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Свято

NEWs про ВУЗ

Ша новні вик ла дачі, співробітни ки та сту ден ти Київсько го національ но го еко -
номічно го універ си те ту імені Ва ди ма Ге ть ма на!

Щи ро вітаю вас із виз нач ним дер жав ним свя том — Днем Кон сти туції Ук раїни.
Прий нят тя Ос нов но го За ко ну оз на ме ну ва ло фун да мен таль не підтвер д жен ня

на шої не за леж ності, навіки за кар бу ва ло во лю ук раїнсько го на ро ду
жи ти у власній су ве ренній, со борній дер жаві.

Кон сти туція на го ло шує на аб со лютній цінності лю ди ни,
її жит тя і здо ров'я, честі й гідності, не до тор кан ності

та без пе ки. Ос нов ний За кон є виз на чаль ним чин ни ком
за без пе чен ня дер жав но го су ве реніте ту на шої дер -

жа ви, кон солідації суспільства, ство рен ня на -
леж них умов для са мо ре алізації осо би с -

тості.
З най к ра щи ми по ба жан ня ми му д рих і ре зуль та тив них

кроків на бла го на шої дер жа ви. Міцно го  вам здо ров’я, ща с тя та
ду хов ної си ли.

Рек тор, ака демік
Ана толій Фе до ро вич Пав лен ко

Сьо годні більшість сту дентів, як пра ви ло, відчу ва ють справжню кон ку -
ренцію тільки після за вер шен ня нав чан ня у ви що му нав чаль но му за кладі. Та -
ка непідго тов леність ви пуск ників до жор ст ких умов функціону ван ня рин ку
праці суттєво зни жує їхню кон ку рен то с про можність. То му важ ли во на да ва -
ти сту ден там мож ливість відчу ти влас ний рівень про фесійної підго тов ле -
ності, порівня ти йо го з рівнем своїх од нолітків, а та кож оціни ти ре зер ви осо -
бистісно го роз вит ку. Са ме та ку мож ливість на дає наш універ си тет, який
вже вчет вер те на базі ка фе д ри уп равління пер со на лом та еко номіки праці
про во дить ІІ етап Все ук раїнської сту дентської олімпіади зі спеціаль ності
"Уп равління пер со на лом та еко номіка праці".

За цей період що ро ку збільшу ва ла ся чи сельність сту дентів	учас ників
oлімпіади, роз ши рю ва ла ся гео графія ВНЗ, які їх де ле гу ва ли для участі. Так,
у 2010	2011 навч. році на за вер шаль но му етапі oлімпіади взя ли участь 50
сту дентів з 27 нав чаль них за кладів.

Про гра ма про ве ден ня oлімпіади цьо го ро ку, як і раніше, бу ла роз ра хо ва -
на на три дні. Заїзд, реєстрація та по се лен ня учас ників і го с тей олімпіади
здійсню ва лись у першій по ло вині  дня 18 трав ня в го ло вно му кор пусі  та го -
телі КНЕУ. Цьо го ж дня сту ден там	учас ни кам олімпіади бу ло за про по но ва но
відвіда ти семінар з HR	проб ле ма ти ки, що про во ди в ся фахівця ми ком панії
"Ernst & Young" та взя ти участь в ог ля довій ек с курсії містом. Про гра ма ек с -
курсії вклю ча ла ог ляд цен т раль них ву лиць  м. Києва (Хре ща тик, Во ло ди -
мирська вул., Ми хайлівська пл., Андріївській узвіз), учас ни ки дізна лись про
історію ство рен ня та відвіда ли Во ло ди мирський, Ми хайлівський Зо ло то вер -
хий та Софіївський со бо ри, Києво	Пе черську Ла в ру.

Відкрит тя олімпіади відбу лось 19 трав ня.  Із привітан ня ми ви с ту пи ли де кан
фа куль те ту уп равління пер со на лом та мар ке тин гу, доктор економічних наук,
про фе сор О. К. Ша фа люк та за ступ ник завіду ва ча ка фе д ри уп равління пер со -
на лом та еко номіки праці, кандидат економічних наук, про фе сор В. М. Пе тюх. 

Кон курсні ви п ро бу ван ня в рам ках олімпіади  про хо ди ли 19 трав ня у два
ту ри. Пер ший тур олімпіади пе ред ба чав комп'ютер не те с ту ван ня учас ників,
яке здійсню ва ло ся в се ре до вищі WebCT. Кож но му учас ни кові олімпіади під

на гля дом ман дат ної
комісії бу ло при -
своєно пер со наль -
ний логін, відповідно
до яко го здійсню ва в -
ся вхід до індивіду -
аль но го варіан ту те с -
то вих зав дань. Пе -
ревірка пра виль ності
відповідей сту дентів
здійсню ва ла ся ав то -
ма тич но на ос нові
по пе ред ньо сфор мо -
ва ної ба зи пра виль -
них відповідей.  Під

час про ве ден ня дру го -
го ту ру олімпіади учас -
ни ки ма ли ви ко на ти
пись мові зав дан ня з
фа хо вих дис циплін,
зо к ре ма відповісти на
за пи тан ня твор чо го
ха рак те ру, виріши ти
за дачі та ви ко на ти
твор че зав дан ня.
Після закінчен ня дру -
го го ту ру олімпіади
чле ни ман дат ної комі-
сії за ши ф ру ва ли ро -
бо ти та пе ре да ли чле -
нам журі. З ме тою за -
без пе чен ня про зо -
рості про ве ден ня

олімпіади учас ни ки до по чат ку кон кур сних ви п ро бу вань бу ли оз най ом лені з
кри теріями оціню ван ня зав дань, а та кож про хо ди ли їх під на гля дом членів
ман дат ної комісії. 

Про тя гом всьо го періоду про ве ден ня олімпіади пра цю ва ла апе ляційна
комісія. Після за вер шен ня пер шо го та дру го го турів олімпіади до апе -
ляційної комісії за яви не по дав жо ден з учас ників. 

За крит тя олімпіади відбу ло ся 20 трав ня на пле нар но му засідан ня, на
яко му бу ли на го ро джені пе ре можці та ви дані сер тифіка ти про участь в
олімпіаді. Від керівниц тва універ си те ту сер тифіка ти та при зи пе ре мож цям
вру чав де кан фа куль те ту уп равління пер со на лом та мар ке тин гу, доктор еко-
номічних наук, про фе сор О. К. Ша фа люк. 

На дум ку журі, до скла ду яко го вхо ди ли як вик ла дачі ка фе д ри уп равління
пер со на лом та еко номіки праці на шо го універ си те ту, так і вик ла дачі з інших
ВНЗ Ук раїни, най к ра щи ми се ред учас ників виз нані:

І місце 	 Зат хеєва Ана с тасія Юріївна (ДВНЗ "Київський національ ний
еко номічний універ си тет імені Ва ди ма Ге ть ма на")

ІІ місце 	 Ко лод ка Оль га Ми хайлівна (Тер нопільський національ ний еко -
номічний універ си тет), Чич кань Євгенія Олек сандрівна (Харківський
національ ний еко номічний універ си тет)

ІІІ місце 	 Шо с так Олек сан д ра Ва димівна (До нецький національ ний
технічний універ си тет), Бібіко ва Вікторія Ва леріївна (До нецький національ -
ний універ си тет), Борщ Хри с ти на Юріївна (ДВНЗ "Київський національ ний
еко номічний універ си тет імені Ва ди ма Ге ть ма на")

Слід підкрес ли ти, що по зи тивні відчут тя від ко рис ної спра ви, яку ро бить
наш універ си тет, бу ли підси лені сло ва ми вдяч ності ор ганіза то рам з бо ку
учас ників та го с тей олімпіади.

Л. Щетініна, відповідальний секретар оргкомітету олімпіади
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Сесія і каніку ли � май же си ноніми

Про тя гом ро ку СБІ ак тив но співпра цює з гру пою ме не джерів про ек ту
iPark, що на прав ле ний на будівниц тво ре аль но го ІТ�тех но пар ку та про -
грам но го за без пе чен ня. Весь цей час про ект iPark підтри му ва в ся міжна -
род ни ми ек с пер та ми InnoEnterprise, що фінан сується Євро пейським
Со юзом. СБІ особ ли во зацікав ле на у співпраці з iPark, оскільки це пря мо
пов'яза но з на шою діяльністю, підви щує міжна род ний рівень КНЕУ,
відкри ває нові мож ли вості для міжна род но го співробітниц тва та дає
мож ливість ре алізу ва тись сту ден там у бізнесі. 

Ак тив ну підтрим ку про ект та кож от ри мує від Київської об лас ної
дер жав ної адміністрації, яка за без пе чує ви ко нан ня про гра ми інно -
ваційно го роз вит ку країни Пре зи ден та Ук раїни. До про ек ту ми за лу -
чаємо та кож інші технічні універ си те ти, які є ба зою но вих ви на ходів та
ІТ	стар тапів. Оскільки сту ден ти КНЕУ от ри му ють знан ня з ме нед ж мен -
ту, мар ке тин гу, еко номіки підприємниц тва то що, то співпра ця на ших

сту дентів зі сту ден та ми технічних вузів дає мож ливість на якісно но во -
му рівні про су ва ти тех но логічні роз роб ки на ри нок, їх ко мерціалізо ву ва -
ти та ство рю ва ти нові мо лоді ком панії. 

Не що дав но ор ганізацією InnoEnterprise бу ла ор ганізо ва на нав -
чаль на поїздка для пред став ників на шо го про ек ту до тех но парків та
бізнес	інку ба торів Ірландії. Нав чаль ний тур був спря мо ва ний на підви -
щен ня рівня знань учас ників в га лузі успішно го про ек ту ван ня, впро ва -
джен ня та уп равління інно ваціями. В ході ту ру бу ло  про ве де но зустрічі
з пред став ни ка ми го ло вної національ ної ор ганізації з підтрим ки роз -
вит ку підприємниц тва Enterprise Ireland, на уко во го цен т ру NovaUCD
Дублінсько го універ си те ту, аген ства МАР ПІІ (влас ник більшості
ірландських тех но парків), цен т ру бізнес	інно вацій ЄС WestBIC, відділу
транс фер тех но логій універ си те ту Го лу ей, на уко во го фон ду Ірландії та
інших тех но парків Дубліна та Го лу ей.

Нав чаль ний тур дав мож ливість оз най о ми ти учас ників з ме то ди кою
і досвідом ана логічних ор ганізацій Ірландії, які ви ко ри с то ву ва ли про -
гра ми підтрим ки і ко ш ти, спря мо вані на зміцнен ня і сти му лю ван ня інно -
ваційної діяль ності та кон ку рен то с про мож ності, в то му числі і при кла ди
нев дач у такій діяль ності. 

Учас ни ки нав чаль но го ту ру зустріли ся з пред став ни ка ми дер жав них
ус та нов, по се ред ницьких ус та нов, дослідницьких інсти тутів та за снов ни -
ка ми про ектів, от ри ма ли уяв лен ня про клю чові мо мен ти роз вит ку та
фінан су ван ня в Ірландії. Нав чаль ний тур до поміг учас ни кам кра ще зро -
зуміти по тенційні мож ли вості підтрим ки транс фе ру тех но логій  та інно -
ваційних ініціатив і оціни ти зв'яз ки між та ки ми про гра ма ми, роз ши ри ти
межі кон ку рен то с про мож ності та соціаль но	еко номічно го роз вит ку.

Перш за все, для молодої команди стар та пу iPark бу ло над зви чай -
но цінним на бут тя но вих кон тактів та парт нерських зв'язків в на прям ку
ство рен ня та роз вит ку тех но парків. Ірландія над зви чай но унікаль на
країна. Політич на стра тегія її керівниц тва за ос танні де ся тиліття ство -
ри ла унікаль ний інве с тиційно	при ваб ли вий клімат для іно зем них ком -
паній, вла да Ірландії спри я ла ство рен ню інфра с т рук тур но го се ре до ви -
ща для ко мерціалізації інно вацій. Са ме че рез підтрим ку тех но парків
країна от ри ма ла ве ли ку кількість но вих підприємств, орієнто ва них на
ек с порт про дуктів з ви со кою до дат ко вою вартістю, і ра зом з цим ство -
рен ня ве ли кої кількості но вих ро бо чих місць в на укоємних га лу зях, та -
ких як комп'ютер на індустрія, хімічна, фар ма це в тич на, що ста ло
доміну ю чим фак то ром в роз вит ку країни та збільшенні ВВП. Ірландія
унікаль на країна і що до своєї політи ки підтрим ки інно ваційних про ектів
та їх інве с ту ван ня. Для то го, щоб стар тап от ри мав дер жав ну підтрим ку,
він має бу ти інно ваційним та ек с порт но	орієнто ва ним. 

Наші ме не дже ри ак тив но співпра цю ють та от ри му ють кон суль тації
від Дек ла на Ке ро ла та Ла урі Ла ак со. Са ме зав дя ки про ек ту
InnoEnterprise ми от ри муємо кон суль таційну підтрим ку, що є над зви -
чай но не обхідним в умо вах по вної відсут ності ро зуміння, як пред став -
ни ка ми бізне су, так і дер жа ви, ме ханізмів ут во рен ня та функціону ван ня
тех но парків, і як са ме во ни впли ва ють на роз ви ток бізне су та еко номіки
дер жа ви в ціло му. 

От ри мав ши про по зицію від Дек ла на Ке ро ла про мож ливість
відвіда ти тех но пар ки Ірландії, ми охо че по го ди ли ся. Нав чальні по до -
рожі для нас є над зви чай но цінни ми, це дає змо гу на оч но спо с теріга ти,
як вла ш то вані тех но пар ки за кор до ном, оскільки в Ук раїні не має жод но -
го при кла ду, та от ри ма ти до стат ньо інфор мації в ході пре зен тацій їх
керівників про важ ливі пи тан ня ме нед ж мен ту, мар ке тин гу, технічно го
за без пе чен ня, по слуг для бізне су та по слуг роз вит ку. Для нас важ ли -
вим бу ло от ри ма ти ро зуміння то го, як вла ш то ва на співпра ця між дер -
жа вою, інве с то ром, інно ваційною ком панією, тех но пар ком та універ си -
те том.  

В на ших пла нах та кож є нав чальні поїздки до Силіко но вої до ли ни та
тех но парків Фінляндії.

Транс фер тех но логій  — про цес, що за без пе чує до ступ до на уко -
во	технічно го про гре су  більш ши ро ко му ко лу суб'єктів, які змо жуть на -
далі роз ви ва ти та впро ва джу ва ти тех но логії у ви роб ниц тво но вих про -
дуктів, в про це си ви ко ри с тан ня при лад дя або по слу ги. Про цес ви ко ри -
с тан ня досліджен ня у ко мерційних цілях мо же різни тись кар ди наль но.
Він мо же вклю ча ти ліцензійні уго ди, ство рен ня спільних підприємств і
парт нерств, які поділя ти муть як ри зик, так і при бут ки. Ба га то на уко во-
дослідницьких ус та нов, дер жав них ор ганізації, універ си тетів та при ват -
них ком паній на разі виділя ють не обхідну кількість ча су для ви яв лен ня
досліджен ня, яке ма ло б по тенціал для ко мерційних мож ли во с тей та
роз роб ки стра тегії йо го ви ко ри с тан ня. У ба га ть ох ви пад ках во ни відомі
як цен т ри транс фе ру тех но логій  або бю ро з транс фе ру тех но логій. Во -
ни мо жуть пра цю ва ти від імені вче них, урядів, ве ли ких транс національ -
них кор по рацій або як са мостійні ор ганізації, го тові прий ня ти усіх ба жа -
ю чих, в то му числі но во с т во рені са мостійні та асоційо вані інно ваційні
підприємства, і до по ма га ти їм у до ся гненні ко мерційної ре аль ності. На
шир шо му рин ку та кож ви ко ри с то ву ють ся такі терміни: "бізнес	інку ба -
то ри", "інно ваційні бізнес цен т ри", "цен т ри транс фе ру тех но логій" то -
що.

Учас ни ки ту ру ма ли мож ливість зро зуміти та оціни ти, як такі ор -
ганізації та цен т ри підтрим ки опе ру ють на те ри торії Ірландії, відсте жи -
ти про цес транс фе ру тех но логій  і зро зуміти ме то ди ку підтрим ки, по ба -
чи ти у дії різні підхо ди підтрим ки роз вит ку, дослідників, ук ла дан ня
ліцензійних угод то що; зро зуміти, яким чи ном такі ор ганізації спри я ють
роз вит ку по тенційних про ектів що до оцінки тех но логії та рин ку, виз на -
чен ня рин ко вих мож ли во с тей, по шу ку парт нерів, уз го джен ня

відповідності тех но логій, оцінки та підтрим ки прав інте лек ту аль ної
влас ності, по шу ку тех но логій, аналізу порт фоліо па тентів, бізнес	пла -
ну ван ня та інку бації.

Нав чаль на поїздка да ла змо гу от ри ма ти дійсно ґрун товні знан ня та
чітке уяв лен ня про інно ваційну еко номіку Ірландії. Ми по ба чи ли, як дер -
жа ва в особі та ких ор ганізацій як IDA та Enterprise Ireland підтри мує
інфра с т рук турні об'єкти інно ваційної еко номіки. Зро зуміли, як пра виль -
но по винні діяти універ си те ти для за без пе чен ня ко мерціалізації стар -
тапів сту дентів. 

Більш де таль ну інфор мацію про про ект iPark мож на отримати на
сайті www.innopark.com.ua. 

Коротка довідка про Ірландію
На се лен ня — 4,5 млн. чол., пло ща — 84412 кв. км. 
Ірландська еко номіка є відкри тою, за ле жить від ек с пор ту то варів і

по слуг — більш ніж 96,8% від ВВП.
Пред ме том гор дості Ірландії є енергійна транс національ на еко -

номіка, з та ким рівнем ВВП на ду шу на се лен ня, яким в ЄС по сту пається
тільки Люк сем бур гу. "Кельтський тигр" періоду се ре ди ни	кінця 90	х
років ми ну ло го століття по ка зу вав протягом кількох років двоз нач не
зро с тан ня ВВП, спо ну ку ва не про гре сив ною про мис ло вою політи кою,
яке підви щи ло ве ли ко мас штабні прямі іно земні інве с тиції та ек с порт.
Зро с тан ня ВВП зни зи лось відра зу після 11 ве рес ня 2001 — під час гло -
баль но го еко номічно го спа ду, але в се ред ньо му при близ но на 5%
щорічно з 2004 ро ку, що ста но ви ло  кра щий ре зуль тат за цей період се -
ред 15 пер вин них  країн	членів ЄС.

У період між 2004 і 2007 ро ка ми, ірландська еко номіка ство рю ва ла
при близ но по 90,000 но вих ро бо чих місць щорічно, за лу ча ю чи більше
ніж 200,000 іно зем них робітників, в ос нов но му з но вих країн	членів ЄС,
в без пре це дент ний при плив імміграції. При близ но од на чверть з цих
ро бо чих місць при па дає на будівель ний сек тор.

І все ж, ірландська еко номіка по ча ла за зна ва ти неабияких збитків у
2008 році. При чи ною спа ду став крах на будівель но му рин ку Ірландії,
підси ле ний Банківською кри зою. Фінан со ва Банківська кри за ма ла
серйозні наслідки для еко номіки зі зро с тан ням дер жав но го бор гу і
рівня без робіття до 500,000. 

Прес�центр Сту дентсько го бізнес�інку ба то ру
КНЕУ ім. В. Ге ть ма на

Ми і світ

Євро пейський Со юз за спільний про ект Євро пейський Со юз за спільний про ект 
СБІ та iParkСБІ та iPark

вер ши ни гір, безкі-
нечні бу ря ко во�
кар топ ляні по ля,
ніжне дзиж чан ня
ко марів — кож но -
му свій відпо чи нок.
Го ло вне щоб він
відбу в ся, і приємні
вра жен ня за ря ди -
ли вас енергією та

Сесія роз по ча лась. І не вар то за -
гля да ти у ка лен дар, для то го щоб у
цьо му пе ре ко на тись. Потрібно ли ше
по ди ви тись на збу дже но�очіку вальні
об лич чя сту дентів і зо се ре дже но�за -
кло по тані — вик ла дачів. Нічо го з цим
не вдієш — двічі на рік ця шо ко ва те -
рапія че кає на всіх сту дентів і на тих,
хто з ни ми. Про те,  це не привід для
по га но го на строю. Ад же не за ба ром

лекції, семіна ри, чер ги у
бібліот еч них за лах ще
тро хи і відійдуть у не -
бут тя  до на ступ но го
нав чаль но го ро ку. Так їм
і тре ба! Не хай че ка ють
осені і дощів. А за раз по ки
сон це і літо, мо ре, вечірні
пляжі, нові мар ш ру ти,

гар ним на строєм на цілий
рік. Маємо сподіван ня, що у
ство ренні ос тан ньо го вам
по сприяє і ос танній в цьо му
нав чаль но му році но мер
"Еко номіста". До зустрічі у
но во му році. Гар но го відпо -
чин ку, по зи ти ву і чу до вих
вра жень. Ви пуск ни кам —
щас ли во го кар’єрно го стар -
ту і успіху!
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Правові проблеми подолання наслідківПравові проблеми подолання наслідків
Чорнобильської катастрофиЧорнобильської катастрофи

Особ ли ва ува га всьо го ук раїнсько го
суспільства та світо вої спільно ти цьо го ро ку
при вер ну та до Чор но бильської АЕС та проб -
лем, які пов'язані з по до лан ням наслідків
аварії на ній. Від дня ка та с т ро фи ми ну ло 25
років. Ця трагічна да та бу ла відзна че на про ве -
ден ням в Ук раїні міжна род них зустрічей та на -
уко во-прак тич них кон фе ренцій, ви дан ням
збірників на уко вих праць, до ку ментів та ма -
теріалів, які висвітлю ють Чор но бильську ка та -
с т ро фу та досвід по до лан ня її наслідків. Згідно
з Ука зом Пре зи ден та Ук раїни "Про за хо ди,
пов'язані з 25	ми ро ко ви на ми Чор но бильської
ка та с т ро фи" від 11 жовтня 2010 ро ку 
№ 937/2010 та низ кою нор ма тив но	пра во вих
актів, прий ня тих на йо го ви ко нан ня, бу ло роз -
роб ле но план за ходів. У бе резні 2011 р. відбу -
ли ся Пар ла ментські слу хан ня у Вер ховній Раді
Ук раїни, на яких пред став ни ки ор ганів дер -
жав ної вла ди, гро мадських ор ганізацій, учас -
ни ки ліквідації на ЧАЕС про аналізу ва ли низ ку
проб лем пра во во го ре гу лю ван ня сфе ри
соціаль но го за без пе чен ня, пра во во го ре жи му
існу ван ня об'єкту "Ук рит тя", міжна род но го
співробітниц тва то що та виз на чи ли пер спек -
ти ви їх по до лан ня. 

Із 46 мільйонів ук раїнсько го на се лен ня,
серед тих, хто виз на ний сьо годні по страж да -
ли ми від Чор но бильської аварії, на ра хо -
вується більше двох мільйонів осіб. Се ред 30
ти сяч на се ле них пунктів, які роз та шо вані на
те ри торії на шої дер жа ви, зо на ми радіоак тив -
но го за бруд нен ня є біля 3 ти сяч, зо к ре ма у 74
рай о нах та 12 об ла с тях. Наслідки Чор но -
бильської ка та с т ро фи вра зи ли те ри торії
близь ко 20 дер жав, за ра жені радіонукліда ми
по над 145 ти сяч ква д рат них кіло метрів те ри -
торії Ук раїни, Біло русії та Росії.

Нині люд ство зно ву по ста ло пе ред проб -
ле мою по си лен ня кон т ро лю за ви ко ри с тан ням
атом ної енер ге ти ки. Зо к ре ма, 11 бе рез ня
2011 ро ку в Японії, не да ле ко від Токіо, ста в ся
один з най сильніших за ос танні ро ки зем ле т -
русів. Як наслідок, ви ник ли по за штатні си ту -
ації од ра зу на трьох АЕС: "Она га ва", "Фу -
кусіма	1" та "Фу кусіма	2". Трагічні події в
Японії вра зи ли весь світ і та ким чи ном ще раз
до ве ли, що проб ле ми атом ної енер ге ти ки ма -
ють світо вий мас штаб. 

Сьо годні в 39 країнах світу функціону ють
біля 443 атом них елек тро с танцій, ще у 64 бу -
ду ють ся нові атомні ре ак то ри, ок ремі з яких
роз та шо вані у зо нах підви ще ної сейсмічної ак -
тив ності та інших не спри ят ли вих при род них
умо вах. Ок ремі си ту ації, які ма ють місце в
діяль ності АЕС, обу мов лю ють не обхідність пе -
ре гля ду як міжна род них, так і національ них
стан дартів ядер ної без пе ки. 

За час, що спли нув, Ук раїна здійсни ла низ -
ку ор ганізаційних і прак тич них за ходів, спря -
мо ва них на мінімізацію наслідків аварії на
ЧАЕС. За без пе чен ня еко логічної без пе ки та

підтри ман ня еко логічної
рівно ва ги на те ри торії Ук раїни,
по до лан ня наслідків Чор но -
бильської ка та с т ро фи, збе ре -
жен ня ге но фон ду ук раїнсько го
на ро ду закріпле но як
обов'язок дер жа ви в ст. 16
Кон сти туції Ук раїни. Прий ня то
низ ку за конів та інших нор ма -
тив но-пра во вих актів, спря мо -
ва них на ре гу лю ван ня відно -
син у цій сфері. 

Втім, ба га то проб лем з по -

д о  л а н  н я
наслідків цієї
т е х  н о  г е н  н о ї
к а  т а  с  т  р о  ф и
за ли ша ють ся
не виріше ни -
ми, а ок ремі з
них ос таннім
ча сом за го с т -
ри ли ся. Прак -
ти ка свідчить,
що більшість
за ходів, які
здійснює дер -
жа ва в цьо му на прямі, за ли ша ють ся не ефек -
тив ни ми. Не див ля чись на знач ну кількість
нор ма тив но	пра во вих актів (в Ук раїні їх прий -
ня то по над 800), во ни не за без пе чу ють ефек -
тив не пра во ве ре гу лю ван ня прак тич них зав -
дань з ліквідації наслідків аварії. 

Зо к ре ма, че рез не на леж не фінан су ван ня
не ви ко ну ють ся при пи си ба га ть ох нор ма тив -
но	пра во вих актів. Відсут ня зла го дже на ко ор -
ди нація діяль ності дер жав них ор ганів, ус та -
нов, ор ганізацій та об'єднань гро ма дян у
вирішенні зав дань з по до лан ня наслідків
аварії, не про во дять ся фун да -
мен тальні досліджен ня як в юри -
дичній на уці, так і в інших га лу зях
знань з цієї проб ле ма ти ки.

Досвід ліквідації аварії на
ЧАЕС, трагічні події в Японії у бе -
резні 2011 р., по за штатні си ту -
ації, які ма ли місце в діяль ності
атом них елек тро с танцій інших
країн, по ста ви ли зав дан ня ак -
тивізу ва ти на укові по шу ки зі
ство рен ня ефек тив них пра во вих
ме ханізмів з ре гу лю ван ня відно -
син у сфері атом ної енер ге ти ки.

Не див ля чись на на явність
до сить ав то ри тет них на уко во-
дослідних центрів в нашій дер -
жаві, та ких як Інсти тут дер жа ви і

пра ва ім. В. М. Ко рецько го
НАН Ук раїни, Національ ної
ака демія пра во вих на ук Ук -
раїни, Інсти ту ту еко номіко-
пра во вих досліджень НАН Ук -
раїни, знач ної кількості юри -
дич них вузів та фа куль тетів,
пра вові проб ле ми по до лан ня
наслідків Чор но бильської ка -
та с т ро фи досліджу ють ся не -
за довільно, прак тич но не за -
хи ща ють ся кан ди датські і док -
торські ди сер тації. 

Проб ле ма відсут ності на -
уко вої роз роб ки шляхів по до -
лан ня наслідків Чор но -
бильської ка та с т ро фи бу ла

виріше на на юри дич но му фа куль теті ДВНЗ
"КНЕУ імені Ва ди ма Ге ть ма на" за твер д жен ням
за галь но фа куль тетської те ми "За ко но дав че
за без пе чен ня вирішен ня проб лем, пов'яза них
з по до лан ням наслідків Чор но бильської ка та с -
т ро фи" (но мер дер жав ної реєстрації
0108U006686). Її досліджен ню при свя чені ди -
сер таційні ро бо ти 16	ти аспірантів та здо бу -
вачів, ре зуль та ти яких бу ли опубліко вані у
більш ніж 85	ти стат тях у фа хо вих ви даннях та
те зах ви с тупів на кон фе ренціях. У 2010 році
вий шов те ма тич ний Збірник на уко вих праць
"Пра во ве ре гу лю ван ня еко номіки" № 10, при -

свя че ний проб -
ле мам по до лан -
ня наслідків
Чор но бильської
ка та с т ро фи, в
яко му над ру ко -
ва но 32 статті
в и к  л а  д а ч і в ,
аспірантів та
здо бу вачів юри -
дич но го фа -
куль те ту.

18 трав ня  відбу ла ся
Міжна род на на уко во	прак -
тич на кон фе ренція "Пра вові
проб ле ми по до лан ня наслід-
ків Чор но бильської ка та с т ро -
фи", співор ганіза то ра ми якої
ви с ту пи ли Євро пейська ор -
ганізація публічно го пра ва
(м. Афіни) та юри дич ний фа -
куль тет ДВНЗ "Київський
національ ний еко номічний
універ си тет імені Ва ди ма Ге -

ть ма на". У кон фе ренції прий -
ня ло участь біля 150 осіб з ви -
щих нав чаль них за кладів Ук -
раїни, Росії та Біло русії, ор -
ганів дер жав ної вла ди, а та -
кож вик ла дачі, аспіран ти та
сту ден ти юри дич но го фа куль -
те ту на шо го універ си те ту.

Зо к ре ма, учас ни ки кон фе -
ренції пред став ля ли нав -
чальні за кла ди та на укові ус -
та но ви май же всіх регіонів Ук -
раїни, а та кож інших країн, а
са ме: Інсти тут дер жа ви і пра -
ва РАН, Мо с ковський дер жав -
ний універ си тет імені 

М. В. Ло мо но со ва, Біло -
русь кий дер жав ний еко -

номічний універ си тет, Інсти тут дер жа ви і пра -
ва НАН Ук раїни імені В. М. Ко рецько го, ДВНЗ
"Уж го родський національ ний універ си тет",
При кар патський національ ний універ си тет
імені Ва си ля Сте фа ни ка, До нецький націо-
наль ний універ си тет еко номіки і торгівлі імені
Ми хай ла Ту ган	Ба ра новсько го, Львівський
національ ний універ си тет ве те ри нар ної ме ди -
ци ни та біот ех но логії імені С. Гжицько го,
Харківський національ ний універ си тет
внутрішніх справ, Київський національ ний тор -
го вель но	еко номічний універ си тет,
Національ на ака демія дер жав но го уп равління
при Пре зи ден тові Ук раїни, Ака демія муніци -
паль но го уп равління, Відкри тий міжна род ний
універ си тет роз вит ку лю ди ни "Ук раїна",
Одесь кий дер жав ний універ си тет внутрішніх

справ, Київський національ ний універ си тет
імені Та ра са Шев чен ка, Національ ний інсти тут
стра тегічних досліджень, Дер жав на служ ба
ек с порт но го кон т ро лю то що.

Ре зуль та ти та підсум ки про ве де ної кон фе -
ренції бу ли висвітлені в за со бах ма со вої
інфор мації, зо к ре ма, у все ук раїнсько му гро -
мадсько	політич но му тиж не ви ку "Освіта" 
(№ 23 (5458) від 11	18 трав ня 2011 р. та № 24
(5459) від 18	25 трав ня 2011 р.), за галь но -
національній пра вовій га зеті "Юри дич ний
вісник Ук раїни" (№ 21 (829)), га зеті Вер хов ної
Ра ди Ук раїни "Го лос Ук раїни" (№ 89 (5089) від
19 трав ня 2011 р.), ви с ту пи	інтерв'ю учас ників
кон фе ренції транс лю ва лись Пар ла ментським
те ле ка на лом "Ра да". Те зи та до повіді ви с тупів
бу ли над ру ко вані у збірни ку ма теріалів Міжна -
род ної на уко во	прак тич ної кон фе ренції, при -
свя че ної 25	м ро ко ви нам Чор но бильської ка -
та с т ро фи.

Відкрив кон фе ренцію Го ло ва орг коміте ту,
де кан юри дич но го фа куль те ту, док тор юри -
дич них на ук, про фе сор, член	ко ре с пон дент
НАН Ук раїни В. Ф. Оп риш ко, який зу пи ни в ся
на ос нов них пи тан нях вирішен ня чор но -

бильських проб лем, головними з яких є не ви -
ко нан ня чор но бильсько го за ко но дав ства та
відсутність йо го си с те ма ти зації, не на леж не
ме дич не, пенсійне, жит ло ве за без пе чен ня по -
страж да лих внаслідок Чор но бильської ка та с т -
ро фи та ба га то інших.

В пле нар но му засіданні кон фе ренції та кож
ви с ту пи ли Го ло ва Коміте ту Вер хов ної Ра ди
Ук раїни з пи тань еко логічної політи ки, при ро -
до ко ри с ту ван ня та ліквідації наслідків Чор но -
бильської ка та с т ро фи А. І. Се ми но га, док тор
філо софії, ад во кат, рад ник міністра на вко -
лиш ньо го се ре до ви ща Греції, член Євро -
пейської ор ганізації публічно го пра ва Елеф -
теріос Ле вантіс, завіду вач ка фе д ри те орії і
історії пра ва Біло русь ко го дер жав но го еко -
номічно го універ си те ту, про фе сор 
Д. М. Демічев, Пре зи дент міжна род ної ор -
ганізації "Со юз Чор но биль" та Все ук раїнської
гро мадської ор ганізації інвалідів "Со юз Чор -
но биль Ук раїни" Ю. Б. Ан д реєв, учас ник
ліквідації аварії на Чор но бильській АЕС,
помічник рек то ра Національ но го універ си те ту
дер жав ної по дат ко вої служ би Ук раїни 
Л. М. Глу щен ко, на чаль ник уп равління
пенсійно го за без пе чен ня Го ло вно го уп -
равління Пенсійно го фон ду Ук раїни в м. Києві
С. А. Глу щен ко, кандидат юридичних наук, до -
цент, завіду вач ка фе д ри міжна род но го та
євро пейсько го пра ва ДВНЗ "КНЕУ імені Ва ди -
ма Ге ть ма на"  С. М. Ра туш ний,  кандидат юри-
дичних наук, до цент, завіду вач ка фе д ри
цивільно го та тру до во го пра ва ДВНЗ "КНЕУ
імені Ва ди ма Ге ть ма на"  А. В. Омель чен ко.

За твер д жені Ре ко мен дації кон фе ренції
без пе реч но ста нуть ос но вою для про ве ден ня
адміністра ти вної, пра во вої, муніци паль ної та
інших ре форм в Ук раїні. Міжна род на на уко -
во	прак тич на кон фе ренція "Пра вові проб ле ми
по до лан ня наслідків Чор но бильської ка та с т -
ро фи" до зво ли ла сфор му ва ти про по зиції та
вис нов ки для по даль шої си с те ма ти зації за ко -
но дав ства, пов'яза но го з функціону ван ням
АЕС, шир ше за лу ча ти на уковців та юристів-
прак тиків до ек с пер ти зи нор ма тив но	пра во -
вих актів, які прий ма ють ся для ре гу лю ван ня
відно син мінімізації та по до лан ня наслідків
Чор но бильської ка та с т ро фи, роз ши ри ти рам -
ки міжна род но го співробітниц тва то що.

О. К. На мя сен ко, 
за ступ ник де ка на юри дич но го фа куль -

те ту  з на уко вої ро бо ти 
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Важ ливість впро ва джен ня інно ваційних ме -
тодів нав чан ня в освітньо му про цесі дав но є
ак ту аль ною те мою для на уко вих роз думів та
ди с кусій. "Не сло вом, а ділом" — цей ло зунг не
за ли ши в ся ос то ронь освітньо го про це су, і за
ініціати вою аси с тен та ка фе д ри банківської
спра ви Я. П. Якімлю ка в рам ках нав чаль ної
про гра ми дис ципліни "Гроші та кре дит" сту -
ден та ми 3�4 груп 3 кур су юри дич но го фа куль -
те ту бу ла пре зен то ва на по ста нов ка, ме тою
ство рен ня якої бу ло втілен ня ос нов них по ло -
жень нав чаль ної про гра ми "Гроші та кре дит"
шля хом адап тації ди тя чої каз ки до нав чаль ної
дис ципліни. Про дже ре ла ви ник нен ня та кої ідеї
та важ ливість про ве ден ня за ходів та ко го ха -
рак те ру чи тай те далі.

В кінці трав ня відбу ла ся пре зен тація сту -
ден та ми тре ть о го кур су юри дич но го фа куль -
те ту по ста нов ки "Три по ро ся ти", що яв ля ла
со бою збірну каз ку на ос нові нав чаль ної про -
гра ми "Гроші та кре дит". Вар то відзна чи ти, що
для сту дентів не еко номічних спеціаль но с тей
до сить ча с то проб лем ним є ро зуміння пев них
еко номічних ка те горій, що має не га тив ний
вплив не ли ше на ре зуль та тивність нав чан ня,
але і на рівень підго тов ки май бутніх спеціаліс-
тів. З ме тою усу нен ня цих проб лем аси с тен -
том ка фе д ри банківської
спра ви Ярос ла вом Пе т ро ви -
чем Якімлю ком, що ви с ту пив
натхнен ни ком та ініціато ром
за зна че но го про ек ту, бу ло
ре алізо ва но ідею роз ши рен -
ня твор чих мож ли во с тей сту -
дентів од но час но з підви -
щен ням рівня знань шля хом
ство рен ня ви ще заз на че ної
по ста нов ки. Ідея бу ла од но -
го ло сно підтри ма на сту ден -
та ми та ре алізо ва на на ви со -
ко му рівні, що бу ло відзна че -
но всіма при сутніми.

Звідки вза галі взя лась
ідея про ве ден ня та ких за -
ходів, як урок	каз ка в ме жах
нав чаль но го про це су? Ад же, не зва жа ю чи на
те, що ме тою будь	яко го нав чаль но го про це су
є за своєння знань та над бан ня на ви чок з тої чи
іншої дис ципліни,  на жаль, си с те ма тра -
диційно го нав чан ня на сьо годнішній день не
пе ред ба чає ви ко ри с тан ня у нав чаль но му про -
цесі інно ваційних ме тодів, що спри я ють до ся -
гнен ню за зна че ної ме ти. Нав чаль ний про цес в
універ си те тах на семінарських за нят тях най -
частіше зво дить ся до ба наль но го опи ту ван ня
(пись мо во го або ус но го) сту дентів. Сту дент

ав то ма тич но відповідає на за пи тан ня вик ла -
да ча, ча с то не за мис лю ю чись над змістом
відповіді, ад же ме та у ньо го од на — от ри ма ти
по зи тив ну оцінку, а не опа ну ва ти дис ципліну,
що вза галі не відповідає меті нав чаль но го
про це су. Сту дент, за тра диційної си с те ми
нав чан ня, не є ак тив ним учас ни ком нав чаль -
но го про це су (ак тив ним учас ни ком тут є вик -
ла дач), а зна чить, він не має змо ги підла ш то -
ву ва ти нав чаль ний про цес під се бе, відповідно
до своїх індивіду аль них мож ли во с тей та
здібно с тей. Са ме тут на до по мо гу при хо дять
ак тивні ме то ди нав чан ня, які мож на сміли во
відне с ти до си с те ми не тра диційно го нав чан -
ня. Са ме во ни став лять сту ден та в по зицію ак -
тив ної лю ди ни, яка за своює знан ня, уміння та

на вич ки, та ство рю ють не -
обхідні для цьо го умо ви. 

Од ним із вик ла дачів, який
постійно за сто со вує ак тивні
ме то ди нав чан ня, зо к ре ма
про ве ден ня уро ку	каз ки, в уч -
бо во му про цесі КНЕУ ім. В. Ге -
ть ма на, є Ярос лав Пе т ро вич
Якімлюк, аси с тент ка фе д ри
банківської спра ви кре дит но-

еко номічно го фа куль те ту (див. Фо то).
"Більшість дослідників од ним з най е фек -
тивніших за собів ак тив но го нав чан ня виз на -
ють гру. Ігрові прий о ми ви ко ри с то ву ють ся для
знят тя мо но тон ності нав чан ня, ак тивізації
мов ної та мис леннєвої діяль ності, са -
мостійності та твор чості. Термін "гра" у нашій
свідо мості уз го дже ний з уяв лен ня ми про жар -
ти, сміх, за до во лен ня та вка зує на тісний
зв'язок із по зи тив ни ми емоціями. Про це си ак -
тив ної нав чаль ної діяль ності, що спи рається

на гру, спо ну ка ють до вклю чен ня мо ти вації до -
ся гнень та успіху, які ста ють ос нов ни ми
рушійни ми си ла ми в ово лодінні пізна валь ною
інфор мацією", — ствер д жує Ярос лав Пе т ро -
вич, який і в цьо му нав чаль но му році вирішив
за сто су ва ти вка за ний ме тод для опа ну ван ня
сту ден та ми юри дич но го фа куль те ту універ си -
те ту дис ципліни "Гроші та кре дит".

Ме то ди ак тив но го нав чан ня втілю ють ся за
до по мо гою низ ки більш кон кре ти зо ва них
прий омів, од ним із яких є про ве ден ня уро -
ку	каз ки (ро ль ові ігри), де сту ден ти ма ють
мож ливість не тільки ви я ви ти та роз ви ну ти
свої творчі та ор ганізаційні здібності, але й
"про жи ти" в ро лях ті знан ня, які во ни от ри ма ли
під час те о ре тич но го опа ну ван ня дис ципліни,

що в декілька разів підви щує
ступінь їх за своєння.

І дійсно, не мож на не по го -
ди ти ся з Ярос ла вом Пе т ро ви -
чем що до важ ли вості впро ва -
дження інно ваційних ме тодів у
нав чаль ний про цес. Ад же тра -
диційні ме то ди нав чан ня, які ши -
ро ко за сто со ву ють ся у су час но -
му освітньо му про цесі, пе ред ба -
ча ють спілку ван ня вик ла да ча та
сту ден та у виг ляді постійно го
кон т ро лю знань відповідно до
нав чаль ної про гра ми, кон т ро лю
за за своєнням ма теріалу… Кон -
т роль, кон т роль, кон т роль...
Здається, в цьо му слов ни ко во -
му ряді за над то ба га то сло ва
"кон т роль" і ма ло ак цен ту на са -

му осо бистість сту ден та. У зв'яз ку з цим, ви ко -
ри с тан ня новітніх ме тодів нав чан ня, для по -
чат ку навіть у ме жах тра диційно го нав чан ня,
мо же да ти по зи тивні ре зуль та ти та ство рить
пе ре ду мо ви для парт нерської, са ме парт -
нерської, ро бо ти вик ла да ча та сту ден та. Ад же
ли ше парт нерська ро бо та всіх учас ників нав -
чаль но го про це су є за по ру кою підви щен ня
ефек тив ності су час ної си с те ми освіти.

І кон т роль, зви чай но, має бу ти, але в
симбіозі з парт нерською ро бо тою всіх сторін
нав чаль но го про це су. Ре зуль та тивність освіт-
ньо го діало гу вик ла да ча та сту ден та у
більшості ви падків за ле жить від пра виль но го
вирішен ня вик ла да чем та ких зав дань, як по -
ста нов ка нав чаль ної ме ти,  здійснен ня пе ре -
дачі ма теріалу пев но го змісту на лекціях і йо го
інтер п ре тація для сту дентів на прак тич них за -
нят тях. Па ра лель но до цьо го вик ла дач вирі-
шує і функцію ме то дич ного оп ра цю ван ня нав -
чаль но го ма теріалу та кон т ро лю знань, що, як

уже за зна ча ло ся, є не обхідною умо вою нав -
чаль но го про це су. У цьо му кон тексті мож на з
певністю го во ри ти про пра виль ну по ста нов ку
Я. П. Якімлю ком нав чаль ної ме ти, ад же во на
пе ред ба чає одер жан ня мак си маль ної кількос-
ті знань у творчій ат мо сфері од но час но з  "нав -
чан ням на ре зуль тат".

На су час но му етапі роз вит ку суспільства
не обхідність інте г рації у світо ве співто ва ри с т -
во є од ним з провідних фак торів соціаль но-
еко номічно го роз вит ку Ук раїни. Су часні зміни
в си с темі освіти пов'язані насамперед з по ста -
нов кою но вих цілей та за дач, що при зве ли до
но во го ро зуміння більшості ком по нентів нав -
чаль но го про це су. Ці зміни ак ту алізу ва ли нові
ви мо ги до вик ла дачів ВНЗ як центр в ре -
алізації освітньої політи ки, що в свою чер гу по -
слу жи ло сти му лом для роз вит ку та ак тив но го
ви ко ри с тан ня інно ваційних ме то дик у нав -
чаль но му про цесі. Вик ла дан ня пе ред ба чає
особ ли ву чут ливість до постійно онов лю ва них
тен денцій суспільно го бут тя, здат ності до аде -
к ват но го сприй нят тя по треб суспільства і
відповідно го ко ри гу ван ня своєї ро бо ти.
Відповідно, інно ваційність має ха рак те ри зу ва -
ти про фесійну діяльність кож но го вик ла да ча,
що є важ ли вим еле мен том роз вит ку су час ної
си с те ми освіти в умо вах гло балізації. 

Ко рот кий ек с курс у каз ку
По чи нається по ста нов ка з за зна чен ня ав -

то ра про те, що в три де ся то му царстві, в три -
дев'ято му го су дарстві жи ло	бу ло три бан ки:
Ніф	ніф, Наф	наф та Нуф	нуф. Наф	наф є
цен т раль ним бан ком, Ніф	ніф — ощад бан ком,
Наф	наф — бан ком з низь ки ми відсот ка ми.
"Ко жен із банків зай ма в ся улюб ле ною спра -
вою: Ніф	ніф брав у каз ко вих ге роїв вкла ди і за
це на давав їм відсот ки, Наф	наф ви да вав кре -
ди ти, а Нуф	нуф кон т ро лю вав діяльність своїх
мо лод ших братів". В про цесі зустрічей
Наф	на фа, Нуф	ну фа та Ніф	ніфа з ге ро я ми
інших ка зок роз кри ва ють ся функції банків, ха -
рак терні ри си їх діяль ності. Визна чаль ною
особ ливістю цієї каз ки є її адап тація до су час -
них умов, ве ли кої ува ги бу ло приділе но
світовій фінан совій кризі, що ви с ту пи ла у ролі
три го ло во го змія, що зав дав ве ли чез них труд -
нощів го ло вним ге ро ям. Од нак, "три бо га тирі
007", а са ме Аль о ша По по вич, До бри ня Ми ки -
тич та Ілля Му ро мець прий шли на до по мо гу та
при не сли вихід — ан ти кри зові за хо ди.
Закінчується по ста нов ка оп тимістич но — бо -
га тирі роз пра ви ли ся зі змієм та по до ла ли кри -
зу, а каз ко вий ліс ожив після неї.

Марія Ар те мен ко, 
сту дент ка 3�го кур су ЮФ

Сьогодні, у час безперервної розробки та впровадження новітніх технологій,
автоматизації обліку і управління на підприємствах різних галузей, є дуже
актуальним навчання студентів не тільки теоретичним засадам, але, головним
чином, і практичним рекомендаціям роботи у комп'ютерних програмах, які
набувають все більшого значення у
повсякденному житті бухгалтера. Як
одного разу сказала відома польська
художниця та журналістка Яніна
Іпохорська: "Диплом  учбового закладу:
документ, що засвідчує те, що у тебе був
шанс чому�небудь навчитися."

І, насправді, це так! Але для того, щоб
мати такий шанс, потрібно, щоб хтось тобі
його надав. В нашому випадку — це були
керівництво ДВНЗ "Київський національний
економічний університет імені Вадима
Гетьмана" та його працівники, а саме:
кандидат економічних наук, доцент кафедри
обліку в кредитних і бюджетних установах та
економічного аналізу Володимир

Олександрович  Осмятченко та компанія "Інтелект	Сервіс" в особі керівника дилерського відділу
Наталії В'ячеславівни Орлової.

Завдяки цим людям студенти 4 курсу обліково	економічного факультету отримали шанс
удосконалити свої знання із дисципліни "Облік у бюджетних установах" на матеріалах типової

конфігурації "ІС	ПРО: Бюджет", призначеної для бюджетних
організацій, які фінансуються як за рахунок державного бюджету, так і
за рахунок місцевих бюджетів. У програмі виконані налаштування, що
враховують особливості фінансово	господарської діяльності
бюджетних організацій відповідно до чинного законодавства України
та наказів Держказначейства України. Студентам була викладена
інформація як теоретичного, так і практичного характеру. Кожен мав
змогу працювати безпосередньо в програмі та виконувати завдання,
які були прописані в методичних рекомендаціях, розроблених
кафедрою обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного
аналізу.  Після успішного підсумкового контролю слухачі курсу
навчання "Ведення обліку в бюджетній установі в системі "ІС	ПРО"
отримали сертифікати користувачів базового рівня.

Христина Деркач, 
студентка 4�го курсу ОЕФ

Те, що я чую, я за бу ваю.
Те, що я ба чу, я пам'ятаю.

Те, що я роб лю, я ро зумію.
Кон фуцій

Бухгалтери керують ефективноБухгалтери керують ефективно
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Готуємо майбутнє

Cвідчення очевидця

Г А З Е Т А  Ц Е Н Т Р У  З В ’ Я  З  К І В  З  Р О  Б О  Т О  Д А  В  Ц Я  М И  Т А  С П Р И  Я Н  Н Я  П Р А  Ц Е  В Л А  Ш  Т У  В А Н  Н Ю  С Т У  Д Е  Н  Т І В

Ад ре са: м. Ки їв, пр�т Пе ре мо ги 54/1, КНЕУ, оф. 141, тел/факс: 456�06�08, тел. 456�05�66, e�mail: perspect@kneu.kiev.ua  

«ПЕРСПЕКТИВА»

Чи лю би те Ви гра тись? Ко мусь це пи тан ня мо же ви да тись див -
ним, а хтось відповість стверд но — так. По спо с терігай те уваж -
но за ма лень ки ми дітьми. Чим во ни зай няті більшість ча су? Пра -
виль но, во ни гра ють ся. Відо мий факт, що під час гри роз ви ва ють -
ся певні здібності. Гра тись лю ди на по чи нає ще в ди тинстві і про -
дов жує все жит тя.

Гра прак тич но з дав ньо го ча су є пер шо чер го вою шко лою
відтво рен ня ре аль них прак тич них си ту ацій з ціллю їх за своєння.
Істо рич но однією з цілей гри є ви роб лен ня не обхідних людських
яко с тей, на ви чок і зви чок, роз ви ток здібно с тей.

По сту по ве вхо джен ня Ук раїни в міжна род не співто ва ри с т во,
інтер націоналізація еко номічних відно син при зве ли до зро с тан ня
по пи ту на фахівців, які во лодіють про фесійни ми знан ня ми.

Орієнтація про це су нав чан ня у вищій школі на осо бистість
сту ден та та про фесіог рафічну мо дель йо го май бут ньої спеціаль -
ності ви ма гає впро ва джен ня в прак тич ну діяльність вузів більш
інтен сив них тех но логій і ме тодів. Ігрові фор ми й ме то ди підго -
тов ки фахівців еко номічної сфе ри до зво ля ють не тільки оп ти -
маль но вра хо ву ва ти про фесіог рафічні ви мо ги об ра ної сту ден та -
ми спеціаль ності, але й роз ви ва ти про фесійну ком пе тенцію.
Діло ва гра, в ос но ву якої по кла де на пев на си ту ація, містить у
собі унікальні мож ли вості для ви роб лен ня стра тегії й так ти ки
діло во го спілку ван ня і на бут тя пев них про фесійних на ви чок.

Діло ва гра є од ним із за собів мо де лю ван ня про фесійної
діяль ності, і її струк ту ра пе ред ба чає на явність пев них ком по -
нентів. 

Впер ше Центр спри ян ня пра цев ла ш ту ван ню сту дентів та ви -
пуск ників "Пер спек ти ва" про во дить діло ву гру "MADE IN
UKRAINE". Це но вий для Цен ту "Пер спек ти ва" на прям діяль ності 

Діло ва гра — ме тод по шу ку рішень в умовній проб лемній си -
ту ації. Еле мен ти діло вої гри: роз поділ за ро ля ми, зма ган ня,
особ ливі пра ви ла і т. д. Діло ва гра за сто со вується як ме тод ак -
тив но го нав чан ня її учас ників з ме тою ви роб лен ня у них на вичок
прий нят тя рішень в не стан дарт них си ту аціях, а та кож як засіб те -
с ту ван ня здібно с тей.

До фор маль ної ча с ти ни гри відно сять:
��Ме ту гри; 
��Спосіб оцінки сту пе ня до ся гнен ня ме ти; 
��Фор мальні пра ви ла гри; 
��Ме ту мо де ль о ва них підси с тем. 

До не фор маль ної ча с ти ни гри ав то ри відно сять такі еле мен -
ти:
��Учас ників гри; 
��Не фор мальні пра ви ла гри; 
��Круг діло вої гри. 

Еле мен ти діло вої гри мож на об’єдна ти в шість ос нов них
блоків:

1) ціле с пря мо ваність (для чо го про во дить ся гра);
2) об'єктив но	си ту аційний блок (що мо де лює);
3) ігро вий блок (хто грає);
4) ро ль о вий (як імітується діяльність в рам ках од но го ігро во -

го ета пу);
5) блок ре зуль татів (що до ся гається при за вер шенні);
6) те о ре тич ний блок.
Од ним з на прямів ро бо ти Цен т ру спри ян ня пра цев ла ш ту ван -

ню сту ден та та ви пуск ників "Пер спек ти ва" є нав чан ня. Цей на -
прям є клю чо вим, оскільки за без пе чує сту ден та знан ня ми та

вміння ми що до пра виль но го і як най швид шо го вхо джен ня на ри -
нок праці. З цією ме тою фахівці Цен т ру ор ганізо ву ють тренінги,
семіна ри, пре зен тації з тех но логії са мостійно го по шу ку ро бо ти,
а та кож впер ше бу де про ве де но діло ву гру під на звою "MADE IN
UKRAINE".

Місія про ек та  на прав лена на фор му ван ня у  ви пуск ників еко -
номічних спеціаль но с тей соціаль ної відповідаль ності і роз ви ток
діло вих яко с тей для ство рен ня єди ної ко ман ди на ук раїнсько му
бізнес-про сторі та за йо го ме жа ми.

Діло ва гра "MADE IN UKRAINE" 	 це си му ля тор діло вих відно -
син, який містить такі три скла дові: 

	 ро ль о ва гра; 
	 еко номічна мо дель; 
	 стра тегічний кон струк тор. 

Ос новні еле мен ти:
��В цій си му ляції пер со нал ком паній та йо го на вич ки до пе ре го -
ворів є го ло вни ми ко зи ря ми, а та кож сти му ля то ра ми еко -
номічно го жит тя в країні, де тісно пе ре пле тені осо бисті і кор по -
ра тивні інте ре си.
��Дер жа ва для до ся гнен ня своїх цілей зму ше на ба лан су ва ти між
ви мо га ми бізне су і го ло са ми елек то ра ту. Підприємцям до во -
дить ся роз ра хо ву ва ти ли ше на свої на вич ки, інтуїцію і знан ня
людської пси хо логії.
��Си му ляція дає мож ливість роз ви ва тись і вдо с ко на лю ва ти свої
соціальні на вич ки. Учас ни ки мо жуть приміря ти на се бе різні ролі,
про бу ва ти се бе у різних про фесіях, до сяг ти вірту аль ної вла ди і
ба гат ства. В цьо му тренінгу все за ле жить тільки від са мих учас -
ників.
�� Си му ляція відсіює тих учас ників, які не до стат ньо швид ко.
вчать ся на своїх і чу жих по мил ках.
��Учас ни ки своїми рішен ня ми на пря му впли ва ють на еко но мі ку
вціло му. 
��Мінімаль ний вплив ма те ма тич но го апа ра та, який відповідає за
"зовнішнє се ре до ви ще" і купівель ну спро можність на се ле ня.
��Мак си маль на взаємодія гравців між со бою, як це відбу вається
в ре аль но му діло во му світі.
��Умо ви си му ляції ба га то в чо му на бли жені до діло вих умов по -
стра дянських країн і тільки від рішен ня учас ників за ле жить, в
який бік бу дуть зміню ва тись умо ви.

За про шуємо всіх ба жа ю чих сту дентів до уча с ті у діловій грі
"MADE IN UKRAINE", яка про хо ди ти ме в червні, за більш де таль -
ною інфор мацією звер тай тесь до Цен т ру "Пер спек ти ва", кімна та
141, Цен т раль ний кор пус.

Оксана Чуб, 
керівник сектору профконсультаційної роботи

ГРА, ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВАГРА, ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОКРОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК

"Я го во рю і ствер д жую, що лю ди на, яка ба жає ста ти
ви дат ною у будь�якій справі, по вин на з ма лолітства

вправ ля тись… На при клад, хто хо че ста ти гар ним зем ле -
роб цем або будівель ни ком,  по ви нен ще в іграх об роб -

ля ти зем лю, або спо ру джу ва ти будь�які ди тячі спо ру ди".
Пла тон (427 � 347 до н. е.)

У трав ні в До нецько му національ но му
універ си теті було проведено 2�ий етап
Все ук раїнської олімпіади зі спеціаль -
ності  "При клад на ста ти с ти ка". 

У та ко му кон курсі ма ли честь взя ти
участь пред став ни ки і з на шо го універ -
си те ту, сту ден ти Фа куль те ту інфор -
маційних си с тем і тех но логій: До ро -
шен ко Пав ло, Дат чук На талія, Те ре -
щен ко Іван та Мо с ка лен ко Те тя на. А су пер ни ка ми їх бу ли
кращі сту ден ти із універ си те тів До нецька, Хар ко ва, Лу -
ганська, Оде си, Льво ва. То му мож на лиш уя ви ти якою бу ла
кон ку ренція за зван ня най к ра щих.

Зма ган ня скла да лись з трьох турів.  У пер шо му кон курсі
під гас лом "Ста ти с ти ка май бут ньо го" учас ни ки по винні бу ли
пред ста ви ти свій нав чаль ний за клад, ви ко ри с то ву ю чи ста -
ти с тичні по каз ни ки, ме то ди у не стан дарт них об ста ви нах та,
звісно, гу мор. Іван Те ре щен ко та Пав ло До ро шен ко про де -
мон стру ва ли  змон то ва ний віде офільм, де сту ден ти в май -
бут ньо му бу дуть не хо ди ти, а летіти на па ри, від чо го зал
нагородив їх ап ло ди с мен та ми і дав їм прізвись ко "київські
Карл со ни". По ве се ли ли хлопці і мініатю рою під на звою "Ро -
бо та ви пуск ників ка фе д ри ста ти с ти ки у Міжга лак тич но му
комітеті ста ти с ти ки". Все ж пер шість здо бу ли дві пред став -
ниці з Харківсько го національ но го еко номічно го універ си те -
ту Ган на Юкаль чук та Євгенія Ди кань, що по ка за ли мініатю -
ру із жит тя дівчи ни	на уки з іме нем Ста ти с ти ка.

В 2	му та 3	му ту рах бу ло уже не до жартів. Ад же учас ни -

ки бу ду ва ли в ППП MS Exсel ре г ресійні
мо делі, оціню ва ли їх за допо мо гою ста -
ти с тич них по каз ників, ви ко ну ва ли
пись мові зав дан ня з кон кур сних дис -
циплін (те орія ста ти с ти ки, еко номічна
ста ти с ти ка, ста ти с ти ка ринків, ста ти с -
тич не мо де лю ван ня та про гно зу ва ння).
Та ким чи ном був оціне ний фа хо вий
рівень підго тов ки, знан ня ме то ди ки

ста ти с тич но го аналізу та оригінальність інтер п ре тації ре зуль -
татів, вис новків.

За підра хун ка ми ре зуль татів ко ман да КНЕУ здо бу ла по чес не
дру ге місце, а пер ше за во юва ли го с по дарі олімпіади.

Але до до му, до Києва, наші олімпійці при вез ли не ли ше гра -
мо ти, дип ло ми та со ву му д рості, яку по да ру ва ли На талії Дат чук,
а й чу до вий настрій, оскільки во ни ма ли змо гу по знай о ми тись з
містом шах тарів До нецьком, з йо го виз нач ни ми істо рич ни ми та
су час ни ми місця ми. Сту ден ти бу ли у за хваті від міста, а особ ли -
во спо до ба в ся фут боль ний стадіон євро пейсько го рівня Дон -
бас-Аре на, парк ко ва них фігур на те ма ти ку "Євро	2012".

Учас ни ки дя ку ють вик ла да чам ка фе д ри ста ти с ти ки КНЕУ за
про фесійну підго тов ку та підтрим ку, особ ли во Зої Павлівні Ба -
ра ник, що су п ро во джу ва ла у поїздці, а та кож за кли ка ють по -
дальші по коління "кне увців" зав жди бра ти участь в та ких кон кур -
сах, ад же го ло вне тут не пе ре мо га, а по зи тив ний настрій,
дружність, спілку ван ня зі сту ден та ми з різних ку точків Ук раїни та
обмін досвідом, на ви чка ми в галузі ста ти с ти ки. Ад же ста ти с ти -
ка — це не ци ф ри, це жит тя…

Олімпіада для
майбутніх статистів 
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Не що дав но бу ли підбиті ос та точні
підсум ки сто сов но  "ІX Санкт-Пе -
тер бург ско го от кры то го кон кур са
им. про фес со ра В. Н. Ве ни а ми но ва
на луч шую сту ден че с кую на уч ную
кон кур сную ра бо ту по эко но ми ке,
уп рав ле нию и ин фор ма ти ке в эко -
но ми че с кой сфе ре ( с меж ду на род -
ным уча с ти ем)". Участь бра ли
сту ден ти з країн Західної Євро пи
та країн СНД, ро бо ти над си ла ли ся
трьо ма мо ва ми: російською,
англійською, фран цузь кою.

Сту ден ти Київсько го національ но го універ си те ту ім. Ва -
ди ма Ге ть ма на теж бра ли участь та бу ли відзна чені та ки ми
ви на го ро да ми:

1. Дип ло мом ІІ сту пе ня — Ко цю ба Інна Іго рів на (сту -
дент ка 5 кур су) з на уко вим керівни ком Крас но вою І. В. Те -
ма на уко вої ро бо ти " Фор му ван ня мо делі роз вит ку ук -
раїнсько го рин ку цінніх па перів: проб ле ми і пер спек ти ви"

2. Дип ло мом ІІІ сту пе ня — Шуль га Дар'я Олегівна (сту -
дент ка 4 кур су) з на уко вим керівни ком Ла зеп ка І. М. Те ма
на уко вої ро бо ти "Прин ци пи банківсько го кре ди ту ван ня"

3. Гра мо тою Кон кур сної комісії — Ко ва лен ко Мар га -
ри та Олек сандрівна (сту дент ка 3 кур су) з на уко вим
керівни ком Хо да ке вичем С. І. Те ма на уко вої ро бо ти "Влив
іно зем но го капіта лу на національ ну банківську си с те му"

Пред став лені ро бо ти ма ли не тільки на уко вий інте рес,
але й прак тич ний ха рак тер за для за сто су ван ня в еко -
номічній сфері. Роз г ля да ли ся проб лемні пи тан ня роз вит ку
еко номіки країн та про по ну ва ли ся шля хи їх вирішен ня.

Сту ден ти, які брали участь в кон курсі, під час на пи сання
своїх робіт оп ра цю ва ли ве ликі об ся ги інфор мації та зро би -
ли аналітичні звіти сто сов но своїх пи тань. При підтримці та
дво с то ронній співпраці ра зом с на уко ви ми керівни ка ми бу -
ли висвітлені шля хи вирішен ня по став ле них пи тань. 

Про ве ден ня кон курсів між на род но го кла су є ду же важ -
ли вим для на уко во го жит тя країн	учас ниць, та вод но час
для  сту дентів ви щих нав чаль них за кладів це бу ла ре аль на
мож ливість ви п ро бу ва ти свої на укові знан ня та здібності й
от ри ма ти виз нан ня на міжна род но му рівні. Для ме не це
од на з пер ших спроб участі в кон кур сах та ко го рівня. Бу ло

зроб ле но до сить ве ли ку аналітич -
ну ро бо ту з за лу чен ням ба га ть ох
дже рел інфор мації.  

Участь сту дентів в міжна род них
кон кур сах важ ли ва насампе ред
тим, що, го ту ю чись до них, сту ден -
ти підви щу ють рівень своїх знань.
Та кож, ви г рав ши де які з них, сту -
ден ти мо жуть от ри ма ти певні за -
охо чу вальні при зи, се ред яких не
рідко трап ля ють ся поїздки за кор -
дон з без ко ш тов ним нав чан ням.
Це особ ли во важ ли во для сту -

дентів, які не мо жуть собі цьо го до зво ли ти. Та кож міжна -
родні кон кур си до по ма га ють сту ден там швид ше роз кри -
тись та про яв ити  се бе. 

Зва жа ю чи на це, мож на сміли во ска за ти, що
переможених не має. Навіть як що сту дент не ви г рав
поїздку, то він от ри мав не оцінен ний досвід. Та кож, на мою
дум ку, варто бу ло б підго ту вати до таких кон курсів вик ла -
дачів, які мог ли б заціка ви ти сту дентів  до участі в них, мож -
ли во навіть за охо чу валь ни ми ба ла ми! Та на цьо му роль
вик ла да ча не по вин на закінчу ва тись. Він має підго ту ва ти
майбутніх учасників до то го, на що во ни мо жуть очіку ва ти в
май бут ньо му.

Ма теріал підго ту ва ла Мар га ри та Ко ва лен ко, 
сту дент ка 3 кур су МЕіМ

На прикінці трав ня в центрі куль ту ри та ми с -
тецтв відбу ло ся тра диційне спор тив не свя то,
при свя че не підве ден ню підсумків фізкуль тур но-
ма со вої ро бо ти в КНЕУ ім. В. Ге ть ма на  за 2010 �
2011 нав чаль ний рік.

З привітан ням до при сутніх звер ну в ся про -
рек тор з нав чаль ної ро бо ти Сергій Ва си ль о вич
Сте па нен ко. 

Зго дом до сло ва був за про ше ний го ло ва
профспілки вик ла дачів та співробітників Ми ко ла
Сте па но вич Ру ден ко. Він роз повів, які про во дять -
ся за хо ди для за лу чен ня яко мо га більшої
кількості вик ла дачів та співробітників до ре гу ляр -
них за нять з фізич ної куль ту ри, яку фінан со ву
підтрим ку от ри му ють фа куль те ти на прид бан ня
спор тив но го спо ря джен ня, та як за охо чу ють
фізоргів фа куль тетів.

На сце ну бу ли за про шені вик ла дачі та
співробітни ки	ак тивісти фізкуль тур но	ма со во го
ру ху в КНЕУ ім. В. Ге ть ма на. Во ни бу ли на го ро -
джені гра мо та ми, а фа куль те ти от ри ма ли спор -
тив не спо ря джен ня. На го ро джен ня про во ди ли:
про рек тор з нав чаль ної ро бо ти, го ло ва проф-
спілки вик ла дачів та співробітників, а та кож ди -
рек тор ФСК "Еко номіст", за слу же ний працівник
освіти, за слу же ний тре нер Ук раїни — Ана толій
Ва си ль о вич Зо тов та завіду вач ка фе д ри фізич но -
го ви хо ван ня — Юрій Ле онідо вич Со болєв.

На го ро ди от ри ма ли:
1. Пе чу ляк Віталій Пе т ро вич — до цент ка -

фе д ри ме нед ж мен ту Євро пейсько го пра ва (ЮФ)
2. Іва нов Ігор Ар кадійо вич — аси с тент ка -

фе д ри еко номіки підприємств (ФЕтаУ)
3. Агутін Ми хай ло Ми хай ло вич — стар ший

вик ла дач ка фе д ри інфор маційно го ме нед ж мен ту
(ФІСіТ)

4.  Ко роль Таїсія Во ло ди мирівна — інже -
нер	про граміст (ФІСіТ)

5. Ніко лен ко Ана толій Гри го ро вич — до -
цент ка фе д ри інфор ма ти ки (ФІСіТ)

6. Па с тер нак Андрій Лю бо ми ро вич —

стар ший вик ла дач ка фе д ри бух гал терсько го
обліку в кре дит них і бюд жет них ус та но вах та еко -
номічно го аналізу (ОЕФ)

7. По плюй ко Андрій Ми ко лай о вич — до -
цент обліку підприємницької діяль ності (ОЕФ)

8. Ки ри лен ко В'ячес лав Бо ри со вич —
стар ший вик ла дач ка фе д ри бух гал терсько го
обліку в кре дит них і бюд жет них ус та но вах та еко -
номічно го аналізу (ОЕФ)

9. Фінен ко Олек сандр Юрійо вич — аси с -
тент ка фе д ри уп равління пер со на лом та еко -
номіки праці (ФУПтаМ)

10. Бров чен ко Во ло ди мир Андрійо вич —
аси с тент ка фе д ри мар ке тин гу
(ФУПтаМ)

11. Вон берг Олек сандр
Юрійо вич — аси с тент ка фе д ри
уп равління пер со на лом та еко -
номіки праці (ФУПтаМ)

12. Ру ден ко Юрій Ми ко лай -
о вич — до цент ка фе д ри міжна -
род них фінансів (ФМЕіМ)

13. За го родній Ігор Пе т ро вич
— до цент ка фе д ри міжна род но го
ме нед ж мен ту (ФМЕіМ)

14. Ананьєв Ми ко ла Юрійо -
вич — аси с тент ка фе д ри міжна -
род них фінансів (ФМЕіМ)

15. Ди ба Ми хай ло Іва но -
вич — де кан фа куль те ту (КЕФ)

16. Хо да ке вич Сергій Іва -
но вич — за ступ ник де ка на, до цент
ка фе д ри банківської спра ви (КЕФ)

17. Осад чий Євгеній
Сергійо вич — за ступ ник де ка на, стар ший вик ла -
дач ка фе д ри ме нед ж мен ту банківської діяль ності
(КЕФ)

18. Да ни люк Євген Юрійо вич — аси с тент
ка фе д ри банківської спра ви (КЕФ)

19. Єранкін Олек сандр Олек сан д ро вич —
про фе сор ка фе д ри еко номіки аг ро про мис ло вих

фор му вань (ФЕАПК)
20. Ца рь ов Ми ко ла

Сергійо вич — до цент ка фе д -
ри обліку, аналізу та ау ди ту в
АПК (ФЕАПК)

21. Са мо х вал Сергій Пе -
т ро вич — стар ший вик ла дач
ка фе д ри обліку, аналізу та ау -
ди ту в АПК (ФЕАПК)

22. Го ло вня Ок са на
Мілентіївна — аси с тент ка -
фе д ри еко номіки аг ро про -
мис ло вих фор му вань

(ФЕАПК)
23. Са дов ник Олек сандр Во ло ди ми ро -

вич — до цент ка фе д ри еко номіки аг ро про мис -
ло вих фор му вань (ФЕАПК)

24. Хлівний Во ло ди мир Ки ри ло вич — де -
кан фа куль те ту (ФЕФ)

25. Сте цен ко Бо г дан Станісла во вич — до -
цент ка фе д ри "Фінан сові рин ки" (ФЕФ)

26. Ка лугін Бо рис Іго ро вич — аси с тент ка -
фе д ри "Фінан сові рин ки" (ФЕФ)

27. Ве рет нов Во ло ди мир Іва но вич — стар -
ший вик ла дач ка фе д ри стра ху ван ня (ФЕФ)

28. Лібіх Ксенія Олек сандрівна — стар ший
вик ла дач ка фе д ри стра ху ван ня (ФЕФ)

29. Де як Ми хай ло Юрійо вич — вик ла дач
ка фе д ри іно зем них мов (ФЕФ)

30. Су щен ко Олек сандр Ми ко лай о вич —
стар ший вик ла дач ка фе д ри фінансів (ФЕФ)

До дат ко ву на го ро ду от ри мав пе ре мо жець
турніру се ред вик ла дачів "Ша хо ва вес на" — Ве -
рет нов Во ло ди мир Іва но вич.

Підво дя чи підсум ки Спар -
такіади "Здо ров'я", яка в цьо -
му році про во ди ла ся з де ся ти
видів спор ту, мож на відзна чи -
ти, що до ос тан ньо го ви ду
зма гань то чи ла ся за пек ла бо -
роть ба і тільки ос танній вид —
лег ка ат ле ти ка, ос та точ но
виз на чив пе ре мож ця. Пер ша
ко ман да тільки на од не оч ко
ви пе ре ди ла дру гу. При зе ри
бу ли на го ро джені дип ло ма ми
та ме да ля ми відповідно го сту -
пе ня, вим пе ла ми, а ко ман да-
пе ре мо жець от ри ма ла пе -
рехідний ку бок.

Пе ре можці та при зе ри
зма гань:

3 місце 	 КЕФ
2 місце 	 ФЕАПК
1 місце 	 ФЕФ

Після на го ро джен ня всі учас ни ки зі сце ни
спу с ти ли ся до за лу та ак тив но вболіва ли за сту -
дентські ко ман ди.

У XXXVI Спар такіаді се ред сту дентів підсум ки
підво ди ти бу ло за ра но. Адже за ли ши в ся ще один
за хоп лю ю чий вид зма гань, який суттєво впли вав
на роз та шу ван ня ко манд в за галь но му заліку —
оз до ров ча гімна с ти ка. 

Гля дачі га ря че підтри му ва ли ко ман ди своїх
фа куль тетів. Ви с ту пи бу ли різно манітні і ду же
цікаві. 

Оціню ва ла ви с ту пи суддівська ко легія у складі
вик ла дачів ка фе д ри фізич но го ви хо ван ня, яку очо -
лю ва ла На талія Олек сандрівна До ма шен ко.

До ки суддівська ко легія підра хо ву ва ла оч ки,
на сцені відбу ва ли ся по ка зові ви с ту пи (оз до ров -
ча гімна с ти ка, во кал, тан цю ри с ти та черлідінг).

Після закінчен ня ви с тупів всі ко ман ди, які
зма га лись, бу ли за про шені на сце ну для на го ро -
джен ня. Зі сло вом до них звер ну лась го ло ва сту -
дентсько го проф ко му — Оль га Ана толіївна Ча ба -
нюк .

При зе ри зма гань з оз до ров чої гімна с ти ки бу -
ли на го ро джені дип ло ма ми, а пе ре мо жець зма -
гань от ри мав пе рехідний ку бок і ма теріаль не за -
охо чен ня від сту дентсько го проф ко му.

Вик ла дачі Гай дук Оль га Во ло ди мирівна та
Мар ти нюк Ок са на Ана толіївна підго ту ва ли ко -
ман ду, яка посіла третє місце — ФЕтаУ. Дру ге
місце посіла ко ман да ФМЕіМ, яку підго ту ва ла Пу -
чініна Люд ми ла Фе дорівна. А пе ре мож цем зма -
гань ста ла ко ман да ФЕФ, яку підго ту ва ла Івча то -
ва Те тя на Віталіївна.

В ком плексній XXXVI Спар такіаді се ред сту -
дентів, яка скла да лась з се ми видів спор ту,
відповідні на го ро ди от ри ма ли:

3 місце 	 ФІСіТ
2 місце 	 КЕФ
1 місце 	 ФМЕіМ
Ор ганізаційний комітет вдяч ний за підтрим ку

цьо го за хо ду проф ко му вик ла дачів та
співробітників, проф ко му сту дентів та аспірантів,
а та кож ди рекції ФСК "Еко номіст".

В. П. Ба цу нов, 
старший вик ла дач 

ка фе д ри фізви хо ван ня 

СпортивніСпортивні
підсумки рокупідсумки року

Це кру то

Сту ден ти КНЕУ Сту ден ти КНЕУ 
дип ло ман ти дип ло ман ти 

міжна род но го кон кур суміжна род но го кон кур су
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Гор та ю чи сторінки історії рідної дер жа ви, я
усвідом люю ве лич сво го на ро ду. Скільки йо му
до ве лось ви с т раж да ти, скільки пе ре жи ти… які
тільки ви п ро бу ван ня не ви па да ли на до лю ук -
раїнців. На мою дум ку, справді мо гут ня дер жа ва
на ро джується ли ше тоді, ко ли віка ми ви бо рює
своє пра во на існу ван ня. Ба га то всьо го бу ло в
нашій історії і радісного, і трагічно го. Жо ден на -
род не за пла тив так, як за пла ти ли ук раїнці за
свою во лю мільйо на ми синів і до чок… Ми маємо
усі підста ви пи ша ти ся тим, що Ук раїна ніко ли не
по не во лю ва ла інші на ро ди. Ве лич прой де но го
ук раїнця ми шля ху  яскраво підкрес лює по с ту лат
Лесі Ук раїнки: "Зав жди ве личніший путь на Гол -
го фу, ніж хід тріум фаль ний". Здається, сам Го с -
подь бла го сло вив цей райський край на
творчість і лю бов, а ра зом з тим — на му ки і скор -
бо ти. Але вар то за ува жи ти, що страж дан ня й го -
ре очи ща ють від бру ду, суєти й гріха…

Ук раїна по ста ла з руїн і сміли во ру хається впе ред, до ла -
ю чи труд нощі, ви п рав ля ю чи до пу щені по мил ки. Але, на
жаль, суспільство не відчу ває се бе твор цем сьо го ден ня, не
відчу ває відповідаль ності за май бутнє країни. Ми маємо
усвідо ми ти, що дер жа ва — це ко жен з нас. Вар то ска за ти,
що ко жен щод ня вкла дає свою цег лин ку, як для се бе, так і

для на ступ них по колінь. Без умов но, жод не де мо кра тич не
суспільство не мо же по хва ли ти ся лег ким і швид ким до ся -
гнен ням своєї ме ти. То му я вірю, що моя країна вий де на
пра виль ний шлях, вірю в май бутнє не за леж ної дер жа ви,
яка посіда ти ме гідне місце се ред інших євро пейських
країн, бу де ша но ва ною в усь о му світі. Ми всі маємо

об'єдна ти ся на вко ло спільної ме ти. Насамперед важ ли -
во дба ти не про те, на ко го рівня ти ся і до якої куль ту ри
до лу ча ти ся, а про свою єди ну країну, про по ро зуміння і
зла го ду на всіх її зем лях. Жод на нація світу не збу дує
для нас омріяну країну кра ще, ніж змо же мо зро би ти це
ми самі. Щод ня я де таль но вив чаю всі еко номічні та
соціальні сфе ри жит тя в Ук раїні і то му до бре ро зумію
всю складність си ту ації, але по при все я щиро вірю в
"Ук раїнський про рив". Пе ре ко на на, що патріот не той,
хто вміє ви го ло шу ва ти пишні фра зи, а той, хто своєю
що ден ною пра цею мно жить ба гат ство рідної землі,
при кра шає, пе ре бу до вує свою рідну Батьківщи ну.

Свідомість ук раїнців постійно змінюється, і здо бут ки
наші ро с туть. І це до дає всім віри й надії на те, що до ля
на ро ду змінить ся на кра ще. 

Я ро зумію, що май бутнє твоє, Ук раїно, в ру ках мо го
по коління. Пе ре ко на на, що всі труд нощі ми по до лаємо
зав дя ки своїй без межній лю бові до те бе. В май бут ньо -
му більшість з нас не втра тить своєї стеж ки в житті, не

згу бить своїх пе ре ко нань і ви ро с те гідни ми людь ми. То му
відро диш ся ти, на ша сон це сяй на, роз пра виш плечі, за сяєш
се ред інших дер жав своєю без до ганністю і ве лич чю. 

Ми віри мо в пре крас не май бутнє твоє, Ук раїно! 

Оль га Кри во руч ко, сту дент ка 1 кур су ФЕтаУ

Я вірю в майбутнє твоє, Україно!

Вітаємо Ювілеї

Ювіляри червня

Величенко Віталій Миколайович, охоронець служби охорони;
Гайдабура Євгенія Пантелеймонівна, прибиральниця господарського відділу корпусу №7;
Іванченко Валентин Васильович, старший викладач кафедри педагогіки та психології;
Колесник Ганна Левківна, прибиральниця господарського відділу корпусу №3;
Малінко Олена Григорівна, старший викладач іноземних мов ФУПтаМ;
Новак Анатолій Петрович, старший викладач кафедри економіки підприємств;
Павліковський Анатолій Миколайович, професор кафедри фінансів підприємств;
Паламарчук Ніна Миколаївна, прибиральниця господарського відділу корпусу №1;
Панчук Володимир Майович, завідувач лабораторії відділу ТЗНП Навчального центру;
Папченко Володимир Степанович, сантехнік 1	ої категорії відділу ТЗНП Навчального центру;
Присухін Сергій Іванович, доцент кафедри філософії;
Пташинська Катерина Федосіївна, прибиральниця господарського відділу корпусу №2;
Соколовський Антон Теодорович, доцент кафедри менеджменту;
Тітова Валентина Михайлівна, доцент, директор Науково	освітнього центру "Інтенсив";
Чорнощоков Олександр Георгійович, старший викладач кафедри фізичного виховання;
Шемет Тетяна Станіславівна, доцент кафедри банківської справи

Сонячні краплини літа
По здо ров ляємо з ювілеєм завіду -

ва ча ка фе д ри обліку підприємницької
діяль ності, док то ра еко номічних на ук,
про фе со ра  Бон да ря Ми ко лу Іва но ви -
ча та ба жаємо йо му міцно го здо ров'я,
ве ли ко го сімей но го і осо би с то го ща с -
тя, дов гих років жит тя, до стат ку і бла -
го по луч чя, успіхів в ро боті.

Вітаємо з ро ка ми, що завіта ли
Сьо годні у Ва ше жит тя!
Їх всьо го со рок ми на ра ху ва ли,
А зи чи мо до жи ти у щасті до ста,
Тво ри ти й ви сот но вих до ся га ти,
Міцніє хай си ла, квітує кра са,
Щоб всьо го най к ра що го в світі за -
зна ти!
Здо ров'я! Лю бові! До стат ку! До -
бра!

Ко лек тив ка фе д ри обліку
підприємницької діяль ності

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè !Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè !

У червні  відзна чає свій ювілей Ва лен тин Ва си ль о вич Іван чен ко, стар ший вик ла дач ка фе д ри
пе да гогіки та пси хо логії.

У 1985 році він закінчив Київський дер жав ний універ си тет  ім. Т. Г. Шев чен ка за
спеціальністю "Історія". Йо му бу ло при своєно кваліфікацію істо ри ка, вик ла да ча історії та
суспільствоз нав ства.

Про тя гом 1985	1998 років пра цю вав вчи те лем
історії, пра во знав ства, філо софії, ети ки в се редніх
шко лах м. Києва, з 1998 по 2005 ро ки — в гімназії №153
ім. О. С. Пушкіна.

За на по лег ли ву пра цю має ви щу ка те горію вчи те ля,
на го ро дже ний По чес ною гра мо тою Міністер ства
освіти Ук раїни.

У на шо му універ си теті Ва лен тин Ва си ль о вич пра -
цює з 2006 ро ку.

Ще з часів ро бо ти на ка федрі за сумісниц твом ми
знаємо йо го як ви со ко к валіфіко ва но го пе да го га. І
підтвер д жень цьо му чи ма ло: успішна ба га торічна ро -
бо та в си с темі се ред ньої освіти, про що свідчать по зи -
тивні спо га ди ко лег та учнів; за вер шен ня ро бо ти над
кан ди датською ди сер тацією, яка при свя че на
досліджен ню проб лем мо раль ності та ду хов ності осо -
би с тості; всебічна еру до ваність та кмітливість і ба га то
інших чес нот.

Ко ли ж він став на шим штат ним вик ла да чем, ми не
ли ше впев ни ли ся у ви щез га да но му, але й пізна ли йо го
як ви со ко мо раль ну та ду хов ну лю ди ну, зро зумівши, що
те му ди сер тації об ра но не ви пад ко во. Він відкри в ся
для нас як ду ша ком панії і чо ловік, яко му вда ють ся ви -
шу кані комплімен ти.

Ва лен тин Ва си ль о вич ве де про дук тив ну вик ла дацьку та на -
уко во-дослідну ро бо ту, во лодіє пе да гогічною май стерністю, на
ви со ко му на уко во	ме то дич но му рівні чи тає лекції, про во дить
прак тичні за нят тя з дис ципліни "Пси хо логія та пе да гогіка", є
співа в то ром нав чаль них посібників.

На базі шкіл, ліцеїв м. Києва він очо лює пе да гогічну прак ти -
ку сту дентів, має 19 на уко вих та нав чаль но	ме то дич них праць.

Діапа зон йо го за хоп лень і гли бо ка обізнаність у різних сфе рах жит тя відо бра жа ють ши ро ту
інте ресів осо би с тості і щи ро вра жа ють.

Ча с то пе ред по чат ком куль тур но	ма со вих за ходів на ка федрі більшість вик ла дачів з надією
за пи ту ють один од но го: "А Ва лен тин Ва си ль о вич сьо годні бу де?" А при ви ник ненні про фесійних
ди с кусій на істо рич ну те ма ти ку до сить ча с то лу нає: "Потрібно бу де за пи та ти у Ва лен ти на Ва си -
ль о ви ча…" І це, оче вид но, не ви пад ко во.

Не менш ча с то в ко ри дорі біля стен ду з фо то графіями вик ла дачів ка фе д ри мож на по чу ти
діало ги сту дентів:

— О, а це хто?
— Це Ва лен тин Ва си ль о вич, наш вик ла дач пси хо логії!
— Щось він якийсь су во рий…
— Та що ти, —  це він про сто серйоз ний! Він ду же клас ний, —  ціка во роз повідає, вміє за охо ти ти. 
Схо жих діалогів не пе ре ра ху ва ти. Ба га то схваль них відгуків і в ме режі Інтер нет. Ви пад кові ж

зустрічі з ко лишніми уч ня ми та сту ден та ми є ду же теп ли ми та не ви му ше ни ми. Ва лен тин Ва си -
ль о вич ча с то навіть обіймає їх, а очі по чи на ють тро хи по бли с ку ва ти від емоцій, що пе ре по вню -
ють.

Так, це все наш Ва лен тин Ва си ль о вич!
Многіє літа Вам, ша нов ний наш ювіляр! Не хай до ля по да рує ще ба га то твор чих сил і за думів.
Хай бу дуть бла го сло венні всі Ваші по чи нан ня і здійснять ся най за повітніші мрії.
Хай Віра, Надія, Лю бов зав жди су п ро во джу ють Вас і на ди ха ють на нові звер шен ня, до по ма -

га ють збе рег ти мо лодість душі, енергію та оп тимізм.
Хай ща с тить Вам у житті, ро боті, спілку ванні з ко ле га ми та сту ден та ми.
Ба жаємо міцно го здо ров'я, ща с тя, успіхів і твор чо го натхнен ня у по дальшій на уко -

во	дослідній та пе да гогічній ро боті. Не хай рідні зав жди от очу ють Вас лю бов'ю та ро зумінням, а
ко ле ги — по ва гою.

Зи чи мо ще ба га то	ба га то років ціка во го жит тя.

З по ва гою,  ко лек тив ка фе д ри пе да гогіки та пси хо логії

Від щи ро го сер ця вітаємо!Від щи ро го сер ця вітаємо!
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Прекрасне не потребує доказів 
ВОЛЬТЕР

(Закінчення. Початок у № 12	14)
Як ба чи мо, на цьо му найбільшо му відрізку

ос тан ньо го шля ху Та ра са Шев чен ка до
вічно го спо кою бу ла Ук раїна, йо го
Батьківщи на. Та країна, де він на ро ди в ся,
од ра зу по пав ши до га неб но го кріпац тва, та
са ма, в якій після де ся тирічно го за слан ня у
вис наж ливі орен бурзькі сте пи йо му бу ло за -
бо ро не но жи ти, та Бо гом бла го сло вен на Ук -
раїна, яку він так щи ро лю бив "і во вре мя лю -
те за неї й ду шу по ло жив". По даль шу оповідь
про жа лоб ну про цесію за вер ши мо де я ки ми
по дро би ця ми зустрічей у містах Орлі, Кро -
левці, Ба ту рині, Ніжині та пе ред са мим
Києвом. 

Про пер ше місто за ли шив пись мо ве
свідчен ня Олек сандр Ла за ревський: "Про во -
ди тіла Шев чен ка при пе реїзді че рез Орел
бу ли особ ли во уро чисті. По пе ре ду до мо ви -
ни йшли свя ще нос лу жи телі, співа ю чи "Хри с -
тос вос крес", за ни ми йшов військо вий ор -
кестр Ка м чатсько го піхот но го пол ку, на гра -
ю чи ма ло російські мо ти ви. Про цесію за ми -
ка ли гімна зи с ти Ор ловської гімназії на чолі зі
своїм на чаль ст вом " (Ки ев ская ста ри на № 2,
1898). Про пе реїзд че рез Орел є та кож спо -
га ди Та ра со во го при яте ля Євге на Якушкіна,
російсько го ет но г ра фа й гро мадсько го
діяча, си на де ка б ри с та Іва на Якушкіна. За
спо га да ми Ми ко ли Біло зерсько го, ук -
раїнсько го фоль к ло ри с та і ет но г ра фа, що він
чув від різних лю дей, в Орлі пол ко вий ор -
кестр грав по хо рон ний марш, ском по но ва -
ний ка пель мей сте ром із пісні "Ой не хо ди,
Гри цю, та й на ве чор ниці". 

Над то сум ною бу ла зустріч про цесії з жи -
те ля ми Кро лев ця, ад же ба га то хто з них
пам'ятав, як півто ра ро ку то му Та рас був у
Кро левці, за мов ляв тут весільні руш ни ки, го -
ту ю чись за ру чи тись із Ли ке рою По лу смак.
Те пер ті руш ни ки бу ли по кла дені на віко йо го
до мо ви ни. До мо ви на но чу ва ла в са дибі свя -
ще ни ка Пе т ра Огієвсько го, зна но го на
Чернігівщині пись мен ни ка і ет но г ра фа. 

Найбільш по ка зо вою бу ла зустріч на Ба ту -

ринській землі. Кра ще на ве с ти сло ва оче -
вид ця Ми ки ти Ря бен ка: "До Ба ту ри на ми ру -
ши ли на світан ку дво ма підво да ми. По шля ху
вже йшов за сму че ний на род. Ішли пішки, їха -
ли на воз ах і вер хи. Мо лоді й старі. Де які вез -
ли й своїх діто чок. Опівдні весь шлях від цен -
т ру Ба ту ри на аж до по ля в на прям ку Бор з ни
за хряс на ро дом. Лю ди сто я ли по обид ва бо -
ки з ко ро г ва ми, ста ри ми ко зацьки ми пра по -
ра ми, вінка ми й квіта ми. Тут бу ли лю ди з
різних міст і сіл: Бах ма ча, Ко но то па, Ко ро па,
Но вих Млинів, Ми ше че нок, Попівки, Ги ряв ки
і ба га ть ох інших. О третій го дині в церкві
задзво ни ли, лю ди за во ру ши ли ся, на бли зи -
ли ся до шля ху, познімав ши шап ки, стих ли…
Лю ди об сту пи ли Та ра со ву тру ну, ки да ли
вінки, хре с ти ли ся, підніма ли вго ру ма лих
дітей, підхо ди ли й цілу ва ли чер во ну ки тай ку,
пла ка ли. Один ви со кий си вий коб зар, звер -
та ю чись до Та ра са, го ло сно заспівав під
аком па не мент своєї бан ду ри: "Ус тань, наш
Та ра се, рідний бать ку!" У людсько му ри данні
по то ну ла пісня.

На ступ ною зу пин кою, де бу ла звер ше на
па на хи да, був Ніжин. Ще при в'їзді в місто
бу ла ор ганізо ва на особ ли во уро чи с та
зустріч із пред став ни ка ми інтелігенції:
ремісни ка ми з роз гор ну ти ми ко ро г ва ми та
це хо ви ми зна ка ми, сту ден та ми Ліцею кня зя
Без бо родь ка та  гімна зи с та ми. Колісни ця з
до мо ви ною по Мо с ковській ву лиці (те пер
вул. Та ра са Шев чен ка) при бу ла до Пре об ра -
женської цер к ви і бу ла при кра ше на вінка ми:
ла в ро вим — Пе тер бурзьким і мир то вим —
Ор ловським. Шо с то го трав ня 1861 ро ку про -
цесія на бли зи ла ся до ок раїни Києва —
Микільської слобідки. Га зе та "Рус ский ин ва -
лид" так опи су ва ла події цьо го дня: "За де -
сять кроків від Микільсько го сільсько го ба за -
ру сум ну колісни цю зу пи ни ли і бу ли ви го ло -
шені чо ти ри про мо ви на російській, ма ло -
руській, польській і сербській мо вах". Сю ди
ж при бу ли рідні бра ти небіжчи ка Йо сип і Ми -
ки та, се с т ра Яри на, тро юрідний брат Вар фо -
ломій та інші ро дичі. Найрідніші бра ти й се с -

т ра не бу ли на по хо ро нах Та ра са  в Пе -
тер бурзі, бо не ма ли коштів на та ку да -
ле ку поїздку. Тим ча сом до місця зу -
пин ки про цесії при бу ва ло все більше
мо ло дих лю дей, в ос нов но му це бу ли
сту ден ти універ си те ту Св. Во ло ди ми -
ра. Коні бу ли ви п ря жені, на їх місце
впряг ли ся мо лоді лю ди. Во ни ма ли
надію по ста ви ти до мо ви ну в універ си -
тетській церкві. Та навіть мер т во го Та -
ра са вла да по бо я ла ся впу с ти ти до
хра му на уки.

Ве чоріло і по над во да ми Дніпра, на
йо го бе ре гах та на Лан цю го во му мо с ту
роз по ча в ся мо гутній стихійний спів
"Вічної пам'яті". Йо го відгук про лу нав
на Київських го рах, а в Лаврі зад зво ни -
ли на вечірню. Так вос таннє Київ
зустрічав сво го Ве ли ко го си на. Вістка
про те, що до Києва при вез ли до мо ви -
ну з тілом по ета Шев чен ка, який
раніше був кріпа ком і бо ро в ся за во лю
на ро ду, ви ве ла на ву лиці ти сячі ки ян і
жи телів ближніх і да ле ких сіл та місте -
чок. Всі бла го говійно мо ли ли ся за
"Бать ка Та ра са". А де хо ро ни ти, рішен -
ня ос та точ но го не бу ло, хоч про по -
зицій бу ло чи ма ло, ад же на цю те му
між Та ра со ви ми дру зя ми в Пе тер бурзі
й Києві ве ла ся постійна пе ре пи с ка. В
той же час Вар фо ломій Шев чен ко по -
го див із ро ди ча ми місце за хо ро нен ня на горі
Ще ка ви ця, там він навіть ви ко пав мо ги лу та
за го то вив ве ли кий ду бо вий хрест ще до при -
бут тя про цесії. Бу ли й такі, що ба жа ли, щоб
му жицький по ет ле жав у Ви ду бицько му мо -
на с тирі або на Ас коль довій мо гилі. Та все
виріши лось за пев нен ням Гри горія Че с -
тахівсько го, що за пи ту вав по ми ра ю чо го, де
йо го по хо ва ти, й от ри мав відповідь: "У Ка -
неві".  До то го й жи ти Та рас пла ну вав біля
Ка не ва, на йо го про хан ня й зем лю для
будівлі ха ти бу ло об ра но. Та й сло ва "За -
повіту" ще раз бу ли зга дані й взяті до ува ги.
От же рішен ня бу ло прий ня то ос та точ но —
Канів. Те пер ос нов ний тя гар тур бот взяв на
се бе най гра мотніший із най ближ чих ро ди-
чів — Вар фо ломій, який був для небіжчи ка
на зва ним бра том. А по ки що ор ганіза то ри
опіку ва лись по шу ком місця, де мог ла б пе -
ре но чу ва ти до мо ви на. За пра во слав ною
тра дицією це ма ла бу ти цер к ва. Оскільки
вла да не ба жа ла, щоб про цесія за глиб лю ва -
лась у місто, то най ближ чою ви я ви лась цер -
к ва Різдва Хри с то во го на По штовій площі. На
той час бла го чин ним По дольських цер ков
був про тоієрей Пе т ро Ле бе дин цев, зем ляк
Та ра са Шев чен ка із сусідньо го се ла Зе ле на
Дібро ва. Во ни бу ли знай омі ще з юнацьких
років. До ньо го й звер ну в ся Вар фо ломій з
про хан ням за ве с ти до мо ви ну в цер к ву на ніч.
Але от ри мав відмо ву. Те пер бу ла надія на
Ми т ро по ли та  Київсько го Ар сенія,  який
відповів: "З мо го бо ку пе ре шкод не ма", але
по ра див їха ти за до зво лом до ге не рал	гу -
бер на то ра І. Ва силь чи ко ва. "Ста ло ся, не хай
вне суть до цер к ви. Хай бу де так", — це був
дозвіл.

Зран ку на дру гий день біля цер к ви Різдва
Хри с то во го по ча ли зби ра ти ся лю ди. У ба га -
ть ох пе ре хо жих бу ло пи тан ня: "Ко го ма ють
хо ро ни ти?" Лю ди відповіда ли: "Му жи ка, але
чин на ньо му ге не ральський…" Біля цер к ви
з'яви ла ся поліція й кінні жан дар ми. Біля до -

мо ви ни був зроб ле ний єди ний фо тознімок із
ро ди ча ми й дру зя ми покійно го. З цьо го
знімка гу цульський ху дож ник Осип Ку ри лас
на пи сав кар ти ну: "Відпра ва по Т. Шев чен кові
в церкві Різдва на По долі". Во на при зна ча ла -
ся як ілю с т рація до кни ги "Історія Ук раїни-
Ру си" Ми ко ли Ар ка са. Те пер зна хо дить ся в
му зеї Іва на Гон ча ра. Як свідчив про тоієрей
Пе т ро Ле бе дин цев, на Подільських ву ли цях і
ближніх Київських го рах зібра ло ся стільки
лю дей, як це бу ває щорічно 15 лип ня — під
час Во ло ди мирсько го Хрес но го хо ду. О чет -
вертій го дині після по луд ня бу ла відправ ле -
на па на хи да, під час якої співа ли сту ден ти
Ду хов ної ака демії та учні Ду хов ної семінарії.
Про цесія на пра ви лась до Лан цю го во го мо с -
ту, де її че кав па ро плав "Кре мен чук", який
9	го трав ня при був до Ка не ва.

До мо ви ну по вез ли по над Дніпром до Ус -
пенсько го со бо ру. По путі прой шли уро чи ще
Мо на с ти ри ще, де ко лись був мо на с тир, і там
бу ли по хо вані три ко зацькі ге ть ма ни: Підко -
ва, Киш ка і Шах. Після дво ден но го пе ре бу -
ван ня до мо ви ни в со борі бу ла відправ ле на
па на хи да, після якої Гнат Мац ке вич ска зав
про щаль не сло во: "Ти, бра те наш у Христі
Та ра се, на сто я щий ук раїнський Бать ко сво -
го ук раїнсько го лю ду, ти пер ший за сту пи в ся
за рідне сло во ук раїнсько го на ро ду, в сол -
датській ши нелі, у тяжкій не волі, да ле ко на
чу жині не пе ре ста вав боліти сер цем за люд
свій і йо го сло во. Мир тобі, Та ра се!"  І за -
пряг ли ся лю ди в ко зацький віз, і по вез ли діти
сво го бать ка до йо го до му, до Чер не чої го ри.
По пе ре ду про цесії не сли ве лич ний пор т рет
Коб за ря, а дівча та ла ма ли гілля та всте ля ли
зе ле ним ки ли мом ос тан ню до ро гу. Го ра з
тих пір ста ла на зи ва ти ся Та ра со вою.

Так ска зав ук раїнський на род, і ска зав на
віки віків!

Бо рис Сам бор,
член клу бу "До ро га ми до пре крас но го", 

співробітник КІНГу 1980 � 1983 років.

22 травня — День пам’яті Великого Кобзаря

ОСТАННiЙ ШЛЯХ ТАРАСА В УКРАЇНУ
“Привітай же, моя ненько, моя Україно...”

Т. Шевченко


