаль ної інфра с т рук ту ри.
Cкладність у то му, що їх ви ко нан ня не по -
вною мірою за ле жить від нас. Ви ма га ють
ре кон струкції нав чальні кор пу си, які по -
бу до вані під клас но	уроч ну си с те му
освіти, при чо му із знач ни ми кон струк тив -
ни ми не доліка ми, як, на при клад, у тре ть -
о му кор пусі та в по точ них ау ди торіях дру -
го го та тре ть о го кор пусів. По мірі от ри -
ман ня коштів ми зай маємось по точ ним
ре мон том і прид бан ням комп’ютер ної та
муль ти медійної техніки. До кінця по точ -
но го ро ку ми повністю ліквідуємо
дефіцит у цих за со бах. Складніше з
будівниц твом жит ло во го бу дин ку для
вик ла дачів та гур то жит ку для сту дентів.
Ми йо го роз по ча ли, ви т ра ти ли близь ко 
3 млн. грн. Але гур то жи ток ви ве ли із чис -
ла об’єктів будівниц тва до Євро	2012, а
вартість жит ла ви я ви лась за ве ли кою для
вик ла дачів. Те пер ми шу каємо мож -
ливість от ри ма ти дер жав ну підтрим ку
для віднов лен ня будівниц тва та зни жен -
ня вар тості жит ла. По ки що нам не
відмов ля ють, але і гро шей не да ють.

Ко рот ко про по точні спра ви. За гальні
ре зуль та ти літньої ек за ме наційної сесії
де що кращі, ніж у ми ну ло му році. Аб со -
лют на успішність на денній формі нав -
чан ня скла ла 78,2% і підви щи лась у
порівнянні з ми ну лим ро ком на 2%, на за -
очній формі нав чан ня низь ка — 58,5%,
але підви щи лась на 4%. Якість нав чан ня
на денній формі скла ла 44,5% і підви щи -
лась на 2,8%. На за очній формі нав чан ня
якість низь ка, 11,5%, але підви щи лась на
0,2%. Успішно скла ли сесію 72,4%  сту -
дентів. Круг ли ми відмінни ка ми ста ли
1702 сту ден ти, або 13,3% тих, хто брав
участь у сесії. Але 2647 сту дентів, або
20,6%, ма ють ака демічну за бор го -
ваність. 

Дер жав на ек за ме наційна сесія прой -
шла на рівні ми ну ло го ро ку. Але кількість
сту дентів, які закінчи ли універ си тет із
дип ло ма ми з відзна кою зни зи лась на 54
осо би в ба ка ла в раті і на 90 осіб в

магістра турі. На дер жав них іспи тах в ба -
ка ла в раті 114 сту дентів, або 5,6%, от ри -
ма ли двійки, при чо му 25 сту дентів ма ють
за бор го ваність по над два пред ме ти. В
магістра турі не за хи с тив магістерські ро -
бо ти 21 сту дент, не з’яви лись на за хист
22 сту ден ти. 

Вра хо ву ю чи ви ще заз на че не, ре зуль -
та ти літньої сесії мож на вва жа ти за -
довільни ми.

Про ро бо ту прий маль ної комісії,
відповідаль ним се к ре та рем якої був до -
цент Со лод ковський Юрій Ме чис ла во -
вич, за ступ ник де ка на фа куль те ту міжна -
род ної еко номіки і ме нед ж мен ту. Ро бо та
комісії бу ла ор ганізо ва на на ви со ко му
рівні, про що не один раз повідом ля ли
за со би ма со вої інфор мації. В кон курсі
бра ли участь більше 7 тис. абітурієнтів,
які по да ли по над 18 тис. за яв. Дер жав не
за мов лен ня по прий о му в ба ка ла в рат і
магістра ту ру ви ко на не повністю. Кон т -
ракт ників на бра ли мен ше, але в то му
вин на де мо графічна си ту ація та не до б -
ро совісна кон ку ренція се ред ви щих нав -
чаль них за кладів. 

Ще про один вид діяль ності, який став
обов’яз ко вим для універ си те ту. Це спри -
ян ня пра цев ла ш ту ван ню ви пуск ників та
на ла го джен ня зв’язків з ро бо то дав ця ми.
Для ви ко нан ня цієї важ ли вої ро бо ти в
1999 році ство ре ний центр "Пер спек ти -
ва", яким всі на ступні ро ки опікується ка -
фе д ра уп равління пер со на лом та еко -
номіки праці. В ми ну ло му році на ла го -
дже но співпра цю з 681 ком паніями	ро -
бо то дав ця ми, на да но кон суль тації біля
2000 осіб, Цен т ру надійшло по над 
1,3 тис. ва кант них місць про хо джен ня
ста жу ван ня та прак ти ки. Є й інші по зи -
тивні по каз ни ки діяль ності Цен т ру, ро бо -
ту яко го потрібно всіля ко підтри му ва ти.

Про фінан со во	го с по дарську діяль-
ність. У 2010	2011 нав чаль но му році
бюд жет на політи ка універ си те ту бу ла
спря мо ва на на за без пе чен ня нав чаль но -
го про це су, за хист соціаль них га рантій та
поліпшен ня ма теріаль но	технічної ба зи
ву зу. За галь ний об сяг коштів, що
надійшли в звітно му періоді склав 
238 млн. грн., із них 135 млн. грн., або
56,8%, от ри ма но від на дан ня за ко но дав -
чо до зво ле них плат них по слуг. У струк -
турі ви датків доміну ю чу пи то му ва гу
(67,9%, або 161,4 млн. грн.) зай ма ють
ви дат ки, спря мо вані на оп ла ту праці з на -
ра ху ван ня ми та ма теріальні за охо чен ня.
Із за зна че ної су ми на до пла ти, над бав ки
та ма теріальні за охо чен ня спря мо ва но
42,3 млн. грн., з них 17,7 млн. грн.
(41,8%) на прав ле но на вип ла ту над бав ки
за інтен сивність; 17,0 млн. грн. (40,2%)
ви ко ри с та но на вип ла ту інших над ба вок
та до плат; 7,6 млн. грн. (18%) — на вип -
ла ту ма теріаль них за охо чень. 

Се ред ньомісяч на за робітна пла та на -
уко во	пе да гогічно го пер со на лу зрос ла
на 7,5% і в 2010-2011 нав чаль но му році
ста но ви ла 4 854 грн.; адміністра ти -
вно	уп равлінсько го та об слу го ву ю чо го
пер со на лу — 2 495 грн., нав чаль но	до -
поміжно го — 1 984 грн. За га лом по всіх
ка те горіях працівників се ред ньомісяч на
за робітна пла та по універ си те ту за вка -
за ний період скла ла 3 543 грн. на місяць,
тоді як у відповідно му періоді в Ук раїні
се ред ньомісяч на за робітна пла та штат -
них працівників ус та нов і ор ганізацій ста -
но вить 2 454 грн., в м. Києві — 4 098 грн.
Інші ко ш ти бу ли ви ко ри с тані на вип ла ту
сти пендій та на дан ня пільг і ма теріаль них
за охо чень сту ден там (45 млн. грн.), на
оп ла ту енер го носіїв та ко му наль них пла -
тежів (13 млн. грн.), на оп ла ту по слуг
зв’яз ку та прид бан ня ос нов них за собів
(16,5 млн. грн.). Інші ви дат ки (відря джен -
ня, капіталь ний ре монт то що) ста но ви ли
більше 2 млн. грн.

В нав чаль но му році, що на сту пає, нам
потрібно виріши ти ряд склад них зав дань
з роз вит ку на уко вої діяль ності, вдо с ко на -
лен ня нав чаль но го про це су та за без пе -
чен ня соціаль них га рантій. Всі за хо ди по
їх ви ко нан ню бу дуть за твер д жені Вче ною
Ра дою уже у ве ресні цьо го ро ку. Не має
сумніву, що бли с ку чий ко лек тив на шо го
універ си те ту ви ко нає їх на на леж но му
рівні. Дя кую за ува гу. Хай вам ща с тить.  
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На засіданні проф ко му, яке відбу ло ся 15 ве рес ня цьо го ро -
ку, роз г ля ну то пи тан ня про підсум ки оз до ров лен ня вик ла дачів
і співробітників універ си те ту. Бу ло відміче но, що ор ганізація
оз до ров лен ня і відпо чин ку відбу ва лась в над зви чай но важ ких
умо вах, які бу ли пов'язані з тим, що Фонд соціаль но го стра ху -
ван ня Ук раїни фак тич но зірвав ро бо ту са на торіїв у пер шо му
півріччі і путівки по ча ли над хо ди ти до проф ко му ли ше у липні
місяці. Крім то го три ва лий час бу ла не виз на ченість з виділен -
ням проф ко му, пе ред ба че них За ко ном "Про профспілки", 0,3%

фон ду оп ла ти праці. Ко ш ти по ча ли пе ре ра хо ву ва тись ли ше у
червні місяці. 

Не зва жа ю чи на ці труд нощі, відповідній комісії проф ко му
вда ло ся про ве с ти ор ганізацію оз до ров лен ня і відпо чин ку май -
же на рівні ми ну ло го ро ку. Так в са на торії бу ло виділе но 44
путівки (пе ре важ но в літній період), в пансіонат "Алые па ру са"
(Алу ш та) — 71 путівка. Крім то го проф ком за клю чив уго ду про
ор ганізацію оз до ров лен ня в са на торії "Гор ний" (Ял та), ку ди бу -
ло ви да но 95 путівок. 

Та ким чи ном прак тич но всі, хто терміно во по тре бу вав ліку -
ван ня і оз до ров лен ня, от ри ма ли путівки. Та кож повністю бу ли
за до во лені по тре би в путівках для оз до ров лен ня дітей
співробітників універ си те ту. 

Проф ком має мож ливість і на IV квар тал ви да ва ти путівки в
са на торії Кри му, За кар пат тя та інші ку рортні місця. Про си мо
по да ва ти за яви.

Го ло ва проф ко му, го ло ва комісії з оз до ров лен ня та
соціаль но го стра ху ван ня, до цент М. С. Ру ден ко 

Адреса: м. Київ, Проспект перемоги 54/1 (каб. 310�а, 310�б)
телефони: 371�62�07; 58�02�00 (факс)

Emal: trduni@kneu.kiev.ua
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Не так дав но в на шо му універ си теті з'яви ла ся мож -
ливість відпо чи ва ти в чу до во му місці на Півден но му
бе резі Кри му в 18 км на схід від Алу ш ти, в пансіонаті
"Алые па ру са". 

Місце, де зна хо дить ся пансіонат, на зи вається
бал ка Со те ра. На зва бал ки пов'яза на з тим, що в
схилі бал ки Со те ра роз та шо ву ва в ся се ред ньовічний
хри с ти янський храм Хри с та Спа си те ля (з грецької
Со тер — "рятівник").

Бал ка Со те ра є національ ним пам'ят ни ком при -
ро ди Кри му та вва жається за повідним уро чи щем.
Та кий ста тус бал ка  от ри ма ла зав дя ки то му,  що тут
зна хо дять ся  "кам'яні гри би". Ці ди во вижні творіння
при ро ди ут во рю ють ся при нерівномірно му про цесі
вивітрю ван ня та вод ної ерозії. 

І на зва Со те ра — "рятівник" йо му ду же підхо дить
то му, що там дійсно ря туєшся від літньої спе ки,
міської ме тушні, гур ко ту та ха о су. 

Так от са ме в та ко му ціка во му ти хо му жи во пис но -
му місці і роз та шо ва ний пансіонат "Алые па ру са".
Пишність при ро ди, унікальні кліма тичні умо ви, а та -
кож вда ле поєднан ня морсько го і чи с то го гірсько го
повітря, на по вне но го цілю щи ми хвой ни ми аро ма та -
ми, ро бить відпо чи нок не за бутнім. Ко ли приїжджаєш
до пансіона ту, по трап ляєш ніби то в інший світ — на -
вкру ги тільки мо ре, го ри та сон це. За повідна лісо -
пар ко ва зо на, жи во писні го ри — все це ство рює не -
по втор ний  по красі і на строю відпо чи нок у
пансіонаті.

Плав но по схи лу гор ба збіга ють до мо ря  дво по -
вер хові ко теджі, що на га ду ють каз кові ха тин ки, до
яких  ве дуть де рев'яні схо дин ки зви ви с тих сходів.
Ко ли впер ше ба чиш ці схо ди, стає навіть страш но і
ду маєш: "Нев же я змо жу ту ди на верх зійти?" Але вже
на на ступ ний день ро зумієш, що по ба чи ти та ку кра су
мож на тільки зі сходів, які ве дуть са ме до цих бу ди -
ночків. Де рев'яні 2	по ве хові ко теджі, що сто ять на
горі, з пре крас ним ви дом на мо ре та го ри і є наші.
Бу ди ноч ки  3	кімнатні, в кожній з кімнат є не обхідні
стан дартні меблі: 2	4 ліжка, ша фа, стіл, стільці, тум -
боч ки, вен ти ля тор, а та кож є хо ло диль ник. Всі зруч -
ності (душ, уми валь ник, ту а лет) зна хо дять ся в цо колі
бу ди ноч ку. Га ря ча і хо лод на во да ціло до бо во. На
дру го му по версі є чу до ва те ра са з ди во виж ним ви -
дом на мо ре та го ри. Ду же приємно по сидіти за ча -
шеч кою чаю або ка ви, спо с теріга ю чи за кра си вим
краєви дом.

Та кож в пансіонаті є влас ний галь ко вий пляж, об -
лад на ний кабінка ми для пе ре одя ган ня, па ра соль ки і
шез лон ги  мож на без ко ш тов но от ри ма ти в приміще-
ні літньо го кіно те а т ру. Урізно манітни ти дозвілля до -
зво лять спор тивні май дан чи ки і тенісний корт, сто ли
для настільно го тенісу, без ко ш тов ний про кат інвен -
та рю, кіно се ан си для дітей і до рос лих, нічні ди с ко те -
ки і ек с курсії по всьо му Кри му. Пря мо на бе резі мо ря
роз та шо ва ний  бар	ре с то ан з ди с ко те кою і більярдні
сто ли, кіос ки для про да жу фруктів. На бе реж на, схо -
ди ос на щені ба га ть ма чи сель ни ми кра си ви ми ліхта -
ря ми, клум ба ми з квіта ми та ек зо тич ни ми рос ли на -
ми. На бе реж на своєю кра сою май же не по сту -
пається на бе режній в Ялті.

Ве ли ка їдаль ня після ре мон ту по ра ду ва ла нас но ви -
ми меб ля ми та вста нов ле ни ми кон диціоне ра ми. Хар чу -
ван ня в пансіонаті три ра зо ве — по вноціне, зі свіжою до -
маш ньою випічкою і стиг ли ми кримськи ми фрук та ми,
ово ча ми та смач ни ми кис ло мо лоч ни ми про дук та ми.
Як що ви за хо че те схуд ну ти, то це у вас не вий де. Ку харі
в пансіонаті досвідчені і го ту ють ду же смач но. 

Лю би телів деліка тесів че кає у се бе в го с тях
бар	ре с то ран "Рус ский дом", роз та шо ва ний на бе -
резі мо ря. Особ ли во приємно про во ди ти ве чо ри на
відкри то му май дан чи ку ба ру	ре с то рану, під шум мо -
ря, на со ло джу ю чись про хо лод ни ми на по ями і
приємною бесідою. Лю би телів ве селішо го і на си че -
но го відпо чин ку че ка ють ігрові ав то ма ти, більярд і
ди с ко те ка. Як що прой ти тро хи  уз бе реж жя в бік ди тя -
чих та борів, то мож на знай ти ще один приємний за -
клад гро мадсько го хар чу ван ня — ка фе "Ле ген да".
Тут мож на ску ш ту ва ти ду же смач не мо ро зи во з
фрук та ми, вер ш ка ми та горішка ми. 

Але це не всі роз ва ги. Мож на прой тись  на бе реж -
ною в бік пансіона ту Мо с ковсько го авіаційно го інсти -
ту ту (МАІ) до "ле ген дар но го" амфіте а т ру і по тра пи ти
на кон церт сту дентів інсти ту ту, які приїха ли на відпо -
чи нок. І повірте мені — ви не по шкодуєте, а бу де те
приємно зди во вані їх ви с ту па ми. А ще тут ди во вижні
ве чо ри — теплі, за тишні, із  пле с ко том мо ря, що за -
ча ро вує, та цо ко том ци кад.   

Як що під час морських ку пань ви по гля не те на бе -
рег, то по ба чи те ли ше зе лені гор би з ок ре ми ми
будівля ми ди тя чих та борів і пансіонатів. Відсутність
про мис ло вих підприємств та се лищ, спри ят ли вий
клімат, ком фортні умо ви розміщен ня і ви со кий
рівень ку рорт них по слуг роб лять пансіонат райським
ку точ ком для спокійно го, без тур бот но го відпо чин ку.

Ко жен, хто хоч раз по бу вав в пансіонаті "Алые па -
ру са", із за хва том зга дує чи с те повітря, що на поює
смо ли с ти ми аро ма та ми і свіжістю. Мо ре тут чи с те і
теп ле, ча с то мож на по ба чи ти дельфінів, що про пли ва -
ють. І не дар ма при бе реж ну  ча с ти ну Со те ри на зи ва -
ють "До ли на Лю бові". На зву "До ли на Лю бові" ця
місцевість от ри ма ла че рез те, що лю ди по всюд но зна -
хо дять на пляжі і га ля ви нах галь ку у формі сер дець.
Осо би с то у ме не уже зібра лась ціла ко лекція та ких
камінців. І ко жен раз я зби раю на пам'ять про мо ре
камінці, і ко жен раз ки даю з при стані "Алых па ру сов"
мо нет ки, щоб по вер ну ти ся сю ди на ступ но го літа. 

Олена Іва но ва,
за ступ ник начальника відділу кадрів
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Краще гір може бутиКраще гір може бути
тільки "Горний"тільки "Горний"

Цьо го ро ку проф ком
універ си те ту впе-
рше прид бав са на -
тор но�ку рортні пу-
тівки до філіалу АТ
Атом проф здрав ни -
ця са на торію "Гор -
ний". 

Цей осе ре док
оз до ров лен ня на
півден но му бе резі
Кри му роз та шу ва -
в ся по бли зу міста
Ял та. А по руч, мрія
ба га ть ох ту ристів,
такі пер ли ни Кри -
му, як за мок
" Л а с т і в ч и  н е
гніздо", Во рон цовський, Лівадійський, Юсу повський, Ма сандрівський
па ла ци, Місхор, го ра Ай	Петрі, місцевість Дюль бер, Кич ки не, Оре ан да,
які зав жди вва жа ли ся елітним місцем відпо чин ку. Сьо годні ж це од не з
місць, де працівни ки КНЕУ мо жуть про ве с ти свою відпуст ку за до ступ -
ною ціною. Унікаль не гео графічне роз та шу ван ня, еко логічно чи с тий
рай он, кліма тичні умо ви, ма ль ов ничі ланд шаф ти, чи с те повітря, ла зур -
не, теп ле, про зо ре мо ре, лагідне сон це; го с тинні го с по дарі ство ри ли
чу дові мож ли вості для якісно го відпо чин ку й оз до ров лен ня. Крім цьо го,
са на торій має до бру ліку валь но	діа гно с тич ну ба зу. Те ри торія са на -
торію до сить ве ли ка, але роз та шу ван ня ос нов них приміщень є ду же
раціональ ним: адміністра ти вний кор пус, цен т раль ний — ме дич ний
кор пус, їдаль ня, кон церт ний зал, найбільша в Кри му аль тан ка, де про -
хо ди ли різно манітні роз ва жальні про гра ми, спор тивні май дан чи ки,
паль мові алеї, ве ли чез ний со сно вий парк. До мо ря спу с кається
підвісна ка нат на до ро га. Жит лові ж кор пу си роз та шо ва но й у гірській
місце вості, й біля мо ря. 

Нас за се ли ли в кор пу сах пря мо на бе резі мо ря у двомісних но ме -
рах. Ця каз ка на зав жди за ли шить ся у на ших сер цях. Зран ку ми
зустріча ли схід сон ця — та о дра зу у мо ре, чи с ту про зо ру морську хви -
лю… Що мо же бу ти кра ще спе кот ним літом? Тож ми по ри ну ли в ат мо -
сфе ру над зви чай но го спо кою та гар монії, на со ло джу ю чись морським
повітрям та чу до вою ек зо тич ною при ро дою. Путівка в са на торій "Гор -
ний" — для тих, хто не хо че га я ти свій вільний час, а на ма гається як най -
к ра ще про ве с ти відпуст ку, хто зацікав ле ний мо рем і обож нює по до -
рожі. Це по зи тивні емоції. Весь час ми з дру зя ми про во ди ли дійсно не -
за бут ньо — ку пали ся у морі, їзди ли на ек с курсії, хо ди ли у го ри, відпо -
чи ва ли у пар ку Во рон цовсько го па ла цу, ми лу ва ли ся краєви да ми з
"Царської тро пи", вди ха ли оз до ров че повітря ялівце вих релікто вих гаїв.
Відпо чи ва ли у своє за до во лен ня. От ри ма ли чу дові по зи тивні вра жен ня.
Тож і ви маєте ре аль ну змо гу оз до ро ви ти ся.

Та кож вар то відзна чи ти піклу ван ня адміністрації са на торію про
спокійне, ком форт не про жи ван ня та ліку ван ня відпо чи валь ників.
Приємно ди вує уваж не став лен ня з бо ку ко лек ти ву і ме дич но го пер со -
на лу. Хар чу ван ня вра жає смач ною кух нею та різно манітни ми стра ва ми
до схо чу ("шведський стіл"). Постійно про во дять ся цікаві ек с курсії,
спор тивні зма ган ня, роз ва жальні за хо ди, тан цю вальні ве чо ри, кон цер -
ти. Тут пра цю ють приємні і ко ло ритні лю ди. Ми от ри ма ли ве ли чез ну
кількість по зи тив них емоцій. От же, ця відпуст ка бу ла яс кра вою та роз -
ва жаль ною, ко рис ною і не за бут ньою. Ду же вдячні нашій профспілковій
ор ганізації за та ку чу до ву мож ливість. Після цьо го відпо чин ку з ве ли ким
ба жан ням і за взят тям роз по чи наєш ро бо ту.

Вис лов люємо по ба жан ня, щоб проф ком по пра цю вав над тим, щоб
і в на ступні ро ки яко мо га більша кількість вик ла дачів та співробітників
ма ли змо гу ско ри с та ти ся цим оз до ров чим за кла дом.

І. М. Па расій�Вер гу нен ко, про фе сор, 
та  М. Ю. Тюх ляєва, стар ший вик ла дач 

ка фе д ри обліку в кре дит них і бюд жет них
ус та но вах та еко номічно го аналізу 

Профспілкова організація співробітників
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»



№ 19�21 (1353�1355)

Жовтень 2011 5

Знайомство зблизька

На прикінці вес ни відбу лась ек с курсійна
поїздка про фак ти ву КНЕУ до ге ть -
манської сто лиці — міста Ба ту рин. 

Ба ту рин слу жив офіційною ре зи -
денцією та уря до вою кан це лярією ге -
ть манів Дем'яна Мно гогрішно го
(1669	1672 рр.), Іва на Са мой ло ви ча
(1672	1687 рр.), Іва на Ма зе пи
(1687	1708 рр.). На жаль, у 1708 році
за на ка зом Пе т ра І, який не міг зми ри -
ти ся зі зра дою Ма зе пи, російські

війська під ко ман ду ван -
ням О. Мен ши ко ва
вщент зруй ну ва ли місто
і зни щи ли все 

20-ти сяч не на се лен ня. Пізніше для вша ну ван ня за гиб лих бу ло вста нов ле но пам'ят ний хрест.
Учас ни ки ек с курсії ог ля ну ли віднов лені за ос танні ро ки обо ронні спо ру ди Ба ту ри на, до

яких відно сять ся: рів, міст, обо рон на стіна, го ло вна в'їзна ве жа, північна та півден на ба ш -
ти. Особ ли ве вра жен ня на учас ників ек с курсії спра вив ве лич ний па лац ге ть ма на Ро зу -
мовсько го, по бу до ва ний в 1799	1803 рр. за про ек том архітек то ра А. Ре нальді. Па лац мав
ста ти офіційною ре зи денцією ук раїнсько го ге ть ма на. Всі з за хоп лен ням оз най о ми лись з
чу до ви ми, віднов ле ни ми за ла ми па ла цу, але я ми і пар ком.

Проф ком про по нує вик ла да чам і співробітни кам обов'яз ко во відвіда ти ці істо ричні
місця!

Т. Г. Блохіна,  про форг ка фе д ри банківської спра ви

Є на карті Ук раїни ба га то ку точків, які слав -
лять ся своєю ви шу ка ною кра сою. Особ ли ву
при на ду во ни ма ють у період "ба би но го літа".
У ве ресні відбу лась ек с курсійна поїздка про -
фак ти ву до ден д ро пар ку "Олек сандрія" НАН
Ук раїни в місті Біла Цер к ва та су час но го
архітек тур но го ком плек су се ла Бу ки
Київської об ласті.

Ден д ро парк пей заж но го сти лю "Олек -
сандрія" був за сно ва ний на прикінці XVIII
століття на честь Олек сан д ри Ен гель гардт —
дру жи ни ге ть ма на Польщі Кса верія Бра -
ницько го. Не за бутні вра жен ня учас ни ки ек с -
курсії от ри ма ли від ху дож ньої ча с ти ни пар ко -
вих об ла ш ту вань Ма лої і Ве ли кої га ля вин з
при лег ли ми архітек тур ни ми спо ру да ми: ко -
ло на да "Лу на", "Ки тайський місток", "Руїни",
"Ароч ний місток", "Острів Марії", "Острів Тро -

янд", різні ви ди фон танів, во до спадів та інші малі архітек турні фор ми. Ра зом з га ля ви на ми та
дібро вою, став ка ми та річкою Рось во ни ут во ри ли чу до вий, не за бутній пар ко вий ан самбль, який
є од ним із най к ра щих не тільки в Ук раїні, а й у Європі. Вра жає та кож ко лекційний фонд зе ле них
на са джень, який на ра хо вує близь ко 2500 видів, форм та рос лин. Ок ремі з них ма ють вік по над
200 років.

Своєю ви шу -
каністю вра зив відвіду -
вачів хра мо вий ланд -
шафтний ком плекс се -
ла Бу ки, в центрі яко го
ви со чить храм Свя то го

Євгенія Ве ли ко му че ни ка. Храм має ней -
мовірну стрункість, до ско налі фор ми та
зо ло та вий блиск ку полів, що на га дує шо -
ло ми кня жих воїнів, що впи ра ють ся в не -
бо. Здається, що храм не стоїть на землі,
а бу к валь но ли не в повітрі й ся гає хмар.
За про ект ком плек су йо го архітек то ра 
Ю. І. Ба би ча бу ло на го ро дже но Дер жав -
ною премією Ук раїни в га лузі архітек ту ри
(2007 рік). Ком по зиційно впи са в ся в
архітек тур ний ан самбль відре мон то ва -
ний ве ли кий фон тан "Друж би на родів",
що раніше був ок ра сою цен т раль ної
площі сто лиці Ук раїни.

Ми лу ють око пре красні краєви ди і ру кот ворні ди ва, вра жає справжній ку то чок Євро пи — Пло -
ща ба жан ня — роз та шо ва ний май же по се ред пар ку. У ниж ньо му рівні ан сам блю, не по далік
Площі Ба жан ня з ви тон че ною ко ло на дою, над бе ре гом річки роз та шо ва на каз ко ва алея, яка має
важ ли ве при зна чен ня — во на ство ре на для дітей, їх за галь но го роз вит ку та відпо чин ку в 
"от оченні" ге роїв і пер со нажів ка зок.

За га лом є на що по ди ви тись, є чим ми лу ва тись. Той, хто поїде в се ло Бу ки, не по жаліє.

І. І. Матієнко�Зу бен ко, 
член пре зидії проф ко му, го ло ва комісії з куль тур но�ма со вої ро бо ти 
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Так, са ме ко ле ги, ад же за раз, чи та ю чи
ці ряд ки, Ви, ша новні пер шо кур сни ки, а
здається, ще вчо ра ви пуск ни ки шкіл, є сту -
ден та ми кра що го еко номічно го універ си те -
ту країни — Дер жав но го ви що го нав чаль но -
го за кла ду "Київський національ ний еко -
номічний універ си тет імені Ва ди ма Ге ть ма -
на". Щи ро хо четь ся привіта ти Вас із по чат -
ком но во го, не за бут ньо го, са мостійно го
сту дентсько го жит тя та по ба жа ти, щоб вир
по зи тив них емоцій, приємних вра жень та
не за бутніх подій су п ро во джу вав Вас впро -
довж років нав чан ня. 

Здо бут тя знань — це Ва ша ос нов на ме -
та, але по руч з відвіду ван ням лекцій,
семінарів, на пи сан ням мо дулів та іспитів
відкри ва ти ме те для се бе зовсім но вий
простір са мо ре алізації та твор чо го роз вит -
ку — світ профспілко во го жит тя, сту -
дентсько го са мо в ря ду ван ня, гро мадських
ор ганізацій. 

Пер вин на профспілко ва ор ганізація сту -
дентів та аспірантів є найбільшою гро -
мадською ор ганізацією в універ си теті, яка з
23 квітня 2008 ро ку на за галь них збо рах сту -
дентів виз на на са мо в ряд ною. На чолі сту -
дентсько го проф ко му стоїть Оль га Ана -
толіївна Ча ба нюк. Місце роз та шу ван ня на шої
ор ганізації — нав чаль ний кор пус №1, кабіне -
ти 414а, 427, 423; кон тактні но ме ри те ле -
фонів — 371	61	97, 371	61	44, 371	62	16.

Ре алізу ю чи своє ос нов не зав дан ня —
соціаль ний та еко номічний за хист сту дент -

ства, ко ман да од но думців	ак тивістів пра -
цює за ба га ть ма на прям ка ми діяль ності,
відповідно до яких ство рені постійно діючі
комісії:
�� ор ганізаційно�фінан со ва комісія —
вирішує ор ганізаційні пи тан ня профспілко -
вої ро бо ти проф бю ро (по ста нов ка на про -
фоблік сту дентів, роз роб ка ка лен дар но	те -
ма тич них планів за ходів, збір коштів на
проїзні квит ки, збір членських профспілко -
вих внесків, бе ре участь у вирішенні пи тань,
пов'яза них зі сти пендіями);
��комісія з пи тань соціаль но го та пра во -
во го за хи с ту — за без пе чує пра во вий та
соціаль ний за хист всіх ка те горій сту дентів
та аспірантів фа куль те ту (ве де облік
соціаль но не за хи ще них ка те горій сту дент -
ства — сиріт, інвалідів, "чор но бильців",
сімей з дітьми, оформ лює на лежні цим ка -
те горіям пільги);
��оз до ров ча комісія — пра цює з ти ми сту -
ден та ми, котрі сто ять на ди с пан сер но му
обліку, ор ганізо вує на дан ня сту ден там фа -
куль те ту путівок до са на торію	профілак -
торію КНЕУ, при на яв ності путівок ор ганізо -
вує сту дентів фа куль те ту на літній та зи мо -
вий відпо чи нок;
��жит ло во�по бу то ва комісія — сприяє у по -
се ленні сту дентів фа куль те ту до гур то житків
універ си те ту, а та кож ве де кон т роль за до три -
ман ням сту ден та ми пра вил про жи ван ня;
���комісія з пи тань куль ту ри — ор ганізо -
вує і про во дить куль тур но	ма сові за хо ди на
фа куль теті ("День фа куль те ту", відбіркові
ту ри кон кур су кра си "Міс КНЕУ", "Осіння

каз ка", "СтудБУМ" — бе нефіс універ си -
тетської мо лоді то що);
��комісія з пи тань пра цев ла ш ту ван ня та
підприємниц тва — сприяє в пра цев ла ш -
ту ванні сту дентів фа куль те ту че рез співпра -
цю з Цен т ром зв'язків з ро бо то дав ця ми
"Пер спек ти ва" та офісом GPS;
�� комісія з пи тань спор ту та ту риз му —
ор ганізо вує міжфа куль тетські та внутрішньо -
фа куль тетські зма ган ня з фут бо лу, во лей бо -
лу, кве с ти, ша хові турніри то що;
�� комісія з пи тань зв'язків з гро -
мадськістю та про фесійно го роз вит ку —
інфор мує сту дентів що до різних за ходів,
про во дить тренінги, семіна ри, май стер-
кла си з відо ми ми людь ми та ком паніями.

На кож но му з 9 фа куль тетів та у 2 ко ле -
джах ство рені свої проф бю ро, діяльність
яких спря мо ва на на те, щоб урізно манітни -
ти Ва ше сту дентське жит тя, зро би ти йо го
не за бутнім, а в разі ви ник нен ня якоїсь
проб ле ми (зви чай но, не хай їх бу де по мен -
ше) — до по мог ти, по ра ди ти, підтри ма ти.

Знай ом тесь, ша новні пер шо кур сни ки,
Ваші го ло ви проф бю ро фа куль тетів:
1. Фа куль тет еко номіки та уп равління —

Іри на Ар те мен ко (0936448540).
2. Фа куль тет міжна род ної еко номіки і ме -

нед ж мен ту — Ка те ри на Ра пу та
(0932461155).

3. Юри дич ний фа куль тет — Дми т ро Ок се -
нен ко (0631453765).

4. Фа куль тет уп равління пер со на лом та
мар ке тин гу — Олек сандр Ха ре вич
(0978692796, 0987027000).

5. Обліко во	еко номічний фа куль тет — Ма -
ри на Жилінська (0662131636).

6. Фа куль тет еко номіки аг рар но	про мис ло во го

ком плек су — Віта Са мот кал (0637000780).
7. Фінан со во	еко номічний фа куль тет —

Евеліна Іва но ва (0501866844).
8. Кре дит но	еко номічний фа куль тет —

Мак сим Щег люк (0662886811).
9. Фа куль тет інфор маційних си с тем і тех но -

логій— Люд ми ла Міленіна (0930975317).
10. Ко ледж інфор маційних си с тем і тех но -

логій — Юлія Клєщо ва  (0931610016).
11. Еко номічний ко ледж — Дарія Чи чи мо ва

(0634510698).
Не злічи ти усіх за ходів, кон курсів, фе с -

ти валів, акцій, які ініціює та ор ганізо вує
профспілка — бла годійні акції "Усмішка
Свя то го Ми ко лая", "По да руй каз ку",  еко -
логічні акції "Зро би Тру ханів чистішим",
"При бе ри Зам ко ву го ру!", спор тивні за хо -
ди — щорічні чемпіона ти з фут бо лу на ку бок
проф ко му, зма ган ня з тенісу, во лей бо лу,
турнір з бо улінгу, свят ку ван ня Днів на ро -
джен ня фа куль тетів, кон курс кра си "Міс
КНЕУ" і ще ба га то	ба га то ціка во го. 

Са ме зав дя ки профспілці Ви змо же те
відпо чи ти за пільго вою путівкою, офор ми ти
міжна род не сту дентське посвідчен ня,
постійно от ри му ва ти за про шен ня до ди с ко-
клубів, те атрів, кіно те атрів.

На ша профспілка виз на на кра щою в Ук -
раїні у щорічно му ог ляді	кон курсі сту -
дентських профспілко вих ор ганізацій! Тож
як що Ви ще ду маєте, чи до лу ча ти ся до на -
шої ко ман ди, чи ні, то ні в яко му разі не ва -
гай тесь, ад же ми че каємо на Вас!

Ще раз зі свя том, наші до рогі ко ле -
ги! У до бру путь, до рогі пер шо кур сни ки!

З по ва гою, го ло ва ППОСА
Оль га Ча ба нюк

Ша новні ко ле ги!

Дозвольте представити
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І все ж над зви чай но приємно, що над
сце ною Міжна род но го цен т ру куль ту ри та
ми с тецтв 17 трав ня гор до ви сочів ло го тип
"МІС КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2011". І
відте пер всі сту ден ти, вик ла дачі,
адміністрація та будь	хто при чет ний до на -
шо го універ си те ту мо же пи ша ти ся не ли ше
ви со ким рівнем еко номічної освіти, а й про -
сто ней мовірним рівнем ор ганізаційних та
твор чих умінь сту дент ства КНЕУ.

Пе ре не се мо ся трішки на зад або, ка жу -
чи точніше, пе ре не се мо ся в історію. Кон -
курс кра си та твор чості в на шо му вузі
успішно про хо дить вже вісім років. Іме на
ба га ть ох пе ре мож ниць і йо го учас ниць не
про сто ви кар бо ву ва ли ся в історії універ си -
те ту, а й ча сом зай ма ли гідне місце се ред
імен еліти мо дель ної кар'єри чи шоу	бізне -
су. За ро ки сво го існу ван ня кон курс пе ре -
жив ша ле ну транс фор мацію з ма лень ко го
ми ло го за хо ду до епа таж но го й ши кар но го
дійства. Що ро ку до да ва ли ся спон со ри та
парт не ри, зміню ва ли ся кон церт на про гра -
ма, оформ лен ня сце ни, об ра зи учас ниць. І
зміню ва ло ся все на кра ще. Ми ну ло го ро ку
кон курс прой шов на та ко му ви со ко му рівні,
що зда ва ло ся, ви ще не має ку ди. Та ви я ви -
ло ся, до ско на лості не має меж. Ви соті ре -
зуль татів та кож. Са ме так, пев но, по ду ма -
ло ся го ло вно му ор ганіза то ру кон кур су —
вже кілька років незмінній го лові орг коміте -
ту "МІС	КНЕУ" Інні До б ро вольській.  

По ки в плані бу ли ли ше відбіркові ту ри,
по ки оби ра ло ся місце їх про ве ден ня, як то
ка жуть, по вним хо дом об го во рю ва ло ся
місце про ве ден ня і май бут ньо го фіна лу.
Рідний ЦКМ — зви чай но за тиш не місце, але
для втілен ня но вих ідей цьо го бу ло за ма ло.
Тож ко ли з вуст Інни До б ро вольської про -
зву ча ла про по зиція  про ве с ти фінал в
Жовтне во му па лаці (МЦКМ), нічо го крім
усмішки спо чат ку це не вик ли ка ло. 

Та як ви я ви ло ся, все мож ли во. Зви чай -
но, без до по мо ги не обійшло ся. Тож перш
ніж пе рей ти до са мо го кон кур су слід вис ло -
ви ти над зви чай ну под яку Фе де рації
профспілок Ук раїни та адміністрації Міжна -
род но го цен т ру куль ту ри та ми с тецтв. Без
їх спри ян ня та до по мо ги  кон курс не відбу в -
ся б на та ко му рівні. 

Крім то го ве ли чез ний вне сок у ство рен -
ня та ко го мас штаб но го про ек ту зро би ли
спон со ри та парт не ри. Їх, як і зав жди, бу ло
ба га то, але цьо го ро ку всі во ни бу ли над -
зви чай но ще д ри ми та чуй ни ми. Тож на щирі
сло ва вдяч ності во ни за слу го ву ють без -
сумнівно. Хотіло ся б пе релічи ти їх усіх: Сту -
дентська профспілко ва асоціація, стра хо ва

ком панія "Київський стра хо вий
дім", го дин ни ко ва ком панія
"Едель вейс" та Пер ший ук -
раїнський го дин ни ко вий за вод
"КИЇВСЬКА РУСЬ", Те леш ко ла
Сло бо дя на, пар фу мер ний дім
"RA Group", ком панія "Advertime
Media", міжрегіональ ний нав -
чаль ний центр "АРТ�УКРАЇНА",
га зе та "Все про бух гал терський
облік", стильні при кра си "Шан та -
же", ко с ме ти ка Royal Secrets,
нічні клу би "Arena" та "Forsage",
фо то студія "Contrast�Studio" кон -
церт�хол "Allеgro", са лон
весільної та вечірньої сукні "Ма -
дон на" та тан цю валь на студія
"Encore Dance".

Ве ли чез ну роль відігра ла і
Пер вин на профспілко ва ор -
ганізація сту дентів та аспірантів
КНЕУ, що на да ла знач ну фінан со -
ву підтрим ку в ор ганізації кон кур -
су. 

Кілька тижнів три вав відбір
фіналісток. Йо му пе ре ду вав
місяць підго тов ки. Близь ко сотні
дівчат спро бу ва ли свої си ли на
фа куль тетських кон кур сах. Та як
зав жди бу ло відібра но най к ра щих, най к ра -
щих у всьо му сту ден ток. По дві пред став -
ниці від кож но го фа куль те ту та ще дві учас -
ниці від еко номічно го ко ле джу КНЕУ (ЕК)
ніби од ним кро ком до сяг ли чи ма ло го
успіху, ад же от ри ма ли "путівку" у фінал. Але
на ступ ний крок став для них справжнім ви -
п ро бо ву ван ням. Більше міся ця ре пе тицій,
дефіле, фо то сесій, мандрівок по са ло нам
кра си та студіям віза жу. До то го ж всі ро -

зуміють, щоб гідно пред ста ви ти се бе у
фіналі за ма ло бу ти про сто кра си вою. Ми ж і
так знаємо, що в КНЕУ нав ча ють ся най -
врод ливіші дівча та, тож тут не обхідно бу ло
про яви ти свої інте лек ту альні та творчі
здібності, ко муніка бельність, впев неність
та на по лег ливість. Мож на бу ло б підра ху ва -
ти, скільки ча су 20 учас ниць фіна лу ви т ра -
ти ли на вис наж ли ву підго тов ку до сво го
зірко во го фіна лу, але дівча та по про си ли не
ро би ти цьо го, щоб їм рап том не ста ло по га -
но, ко ли во ни чи та ти муть цю стат тю. Знак
"безкінечність" пев но най к ра ще б опи сав
цю ци ф ру. 

Ще вар то за ува жи ти, що окрім учас -
ниць, над ство рен ням шоу пра цю вав та кий
"не ве лич кий" собі орг комітет у складі по над
п'яти де сятків чо ловік. Невідо ма їх те -
перішня до ля. Мож ли во, всі во ни вже пра -
цю ють над ор ганізацією яко го	не будь
"МІС	ВСЕСВІТ", ад же ко жен член орг -
коміте ту — це не аби  який про фесіонал, на
пле чах яко го ле жа ла ціла низ ка не лег ких
зав дань. Рік то му в подібній статті бу ли
опубліко вані іме на членів орг коміте ту ми ну -
лорічно го кон кур су, та цьо го ра зу бу ло б

логічніше не
ро би ти подіб-
но го. І не че -
рез ве ли ку їх
кількість, а
че рез те, що
во ни всі пра -
ц ю  в а  л и  
однією ко -
ман дою, єди -
ним фрон том,
мов один зла -
го дже ний ме -
ханізм. І це,
ма буть, най -
по чесніша та
най го ловніша
по хва ла, яку
мо же от ри ма -
ти подібний

ко лек тив лю дей — індивіду ал но с тей, та -
лантів та "тру дяг".

Ну як що орг комітет — це ме ханізм кон -
кур су, то дівча та	учас ниці — це йо го при -
кра са. Ніби блиск діамантів, їхня вро да
осліпи ла за лу Жовтне во го па ла цу з пер шо -
го ви хо ду на сце ну. Тра диційні кон курсні
ви с ту пи от ри ма ли ніби но ву ог ран ку з їх
уча с тю. Дефіле змінив кон курс та лантів,

який впер ше бу ло про ве де но
у но во му фор маті. На цей раз
дівча та ви с ту па ли не ок ре мо,
а груп ка ми. Од на груп ка
співа ла, од на тан цю ва ла, а
од на вра жа ла ак торською
май стерністю. Тож до вміння

гар но се бе пред ста ви ти дівча там до ве ло ся
про де мон стру ва ти й уміння співпра цю ва ти
з інши ми дівча та ми, своїми кон ку рент ка ми.
Та як вид но бу ло на сцені, дівча та зовсім не
на ма га ли ся су пер ни ча ти, а на впа ки до по -
ма га ли од на одній. Пізніше, після кон кур су,
во ни зізна ли ся, що кож на знай шла для се бе
но вих по друг тут, на "МІС	КНЕУ".

Далі був феєрич ний кон курс ку паль -
ників, вихід у вечірніх сук нях та кон курс за -
пи тань. У пе ре рвах ви с ту па ли зірки ук -
раїнсько го шоу	бізне су, такі як гур
D.Lemma, цирк "Коб зов", співач ка Ей ва.
Свій ви с туп та кож пред ста вив публіці
шоу	ба лет "Encore Dance", який крім цьо го
до по ма гав під час по ста нов ки де я ких но -
мерів з кон кур сант ка ми. У гля дачів аж у го -
лові па мо ро чи ло ся від яс кра во го дійства на
сцені. Але, як зав жди, най важ че бу ло журі.
Во ни ма ли об ра ти пе ре мож ни цю та вру чи ти
на го ро ди  ще у кількох де сят ках номінацій.

Ос новні номінації роз поділи ли ся між
дівча та ми так:

Люд ми ла Окішор ста ла віце	міс ФІСіТ,  
Ка те ри н Ко па ни ця — віце	міс ЕК,
Віторія Зе лен ц ова — віце	міс ЮФ,
Діана Пе т роч ко — віце	міс ФЕтаУ,
Анна Ду рицька — міс ОЕФ,
Юлія Сав чен ко — віце	міс ОЕФ,
Юлія Волгіна— міс ФЕтаУ, 
Ан на Ки ри лен ко — міс ЮФ,
Ан на Су да ко ва — міс ФЕФ,
Ка те ри на Та ра со ва — міс ФЕАПК,
Оле на Гро хольська — міс ЕК,
Іри на Ка биш — віце	міс ФЕАПК,
Еле о но ра Куд лай — міс ФУПтаМ,
Вікторія Шатківська — віце	міс КЕФ, 
Марія Плачінда — міс ФІСіТ,
Ка тери на Лит вин чук — міс ФМЕіМ,
Аліна Не би вай ло — віце	міс ФУПтаМ,
Ана с тасія Трофімчук — міс КЕФ,
Ка тери на Шкільна —  віце	міс ФМЕіМ.
По ки дівча там бу ли вру чені пода рун ки

від усіх спон сорів, на сту пав кульмінаційний
мо мент — ого ло шен ня пе ре мож ниці та

двох віце	міс КНЕУ. Ни ми ста ли: 
�� дру гою віце�міс КНЕУ�2011 — Ва -
лерія Од но ра ло ва, сту дент ка фінан со -
во	еко номічно го фа куль те ту,
��пер шою віце�міс КНЕУ�2011 — Ан на
Ки ри лен ко, сту дент ка юри дич ного фа -
куль те ту. Ну а пе ре могу свят ку ва ла ще од -
на сту дент ка ФЕФ — Ан на Су да ко ва, яка
от ри ма ла ко ро ну МІС	КНЕУ з рук чільної
МІС Ук раїна	Всесвіт Олесі Сте фан ко.

Ось так грандіоз ний кон курс підійшов
до сво го за вер шен ня. Опісля відбу ло ся
after	party в нічно му клубі "Arena". Кілька -
го дин не шоу та тижні ре пе тицій те пер
лиш чарівна згад ка. Що бу де в 2012 році,
ще по ба чи мо. Та КНЕУ го то вий штур му -
ва ти нові вер ши ни.

І як зав жди хотіло ся б под яку ва ти тим
лю дям, без яких більшість про ектів сту -
дентсько го са мо в ря ду ван ня в КНЕУ бу ли
б не та кими гуч ни ми та яс кра ви ми.
МІС	КНЕУ 2011 — не вик лю чен ня. Тож
перш за все ве ли чез на под яка рек тору
ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Ге ть ма на" Ана толію
Фе до ро ви чу Пав лен ку, про рек то ру з на -
уко во	пе да гогічної ро бо ти Те тяні
Євгенівні Обо ленській, про рек то ру з 
на уко во-пе да гогічних, еко номiчних та
соцiаль них пи тань Ва лен ти ну Пе т ро ви чу
Шту лю, де ка нам та за ступ ни кам де канів

фа куль тетів, ди рек то ру ЦКМ КНЕУ Дані Ро -
с тис лавівні Бабіч, го лові ППОСА КНЕУ Ользі
Ча ба нюк. Ну і зви чай но ж, спа сибі лю дям,
які вко т ре підтри му ють МІС	КНЕУ — ди рек -
то ру кон кур су кра си "МІС Ук раїна-Всесвіт"
Анні Філімо новій та  го лові сту дентської
профспілко вої асоціації м. Києва Олек сан д -
ру Ми хай ло ви чу Яцу ню. 

Ан тон Гурін, сту дент ФЕФ

Один з найбільших кон церт них
центрів Ук раїни, ве ли чез на сце -
на, ви шу ка не оформ лен ня за ли,
по туж ний звук та яс кра ве
світло… По важні гості, уро чи с -
то вдя гнені гля дачі, чер во на
доріжка, VIP�вхід — все, як прий ня то на пре стиж них це ре моніях та ве чо рах.
Сла бо вірить ся, що все це в рам ках фіна лу універ си тетсько го кон кур су кра си
та твор чості. Так, цьо го ро ку МІС�КНЕУ прой шов з та ким роз ма хом, що
будь�який подібний кон курс міг ли ше по за здри ти. Пов чи ти ся бу ло чо му і ба га -
ть ом про фесійним кон кур сам кра си. 

ММ іісс   ККНН ЕЕУУ   ——  22001111
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Ми ла, кра си ва, вільна, в ній ди во виж но поєдну ють ся
серйозність і без по се редність, мудрість і відкритість. Ней -
мовірний тру до голік! Чемпіон ка світу з 10 танців се ред мо -
лоді до 21 ро ку, ла ти но а ме ри канська про гра ма (парт нер —
Во ло ди мир Гон ча ров); пе ре мог ла в шоу "Танці з зірка ми"
(парт нер — Во ло ди мир Зе ленський). У 2007 році пе ре мог ла
на чемпіонаті Ук раїни, 10 танців, мо лодь	2 (парт нер — Во ло -
ди мир Гон ча ров); бра ла участь у про екті "Танці з зірка ми	3"
(парт нер — Мак сим Неліпа). У 2008 році бра ла участь у про -
екті "Тан цюю для те бе" в якості хо рео гра фа. У 2011 ста ла хо -
рео гра фом київської ко ман ди "Май данс" і го ло вним тре не -
ром російської версії "Танці з зірка ми". Ви пуск ни ця на шо го
універ си те ту — Оле на Шоп тен ко. 

Зустріли ся ми в Crystall Holl на вечірці, при свя ченій Май -
дан су, для київської ко ман ди. Я спо с теріга ла, як Оле на зі сце -
ни спілкується з учас ни ка ми, наскільки пе ре жи ває за них.
Скла да ло ся відчут тя, що во на знає кож но го з 500 чо ловік. До
на шо го сто ли ка Оле на на прав ляється з по дру гою, ко ле гою з
ба ле ту "Kitch", однією з тре нерів київської ко ман ди "Май данс"
Те тя ною Ше с так, яка і пред ста ви ла нас од на одній. Після пер -
шо го ж пи тан ня моє не рво ве на пру жен ня спа дає. Я ба чу аб со -
лют ний спокій, відкритість і відсутність зірко вої хво ро би.

— Не мо жу не по ста ви ти це за пи тан ня лю дині, яка стільки
зай мається тан ця ми: "Танець — це..."?

— Танець — це моє жит тя, те, що на да но му етапі я роб лю
най к ра ще, те, чо му я дов го вчи ла ся. Це вже дав но не про сто
хобі, а все жит тя.

— Уя ви на мить, ким би ти бу ла, як що б не танці, чим би
зай ма ла ся?

— Я не да рем но всту пи ла до КНЕУ, я дійсно вва жаю, що
це кра щий еко номічний вуз на шої країни, і як що б не танці,
то я б із за до во лен ням пра цю ва ла за спеціальністю, мож -
ли во в транс національній ком панії, кон сал тин гу, зай ма ла ся
бізне сом. Ко ли закінчу ва ла шко лу, я дійсно ду ма ла, що моє
май бутнє бу де са ме та ким і ви б ра ла КНЕУ. Але на дру го му
курсі зі мною ста ла ся та ка історія як "Танці з зірка ми", яка
да ла мені ду же хо ро ший по штовх у роз ви ток тан цю валь ної
кар'єри. Але знан ня, на буті в КНЕУ, мені й за раз по жит тю
ду же до по ма га ють, ад же вос ени пла нується відкрит тя моєї
тан цю валь ної шко ли.

Спа сибі чу до во му де ка на ту, де ка нам, які зав жди ме не
підтри му ва ли, ста ви ли ся з ро зумінням до відсут ності на па -
рах, за про сто ду же гарні теплі людські сто сун ки.

— Твоя тан цю валь на шко ла зна хо дить ся на стадії роз роб -
ки про ек ту або це ме та, якої ти прак тич но до сяг ла?

— Своя тан цю валь на шко ла — це вже ду же дав ня мрія, а
за раз це про ект, який мені на решті вда ло ся ре алізу ва ти. Пе -
ре бу ва ти во на бу де в центрі.

— Оскільки ми зна хо ди мо ся на вечірці твоєї ко ман ди
"Май дан су", да вай по го во ри мо про цей про ект. Що це для
те бе, ад же в Ук раїні впер ше шоу та ко го фор ма ту?

— Для ме не це ду же ве ли ка відповідальність, ве ликі не рви
і пе ре жи ван ня, все	та ки ми — сто ли ця Ук раїни, не маємо
пра ва на по мил ку вза галі. Я впер ше бе ру участь у про екті
подібно го фор ма ту з та кою ве ли чез ною кількістю лю дей, їх
500 (на хви ли ноч ку!). А да вай поч не мо з то го, що на ка с тинг
прий шло 2000, які хо чуть тан цю ва ти, хо чуть бра ти участь і
перші ре пе тиції про во ди ли ся са ме на 2000 осіб. Уп равління
та кою ма сою лю дей — це ней мовірне відчут тя, во ни такі
енергійні, рух ливі... Во ни го рять, во ни хо чуть ро би ти все. Я
сподіва ю ся, що ми з усім спра ви мо ся, ад же во ни ду же до бре
до ме не став лять ся. В один із днів ко жен приніс по одній тро -
янді і во ни про сто за ва ли ли ме не квіта ми. Це до сліз бу ло
приємно, ду же яс кра ве вра жен ня, цьо го я не че ка ла. До до му
поїха ла в той день з ба гаж ни ком, який був за ва ле ний квіта ми.

— Так, ба чи ла в Інтер неті відео, ти роз пла ка ла ся...
— Це так, ад же для ме не в житті най го ловніше — це хо -

роші відно си ни з людь ми, зви чай на лю дяність і вдячність,
щирість, якої, на жаль, у на шо му житті за раз так ма ло...

— Наскільки я знаю, ти за раз жи веш на дві країни: Ук раїну
і Росію, ад же там про ект "Танці з зірка ми". Як вдається все
поєдну ва ти? (У цей мо мент ко ман да по ча ла скан ду ва ти:
"Київ". На об личчі Олен ки з'яви ла ся щас ли ва посмішка і на ша
роз мо ва на хви лин ку при пи ни ла ся — во на з ніжністю спо с -
теріга ла за своїми підопічни ми).

— Так, я за раз ще пра цюю на те ле ка налі РТР в про екті
"Танці з зірка ми" в якості тре не ра. Перші два місяці цьо го
про ек ту я, не виїжджа ю чи, жи ла в Росії, а потім по ча ла роз -
ри ва ти ся між "Май данс", що роз по ча в ся, і "Тан ця ми". Це
ду же важ ко, то му що постійні пе ре льо ти, два аб со лют но
різні про ек ти, які між со бою аб со лют но не сти ка ють ся. І на -
справді я мо раль но вис на же на, од нак мені по до бається те,
що за раз відбу вається. Ад же спо чат ку на цьо му про екті
("Танці з зірка ми" — прим. авт.) я бу ла го ло вним хо рео гра -
фом, а ос танні три ефіри я без по се ред ньо тан цю ва ла з
зірка ми. Це до бре для ме не, моєї кар'єри, моє ім'я і прізви -
ще зву ча ли на те ле ка налі в пря мо му ефірі, незмінно до да -
ва ло ся, що я ук раїнський хо рео граф. Зав жди ро би ла ак -
цент на то му, що я в пер шу чер гу чемпіон ка Ук раїни. І са ме
ко ли я приїха ла пра цю ва ти до Києва на "Май данс", зро -
зуміла, наскільки люб лю Київ, люб лю Ук раїну. Не то му що
Мос к ва по га не місто чи до ме не там по га но став лять ся, ні,
на впа ки, відно шен ня і умо ви там пре красні, зірки на ре пе -
тиції, ефіри і т. д. не запізню ють ся, став лять ся з більшою
по ва гою, ніж тут. Там ду же до бре, але Київ — рідний.

— Ти вик лю чаєш мож ливість, що як що тобі за про по ну ють
три ва лу ро бо ту в Росії, ти пе реїдеш ту ди на зав жди?

— Ні, без умов но. Я не хо чу пе реїзди ти до Мос к ви. Поїха -
ти пра цю ва ти, так, то му що це ціка во, але пе реїха ти на зав жди
ту ди жи ти — ні. Я хо чу жи ти в Києві!

— Ну про сто справжня патріот ка, побільше б нам та ких
лю дей, які настільки го тові сто я ти за свою країну, місто. Ска -
жи, ти щас ли ва? І що для те бе ща с тя?

— Для ме не ща с тя — це зай ма ти ся улюб ле ною спра вою,
бу ти з ко ха ною лю ди ною, по чу ва ти се бе ко ха ною і лю би ти,
міцна сім'я, друзі. І мо жу ска за ти, що я щас ли ва. У ме не є
прак тич но все і навіть більше, те, про що я ніко ли не мріяла —
це  лю бов лю дей. Ці 500 чо ловік, зви чай но, не вся Ук раїна,
але ду же ба га то. Як що чес но, зав жди ду ма ла, що мо лодь ме -
не сприй має не ду же до бре, але я див лю ся, що ба га то лю дей
різно го віку став лять ся до ме не з та ким тре пе том, та кою по -
ва гою...

— Знаєш, мені здається, це дійсно і є ща с тя. Як що ми го -
во ри мо про став лен ня до те бе, то, на при клад, осо би с то я
знаю кілька лю дей, які бе руть участь у "Май данс", і ті за хоп -
лені по гля ди, той патріот изм і ща с тя, яке во ни при но сять
після ре пе тицій, до ро го го ко ш ту ють...

— Од но знач но! Для ме не не має більшо го по да рун ка, ніж
вдячність. Це ща с тя — ба чи ти, що твоя ро бо та не про хо дить
да рем но, а при но сить ко ристь і радість. 

— У яких про ек тах, крім на зва них, ти за раз бе реш участь
чи пла нуєш бра ти участь?

— Є кілька про по зицій з Мос к ви, але я, на жаль, не мо жу
по го ди ти ся че рез "Май данс", бо це все ду же ви мо тує і роз ри -
ва ти ся я не хо чу. Для ме не гідний ви с туп на шої ко ман ди ба га -
то оз на чає. Я ду же вто ми ла ся.

— За раз най ак тивніший період у твоєму житті?
— Так, ма буть, са ме за раз якийсь пік. Я раніше ду ма ла,

що це перші "Танці з зірка ми", але нічо го подібно го. За раз
графік ще ди намічніший.

— В ук раїнських версіях "Танці з зірка ми" ти тан цю ва ла і з
Зе ленським, і з Неліпою. З ким лег ше пра цю ва ти?

— Не мож на ска за ти з ким лег ше, во ни аб со лют но різні
лю ди, до кож но го тре ба бу ло знай ти підхід. Я вдяч на Бо гу за
те, що у ме не бу ли настільки пре красні парт не ри, які ро зуміли
все, пра цю ва ли, терпіли ме не...

— Не склад но бу ло в 18 років бу ти тре не ром вже до рос лої
лю ди ни, ад же в си лу віку те бе мог ли не зовсім аде к ват но
сприй ма ти?

— Я бу ла ма лень кою, не стри ма ною. За раз вже по до -
росліша ла, ста ла більш роз суд ли вою, стри ма ною. Мені б ту
впев неність у собі, за раз я за все більше пе ре жи ваю, п' ю за -
спокійливі, не сплю но ча ми.

— Хтось впли нув або в си лу віку відбу ли ся такі зміни?
— Це, без умов но, вік, ван таж, відповідальність, а особ ли во,

як що вра ху ва ти те, що я лю ди на, яка вічно за все пе ре жи ває.
Ну а тим, ко го ціка вить осо би с те жит тя Оле ни Шоп тен ко,

мо жу ска за ти, що ця дівчи на зро би ла аб со лют но пра виль ний
вис но вок, те пер во на не об го во рює з пре сою своє осо би с те
жит тя, ад же за ос танні три ро ки її осо би с те жит тя об го во рю -
ва лося за над то ба га то і пе ре тво ри ло ся в жит тя "публічне".

Що ж, як ми знаємо, ко ман да Києва вий шла до півфіна лу
шоу "Май данс", але до фіна лу, на жаль, не прой шла, не див -
ля чись на при го лом шливі по ста нов ки. Олені я ба жаю удачі,
терпіння, ща с тя, лю бові і хо ча б тро хи відпо чин ку.

На талія Мель ни ко ва, сту дент ка 2�го кур су ФУПтаМ 

Цікаві зустрічі

ТТаа ннее ццьь ——  ццее   ммооєє   жжии ттттяя
До ува ги чи тачів "Еко номіста" інтерв’ю з відо мою танцівни цею, хо рео гра фом київської ко ман ди "Май данс", го ло вним
тре не ром російської версії "Танці з зірка ми",  ви пуск ни цею на шо го універ си те ту — Оле ною Шоп тен ко. 

Вже вчет вер те поспіль кінець нав чаль но го ро ку оз на ме -
но вується для сту дентів КНЕУ ім. В. Ге ть ма на фут боль ним
дійством під на звою "Турнір з фут бо лу на Ку бок Проф ко -
му	2011". Ор ганіза то ра ми цьо горічних зма гань ви с ту пи ли
Во ло ди мир Ма ка ри чев, сту дент фа куль те ту еко номіки та
уп равління,  та го ло ва комісії з пи тань спор ту та ту риз му
проф ко му Олексій Стро кач (сту дент кре дит но	еко номічно -
го фа куль те ту).

На турнір свої за яв ки по да ли сім ко манд: "Ке ди" (дво ра -
зо вий пе ре мо жець турніру), "Берізонь ка" (обидві ко ман ди —
гур то жи ток №1), "Ве зун чи ки" (збірна гур то житків №1, №2 і
№4), "Єдність" (гур то жи ток №4), "5	й по верх" (сту ден ти
юри дич но го фа куль те ту), "Аль янс" (1	ий курс ФЕтаУ) і "All
stars" (сту ден ти ФЕФ). А вось мою ста ла ко ман да "Грінвіч"
(пер со нал нічно го клу бу "Грінвіч"). От же, склад учас ників
був вже відо мим і за ли ша лось ли ше про ве с ти же реб ку ван -
ня. Сліпий же реб розділив ко ман ди на дві гру пи:

Кож ний поєди нок турніру був на по вне ний жа гою до пе -
ре мо ги, не по ступ ливістю на най мен шо му клап ти ку по ля,

зли вою кра си вих голів та не -
по втор них комбінацій. Емоції
на полі підігріва ли вболіваль -
ни ки, які пал ко підтри му ва ли
свої ко ман ди, і це ще більше
на ди ха ло гравців. Інтри га за -
ли ша лась до ос тан ньо го
поєдин ку, ад же важ ко бу ло
спро гно зу ва ти, які ко ман ди
вий дуть із гру пи до
півфіналів. Та кож хо четь ся
відзна чи ти кваліфіко ва не суддійство го ло вно го арбітра
турніру Сергія Ана толійо ви ча Со бо тю ка, який чітко кон т ро -
лю вав хід усіх матчів і при пи няв най мен шу жорсткість на
полі та за кли кав  учас ників до дис ципліни.

За рег ла мен том турніру з кож ної гру пи ви хо дить по дві
ко ман ди, які посіда ють пер ше та дру ге місця. У пер шо му
півфіна льно му поєдин ку ко ман да "Ке ди" по сту пи лась ко -
манді  "All stars", а в дру го му півфіналі  "Ве зун чи ки"  пе ре -
мог ли  "Берізонь ку".

Третє місце розігру ва ли ко ман ди "Ке ди" та "Берізонь -
ка". Поєди нок вий шов  ду же ціка вим та ба га тим на го ли.
Фіна льний сви с ток арбітра зафіксу вав пе ре мо гу ко ман ди
"Ке ди" з ра хун ком 6:0.

У фіналі зустрілись ко ман ди "All stars" і "Ве зун чи ки".
Поєди нок ви п рав дав ста тус "фіна льно го мат чу" і вий шов

на пру же ним та ціка вим для
вболіваль ників. Жод на з ко манд
не хотіла по сту па тись, то му гра -
ли обе реж но — від за хи с ту. Ос -
нов ний час мат чу закінчи в ся
внічию і ко ман дам до ве ло ся
про би ва ти пе нальті. У після мат -
чевій ло те реї влучніши ми бу ли
гравці "Ве зун чиків". Ра ху нок 2:0.

При зе ри турніру бу ли на го -
ро джені ме да ля ми, гра мо та ми
від Пер вин ної профспілко вої ор -
ганізації сту дентів, а та кож квит -
ка ми на то ва рись кий матч
збірної Ук раїни по фут бо лу.

Пе ре мо жець турніру — ко ман да "Ве зун чи ки" (Р. Ка та -
ран чук, А. Андрєєв, А. Педь ко, О. Пар хо мук, О. Стро кач, 
О. Са до вий, Д. Домінов, К. Ле щен ко, Д. Ми ро нюк, О. Пань -
ко вецький) — от ри ма ла го ло вний приз — ку бок проф ко му. 

На жаль, фут боль не свя то на по лях КНЕУ ім. Ва ди ма Ге -
ть ма на закінчи лось, але учас ни ки та гля дачі з не терпінням
че ка ти муть на ступні поєдин ки на  Ку бок Проф ко му.

P.S. Ор ганіза то ри  турніру вис лов лю ють под яку ди рек -
то ру фізкуль тур но	спор тив но го ком плек су "Еко номіст" 
А. В. Зо то ву за спри ян ня у про ве денні турніру з фут бо лу на
"Ку бок Проф ко му	2011" та вик ла да чу фізкуль ту ри, арбітру
національ ної ка те горії С. А. Со бо тю ку за кваліфіко ва не
суддійство.

Іри на Ду бо вик, сту дент ка 4-го кур су ФЕтаУ

ФФууттббооллььнніі   ппррииссттрраассттіі

Група А:
"Берізонька" 
"Кеди" 
"5	й поверх" 
"Грінвіч" 

Група  В:
"Єдність"
"Везунчики"
"Альянс"
"All stars"
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«ПЕРСПЕКТИВА»

Но вий нав чаль ний рік для сту ден та —
це період но вих пра гнень, звер шень,
вра жень і, зви чай но, но во го досвіду. Ос -
таннім ча сом все більше сту дентів
ідуть пра цю ва ти. Хтось хо че от ри ма -
ти досвід ро бо ти за фа хом, який ду же
цінується у ве ли ких ком паніях, ко мусь
про сто потрібні гроші, хтось по чи нає
підроб ля ти вже з пер шо го кур су, хтось
за мис люється про ро бо ту ближ че до
закінчен ня універ си те ту.

Як поєдна ти ро бо ту без шко ди нав чан ню?
Поєднан ня нав чан ня з ро бо тою до зво ляє

сту ден тові за без пе чу ва ти се бе ма теріаль но,
до по ма га ти бать кам, сприяє роз вит ку
відповідаль ності, са мостійності та кре а тив -
ності, з'яв ляється мож ливість про фесійно го
зро с тан ня. Од нак є й міну си: не до статній
рівень знань че рез те, що за ли шається ма ло
ча су на нав чан ня, ве ли ке на ван та жен ня, яке
шко дить здо ров'ю.

Про ти спроб по ча ти пра цю ва ти під час
нав чан ня, як пра ви ло, ви с ту пає страх то го, що
не вдасть ся поєдну ва ти нав чан ня з ро бо тою.
Але в де я ких ву зах існує прак ти ка вільно го
відвіду ван ня, ко ли сту ден ти, які пра цю ють,
зай ма ють ся за індивіду аль ним пла ном. У ви -
пад ках, ко ли вільне відвіду ван ня у вузі не пе -
ред ба че но, де які вик ла дачі все од но йдуть на
зустріч сту ден там, які пра цю ють.

Сту ден там, які нав ча ють ся на за оч но му
відділенні, простіше знай ти ро бо ту, яка б не
за ва жа ла відвіду ван ню за нять і збіга ла ся з
графіком нав чан ня. Сту ден там ден ної фор -
ми нав чан ня це зро би ти складніше, тим
більше у них графік нав чан ня не зав жди
постійний.

Як пра ви ло, ро бо та для сту дентів не пе -
ред ба чає графік на по вний ро бо чий день, і в
цьо му ви пад ку йо го цінність для ро бо то дав -
ця зни жується. Щоб підви щи ти її, мож на за -
про по ну ва ти ком промісні варіан ти, такі як
відряд на оп ла та праці (не хай ро бо то да вець
відчу ває, що пла тить рівно стільки, скільки
Ви зро би ли в цьо му місяці) або про по зиція
за би ра ти ча с ти ну ро бо ти до до му (підхо дить
для лю дей, чия ро бо та пов'яза на з Інтер не -
том і па пе ра ми). Мож на спро бу ва ти ро бо ту з
вільним або позмінним графіком (про -
давці	кон суль тан ти, офіціан ти, опе ра то ри
баз да них, ди с пет че ри на те ле фоні).

Відповідно до КЗпП Ук раїни сту ден ти
вузів, які поєдну ють нав чан ня з ро бо тою, ма -
ють пра во на нав чаль ну відпуст ку. При цьо му
за та ким співробітни ком зберігається йо го
се ред ня зар п ла та. Але потрібно ма ти на
увазі, що да ле ко не зав жди цей за кон підтри -
мується ро бо то дав цем.

Як що Ви про пра цю ва ли знач ний час,
Вам ціка во те, чим зай мається Ва ша ком -
панія, Ви за ре ко мен ду ва ли се бе як успішно -
го співробітни ка, і ро бо то да вець го то вий за -
про по ну ва ти підви щен ня по службі, то є сенс
за ду ма ти ся про пе рехід на за оч ну фор му
нав чан ня. Зви чай но, при цьо му до ве деть ся
відмо ви ти ся від більш серйоз но го дип ло ма,
одер жу ва но го після закінчен ня ден но го
відділен ня, але цей вибір за ле жить від кон -
крет ної си ту ації й осо би с тих пра гнень. Вибір
зав жди за ва ми: Ви мо же те або за ну ри ти ся у
нав чан ня і вий ти з універ си те ту з чер во ним
дип ло мом, або відда ти більшу ча с ти ну ча су і
сил ро боті, тим са мим на був ши прак тичні
на ви ки.

Вар то пам'ята ти, що знан ня є ли ше од -
ним з фак торів, що виз на ча ють успіх: ду же
ба га то чо го за ле жить від осо би с тих яко с тей,
та лан ту та везіння.

Де са ме вар то шу ка ти ро бо ту сту ден ту?
Більшість сту дентів пра цев ла ш то ву ють ся,
от ри мав ши інфор мацію про ва кансії для сту -
дентів від знай о мих. Од нак як що то ва риші
нічим до по мог ти не мо жуть, знай ти
відповідні про по зиції мож на в Інтер неті на

по пу ляр них "робітних" сай тах. Мож на об -
ра ти і лег ший шлях — розмісти ти ре зю ме і
че ка ти, по ки ро бо то да вець сам ви я вить до
вас інте рес. Рясніють мож ли во с тя ми про

підробітки те ма тичні бло ги і
ЖЖ	спільно ти.

Ще один варіант — га зе ти з
пра цев ла ш ту ван ня. Тут підійдуть
ба га то ва кансій з розділу "без
спеціаль ної підго тов ки". Не про пу с -
кай те яр мар ки ва кансій.

Та кож сьо годні май же в кож но -
му ви що му нав чаль но му за кладі
ство рені цен т ри по спри ян ню пра -
цев ла ш ту ван ню сту дентів, де мож -
на от ри ма ти не тільки інфор мацію
про ба жані ва кансії, але й кон суль -
тації з різно манітних пи тань, що ви -
ни ка ють під час по шу ку ро бо ти.

Оформ лен ня. Оформ лен ня на ти м ча со -
ву ро бо ту мо же здійсню ва ти ся як за тру до -
вим до го во ром, так і за до го во ром підря ду.
Пра цев ла ш ту ван ня за ус ною до мо вленістю
кра ще уни ка ти. Щоб не по тра пи ти в ха ле пу,
по чи тай те по ра ди ек с пертів з ка д ро вих та
юри дич них пи тань, які є на ба га ть ох сай тах в
ме режі Інтер нет.

Част ко во, ти м ча со во, відда ле но, Au	Pair,
Work and Travel. Сьо годнішній ри нок праці
на дає сту ден там будь	який графік і фор му
ро бо ти. Вибір є і у тру до голіків, і у тих, хто
вва жає за кра ще не за си джу ва ти ся в офісі.

Част ко ва зай нятість. Та кий графік до -

бре підійде сту ден там універ си тетів ден них
відділень і тим, хто в сту дентські ро ки віддає
пе ре ва гу все	та ки нав чан ню. Част ко ва зай -
нятість пе ред ба чає, що співробітник ви ко нує
пев ний об сяг ро бо ти, але при цьо му при -
сутність йо го на ро бо чо му місці не обхідна
ли ше декілька го дин на до бу.

Ти м ча со ва ро бо та. Ти м ча со ва ро бо -
та — це ро бо та на пев ний термін (від од но го
дня до декількох місяців або навіть років). Та -

ке пра цев ла ш ту ван ня прак ти кується в
період сту дентських канікул або на час
про хо джен ня прак ти ки. Як що сту дент про -
явить свої най к ращі ри си, ти м ча со ве місце
ро бо ти мо же ви я ви ти ся і постійним. Трап -
ляється, після про хо джен ня прак ти ки сту -
ден ти про дов жу ють ро бо ту в штаті ком -
панії. За спо с те ре жен ням ек с пертів, при -
близ но 90% сту дентів пра цев ла ш то ву ють -
ся в од ну з ком паній, ку ди ко лись за лу ча -
ли ся на ти м ча со ву ро бо ту.

Ди с танційна ро бо та. Ти м ча со ва ро бо -
та чи фріланс — це зруч но. Во на до зво ляє ні
від ко го не за ле жа ти і дає мож ливість са -
мостійно пла ну ва ти свій час. Де які ком панії

на да ють більшу пе -
ре ва гу фрілан се рам
ніж шта ту постійних
співробітників, по -
слу га ми яких трап -
ляється ко ри с ту ва -
ти ся не так ча с то.
Ве ли ка кількість "ди -
с танційників" пра -
цює в сфері Інтер -
н е т 	 т е х  н о  л о г і й .
Фріланс до зво ляє
не по га но за роб ля ти,
але не спо ку шай те -
ся, ди ле тан ту там
ро би ти нічо го — по -
пит на про фесійних
фрілан серів зро с тає
з кож ним днем.

Au�Pair. Міжна -
род на про гра ма, за якою мо лоді лю ди, охочі
по ди ви ти ся світ і підтяг ти яку	не будь іно -
зем ну мо ву, їдуть в ціка ву для них країну, жи -
вуть там за ра ху нок сім'ї та до по ма га ють го -
с по да рям до гля да ти за дітьми. Це без ко ш -
тов на про гра ма по нав чан ню за кор до ном.
Від учас ни ка ви ма гається ли ше оп ла та пе ре -
льо ту ту ди й на зад. Au	Pair не мож на на зва ти
ро бо тою в чи с то му виг ляді, але і во на до зво -
ляє відчу ти се бе до рос лим.

Work and Travel. Про гра ма для сту -
дентів, що ба жа ють по знай о ми ти ся з куль ту -
рою і тра диціями інших країн, удо с ко на ли ти
мо ву, ве се ло відпо чи ти в ком панії но вих

друзів і при цьо му за ро би ти. Учас ни ки про -
гра ми от ри му ють мож ливість пра цю ва ти
прак тич но на будь	якій по саді у сфері об слу -
го ву ван ня (го телі, ре с то ра ни, пар ки відпо -
чин ку і роз ваг, ма га зи ни, національні пар ки 
і т. д.) про тя гом 3	4	х місяців в літній період,
а після закінчен ня ро бо чо го кон т рак ту чо ти -
ри тижні по до ро жу ва ти і на со ло джу ва ти ся
виз нач ни ми пам'ят ка ми країни.

Чо го потрібно уни ка ти  шу ка ю чи ро бо ту.
На справді "про колів", які здійснює пре -

тен дент у про цесі по шу ку ро бо ти, не де сять,
а десь у три	чо ти ри ра зи більше. Ми ж про -
сто об ра ли най	най. Ось як виг ля дає спи сок
найбільш по ши ре них по ми лок під час по шу -
ку ро бо ти: 
1. По га но скла де не ре зю ме. Скільки б не

бу ло на пи са но пов чаль них текстів про те,
як скла с ти йо го пра виль но, до фахівців з
підбо ру пер со на лу про дов жу ють при хо -
ди ти ти сячі ре зю ме, на пи сані аби як. І
при род но — во ни відправ ля ють ся в
смітник. 

2. Розісла ти кілька де сятків ре зю ме і че ка -
ти, ко ли поч неть ся шквал дзвінків. Період
ка д ро во го дефіци ту прой шов, і кра ще не
че ка ти, по ки про вас зга да ють, а поціка -
ви ти ся са мим. 

3. Розісла ти ре зю ме по всіх мож ли вих ва -
кансіях, навіть тих, яким ви не ду же
відповідаєте. Го ло вне при цьо му — за бу -
ти, ку ди ви роз си ла ли ре зю ме, а потім,
ко ли вам дзво нить  ре к ру тер за пи та ти: "А
ви, влас не, з якої ком панії? А то я
стільком йо го над си лав... ". 

4. Не на га ду ва ти про се бе після співбесіди.
Як що після інтерв'ю бу ло ска за но: "Ми
пе ред зво ни мо" — це зовсім не оз на чає,
що вам дійсно за те ле фо ну ють. Зв'язуй -
те ся з ро бо то дав цем самі. І не бійте ся
зда ти ся нав'яз ли вим! 

5. На зва ти своє ре зю ме rezume.doc або
CV.doc. Нев же ви дійсно ду маєте, що йо -
го після цьо го знай дуть? 

6. Запізни ти ся на співбесіду. Без ко мен -
тарів. 

7. Відмо ви ти ся за по вню ва ти ан ке ти і про -
хо ди ти те с ти. Так, во ни мо жуть зда ти ся
вам без глуз ди ми і за би ра ють ку пу ча су.
Але пам'ятай те — більшість ре к ру терів —
ви пуск ни ки пси хо логічних фа куль тетів. І
з цим тре ба ра ху ва тись, і не ди ви ти ся на
ей ча ра, який вас інтерв'ює, як на ідіота
після пи тан ня "ким ви ба чи те се бе че рез
п'ять років". Собі до рож че вий де. 

8. Вва жа ти се бе су перзіркою, і з по ро га за -
ло ми ти ве ли чез ну зар п ла ту. Су перзірки
за зви чай ро бо ту не шу ка ють. 

9. Об ли ти бру дом по пе ред ньо го ро бо то -
дав ця. Ну і хто ска зав, що че рез кілька
років ви не бу де те точ но так са мо гань би -
ти цьо го? І ко му потрібний та кий
співробітник? 

10.Відповісти на пи тан ня ре к ру те ра "Чи є у
вас якісь пи тан ня?" — "У ме не не має пи -
тань". Як що їх не має, зна чить, ви не ду -
же	то ціка ви те ся, чим вам до ве деть ся
зай ма ти ся на но во му місці. А це не най к -
ра ща ре ко мен дація. 
На справді, по ми лок при вла ш ту ванні на

ро бо ту існує ще безліч, але як що шу качі нав -
чать ся уни ка ти хо ча б цих, їх шан си на пра -
цев ла ш ту ван ня відра зу зро с туть на 40	50%.

За ма теріала ми Інтер нет�ви дань

ЧОГО ПОТРІБНО УНИКАТИ ШУКАЮЧИ РОБОТУ ЧОГО ПОТРІБНО УНИКАТИ ШУКАЮЧИ РОБОТУ 
І ЯК ВДАЛО ЇЇ ПОЄДНАТИ З НАВЧАННЯМІ ЯК ВДАЛО ЇЇ ПОЄДНАТИ З НАВЧАННЯМ
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Зібра лась ней мовірна ком панія, по чи -
на ю чи з Салінди — шрі	ланкійця, який, не
зна ю чи ук раїнської мо ви і во лодіючи
англійською, настільки ор ганічно вли в ся в
на шу ком панію, що під кінець по хо ду був
цен т ром ува ги — закінчу ю чи Саш ком Буз -
ни ком і Оль гою Хо ме тою, які бу ли з на ми
всьо го кілька днів, але яких ду же не хотілось
потім відпу с ка ти. В такі по хо ди вар то хо ди -
ти хо ча б для то го, щоб нав чи тись ціну ва ти
все най к ра ще, що є в лю дях. У що ден но му
житті ми спілкуємось з ве ли чез ною
кількістю лю дей — соціальні ме режі, Інтер -
нет — іноді здається, що ми мо же мо втра -
ти ти здатність пізна ва ти лю дей гли бо ко.
Такі по хо ди об ме жу ють ва ше ко ло спілку -
ван ня до 10	15 чо ловік, і це про сто ней -
мовірно, як гли бо ко мож на чер па ти
натхнен ня в от очу ю чих, ко жен з яких про яв -
ляється з настільки не очіку ва них сторін, що
іноді сльо зи на очі на вер та ють ся від по ди ву.

У по ході бу ло ней мовірно хо лод но,
постійно дощ і вітер, тем не не бо і кри жа не
вес ло в ру ках. Всі це усвідом лю ва ли, але
ніхто жод но го ра зу не про мо вив цьо го вго -
лос. Ми ту ли лись од не до од но го вночі в па -
лат ках, одя га ли на се бе все, що ма ли,
постійно су ши ли про мок лий одяг… Ми
сміялись, та ра ни ли од не од но го на воді, га -
ня лись за гусь ми, та чо го ми тільки не ро би -
ли…

Бу ли пе ре во ро ти, про які бу ло б гріх не
на пи са ти… Пер ши ми пе ре вер ну лась бай -
дар ка Паші і Тоні, але во ни три ма лись мо -
лод ця ми. То ня, ба рах та ю чись у воді, встиг -
ла спійма ти вес ло, яке мог ло відне с ти
течією за якісь лічені се кун ди, Па ша вто пив
оку ля ри і ви ку пав льо дя ни ки, він же ж був
зав го с пом. Про те ніхто не за сму чу ва в ся і
ми з гордістю відкри ли "ку паль ний се зон".
На ступ ни ми бу ли Ок са на і Салінда, ос -
танній, здається, навіть втіши в ся з то го, що
во ни пе ре вер ну лись, або це якийсь особ -
ли вий шрі	ланкійський ви яв за сму че ності.
Ок сан ка вто пи ла свій те ле фон, і на якусь
мить жах осе ли в ся в її душі, бо во на ду ма ла,
що вто пи ла га ма нець з на ши ми гро ши ма, і
са ме це пе рей ма ло її на ступ них 10 хви лин.
Але зго дом гроші знай шлись, і на ша "інтер -

національ на бай дар ка" відно ви ла
свою ро бо ту. Най важ че бу ло Саш ку з
Олею — во ни пе ре вер ну лись у най -
жах ливіший і най хо лодніший день по -
хо ду — не бо сіре і сум не, весь час
дощ, а хо лод ний вітер про би рав
наскрізь. Од нак після пе ре во ро ту вся
ко ман да змобілізу ва лась, і хто як міг

до по ма гав дру зям — гріли, су ши ли та
го ду ва ли.

Один з моїх най яс кравіших спо -
гадів — це пе че ра Млин ки.

Нас хо ди ло ту ди не ба га то, але я
ска жу відвер то — жи ти в Ук раїні за
якісь декілька со тень від Млинків і не

відвіда ти їх — це гріх! Та ка кра са, та кий
екстрім… Це про сто ней мовірно. В пе -
чері бу ло хо лод но, на ву лиці — вітер зно -
сить го ло ву, але ко ли ми про би ра лись
між стіна ми пе че ри, впи ра ю чись
коліньми і ліктя ми в за яло же ний мар мур,
під на ми — тем на невідомість гли би ною

в 20 метрів, і в го лові плу та лись фра зи ти -
пу "Який чорт по тя гнув ме не сю ди?" — то
ста ва ло так жар ко, що бу ло вид но па ру,
що підійма лась з на ших зму че них тіл. І яке
ж це ней мовірне відчут тя, ко ли після
декількох хви лин висіння над про вал лям

відчу ваєш на решті твер ду ос но ву під но га -
ми і ро зумієш, що хо чеш ще і ще — хо чеш
відчу ва ти цей страх, а потім — це по лег -
шен ня…

За пам'ята в ся Чортків — містеч ко ней -
мовірної кра си і ком пакт ності — мо щені
круті ву лич ки, го ти ка, за ти шок… За -
пам'ята лись над зви чайні краєви ди, особ -
ли во після злит тя річок Се ре ту і Гнізної —
річка ста ла ши ро ка і чи с та, по обид ва бо ки
здійма лись зе лені па гор би, в повітрі — со -
лод кий за пах цвіту… Важ ко за бу ти лекцію
свя то го от ця у церкві про те, щоб на ша ко -
ман да — всі такі мо лоді і ве селі — "не ро -
би ли ме жи со бою гріха" і жи ли пра вед но, а
та кож йо го по ба жан ня: "До зустрічі у

Страш но му суді!".
По всю ди нас зустріча ли привітні лю ди —

прості і добрі, не зіпсо вані гон кою жит тя ве -
ли ко го міста і "за ко на ми джунглів" — до по -
ма га ли хто чим міг, пе ред очи ма так і стоїть
трьохлітро вий бут лик ква ше них помідорів,
по жер т ву ва ний ба бу сею в од но му селі на
Тер нопільщині. За пам'ята лось, як в пе ре -
до станній день на решті пригріло сон це, і ми
вий шли на ви со ку ске лю, що зви са ла над
річкою в селі Мо на с ти рь ок, по ля га ли на
нагрітий сон цем камінь, за кри ли очі, ме ди -
ту ва ли, і, мож ли во, хтось з нас тоді та ки за -
ду ма в ся про вічне… Або як під час зли ви,
ко ли всі бу ли го лодні і хо лодні, дівча та по -
хо ва лись по па лат ках і грілись, а хлопці зва -
ри ли обід (га ря чий бор щик і греч ка!!!), і до -
став ля ли харчі пря мо до па ла ток…
Пам'ятаю, як ми ста ли на ночівлю в полі,
повністю засіяно му м'ятою — і вітер га няв
цей за пах по по лю, і в го ло ву лізла вся ка
філо софія про те, що по чи наєш радіти та -
ким про стим ре чам — м'ят но му по лю, су -
хим шкар пет кам, чи с то му во лос сю…

Похід вда в ся на сла ву! Ко му ціка во —
ра джу по ди ви тись фільм Віталія Олек сан д -
ро ви ча (та кож ча с ти ни 2 та 3, тільки про мо -
туй те місця, де круп ним пла ном з'яв ляється
якесь створіння з ру дою пак лею на го лові і
постійно по руч зі свійськи ми тва ри на ми), я
от ри ма ла про сто ве ли чез не за до во лен ня
від пе ре гля ду!!!

Ду же дя кую всім, хто був зі мною в цьо -
му по ході! Всі ви — про сто пре крас на ко -
ман да, у вас я чер паю натхнен ня, з ва ми я б
пішла у розвідку! Я ра да, що жит тя зве ло
ме не з ва ми са ме у по ході, вас не страш но
бу ло пізна ти у справді склад них си ту аціях!
Ща с ти вам! А всім, хто ще не був у вод них
по хо дах — ра джу йти, по ки є час і натхнен -
ня, і си ла но си ти бай дар ки під час об носів.

Вікторія Іва но ва

Ба га то ви п ро бу вань ви па дає на до лю май -
бут ньо го сту ден та. Се ред них мож на виділи ти
один про цес, який не до зво ляє спа ти, який
вби ває не рвові кліти ни, поз бав ляє ра дощів
жит тя — це і є ЗНО. Та, на ща с тя, во но вже по -
за ду, і тільки	но за вер ши в ся цей стре со вий
час, як по ча ла ся ме туш ли ва вступ на кам панія.
А це і га лас ливі дов же лезні чер ги, ве ли чезні пап ки з до ку -
мен та ми, знер во вані бать ки.  І все	та ки най страшнішим бу -
ло очіку ван ня ре зуль татів всту пу. Яким ща с тям бу ло по ба -
чи ти своє прізви ще у спи с ку за ра хо ва них  до Київсько го
національ но го еко номічно го універ си те ту імені Ва ди ма Ге -
ть ма на! 

На пев но, усі по го дять ся, що в цей мо мент абітурієнти
відчу ва ють радість, ад же на решті здійсни ла ся мрія всту пи -

ти до цьо го нав чаль но го за кла ду. Але, з іншо го бо ку, в цей
час при хо дить усвідом лен ня то го, що на став но вий
відповідаль ний етап жит тя, від яко го за ле жить і май бутнє
ко ло спілку ван ня, май бут ня про фесія і вза галі відбу вається
ста нов лен ня влас но го "Я". Зви чай но, всі ми пе рей ма ли ся
тим, як склад но бу де нав ча ти ся у та ко му серйоз но му ВНЗ,
бо еко номічні дис ципліни ви ма га ють ве ли ких зу силь для
то го, щоб ни ми ово лодіти. Та го ло вне — це ба жан ня нав ча -
ти ся. Як що бу де ба жан ня та пра гнен ня  вчи ти ся, то і нові

знан ня бу дуть лег ше да ва ти ся. Важ -
ли во те, щоб це ба жан ня не згас ло.

Ну а нині ми є сту ден та ми КНЕУ,
ми ста ли чле на ми цієї ве ли кої друж -
ньої ро ди ни. Вже відбу ла ся по свя та
сту дентів пер шо го кур су, сфор му ва -
ли ся ака демічні гру пи, роз по ча в ся

нав чаль ний про цес, прой шли перші лекції і бур х ли вий вир
сту дентсько го жит тя підхо пив пер шо кур сників.
Сподіваємо ся, що на на шо му шля ху нас не по тур бує
зустрічний вітер. Ну і, зви чай но, хо четь ся под яку ва ти
універ си те ту за теп лий прий ом і підтрим ку. 

Те тя на Нішкур,
сту дент ка 1�го кур су ФЕФ

ББааййддааррооччннее   еессее

Ми тепер студенти!

Події, про які йтиметься у статті, можуть видатись неактуальними, адже я
опишу свої враження про похід на байдарках по річці Серет у травні цього року.
Він тривав 12 днів, і вів його легендарний Віталій Олександрович Примак.
Знаєте, може я й не пам'ятаю більшості назв населених пунктів, які ми
пропливали, а також численних легенд, якими овіяні релігійні споруди, жодну з
яких ми не оминули. І все ж у голові — безліч спогадів і вражень трьохмісячної
витримки, що може служити доказом того, що все, що стирається з пам'яті —
непотрібне, а те, що варте вашої уваги — без зайвих зусиль залишилось в голові.

З перших вуст

Пленер
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14 ве рес ня 1911 ро ку ви да лось на -
про чуд теп лим. Са ме то го дня
близь ко 5�ї ве чо ра до на чаль ни ка
охо рон но го відділу Києва пря му -
вав чо ловік до волі підозрілої
зовнішності. Підійшов ши до вхо -
ду, той пе ре дав служ бов ця ми
одер жу ва чу ли с та. Ли с та з по пе -
ре джен ням про мож ли вий ате с -
тат на од но го з ви дат них впли -
во вих чи нов ників, що ма ли нев -
довзі пе ре бу ва ти в са мо му
Київсько му те атрі. Цим "по -
шта рем", як нев довзі ви я вить ся,
був те ро рист Бо г ров. Са ме за
декілька миттєвос тей під час ІІ
ан т рак ту ви с та ви він підійде до
Сто липіна, який сидіти ме по ряд
з імпе ра то ром, та зро бить два
постріли, один з ко т рих по ра -
нить міністрові ру ку, а дру гий —
живіт. Сто липін, зігнув шись від
бо лю, вос таннє знай де в собі си -
ли пе ре хре с ти ти са мо держ ця і,
опу с ка ю чись до до лу з те а т раль -
но го крісла, напівше по том ска же:
"Яке ж то для ме не ща с тя по мер -
ти за ца ря!" За 5 днів один з
найвідоміших діячів�ре фор ма -
торів по мре.

За га лом, діяльність Сто липіна
як політи ка та як еко номіста вар -
то роз ме жо ву ва ти, ад же у пер шо -
му ви пад ку ми аналізуємо йо го
діяльність у ра курсі ве ли ко -
російсько го шовінізму, а в іншо -
му — як про гре сив но го та да ле -
ког ляд но го прак ти ка. Кар'єру
Сто липіна	ре фор ма то ра за зви -
чай зво дять у пер шу чер гу до зна -
ме ни тої історії з ІІ Ду мою, а
точніше, з її роз пу с ком, та все ж
на цім спра ва не закінчується.

9 жовтня 1906 ро ку з	під йо го
пе ра вий шов досі не ба че ний у
Росії указ, ко т рий, по суті, ла мав
ко лек тив не зем ле во лодіння, а на -
томість ство рив но вий по ря док
по вно важ них зем лев лас ників.
Подібно го шти бу ре фор ма не бу -
ла безпідстав ною: сільське го с -
по дар ство ви ко ри с то ву ва ло за -
старілі ме то ди об роб ки землі,  та
й са ма во на се ля ни нові не на ле -
жа ла, то му що ос танній не міг нею
роз по ря джа тись, навіть по пра ву
влас ності. Са ма ж зем ля зна хо -
ди лась в ру ках об щи ни, ко т ра у
свою чер гу роз поділя ла наділи
поміж працівни ка ми "по їдо кам"
(вар то до да ти, що жінок за їдоків і
не вва жа ли). Наділи на ду шу на -
се лен ня за 45 років (себ то після
"вільної" ре фор ми 61	го) з ча сом,
ви хо дя чи з об'єктив них при чин,
все інтен сивніше уріза лись.

На каз 1906	го дав мож ливість
при ватній влас ності се ля ни на
заміни ти со бою об ме же ну ко лек -
тив ну власність об щин, що,
логічно, підви щи ло ефек тивність
праці са мо го се лян ства, так і
спри яв спра вед ли во му роз поділу
наділів се ред ос танніх. Згідно з
ре фор мою, по ча ло ак тив но вво -
ди тись пільго ве кре ди ту ван ня.
Се лян ству ма со во на да ва лась
так зва на "аг ро номічна до по мо -

га", яка по ля га ла у на данні суб -
сидій, торгівлі	про да жу усіля ко го
ре ма нен ту то що. Пе релічені тут
фак то ри, спри чи нені рішен ням
Сто липіна, ма со во сти му лю ва ли
як се лян ство, так і дер жа ву до
роз ши рен ня ко о пе ра тивів, за охо -
чу ва ли до при ват ної влас ності.
Ре фор ма 1906	го без по се ред ньо
пе ре кла ла відповідальність за до -
б ро бут се лян ства як кла су на свої
плечі. Бу ло ство ре но Се лянський
зе мель ний банк, ко т рий прак ти -
ку вав ши ро ку ви да чу кре дитів на
прид бан ня са мих цих зе мель них
наділів. Та, на жаль, те а т раль ний
постріл те ро ри с та по клав кінець
не ли ше жит тю міністра, а і йо го
про гре сив ним за ду мам.

Як що бу ти прав до мов ним, пе -
ре шко джа ти ре фор мам по ча ла
все ж не кон чи на Сто липіна, а йо го
го с т рий конфлікт з уря дом, ко т рий
роз горівся з вве ден ня ос таннім за -
ко но п ро ек ту із за про ва джен ня
земств у Півден но	Західних та
Північно	Західних гу берніях, що у
свій час відчут но зву зив вплив ве -
ли ких зем лев лас ників і збільшу вав
пра ва ма лих. Цією по ста но вою
уряд не умис но роз па лив і
національ не пи тан ня, ад же дрібни -
ми влас ни ка ми пе ре важ но бу ли
ук раїнці, росіяни та біло ру си, а ве -
ли ки ми — пе ре важ но по ля ки.

У цьо му про ти с то янні пе ре ма -
гає Сто липін, домігшись від Ми -
ко ли ІІ ти м ча со во го відря джен ня
своїх су п ро тив ників, тим са мим
от ри му ю чи змо гу роз пу с ти ти Ду -
му, та все ж  з ча сом не один істо -
рик насмілить ся зізна тись, що
окрім еко номічних по сту пу вань
Сто липіну на ле жать і су то міжна -
родні: са ме він до клав у свій час
усіх зу силь за для не до пу щен ня
спри чи не ної кри зою війни за
участі Ав стро	Угор щи ни, Росій-
ської та Німецької імперій. І це йо -
му вда ло ся.

Стат тю підго ту ва ли:
Оль га Кри во руч ко,

Мак сим Бер каль, 
сту дент и 2�го кур су ФЕтаУ 

Ми ну ло го лип ня ка фе д ра мар ке тин гу, фа куль тет
уп равління пер со на лом та мар ке тин гу, весь про фе -
сорсько	вик ла дацький склад та сту дент ство на шо го
універ си те ту за зна ли тяж кої подвійної втра ти. Не -
сподіва но та пе ред час но че рез рап тові хво ро би пішли
з жит тя за ступ ник де ка на фа куль те ту уп равління пер -
со на лом та мар ке тин гу, кан ди дат технічних на ук, до -
цент ка фе д ри мар ке тин гу Во ло ди мир Іва но вич Мо тя -
жев та за ступ ник завіду ва ча ка фе д ри мар ке тин гу, кан -
ди дат еко номічних на ук, до цент Ми ко ла Ге оргійо вич
Греб ньов. Жит тя цих лю дей ба га то років бу ло тісно
пов'яза не з на шим універ си те том, во ни на зав жди за -
ли шать ся в нашій пам'яті як про фесійні вик ла дачі, та -
ла но виті на уковці, щирі ко ле ги, добрі друзі.

Во ло ди мир Іва но вич Мо тя жев, 1939 ро ку на ро -
джен ня, закінчив Київський політехнічний інсти тут у
1962 році, кілька років пра цю вав в Інсти туті елек троз -
ва рю ван ня ім. Є. О. Па то на, після за хи с ту кан ди -
датської ди сер тації в 1970 році був за ра хо ва ний на по -
са ду вик ла да ча ка фе д ри еко номіки ма теріаль -
но	технічно го за без пе чен ня Київсько го інсти ту ту на -
род но го го с по дар ства ім. Д. С. Ко рот чен ка. З то го ча -
су більше 30 років Во ло ди мир Іва но вич пра цю вав у

стінах на шо го нав чаль но го за кла ду. В 1977 році йо му
при своєно вче не зван ня до цен та, з 1995 ро ку він
обіймав по са ду за ступ ни ка де ка на фа куль те ту, мав по -
чес не зван ня "За слу же ний працівник ДВНЗ "Київський
національ ний еко номічний універ си тет". Лекції 
В. І. Мо тя же ва про слу ха ли де сят ки ти сяч сту дентів, по
собі він ли шив май же 50 на уко вих та нав чаль но	ме то -
дич них праць.

Греб ньов Ми ко ла Ге оргійо вич, 1941 ро ку на ро -
джен ня, всту пив до лав Київсько го інсти ту ту на род но -
го го с по дар ства ще сту ден том у 1964 році. Після от ри -
ман ня ви щої освіти за ли ши в ся в рідній аль ма	ма тер на
по саді вик ла да ча	ста же ра. В 1985 році за хи с тив кан -
ди датську ди сер тацію та нев довзі от ри мав вче не зван -
ня до цен та, мав по чес не зван ня "За слу же ний
працівник ДВНЗ "Київський національ ний еко номічний
універ си тет", три ва лий час обіймав по са ду за ступ ни ка
завіду ва ча ка фе д ри мар ке тин гу.

Щи ра дя ка та вічна пам'ять ша нов ним В. І. Мо тя же -
ву та М. Г. Греб ньо ву від усь о го ко лек ти ву та сту дентів
Київсько го національ но го еко номічно го універ си те ту
імені Ва ди ма Ге ть ма на. 

14 серп ня після тяж кої
три ва лої хво ро би пішов з
жит тя про фе сор ка фе д ри
політич ної історії, ве те ран
Ве ли кої вітчиз ня ної війни,
пол ков ник у відставці, ве -
те ран КНЕУ Яків Ав ра мо -
вич Ти та рен ко.

Яків Ав ра мо вич прой -
шов тяж кий, дра ма тич ний і
вод но час яс кра вий життє-
вий шлях. Він на ро ди в ся
24 ли с то па да 1922 ро ку на
Київщині, у селі Кип'яч ка,
Ржищівсько го (нині Ми -
ронівсько го) рай о ну в се -
лянській сім'ї. В 1940	му

році от ри мав по вну се ред ню освіту, а далі — ла ви Ра -
дянської армії… і війна. 

З пер шо го дня війни — 22 черв ня 1941 р. по гру день
1944 р. Яків Ав ра мо вич — в діючій армії. Брав участь в бо -
ях на Півден но му, Північно	Кав казь ко му фрон тах, в Ок -
ремій При морській Армії, на 1	му і 3	му Біло русь ких фрон -
тах. Найбільш три ва лий час був розвідни ком дивізійної і
пол ко вої розвідок, помічни ком на чаль ни ка шта бу 168	го
гвардійсько го стрілко во го пол ку 55	ї гвардійської стрілко -
вої дивізії.

На прикінці груд ня 1944 р. у званні гвардії стар шо го
сер жан та з по са ди помічни ка на чаль ни ка шта бу пол ку Яків
Ти та рен ко був на прав ле ний на ше с тимісячні кур си мо лод -
ших лей те нантів 3	го Біло русь ко го фрон ту в розвідвзвод,
де й за став йо го кінець війни. 

Не за ба ром прий шов на каз го ту ва ти ся до Па ра ду Пе -
ре мо ги. Від кож но го фрон ту фор му ва в ся зве де ний полк.
На до лю Яко ва Ав ра мо ви ча ви па ла ве ли ка честь. 24 черв -
ня 1945 ро ку у складі зве де но го пол ку 3	го Біло русь ко го
фрон ту він брав участь в істо рич но му Па раді Пе ре мо ги на
Чер воній площі у Москві.

В після воєнний період, після закінчен ня у 1946 р.
Віленсько го військо во го учи ли ща (м. Вільнюс),  Я. А. Ти та -
рен ко пра цю вав на різних офіцерських по са дах у 167	му
гвардійсько му стрілко во му пол ку 1	ої гвардійської
стрілко вої дивізії При балтійсько го військо во го ок ру гу 
(м. Калінінград). Там на ро ди ли ся два йо го си ни —
Станіслав і Віталій, які теж ста ли офіце ра ми Ра дянської
Армії. 

З ве рес ня 1952 р. по ли пень 1956 р. Яків Ав ра мо вич —
слу хач Ви що го військо во	пе да гогічно го інсти ту ту імені 
М. І. Калініна (м. Ленінград). Після закінчен ня (з відзна кою)
інсти ту ту пра цю вав стар шим інструк то ром по про па ганді і
агітації політвідділу Тю менсько го військо во го, а з ве рес ня
1957 ро ку —  військо во	інже нер но го, учи ли ща.

З жовтня 1959 р. по ли пень 1978 р. Я. Ти та рен ко — на
пе да гогічній ро боті у ви щих військо во	уч бо вих за кла дах:
Тю менсько му військо во	інже нер но му учи лищі, Одесь ко -
му, а потім Київсько му ви що му за галь новійсько во му ко -
манд но му учи лищі і Київсько му ви що му інже нер но му учи -
лищі зв'яз ку.

У 1972 р. Яків Ав ра мо вич за хи с тив кан ди датську ди -
сер тацію, от ри мав ши на уко вий ступінь кан ди да та істо -
рич них на ук, а в на ступ но му, 1973 році, йо му бу ло при -
своєно на уко ве зван ня до цен та. За успіхи в ро боті Я. Ти та -
рен ко не од но ра зо во відзна ча в ся ко ман ду ван ням,
Міністер ством обо ро ни СРСР. У 1972 р. Політу п равлінням
Київсько го військо во го ок ру гу бу ла ви да на листівка про
ньо го як од но го з кра щих військо вих пе да гогів ок ру гу.

У 1978 р. на ка зом Міністра обо ро ни СРСР Я. А. Ти та -
рен ко був звільне ний з лав Ра дянських Зброй них Сил в за -
пас за віком. В зв'яз ку з цим замісник Міністра обо ро ни,
Мар шал Ра дянсько го Со юзу С. Со ко лов у спеціальній
"Под ячній гра моті" по здо ро вив пол ков ни ка Я. А. Ти та рен -

ка з на го ро джен ням йо го ме дал лю "Ве те ран Зброй них
Сил СРСР", а та кож  ого ло сив йо му под яку  за дов гу й без -
до ган ну служ бу в Зброй них Си лах. За зна че на ме даль ста -
ла однією з ря ду інших ви со ких на го род, от ри ма них Яко -
вом Ав ра мо ви чем за до блесть, відва гу, військо вий ге -
роїзм, дов гу і без до ган ну служ бу, дис ципліно ваність, ви -
нят ко ву працьо витість і сумлінне відно шен ня до ви ко нан -
ня сво го воїнсько го обов'яз ку. Се ред та ких — 4 ор де ни:
"Вітчиз ня ної війни II сту пе ня", "Чер во ної зірки" (два), "За
мужність III сту пе ня"; 25 ме да лей: "За відва гу" (дві), "За
бой ові за слу ги", "За військо ву до блесть", "Жу ко ва", "За -
хис ни ку Вітчиз ни", "За обо ро ну Кав ка зу", "За взят тя
Кенігсбер гу", "За пе ре мо гу над Німеч чи ною" та інші.

На го ро ди Я. А.Ти та рен ка ста ли по каз ни ком йо го ви -
нят ко вих людських яко с тей, що про яви ли се бе як про тя -
гом військо вої служ би, так і в цивільно му житті. Так, з ве -
рес ня 1978 р. Я. А. Ти та рен ко — до цент, а з трав ня 1985 р.
по чер вень 2002 р. — про фе сор ка фе д ри політич ної історії
Київсько го національ но го еко номічно го універ си те ту.
Вче не зван ня про фе со ра бу ло при своєно Яко ву Ав ра мо -
ви чу в 1987 році.

За період ро бо ти в універ си теті Я. А. Ти та рен ко за ре -
ко мен ду вав се бе як ви со ко к валіфіко ва ний спеціаліст в га -
лузі політич ної історії, відда ний пе да гогічній справі
працівник, го то вий відда ва ти всі свої си ли, знан ня,
життєву мудрість й досвід ви хо ван ню мо ло до го по коління.
У 1982 р. за успіхи у пе да гогічній ро боті та в зв'яз ку з
60	річчям від дня на ро джен ня, Я. Ти та рен ко був на го ро -
дже ний По чес ною гра мо тою Міністер ства ви щої і се ред -
ньої спеціаль ної освіти Ук раїни і настільною ме дал лю "За
ба га торічну, пло дот вор ну про па ган дистську ро бо ту".

Я. А Ти та рен ко опубліку вав більше як 60 на уко вих і на -
уко во	ме то дич них праць, був учас ни ком ба га ть ох на уко -
вих кон фе ренцій ре с публікансько го, все со юз но го й
міжна род но го рівня. 1986 ро ку ним бу ла підго тов ле на мо -
но графія "В. І. Ленін і за хист Ве ли ко го Жовтня".

Ще однією сфе рою твор чих зу силь Яко ва Ав ра мо ви ча
бу ла суспільно	політич на ро бо та. Я. Ти та рен ко брав ак -
тив ну участь в суспільно	політич но му житті універ си те ту,
міста. Дов гий час очо лю вав ве те ранську ор ганізацію
універ си те ту. Си с те ма тич но ви с ту пав з лекціями, до -
повідя ми пе ред сту ден та ми, у тру до вих ко лек ти вах Києва,
містах Ук раїни.

Яків Ав ра мо вич був відо мий та кож своєю на став -
ницькою діяльністю. Він мав унікаль ний дар співпра цю ва -
ти з мо ло дим по колінням, пе ре да ю чи йо му свої на укові й
фа хові на вич ки, спри я ю чи роз вит ку пе да гогічної май стер -
ності мо ло дих вик ла дачів. Під керівниц твом Я. Ти та рен ка
підго тов ле на пле я да вик ла дачів	кан ди датів на ук. 

За ви сокі по каз ни ки в ро боті Я. А. Ти та рен ко не од но -
ра зо во за охо чу ва в ся рек то ра том, парт ко мом і проф ко -
мом універ си те ту. У 1987 р. рішен ням Ра ди універ си те ту,
партійно го і проф со юз но го комітетів він був за не се ний на
До шку По ша ни, а в 1989 р. рішен ням проф ко му — у Кни гу
По ша ни. 

З черв ня 2002 ро ку Яків Ав ра мо вич Ти та рен ко —  на
пенсії, про те до ос тан ньо го про дов жу вав підтри му ва ти
тісні зв'яз ки з ко лек ти вом ка фе д ри. То ле рантність по -
ведінки, го товність на да ти до по мо гу, по ра ду й підтрим ку
бу ли се ред го ло вних прин ципів відно син Яко ва Ав ра мо ви -
ча з ко лек ти вом вик ла дачів як в період тру до вої діяль -
ності, так і під час пенсійно го віку.

Яків Ав ра мо вич за ли ши в ся в пам'яті як патріот Ук -
раїни, який з підне сен ням зустрів про го ло шен ня її не за -
леж ності, вболівав за про цес ста нов лен ня ук раїнської
дер жав ності. 

Світла пам'ять Яко ву Ав ра мо ви чу, на шо му ко лезі, дру гу
і стар шо му то ва ри шу, який на зав жди за ли шить ся взірцем
інтелігент ності, чес ності, по ряд ності, еру до ва ності як най к -
ра щих рис пред став ни ка ук раїнсько го на ро ду і нації.

Ко лек тив ка фе д ри політич ної історії

Вічна пам’ятьВічна пам’ять

Пам’яті колеги, друга і старшого товаришаПам’яті колеги, друга і старшого товариша

Штрихи доШтрихи до
портретпортретаа

ПетраПетра
Столипіна Столипіна 
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ВЕЛИКЕ БАЧИТЬСЯ НА ВІДСТАНІ
Тер ни с тий шлях дослідни ка
Уже пра цю ю чи в Москві, Є. Слуцький на пи сав ряд праць

про еко номічні цик ли в СРСР і за кор до ном. Після за бо ро ни
ви ко ри с то ву ва ти ма те ма тич ну ста ти с ти ку для аналізу ра -
дянської еко номіки за сто со ву вав свою те орію у досліджен -
нях ви пад ко вих і періодич них циклічних за ко номірно с тей у
ге офізиці, гідро логії, ме те о ро логії, ас т ро номії й біології.
Досліджу вав ак тивність сон ця, про гно зу вав по го ду, оціню -
вав ви ди на вро жай то що. 

Звер не мо ся знов до спо гадів уче но го: "У дослідницьких
ус та но вах, що бу ду ва ли свої пла ни під прак тич ни ми ку та ми
зо ру, об ста ви ни для ро бо ти ство рю ва ли ся не спри ят ли ви -
ми, те ми ча с тень ко "за кри ва ли ся" після знач ної ви т ра ти на
них праці, але за дов го до закінчен ня, і ли ше ма ло що із
зроб ле но го за ці ро ки дозріло до публікації..."

Не лег ко де таль но й послідо вно уя ви ти все жит тя уче но -
го, навіть при на яв ності  ав торських життєписів. І більшою
мірою то му, що не все фіксу ва ло ся на па пері, особ ли во в
ро ки "кон т растів епо хи". 

Мож на здо га ду ва ти ся про де які "труд нощі", спи ра ю -
чись на інші дже ре ла. На при клад, зовсім не сподіва но для
се бе знай шла згад ку про Є. Слуцько го в слов ни ку Дми т ра
Уша ко ва — 4	х том но му "Тол ко вом сло ва ре рус ско го язы -
ка" (1940 р.): 

Ко па ние — 1. дей ствие по глаг. ко пать — (ко па ние ко -
лод ца, ко па ние кар тош ки.)  2. дей ствие по глаг. ко пать ся —
(Слуц кий пред по чел ме тод ко па ния в слу чай но по до бран -
ных бу ма гах. Ста лин).

Чи не прав да, ціка во дізна ти ся, що криється за та кою
"кри ла тою" фра зою "вож дя всіх на родів"...  Ко ли і де це бу -
ло ска за но?.. На пев не в ті ро ки, ко ли "ста ти с тик" за виз на -
чен ням оз на ча ло "во рог на ро ду". В листі М. Пту хи до 
В. Борт ке ви ча є згад ка про те, що в Москві ліквіду ють ся за -
лиш ки "земської ста ти с ти ки" й далі — "Слуц ко му и Чет ве -
ри ко ву жи вет ся да ле ко не слад ко". Ду маю, особ ли во "не -
со лод ко" бу ло М. Чет ве ри ко ву, який не уник нув ув'яз нен ня
на кілька років. До часів, ко ли ста ти с ти ка як на ука бу ла роз -
гром ле на вщент, не ви т ри мав ши ти с ку іде о логії, 
Є. Слуцький не до жив. 

Виз нан ня й ро зуміння уче но го
"Не втом на й різнобічна діяльність Євге на Євге но ви ча та

своєрідність йо го оригіна льних твор чих ідей, спря мо ва них
на найрізно манітніші га лузі досліджень, — пи сав в 1948 році
А. М. Кол мо го ров у статті "Є. Є. Слуцький. Не к ро лог", — спо -
чат ку справ ля ють вра жен ня де я кої розсіяності, але вдив ля ю -
чись у них пильніше, мож на вло ви ти об'єдну ючі їх за дум ки
гли бо ко го вче но го	мис ли те ля, який вба чає, а іноді й ви пе ре -
джає ос новні шля хи роз вит ку на уки, що не підда ють ся роз -
кла ду по тісних ру б ри ках ок ре мих на уко вих дис циплін... із
ве ли ких си с те ма тич них праць та йо го різно манітної при -
клад ної діяль ності ви к ри с талізу ва в ся но -
вий на прям досліджен ня, орієнто ва ний
не на упо ряд ку ван ня та роз чи щен ня
спад щи ни ми ну ло го, а на ство рен ня
зовсім но вих відга лу жень на уки".

Є. Слуцький	ма те ма тик од ра зу став
відо мим, цикл йо го робіт був над ру ко ва -
ний у 1927	1929 рр. за кор до ном. А. Кол -
мо го ров у 1938 році ви дав кни гу "Ма те ма -
ти ка и ес те с т воз на ние в СССР" і в розділі
"Те о рия ве ро ят но с тей и её при ме не ния"
ім'я од но го з за снов ників цієї на уки зга дує
ду же ча с то. Це ім'я по пра ву стоїть в ря ду
ко ри феїв ма те ма тич ної на уки. 

Виз нан ня до Є. Слуцько го як еко -
номіста прий шло че рез ба га то років,
зав дя ки за рубіжним уче ним, які роз роб -
ля ли йо го ідеї. На укові праці Євге на
Слуцько го ся га ють най ви що го рівня
ком пе тент ності, не дар ма ши ро ке виз -
нан ня їхньої цінності йде повільно. Із су -
час ників	на уковців йо го ро зуміли оди -
ниці, по чи на ю чи з йо го сту дентської ро -
бо ти "Те орія гра нич ної ко рис ності",
зроб ле ної "під ку том зо ру ма те ма ти ка,
що досліджує еко номіку". Її, за сло ва ми
ра дянсько го уче но го Б. Гне ден ка, "до
кінця не зро зуміли ні ма те ма ти ки, ні еко -
номісти". 

Усвідом лен ня сво го обов'яз ку пе ред на укою зму шу ва ло
Є. Слуцько го бо ро ти ся за до ве ден ня до кінця взя то го на
се бе зав дан ня. Не легкі ча си, не обхідність при но си ти в
жер т ву те, що да ва ло ся копітким тру дом:

"Я не маю ду ху рем ству ва ти, оскільки ве ли ке зав дан ня
індустріалізації на шої країни по вин не бу ло відби ти ся на на -
уковій ро боті ви мо гою до бу ван ня кон крет них, потрібних на
да но му відрізку ча су ре зуль татів, а мені, ма буть, не вда ло ся
по ка за ти, що ре зуль та ти, яких я че каю, бу дуть до сить важ ливі
в більш	менш близь кий час. Та ким чи ном, по став ле не мною
зав дан ня ви я ви ло ся відкла де ним до інших май бутніх часів... 

З пе ре хо дом моїм в 1939 р. в Ма те ма тич ний інсти тут 
ім. Стек ло ва АН СРСР ті мої пла ни, яки ми бу ли спов нені по -
пе редні ро ки, мог ли в новій об ста новці зустріти, зви чай но,
по вне ро зуміння; але за со би, які для їх ре алізації бу ли б
потрібні, пе ре ви щу ва ли всі прак тичні мож ли вості. То му я
пе рей шов до чи с то ма те ма тич них досліджень з те орії ви -

пад ко вих про цесів, але ду же швид ко моя ува га і моя ак -
тивність бу ли цілком по гли нені аб со лют но но вим для ме не
зав дан ням — зав дан ням скла дан ня таб лиць ма те ма тич них
функцій, не обхідних для те орії ймовірності при її ста ти с тич -
них вжи ван нях. Все інше тре ба бу ло при не сти в жер т ву..."

Складність ду хов но го об ра зу
Російський уче ний М. Чет ве ри ков, близь кий друг та со -

рат ник Ев ге на Слуцько го, ав тор на пи са но го ще в 1959 році
й до те пер най повнішо го біог рафічно го на ри су (з бібліог -
рафічним до дат ком), го во рив, що для об'єктив но го
висвітлен ня жит тя та праць Слуцько го "не обхідна істо рич на
пер спек ти ва, потрібен відда ле ний час". І складність обу -
мов ле на не тільки "кон т ра с та ми" ча су, а на сам пе ред
складністю ду хов но го об ра зу, що об'єдну вав уче но го,
суспільствоз нав ця, по ета, ху дож ни ка.

Так са мо свідчив і А. Кол мо го ров: "Ве ли ка ча с ти на жит -
тя [Євге на Євге но ви ча] протіка ла удо ма, в кімнаті, до стелі
за став леній кни га ми найрізно манітнішо го вмісту, де ма те -
ма тич на ро бо та пе ре ме жа ла ся із за нят тя ми літе ра ту рою,
жи во пи сом, вечірніми прий о ма ми друзів. Ви шу ка ний, до -
теп ний співбесідник, зна вець літе ра ту ри, по ет і ху дож -
ник..."

Бо рис Гне ден ко зга ду вав, як впер ше по тра пив до квар -
ти ри Є. Слуцько го і йо го вра зи ло те, що вся кух ня, всі стіни
на кухні бу ли роз пи сані кар ти на ми. На хол стах теж бу ли,
але особ ли во лю бив пи са ти на стінах. Кар ти ни ре алістич -
но го пла ну, всілякі ку медні сце ни, які мож на по ба чи ти в ма -
га зині або на рин ку. Гу мо рист був...

Євген Євге но вич чи тав у оригіналі статті англійських
ста ти с тиків та німецьких пси хо логів і пи сав свої на укові тру -
ди не тільки російською, а і німецькою, й англійською — це
відо мо. Про це свідчать публікації чис лен них дослідників. А ще
уче ний три ва лий час
(1915	1938 рр.) зай ма в ся
літе ра тур ни ми пе ре кла да -
ми. Ко го ж пе ре кла дав: 

З фран цузь кої — Еміля
Вер хар на, бельгійсько го
по ета й дра ма тур га, од но го
з най к рупніших пред став -
ників євро пейсько го сим -
волізму, "Дан те су час -
ності" — за виз нан ням Ва -
лерія Брю со ва;

З німецької — Рай -
нер	Марію Рільке, ви дат но -
го австрійсько го по ета,
есеїста. Це йо го Ма ри на
Цвєтаєва на зи ва ла "не про -
сто як найбільшим по етом, а
са мою сутністю по езії";

З англійської —

Рабіндра на та Та го ра,
індійсько го по ета (пи сав пе -
ре важ но бен гальською). За
кни гу "Gitanjali" ("Жер т венні
пісні") в ав то ри зо ва но му пе -
ре кладі на англійську був удо -
с тоєний Но белівської премії
1913 р., йо го на зи ва ли "фігу -
рою, що збли жує світ Схо ду й
За хо ду". Од ну з пісень Р. Та -
го ра в пе ре кладі Євге на
Слуцько го знай шла в Інтер -
неті у на рисі І. Єлісєєвої.

Пе ре кла ди не публіку ва -
ли ся за жит тя уче но го, про
них ста ло відо мо в 90	ті ро ки
з ста тей Л. Мільської, яка ус -
пад ку ва ли архів сво го вчи те -
ля О. Й. Не усихіна, відо мо го
істо ри ка, дру га Є. Слуцько го
ще з років ро бо ти у МДУ.

Та найбільше ме не ціка -
ви ло, які вірші пи сав  Є. Слуцький. Чи бу ло щось із по езій
над ру ко ва но? Тре ба шу ка ти... По шук у відділі рідкісної та
цінної кни ги Пар ла ментської бібліот еки Ук раїни цьо го ра зу
був без ре зуль тат ним. За пит до бібліот еки Мо с ковсько го
дер жав но го універ си те ту зба га тив ме не теж тільки копіями
над ру ко ва них в різні ро ки спо гадів про Є. Слуцько го. Інтер -
нет за про по ну вав декілька по етів	од но фамільців Слуцько -
го: Бо ри са, Ми хай ла, Іго ря, Ва лерія... І на решті елек трон -
ний путівник Російсько го дер жав но го архіву літе ра ту ри та
ми с тец тва (РДАЛМ) на дав ко рот ку ано тацію опи су фон ду
Є. Слуцько го	по ета. 

Са ме так за зна че но у за го ло вку те ки осо би с то го фон ду,
на жаль, не київсько го архіву — що зберігає вірші, підго тов -
лені збірки по езій із на зва ми: "Вы ше сло ва", "Ис то ки",
"Пер вый круг" та інші; а ще по еми, п'єси, пе ре кла ди; є но тат -
ки, статті й філо софські тво ри, ли ше одні на зви яких збу джу -
ють інте рес до тремтіння: "Боль шие мыс ли", "Зем ля и не бо",

"Опыт крат ко го рас суж де ния о Зле, о Твор це и о тва ри".
За люб ки б по чи та ла спо га ди дру жи ни Слуцько го Юлії,

що, до речі, теж пи са ла вірші й по еми. Та й пе ре пи с ка збе -
рег ла ся, й не тільки з дру жи ною та дру гом М. Чет ве ри ко -
вим — а із де ся ть ма ад ре са та ми, все це теж у архіві в
Москві. А що до кур су лекцій "Ис то рия со ци а ли с ти че с ких
эко но ми че с ких уче ний", який чи тав у Київсько му ко -
мерційно му інсти туті 1917	1918 р., то цей ру ко пис на пев не
заціка вив би й те перішніх на ших вик ла дачів. Хо четь ся по -
ба чи ти й ма люн ки Євге на Слуцько го, їх у архіві теж збе рег -
ло ся по над три де сят ка (в то му числі є ав то пор т ре ти).

Ке ру ю чись не стрим ним ба жан ням по чи та ти не -
опубліко вані літе ра турні тво ри ви дат но го уче но го, звер ну -
ла ся до керівниц тва РДАЛМ, із за пи тан ням про мож ливість
на дан ня архівних по слуг ви да ле но му ко ри с ту ва чеві. Мені
відповіли, що з 2009 ро ку це ста ло мож ли вим, архів на дає
платні по слу ги.

Склав ши й відпра вив ши за мов лен ня, об ме же не ча со -
вим періодом — ро ка ми ро бо ти в на шо му ви що му нав чаль -
но му за кладі, з не терпінням че ка ла на ціка ви ни. От ри мані
вірші вик ла да ча ККІ Євге на Слуцько го увійшли до різних
розділів ко лек тив ної ювілей ної збірки КНЕУ "Ме ре жи во ча -
су". Як ціка во виг ля дає ру ко пис од но го вірша, на ньо му
мож на прослідку ва ти сам твор чий про цес: зміну на зви, по -
сту повість декількох пра вок фраз. Це теж зго дить ся для на -
шої збірки як ілю с т рація.

От ри ма ла й копії двох до ку ментів "київсько го періоду"
жит тя Є. Слуцько го. Два посвідчен ня. Од не, да то ва не 15
трав ня 1919 р. і підпи са не рек то ром Са ра товсько го універ -
си те ту, "...удо с то ве ря ет, что Ев ге ний Ев ге ни е вич Слуцький
со сто ит в долж но с ти про фе со ра по ка фе д ре ста ти с ти ки

фа куль те та Об ще ствен ных на ук". Дру ге від 4 лип ня
1919 р. за підпи сом Коміса ра свідчить, "предъ яви тель
се го Слуцкій Ев геній Ев геніевич со сто ит пре по да ва те -
лем по ли ти че с кой єко но мии Ком мер че с ко го ин сти ту -
та и яв ля ет ся не за ме ни мым ра бот ни ком, а по то му
при зы ву для все об ще го обу че ния не под ле жит".
Обид ва до ку мен ти на пев не цінні для му зею історії
універ си те ту. А ще от ри ма ла зраз ки по етич них пе ре -
кладів і навіть літе ра ту роз нав чу стат тю. Все надісла не
з архіву вар то оп ра цю ва ти й ос мис ли ти.

Взяв ши до ува ги да ти на пи сан ня віршів, стає зро -
зумілим, що по езія су п ро во джу ва ла Є. Слуцько го все
йо го свідо ме жит тя. Пер ший вірш, з тих, що зберіга -
ють ся в РДАЛМ, да то ва ний 1908 р. (ро ки сту дент -
ства), ос танній — 1947 р. (за рік до смерті, вже не -
виліков но хво ро го на рак ле генів). А ще помітно, як
визрівав по ет: спо чат ку ок ремі вірші, далі си с те ма ти -
зо вані добірки, потім мас штабні віршо вані по еми,
дра ми. В зрілі ро ки — філо софські ос мис лен ня
життєвих цінно с тей, ка те горій ду хов ності й ви щих за -
конів існу ван ня цьо го світу: "Боль шие мыс ли  при хо ди -
ли по си деть на по ро ге".

А ще мож на зро би ти вис но вок, що са ме по езія бу -
ла роз ра дою душі Є. Слуцько го, особ ли во в ро ки
склад них об ста вин та  ви п ро бу вань долі на уков ця. Не -
од но ра зові стре си від то го, що "за кри ли" ро бо ту, на
яку ви т ра чені ро ки, або що відбу ла ся "по мил ко ва"

ева ку ація до Таш кен ту замість Ка зані, ку ди вже відправ ле -
на й гу бить ся валіза з унікаль ни ми на уко ви ми до ку мен та -
ми, в то му числі не за вер ше ни ми об чис лен ня ми досліджен -
ня 12 гігантських се к вой за період дві ти сячі років…

Тільки той, ко му до во ди ло ся ро би ти вруч ну об чис лен ня
пев но го тех но логічно го або еко номічно го про це су за йо го
ма те ма тич ним ал го рит мом, ко ли пе ред то бою "ба га то по -
вер хові" фор му ли з ряс ни ми вкрап лен ня ми три го но ме т -
рич них та більш склад них функцій, а оз броєний ти ли ше ло -
га рифмічною лінійкою та таб ли ця ми зна чень де я ких
функцій, мо же зро зуміти, яка це ка торж на ро бо та. Такі об -
чис лен ня, що три ва ли міся ця ми, те пер за на яв ності про -
гра ми на комп'ютері ви ко ну ють ся за хви ли ни. Але ж тоді
про сто не існу ва ло та кої техніки…

По езія для Є. Слуцько го бу ла серйоз ним за хоп лен ням,
як свідчать ли с ти йо го пе ре пи с ки з дру зя ми, ро ки на пи сан -
ня де я ких творів (по еми "Ка ин", "Смерть Да ви да", "Са ул во
про ро ках") на зи ває ро ка ми вдачі. Про ли с ту ван ня теж вар -
то ска за ти. Ли с ти до В. Борт ке ви ча на га ду ють сторінки
підруч ни ка з ви щої ма те ма ти ки: фор му ли, вик лад ки, ци ф -
ри, різні знач ки… Пе ресічно му чи та чеві зро зумілі тільки
сло ва привітан ня у пер ших ряд ках та за пев нен ня у щирій
по вазі — в ос танніх сло вах. А от ли с ту ван ня з істо ри ком 
О. Не усихіним — то вже зовсім інша сфе ра інте ресів, філо -
софські мірку ван ня, об го во рен ня ду хов но го світу й розбір
творів відо мих літе ра торів: і вітчиз ня них, і за рубіжних. 

Не знаю, скільки ще зна до бить ся ча су, щоб над ру ку ва -
ли всю літе ра тур но	ху дож ню спад щи ну Євге на Слуцько го,
але впев не на, що та ке ви дан ня не одмінно має бу ти. Ад же
ве лич цієї осо би с тості не тільки у йо го на уко вих відкрит тях,
які слу жать люд ству, а й у ду хов но му ба гатстві, за кар бо ва -
но му у йо го тво рах, пізна валь не й ви хов не зна чен ня яких
не мож ли во пе ре оціни ти.

Люд ми ла Рінгіс,
го ло ва правління клу бу "До ро га ми до пре крас но го"

(Закінчення. Початок у № 17	18)

Автопортрет

Поетичний рукопис (чернетка)
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1. Ніко ли не зби рай те зе лені си роїжки: їх най частіше плу та ють з блідою по ган кою. А во на — найбільш от -
руй ний гриб. У 95% ви падків її по трап лян ня в суп за гро жує жит тю. Ко ли обид ва ці гри ба ще мо лоді, ба х -
ро му на ніжці по ган ки в траві не вид но, а ка пе люш ки грибів прак тич но іден тичні.
2. Пла с тин часті гри би зрізуй те тільки з ніжка ми. Так ви зав жди змо же те по ба чи ти, чи є на ніжці гри ба
кільце (ба х ро ма) — оз на ка от руй ної блідої по ган ки.
3. Не зби рай те гри би біля трас і в зо нах радіаційно го за бруд нен ня. От руїти ся мож на і їстівни ми гри ба ми,
які, бу ду чи мо гутнім ад сор бен том, вби ра ють в се бе фак то ри не бла го по луч чя в тій зоні, де во ни ро с туть.
4. Не за хоп люй те ся ти хим по лю ван ням в ду же спе кот ний та за суш ли вий час. Ви со ка тем пе ра ту ра про во -

кує швид ке старіння і роз пад білків. Са ме то му найбільше от руєнь їстівни ми гри ба ми бу ває в жарку по го ду.
5. Як що в своєму ко ши ку ви знай шли  от руй ний або підозрілий гриб — ви ки дай те всі гри би й сам ко зуб (!), то му що обсіменіння спо ра ми відбу вається мо мен таль но!
6. Не вірте в те, що от ру та зна хо дить ся тільки, на при клад, в ніжках або в ка пе люш ках грибів. Відмінності кон цен т рацій існу ють, але як що от ру та є, від неї склад но вбе рег ти -

ся.
7. Не пе ревіряй те гри би "ба бу си ни ми" ме то да ми — срібною лож кою, ци бу ли ною (час ни ком) або мо ло ком. По темніння срібла, по буріння ци булі або ски сан ня мо ло ка за ле -

жить від хімічної взаємодії ре чо вин, які бу ва ють як в от руй них, так і в їстівних гри бах.
8. Не тре ба за ку су ва ти  гри ба ми горілку або інші ал ко гольні на пої. Спирт не при ско рює  всмок ту ван ня от ру ти в кров, і в разі от руєння це ду же погіршить стан.
9. Зберігай те гри би не більше 4	5 го дин. Далі їх не обхідно су ши ти, за мо ро жу ва ти або кон сер ву ва ти.
10. Відібрані гри би ре тель но про мий те та відваріть мінімум три ра зи в підсо леній воді.

Підго ту ва ла Ок са на Шец ко, за ма теріала ми га зе ти "Се год ня"

Ювіля ри серп ня

Бєляєв Олек сандр Олек сан д ро вич, завіду вач ка фе д ри політич ної еко номії фа куль тетів УіУПтаМ;
Вінник Люд ми ла Дмитрівна, при би раль ни ця ФСК "Еко номіст";
Га в риш Мар га ри та Ва лен тинівна, стар ший вик ла дач ка фе д ри іно зем них мов МЕіМ;
Га ман ко ва Оль га Олексіївна, завіду вач ка фе д ри стра ху ван ня;
Гор ка вен ко Віктор Ми ко лай о вич, охо ро нець служ би охо ро ни;
Дуд ка Ва силь Пе т ро вич, робітник ви со кої кваліфікації кор пу су по просп. Пе ре мо ги, 10;
Івчен ко Ла ри са Вікторівна, до цент ка фе д ри обліку підприємницької діяль ності;
Калінчук Ніна Ми хайлівна, при би раль ни ця ФСК "Еко номіст";
Ка пу с тянська На талія Ва силівна, за ступ ник ди рек то ра На уко во	освітньо го цен т ру "Інтен сив";
Кли мен ко Зінаїда Йо сипівна, провідний бібліот екар бібліот еки;
Ко валь чук Віктор Корнійо вич, двірник го с по дарсько го відділу кор пу су №5;
Кушнєрьо ва Надія  Іванівна, при би раль ни ця са на торію	профілак торію;
Лев чен ко Надія Гри горівна, гар де роб ни ця ФСК "Еко номіст";
Лях Сте пан Тро хи мо вич, слю сар	елек трик служ би го ло вно го енер ге ти ка;
Мар це вой Сергій Пе т ро вич, робітник ви со кої кваліфікації ФСК "Еко номіст";
Нур гудіна Люд ми ла Ми хайлівна, завіду вач сек то ром бібліот еки;
Ов чин ни ко ва Ган на Тро химівна, за ступ ник завіду ва ча гур то жит ку №2 студмістеч ка;
Оро бець Сергій Пав ло вич, стар ший вик ла дач ка фе д ри фізич но го ви хо ван ня;
По бе реж нюк Бо рис Пи ли по вич, робітник ви со кої кваліфікації дільниці по точ но го ре мон ту;
По ши го ре ва Ва лен ти на Ілларіонівна, при би раль ни ця го с по дарсько го відділу кор пу су №3;
Се ре б рен ни ко ва Те тя на Петрівна, при би раль ни ця гур то жит ку №2 студмістеч ка;
Сіне льник Люд ми ла Ми хайлівна, го ло вний бух гал тер бух гал терії;
Тиж но ва Люд ми ла Юхимівна, гар де роб ни ця го с по дарсько го відділу кор пу су №8;
Чу жи ко ва Вікторія Гри горівна, до цент ка фе д ри пе да гогіки та пси хо логії;
Чухліб Ана толій Іва но вич, охо ро нець служ би охо ро ни.

Ювіля ри ве рес ня

Ба бич Ва лен ти на Дмитрівна, при би раль ни ця го с по дарсько го
відділу кор пу су №7;
Білянська Ва лен ти на Іванівна, го ло вний бібліот екар бібліот еки;
Бо лотніков Ар кадій Олек сан д ро вич, аси с тент ка фе д ри мар ке тин гу;
Вой тен ко Аліна Вікторівна, при би раль ни ця го с по дарсько го
відділу кор пу су №7;
Гай дулін Олек сандр Олек сан д ро вич, до цент ка фе д ри міжна род -
но го та євро пейсько го пра ва;
Га хо вич Ге оргій Ге оргійо вич, інже нер 1	ої ка те горії відділу ТЗНП
Нав чаль ний центр;
Глу щен ко Те тя на Ва силівна, робітник ви со кої кваліфікації
дільниці по точ но го ре мон ту;
Єлісєєва Те тя на Ми хайлівна, при би раль ни ця гур то жит ку №3
студмістеч ка;
Клєвцов Віталій Во ло ди ми ро вич, робітник ви со кої кваліфікації
гур то жит ку №4 студмістеч ка;
Куль ба ко  Ва лен ти на Марківна, адміністра тор гур то жит ку для
приїжджих;
Ку ри лен ко Те тя на Во ло ди мирівна, ди рек тор бібліот еки;
Ку сий Юрій Ілліч, вче ний се к ре тар універ си те ту;
Палієнко Людвіга Ва силівна, гар де роб ни ця ФСК "Еко номіст";
Пасічник Ва лерій Бо ри со вич, керівник філії №3 ГЦІС;
По лонська Надія Петрівна, при би раль ни ця го с по дарсько го
відділу кор пу су №7;
Си мо нен ко Оль га Гри горівна, охо ро нець служ би охо ро ни;
Со болєв Юрій Ле онідо вич, завіду вач ка фе д ри фізич но го ви хо ван ня;
Ху до яр Ган на Ми ко лаївна, бух гал тер 1	ої ка те горії бух гал терії.

Увага!

Вітаємо!

Ювілеї

Обе реж но, 
гри би!

Ша нов на Те тя но Ми ко лаївно, ми щи ро вітаємо Вас з ювілеєм! Ба жаємо міцно го здо ров’я, ща с тя, ра -
дості, гар но го на строю, удачі й оп тимізму.

З по ва гою, ко лек тив ка фе д ри бух гал терсько го обліку

Ле тять ро ки, як ле беді у вирій,
Жит тя іде, йо го не зу пи нить,
Вітан ня з ювілеєм наші щирі,
Ще до ста років зи чи мо до жить!

Хай бу дуть по руч віра і надія,
Як  два кри ла, що впа с ти не да ють,
І сам Го с подь по ми лості наділить
В здо ров’ї, ра дості, ще ба га тень ко літ!

З пре крас ним ювілеєм 
ТЕТЯНУ  МИКОЛАЇВНУ ВЕЛИЧКО
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