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СВЯТО

На початку травня в Центрі культури і
мистецтв університету відбулися урочисті збори
ветеранів війни, праці та військової служби,
присвячені 65�й річниці Перемоги Радянського
народу у   Великій Вітчизняній війні
(1941�1945 років).

На збо ри бу ли за про ше ні спів ро бі т ни ки та сту де нт сь ка мо лодь
уні вер си те ту.

У по че с ній пре зи дії:
�� про ре к тор з на у ко во� пе да го гі ч ної ро бо ти, про -

фе сор Т.Є . О бо лен сь ка;
��го ло ва проф ко му М.С. Ру де н ко;
��на ча ль ник від ді лу на вча ль но го центру уні вер си -

те ту, пі лот – ви ни щу вач в ро ки Ве ли кої Ві т чи з ня ної
вій ни, пол ко в ник у від ста в ці А.Д. Жда но вич;

�� уча с ник па ра ду Пе ре мо ги в че р в ні 1945 ро ку в
мі с ті Мо с к ва, пол ко в ник у від ста в ці, про фесор
Я.А . Ти та ре н ко;

�� уча с ник бо йо вих дій Ве ли кої Ві т чи з ня ної вій ни,
про фе сор С.Я. Ого ро д ник;

��бо йо ва ме ди ч на се с т ра в ро ки Ве ли кої Ві т чи з ня -
ної вій ни, до цент ка фе д ри по літ еко но мії О.К. Ба ба є -
ва;

��го ло ва ве те ран сь кої ор га ні за ції, пол ко в ник у від -
ста в ці В.М. Ма р ти нюк. 

З ві та ль ним сло вом до ве те ра нів від ре к то ра ту зве -
р ну лась про ре к тор з на у ко во� пе да го гі ч ної ро бо ти,
про фе сор Т.Є . О бо лен сь ка.

Уро чи с ту ча с ти ну збо рів до по від дю про до в жив  го -
ло ва ве те ран сь кої ор га ні за ції КНЕУ В.М.Ма р ти нюк. Він
на го ло сив, що Ве ли ка Ві т чи з ня на вій на, яка роз по ча ла -
ся 22 че р в ня 1941 ро ку, бу ла свя щен ною і все на ро д -
но ю. Укра ї на опи ни ла ся в епі це н т рі гі га нт сь кої би т ви.
Не ви мо в но тя ж ких втрат за знав укра ї н сь кий на род у
цій стра ш ній вій ні. Во єн не ли хо літ тя роз ме ло,  по ні ве -
чи ло  та  роз то п та ло мі ль йо ни люд сь ких доль.

За ро ки Ве ли кої Ві т чи з ня ної вій ни з 7 мі ль йо нів лю дей, які пішли на фронт
від Укра ї ни, по ло ви на за ги ну ла. 

На оку по ва ній фа ши с та ми те ри то рії за ги ну ло по над 5 млн. 265 тис. ми р -
но го на се лен ня та вій сь ко во по ло не них.

За му ж ність та ге ро їзм 2,5 млн. укра ї н ців бу ли на го ро дже ні ор де на ми та
ме да ля ми Ра дян сь ко го Со ю зу.

2072 на ших спів ві т чи з ни ків удо сто є ні зван ня Ге роя Ра дян сь ко го Со ю зу,

три дця ти двом при своє но це зван ня дві чі, а від ва ж но му пі ло ту із мі с та Шо с -
т ка Іва ну Ми ко ла йо ви чу Ко же ду бу – три чі.

Се р йо з ні і тя ж кі  ви про бу ван ня ви па ли на до лю на шо го на вча ль но го за -
кла ду, в той час Фі нан со во� еко но мі ч но го ін сти ту ту.

Бли зь ко 400 ви кла да чів, спів ро бі т ни ків та сту де н тів на шо го ВНЗ пі ш ли до -
б ро во ль ця ми на фронт.

Два уча с ни ки бо йо вих дій Ве ли кої Ві т чи з ня ної вій ни і сьо го дні пра цю ють в
уні вер си те ті. Це про фе сор С.Я . О го ро д ник та ке рі в ник від ді лу на вча ль но го
центру уні вер си те ту А. Д . Ж да но вич. 

Збо ри при ві та ли:
��від проф ко му – го ло ва проф ко му М.С. Ру де н ко;

��від сту де нт сь кої мо ло ді – го -
ло ва проф ко му сту де н тів Оль га
Ча ба нюк.

На збо рах ви сту пи ли:
��уча с ник бо йо вих дій у Ве ли -

кій Ві т чи з ня ній вій ні – про фе сор
Д.М. Ко ло ти ло;

��уча с ник бо йо вих дій у Ве ли -
кій Ві т чи з ня ній вій ні – О. К. Ба -
ба є ва;

��ве те ран ви щої осві ти Г.І . Ма -
ля ре н ко. 

Бу ло за чи та но на каз ре к то ра та по ста но ву проф ко му уні вер си те ту про ма -
те рі а ль ну до по мо гу.

За ве р ши ли ся уро чи с ті збо ри при свя че ні 65�й рі ч ни ці Ве ли кої Пе ре мо ги
свя т ко вим кон це р том, який на шим ве те ра нам по да ру вав Центр куль ту ри і
ми с тецтв КНЕ У.  

Ра да ве те ра нів уні вер си те ту.

Па м’я т ні уро чи с то с ті до 65�річниці Великої Перемоги

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.

Прийміть щи рі вітання

з Днем Кон сти туції Ук раїни!
Ва го мим  вне ском у зро с танні, зміцненні, роз бу дові та по -

си ленні ролі й ав то ри те ту у світо во му співто ва ристві на -
шої дер жа ви є ва ша не лег ка пра ця. 

З найкращими побажаннями но вих до ся гнень, твор чо го
натхнен ня, му д рих і резуль та тив них кроків на бла го на шої
країни. Міцно го вам здо ров’я, ща с тя, ду хов ної си ли у вашій
складній справі.

Ректор Анатолій ПАВЛЕНКО.

28 червня —
ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ
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ТВОЯ КАР’ЄРА

День кар’єри — крок
до майбутнього успіху

По шук ро бо ти, осо б ли во пер шої, за да ча скла д на.
А хто з те пе рі ш ніх ви пу с к ни ків не мріє про вда лий
по ча ток ка р’є ри? Для то го щоб до по мо г ти сво їм
ви хо ва н цям пе ре бо ро ти всі ля кі сум ні ви, 27 квітня в
Ки їв сь ко му на ці о на ль но му уні вер си те ті іме ні Ва ди -
ма Ге ть ма на прой ш ла яр ма р ка ва ка н сій «День ка -

р’є ри�2010» . Ор га ні за то ром ці єї ак ції, яка про во дить ся в КНЕУ вже
сьомий рік по спіль, ви сту пив Центр зв’я з ків з ро бо то да в ця ми та
спри ян ня пра це вла ш ту ван ню сту де н тів «Пе р с пе к ти ва».

Зна чи мість «Дня ка р’є ри» під тве р див ре к тор уні вер си те ту,
академік А. Ф . Па в ле н ко. Ана то лій Фе до ро вич у своє му ви сту пі ви сло -
вив вдя ч ність ро бо то да в цям, які при бу ли на зу стріч зі сту де н та ми, й
наголосив що пред ста в ни ки ком па ній змо жуть пі ді бра ти до стой ний
пе р со нал з цьо го рі ч них ви пу с к ни ків.

Уча с ни ка ми цьо го рі ч ної яр ма р ки ва ка н сій стали: «Ernst &
Young», «Henkel», «L’OREAL», тижневик «Работа и Учеба»,
всеукраїнський журнал «Сучасна освіта», видавництво «Aviso.
Робота», журнал «Я�Перший», страхові компанії — «Провіта»,
«АІК�СТРАХУВАННЯ», АТ «Стеклоприбор», «Study.ua»,
«Microsoft»,  «GPS», «British American Toвacco»,  «Nielsen», «OVB»,
журнал «БЦ бізнес», «Шарітель», «КМЦП», а та кож ком па нії з іно -
зе м ни ми ін ве с ти ці я ми — «Nestle», «Deloitte», «Procter & Gamble»,
«KPMG», «Coca�Cola Ukraine», «Pricewaterhouse Coopers» та ін ші. 

Ця ак ція ста ла ва ж ли вою не ли ше для ви пу с к ни ків, але й для сту де -
н тів ін ших ку р сів, які мо г ли ви б ра ти ком па нію для лі т ньо го ста жу ван -
ня або пе ре дди п ло м ної прак ти ки.



12 тра в ня  від іме ні КНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на по слів при ві тав ре к -

тор, ака де мік А.Ф Па в ле н ко, ра зом з
про ре к то ром з на у ко во� пе да го гі ч ної
ро бо ти, про фе со ром А. І. Смисловим,
ди ре к то ром Центру між на ро д них зв’я -

з ків К.А. Ну ж не н ко та ке рі в ни -
ком ма гі с тер сь кої про гра ми
«Є в ро пей сь ка ін те г ра ці я»,
пре зи де н том Фу н да ції спри -
ян ня Єв ро пей сь кої ін те г ра ції,
про фе со ром В.І. Чу жи ко вим.
Про тя гом зу стрі чі бу ло пред -
ста в ле но КНЕУ, йо го на пря м -
ки роз ви т ку в між на ро д ній ді -

я ль но с ті та осо б ли во с ті ма гі с -
тер сь кої про гра ми «Є в ро пей -
сь ка ін те г ра ці я».

У дру гій ча с ти ні ві зи ту ша но в -
них по слів від бу ли ся зу стрі чі зі
сту де н та ми та ви кла да ча ми. Пі -
с ля всту п них про мов го с тей всі

ба жа ю чі з ау ди то рії мо г ли по ста ви ти
за пи тан ня та про во ди ти від кри ті об го -
во рен ня з пи тань Єв ро і н те г ра ції та мі с -
ця Укра ї ни в цих про це сах.

Бу ло оче ви д ним, на скі ль ки слу ха чів ці -

ка ви ли та кі пи тан ня (і як би не
об ме же ність ча су, то від кри та
ле к ція мо г ла б про до в жи тись
ще на де кі ль ка го дин). Ко ри с -
ту ю чись на го дою, ре к то рат,
сту де н ти та ви кла да чі хо чуть
по дя ку ва ти ве ль ми ша но в ним
по слам за ці ка ву та змі с то в ну
зу стріч! Спо ді ва є мось, що ще
не раз во ни від ві да ють наш
уні вер си тет і в пе р с пе к ти ві на

май бу т нє бу де мо ма ти мі ц ні пар т нер сь кі
від но си ни з ви щи ми на вча ль ни ми за -
кла да ми та осві т ні ми ор га ні за ці я ми Фін -
лян дії, Фран ції та Уго р щи ни.

К. А. НУ Ж НЕ Н КО,
ди ре к тор Центру між на ро д них зв’я з ків

КНЕУ.
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Bи то ки ви кла дан ня да них
ди с ци п лін в сті нах на шо го

на вча ль но го за кла ду ся га ють
ча су йо го ство рен ня. Адже йо -
го за сно в ник та пе р ший ре к тор
М.В. До в нар� За поль сь кий був
за сно в ни ком ви кла дан ня ку р су
іс то рії на род но го го с по дар с т -
ва в Ро сій сь кій ім пе рі ї. Він ви -
дав пе р ші під ру ч ни ки з іс то рії
го с по дар с т ва та ни з ку на у ко -
вих праць з го с по дар сь кої іс то -
рії укра ї н сь ких зе мель. М.В.
До в нар� За поль сь кий пе р шим
по чав ви кла да ти курс еко но мі -
ч ної іс то рії і в на шо му ВНЗ (чи -
тав ку р си іс то рії на род но го го -
с по дар с т ва Ро сії та кра їн За хі -
д ної Єв ро пи) та зі брав у Ки їв -
сь ко му ко ме р цій но му ін сти ту ті
фа хі в ців з да ної га лу зі на у ко -
вих знань.

У 1920�х рр. бу ла ство ре на та
пра цю ва ла ка фе д ра еко но мі ч -
ної іс то рії Укра ї ни. Про те у по -
во єн ний пе рі од во на бу ла ре о -
р га ні зо ва на і курс іс то рії еко -
но мі ч них вчень чи та ли ви кла -
да чі ін ших ка федр. Але вже у
1952 р. ство рю єть ся ка фе д ра
еко но мі ч ної іс то рії та еко но мі ч -
ної гео гра фії, яку впро довж
1961–1971 рр. очо лю вав ви -
зна ч ний укра ї н сь кий вче ний� -
іс то рик, що від ро див на у ко ве
ви вчен ня про блем ві т чи з ня ної
еко но мі ч ної іс то рії, В.О. Го ло -
бу ць кий. Зго дом ка фе д ру бу ло
роз ді ле но на дві – еко но мі ч ної
гео гра фії та іс то рії на род но го
го с по дар с т ва (остан ню й очо -
лив В.О . Го ло бу ць кий). Йо го
пра ця «Е ко но мі ч на іс то рія

Укра ї н сь кої РСР» бу ла від зна -
че на дер жа в ною пре мі єю і три -
ва лий пе рі од за ли ша лась ос -
но в ною уза галь ню ю чою пра -
цею з ві т чи з ня ної еко но мі ч -
ної іс то рі ї. Але пі с ля ви хо ду
В.О. Го ло бу ць ко го на пе н сію у
1971 р. ка фе д ри знов бу ло
об’ єд на но, а у 1988 р. пе ре -
йме но ва но на ка фе д ру роз мі -
щен ня про ду к ти в них сил. Про -
те в за зна че ний пе рі од пе ре ва -
гу від да ва ли ви вчен ню еко но -
мі ч ної іс то рії (пе ре ва ж но
СРСР), а іс то рія еко но мі ч них
вчень прак ти ч но не ви кла да -
лась. Ли ше по чи на ю чи з
1990�х рр. си ту а ція по ча ла змі -
ню ва ти ся. В цей пе рі од курс іс -
то рії еко но мі ч них вчень чи та ли
ви кла да чі ка федр по лі тич ної
еко но мії, зо к ре ма до к тор еко -
но мі ч них на ук про фе сор Л.Я.
Ко р ній чук, до це н ти Г.Ю. Ки ри -
ло ва, Н.О. Ти та ре н ко та ін.

Та по ве р ні мось до су час но с -
ті. Но во ст во ре на ка фе д ра гі д -
но про до в жи ла тра ди ції по пе -
ре дніх ча сів та ак ти в но роз ро б -
ля ла і удо ско на лю ва ла на яв ну
на вча ль но� ме то ди ч ну ба зу.
Вже у пе р ші ро ки сво єї ді я ль -
но с ті її спів ро бі т ни ки ви да ли
ці лий ряд під ру ч ни ків та на вча -
ль но� ме то ди ч них по сі б ни ків з
рі з них на вча ль них ку р сів, а та -
кож со лі д ний ко р пус на у ко вих
пу б лі ка цій з про бле ма ти ки
еко но мі ч ної іс то рії та си с те ма -
ти за ції да них з іс то рії еко но мі -
ч ної ду м ки, бу ло ство ре но На у -
ко ве то ва ри с т во ім. С. По до -
лин сь ко го, яке за йма ло ся роз -

ро б кою іс то рії ві т чи з ня ної еко -
но мі ч ної ду м ки то що.

Про тя гом 2002 – 2003 рр.
при ка фе д рі бу ли від кри ті ас пі -
ра н ту ра та до к то ра н ту ра зі
спе ці аль но с ті «Е ко но мі ч на іс -
то рія та іс то рія еко но мі ч ної
ду м ки». Пе р шим до к то ра н -
том ста ла до цент ка фе д ри
В.М. Фе ще н ко (ни ні вже до к -
тор еко но мі ч них на ук, про -
фе сор), а пе р ши ми ас пі ра н -
та ми – ви пу с к ни ки Ки їв сь ко -
го на ці о на ль но го уні вер си те -
ту ім. Т.Г. Ше в че н ка Е. А. Ба х та -
рі та О.П. Чу да ков. За де сять
ро ків іс ну ван ня ка фе д ри за хи -
ще но 10 ка н ди дат сь ких та 3
до к тор сь кі ди се р та ці ї.

У 2005 р. ко ле к ти вом ка фе д -
ри бу ло ство ре но (впе р ше в
Укра ї ні) ін те г ро ва ний курс,
який по єд нав дві на вча ль ні ди -
с ци п лі ни – еко но мі ч ну іс то рію
та іс то рію еко но мі ч ної ду м ки,
що до зво ли ло фо р му ва ти у
май бу т ніх еко но мі с тів ці лі с не
уяв лен ня про го с по дар сь ку
сфе ру жит тя за га лом (в її те о -
ре ти ч но му й прак ти ч но му ви -
мі рах) і од ра зу ж ви су ну ло наш
уні вер си тет на пе ре до ві по зи -
ції в сфе рі ви кла дан ня й ви -
вчен ня іс то рії го с по дар сь кої
сфе ри жит тя люд сь кої ци ві лі -
за ці ї. У 2006 р. бу ло ви да но
пе р ший ві т чи з ня ний під ру ч ник
з ку р су «І с то рія еко но мі ки та
еко но мі ч ної ду м ки», а вже в сі -
ч ні 2010 р. – дру ге ви дан ня,
пе ре ро б ле не та до по в не не.
За остан ні ро ки бу ло ство ре но
но ві ди с ци п лі ни «І н с ти ту ці о на -

ль на еко но мі ка», «Су ча с ні еко -
но мі ч ні те о рі ї» та під го то в ле но
но ву ре да к цію «І с то рії еко но -
мі ч ної ду м ки Укра ї ни» і «Е ко -
но мі ч на іс то рія Укра ї ни».
Окрім цьо го всі чле ни ка фе д ри
про до в жу ють плі д ну на у ко ву
ді я ль ність у рі з них ас пе к тах
до слі джен ня іс то рії еко но мі ки
та еко но мі ч ної ду м ки, пу б лі ку -
ють від по ві д ні стат ті та мо но -
гра фії, бе руть участь у все ук -
ра їн сь ких та між на ро д них
про фі ль них на у ко вих кон фе -
ре н ці ях. В кві т ні 2009 р. за іні -
ці а ти ви ка фе д ри в сті нах КНЕУ
від бу лась між на ро д на на у ко ва
кон фе ре н ція «Фі зи ч на еко но -
мія: ме то до ло гія, до слі джен ня
та гло ба ль на мі сія Укра ї ни», у
ро бо ті якої взя ли участь вче ні
з Ки таю, Ро сії, США, а та кож з
ін ших ВНЗ Укра ї ни. На сьо го -
дні ш ній день на ка фе д рі пра -
цю ють ви со ко ква лі фі ко ва ні
фа хі в ці� ви к ла да чі, се ред них:
3 про фе со ри, 7 до це н тів, 4
ста р ших ви кла да чів і 2 аси с те -
н ти. На вча ль но� ор га ні за цій не
за без пе чен ня здій с нює про -
фе сій ний ме не дж мент ка фе д -
ри. Тож ко ле к тив ка фе д ри
впе в не но ди вить ся у май бу т нє
і го то вий до по да ль шої, ще
більш плі д ної та на по ле г ли вої
пра ці в ім’я утве р джен ня на -
шо го уні вер си те ту, еко но мі ч -
ної на у ки та дер жа ви по за -
без пе чен ню ви со ко го рі в ня
осві ти сту де н тів.

А. І. ЧУ Т КИЙ 
ди ре к тор Му зею іс то рії КНЕУ.

ВІТАЄМО

Ка фе д рі іс то рії еко но мі ч них вчень та еко но мі ч ної  іс то рії 10 ро ків
Розвиток жодної галузі наукових знань не може
бути повноцінним без розвитку її історії. Адже
історія – це те, що накопичує і зберігає пам’ять
про минулі досягнення і помилки, а тому лише
вона створює базу для подальших звершень.
Фактично сучасність – це лише коротка мить
між минулим і майбутнім. І лише історія
здатна пов’язати обидва ці полюси людського
буття. Цілком закономірним і логічним було
видання 16 травня 2000 р. Наказу ректора КНЕУ
ім. В.Гетьмана А.Ф.Павленка (№ 210) про
створення в стінах КНЕУ кафедри історії
економічних учень та економічної історії, яка
мала здійснювати викладання навчальних
дисциплін: історія економічних учень,
економічна історія, історія економічної думки
України, економічна історія України.

ОФІЦІОЗ

Дні Єв ро пи в КНЕУ
З нагоди проведення Днів Європи в Україні на початку квітня
Делегація Європейського Союзу в Україні звернулась із запитом
до нашого університету щодо прийому двох послів країн�членів
ЄС для зустрічі зі студентами і викладачами для проведення
відкритого діалогу на тему «Євроінтеграція». Наш університет
обрали три посли: Й.В. Пан Крістер Міккелссон –
Надзвичайний і повноважний посол Фінляндії в Україні, Й.В. Пан
Андраш Баршонь – Надзвичайний і повноважний посол
Угорщини в Україні та Й.В. Пан Жак Фор – Надзвичайний і
повноважний посол Франції в Україні.

Ар гу мен то ва на відповідь Й. В. Па на Ан д ра -
ша Бар шоня, Посла Угорщини в Україні, на
одне із запитань студентів.

Виступ Посла Франції в Україні  Й. В. Пана Жака Фора.

Зустріч ректора А. Ф. Павленка та уповноважених осіб з
міжнародних зв’язків КНЕУ з Надзвичайними Послами Фінляндії
та Угорщини в Україні.

Вступне слово Посла Фінляндії  Й. В.
Пана Крістера Міккелссона.
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Сту де нт сь ка ака де мі ч на ра да (САР) ДВНЗ
«Ки їв сь кий на ці о на ль ний еко но мі ч ний уні -

вер си тет іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» є ор га ном сту -
де нт сь ко го са мо вря ду ван ня, утво ре ним за д ля

спри ян ня ство рен ню умов про зо ро с ті, че с но с ті та
від кри то с ті на вча ль но го про це су.

Ме тою ді я ль но с ті Сту де нт сь кої ака де мі ч ної ра ди уні -
вер си те ту є під ви щен ня рі в ня від по ві да ль но с ті та са мо -
ор га ні за ції сту де нт сь ко го ко ле к ти ву, ак ти в на участь сту -
де н тів у про це сах і за хо дах, спря мо ва них на під ви щен ня
яко с ті під го то в ки  фа хі в ців для на ці о на ль ної  еко но мі ки
Укра ї ни.

Ко мі сії Сту де нт сь кої ака де мі ч ної ра ди уні вер си те ту:

Ко мі сія з пи тань під ви щен ня яко с ті осві ти:
іні ці ює за хо ди, на пра в ле ні на під ви щен ня яко с ті осві ти

в уні вер си те ті та за про ва джен ня но ві т ніх осві т ніх тех но -
ло гій;

бе ре участь в ре а лі за ції про гра ми ін но ва цій но го роз ви -
т ку уні вер си те ту;

ре ко ме н дує за про ва джен ня до да т ко вих на ча ль них ку р -
сів та про грам для рі з но бі ч но го роз ви т ку сту де н тів;

роз ро б ляє та спі ль но зі сту де нт сь ким на у ко вим то ва -
ри с т вом ор га ні зо вує за хо ди на пра в ле ні на по си лен ня
сту де нт сь кої на у ки.

Ко мі сія з пи тань спів пра ці з фа ку ль те та ми
та ка фе д ра ми

в ор га ні за ції на вча ль но го про це су:
спри яє за без пе чен ню на вча ль ни ми та ме то ди ч ни ми

ма те рі а ла ми (спів пра ця з бі б лі о те кою та ка фе д ра ми уні -
вер си те ту);

ство рює умо ви для на дан ня кон су ль та цій ної до по мо ги
сту де н там пер шо го ку р су у скла дан ні ін ди ві ду а ль но го на -
вча ль но го пла ну (ви бі р ко ві ди с ци п лі ни) та че т ве р то го ку -
р су що до озна йо м лен ня з ма гі с тер сь ки ми про гра ма ми;

спів пра цює з ка фе д ра ми в ор га ні за ції, за не об хід но с ті,
кон су ль та цій для сту де н тів, які ма ють про бле ми із за сво -
єн ням пе в них ди с ци п лін.

Ко мі сія з пи тань мо ні то ри н гу за на вча ль ним
про це сом:

спри яє за без пе чен ню ко н т ро лю за ви ко нан ням сту де н -
та ми уні вер си те ту пра вил вну т рі ш ньо го роз по ря д ку, пра -
вил ко ри с ту ван ня бі б лі о те кою;

спри яє про це су ор га ні за ції та про ве ден ня іс пи тів та
апе ля цій з ме тою за без пе чен ня їх про зо ро с ті;

ви вчає до три ман ня ви кла да ча ми гра фі ку на вча ль но го
про це су та по слі до в но с ті ре а лі за ції ро бо чих про грам і на -
вча ль них пла нів.

Ко мі сія з на вча ль ної ети ки та ви хо в ної ро бо ти:
спри яє ство рен ню до б ро зи ч ли вих і пар т нер сь ких вза є -

мо від но син між сту де н та ми та ви кла да ча ми;
бе ре участь у ви рі шен ні кон ф лі к тів, що ви ни ка ють в

про це сі на вча ль ної ді я ль но с ті;
здій с нює за хо ди, на пра в ле ні на ство рен ня умов для ін -

ди ві ду а ль ної са мо ре а лі за ції та осо би с ті с но го зро с тан ня в
осві т ньо му се ре до ви щі;

ор га ні зо вує про ве ден ня кон ку р сів на кра що го сту де н та
ака де мі ч ної гру пи, кра щу ака де мі ч ну гру пу за ре зуль та та -
ми на вчан ня та ак ти в ної уча с ті в по за на в ча ль ній ді я ль но -
с ті.

ГО ЛО ВИ САР ФА КУ ЛЬ ТЕ ТІВ
ОЕФ – Ана с та сія Ви ш нев сь ка ІІ  курс, 8 гру па;
ФЕ таУ – Ок са на Га в ри ле вич ІІІ курс, 11 гру па;
КЕФ – Алі на Кий ко ІІІ курс, 8 гру па;
ФЕФ – Ми ро с лав Ка то на  IV курс, 4 гру па;
ФЕ АПК – Оле к са н д ра Кра в че н ко ІІІ  курс, 1гру па;
МЕ іМ – Єв ген Ру са ке вич ІІІ курс, 2 гру па;
ЮФ – Іри на Бой ко І курс, 10 гру па;    
ФУ П таМ – Алі на Пан чук ІІІ курс, 3 гру па;
ФІ СіТ – Лю бо мир Фе ди няк ІІІ курс, 1 гру па.

Ад ре са: м. Ки їв, Про спект пе ре мо ги 54/1
КНЕУ ім. В.Ге ть ма на. 

Ін фо р ма ція на сай ті: www.sarkneu.at.ua
Як що ви ма є те ба жан ня взя ти участь у ро бо ті САР,

зве р тай тесь в кім. 443а, ко р пус №1.

Чо ти ри мі ся ці ре те ль ної під го то в ки  і
кон фе ре н ція по ви нна бу ла ста ти ви рі -

ша ль ним ета пом до ство рен ня САР. Все
бу ло під го то в ле но, щоб зро би ти кон фе -
ре н цію яко мо га ефе к ти в ні шою, роз пла но -
ва на, бу к ва ль но, ко ж на хви ли на. За дві го -
ди ни до по ча т ку ор га ні за то ри зі бра ли ся в
кон це р т но му за лі, де на них очі ку вав пе р -
ший сюр при з … о р кестр у яко го там якраз
про хо ди ла ре пе ти ці я. Дві го ди ни до по ча -
т ку, а ще тре ба ку пу всьо го всти г ну ти: за -
ре є с т ру ва ти бли зь ко 400 осіб, вста но ви ти
про е к тор, сто ли то що, а на сце ні грає
«Польот шме ля». Че рез п’ять хви лин са -
мо вря ду ван ня і ми с те ц т во знай шли спі ль -

ну мо ву і під ме ло дії скри ки і ко н т ра ба су
де ле га ти по вто рю ва ли свої ви сту пи.  О
пе р шій по ча ли при хо ди ти пе р ші пред ста -
в ни ки від груп, яких до дру гої ста ло до -
сить ба га то, щоб від кри ти кон фе ре н ці ю.

Ще до по ча т ку ми ви рі ши ли по спі л ку ва -
ти ся зі сту де н та ми та ді з на ти ся, що во ни
очі ку ють від кон фе ре н ці ї.

Те тя на Ма зе па КЕФ: «Я очі -
кую, що САР бу де на ре ш ті
ство ре на, по ло жен ня САР
при йн я те і ця ор га ні за ція
змо же мо по ча ти ді я ти, вті лю -
ва ти на ші за ду ми та ідеї в
жит тя!»

Ан ге лі на Ні ко лай чук ФЕФ:
«Че каю, що САР змі нить роз -
клад і від мі нить нам навчання
в су бо ту. Що з’я вить ся ор га -
ні за ція, яка бу де іс ну ва ти не
тіль ки на па пе рі…»

Ксе нія Са ви сь ко ФЕФ:
«…ви рі шать ся пи тан ня сто со -
в но ро бо ти ку ра то рів, щоб ми
їх хо ча б в об лич чя зна ли…»

Сер гій Вой тов ФЕФ: «Сьо -
го д ні хо чу ді з на ти ся, що ж та ке це САР???
Бо остан ні пів то ра ти ж ні всі про ньо го го -
во рять, але ді з на ти ся щось кон к ре т не…» 

Оле к сандр Ку ле пин ЮФ: «Хо чу по чу ти
ма к си ма ль ну кі ль кість ін фо р ма ції про
САР, а та кож щоб сьо го дні ш ня кон фе ре н -
ція за ці ка ви ла і на ди х ну ла ме не на спів -
пра цю з САР!»

І ось кон фе ре н ція роз по ча ла ся. Спо ча т -
ку бу ло пре зе н то ва но по ло жен ня про сту -
де нт сь ку ака де мі ч ну ра ду, а са ме: 

Са р кі сян Ма рі не (ФЕФ) роз ка за ла про
ме ту та за вдан ня ці єї ор га ні за ції, вка за в -
ши на рі з ни цю між САР та проф ко мом, да -
лі Па в ло Тро фі мов (КЕФ) до сить де та ль но

роз по вів про стру к ту ру  САР на ма к ро та
мі к ро рі в ні, Ві к то рія Са в че н ко (ЮФ) та
Ана с та сія Сви н чук (ФЕ таУ) роз ка за ли про
ко мі сії, які бу дуть вхо ди ти до скла ду САР і
чим са ме во ни бу дуть за йма ти ся (всі ці
сту де н ти вхо дять в іні ці а ти в ну гру пу, яка і
пра цю ва ла над ство рен ням ці єї сту де нт -
сь кої ор га ні за ції). 

Як що на од ну хви ли н ку від ве с ти по гляд
від ви сту па ю чих і за зи р ну ти в очі тих, хто
си дів в за лі, мо ж на бу ло по ба чи ти на дію
(бо всі ми ві ри мо в щось хо ро ше), ске п ти -
цизм (бо нам зав жди так ба га то обі ця ють і
так ма ло ро б лять) і го ло вне не під ро б ну
за ці ка в ле ність.

Да лі по ча ло ся най ці ка ві ше…
Час на за пи тан ня дві чі по дов жу ва в ся,

то му що ба жа ю чих за пи та ти, за про по ну -
ва ти бу ло на сті ль ки ба га то,  що не мо ж ли -
во бу ло зу пи ни ти ся, і це ще раз сві д чить
про ак ту а ль ність ство рен ня сту де нт сь кої
ра ди. 

Зву ча ли та кі пи тан ня: 
Чи є САР під зві т на сту де н там, як що так

то яким чи ном це бу де про хо ди ти?
Як ство рю ва лась іні ці а ти в на гру па САР?
Чи бу де САР ма ти змо гу впли ну ти на

про гра ми з  пред ме тів?
Чо му, щоб ста ти чле ном САР, ба жа но

ма ти се ре д ній бал 4?
Які бу дуть іс ну ва ти ме ха ні з ми впли ву на

ви кла да чів, які не за хо чуть спів пра цю ва ти
з САР?

Про бле ма бі б лі о те ки та не до ста т ньо го
за без пе чен ня сту де н тів на вча ль ни ми ма -
те рі а лам? 

Та кож під ні ма ли ся пи тан ня про ді ю чу си -

с те му 50/50, про фі нан су ван ня САР, апе -
ля ції і т.д. Пи тань бу ло ду же ба га то і то му
всіх ба жа ю чих бу ло за про ше но на збо ри
САР, де во ни змо жуть ви сло ви ти ся. 

По за кін чен ню кон фе ре н ції, ми по спі л -
ку ва ли ся з най більш ак ти в ни ми уча с ни ка -
ми, щоб ді з на ти ся їх ню ду м ку про кон фе -
ре н цію і САР…

Алі на Кий ко: «Ко н фе ре н ція ви пра в да ла
мої очі ку ван ня, во на бу ла про ве де на на
до сить ви со ко му рі в ні. Зди ву ва ло не зав -
жди до б ро зи ч ли ве від но шен ня са мих сту -
де н тів до ці єї ор га ні за ції, адже все ро -
бить ся для них, щоб їм ле г ше і ці ка ві ше
бу ло вчи ти ся в уні вер си те ті. Я ду маю, САР
ви рі шить всі зло бо ден ні пи тан ня і ста не
на дій ним по мі ч ни ком і ра д ни ком сту де н -
та.» 

Оле к сандр Ка чин сь кий: «Ко н фе ре н ція
ви пра в да ла мої очі ку ван ня. Але слу ха чі
за да ва ли за ба га то без глу з дих за пи тань,
так ні би САР вже ство ре на і фу н к ці о нує
до сить три ва лий час. Кон фе ре н ція бу ла
скли ка на для ви рі шен ня про бле ми до ці -

ль но с ті ство рен ня САР, а не для об го -
во рен ня її ді я ль но с ті, бу ло ви су ну то
ба га то за ува жень що до ство рен ня
САР, але за сно в ни ки САР му ж ньо від -
сто я ли ата ку, як ре зуль тат: бі ль шість
при су т ніх на кон фе ре н ції про го ло су -
ва ли за її ство рен ня. 

Я очі кую від САР ак ти в ної ді я ль но с ті,
за хи с ту прав сту де н тів  КНЕУ у на вча -
ль но му про це сі, до по мо ги у ви рі шен ні
скла д них спі р них си ту а цій. На мою ду -
м ку, роз га лу же на сі т ка пред ста в ни ків
САР на ко ж но му фа ку ль те ту, на ко ж но -
му ку р сі та в ко ж ній гру пі до по мо же
кра ще ор га ні зу ва ти її ді я ль ність, ви рі -
ши ти про бле ми ко ж но го сту де н та. 

Не ди в ля чись на те, що уча с ни ки
кон фе ре н ції не од но зна ч но ста ви лись
до ство рен ня САР, все ж та ки в їх очах

го рі ли іс ко р ки на дії на до по мо гу у та ко му
не ле г ко му сту де нт сь ко му жит ті, осо б ли во
у сфе рі на вчан ня. 

Хо четь ся по ба жа ти по бі ль ше ен ту зі а з -
му та на тхнен ня іні ці а ти в ній гру пі САР. Я
ві рю в ус пі ш ну ді я ль ність САР, та її май бу -
т нє, і осо би с то під три мую іні ці а ти ву ство -
рен ня Сту де нт сь кої ака де мі ч ної ра ди». 

Ре зуль тат кон фе ре н ції – при йн ят тя ос -
но в них по ло жень що до ді я ль но с ті САР та
за твер джен ня іні ці а ти в ної гру пи до САР
уні вер си те ту. Що ж, за ли ша єть ся по ба жа -
ти ус пі ху САР!

Оль га КУ ЛІ ЦЬ КА,
сту де н т ка ІІІ ку р су, КЕФ.

САР Студентська

Академічна

Рада

НА СТОРОЖІ ІНТЕРЕСІВ
ТА ПРАВ СТУДЕНТА

NEWS  ПРО ВУЗ

Пе р ший крок зроб ле но
23 березня 2010  р. офіційно можна вважати днем народження Студентської
академічної ради (САР), бо саме цього дня на загальноуніверситетській
студентській конференції було ухвалено питання щодо її заснування.
Як проходила конференція, які питання порушувалися, які пропозиції

вносилися – розглянемо більш детально.

Зна йо м тесь!
Сту де нт сь ка са мо вря д на

ор га ні за ція – САР



№ 15�18 (1318�1321)

Червень  2010 5

До ве де но:
сту дент – не фле ш ка! 

Фо рум по ча в ся з до по ві дей Па в ла
Тро фі мо ва (САР) та Оле к сія Хо ху на
(Со ці а ль на слу ж ба КНЕУ), які пре зе -
н ту ва ли ре зуль та ти опи ту ван ня бі -
ль ше 6 ти сяч сту де н тів. Опи ту ван ня
по ка за ло, що:

� 50,5 % сту де н тів не вла ш то вує
гра фік на вчан ня;

�  дві тре ти ни сту де н тів – про ти
си с те ми оці ню ван ня 50/50;

� ли ше 39% ре с по н де н тів за без -
пе че ні під ру ч ни ка ми у по вній мі рі;

� бі ль ше по ло ви ни сту де н тів, як би
ма ли змо гу, об ра ли б ін ші ви бі р ко ві
ди с ци п лі ни, що сві д чить про їх ню
не ін фо р мо ва ність при ви бо рі ви бі р -
ко вих ди с ци п лін;

� бі ль ше по ло ви ни сту де н тів не
зна ють прав та обо в’я з ків ви кла да -
чів і сту де н тів, че рез що у  них ви ни -
ка ють кон ф лі к ти з ви кла да ча ми;

� 77,7% сту де н тів вва жа ють оці -
ню ван ня у на шо му уні вер си те ті не о -
б’є к ти в ним. 

� при чи на ми всту пу до КНЕУ ста ли
за ці ка в ле ність еко но мі кою (42%) та
пре сти ж ність ди п ло му (41%);

� 59% сту де н тів вва жа ють, що
отри ма ли ба жа не, 14% зро зу мі ли,
що еко но мі кою за йма ти ся не хо чуть,
а тре ти на до сі не знає, чи був вступ
до КНЕУ пра ви ль ним ви бо ром;

� сту де н ти ви зна чи ли си ль ні
сто ро ни уні вер си те ту за на сту п -
ною іє ра р хі єю: пре сти ж ний ди п лом,
ве ли ка ба за еко но мі ч ної лі те ра ту ри,
про фе сій ні ви кла да чі та роз ви не не
спор ти в не жит тя;

� най го с т рі ши ми про бле ма ми сту -
де н ти вва жа ють, що на вчан ня в
КНЕУ на ці ле не зде бі ль шо го на отри -
ман ня ба лів, то му й не на дає прак ти -
ч них на ви ків. Ча с то ле к ції є не ці ка -
ви ми, а ви кла да чам бра кує прак ти ч -
но го до сві ду. Та кож сту де н ти сту р -
бо ва ні від су т ні с тю ко р по ра ти в ної
куль ту ри, по стій ни ми змі на ми си с -
те ми оці ню ван ня без які с них змін
під хо дів до ви кла дан ня та іг но ру ван -
ням їх ньої ду м ки що до на вча ль но го
про це су.

«Га р ний ли ше той
учи тель, у яко му ще не

вмер учень»

Ві к то рія Ві к то рі в на Си ро ва т ко, го -
ло ва Со ці а ль ної слу ж би та ви кла дач
ка фе д ри пе да го гі ки та пси хо ло гії
роз по ві ла про опи ту ван ня ви кла да -
чів, ре зуль та ти яко го по ка за ли, що:

� 97% ви кла да чів вва жа ють ін но -
ва цій ні ме то ди на вчан ня ефе к ти в ни -
ми, але згі д но зі сту де нт сь кою ду м -
кою во ни рі д ко їх за сто со ву ють;

� се ред ін но ва цій них ме то дів на
за нят тях най ча с ті ше прак ти ку ють ся
ін тер ак ти в ні ле к ції, ді ло ві іг ри та
кей си;

� го ло вни ми ви мо га ми, які во ни

ста в лять до сту де н тів, є: знан ня те о -
рії, вмін ня ана лі зу ва ти та ви сло в лю -
ва ти вла с ну ду м ку, са мо стій на під -
го то в ка та ак ти в ність на се мі на рах;

� 64% вва жа ють, що оці н ка ві до -
бра жає вмін ня за сто со ву ва ти знан -
ня на прак ти ці. Як ба чи мо, ця від по -
відь су пе ре чить по пе ре дній.

� у ви кла да ць кій ді я ль но с ті се р йо -
з ни ми пе ре шко да ми є: ви тра ти ча су
на фо р ма ль но с ті, брак тех ні ч но го
за без пе чен ня, над мі р на кі ль кість
сту де н тів на од но го ви кла да ча та
від су т ність ін те ре су у пе р ших до на -
вчан ня;

� ви кла да чі фо р му лю ва ли свою мі -
сію по �рі з но му: «Ви к ла да ти», «Да ти
які с ні та все бі ч ні знан ня», «Сфо р му -
ва ти фа хо ві ком пе те н ці ї», «ми с ли -
ти»…

Яро слав Ва си льо вич Іль ніць кий,
ди ре к тор Центру пра це вла ш ту ван ня
сту де н тів «Пе р с пе к ти ва», ре зуль та -
ти опи ту ван ня ро бо то да в ців, про ве -
де но го в бе ре з ні� кві т ні 2010р. Бу ли
опи та ні ком па нії зі сфер ба н ків сь кої
спра ви, ау ди ту, фі нан сів, кон са л ти -
н гу, ре к ру ти н гу та ви ро б ни чої га лу зі. 

В бі ль шо с ті опи та них ком па ній
(75%) ча с т ка мо ло дих фа хі в ців се -
ред пра ців ни ків ста но вить 20% і ви -
ще, що сві д чить про ви со ку по тре бу
ком па ній са ме в мо ло дих спе ці а лі с -
тах. Сту де н ти� еко но мі с ти та не да в ні
ви пу с к ни ки пра цю ють пе ре ва ж но за
фа хом, про те ко жен п’я тий сту дент
опа но вує зо всім но ву спе ці а ль ність
на ро бо чо му мі с ці.

Під час опи ту ван ня ви я с ни лись
най більш ва го мі кри те рії при від бо рі
мо ло дих еко но мі с тів на ро бо ту:

1. Обо в’я з ко ві кри те рії: знан ня
іно зе м ної мо ви, осо би с ті на ви ки
(тайм� ме не дж мент, вмін ня пра цю -
ва ти в ко ман ді, ефе к ти в на ко му ні ка -
ція то що), ви со кий рі вень те о ре ти ч -
ної під го то в ки, ло гі ч не та пра г ма ти -
ч не ми с лен ня, кре а ти в ність, ба жан -
ня са мо вдо с ко на лю ва тись.

2. Ба жа ні, але не обо в’я з ко ві: на -
яв ність ро бо чо го ста жу та прак ти ч ні
про фе сій ні на ви ки.

3. Не ва ж ли ви ми є ди п лом з від -
зна кою, рі вень ма гі с т ра, ВНЗ, в яко -
му на вча в ся/єть ся пре те н дент.

На ду м ку бі з не су, ос но в ни ми про -
бле ма ми ви щої еко но мі ч ної осві ти є:
від су т ність прак ти ч них на ви ків у сту -
де н тів, роз бі ж но с ті між на вча ль ни ми
про гра ма ми ВНЗ та по тре ба ми бі з -
не су, від су т ність у сту де н тів ро зу -
мін ня ва рі а н тів пра це вла ш ту ван ня,
скла д ність спів пра ці з ВНЗ че рез
бю ро к ра тизм та не на дій ність, від су -
т ність пря мо го до сту пу бі з не су до
сту де н тів.

Аб со лю т на бі ль шість ком па ній
(85%) го то ві взя ти участь в ор га ні за -
ції на вча ль но го про це су сту де н тів� -
еко но мі с тів КНЕУ шля хом роз ро б ки
кей сів, про ве ден ня тре ні н гів та се мі -
на рів, спів пра ці з ви кла да ча ми та ін.
Про те во ни хо чуть, щоб іні ці а ти ва
йшла від уні вер си те ту і мі с ти ла кон -

к ре т ні про по зи ції з чі т ко ви зна че ни -
ми пе ре ва га ми спів пра ці. 

«При н ци пи... яв ля ють со бою не
тіль ки пра ви ло, але й ус ві до м ле -
не по чут тя» 

І. Кант

З ре зуль та тів до слі джен ня ви д но,
що сьо го дні пе ред на шим уні вер си -
те том сто ять се р йо з ні ви кли ки, які
він має по до ла ти, щоб ру ха ти ся да лі
і під тве р джу ва ти ста тус од но го з
кра щих ВНЗ Укра ї ни. По ді б но го ро -
ду ви про бо ву ван ня сто я ли пе ред ко -
ж ни ми ВНЗ, яко го сьо го дні на зи ва -
ють за ко но да в цем мо ди у ви щій
осві ті сві ту. Са ме то му, до слі ди в ши
сві то вий та ві т чи з ня ний до свід кра -
щих уні вер си те тів, ак ти ві с ти Со ці а -
ль ної слу ж би сфо р му лю ва ли ос но -
во по ло ж ні прин ци пи, які є фу н да ме -
н том ефе к ти в ної осві ти, а са ме:

Пар т нер с т во ви кла дач� сту -
дент. Суть та ко го пар т нер с т ва по -
ля гає у спі ль но му пі знан ні ідей. Ви -
кла дач вчить ся ра зом зі сту де н та ми,
але він зав жди по пе ре ду за вдя ки
своє му до сві ду.

Сво бо да ми с лен ня. Цей прин -
цип пе ред ба чає сприй нят тя, по шук
та фо р му ван ня рі з них ар гуме н то ва -
них то чок зо ру. А та кож він пе ред ба -
чає фо р му ван ня ві ль них та сві до мих
осо би с то с тей. 

Від кри тість до кри ти ки. Між ви -
кла да ча ми та сту де н та ми має бу ти
на ла го дже ний від ве р тий зво ро т ній
зв’я зок (сло ве с ний та пись мо вий)
для то го, щоб як ви кла да чі, так і сту -
де н ти ба чи ли свої по ми л ки і мо г ли
удо ско на лю ва ти свою ді я ль ність. 

Че с ність ін фо р ма ці ї. За вдан ням
на вча ль но го за кла ду є на вчи ти сту -
де н тів ре а ль но та кри ти ч но ди ви ти -
ся на все, що від бу ва єть ся до вко ла.

Ко р по ра ти в на куль ту ра. Ко жен
на вча ль ний за клад має свої цін но с ті і
пра ви ла, які за кла да ють ся в ду шу ко -
ж но го при че т но го до ньо го. На ві що?
Для ви хо ван ня сві до мих та са мо стій -
них осо би с то с тей, го то вих до спів -
пра ці в до ся г нен ні ко ле к ти в них ці лей.

Не очі ку ва ність, спо н тан ність.
Ви кла дач мо же ска за ти вда лу ци та -
ту, по ста ви ти про во ку ю че за пи тан -
ня, при ду ма ти ін три гу ю чий по ча ток
ле к ції, роз по ві с ти ане к дот � це до -
дасть жва во с ті, емо цій но с ті за нят тю.

Пря ма спів пра ця з бі з не сом.
Пред ста в ни ки бі з не су за лу ча ють ся
до на по в нен ня на вча ль но го про це су
рі з ни ми спо со ба ми: че рез участь у
ви кла дан ні, від крит тя мо ж ли во с тей
ста жу ван ня, про ве ден ня кон ку р сів,
по дан ня за мо в лень сту де н там на
до слі д ни ць кі про е к ти то що.

Екс пе ри ме н та ль не се ре до ви -
ще. На вча ль ний про цес пе ре тво рю -
єть ся на се ре до ви ще, ма к си ма ль но
схо же на ре а ль ні умо ви май бу т ньої
про фе сій ної ді я ль но с ті, в яко му є пра -
во і на віть сти мул до по ми лок, ро б ля -
чи які, сту дент осми с лює вза є мо зв’я -

з ки, оці нює се бе,
вчить ся на вла с но му
до сві ді. Що мо же бу ти
бо лі с ні ше, ніж вчи ти ся
на вла с но му до сві ді?
Тіль ки од не: не вчи ти ся
на вла с но му до сві ді! Ін -
стру ме н ти: кей си, ді ло -
ві іг ри, де ба ти, си му ля -
ції, ста жу ван ня то що.

Ефе к ти в ність за сто -
су ван ня ін но ва цій них
ме то дів бу ла до ве де на
де мон стра ці єю від ео ді ло вої гри,
про ве де ної в КНЕ У. Гра від бу ла ся з
те ми: «Мі ж на ро д не ма р ке ти н го ве
се ре до ви ще». В хо ді гри сту де н ти:

��від чу ли на со бі се ре до ви ще;
�� за сто со ву ва ли знан ня з рі з них

ди с ци п лін;
� вчи ли ся пра цю ва ти в ко ман ді;
��від пра цьо ву ва ли на ви ки ве ден -

ня пе ре го во рів та ви сло в лю ва ли
свою ду м ку;

�� ге не ру ва ли тво р чі ідеї та при -
йма ли рі шен ня (осо би с ті і спі ль ні);

�� ро би ли по ми л ки і отри ма ли
зво ро т ний зв’я зок що до них;

��отри ма ли ве ли кий за ряд га р но -
го на строю та на тхнен ня!

Пра г неш
са мо вдо с ко на лен ня?

Спі л куй ся!

Цей Фо рум був спря мо ва ний на
ви ро б лен ня кон к ре т них про по зи цій
спів пра ці в трі а ді «сту де нт� ви к ла -
дач� ро бо то да вець», то му в цій се к ції
ви но си ли ся на роз гляд кон к ре т ні
про е к ти.

Пе р шим став про ект по бу до ви си -
с те ми зво ро т но го зв’я з ку в на шо му
уні вер си те ті. Йо го ме тою є ви яв лен -
ня про бле м них пи тань на вча ль но го
та по за на в ча ль но го про це сів в жит ті
уні вер си те ту та іні ці ю ван ня шля хів їх
ви рі шен ня. Ре а лі за ція цьо го про е к ту
пе ред ба чає на сту п ні за вдан ня:

Вста но ви ти «до ш ки ідей та за ува -
жень». В ко ж но му ко р пу сі уні вер си -
те ту та гу р то жи т ках вста но в лю ють ся
спе ці а ль ні до ш ки, на яких ко жен мо -
же на пи са ти свої ідеї та за ува жен ня
що до будь� яких пи тань, що сто су -
ють ся жит тя уні вер си те ту. Збір ін -
фо р ма ції з до шок та їх ана ліз здій с -
нює спе ці а ль ний сту де нт сь кий ор -
ган (це мо же бу ти під роз діл САР),
який на пра в ляє ко ри с ні по від ом лен -
ня з ад ре сою (на ка фе д ри, в де ка на -
ти, ад мі ні с т ра цію сту д мі с те ч ка,
проф ком то що) та ко н т ро лює зу стрі -
ч ні кро ки на ідеї та за ува жен ня. Ана -
ло гом до шок мо жуть бу ти «скри нь ки
про по зи цій».

За без пе чи ти зво ро т ний зв’я зок
ви кла да чам. Два ра зи на се местр
про во дить ся опи ту ван ня сту де н тів
що до яко с ті ви кла дан ня на ле к ці ях
та се мі на рах. Опи ту ван ня по ви нно
про во ди ти ся що до ко ж но го пред ме -
ту для ле к цій та се мі на рів окре мо.
Опи ту ван ня ана лі зу єть ся іні ці а ти в -
ни ми ко ман да ми на по то ках та в
ака де мі ч них гру пах, а йо го ре зуль -
та ти пе ре да ють ся у фо р мі уза галь -
не них по рад та ко мен та рів ви кла да -
чам. Опи ту ван ня мі с ти ти ме пи тан ня
що до рі в нів ком пе те н т но с тей ви кла -
да ча та спе ци фі ки ор га ні за ції за -
нять. Пи тан ня по ви нні роз ро б ля ти ся
спе ці а лі с та ми (ка фе д ра пси хо ло гії).

За без пе чи ти зво ро т ний зв’я зок
сту де н там. Пі с ля ви ко нан ня рі з но го
ро ду на вча ль них ро біт (ус них та
пись мо вих) на се мі на рі по ви нен ви -
ді ля ти ся час для об го во рен ня за га -
ль них по ми лок сту де н тів, щоб во ни
ви пра ви лись в май бу т ньо му. За ко р -
до ном зви ча єм ста ло роз го р ну те ко -
мен ту ван ня сту де нт сь ких пись мо вих
ро біт ви кла да чем. Зво ро т ний зв’я -

зок від ви кла да ча по ви нен ві до бра -
жа ти ся не про с то у кі ль ко с ті ба лів, а
й у по яс нен ні по ми лок, зроб ле них
сту де н том. 

На ла го ди ти пря му спів пра цю ком -
па ній з КНЕ У. Ви кла да чі по ви нні спі -
л ку ва ли ся з пред ста в ни ка ми ком па -
ній, щоб по стій но вдо с ко на лю ва ти
свої знан ня і здо бу ва ти но вий до свід
та об го во рю ва ти ак ту а ль ність на -
вча ль ної про гра ми. Для цьо го не об -
хід но ор га ні зо ву ва ти зу стрі чі між
пред ста в ни ка ми ка федр та спе ці а лі -
с та ми від по ві д них сфер з бі з не су.
На зу стрі чах бу дуть об го во рю ва ти ся
но во вве ден ня у пе в ній сфе рі ді я ль -
но с ті, на вча ль на про гра ма уні вер си -
те ту з від по ві д них пред ме тів та кон -
к ре т ні про е к ти. Та кі зу стрі чі по ви нні
від бу ва ти ся  ре гу ля р но.

Клі єнт зав жди пра вий!

Уча с ни ка ми Фо ру му та кож бу ли
пред ста в ни ки ком па ній
«Ernst&Young», «МТС» та «Про м ка -
бе ль� Еле к т ри ка». Во ни ви сло ви ли
свою ду м ку що до рі в ня ви пу с к ни ків
КНЕУ та за про по ну ва ли ре а ль ні
шля хи спів пра ці.

Так, На та лія Крі в цо ва, фа хі вець
з най му пе р со на лу «Ernst&Young»,
по від оми ла, що з КНЕУ вже на ла го -
дже на спів пра ця у фо р мі уча с ті в Дні
ка р’є ри та про ве ден ня днів від кри -
тих две рей для на ших сту де н тів. В
на сту п но му ро ці ком па нія пла нує
про ве с ти курс ле к цій для сту де н тів
КНЕ У. Та кож па ні Крі в цо ва за зна чи -
ла, що в «Ernst&Young» го то ві все бі ч -
но під три му ва ти іні ці а ти ви ви кла да -
чів та сту де нт сь ких ор га ні за цій.

Де нис Ко ща в цев, пред ста в ник
«МТС», та кож під тве р див за ці ка в ле -
ність ком па нії у про ве де ні ле к цій від
спе ці а лі с тів «МТС» та днів від кри тих
две рей. Він на го ло сив, що на вча ль -
на про гра ма по ви нна за без пе чи ти
фо р му ван ня ком пе те н цій, що від по -
ві да ють су час ним по тре бам ри н ку, і
для при кла ду на вів ба чен ня їх ньою
ком па ні єю ус пі ш но го ка н ди да та на
пра це вла ш ту ван ня (орі є н то ва ний на
ре зуль тат, гну ч кий, на по ле г ли вий,
іні ці а ти в ний, що вміє пра цю ва ти в
ко ман ді і ге не ру ва ти тво р чі ідеї).

Як ба чи мо, пред ста в ни ки бі з не су
го то ві до плі д ної спів пра ці, але од -
но го ло с но стве р джу ють, що іні ці а то -
ром по ви нен бу ти са ме уні вер си тет.  

Те му на ла го джен ня ефе к ти в ної
спів пра ці про до в жи ла Іри на Ли лик,
ди ре к тор Укра ї н сь кої асо ці а ції ма р ке -
ти н гу, офіс якої зна хо дить ся в на шо му
уні вер си те ті (ауд. 436). Во на за ува жи -
ла, що уні вер си тет не зда тен і не по ви -
нен го ту ва ти спе ці а лі с тів для кон к ре т -
но го під при єм с т ва. А ро бо то да в ці
усу ну ті від про це су роз ро б ки на вча ль -
них про грам та оці н ки ефе к ти в но с ті
на вча ль но го про це су. Та ким чи ном, в
нас ви ни кає прі р ва між ви мо га ми жит -
тя та чин ною прак ти кою на вчан ня. Са -
ме то му про фе сій ні асо ці а ції, сер ти фі -
ку ю чи сту де н тів, роз ро б ля ють на вча -
ль ний курс та під су м ко вий іс пит ра зом
з ком па ні я ми. Так, в КНЕУ сту де н ти
ма ють мо ж ли вість отри ма ти ква лі фі -
ка цій ний сер ти фі кат «Ме не джер з ор -
га ні за ції ма р ке ти н го вих до слі джень».
Де та лі на сай ті www.uam.in.ua

NEWS  ПРО ВУЗ

КНЕУ — час інновацій
Наприкінці квітня в ЦКМ КНЕУ відбувся Форум студентів, викладачів та
роботодавців «КНЕУ – час інновацій!» Організатори Форуму: Соціальна
служба КНЕУ, Студентська академічна рада (САР) та Центр
працевлаштування студентів «Перспектива». Учасниками Форуму стали
студенти різних факультетів та курсів, викладачі, адміністрація та
провідні роботодавці.
Пропозиції щодо шляхів якісного удосконалення процесу навчання,

подальшої співпраці викладачів з роботодавцями і студентством та
опрацювання системи ціннісних орієнтирів для учасників освітнього
процесу в КНЕУ стали метою Форуму.
Форум складався з трьох тематичних розділів: «Навчання в КНЕУ очима
студентів, викладачів та роботодавців», «Сучасна парадигма освіти: чому і
як?», «Шляхи сприяння інноваційному розвитку КНЕУ». 

Закінчення  на 6 стор.
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«Не змі ни в ши мо де лі на шо го
ми с лен ня, ми не змо же мо роз -
в’я за ти про бле му, ство ре ну на ми
за до по мо гою ни ні ш ньої мо де лі
ми с лен ня» 

А. Ей н ш тейн

Та кож про по зи ції що до вдо с ко на -
лен ня на вча ль но го про це су в уні вер -
си те ті пре зе н ту ва ли пред ста в ни ки
«KNEU Case Club» – сту де нт сь кої ор -
га ні за ції, уча с ни ки якої (по ки що сту -
де н ти ФЕ таУ) на ос но ві ме то ду на -
вчан ня case�study за йма ють ся роз в’я -
зан ням бі з нес� кей сів в рі з них фо р мах. 

Мі сія «KNEU Case Club»: спри я ти
роз ви т ку в сту де н тів  еко но мі ч но го ми -
с лен ня при кла д но го ха ра к те ру.

По то ч ні до ся г нен ня:
про тя гом мі ся ця про ве де но 5

кейс� ігор за уча с ті 12�20 сту де н тів;
вста но в ле ні ко н та к ти між ви кла -

да ча ми ка федр еко но мі ки під при єм -
с т ва, ме не дж ме н ту, стра те гії під -
при ємств,  пе да го гі ки та пси хо ло гії.

Най бли ж чі пла ни: 
Роз ши ри ти свою ді я ль ність до за -

га ль но уні ве р си тет сь ко го рі в ня. 
Про ве с ти че м пі о нат КНЕУ з ви рі -

шен ня бі з нес� кей сів.
До лу чи ти ви кла да чів та під при єм -

ців до спі ль ної ді я ль но с ті.
Ко н та к ти: Ма к сим Си до ре н ко

0975201476, Ва силь По смі т ний
0967745566

гру па «Vkontakte.ru»  «KNEU Case
Club», e�mail: casegame@gmail.com

«Се р це, уява і ро зум — ось се -
ре до ви ще, де за ро джу єть ся те,
що ми на зи ва є мо куль ту ро ю»

К. Г.Па у с то в с кий 

На сту п ні до по ві ді бу ли при свя че ні
по бу до ві ко р по ра ти в ної куль ту ри в
КНЕ У.

Ві к то рія Са в че н ко (САР) у своє -
му ви сту пі за зна чи ла, що ви зна ча ль -
ним фа к то ром ус п i ху про в i д них ко р -
по рацiй є ви ко ри с тан ня ме тодiв
стра те г i ч но го управ л i н ня, се ред
яких чiльне мiсце за йма ють ме то ди
фо р му ван ня ко р по ра ти в ної куль ту -
ри пiдпри єм с т ва. То му ство рен ня
вiдпо в i д ної кон це п ц iї та ме тодiв фо -
р му ван ня ко р по ра ти в ної куль ту ри у
ви щих на вча ль них за кла дах є ос но -
вою їх ньо го ста ло го роз ви т ку в май -
бу т ньо му. Ус в i до м лен ня цьо го ста ло
вiдпра в ною то ч кою ви ни к нен ня
iнiцiа ти ви в КНЕУ що до фо р му ван ня
кон це п ц iї ко р по ра ти в но го роз ви т ку. 

Ва ж ли вою скла до вою да ної кон -
це п ц iї є ство рен ня ко де к су че с ті сту -
де н та, що бу де спри я ти роз ви т ку ко -
р по ра ти в ної куль ту ри, та під ви щен -
ня ефе к ти в ної ді я ль но с ті ку ра то рів.
Про ект Ко де к су роз мі ще ний на сай ті

http://sarkneu.at.ua/ і від кри тий до
кри ти ки та про по зи цій. 

Ін ши ми за хо да ми в цьо му на пря мі
мо жуть бу ти: со ці а ль на ре к ла ма, вве -
ден ня в курс іс то рії (сві то вої і еко но -
мі ч них вчень) фа к тів про до ся г нен ня
КНЕУ за 100 ро ків і йо го роль в роз ви -
т ку еко но мі ки Укра ї ни, сти льо ве офо -
р м лен ня ін тер’ є ру КНЕУ та роз по -
всю джен ня зо в ні ш ньої ат ри бу ти ки
(зна ч ки, ша р фи, фу т бо л ки то що) се -
ред сту де н тів, ви кла да чів та ін.

Ду же ці ка вим був ви ступ Ма рії
Ана то лі в ни Бо бо кал, ви кла да ча ка -
фе д ри між на ро д но го ме не дж ме н -
ту, про ко декс че с ті ви кла да ча. Бу -
ло уза галь не но до свід кра щих за хі -
д них та ві т чи з нах ВНЗ, де по ді б ні
про е к ти вже ре а лі зо ва ні. Та кож бу -
ло за про по но ва но про ект Ко де к су
че с ті ви кла да чів для КНЕУ, над роз -
ро б кою яко го за раз пра цю ють ви -
кла да чі. Ма рія Ана то лі в на за кін чи ла
свій ви ступ сло ва ми Уі ль я ма Уо р да:
«по се ре д ній учи тель роз по ві дає,
га р ний учи тель по яс нює, ве ли кий
учи тель по ка зує, ви да т ний учи тель
на ди ха є…»

«Ми ма є мо ста ти ча с ти ною
змін, які ми хо че мо ба чи ти в сві ті»

М.Га н ді

Під су м ком Фо ру му бу ла се к ція за -
пи тань/від по ві дей, на якій під ні ма -

ли ся про бле м ні пи тан ня та бу ли
сфо р му льо ва ні кон к ре т ні про по зи ції
спри ян ня ін но ва цій но му роз ви т ку
КНЕУ, а са ме:

Про во ди ти Фо рум на ре гу ля р ній
ос но ві – раз на се местр. На сту п ний
Фо рум про ве с ти у ве ре с ні 2010 на
те му «Си с те ма оці ню ван ня в КНЕ У».

Зро би ти си с те му оці ню ван ня ста -
бі ль ною, про зо рою та зро зу мі ло ю.

Впро ва ди ти си с те му оці ню ван ня
ус пі ш но с ті на вчан ня, яка пе ред ба -
чає «о ці н ку� ав то мат» за ус пі хи в по -
то ч ні на вча ль ній ді я ль но с ті.

Ре гу ля р но ви ко ри с то ву ва ти ін -
но ва цій ні ме то ди на вчан ня і за лу -
ча ти сту де н тів до впро ва джен ня
но вих тех но ло гій у на вча ль ний
про цес.

Ство ри ти ефе к ти в ну си с те му ін -
фо р му ван ня сту де н тів що до змін та
но во вве день у жит ті уні вер си те ту.

Ор га ні зу ва ти ро бо ту на фа ку ль те -
тах що до про ве ден ня роз’ яс ню ва ль -
ної ро бо ти по об ран ню ви бі р ко вих
ди с ци п лін та ма гі с тер сь ких про -
грам.

Ви вчи ти ефе к ти в ність та до ці ль -
ність про е к ту «Е ле к т рон ний жу р -
нал», як та ко го, що не спри яє про зо -
ро с ті, де мо к ра ти ч но с ті та спра ве д -
ли во с ті оці ню ван ня сту де н тів на шо -
го уні вер си те ту.

Впро ва ди ти си с те му зво ро т но го
зв’я з ку за на пря ма ми: Сту дент – Уні -

вер си тет; Уні вер си тет – Сту дент; Бі -
з нес – Уні вер си тет.

Впро ва ди ти по за на в ча ль ний рей -
тинг сту де н та з ме тою під ви щен ня
зна чу що с ті ак ти в ної жит тє вої по зи -
ції сту де н та та йо го уча с ті в жит ті уні -
вер си те ту.

Ак ти в но роз ви ва ти ко р по ра ти в ну
куль ту ру уні вер си те ту.

На ла го ди ти пря мий зв’я зок та
спів пра цю між ка фе д ра ми та бі з -
нес� ст ру к ту ра ми.

Впро ва ди ти про хо джен ня про фе -
сій ної прак ти ки сту де н тів з ІІІ�IV ку р -
су.

По ши ри ти прак ти ку «KNEU Case
Club»  на за га ль но уні ве р си тет сь кий
рі вень.

Зве р ну ти ся до МОН з про по зи -
ці єю пе ре гля ну ти ста тус «ба ка лавр»,
як та ко го, що за без пе чує по вну ви -
щу осві ту для фа хі в ців.

По да ль шим кро ком є ви дан ня Збі -
р ки про по зи цій Фо ру му, в якій бу де
де та ль ний опис кон к ре т но го ме ха ні -
з му вдо с ко на лен ня на вча ль но го
про це су в КНЕ У.

Об го во рен ня під ня тих пи тань
про до в жу єть ся на сай ті САР
HTTP://SARKNEU.AT.UA/ на фо ру -
мі. Че ка є мо на ва ші ідеї!

P.S. «Це не мо ж ли во,» – ска за ла
при чи на, «Це без глу з до,» – за -
ува жив до свід, «Це все да ре м но,»
– про мо ви ла го р дість, «Спро буй!»
� про ше по ті ла мрі я…

Ма к сим ГО Р БО НОС, 
Оле к сій ХО ХУН, 

ак ти ві с ти Со ці а ль ної слу ж би,
студе н ти IV ку р су, ФМЕ іМ.

КНЕУ — час інновацій
Закінчення. Початок на 5 стор.

«Му зей – це од но ча с но дзе р ка ло, яке від тво рює
ми ну ле, й ві к но в май бу т нє»

(Франс Шо у тер)

Му зей в стру к ту рі на шо го ВНЗ бу ло ство ре но вже
не вдо в зі пі с ля йо го за сну ван ня: 1909 р. в скла ді

Ки їв сь ко го ко ме р цій но го ін сти ту ту роз по чав ро бо ту
Му зей то ва ро знав с т ва. Він мав ці лу ни з ку від ді лів, у
яких окрім зра з ків про ду к ції, що то ді пе ре бу ва ла на
укра ї н сь ко му ри н ку, бу ла зі бра на зна ч на ко ле к ція
най рі з но ма ні т ні ших пред ме тів ста ро ви ни (по суд,
зброя, одяг, го с по дар сь кий ре ма нент то що). Му зей
за знав зна ч них зби т ків в пе рі од ева ку а ції до Са ра то -
ва 1915 р. та по да ль ших ре во лю цій них по дій
1917–1920 рр., але про до в жив свою ді я ль ність. На -
жаль чер го ва за ро ки ра дян сь кої вла ди йо го ре о р га -
ні за ція у 1930 р. при зве ла до лі к ві да ції му зею в стру -
к ту рі на шо го ВНЗ і по да ль ша до ля йо го ко ле к цій не
з’я со ва на (окре мі екс по на ти від слі д ко ву ють ся в ко ле -
к ці ях рі з них дер жа в них му зе їв м. Ки є ва).

Про те му зей є не від’ єм ним ат ри бу том в стру к ту рі
ко ж но го по ва жа ю чо го се бе ВНЗ, оскі ль ки ли ше в ньо -
му мо же на оч но збе рі га тись, на ко пи чу ва тись, си с те -
ма ти зу ва тись та ви ста в ля тись на огляд за га лу ін фо р -
ма ція з іс то рії на вча ль но го за кла ду, що, в свою чер гу,
спри яє збе ре жен ню тра ди цій та на ле ж но го ви хо ван -
ня сту де нт сь ко го ко н ти н ге н ту.

Як на слі док, по чи на ю чи з 1970 р. у ВНЗ ро би лось кі -
ль ка спроб для від но в лен ня ро бо ти му зею, але во ни
не мо г ли бу ти без до ган ни ми у зв’я з ку із пар тій ним
ди к та том і зна ч ною по лі ти за ці єю всіх сфер жит тя, що
фа к ти ч но пе ре тво рю ва ло всі му зеї ре с пу б лі ки на за -
сіб про па га н ди ра дян сь ко го ла ду і то му во ни бу ли не -
ці ка ви ми для за га лу, оскі ль ки не ві до бра жа ли вла с не
іс то ри ч но го по сту пу.

То му ли ше пі с ля від но в лен ня не за ле ж но с ті Укра ї ни
по ча лась і спра в ж ня ро бо та зі ство рен ня вла с не му -
зею іс то рії на шо го ВНЗ, яка пра в да ускла д ню ва лась у
зв’я з ку із кри зо ви ми те н де н ці я ми, що спо сте рі га лись
в на шій дер жа ві у 1990�х рр. Тож цю ро бо ту до ве лось
зго р ну ти, але на бли жен ня до пер шо го сто рі ч но го юві -
лею на шо го уні вер си те ту від но ви ло ідею за сну ван ня

му зею іс то рії КНЕ У.
Пі с ля три ва лої під го то в чої

ро бо ти 23 кві т ня 2009 р. від бу -
лось уро чи с те від крит тя і роз -
по чав свою ро бо ту му зей іс то -
рії на шо го уні вер си те ту. Тож
на ве с ні цьо го ро ку ви по в ни в -
ся пе р ший рік йо го ро бо ти. За
цей час по при не зна ч ну кі ль -
кість шта т но го пе р со на лу
(всьо го 4 осо би) бу ло здій с не -
но чи ма лу на у ко во� по шу ко ву
та екс ку р сій ну ро бо ту. Її на с -
лід ком бу ла пу б лі ка ція в га зе ті
«Е ко но міст» се рії на ри сів,
при свя че них іс то рії на шо го
ВНЗ, а та кож ря ду пу б лі ка цій
да ної те ма ти ки у кі ль кох на у ко вих пе рі оди ч них ви дан -
нях, роз по ча та ро бо та над ство рен ням фу н да ме н та -

ль ної пра ці з іс то рії на шо го уні вер си те ту. Для цьо го
ве деть ся ін те н си в на на у ко во� по шу ко ва ді я ль ність в
ар хі вах Ки є ва. 

Та кож спів ро бі т ни ки на шо го му зею бра ли участь у
ни з ці все ук ра їн сь ких на у ко во� пра к ти ч них кон фе ре н -
цій, при свя че них ро бо ті ві т чи з ня них му зе їв. 

Од но ча с но му зей при йн яв впро довж цьо го ро ку бли -
зь ко 100 екс ку р сій них груп. Окрім сту де н тів рі з них ку р -
сів та всіх фа ку ль те тів КНЕУ, му зей від ві да ли іно зе м ні
де ле га ції з Ні ме ч чи ни, Ро сії, Ки таю, Бі ло ру сі та ін. кра їн,
які пе ре бу ва ли у сті нах на шо го уні вер си те ту; а та кож
пред ста в ни ки ни з ки га лу зе вих та ВНЗ му зе їв мі с та Ки є -
ва, з яки ми на ла го дже но ак ти в ну спів пра цю. Та кож му -
зей про во див те ма ти ч ні екс ку р сії для про ре к то рів ки їв -
сь ких ВНЗ, для ке рі в ни ків сту де нт сь ко го са мо вря ду -
ван ня мо с ков сь ких ВНЗ, за іні ці а ти ви му зею до рі ч ни ці
зві ль нен ня Укра ї ни від ні ме ць ко� фа ши ст сь ких за гар б -
ни ків у жо в т ні 2009 р. бу ло ор га ні зо ва но зу стріч сту де н -
тів� пе р шо ку р с ни ків з уча с ни ка ми бо йо вих дій то що.

На с лід ком та кої ак ти в ної ді я ль но с ті ста ло те, що
вже у 2009 р. наш му зей бу ло на го ро дже но гра мо тою

Ака де мії пе да го гі ч них
на ук Укра ї ни.

Тож ми і на да лі бу де -
мо три ма ти взя ту ви -
со ку пла н ку і під ви щу -
ва ти ре зуль та ти в ність
сво єї ді я ль но с ті, що
від по ві дає за га ль ним
тра ди ці ям на шо го уні -
вер си те ту. Цьо му
спри яє і до по мо га з
бо ку ке рі в ни ц т ва на -
шо го ВНЗ, за вдя ки
яко му му зей і бу ло
ство ре но, а та кож ді я -
ль ність Пік лу ва ль ної
ра ди Му зею іс то рії
КНЕ У.

А. І. ЧУ Т КИЙ,
до цент ка фе д ри

іс то рії еко но мі ч них
вчень  та еко но мі ч ної іс то рії, 

ди ре к тор Му зею іс то рії КНЕУ.

ЗНАЙОМСТВО ТРИВАЄ

Пе р ша рі ч ни ця му зею
іс то рії КНЕУ
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Кожен студент колись вперше
проходить співбесіду. Це може
бути спонтанно або ж
результатом довгої підготовки
(аналіз ринку праці, розсилка
резюме, телефонні переговори). Але
що робити, коли прийшовши на
співбесіду замість типових питань
чи тестів роботодавець дозволяє
собі питання «провокаційного»
характеру. 

Що це? Мо ж ли во – це стре со ве ін тер в’ю. Стрес
ін тер в’ю прак ти ку ють в тих ви па д ках, ко ли ро -

бо та пе ред ба ча єть ся не ста н да р т на, по в’я за на з під -
ви ще ни ми емо цій ни ми, фі зи ч ни ми або ін те ле к ту а ль -
ни ми на ва н та жен ня ми. На при клад, ме не джер з про -
даж, ме не джер по ро бо ті з клі є н та ми, бро кер, ко ле к -
тор, ро бо та в ко н такт центрі та ін ші.

Як що ро бо то да вець ста вить не ко ре к т ні за пи тан ня,
які не рі д ко сто су ють ся осо би с то го жит тя, яки хось
рис ха ра к те ру лю ди ни, він на ма га єть ся з’я су ва ти, на -
скі ль ки пра ців ник мо же бу ти ло я ль ним і від кри тим, чи
го то вий шу ка ти ком п ро міс у де лі ка т ній си ту а ці ї.

Еле ме н том стре со во го ін тер в’ю мо же бути  що за -
вгод но, по чи на ю чи від не ста н да р т них, але де лі ка т них
за пи тань і за кін чу ю чи пря мим фі зи ч ним впли вом. На -
при клад, ко ли ні з то го ні з цьо го ка н ди дат отри мує
пів ск ля н ки во ди в об лич чя. Усе за ле жить від то го,
пра ців ни ки з якою ре а к ці єю по трі б ні для ком па нії: ті,
які у від по відь на та ке по во джен ня вста нуть і вий дуть,
які у від по відь пле с нуть во ди зі сво єї скля н ки чи які
спро бу ють з’я су ва ти, чо му їх ній спів роз мо в ник так
по ві в ся.

Ще один при клад, ро бо то да вець і пре те н дент під -
ні ма ють ся в лі ф ті і за цей час він про сить пре зе н ту ва -
ти се бе, роз по ві с ти про осо би с ті та про фе сій ні яко с -
ті. Цей ме тод ви ко ри с то ву ють в ком па нії при по шу ках
ка н ди да та на по зи цію ме не дже ра, який по ви нен умі -
ти чі т ко і ла ко ні ч но ви сло в лю ва ти свої ду м ки, ро би ти
які с ні пре зе н та ції про е к тів.

Для пе р со на лу, який пра цю ва ти ме у по стій но му
шу мі, на спів бе сі ді ство рю ють ся так зва на не спо кій на
ат мо с фе ра: спів ро бі т ник ком па нії, який про во дить
спів бе сі ду, по стій но від во лі ка єть ся на те ле фон ні
дзві н ки, бе сі ди з ко ле га ми, са ма зу стріч про хо дить у
га ла с ли во му мі с ці, ін ші пра ців ни ки ком па нії, по стій но
втру ча ю чись у роз мо ву, за чі па ють сті лець або лі коть
пре те н де н та. До та ких хи т ро щів вда ють ся, до би ра ю -
чи пе р со нал у ко н та кт� центр, де спів ро бі т ни кам до -
во дить ся пра цю ва ти у стре со во му ре жи мі, у шу м ній
ат мо с фе рі.

Ре ко ме н ду ва ти уні вер са ль ну мо дель по ве ді н ки тут
скла д но, але як що ви все ж та ки зро зу мі ли, що ста ли
йо го уча с ни ком, не на ма гай те ся бу ти ін шим. Як що
вва жа є те, що на по ста в ле не за пи тан ня не слід від по -
ві да ти, іг но руй те йо го, а не ду май те про те, яку від по -
відь хо тів би по чу ти спів роз мо в ник і яка ре а к ція бу ла
б най більш при йн я т ною в цьо му ви па д ку.

За ли ша єть ся від кри тим пи тан ня про ети ч ність і до -
ці ль ність ви ко ри с тан ня стре со вих ін тер в’ю, хоч би
для яких ці лей їх за сто со ву ва ли б, оскі ль ки сам по со -
бі стрес зда т ний по гі р ши ти не ли ше пси хо ло гі ч ний
стан лю ди ни, а й здо ро в’я.

5 при йо мів, що ви ко ри с то ву ють ся
під час стре со во го ін тер в’ю, 

а та кож ме то ди їх ус пі ш ної
ней т ра лі за ції:

Мо но лог 
Ро бо то да вець не до зво ляє ка н ди да то ві вста ви ти

жо д но го сло ва, до да ю чи до сво го мо но ло гу ре гу ля р -
ні ре ма р ки на кшталт: «Ось ба чи те, і на це вам теж ні -
чо го від по ві с ти» або «Я так ро зу мію, це пи тан ня ви не
мо же те ком пе те н т но про ко ме н ту ва ти». 

На ві що це по трі б но 
Пе ре ві ри ти, як здо бу вач ре а гує на си ту а цію, у якій

йо го зму шу ють ви пра в ду ва ти ся або за хи ща ти ся, але
не да ють зро би ти це. Та кі ви па д ки не рі д ко тра п ля -
ють ся у прак ти ці фа хі в ців з про да жу. 

Як ре а гу ва ти 
Не під да ва ти ся роз дра ту ван ню, не об ра жа ти ся на

спів роз мо в ни ка і на ма га ти ся пі с ля за кін чен ня мо но -
ло гу спо кій но ви сло ви ти свою по зи цію що до окре с -
ле них під час роз мо ви пи тань. А для цьо го по трі б но
ува ж но сте жи ти за мо в лен ням опо не н та і фі к су ва ти
(кра ще на па пе рі) клю чо ві те ми бе сі ди. 

Ізо ля ція
На ін тер в’ю про с то не роз мо в ля ють з ка н ди да том.

На при клад, три ма ють до в гу па у зу пі с ля за пи тань, що
пе ред ба ча ють од но скла д ну від по відь. 

На ві що це по трі б но 
Так пе ре ві ря ють вмін ня за во ло ді ти ува гою спів роз -

мо в ни ка, на віть як що він де мон струє свою ці л ко ви ту
бай ду жість до роз по ві ді опо ві да ча. 

Як ре а гу ва ти 
Про до в жу ва ти до б ро зи ч ли во роз мо в ля ти, ви во ди -

ти спів роз мо в ни ка на ді а лог, ста ви ти йо му за пи тан -
ня, ра ді ти на віть мі ні ма ль ній ува зі, сло вом, на ма га ти -
ся ви кре са ти хо ча б іс к ру ін те ре су, щоб роз ду ти з неї
по лу м’я. 

Не зру ч не за пи тан ня 
Ін тер в’ю ер ра п то во ста вить за пи тан ня осо би с то го

або ком п ро ме ту ю чо го ха ра к те ру, на при клад: «Як ча -
с то ви зло вжи ва є те ал ко го лем?», «Чо му ви до сі не за -
мі ж ня?», «Ко ли ви во с тан нє по зи чи ли ве ли ку су му
гро шей?». 

На ві що це по трі б но 
Та ким чи ном ка н ди да та про во ку ють на аг ре си в ні

дії чи ви сло в лю ван ня. По ді б на пе ре ві р ка до зво ляє
від сі я ти на спів бе сі ді тих, хто мо же по ве с ти ся не аде -
к ва т но у кон ф лі к т ній си ту а ці ї. 

Як ре а гу ва ти 
Здо бу вач має по вне пра во від мо ви ти ся від по ві -

да ти на та кі пи тан ня. Це іно ді на віть під ви щує ав то -
ри тет ка н ди да та в очах не че м но го ін тер в’ю е ра. Не
ва р то вда ва ти ся в до в гі роз по ві ді на за да ні те ми:
пе р ше ко хан ня, сі мей ний роз лад, су сід� ал ко го лік, а
та кож про те, як на ко ли ш ній ро бо ті вас не оці ни ли
по за слу зі. На будь� які за пи тан ня мо ж на від по ві с ти
в спо кій ній ма не рі і в ме жах, які ка н ди дат вва жає
до пу с ти ми ми. 

Під кре с ле на не по ва га 
Ін тер в’ю ер, при мі ром, спі з ню єть ся на спів бе сі ду

або за ли шає ка н ди да та са мо го (як ва рі ант — на оди -
н ці з ан ке тою) на 40�60 хви лин у за кри тій на ключ кі м -
на ті. Ча с то ста вить спра в ді се р йо з ні про фе сій ні за пи -
тан ня, що пе ре ме жо ву ють ся за пи тан ня ми на еру ди -
цію в сти лі те ле ві зій но го бліц�ту р ні ру. 

На ві що це по трі б но 
Ін тер в’ю ер зму шує здо бу ва ча від чу ти се бе не у

сво їй та рі л ці, щоб зро зу мі ти, як той за зви чай ре а гує
на хам с т во, не по ва гу або брак ча су. 

Як ре а гу ва ти 
Го ло вне — всто я ти, не втра ти ти са мо вла дан ня, ви -

три м ки та по ва ж но го ста в лен ня до спів роз мо в ни ка.
Від ка н ди да та че ка ють чі т ко го, аде к ва т но го ре а гу -
ван ня, по при яв ну не спра ве д ли вість по во джен ня з
ним. 

Пе ре ві р ка на пра в ди вість 
Ін тер в’ю ер ра п том по чи нає го во ри ти іно зе м ною

мо вою, знан ня якої за зна че не в ре зю ме здо бу ва ча.
Або, на при клад, про сить ста н цю ва ти, про спі ва ти або
при ду ма ти но во рі ч ний ко р по ра ти в ний за хід. 

На ві що це по трі б но 
По �пе р ше, так пе ре ві ря єть ся пра в ди вість ві до мо с -

тей, за зна че них ка н ди да том, а по �дру ге, ви яв ля єть ся
сту пінь йо го кре а ти в но с ті, го то в ність при йн я ти ко р -
по ра ти в ні цін но с ті ком па ні ї. 

Як ре а гу ва ти 
Як що де мон стру ва ти осо б ли во ні чо го, кра ще від -

ра зу зі зна ти ся в цьо му, ніж по яс ню ва ти, що сьо го дні
«не в го ло сі», «щось із па м’ят тю мо єю ста ло» і ви га ду -
ва ти ще ти ся чу ви пра в дань. Єди ний ре цепт ус пі ш но -
го про хо джен ня стре со во го ін тер в’ю — хо ло д но кро в -
ність, роз ва ж ли вість, чесність, ви сокий сту пінь зі бра -
но с ті та де мон стра ція не змін ної по ва ги до спів роз мо -
в ни ка. 

Оле на КУ Ш НІР,
сту де н т ка V ку р су, ФЕФ.

14 кві т ня від бу ла ся бла го дій на ак -
ція, де сту де н ти пер шо го ку р су, фа ку -
ль те ту МЕ іМ до по мо г ли зро би ти
спра в ж нє свя то для ді тей� ін ва лі дів
шко ли “На ді я” (Ки їв сь кої обл., м.
Виш го род).

Всьо го у шко лі “На ді я” на вча єть ся
п’ят де сят ді ток, май же всі з них ма ють
вро дже ні, не ви лі ко в ні хво ро би.

У бе ре з ні шко ля рі на ма лю ва ли спе -
ці а ль но для сту де н тів чу до ві ма лю н ки
до свя та Ве ли ко дня. Пер шо ку р с ни ки,
в день ак ції, а са ме 14 кві т ня, на ві да -
ли ся до шко ли і вру чи ли осо б ли ві по -
да ру н ки усім два дця ти п’я тьом кон ку -
р са н там і по да ру ва ли усім уч ням ка н -
це ляр сь кі то ва ри та со ло до щі. На спе -
ці а ль ний ра ху нок шко ли бу ло пе ре ра -
хо ва но 800 грн. Та кож для шко ли бу ло
за ку п ле но ка н це ляр сь ке при лад дя,
яко го там так не ви ста ча ло.

Ви хо ва н ці шко ли від дя чи ли го с тям
не ве ли ч ким кон це р том. По за кін чен -
ню, ді ток бу ло за про ше но на со ло д -
кий стіл та ці ка ві іг ри зі сту де н та ми.

Хто ви нен і чо му так ста ло ся, що се -
ред нас є ді ти, які вже з ди тин с т ва
при ре че ні, су ди ти не нам, але бу ти
бай ду жим – най бі ль ший зло чин.

Це бла го дій на до по мо га і ось ра ху -
нок шко ли:

р./р. 35425023001795
код 02143850
банк УДК у Ки їв сь кій обл.
МФО 821018
Ра зом ми змо же мо до по мо г ти та

під три ма ти!
Не будь бай ду жим, бо хто знає,

мо ж ли во, і то бі зна до бить ся чи ясь
до по мо га!!!

Ю.М. Ру де н ко,
за сту п ник де ка на ФМЕ іМ.

Саме під такою назвою 30
квітня пройшла акція в межах
нашого рідного університету.
Ініціатива студента IV курсу
ФЕтаУ Олександра Іванова
була підтримана
викладацьким складом
кафедри менеджменту та
соціальною службою
університету. Але без щирої
зацікавленості та підтримки
«майже бакалаврів з
менеджменту» мабуть мало
що б вдалося.

Про тя гом сті ль кох ро ків на вчан ня
рі д ко мо ж на бу ло спо сте рі га ти та кі
ща с ли ві об лич чя, та ку згу р то ва ну ко -
ман д ну ро бо ту, а най го ло в ні ше НЕ -
БАЙ ДУ ЖІСТЬ сту де н тів, адже ко жен з
уча с ни ків при йшов на да ний за хід за
вла с ною іні ці а ти вою і на ма га в ся яко -
мо га бі ль ше до кла с ти сво їх зу силь і

до сві ду (зви чай но бу ло йо го не ба га -
то) при по са д ці де рев.

Іно ді лю ди ро б лять в жит ті чу до ві
вчи н ки, на віть не ро зу мі ю чи цьо го, ке -
ру ю чись ли ше вну т рі шнім го ло сом –
го ло сом сво го се р ця, яке не по ми ля -
єть ся в пра ви ль но с ті ви бо ру рі шень,
під ка зує, що і як ро би ти в жит ті. Шко -
да тіль ки, що не всі лю ди  зав жди чу -
ють йо го. Уча с ни ки ак ції «По са ди де -
ре во» про яви ли всю свою лю бов і по -
ва гу до КНЕУ, адже са ме ті ду би і бе -
ре зи че рез два дця ть ро ків бу дуть
окра сою на шо го ВНЗ, а та кож па м’ят -
тю про тих сту де н тів IV ку р су, які при -
слу ха ли ся до сво го се р ця. Адже ко -
жен з них гли бо ко в ду ші від чу ває, що:
«Бу ти лю ди ною – це і озна чає від чу ва -
ти, що ти за все від по ві да єш. Зго ра ти
від со ро му за убо гість, хоч во на ні би -
то іс нує і не по тво їй про ви ні. Го р ди ти -
ся пе ре мо гою, яку отри ма ли то ва ри -
ші. І зна ти, що укла да ю чи ка мінь, до -
по ма га єш бу ду ва ти світ» (Ан ту ан де
Се нт� Ек зю пе рі “Пла не та лю дей”)

Ана с та сія СВИ Н ЧУК,
сту д ентка IV ку р су, ФЕ та У.

«ПЕРСПЕКТИВА»
АКТУАЛЬНО

ЯК СНІГ НА ГО ЛО ВУ АБО СТРЕ СО ВЕ ІН ТЕР В’Ю

ЗНАЙОМСТВО ЗБЛИЗЬКА

Íå áó äü ìî áàé äó æè ìè
Ти успішний? В тебе є друзі та батьки!? Улюблене
хобі і ти сміливо дивишся у майбутнє?! Тоді ти
справді щаслива людина!!! Та озирнись є й інші
сторони цього життя...

ПО СА ДИ ДЕ РЕ ВО

«Є та ке тве р де пра ви ло. Встав ура н ці,
вми ва в ся, при вів се бе в по ря док –

і від ра зу ж при ве ди в по ря док свою пла не ту» .
Ан ту ан де Се нт� Ек зю пе рі “Ма ле нь кий При нц”



Ро би ти до б ро ра зом про с то
пра ви ль но і лег ко!
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«Перш за все, ми ма ли на ме ті по ши ри ти та
по пу ля ри зу ва ти во ло н тер сь кий рух в укра ї н -
сь ких ВНЗ, ви рі ши ти пи тан ня вза є мо дії та об -
мі ном ін фо р ма ці єю і до сві дом се ред сту де н -
тів, які про во ди ти муть во ло н тер сь ку ро бо ту в
уні вер си те тах Ки є ва, та вже іс ну ю чи ми во ло -
н тер сь ки ми ор га ні за ці я ми», – ска за ла іні ці а -
тор і ке рі в ник про е к ту Ка те ри на Клю з ко.

За та ким прин ци пом і бу ла по бу до ва на ро -
бо та кон фе ре н ці ї. За про ше ні го с ті із во ло н -
тер сь ких ор га ні за цій зве р ну ли ува гу на рі з ні
ас пе к ти во ло н тер сь кої ді я ль но с ті, по ді ли в -
шись сво їм до сві дом ро бо ти у рі з них га лу зях.
Пе р шим до по ві да чем став ди ре к тор центру
во ло н те рі а ту «До б ра Во ля» Та рас Тим чук,
який за к це н ту вав ува гу на пра г ма ти ч но му під -
хо ді до во ло н тер с т ва та по ді ли в ся се к ре та ми

мо ти ва ції во ло н те рів. Т. Тим чук та кож на го ло сив, що окрім
стар шо кла с ни ків і сту де н тів, які за раз най ча с ті ше є во ло н -
те ра ми, до пе в них ви дів ро бо ти мо ж на за лу ча ти і лю дей
стар шо го ві ку. „Во ни є на дій ні ши ми і до сві д че ні ши ми ніж
мо лодь», – за ува жив він.

Та кож сво їм до сві дом по ді ли ла ся Алі на Не да ш ків сь ка,
яка пред ста в ля ла Мо ло ді ж ний во ло н тер сь кий рух «Мо ло -
дость не ра в но ду ш на», що ко ор ди нує ро бо ту во ло н те рів із
ди тя чи ми бу ди н ка ми. «Те, чим ми за йма є мо ся із ци ми ді ть -
ми – це та ро бо та, яку по ви нні ви ко ну ва ти їх  ба ть ки, ді дусі і
ба бу сі», – ска за ла А. Не да ш ків сь ка. За її сло ва ми, ба га то ді -
тей у ди т бу ди н ках уже у до во лі до ро с ло му ві ці чи та ють ли -
ше по скла дах, не орі є н ту ють ся у по рах ро ку, не зна ють
таб ли ці мно жен ня і не уяв ля ють, що Зе м ля кру г ла. Тож го -
ло вне у ро бо ті із та ки ми ді ть ми – це не цу ке р ки та іг ра ш ки
три чі на рік, а по стій на си с те м на ро бо та і спі л ку ван ня. З ро -
бо тою про гра ми Во ло н те ри ООН в Укра ї ні уча с ни ків кон фе -
ре н ції озна йо ми ли На ці о на ль ний во ло н тер О ОН На та ля Го -
зак та ад мі ні с т ра ти в ний аси с тент про гра ми Во ло н те ри
ООН в Укра ї ні Ан на Бє ло у со ва.

Дру га ча с тина кон фе ре н ції роз по ча ла ся із май с тер� кла -

су «ве ли ке се р це во ло н те ра»,
де ко жен уча с ник від крив для
ото чу ю чих свій світ. Пі с ля
май с тер� кла су уча с ни ки кон -
фе ре н ції ма ли змо гу озна йо -
ми ти ся з еко ло гі ч ни м про е к -
том «Let’s Do It Kyiv! Зро би мо
Ки їв чи с тим!», яки ми за йма -
єть ся Юрій Пи во ва ре н ко та
ді я ль ні с тю Пол та в сь кої мо ло -

ді ж ної гро мад сь кої ор -
га ні за ції «Твій світ», яку
пре зе н ту вав Сер гій Але -
к сє є н ко. Пі с ля чо го уча -
с ни ки кон фе ре н ції ма ли
змо гу об го во ри ти із
пред ста в ни ка ми цих ор -
га ні за цій свої ідеї та
про по зи ції до спів пра ці,
зо к ре ма ак ції до Між на -
ро д но го Дня Зе м лі, який
від зна ча єть ся 24 кві т ня.

У Пе р шій сту де нт сь кій
прак ти ч ній кон фе ре н ції з во ло н тер с т ва в Укра ї ні VUZall взя -
ли участь сту де н ти та ви кла да чі про ві д них сто ли ч них ВНЗ
(Ки їв сь кий на ці о на ль ний еко но мі ч ний уні вер си тет іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на, Ки їв сь кий на ці о на ль ний уні вер си тет іме ні
Та ра са Ше в че н ка, Ки їв сь кий по лі те х ні ч ний ін сти тут, Ки є -
во� Мо ги лян сь ка ака де мія, Ки їв сь кий на ці о на ль ний уні вер -
си тет бу ді в ни ц т ва і ар хі те к ту ри, Між ре гі о на ль на ака де мія
управ лін ня пе р со на лом, На ці о на ль ний авіа цій ний уні вер -
си тет, Ки їв сь кий мі сь кий пе да го гі ч ний уні вер си тет іме ні

Бо ри са Грі н че н ка та
ін.), та пред ста в ни -
ки сту де нт сь ких ор -
га ні за цій сто ли ці.

На сам кі нець, уча с ни ки та до по ві да чі ра зом зв’я за ли стрі -
ч ки, отри ма ні при ре єст ра ції, та ким чи ном за в’я за в ши ву -
зол спів пра ці для роз в’я зан ня ва ж ли вих со ці а ль них про -
блем.

Іні ці а то ра ми та пар т не ра ми кон фе ре н ції ви сту пи ли за ві -
ду вач від ді лом куль ту р но� про с ві т ни ць кої ро бо ти бі б лі о те ки
КНЕУ Сві т ла на Йо в же н ко та ко ор ди на тор ту ри с ти ч но го клу -
бу «Скі фи» Оль га Сту пак, які ви сло ви ли ба жан ня об го во ри -
ти пи тан ня ме це на ц т ва в Укра ї ні. Ко ор ди на то ри про е к ту
VUZall ін тер при ту ва ли да ну ідею у во ло н тер сь ку кон фе ре н -
цію для сту де н тів та мо ло ді ж них ор га ні за цій. 

Кон фе ре н ція прой ш ла за спри ян ня кей те рі н го вої ком па -
нії «Food Factory» і між на ро д ної ко с ме ти ч ної ком па нії
«L’ambre». Ор га ні за то ра ми про е к ту ви сту пи ли бі б лі о те ка
КНЕУ, ту ри с ти ч ний клуб «Скі фи»”, про ект до по мо ги ді тям
«BEATS FOR HEARTS», між на ро д ний фе с ти валь «Три піль сь -
ке ко ло» та мо ло ді ж на іні ці а ти ва «Се р це в до ло нь ках».

Іван на СКО РИК. 

Се ред
не схо дже них
до ріг од на —

моя

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

СВІДЧЕННЯ ОЧЕВИДЦЯ

Як дорога в тисячу літ починається із першого кроку, так і зміна
суспільства і вирішення суспільних проблем починається із маленького
вчинку одної людини. Одним із перших таких кроків стала Перша
студентська практична конференція з волонтерства в Україні VUZall, яка
пройшла 9 квітня у конференц�залі Київського національного економічного
університету ім. Вадима Гетьмана.
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Був те п лий, тра в не вий день, від цві та ли ка ш та -
ни,   бу я ла ака ція,  на си чу ю чи па хо ща ми все

на вк ру ги.
До уні вер си те ту не по спі ша ю чи йшли ви пу с к ни -

ки 1970 ро ку – лю ди, які 40 ро ків то му за кін чи ли
фа ку ль тет «Е ко но мі ки пра ці та МТС» Ки їв сь ко го
ін сти ту ту  на род но го го с по дар с т ва ім. Д.С. Ко ро т -
че н ка. Во ни під хо ди ли, ві та лись, об ні ма лись, ці -
лу ва лись і на очі на ве р та ли ся сльо зи. Бо іно ді
важ ко бу ло в по ва ж ній да мі або в си во чо ло му чо -
ло ві ку впі з на ти ко лись не по си дю чу осо бу, яка і
тан цю ва ла, і спі ва ла, і всти га ла ви ко ну ва ти гро -
мад сь кі обо в’я з ки, а до то го ще й га р но на вча -
лась… Лю ди при гля да лись один до од но го, обе -
ре ж но по чи на ли зга ду ва ти ми ну ле, а по тім все ак -
ти в ні ше і все гу ч ні ше лу на ло «А па м’я та єш як…?»,
«А при га ду єш ко ли…?».

І знов їх об’ єд нав уні вер си тет, зу стрі ча ю чи обі -
йми тих, які рі з ни ми шля ха ми, че рез де ся т ки ро ків
при йш ли до ньо го. Бу ло при єм но по ве р ну тись в
ми ну ле, по ба чи ти тих з ким, чо ти ри ро ки вчи лись
і жи ли ра зом у гу р то жи т ку. Бу ло при єм но ба чи ти
«за бу ті» об лич чя, по смі ш ки та очі і від чу ти се бе
зно ву мо ло дим, зга да ти пе р ші сим па ті ї.

Збо ри у ак то во му за лі по єд на ли всіх.
Ви пу с к ни ки об мі ню ва лись по што ви ми та
еле к т ро нни ми ад ре са ми, те ле фо на ми…
Ко ж ний роз по ві дав про се бе, про свої
здо бу т ки  і втра ти. При єм но бу ло чу ти, що
бі ль шість не зра ди ла об ра ній про фе сі ї.

За 40 ро ків се ред ви пу с к ни ків: 1 до к -
тор еко но мі ч них на ук, 13 ка н ди да тів еко -
но мі ч них на ук, 15 ке рі в ни ків управ лінь і
під роз ді лів. В той же час бі ль шість вже
ви йш ла на пе н сію і за йма ють ся сі мей ни -
ми спра ва ми або ма лим бі з не сом.

Чим бі ль ше спі л ку ва лись, тим бі ль ше
хо ті лось роз по ві с ти, бо по сту по во зга ду -

ва лось те, що з ча сом май же за бу лось.
Час зу стрі чі по сту по во спли вав і хтось вже по -

спі шав на по їзд, а хтось на між мі сь кий ав то бус, бо
ре а лії жит тя бра ли сво є.

При єм но бу ло зу стрі тись з на шим де ка ном
Ва си лем Ма ка ро ви чем Да ню ком, який для ба га -
тьох був як рі д ний ба ть ко, бо жо д но го не за ли -
шив без сво єї ува ги. Від усіх нас йо му ве ли ка
по ша на і ни зь кий уклін… З те п лом зга ду ва ли на -
ших ша но в них ви кла да чів: Ана то лія Фе до ро ви ча
Па в ле н ка, Яро сла ву Во ло ди ми рі в ну Кру ше ль ни -
ць ку, Га ли ну Те ре н ті ї в ну За ві нов сь ку, Ла ри су
Пе т рі в ну Керб та ін.

Важ ко бу ло зга ду ва ти тих, ко го ра зом з на ми
вже ні ко ли не бу де. То му ви рі ши ли зу стрі ча тись
один раз на два ро ки, оскі ль ки жит тя швид ко -
плин не і ко ж ний рік це се р йо з не ви про бу ван ня.

На зга д ку про зу стріч сфо то г ра фу ва лись бі ля
уні вер си те ту і ви рі ши ли всім хто по тій чи ін шій
при чи ні не зміг при їха ти на ді сла ти це фо то.

А.В. КА ЛИ НА, 
до цент ка фе д ри управ лін ня пе р со на лом 

та еко но мі ки пра ці.

Да в но вже йшла мо ва про те, щоб
ку дись по їха ти всім фа ку ль те -

том чи хо ча б не ве ли ч кою йо го ча с -
ти н ко ю. Але че рез рі з ні при чи ни по -
їз д ка від кла да ла ся. І ось 10 кві т ня,
від ра зу ж пі с ля Ве ли ко дня, не ве ли ка
де ле га ція (15 осіб), на ре ш ті зі бра -
ла ся і по їха ла до ди -
тя чо го бу ди н ку під
Виш го ро дом. До би -
ра ли ся ми ту ди ве се -
ло та з ен ту зі а з мом.

Тіль ки ко ли при їха -
ли, то ста ли де що не -
р ву ва ти, адже пе ре -
ва ж на бі ль шість з нас
ні ко ли не від ві ду ва ли
по ді б ні за кла ди, тим
бі ль ше, що ні хто з нас
не мав на го ди по спі л -
ку ва ти ся з ді т ка ми в
яких не має вла с них
ба ть ків, а є тіль ки од -
на ве ли ка ро ди на. Як -
що че с но, то я не
знаю хто хви лю ва в ся
бі ль ше, во ни – то му� що че ка ли го с -
тей, чи ми – не уяв ля ю чи про що ми
бу де мо го во ри ти, що ми мо же мо
да ти цим ді т кам. Ді ти бу ли ві ком від
5�6 і до 17 ро ків, на віть ди в но бу ло
на зи ва ти їх ді ть ми. Ми ду ма ли, що
їм десь 14�15 ро ків і бу ли вра же ні ді -
з на в шись що во ни ще ма ля та. На ше
зна йом с т во про хо дило у до во лі на -
пру же ній об ста но в ці, але на до по -
мо гу при йш ла ідея всім дру ж но ви й -
ти  на ву ли цю і по гра ти з м’я чем. Ми
гра ли і у фу т бол, і у во лей бол, і на -
віть у «ви би в но го»… Всім бу ло ду же
ве се ло і вже ні хто не зва жав на рі з -

ни цю у ві ці та ін ші
пе ре шко ди. Ми
про с то ве се ли ли -
ся. 

Го во ря чи про
се бе, то ска жу від -
ве р то, я десь ро ків

3�4 так не від по чи вав, не по чу вав
се бе ві ль но за бу в ши про всі тур бо -
ти.

Та на ші пу с то щі про до в жу ва ли ся
не до в го – роз по ча в ся дощ і ми пе -
ре по в не ні емо ці я ми по ве р ну ли ся в
бу ди нок, а там вже хто ку ди. Як не
ди в но ді в ча та зі «ста р ши ми хло п ця -
ми» пі ш ли у ком п’ю те р ний клас. Де -
хто про с то від по чи вав пі с ля ви сна ж -
ли вих ігор та пе ре ва ж на бі ль шість,
вклю ч но зі мною, пі ш ли у спорт зал.
Це бу ла до во лі не ве ли ч ка кі м на та з
ма та ми, тре на же ра ми та сто лом для
те ні су. Та на віть у цій не ве ли ч кій кі м -

на ті ми змо г ли ці ка во по спі л ку ва ти -
ся, і в цьо му нам до по мо г ли са мі ді -
ти. Во ни по ка за ли свою найу лю б ле -
ні шу гру – це бу ло бу ши до, хто не
знає – це вид бо йо во го ми с те ц т ва.
Де хто з ді в чат на віть ви йш ли  не ба -
жа ю чи ди ви ти ся на по ді б не. Що пра -
в да ми де що змі ни ли пра ви ла гри
вра хо ву ю чи на ші си ли та вмін ня і пе -
ре тво ри ли її на дій с но ве се лу та ці -
ка ву за ба ву.

Ми та кож роз по ві да ли рі з ні іс то рії,
ане к до ти та й про с то жа р ту ва ли. Зі
сво го бо ку ді ти нас теж ве се ли ли
роз по ві да ю чи ці ка ві іс то рі ї. Ми на -
віть ста ли сві д ка ми на ро джен ня но -
вої те а т ра ль ної тру пи у скла ді аж 2
осіб.

Та час пли нув на про чуд шви д ко.
Хоч ми і бу ли зна йо мі ли ше де кі ль ка
го дин та про ща ти ся бу ло важ ко. Нас
про ве ли до зу пи н ки і як ма ле нь ких
ді ток по са ди ли в ав то бус. Ми всі по -
ве р та ли ся до Ки є ва зі сму т ком на
об лич чі, адже ко жен з нас за ли шив
не ве ли ч ку ча с ти ну сво го се р ця там. 

Ми всі з не те р пін ням че ка є мо мо -
ме н ту ко ли зно ву від ві да є мо на ших
но вих дру зів. 

Ігор БУ Р ЛАК,
сту дент І ку р су, ОЕФ.

Яна вча лась за си с те мою ви -
кла дан ня та оці ню ван ня, ко т -

ра іс то т но від рі з ня єть ся від укра -
ї н сь ко ї. Згі д но си с те ми на вчан ня
«Universitе de Nice Sophia
Antipolis», прак ти ч но від су т ні се -
мі нар сь кі за нят тя, про те ду же
на си че ний гра фік ле к цій, як пра -
ви ло три го дин них. Май же весь
ма те рі ал пред ме тів, що по трі бен
для скла дан ня іс пи ту ви кла де -
ний на вну т рі ш ньо му сай ті ВНЗ,
що, на мій по гляд, є ду же зру ч -
ною си с те мо ю. Адже для іно зе м -
но го сту де н та це є над зви чай но
зру ч ним спо со бом ви вчен ня ма -
те рі а лу. Так са мо, на цьо му сай ті
в ко ж но го сту де н та є вла с на уні -
вер си тет сь ка еле к т ро нна ад ре -
са, на яку він отри мує пе в ні на -
вча ль ні ма те рі а ли та по від ом -
лен ня. Се ред них мо жуть бу ти
за про шен ня на рі з но ма ні т ні кон -
фе ре н ці ї. Так, я мала змогу від ві -
да ти кон фе ре н ції ко ли ш ньо го
ди ре к то ра Між на ро д но го Ва лю -
т но го Фо н ду Мі ше ля Ка м де сю в
Мо на ко, що є рі д кі с ною мо ж ли ві -
с тю. Так са мо, всі ре зуль та ти ек -
за ме нів сту дент ді з на єть ся че -
рез сайт ВНЗ ли ше за до по мо -
гою вла с но го ло гі ну та ко ду, що
до по ма гає уни к ну ти ма со во го
об го во рен ня ре зуль та тів.

На да ний мо мент «Universitе de
Nice Sophia Antipolis» та КНЕУ
ім. В.Ге ть ма на ве дуть пе ре го во -
ри що до по да ль шої спів пра ці у
ви гля ді по двій но го ди п ло му ван -
ня. Пе р с пе к ти ва да но го ко о пе ру -
ван ня по ля гає в то му, що сту де н -
ти на шо го ВНЗ змо жуть отри ма -
ти два ди п ло ми, про хо дя чи на -
вчан ня за про гра ма ми обох ВНЗ,
зна хо дя чись у Ки є ві. 

Ко ри с ту ю чись на го дою, хо чу
да ти по ра ду сту де н там, які в
май бу т ньо му обе руть да ну про -
гра му на вчан ня що до сти пе н ді ї.
Ва ж ли во зна ти, що укра ї н сь кі
сту де н ти ма ють пра во на сти пе н -
дію фра н цу зь ко го по со ль с т ва в
Укра ї ні. Ва ж ли во не про пу с ти ти
ос та то ч ну да ту по дан ня до сьє:
15 бе ре з ня ро ку всту пу в
«Universitе de Nice Sophia
Antipolis» чи ж будь� який ін ший
фра н цу зь кий ВНЗ.

Го во ря чи про на вча ль ний ма -
те рі ал, му шу від мі ти ти, що він
від рі з ня єть ся від то го, який на -
дає наш ВНЗ. Але са ме по єд нан -
ня да них двох ба чень і дає по вну
ка р ти ну ро зу мін ня то го чи ін шо го
пред ме ту. 

Іс нує та кож спе ци фі ка від по ві -
дей на ек за ме на цій ні пи тан ня,
адже фра н цу зь ка си с те ма в бі ль -
шо с ті ви па д ків ви ма гає на пи сан -
ня ди се р та ції за пе в ни ми пра ви -
ла ми. На іс пи ті по трі б но обо в’я з -
ко во на пи са ти від по ві ді на всі за -
пи тан ня, зве р та ю чи ува гу на
стру к ту ру, бо 50% оці н ки за ле -
жить від офо р м лен ня. 

Склад сту де н тів в «Universitе
de Nice Sophia Antipolis» � ін тер -
на ці о на ль ний. В мо їй гру пі з 20
осіб бу ло ли ше 4 фра н цу зи, що
не мо же не ди ву ва ти. Про те, ви -
мо ги до всіх іно зе м них сту де н тів
та кі ж, як і до фра н цу зів, тоб то
мо ву по трі б но зна ти на дій с но
ви со ко му рі в ні, бо на віть за гра -
ма ти ч ні по ми л ки в ек за ме на цій -
ній від по ві ді мо жуть зні ма ти ся
ба ли.

Не мо жу не ска за ти про са ме
мі с то, в яко му зна хо дить ся уні -
вер си тет. На вча ти ся на бе ре зі
Се ред зем но го мо ря, де по стій не
со н це, при ві т ні мі с це ві фра н цу -
зи, без ліч ці ка вих му зе їв, па р ків
та місць для від по чи н ку, клу бів,
ка зи но,  ли ж них ста н цій, ту ри с -
ти ч них мі с те чок. Од ним сло вом,
як що ви вмі є те по єд ну ва ти на -
вчан ня та від по чи нок, ви отри ма -
є те за до во лен ня від про жи ван ня
на Ла зу р но му бе ре зі.

Та не мо жу ска за ти, що на вча -
ти ся бу ло про с то. Я до кла да ла
не ма ло зу силь та ча су, щоб ада -
п ту ва ти ся до си с те ми на вчан ня,
фра н цу зь кої еко но мі ч ної мо ви та
се ре до ви ща, але мо жу з упе в не -
ні с тю ска за ти, що во но то го ва р -
те, адже ди п ло ми та ких двох
ВНЗ, як КНЕУ ім. В.Ге ть ма на та
«Universitе de Nice Sophia
Antipolis» да ють впе в не ний по ча -
ток про фе сій но му ро с ту еко но мі -
с та в Укра ї ні та за ко р до ном.

Іри на КЛИ МЕ Н КО,
сту де н т ка V ку р су, ФМЕ іМ.

МИ І СВІТ

ВВ рраа  жжеенн  нн яя
ввіі дд   ннаа  вв чч аанн  нняя

ннаа  ЛЛ аа  ззуу   рр   нноо  ммуу
уузз   ббее   рреежж  жжіі

Високий рівень навчання, приємна співпраця з
викладачами, економічні конференції
міжнародного класу, корисний досвід
міжнародного кооперування та, безперечно,
робота з рідкісною економічною літературою
французькою мовою – все це навчання в
французькому ВНЗ міста Ніцци. 
Минулого року я мала унікальну нагоду
продовжити мій університетський шлях по
системі «включене навчання» в «Universitе de
Nice Sophia Antipolis» і дуже задоволена
отриманим досвідом. 

Зро би со бі свя то
Життя студента дуже багатогранне

та без сумніву веселе. Поряд з
напрочуд важким навчання кожен з
нас має вільний час, хтось більше,
хтось менше, і кожен сам вибирає як і
де його провести.

ПОДІЯ
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Бе не фіс уні вер си тет сь кої мо -
ло ді – один з най кра щих за -

хо дів, які ор га ні зо ву ють ся на -
шим ВНЗ. Са ме в та кій не фо р -
ма ль ній, на си че ній яс к ра ві с тю і
та ла н том об ста но в ці мо ж на по -
ба чи ти по те н ці ал на шо го сту де -
нт с т ва, йо го рі з но сто рон ню
роз ви не ність та ба га то ба р в -
ність. За вдя ки БУ Му лю ди, що
мрі я ли спро бу ва ти се бе в яко с ті
сце на ри с тів, ре жи се рів, ак то -
рів, спі ва ків, тан ці в ни ків, му зи -
ка н тів, гу мо ри с тів, отри му ють
мо ж ли вість ви про бу ва ти свої
си ли. Зві с но, не від’ єм ною ча с -
ти ною цьо го за хо ду є зма ган ня,
ба жан ня бу ти най кра щи ми. Це
не аби як сти му лює та на ди ха є.

Адже сут ність цьо го свя та по ля -
гає в то му, щоб об ра ти се ред
по ста но вок рі з них фа ку ль те тів
най кра щу та на йо ри гі на ль ні шу.
А ще більш за охо чує ба жан ня
по да ру ва ти лю дям при єм ний
на стрій, за ря ди ти їх по зи ти в ни -
ми емо ці я ми. Так як гля да чі у
нас ви ба г ли ві і не те р п лять не -
які с них ви сту пів, ак то ри та по -
ста но в ни ки теж ви мо г ли ві до
се бе. Во ни вдо с ко на лю ють свої
на ви ч ки та роз ви ва ють свої та -
ла н ти, щоб бу ти ці ка ви ми та
від чу ти се бе по в но цін ни ми ар -
ти с та ми.

Не що да в но від бу в ся БУМ фа -
ку ль те ту Між на ро д ної еко но мі -
ки та ме не дж ме н ту. Сту де н ти

яс к ра во про яви ли се бе у сти ль -
ній ко мі ч ній мі с те рії, спо в не ній
ві р ту о з ною грою ак то рів, май с -
те р ни ми тан цю ва ль ни ми, про -
фе сій ни ми во ка ль ни ми та ак ту -
а ль ни ми го с т ро гу мо ри с ти ч ни -
ми но ме ра ми. Не мо ж ли во не
від мі ти ти кро пі т ку ро бо ту го ло -
вних сце на ри с тів та ре жи се рів.
Во ни пі ді йш ли до спра ви з ви то -
н че ним від чут тям то го, що по -
трі б но гля да че ві. 

Ми ма ли шанс по ба чи ти при -
го д ни ць ко� гу мо ри с ти ч ну ви ста -
ву, ви три ма ну у ма не рі ве с те р -
ну. В ос но ві сю же ту по ста но в ки
по ля гає іс то рія за ко ха но го хло -
п ця, який за ра ди сво го по чут тя
на ва жу єть ся на від чай ду ш ний
вчи нок. Він ки дає ви клик го ло -
вно му ба н ди то ві, що зму шує

здри га ти ся від стра ху все мі с -
це ве на се лен ня. Зві с но, наш ге -
рой з че с тю пе ре ма гає сво го
су про ти в ни ка.

Хо четь ся до да ти, що БУМ дає
змо гу не ли ше про яви ти се бе в
яко с ті тво р чої осо би с то с ті, а й
до по ма гає по зна йо ми тись з ці -
ка ви ми лю дь ми, знай ти но вих
при яте лів та до лу чи тись до дру -
ж ньої ро ди ни ФМЕ іМ. Бе не фіс
на дає мо ж ли вість від чу ти се бе
ча с ти ною чо гось ве ли ко го. Ду -
же ва ж ли вою та не від’ єм ною
ча с ти но ю. А ще, бе з у мо в но, по -
вною мі рою за ну ри тись у спра в -
ж нє сту де нт сь ке жит тя, та ке
омрі я не, з м’я т ним при сма ком
сво бо ди.

Тож не хо вай те свої зді б но с ті
та не бій те ся не ста чі ві ль но го

ча су. Роз ви вай те ся, про яв ляй те
свій хист і до зво ль те со бі від чу ти
свою  осо б ли вість та не по вто р -
ність. За явіть про свій та лант
сві то ві! Уні вер си тет сь ка сце на –
гі д ний по ча ток ус пі ш ної тво р чої
ка р’є ри, цін ний до свід для ар ти -
с та� по ча т кі в ця та ши ро кий крок
до ви знан ня для більш зрі лих
ви ко нав ців. Бе ру чи участь в
жит ті сво го фа ку ль те ту ви не од -
мін но отри ма є те ко ло са ль не за -
до во лен ня. І ви на віть не уяв ля є -
те, що від чу ва ють ар ти с ти, ко ли
ба чать во г ни ки в очах гля да чів,
їх об лич чя, що за вме р ли в очі ку -
ван ні ва ших на сту п них дій. Та
не ви мо в но со ло д кий, ме до -
во�те п лий звук опле с ків.

Іри на ГЕ РА СИ МО ВА.

«Дай те ме ні за спі ва ти
під мою гі та ру,

Дай те ме ні за спі ва ти ти хо �ти хо
свою пі с ню,

Дай те ме ні за спі ва ти, бо я го р дий з то го,
Що я іта лі єць, спра в ж ній іта лі єць»

Та кі от іта лій сь кі мо ти ви ви рі ши ли об ра ти сту де н -
ти об лі ко во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту, пред ста в -

ля ю чи свій ви ступ на що рі ч но му кон ку р сі БУМ. Не ле -
г ку за да чу по ста ви ла го ло ва куль ту р ної ко мі сії ОЕФ
Ві к то рія Ам ба р чан пе ред сво єю ко ман дою – пе ре да -
ти ха ра к тер та ко ло ри т ність іта лій ців, але не про с тих
іта лій ців, а «ма фі о зі», хо ча і у ми ну ло му. 

Ці ка вий сю жет за плу та ної іс то рії із не пе ред ба чу ва -
ним кі н цем не се в со бі ідею то го, що усе в сві ті за ли ша -
єть ся не змін ним:  во но ли ше про яв ля єть ся у рі з них фо -
р мах, але суть за ли ша єть ся та ж. 

Жа до ба до гро шей, здо бу тих не че с ним шля хом; не -
стри м не пра г нен ня роз пра ви та по мсти; ка п ри з ність та
роз бе ще ність; хи т рість та ви на хі д ли вість; страх пе ред фі -
зи ч ною си лою та по ло х ли вість ша х рая; об ман за ра ди ко -
хан ня – та кі ри си ви сві т ле ні в об ра зах го ло вних ге ро їв. Ак -
то ри впра в но пе ре да ли всю си лу по чут тів та емо цій за лу,
за хо пи в ши гля да чів сво єю грою на сті ль ки, що не по мі т ним
став плин ча су. 

Ви ступ сприй ня в ся лег ко за вдя ки га р мо ній но му по єд нан -
ню дій ви ста ви та ху до ж ніх но ме рів. Пі с ні у сти лі ча сів роз кві -
ту іта лій сь кої ма фії та хо ре о г ра фі ч ні по ста но в ки під кре с ли ли
те ма ти ку та до по в ни ли сю жет. 

Вра зи ло офо р м лен ня сце ни. Де ко ра ції у ви три ма но му сти лі, вбран -
ня та ма кі яж ак то рів пе ре да ли кра су та ви шу ка ність по бу ту іта лій сь кої
ма фі ї.

У чер го вий раз сту де н ти об лі ко во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту по ста -
ви ли со бі ви со ку пла н ку, і в чер го вий раз до ся г ли її. За тя ж ні ре пе ти ції,
пе ре жи ван ня за ви ступ та один за од но го, вза є мо ро зу мін ня та вза є мо -
до по мо га згу р ту ва ли уча с ни ків БУ Му у єди ну дру ж ню ко ман ду, яка за -
спі ва ла під свою гі та ру, за спі ва ла свою пі с ню, го р да з то го, що во на –
ко ман да ОЕФ.

Ма ри на ШТА Л ТО В НА, cту де н т ка IV ку р су, ОЕФ.

ДОЗВІЛЛЯ

БУМ з м’ятним присмаком свободиБенефіс університетської молоді — вибух
студентського таланту та харизми, вир емоцій та
гумору. Тут запалюються серця артистів та глядачів,
і ви навіть не уявляєте, які почуття спалахують
всередині акторів, коли звучать оплески…

Italiano vero
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Втім, ідея бо у лі н гу на сті ль ки
га р мо ній на, що ви ни к ну ти

во на мо г ла на віть
у пе че р них лю -
дей. Дій с но, що
мо же бу ти про с ті -
шим? Ке г лі, роль
яких ці л ком мо г ли
ви ко ну ва ти які� не будь де ре в’я ні «чу ш ки» або ка м’я ні сто в -
п чи ки... Ку ля, що ви те са на або ви до в ба на з то го ж ма те рі -
а лу... Ки дай та зби вай! Про с то і ге ні а ль но. То му� то під тве -
р джен ня пер шо род с т ва і зна хо дять ся прак ти ч но по всю д и.

Бо у лінг – це аза р т на і за хо п лю ю ча гра. Він ці ка вий сво ї -
ми ба га то ві ко ви ми тра ди ці я ми.. Гра, яка більш схо жа на
су час ний бо у лінг під на звою “Dutch Rubbers”, з’яв и ла ся  в
Гол лан дії, а по тім бу ла за ве зе на в Ан г лі ю. Схе ма гри бу ла
та кою ж, але ке г лів бу ло 9. 

І в на шо му уні вер си те ті ми про во ди мо ту р ні ри з цьо го
аза р т но го ви ду спо р ту. В бе ре з ні цьо го ро ку бу ло про ве -
де но зма ган ня –  «Ту р нір фі нан со во� еко но мі ч но го фа ку ль -
те ту з бо у лі н гу». 

В ту р ні рі бра ло участь 6 ко манд: «Го л ден Страйк »

(І курс), «Brutality» (IV курс), «Файер бол» (ІІ курс), «Quest
Pistols» (І курс), «Фай терс» (IV курс) и ко ман да «Без ГМО»
(ІІІ курс). 

Як тіль ки за кін чи ло ся же ре б ку ван ня но ме рів до рі жок
се ред ка пі та нів ко манд – гра по ча лась. Ко жен на ма га в ся
ви би ти страйк, але най більш це вда ва ло ся ко ман ді
«Brutality». Гра бу ла ду же на пру же ною та ці ка во ю. Час про -
ле тів на сті ль ки шви д ко, що вже не об хід но бу ло оби ра ти
пе ре мо ж ців, але гра ти хо ті ло ся ще. Пі с ля під ра ху н ку ре -
зуль та тів аб со лю т ни ми лі де ра ми ту р ні ру ста ла ко ман да
«Brutality», ка пі та ном якої був Сер гій До в го ши я. 

Да лі мі с ця роз по ді ли ли ся на сту п ним чи ном:
2 мі с це – « Фай терс», ка пі тан ко ман ди – Олег Са до вий; 
3 мі с це – « Без ГМО», ка пі тан ко ман ди – Ін на Ре б ри с та;
4 мі с це – «Quest Pistols», ка пі тан ко ман ди – Во ло ло ди -

мир Се р бін; 
5 мі с це – «Файер бол», ка пі тан ко ман ди – Та рас Ме ль -

ни че н ко; 
6 мі с це – «Го л ден Страйк», ка пі тан ко ман ди – Єв ге н Сі -

ро ш тан. 
Най кра щим гра в цем фі нан со во� еко но мі ч но го фа ку ль -

те ту з бо у лі н гу став сту дент IV ку р су, член ко ман ди
«Brutality» – Ві та лій Слє п цов.

Ду же хочеть ся по дя ку ва ти ка пі та нам ко манд за ор га ні -
за цію за хо ду та по ба жа ти но вих пе ре мог не тіль ки в спо р -
ті, але і в на вчан ні. Не хай у ко ж но го з вас зав жди бу дуть
ли ше страй ки в жит ті! Впе ред до пе ре мог!

Сві т ла на ЛЕ БЕ ДИН СЬ КА,
сту де н т ка ІІІ ку р су, ФЕФ.

«Си ла пе ре ма гає си лу, кра са пе ре ма гає все».
Ло пе де Ве га

Всім відомий ще один афоризм про те, що краса
врятує світ. Не знаю, чи то світ так потребує
порятунку, чи то людство просто прагне до
прекрасного, але конкурсів краси у нас дуже багато.
Міс Європа, Міс Світу, Міс Всесвіт, Міс Universe і т.д.
Список безкінечний.

Гі д не мі с це у ньо му по сі -
да ють кон ку р си кра си

сто ли ч них уні вер си те тів.
Зо к ре ма яс к ра ве ви до ви -
ще, кон курс МІС КНЕУ, що -
ро ку да рує гля да чам як -
най кра щі ес те ти ч ні емо ції
та, ка жу чи про с ті ше, на со -
ло ду.

Та ким са мим обі ця ли
бу ти і цьо го рі ч ні зма ган ня,
як що їх так мо ж на на зва ти.
Від крив їх від бі р ко вий тур

МІС ФЕФ 19 кві т ня у ні ч но му
клу бі «Фо р саж».

У ньо му взя ли участь 9
кон ку р са н ток. Мо ж ли во не
над то ба га то, як для най бі -
ль шо го фа ку ль те ту, але ж,
са мі ро зу мі є те, участь у та -
ко му кон ку р сі не про с та річ і
по тре бує ба га то зу силь.
Про гра ма від бі р ко во го ту ру
бу ла ста н да р т ною: ві зи т ка,
пред ста в лен ня та ла н тів,
від по ві ді на за пи тан ня, де -
фі ле у ве чі р ніх су к нях. Що -
пра в да бу ло і пе в не но во вве ден ня. Весь кон курс від бу ва в ся у сти лі ла ти но �аме ри -
кан сь ко го ка р на ва лу. Са ме то му ве чір роз по чав за га ль ний та нок від уча с ниць під
ві до му за па ль ну пі с ню «Life Is a Carnaval». 

Да лі уча с ни ці ди ву ва ли жу рі та чи с лен них гля да чів сво ї ми тво р чи ми но ме ра ми
та, що го ло вне, ра ду ва ли вро до ю. Все це при зве ло до то го, що на при кі н ці кон ку р -
су, ко ли при йшов час під би ва ти під су м ки і ви зна чи ти най кра щу ді в чи ну фа ку ль те -
ту цьо го ро цу, жу рі так і не змо г ло об ра ти  од ну уча с ни цю. То му бу ло про с то ого -
ло ше но двох пред ста в ниць від ФЕФ на кон курс МІС КНЕУ 2010. Ни ми ста ли сту де -
н т ка дру го го ку р су Ві к то рія Ше пі т ко та сту де н т ка че т ве р то го ку р су Оль га Гри ще н -
ко. В за га ль но му усі уча с ни ці роз ді ли ли між со бою та кі но мі на ції:

Ок са на Пше ни ч на  – І курс 16 гру па – Міс На по ле г ли вість;
Юлія Ко но но ва  – І курс 8 гру па – Міс Ви то н че ність ;
Сві т ла на Але к сє є ва –  І курс 16 гру па – Міс Ве с на;
Ан ге лі на Па цюк –  І курс 15 гру па – Міс Ро ма н ти ч ність; 
Юлія Ма р ти н ко – ІІІ курс 1 гру па – Міс Фо то мо дель;
Ві к то рія Ше пі т ко –  ІІ курс 11 гру па – Міс То ле ра н т ність; 
Оль га Гри ще н ко – IV курс 17 гру па – Міс Ду ша ко ле к ти ву;
Ана с та сія Ма ко вей  – І курс 15 гру па – Міс По да руй усмі ш ку ді тям; 
Га ли на Ма т вій чук  – IV курс 4 гру па – Міс Гра ці я.

Хо ті ло ся б від мі ти ти, що в цьо му ро ці у ра м ках кон ку р су МІС ФЕФ від бу ва ло ся ін -
тер нет� го ло су ван ня у під три м ку кон ку р са н ток. За ре зуль та та ми го ло су ван ня од на
з уча с ниць ма ла отри ма ти зван ня Міс Гля да ць ких сим па тій. Да на но мі на ція не бу -
ла ого ло ше на у «Фо р са жі» че рез тех ні ч ні при чи ни. Та все ж спра ве д ли во бу де ска -
за ти, що пе ре мо гу у го ло су ван ні, а від по ві д но і пе ре мо гу в но мі на ції отри ма ла Оль -
га Гри ще н ко зі зна ч ним від ри вом від ре ш ти уча с ниць та ре зуль та том   139 го ло сів.
Дру гою ста ла Ві к то рія Ше пі т ко – 79, тре тя – Га ли на Ма т вій чик – 78 го ло сів. От же,
як ба чи мо, ви бір жу рі пе в ною мі рою спів пав з під три м кою гля да чів. 

На кі нець, за зна чу, що на ші уча с ни ці не ли ше вро д ли ві і та ла но ви ті, а ще й ма ють
до б ре се р це. За два дні до кон ку р су во ни від ві да ли ди тя чий бу ди нок, де про ве ли
кі ль ка го дин з ді ть ми, які так по тре бу ють зви чай но го спі л ку ван ня! 

Тож це вже то ч но, що кра са зо в ні ш ня – то ве ли ка си ла. Та ще бі ль шою во на є у
ду е ті з кра сою ду хо в но ю. Ці нуй те і од ну, й ін шу.

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

ПОДІЯ
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Ì‡ Ù≥Ì‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ

БІЛЯ  КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ

По чи та ти є що...
Іноді буває так, що хочеться забути про усі
клопоти і поринути у захоплюючий світ пригод і
шаленого кохання, від якого завмирає серце, чи
глибокого психологізму і філософської думки.
Варіантів – безліч, вибирай той, який забажаєш. А
у цьому тобі допоможе література. Хотілося б
звернути увагу саме на сучасну і зробити
коротенький екскурс творами українських
майстрів слова.

ДОЗВІЛЛЯ

Бо у лінг на ФЕ Фі
Перемоги, особливо великі, мають завжди багато батьків. Можливо,
тому на право називатися прародичем боулінгу претендують багато
країн і народів. То тут, то там знаходяться «неспростовні докази»
виникнення цієї гри (або її прототипу) в тій або іншій місцевості.

Не що да в но на ши ро кий за гал (не
без до по мо ги ви да в ни ц т ва «Фо -

лі о») ви йшов ро ман Сві т ла ни По ва -
ля є вої «Ба р до online». На мою ду м -
ку, цей ро ман для ко ж но го ста не пе -
в но го ро ду зна хі д кою: тут ма ють мі -
с це і за ко ха ність з ре в но ща ми, і ку -
ме д ні при го ди, і роз ду ми про лі те -
ра ту ру, до в гі роз мо ви про ди ва ку -
ва тість сві ту цьо го, на віть про чи ї -
хось ске ле тів у ша фі! А та кож ма г не -
ти ч на мі с ти ка, яка тут де що опо е ти -
зо ва на та еро ти зо ва на. Про те кни га
бі ль ше спря мо ва на на фі ло со фію,
осо б ли во на фі ло со фію бут тя і не -
бут тя. Як по яс нює ав то рка в пі с ля -
мо ві до сво го ро ма ну: «Ба р до – ти -
бет сь ке сло во. Цим те р мі ном ви -
зна ча ють по слі до в ні ста дії пе ре жи -
ван ня про це су вті лен ня і пе ре ро -
джен ня». Тож як що ти ба жа єш за -
гли би ти ся у ви со кі фі ло соф сь кі роз -
ду ми, то смі ли во чи тай цей ро ман.

Ва р то зве р ну ти ува гу не ли ше на
тво ри су час них ав то рів, а й пись -
мен ни ків ми ну ло го сто літ тя, що і до -
сі ве дуть ак ти в ну лі те ра ту р ну ді я ль -
ність і ви сту па ють у сво їх тво рах  із

го с т ри ми ак ту а ль ни ми про -
бле ма ми. Од ним із них є Єв ген
Све р с тюк, ві до мий ми с ли те -
ль� ші с т де ся т ник, ви да т ний пу -
б лі цист і лі те ра ту ро зна вець. У 2009
ро ці ви йш ла йо го кни га з кра с но мо -
в ною на звою – «Пра в да по ли но ва».
Ця пу б лі ка ція є своє рі д ним зрі зом
тво р чо го до ро б ку Све р с тю ка за
остан ні 20 ро ків: тут пред ста в ле ні
те к с ти, на пи са ні під час і пі с ля від -
бут тя ув’я з нен ня. Се ред них і на по в -
не ний те п лом есе до Ва си ля Сту са, і
есе� зве р нен ня до укра ї н сь кої емі г -
ра ції на За хо ді. Чи ма ло пу б лі ка цій
при свя че но і ре лі гій ній те ма ти ці.

Як що ж ти, на впа ки, хо чеш аб с т -
ра гу ва тись від про бле м них ас пе к тів
вла с но го жит тя та по ри ну ти у вир
по чут тів, то у цьо му то бі до по мо же
збі р ка Сер гія Ру са ко ва «Ке лих ім пу -
ль сів: но ве ли та етю ди» (2009). Це
збі р ка ва р ті с ної про зи, тво ри якої
рі з ні за сти лем та спря му ван ням: від
ре лі гій но� ек зи с те н цій них до бу -
ден них. Це ві ль ний ви клад
ду мок, вті лен ня
ф і  л о  -

со фії по всяк ден ня. Їй ха ра к те р на
ур ба ні с ти ч на те ма ти ка. Але ур ба -
нізм тут не апа ти ч но� де пе р си в ний:
при су т ній дух по езії, ро ма н ти ка –
са ме та ка, якою во на є у су час но му
ме га по лі сі.

Спо сте рі га ю чи за роз ви т ком на -
шої лі те ра ту ри, пе ре ко ну є ш ся: на
змі ну по пе ре дньо му по ко лін ню при -
хо дить но ве, не менш та ла но ви те. І
це ті шить. Тож  при єм но го то бі чи -
тан ня! 

За ма те рі а лі а ми га зе ти
«Друг чи та ча»

Ма рія КА МІН СЬ КА,
сту де н т ка І ку р су, ФЕФ.
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ЧАС ІН НО ВА ЦІЙ
Сучасні тенденції розвитку суспільства
вимагають змін в навчальному процесі.
Актуальною проблемою розвитку професійної
освіти є створення умов для організації
творчої діяльності тих, хто навчається.

На фі нан со во� еко но мі ч но му фа ку ль те ті тво р чий під хід до на -
вча ль но го про це су є не від’ єм ною ча с ти ною за сво єн ня сту -

де н та ми те о ре ти ч них знань та на бут тя прак ти ч них на ви ків. Не -
що да в но, на на шо му фа ку ль те ті сту де н та ми V ку р су бу ла про ве -
де на ін тер ак ти в на ле к ція, на про бле м ну те му: «Гло ба ль на еко -
но мі ч на кри за та її вплив на по да т ко ву по лі ти ку Укра ї ни». На го ду
по бу ва ти в ро лі ви кла да чів отри ма ли сту де н ти ма гі с тер сь кої
про гра ми «Де р жа в ний фі нан со вий ме не дж мент» Те тя на Де ре -
в’я н ко, Сер гій Лу б ков сь кий, Ар тем Ок се не н ко, які по ді ли ли ся
сво ї ми знан ня ми і ре зуль та та ми про ве де но го ґрун то вно го до -
слі джен ня за ви ще за зна че ною те мою зі сту де н та ми IV ку р су
ФЕФ. Мо ло ді ле к то ри  ство ри ли в ау ди то рії не ймо ві р ну ат мо с -
фе ру, ко ли му ль ти ме дій ний су про від, спі л ку ван ня зі сво ї ми ко -
ле га ми� слу ха ча ми, дис ку сії, спо ну ка ли всіх сту де н тів за ми с ли -
тись над ак ту а ль ні с тю про бле ми впли ву еко но мі ч ної кри зи на
на ці о на ль ну по да т ко ву си с те му, над шля ха ми її ре фо р му ван ня.
Хо чу на го ло си ти, що та ке гли бо ке до слі джен ня, ана ліз су час ної
си ту а ції та роз ро б ка ви ва же них про по зи цій не від бу ли ся б без
му д ро го на ста в ни ц т ва на у ко во го ке рі в ни ка Ін ни Ми ко ла ї в ни Ко -
но ва ло во ї. На вча ль ний про цес – це по стій на вза є мо дія двох
сто рін: ви кла да ча і сту де н та. Да на ін тер ак ти в на ле к ція ще раз
під тве р джує, що та ка спів пра ця є плі д ною та ефе к ти в но ю. Сту -
де н ти, для яких бу ла під го то в ле на ле к ція ще до в го пі с ля її за кін -
чен ня об го во рю ва ли пи тан ня ре фо р му ван ня по да т ко вої си с те -
ми і ви хо ду з еко но мі ч ної кри зи, а са ме це і є чи не го ло вним за -
вдан ням ін тер ак ти в них ме то дів на вчан ня – спо ну ка ти до ак ти в -
но с ті, за охо чу ва ти до тво р чо с ті, ми с лен ня. 

На ші ма гі с т ри вмі ло вті ли ли в жит тя один з ін но ва цій них ме -
то дів на вчан ня, за па ли ли во г ник в очах,  спо ну ка ли по тяг до на -
вчан ня, до слі джень, роз ду мів,  за що від іме ні  всіх сту де н тів хо -
чу ви сло ви ти  їм ве ли че з ну вдя ч ність! Маю на дію, ні, я впе в не -
ний, що на да лі на на шо му фа ку ль те ті та кі за хо ди бу дуть тра ди -
цій ни ми! Час ін но ва цій при йшов.

Ми ро с лав КА ТО НА,   го ло ва  САР  ФЕФ.

Ство рен ня ор га ні за ції, яка має со бі за
ме ту де мо к ра ти за цію на вча ль но го про -

це су, спри ян ня ство рен ню умов про зо ро с -
ті, че с но с ті та від кри то с ті на вча ль но го про -
це су, під ви щен ня рі в ня від по ві да ль но с ті та
са мо ор га ні за ції сту де нт сь ко го ко ле к ти ву є
без пе ре ч но рі шу чим кро ком на шля ху до
під ви щен ня яко с ті під го то в ки фа хі в ців для
на ці о на ль ної еко но мі ки Укра ї ни.

Для уча с ті у кон фе ре н ції бу ли об ра ні де -
ле га ти – пред ста в ни ки Сту де нт сь кої ака -
де мі ч ної ра ди груп, та ким чи ном кі ль кість
де ле га тів скла ла 73 сту де н ти, які взя ли ак -
ти в ну участь у за хо ді.

Ос но в ни ми пи тан ня ми кон фе ре н ції бу ли

— об ран ня го ло ви САР фа ку ль те ту, йо го
за сту п ни ків (ко ор ди на то рів ку р сів) та за -
сту п ни ків ко ор ди на то рів ку р сів. 

За під су м ка ми го ло су ван ня го ло вою
Сту де нт сь кої ака де мі ч ної ра ди фі нан со -
во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту аб со лю т ною
бі ль ші с тю бу ло об ра но  сту де н та IV ку р су,
активіста про ф бю ро ФЕФ Ми ро с ла ва Ка -
то ну. Йо го за сту п ни ка ми ста ли:

Ко ор ди на тор I ку р су – Ма рі не Са р кі сян,
за сту п ник – Юлія Пе ре пе ли ця

Ко ор ди на тор II ку р су – Ігор Роз квас, за -
сту п ник –  Єли за ве та Ша хо ва ло ва 

Ко ор ди на тор III ку р су – Ін на Ре б ри с та,
за сту п ник – Юрій Лець

Ко ор ди на то ром IV ку р су
бу ло об ра но Ми ро с ла ва Ка -
то ну, за сту п ник –  Ві ра Со ло -
м’я на.

От же, хо четь ся по ба жа ти
но во об ра но му скла ду САР
фі нан со во� еко но мі ч но го фа -
ку ль те ту за взя т тя, те р пін ня,
тво р чо го на тхнен ня,  сил ду -
хо в  них та фі зи ч них, аби збе -
ре г ти ен ту зі азм, ене р гій -
ність та гі д но не сти зван ня
сту де н та фі нан со во� еко но -
мі ч но го фа ку ль те ту.

Ма рі не Са р кі сян,
за сту п ник го ло ви САР

КНЕУ
ім. В. Ге ть ма на.

НА ЧАСІ Конференція САР на ФЕФІ
На початку квітня відбулася виборна конференція
Студентської академічної ради факультету. Це важлива подія,
яка знаменує нову сторінку  в житті нашого факультету. 

Наш уні вер си тет має свою збі р ну ко ман ду з че р лі ди -
н гу, яка іс нує вже бі ль ше 15 ро ків. Во на є ба га то ра -

зо вим уча с ни ком і при зе ром че м пі о на тів Ки є ва та Укра -
ї ни. До ре чі, не що да в но ко ман да зно ву збі ль ши ла пе ре -
лік сво їх до ся г нень. На від кри то му ку б ку Ки є ва з ри т мі -
ч ної гі м на с ти ки ді в ча та ви бо ро ли срі б ну на го ро ду!

«На ша ко ман да – це 16 яс к ра вих, та ла но ви тих і ду же
ці ка вих ді в чат,– роз по ві дає ка пі тан ко ман ди Со фія Ан д -
рі я шев сь ка. –На зма ган нях з ба с ке т бо лу як гру па під -

три м ки ми ви сту па є мо вже 10 ро ків, а на зма ган нях з рі -
з них тан цю ва ль них ви дів спо р ту (че р лі динг, ри т мі ч на гі -
м на с ти ка, тан цю ва ль на ае ро бі ка..) – з мо ме н ту за сну -
ван ня на шої ко ман ди. Тре не ром на шої збі р ної є май с -
тер спо р ту з ху до ж ньої гі м на с ти ки та су д дя між на ро д ної
ка те го рії Те тя на Ана то лі ї в на Ка ме н д ров сь ка, яка не ли -
ше нас на вчає, під три мує, а й на ди хає на но ві тво р чі
здо бу т ки!»

Ан на АРУ С ТА МЯН,
ви пу с к ни ця КНЕУ 2008 ро ку, ОЕФ.

Узма ган нях Спа р та кі а -
ди КНЕУ з ат ле ти ч ної

гі м на с ти ки взя ли участь
всі фа ку ль те ти уні вер си -
те ту.

Юна ки ви ко ну ва ли
впра ву: жим ле жа чи, згі д -
но з пра ви ла ми па у е р лі ф -
ти н гу.

Ді в ча та зма га лись у жи -
мі гри фа шта н ги (20 кг.)
ле жа чи і у під йо мі в сід на
«Рим сь кій ла ві». Всьо го у
зма ган нях взя ли участь
157 спорт сме нів, яких ак -
ти в но під три му ва ли вбо -
лі ва ль ни ки.

Пе ред по ча т ком зма -
гань від бу в ся уро чи с тий
па рад, на яко му го ло вний
су д дя зма гань М.В. Ду д ко
щи ро при ві тав уча с ни ків і
ви сло вив по ба жан ня ус -
пі ш них ста р тів!

Мі с ця се ред фа ку ль те -

тів у зма ган нях роз по ді -
ли лись так:

Ді в ча та: Юна ки:
І – ОЕФ І – ФМЕ іМ
ІІ – ФЕ АПК ІІ – ФЕ АПК
ІІІ – ФЕФ ІІІ – КЕФ
IV �  ФУ П таМ IV � ФЕФ
V – ФЕ таУ V – ОЕФ
VI – ФМЕ іМ VI – ФІ СІТ
VIІ – ЮФ VIІ – ФУ П таМ
VIІІ – ФІ СІТ VIІІ – ФЕ таУ
ІХ – КЕФ ІХ – ЮФ

Че м пі о ни та при зе ри
бу ли на го ро дже ні ди п ло -
ма ми від по ві д них сту -
пенів.

Ве ли ку до по мо гу в ор -
га ні за ції і про ве ден ні
зма гань на да ли ви кла да -
чі: В.П. Ба цу нов, В.А. Ку з -
нє цов, А. А. Ку з нє цо ва,
В.Є. Ко в тун, О.Р. Ля ше н ко.

Орг ко мі тет.

СПОРТИВНІ ПРИСТРАСТІ

Ат ле ти ч на гі м на с ти ка –
у під су м ку Спа р та кі а ди

Яс к ра ве шоу
че р лі ди н гу

Мало хто знає про такий вид спорту, як
черлідинг. Більшість, мабуть скаже, що
це дівчатка в коротеньких спідницях із
«махалками» в руках, які вигукують
«кричалки», підтримуючи баскетбольні
команди. Але це зовсім не так. Насправді,
черлідинг – це яскраве шоу, яке доповнює
спортивне дійство, а також
самостійний вид спорту. Команди
змагаються між собою на національних
та світових чемпіонатах. Цей феєричний
вид спорту включає в себе танці,
аеробіку, акробатику, гімнастику і
навіть елементи ораторського
мистецтва. 



Свято розпочалося вітальним сло -
вом про ре к тора з

науково�педагогічної роботи Те тя ни
Єв ге ні ї в ни Обо лен сь кої. 

Далі виступив за сту п ник го ло ви
проф спі л ки ви кла да чів та спів ро бі т ни -
ків Сер гій Бо ри со вич По го рє лов. Він
роз по вів про те, що за остан ні ро ки фі -
з ку ль ту р но – ма со ва ро бо та в уні вер си -
те ті за під три м ки проф спі л ко во го ко мі -
те ту, фі зо р гів фа ку ль те тів на бу ла по мі т -
но го роз ви т ку та ма со во с ті. 

Для ор га ні за ції та за без пе чен ня ма -
те рі а ль но го сти му лю ван ня уча с ни ків та
пе ре мо ж ців Спа р та кі а ди «Здо ро в’я»
бу ло ви ді ле но зна ч но бі ль ше ко ш тів ніж
по пе ре дні ро ки. За га лом це скла ло
12 600 гри вень.

Всі фа ку ль те ти які за йня ли при зо ві
мі с ця в Спа р та кі а ді «Здо ро в’я»  отри ма -
ли ко ш ти для при дбан ня спор ти в но го
спо ря джен ня, яке їм бу ло вру че но на
свя ті.

На го ро джен ня про во ди ли  Те тя на
Єв ге ні ї в на Обо лен сь ка — про ре к тора
з науково�педагогічної роботи,  Сер гій
Бо ри со вич По го рє лов — за сту п ник го -
ло ви проф спі л ки ви кла да чів та спів ро -
бі т ни ків, Ана то лій Ва си льо вич Зо тов  –
за слу же ний пра ців ник осві ти Укра ї ни
та за слу же ний тре нер Укра ї ни,  Юрій
Ле о ні до вич Со бо лєв – до цент, за ві ду -
вач ка фе д ри фі зи ч но го ви хо ван ня,
Оль га Ми ро с ла ві в на В’я за на –  на ча ль -
ник від ді лу з пи тань фі зи ч ної куль ту ри
та спо р ту Ше в че н ків сь кої  рай де р жа д -
мі ні с т ра ції та Сер гій Іл ліч Бо б ро в ник –
на ча ль ник Ки їв сь ко го мі сь ко го управ -
лін ня з фі зи ч но го ви хо ван ня та спо р ту
Мі ні с тер с т ва осві ти та на у ки Укра ї ни.

Гра мо та ми бу ли на го ро дже ні ви кла -
да чі та спів ро бі т ни ки – ак ти ві с ти фі з ку -
ль ту р но – ма со во го ру ху:

Юри ди ч ний фа ку ль тет

Ма м чур Ві та лій Миколайович – до -
цент ка фе д ри те о рії та іс то рії дер жа в и і
пра ва.

Де м че н ко На дія Ми ко ла ї в на – аси с -
тент ка фе д ри пра во во го ре гу лю ван ня
еко но мі ки.

ФУП та М

Фі не н ко Оле к сандр Юрі йо вич – аси с -
тент ка фе д ри управ лін ня пе р со на лом
та еко но мі ки пра ці.

ОЕФ

Па с те р нак Ан д рій Лю бо ми ро вич –
ста р ший ви кла дач ка фе д ри об лі ку в
кре ди т них та бю дже т них уста но вах та
економічного аналізу.

По плюй ко Ан д рій Ми ко ла йо вич – до -
цент об лі ку під при єм ни ць кої ді я ль но с ті.

Бу р чев сь кий Во ло ди мир Зо си мо вич
–до цент ка фе д ри об лі ку в кре ди т них та
бю дже т них уста но вах та економічного
аналізу.

ФМЕ іМ

То кар Во ло ди мир Во ло ди ми ро вич –
до цент ка фе д ри між на ро д них фі нан сів.

Да р чук Та рас Во ло ди ми ро вич – аси -
с тент ка фе д ри між на ро д них фі нан сів.

ФІ СіТ

Ва зе ле віч Ма рія Дми т рі в на – аси с -
тент ка фе д ри ін фо р ма ти ки.

Агу тін Ми хай ло Ми хай ло вич – ста р -

ший ви кла дач ка фе д ри ін фо р ма цій но го
ме не дж ме н ту.

КЕФ

По зд ни шев Єв ге н В’я че сла во вич –
до цент ка фе д ри ме не дж ме н ту ба н ків -
сь кої ді я ль но с ті.

Х о  д а  к е  в и ч
Сер гій Іва но вич
– до цент ка фе д -
ри ба н ків сь кої
спра ви.

Оса д чий Єв -
ге ній Сер гі йо вич
– аси с тент ка -
фе д ри ме не дж -
ме н ту ба н ків сь -
кої ді я ль но с ті.

ФЕ таУ

К у л ь  б а  ч  н и й
Сер гій Во ло ди -
ми ро вич – до -
цент ка фе д ри
макроеко но мі ки та дер жа в но го
управ лін ня.

Ко ва ле н ко Ан тон Дми т ро вич – ас пі -
рант ка фе д ри еко но мі ки під при ємств.

ФЕ АПК

Ца рьов Ми ко ла Сер гі йо вич – до цент
ка фе д ри об лі ку, ана лі зу та ау ди ту в
аг ро про ми с ло во му ком пле к сі.

Са мо хвал Сер гій Пе т ро вич – ста р -
ший ви кла дач ка фе д ри  об лі ку, ана лі -
зу та ау ди ту в аг ро про ми с ло во му
ком пле к сі.

Єра н кін Оле к сандр Оле к са н д ро вич –
до цент об лі ку, ана лі зу та ау ди ту в аг ро -
про ми с ло во му ком пле к сі.

Го ло вня Ок са на Ме ле н ть є вна – аси с -
тент об лі ку, ана лі зу та ау ди ту в аг ро -
про ми с ло во му ком пле к сі.

Са до в ник Оле к сандр Во ло ди ми ро -
вич – до цент ка фе д ри еко но мі ки аг ро -
про ми с ло вих фо р му вань.

ФЕФ

Сте це н ко Бог дан Ста ні с ла во вич –
до цент ка фе д ри фі на н со ві ри н ки

Ка лу гін Бо рис Іго ро вич – аси с тент
ка фе д ри фі на н со ві ри н ки

Ве ре т нов Во ло ди мир Іва но вич –
старший ви кла дач ка фе д ри фі на н со ві
ри н ки

Лі біх Ксе нія Оле к са н д рі в на – старший
ви кла дач ка фе д ри стра ху ван ня.

Де як Ми хай ло Юрі йо вич – старший

ви кла дач ка фе д ри іно зе м них мов.

При зе ри ком пле к с ної Спа р та кі а ди
«Здо ро в’я» бу ли на го ро дже ні ви м пе ла -
ми, ди п ло ма ми та ме да ля ми від по ві д -
но го сту пе ня, а пе ре мо жець ще й пе ре -
хі д ним ку б ком:

ІІІ мі с це – ФЕ таУ (28 очок)
де кан На ли вай ко Ана то лій Пе т ро вич

ІІ мі с це – ФЕ АПК (22 оч ка)
де кан Ко цу па т рий Ми хай ло Ми хай -

ло вич
І мі с це – ФЕФ (19 очок)
де кан Хлі в ний Во ло ди мир Ки ри ло вич

А ось під су м ки Спа р та кі а ди сту де н тів
під ве с ти не бу ло мо ж ли во с ті, адже за ли -
ши в ся не про ве де ним остан ній вид –

оздо ро в ча ае ро бі ка. Роз по діл місць в
цих зма ган нях сут тє во впли вав  на роз -
по діл місць в за га ль но му ком пле к с но му
за лі ку. І ці зма ган ня від бу лись на сце ні
Центру куль ту ри і ми с тецтв. 

Об слу го ву ва ла зма ган ня бри га да су -
д дів у скла ді:

� До ма ше н ко На та лія Оле к са н д рі в на
– го ло вний су д дя зма гань.

� Ку з нє цо ва Ана с та сія Ана то лі в на –
го ло вний се к ре тар.

� По по ва Га ли на Во ло ди ми рі в на –
су ддя № 1

� Ду д ко Ми хай ло Ва ле рі йо вич – су д -
дя № 2

� Ко в тун Оль га Оле к сі ї в на – су д дя
№ 3

� Ко ва ль чук До рі ка Ра ді в на – су д дя
№ 4

� Зоз Олег Пе т ро вич – су д дя № 5 —
всі су д ді ви кла да чі ка фе д ри фі зи ч но го
ви хо ван ня.

За під су м ка ми же ре б ку ван ня ко ман -
ди ви сту пи ли в на сту п но му по ряд ку:

Юридичний факультет 

Факультет інформаційних
систем і технологій

Факультет економіки
агропромислового комплексу

Факультет міжнародної
економіки і менеджменту

Факультет управління
персоналом та маркетингу

Фінансово�економічний
факультет

Факультет економіки та
управління 

Обліково економічний
факультет

Кредитно�економічний
факультет

Врахо ву ю чи ви со кий про фесійний
рівень підго тов ки з ритмічної гімна с ти ки
сту ден ток I кур су, бу ло відміче но ве ли -
кий об сяг підго тов чої ро бо ти викладачів:

Пу чі ні ної Лю д ми ли Фе до рі в ни 
Ка ме н д ров сь кої Те тя ни Ана то лі в ни
Ма р ти нюк Ок са ни Ана то лі в ни
Гай дук Оль ги Во ло ди ми рі в ни
Зу єнок Во ло ди мира Іва но вича
Ів ча то вої Те тя ни Ві та лі ї в ни
які про ве ли ду же ве ли кий об сяг

під го то в чої ро бо ти, оці н ки за ви сту пи
бу ли ду же щіль ни ми.

За під су м ка ми зма гань при зо ві мі с ця
роз по ді ли лись так:

ІІІ мі с це ФЕФ – 48 очок

а пе р ше мі с це по ді ли ли дві ко ман ди
– ФЕ таУ  у скла ді:

Ви ходь Те тя на
Ки ян Яніна
Пе ре хо жик Ана с та сія
Гу ца ло Те тя на
Га р маш Мар га ри та
Цикл Оль га
Семенець Юлія
Вой те н ко Ан на
Бо в су нов сь ка Ан на
Кра є ва Зі на ї да
Су ха не віч Оле на
Уль я ни ць ка Юлія
Ял тин сь ка Юлі а нна

та ФУ П таМ  у скла ді:

За по ро жець Ана с та сія
Да видюк Ана с та сія
Му ні ци на Ка те ри на
Скля ре н ко Ка те ри на
Хо ме н ко Ма ри на

Се м ків Юлія
Ки о ноз Яна
Об жи ль ян Ма рія
Па сі ка Оле ся
Ка т ре н ко Ан на
які на бра ли од на ко ву кі ль кість очок –

48,5.
Го ло ва сту де нт сь ко го проф спі л ко во -

го ко мі те ту – Ча ба нюк Оль га про ве ла
на го ро джен ня при зе рів зма гань Ди п ло -
ма ми від по ві д но го сту пе ня та цін ни ми
по да ру н ка ми.

До ки су д дів сь ка бри га да під во ди ла
під су м ки ком пле к с ної ХХХV Спа р та кі а -
ди се ред сту де н тів, на сце ні прой ш ли
по ка зо ві ви сту пи з тан ців,  фі т не су, ри т -
мі ч ної гі м на с ти ки та че р лі де н гу.

При зе ра ми ком пле к с ної ХХХV Спа р -
та кі а ди се ред сту де н тів ста ли:

ІІІ мі с це ФМЕ іМ (25 очок)
де кан – Лу к’я не н ко Дми т ро Гри го ро вич

ІІ мі с це ФУ П таМ (24 оч ка) 

де кан – Ка р даш Ві к тор Яко вич

І мі с це ФЕФ (18 очок)
де кан – Хлі в ний Во ло ди мир Ки ри ло -

вич 

Всі при зе ри отри ма ли Ди п ло ми та
ме да лі від по ві д них сту пе нів, ви м пе ли, а
пе ре мо жець пе ре хі д ний ку бок.

Гра мо та ми та цін ни ми по да ру н ка ми
бу ли на го ро дже ні по мі ч ни ки де ка нів
всіх фа ку ль те тів з фі з ку ль ту р но� ма со -
вої ро бо ти.

Гра мо та ми та цін ни ми по да ру н ка ми
бу ли на го ро дже ні кра щі спорт сме ни
КНЕУ (збі р на з ба д мі н то ну – бро н зо ві
при зе ри пер шо сті Укра ї ни):

Ар те м чук Во ло ди мир – Фа ку ль тет
еко но мі ки аг ропро ми с ло во го ком -
пле к су – МС

Ла гу тін Ми ко ла – Фа ку ль тет еко но -
мі ки аг ропро ми с ло во го ком пле к су –
МС

Бу р ла ка Ар тур – Фа ку ль тет еко но -
мі ки аг ропро ми с ло во го ком пле к су –
МС

Му ко сій Те тя на – Фа ку ль тет еко но -
мі ки аг ропро ми с ло во го ком пле к су –
МС

То л с то пят Ка те ри на – Фа ку ль тет
еко но мі ки аг ропро ми с ло во го ком -
пле к су – МС

та їх тре не ри:
Ємець Во ло ди мир Тро хи мо вич
Ко се н ко Ві ра Еду а р ді в на
Спа р та кі а да «Здо ро в’я» та ХХХV Спа -

р та кі а да се ред сту де н тів бу ла уро чи с то
за ве р ше на. 

Ор га ні за цій ний ко мі тет ду же вдя ч ний
го ло ві проф спі л ко во го ко мі те ту ви кла -
да чів та спів ро бі т ни ків – Ру де н ку Ми ко -
лі Сте па но ви чу, го ло ві сту де нт сь кої
проф спі л ки – Ча ба нюк Оль зі, та ди ре к -
то ру центру куль ту ри та ми с тецтв – Ба -
біч Да ні Рос ти сла ві в ні за під три м ку в
під го то в ці та про ве де ні спор ти в но го
свя та.

Ві та лій Па в ло вич БА ЦУ НОВ,
ста р ший ви кла дач 

ка фе д ри фі зи ч но го ви хо ван ня. 
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Наприкінці травня в Центрі культури і
мистецтв відбулося спортивне свято присвячене
підведенню підсумків фізкультурно�масової та
спортивної роботи в Київському національному
економічному університеті імені Вадима
Гетьмана за 2009 – 2010 н.р.
Сценарій свята порівняно з попередніми роками
був кардинально зміненений.
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Тво р чість ви да т ної осо би с то с ті, як ві до мо, ті с но пе ре плі та -
єть ся з осо би с тим жит тям ав то ра. Мо ж на про ілю с т ру ва ти це

на де яких епі зо дах з жит тя і тво р чо с ті А. Че хо ва. Бу ду чи лю ди -
ною, на ді ле ною  бли с ку чим ро зу мом і не ор ди на р ною зо в ні ш ні -
с тю, Ан тон Па в ло вич не міг не при ве р та ти ува ги жі нок. На пи са -
но на цю те му не ма ло.  Але є ім’я, яке біо гра фи, як пра ви ло, і не
зга ду ють – Лі дія Оле к сі ї в на Аві ло ва (1864�1943), од на з на йо с -
ві че ні ших су час ниць А. Че хо ва. Ві р ші во на пи са ла з ди тин с т ва,
пі з ні ше ста ла ав то ром опо ві дань, про які до б ре від зи ва ли ся
М. Горь кий, Л.То л с той, І. Бу нін, так са мо і А. Че хов. Ві до мо бли -
зь ко 30 ли с тів із їх ньо го де ся ти рі ч но го ли с ту ван ня. Ан тон Па в -
ло вич і Лі дія Оле к сі ї в на впе р ше зу стрі ли ся в 1889 ро ці, во на бу -
ла вже за мі ж ньою жі н кою, ма ті р’ю ма ле нь ко го си на. Че рез три
ро ки зу стрі ли ся зно ву, їй бу ло 27 ро ків, а Че хо ву – 32. Ця зу -
стріч по кла ла по ча ток  лю бо ві, яку во ни при хо ву ва ли і від са мих
се бе. Про своє за хо п лен ня Л.А ві ло ва на пи са ла в опо ві дан ні
«За бу ті ли с ти», не зга ду ю чи іме ні Че хо ва, а своє ім’я при хо ва в -
ши під іме нем го ло вної ге ро ї ні Лю сі. Цей твір, по вний при стра -

с ті, лю бо ві і ту ги, Лі дія Оле к сі ї в -
на по сла ла Че хо ву до Ні ц ци (він
у той час лі ку ва в ся в Іта лії від
ту бе р ку льо зу). Ан тон Па в ло вич не міг не зро зу мі ти, що це до
ньо го во ла ли всі її по чут тя. У від по відь  А. Че хов по хва лив
опо ві дан ня і дав ці лий ряд цін них по рад і за ува жень мо ло дій
пись мен ни ці, а по ве р ну в шись до Ро сії по від омив її, що на пи -
сав опо ві дан ня «Про лю бов». Про чи та в ши йо го, Лі дія Оле к сі -
ї в на від ра зу впі з на ла в ге ро ях і се бе, і Ан то на Па в ло ви ча, і
зро зу мі ла, що він не ви нив її за по чут тя, а теж го рю вав ра зом
із нею: «Я лю бив під не се но, гли бо ко, але я мі р ку вав, я за да -
ва в ся пи тан ням, до чо го мо же по ве с ти на ша лю бов, як що у
нас не ви ста чить сил бо ро ти ся з нею; ме ні зда ва ло ся не ймо -
ві р ним, що ця моя ти ха, сум на лю бов ра п том гру бо обі рве
ща с ли вий пе ре біг жит тя її чо ло ві ка, ді тей, всьо го цьо го бу -
ди н ку...» Він вва жав, що не має пра ва по ру ши ти спо кій улю -
б ле ної жі н ки, її чо ло ві ка, ді тей (їх бу ло вже троє). 

Че рез де кі ль ка днів Л.А ві ло ва за мо ви ла в юве лі р но му ма га зи -

ні бре лок у фо р мі кни ги. На од ній сто ро ні бу ло під пи са но: «По ве -
с ти і опо ві дан ня. Тво ри Ан. Че хо ва» на ін шій – «Сто рі н ка 267, ря д -
ки 6 і 7». Зміст вка за них ря д ків та кий: «Я к що то бі зна до бить ся моє
жит тя, то при йди і ві зь ми йо го». Бре лок був пе ре да ний Ан то ну Па -
в ло ви чу так, щоб не знав від ко го. Якось на ма с ля ну Л.А ві ло ва бу -
ла в те а т рі на ма с ка ра ді в ко с тю мі до мі но з гу с тою ву ал лю на об -
лич чі. Був в те а т рі і Че хов. Чи впі з нав він па ні, з якою був весь ве -
чір? На пи тан ня чи знає, хто во на, Че хов ухи ль но від пу с тив, що
ско ро бу де пре м’є ра йо го п’є си «Чай ка», і від по відь про зву чить зі
сце ни. Як че ка ла Аві ло ва цю пре м’є ру. І ось, на ре ш ті, сце на в спе -
к та к лі: Ні на За рі ч на, про ща ю чись з Трі го рі ним, про тя г ну ла йо му
ме да ль йон з те к с том на зво ро т но му бо ці. Трі го рін по ці лу вав ме -
да ль йон і го ло сно про чи тав на пис: Сто рі н ка 121, ря д ки 11 і 12. За
тим узяв кни гу і, роз кри в ши на вка за ній сто рі н ці, ви го ло сив: «Я к -

що то бі ко ли� не будь зна до бить ся
моє жит тя, то при йди і ві зь ми йо го».
Аві ло ву бе н те жи ло, що бу ли на зва ні
ін ші ци ф ри, не ті що на її бре л ку. І
від по відь во на знай шла, тіль ки не в
кни зі Че хо ва, а в сво їй, від шу ка в ши
вка за ну зі сце ни сто рі н ку: «Мо ло -
дим ді ви цям бу ва ти в ма с ка ра дах
не на ле жить.» Від по відь зро зу мі ла.
Зви чай но ж Ан тон Па в ло вич впі з нав
ма с ку на ба лу і по за сум ні вом здо -
га да в ся, ким був да ро ва ний бре -
лок. По чут тя бу ли вза є м ні, але пе -
ре ро с ти в сто су н ки не мо г ли – її сі -
м’я, йо го хво ро ба бу ли не пе ре бо р -
ни ми пе ре шко да ми. По про ща ли ся
на за в ж ди, як і в опо ві дан ні «Про лю -
бов», у ва го ні по їз да.  

К.О. НЕ НА ХО ВА, 
клуб «До ро га ми

до пре кра с но го».

«Кру г лі» да ти – пре кра с ний при від осві жи ти
і по пов ни ти свої знан ня про юві ля ра, тим бі ль -
ше, ко ли це улю б ле ний з ди тин с т ва пись мен -
ник! Йо го кни ги пе ре кла де ні 75 мо ва ми на ро -
дів Со ю зу і 52 мо ва ми на ро дів за ру бі ж них кра -
їн. Їх про до в жу ють ек ра ні зу ва ти. Сві жий при -
клад – фільм ре жи се ра Ка ре на Ша х на за ро ва
«Па ла та №6» з бли с ку чою грою ак то рів.  Че -
хов сь кі спе к та к лі про до в жу ють ста ви ти ба га то
те а т рів сві ту. Марк За ха ров по ста вив «Три се -
с т ри» з но ва ці я ми. Ан г лій сь кий пись мен ник
До нальд Рей н фільд на пи сав про А. Че хо ва
кни гу, роз кри в ши йо го «донжуанський» спи -
сок. Ви кли кав цим хви лю обу рень, на які від -
по вів: «Чо му мо ж на за хо п ле но чи та ти
донжуанський спи сок Пу ш кі на і за пе ре чу ва ти
та ке ж у Че хо ва?»  

А.П. Че хов на ро ди в ся 29 сі ч ня 1860 р. в
м. Та га н рог в ро ди ні дрі б но го то р гі в ця. В сі м’ї
бу ло ше с те ро ді тей: Оле к сандр, Ми ко ла, Ан -
тон, Ма рія, Ми хай ло, Іван. 

Ма ти, Єв ге нія Які в на (вро дже на Мо ро зо ва)
– жі н ка м’я ка, здо бу ла осві ту в при ва т но му ін -
сти ту ті бла го ро д них ді виць, го во ри ла: «Мої ді -
ти лю б лять ме не ко жен по �сво є му.  І я пра г ну
лю би ти ко ж но го з них так, як це по трі б но са ме
йо му». 

Ба ть ко, Па в ло Єго ро вич від рі з ня в ся де с по -
ти ч ним ха ра к те ром і мав свою «пе да го гі ч ну»
си с те му: він бив ді тей (як і дру жи ну), ча с то
від ри вав від шкі ль них за нять, за ста в ля ю чи
«си ді ти в ла в ці», спі ва ти в це р ко в но му хо рі і
сто я ти по де кі ль ка го дин на не ді ль ній слу ж бі.
Не ди в ля чись на всі тру д но щі ди тин с т ва, Ан -
тон лю бив жа р ту ва ти, від тво рю вав ко мі ч ні
же с ти і по зи, ви га ду вав прі зви сь ка. Бра ти і
се с т ра бу ли пар т не ра ми в цьо му до ма ш ньо -
му «те а т рі», ба га то хто во ло дів му зи ч ни ми ін -
стру ме н та ми, на віть «Ре ві зо ра» ро зі гра ли на
до ма ш ній сце ні, Ан тон ви ко ну вав роль Го -
род ни чо го. 

Всі ці за ба ви не мо ж на бу ло при хо ва ти від
ба ть ка, який пре кра с но ро зу мів, що ді ти жи ти -
муть ін ак ше. І як не по га но йшли то р гі ве ль ні
спра ви, як не об ме же ний був в ко ш тах, а все -
�та ки всі ді ти бу ли від да ні в гі м на зію, по тім
ста р ший Оле к сандр вчи в ся в уні вер си те ті, а
Ми ко ла – в ху до ж ньо му учи ли щі. 

У 1876 р. ви яви ла ся то р гі ве ль на не спро мо -

ж ність Па в ла Єго ро ви ча, сі м’я бі г ла від кре ди -
то рів до Мо с к ви, а Ан то на за ли ши ли на три
ро ки од но го за кін чу ва ти гі м на зі ю. У ці ва ж кі
ро ки під гні том ну ж ди не по мі т но пі ш ла юність і
на ста ла по ра до ро с лих рі шень. Він зні мав ку -
ток для про жи ван ня, під ро б ляв ре пе ти тор с т -
вом і об ду му вав спра ви сі м’ї, ба ть ків, ви би тих
із зви ч ної жит тє вої ко лі ї. У 1877 р. на пи ше в
ли с ті бра то ві Ми хай лу: «ба ть ко і ма ти єди ні
для ме не на всій зе м ній ку лі, для яких я ні чо го
ні ко ли не по шко ду ю. Як що я ви со ко сто я ти му,
то це спра ва їх ніх рук, сла в ні во ни лю ди, і од не

без ме ж не їх нє ді то люб с т во ста вить їх ви ще за
всі по хва ли, за кри ває со бою всі їх ні не до лі ки,
які мо жуть з’яв и ти ся від по га но го жит тя».  Ан -
тон був гі д ним си ном. Ме ди ци ну ви б рав на
про хан ня ба ть ків, отри ма в ши ате с тат зрі ло с ті
в 1879 р., не вдо в зі став сту де н том ме д фа ку
Мо с ков сь ко го уні вер си те ту. Спра в но від ві дує
ле к ції, пра цює в ана то мі ч ці, зу брить ла тинь. І
од но ча с но пи ше гу мо ри с ти ч ні мі ні а тю ри в пе -
тер бур зь кі і мо с ков сь кі жу р на ли: «Бу ди ль ник»,
«Ра з в ле че ни я», «Зри тель» та ін ші. 

Вже ус ві до м лює, що «ме ди ци на – йо го за -
кон на дру жи на, а лі те ра ту ра – ко ха н ка». Ці -
ка ві псе в до ні ми, під яки ми пу б лі ку єть ся:
«Че хо н те», «Лю ди на без се ле зі н ки», «дон
Ан то ній» та ін. У пе р ші ро ки йо го пись мен с т -
ва від гу ки ча с ті ше з’яв ля ли ся кри ти ч ні,
шість ро ків прой ш ло, по ки «не з ви чай ний та -
лант» був від мі че ний пись мен ни ка ми. Пі с ля
за кін чен ня уні вер си те ту Ан тон Па в ло вич
вже утри мує всю сі м’ю: пра цює, пи ше стат ті
і опо ві дан ня. Здо ро в’я по га не, го р лом йде
кров. «Су хо ти» по гу би ли йо го бра та Ми ко лу,
ху до ж ни ка. На за не по ко єн ня дру зів про йо -
го здо ро в’я Ан тон від по ві дав: «Дай те спо кій
ме ні. Хай бу де, як бу де». Лі ку ва ти ся від мо в -
ля в ся. 

У 1887�89 ро ках по до ро жує Укра ї ною, жи ве

під Су ма ми, за хо п лю єть ся при ро до ю. З’яв ля -
єть ся опо ві дан ня «Степ».

Кра сень – ка рі очі, ко пи ця те м но го во лос ся,
зро с том 180 см – до та ких жі но ча стать не за -
ли ша єть ся бай ду жо ю. Він теж ча с то за ко ху є -
ть ся. На віть бу ли при зна че ні за ру чи ни з Єв до -
кі єю Фрос у 1890 р., але же них втік на Са ха лін.
У Ан то на Па в ло ви ча  «хро ні ч на же но бо язнь».
Він го во рив: «По дай те ме ні дру жи ну, яка як мі -
сяць бу ла би не що дня». 

По їз д ка на Са ха лін (81 день до ро ги з ка то р -
ж ни ка ми!) – пря мо �та ки гро ма дян сь кий по -

двиг, ним ру хає обо в’я зок і спів чут тя до лю дей,
не спра ве д ли во за су дже них лю тим цар сь ким
ре жи мом. Але це ще і се р йо з на ро бо та. За три
мі ся ці пе ре бу ван ня на ос т ро ві А. Че хов про вів
пе ре пис на се лен ня і зі брав ма те рі ал «на три
ди се р та ці ї». А кни га, що ви йш ла по тім, «О с т рів
Са ха лін» ста ла цін ним на у ко вим опи сом ре гі о -
ну. По ве р та єть ся на зад А. Че хов че рез Го н конг,
Сін га пур і Цей лон. Пі с ля са ха лін сь ко го пе к ла
не мов по бу вав у ра ю. За ве р шу єть ся пе рі од по -
до ро жей ви ла з кою до За хі д ної Єв ро пи – ту р не
по Іта лії і Фран ці ї. З’яв ля ють ся  «Ду ель», «По п -
ри гу нь я», «Скри п ка Ро т ши ль да» та ін. 

У 1892 р., на ре ш ті при ві в ши в по ря док свої
фі нан со ві спра ви, А. Че хов ку пує са ди бу в Ме -
лі хо во. Йо го мрія жи ти на при ро ді, в се лі, се -
ред лю дей, яким го то вий слу жи ти. 

«Я к що я лі кар, то ме ні по трі б ні хво рі і лі ка р -
ня, як що я лі те ра тор, то ме ні по трі б но жи ти
се ред на ро ду». 

У йо го пер шо му вла с но му бу ди н ку в Ме лі хо -
во жи ве вся сі м’я. З пе р ших днів лю ди по тя г -
ну ли ся до лі ка ря, який лі ку вав всіх без ко ш то в -
но. А. Че хов був ді ль ни ч ним лі ка рем. Об слу го -
ву вав 26 сіл, 4 фа б ри ки і мо на с тир. А но ча ми
Ан тон Па в ло вич пи сав – «Ба би не цар с т во»,
«Бу ди нок з ме зо ні ном», «Па ла та №6», «Чо р -
ний че р нець». Здо ро в’я по гі р шу єть ся, на віть

ви му ше ний ля г ти в клі ні ку в Мо с к ві. Зи му
1897/98 жи ве в Ні ц ці, а влі т ку по ве р та єть ся до
Ме лі хо во. Ко ли лі кар вдо ма, над бу ди н ком
під ні ма єть ся че р во ний пра пор – си г нал для
мі с це вих жи те лів. 

А ще А. Че хов за кло по та ний тим, щоб по бу -
ду ва ти шко лу, по тім ще од ну в с.Та лекс, по -
тім в Но во се л ках. У цих шко лах за раз му зеї
А. П . Че хо ва. З йо го до по мо гою від кри ва ли ся
ме д це н т ри, бі б лі о те ки, по шта, бу ду ва ла ся до -
ро га. Жи ву вдя ч ну па м’ять про до к то ра і пись -
мен ни ка збе рі га ють по са дже ні ним де ре ва,
ви ри ті ста в ки, по бу до ва ні школи. 

У 1898 р. вми рає ба ть ко Па в ло Єго ро вич, сі -
м’я важ ко пе ре жи ває: «Ви с ко чи ла го ло вна
ше с те р ня з ме лі хов сь ко го ме ха ні з му». Ку пу -
ють зе м лю в с. Ау т ка під Ял тою, бу ду ють дім і
1899 р. пе ре би ра ють ся жи ти на но ве мі с це.
Ці єї змі ни клі ма ту ви ма гав стан  здо ро в’я Ан -
то на Па в ло ви ча, що по гі р шу є ть ся. Тут бу ли
на пи са ні «Ви ш не вый сад», «Три се с т ры», «Да -
ма с со ба ч кой» та ін.  

У 1901 р. Ан тон Па в ло вич по ві н ча в ся з ак т -
ри сою Оль гою Кні п пер. Во на по стій но жи ла в
Мо с к ві, гра ла в МХА Ті, при їж джа ла влі т ку і в ті
дні, ко ли бу ла не за йня та в те а т рі.  

«Я ста ла по ду му ва ти, чи не ки ну ти сце ну.
Але чи по трі б на А.П. про с то дру жи на, ві ді -
рвана від жи вої спра ви?.. І він так до ро жить
зв’я з ком че рез ме не з те ат ро м... » 

У тра в ні 1904 р. пись мен ник їде на лі ку ван ня
до Ні ме ч чи ни, де 15 ли п ня вми рає в м. Ба де н -
вей лер. Ті ло пе ре пра в ля ють на Ба ть кі в щи ну.
По хо ва ний А.П. Че хов на Но во �Дє ві чо му кла -
до ви щі в Мо с к ві. Оль гу Ле о ні ді в ну Кні п пер� Че -
хо ву по хо ва ли по ряд 22 бе ре з ня 1959 р. 

Тво ри А. Че хо ва жи вуть і ко ри с ту ють ся не -
осла б ним ін те ре сом, ви да ють ся окре ми ми
кни га ми і ба га то то м ни ми зі бран ня ми. Ство -
ре ні му зеї в Та га н ро зі, на Са ха лі ні, в Мо с к -
ві, в Ме лі хо во, в Су мах, Ял ті в Ба де н вей ле рі
і на віть в Сін га пурі, і ти ся чі ту ри с тів із рі з них
кра їн від ві ду ють їх.  Наш клуб теж ор га ні зо -
ву вав гру по ві по їз д ки. У 1968 р. за ли ши ли
вдя ч ли вий за пис в му зеї Ме лі хо во, в 1969 р.
– в Ял тин сь ко му му зеї, в 1983 р. – в му зеї
м. Су ми.

Л.М. НО РЕ Н КО, 
клуб «До ро га ми до пре кра с но го».
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ЛІТЕРАТУРНІ РОЗВІДКИ

ÏÐÈ ÕÎ ÂÀ ÍÅ ÏÎ ×ÓÒ Òß
Цього року прогресивне людство відзначає 150�ліття з дня
народження видатного російського письменника Антона
Павловича Чехова. Його творчість по праву належить світовій
культурі. Оповідання А.Чехова перекладені багатьма
іноземними мовами, його п’єси йдуть в провідних театрах
Німеччини, Великобританії, Франції і багатьох інших країн. У
США твори А.Чехова використовують в психотерапії, чимало
з них включені в програму медінститутів.  

À. ×Å ÕÎÂ – ÄÎ Ê ÒÎÐ 
²  ÏÈÑÜ ÌÅÍ ÍÈÊ
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Уко ж но го на ро ду є свої ду хо в ні сто ли ці. Є во ни і в
на шо го пра це лю б но го і ба га то стра ж да ль но го

укра ї н сь ко го на ро ду, їх до сить ба га то, і в пе р шу
чер гу це: Мо ри н ці, На гу є ви чі, Ко ло дя ж не, Чо р ну хи,
Ма зе пи н ці та без ліч ін ших. Се ред них є і мі с те ч ко
Бру си лів Ко ро с ти шів сь ко го ра йо ну Жи то мир сь кої
об ла с ті. Але в кі н ці XIX сто літ тя це був Ра до ми шель -
сь кий по віт Ки їв сь кої гу бе р ні ї. Са ме в Бру си ло ві 2
(15) сі ч ня 1882 ро ку в сі м’ї Іва на та Єф ро си нії Огі є -
н ків з’яв и в ся на світ Бо жий хло п чик, яко го у Свя то -
му Хре щен ні на зва ли Іва ном. Ба ть ко був ви хі д цем із
да в ньо го ко за ць ко го ро ду Огі є н ків із Пол та в щи ни, а
ма ти з про с то го се лян сь ко го ро ду Пе т ри че н ків.

У цій ко ро т кій стат ті маю на мір тро хи роз по ві с ти
про ди тин с т во Іва на, бо са ме то ді, в пе р шу чер гу
Го с подь, а по тім рі д ні і бли зь кі, а ча сом про с то до б -
рі Бо жі лю ди за сі ва ють в юні ду ші ще д рі зе р на май -
бу т ніх та ла н тів. Так во но і ста ло ся з Іва ном, хоч ди -
тин с т во йо го не від зна ча ло ся ща с ли ви ми ро ка ми та
по ді я ми. Ро ди на Огі є н ків жи ла у ве ли кій ну ж ді, адже
Іван був уже шо с тою ди ти но ю. Та спра в ж нє го ре
від ві да ло цю сі м’ю, ко ли по мер ба ть ко, Іва но ві то ді
не бу ло ще й трьох ро ків. Сі м’я за ли ши ла ся без го -
ду ва ль ни ка і ста р ші бра ти та се с т ри пі ш ли у най ми.
Іван за ли ши в ся із зму че ною го рем ма ті р’ю і во на
бра ла йо го з со бою на ро бо ту до еко но мі ї. До ве ло -
ся пра цю ва ти і ма ло му, а ще кру гом він ба чив спра -
в ж ню бі д но ту про с то го лю ду. При йде час і І. О гі є н ко
бу де зга ду ва ти, що й для ньо го зви чай ний ку сень
хлі ба ча с то мав свя т ко вий при смак.

За па м’я та в ся йо му і той день, ко ли ма ти йо го де -
в’я ти рі ч но го спо ря ди ла в чи с те нь ку оде жу і при ве -
ла до Бру си лів сь кої дер жа в ної чо ти ри річ ної шко ли.
До ро гу до мі с це вої Свя то� Во с к ре сен сь кої це р к ви
Іван знав ду же да в но, адже там свя ще ник Ни ка нор
Ста шев сь кий на вчив йо го спра в ж ньої лю бо ві до
Слу ж би Бо жої та до б ро го чи тан ня.

У шкі ль ній біб ліо те ці бу ло два на дця ти то м не ви -
дан ня «Жи тій свя тих» свя ти те ля Ди ми т рія Рос тов -
сь ко го, яке про с то ля ка ло уч нів. А Іван взя в ся йо го
чи та ти і во но спра ви ло на ще не с фо р мо ва ну ди тя чу
ду шу Іва на ве ли кий вплив. Пі з ні ше він ска же: «Ме ні
від кри в ся зо всім ін ший світ, світ яс ний та бли с ку -
чий, і са ме бу ден не жит тя моє ста ло ін шим... у ме -
не ви ро с ла во ля і ро зум, і вся бі д на на ша ха ти н ка
пе ре тво ри ла ся в Не бе с ну Па ла ту і я ви ра з но від чув
у со бі ду шу, що не за ле ж на ані від убо го с ти, ані від
бі д них об ста вин...»

Ди в ни ми і по вча ль ни ми є спо га ди два на дця ти рі -
ч но го Іва на про Стра с ний ти ж день 1894 ро ку. Ду же
вже во ни з ма ті р’ю бі ду ва ли, на сту пав Ве лик де нь, а
в ха ті й хлі ба не бу ло. У Стра с ний че т вер пі з но вве -
че рі по ве р ну ли ся до до му, а Іван бе реть ся чи та ти
свій ста рий зши ток: «Хто Стра с ну п’ят ни цю по сти ти
бу де, то го Ді ва Пре чи с та вря тує від го ря й бі ди і по -
дасть йо му все не об хід не, що бу де про си ти...»

Так з ма ті р’ю во ни й по ста но ви ли: ні чо го не їс ти і
во ди не пи ти і все здій с ни ли. А в су бо ту Іван, іду чи з
лі су із в’я з кою дров, при сів від по чи ти та й знай шов
у ку пі пі с ку цар сь ку п’я ти ру б лі в ку, ма ти ж тим ча сом
на ба за рі вто р гу ва ла ще два ру б лі. Сі мей ній ра до с ті
не бу ло меж, бо Ве лик де нь ви йшов у них спра в ді
сві т лий і ра ді с ний. Іван зро зу мів, що то му, хто гли -
бо ко ві рить і тве р до на ді єть ся, Го с подь зав жди до -
по мо же. Не нь чи ні сло ва: «Бу деш ро би ти � бу деш
ма ти» теж ста ли зо всім зро зу мі ли ми. З’яв и ла ся у
Іва на Огі є н ка і своя іде о ло гія: «Пра ця � то ціль на шо -
го жит тя! Пра ця � то ща с тя на ше! Слу жи ти на ро до ві

� то слу жи ти Бо гу!» Сво їм май бу т нім жит тям, сво єю
не вто м ною пра цею він все це під тве р див. 

А те пер ко ро т ка роз по відь про по ча ток тру до вої
ді я ль но с ті Іва на Огі є н ка. Са ме на цей пе рі од при па -
дає ро бо та у Ки їв сь ко му ко ме р цій но му ін сти ту ті.

Пі с ля за кін чен ня у 1909 ро ці Ки їв сь ко го уні вер си -
те ту Свя то го Во ло ди ми ра Іван був на Ви щих пе да -
го гі ч них ку р сах і там же об рав со бі на у ко ву спе ці а -
ль ність: да в ня укра ї н сь ка лі те ра ту ра та іс то рія укра -

ї н сь кої мо ви. Не до в га пра ця в Ки їв сь ко му ко ме р -
цій но му ін сти ту ті та кож бу ла по в’я за на з пе да го гі ч -
ною ді я ль ні с тю.

Бла го да т ним ви яви ло ся йо го зна йом с т во з ви -
кла да чем За ко ну Бо жо го, май бу т нім ми т ро по ли том
Укра ї н сь кої Ав то ке фа ль ної Це р к ви Ва си лем Ли п ків -
сь ким. Чи не звід си по ча т ки ре лі гій ної ді я ль но с ті
Іва на Огі є н ка? Ві н цем ці єї ді я ль но с ті по тім ста не пе -
ре клад Бі б лії укра ї н сь кою мо вою та най ви ще – йо го
ар хі па с тир сь ке слу жін ня у са ні ми т ро по ли та Укра ї н -
сь кої Гре ко� Пра во с ла в ної Це р к ви в Ка на ді.

Да лі  роз по відь про ми т ро по ли та Іла рі о на [Іва на
Огі є н ка] в ца ри ні жи тій ної лі те ра ту ри, – але це вже
ка над сь кий пе рі од йо го жит тя і ді я ль но с ті. 

Са ме там, в ка над сь ко му мі с ті Він ні пе гу, ми т ро -
по лит Іла рі он ви дає у 1965 ро ці під ру ч ник для ду хо -
вен с т ва і укра ї н сь ких ро дин «У к ра їн сь ка Па т ро ло гі я».
При зна ча в ся він для нас, в Укра ї ні су щих, а то му і
був за пи са ний без бо ж ною вла дою у спи сок осо б -
ли во за бо ро не них для вво зу. Па т ро ло гія за йма єть -
ся ви вчен ням і ко мен ту ван ням учень хри с ти ян сь -
ких от ців і вчи те лів, опи сом їх жит тя і ді я ль но с ті.
Са ме це і хо тів до не с ти до сво го рі д но го на ро ду
ми т ро по лит.

Він мав на дію, що ця кни га при слу жить ся на ці о -
на ль но му про бу джен ню укра ї н сь ко го на ро ду і впе р -
ше склав спи сок укра ї н сь ких свя тих. Та кож впе р ше
бу ло да не те о ре ти ч не об ґру н ту ван ня, ко го слід від -
но си ти до со н му укра ї н сь ких свя тих. У під ру ч ни ку
ви зна че но 8 ос но в них ознак укра ї н сь кої па т ро ло гії і
це р ко в ної іде о ло гі ї.

Са ме в укра ї н сь кій па т ро ло гії на да єть ся ці ла ни з -

ка при кла дів «як на сві ті тре ба жи ти і як пра цю ва ти
на на шій зе м лі, щоб го рі ти як по лу м’я, щоб ся я ти як
зо рі і щоб до го ди ти Го с по до ві!» � був впе в не ний
Іван Огі є н ко. Не ймо ві р но ва ж ке за вдан ня він по ста -
вив со бі: скла с ти спи сок укра ї н сь ких свя тих, який
на лі чу вав то ді по над 170 осіб. Ав тор був сві до мий
то го, що спи сок не по в ний і не ли ше то му, що бу дуть
но ві ка но ні за ції свя тих. Він ре в но ви шу ку вав най -
менші під ста ви, щоб по пов ню ва ти і роз ши рю ва ти
спи сок укра ї н сь ких свя тих. А фа к ти ч но бу ло скла -
де но де кі ль ка ва рі а н тів спи с ків укра ї н сь ких свя тих:

в ал фа ві т но му по ряд ку;
� мі с це во ша но ва них свя тих;
� но вих му че ни ків за ві ру;
хро но ло гі ч ний спи сок в ме жах ко ж но го сто літ тя;
згі д но з це р ко в ним ка ле н да рем (мі ся це с лов на

12 мі ся ців).
Не менш цін ним є і окре мий IX роз діл «У к ра їн сь -

кої Па т ро ло гі ї», який ви йшов там же, то го ж 1965
ро ку і на зва ний «Ка но ні за ція свя тих в Україн сь кій
Це р к ві». Ви да в ни ча до ля  тра гі ч на, то му що ру ко пис
бу ло втра че но у Пра зі в 1942 ро ці і ав то ру ва р ту ва -
ло не ймо ві р них зу силь по вто ри ти йо го вже в Ка на -
ді. У но вій пра ці він про до в жує стве р джу ва ти, що
лик укра ї н сь ких свя тих – це ві ко ві ч на не вми ру ща
сла ва Укра ї ни, ос но ва всі єї на шої ду хо в ної куль ту -
ри, свя ті на ші � до ро го вка зи ду хо в но го жит тя.

Роз гля да єть ся іс то рія ка но ні за ції свя тих у Все -
лен сь кій Пра во сла в ній Це р к ві й окре мо в Укра ї н сь -
кій. Чи тач де та ль но зна йо мить ся з по нят тя ми: свя -
тий, свя тість, свя ті за га ль но це р ко в ні і свя ті мі с це ві,
мо щі свя тих і свя щен ні ре лі к вії, гру пи ка но ні зо ва них
свя тих, про це р ко в ні слу ж би і ака фі с ти свя тим.

Без пе ре ч но цін ни ми і по вча ль ни ми для нас є
окре мі жит тє пи си укра ї н сь ких свя тих на пи са ні ми т -
ро по ли том   Іла рі о ном  та  ви да ні   в  то му ж Він ні пе -
гу на схи лі літ:

«Пре по до б ний Іов По ча їв сь кий» (1957); «Князь
Ко с тя н тин Ос т ро зь кий і йо го куль ту р на пра ця»
(1958); «Бли с ку ча зо ря в укра ї н сь кій ду хо в ній куль -
ту рі (пре по до б на Ан на Все во ло ді в на)» (1960); «Свя -
тий Ди ми т рій Ту п та ло» (1960); «Ми т ро по лит му че -
ник Ар се ній Ма ці є вич» (1964); «ста рець Па ї сій Ве -
ли ч ков сь кий» (1975).

З ве ли ким бла го го він ням і вдя ч ні с тю ми т ро по ли -
ту Іла рі о ну – Іва ну Огі є н ку зга дую не да в ню свою ро -
бо ту над кни гою «Свя ті Зе м лі Укра ї н сь ко ї».

На зва ні у цій стат ті пра ці ми т ро по ли та Іла рі о на
бу ли без цін ни ми дже ре ла ми для на пи сан ня жит тє -
пи сів окре мих свя тих. Я отри мав від ми т ро по ли та
Іла рі о на спра в ж ній до ро го вказ. 

На за ве р шен ня ці єї опо ві ді ко ро т ко про ми т ро по -
ли та Іла рі о на – ав то ра ду хо в ної по езі ї. Ли ше один
вірш під на звою «Най бі ль ша тру д ність»

Най бі ль ша тру д ність: всіх лю би ти,
Усіх од на ко во ко хать,
Чи па х не брат як май сь кі кві ти,
Чи він за ги ну лий як тать...

Спі ши всіх бли ж ніх ша ну ва ти,
Усіх як рі д них по ко хай, – 
Ді тей усіх ко хає ма ти,
Го тує всім Не бе с ний Рай!

Лю би й чу жих, лю би пра в ди во,
Хо ча від них без бож жям тхне,
Лю би ти дру зів – це ж не ди во,
А ви лю біть хто вас кле не!..

Мо же це дій с но і не ди во, але – спра в ж ня на ста -
но ва чи по вчан ня для на ща д ків.

Більш до кла д ні ше про не ле г кий, але ща с ли вий
жит тє вий шлях ці єї Лю ди ни мо ж на про чи та ти у
кни зі го ло вно го огі є н ко з на в ця Укра ї ни про фе со ра
Ми ко ли Ти мо ши ка «Ли шусь на ві ки з чу жи но ю»
(Він ні пег� Ки їв, 2000) Він же є й го ло вним ви да в -
цем без цін ної лі те ра ту р ної спа д щи ни Іва на Огі є н -
ка. В ра м ках ви да в ни чо го про е к ту, що на зи ва єть -
ся «За пі з ні ле во рот тя» з 2001 ро ку вже ви пу ще но
12 книг. 

Бо рис СА М БОР,
спів ро бі т ник Ки їв сь ко го ін сти ту ту  на род но го

го с по дар с т ва 1980�1983рр.,
член клу бу «До ро га ми до пре кра с но го», 

ав тор кни ги «Свя ті Зе м лі Укра ї н сь ко ї».

ƒÓÓ„‡ÏË
‰Ó ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó

Прекрасне не потребує доказів.
ВОЛЬТЕР.

ВИДАТНІ УКРАЇНЦІ

Газета «Економіст» у минулорічних №№ 22�24 у статті
«Пошуки і винагороди» (автор Людмила Рінгіс) скромно
повідала читачам про видатного українського вченого,
мовознавця й історика, державного та релігійного діяча Івана
Івановича Огієнка. Хочеться доповнити, бо його велике
подвижницьке життя довжиною понад 90 років було взірцем
справжньої відданості людини Христу і Україні.

ЛЮ БИ ТИ ПРА В ДИ ВО
Газета культурологічного клубу КНЕУ

12 червня  пішов з життя
Віктор Якович Кардаш –
мудра, світла, щира Людина,
кандидат економічних наук,
професор, декан факультету
управління персоналом та
маркетингу з 1988 року.

Ві к тор Яко вич на ро ди в ся 16 ли с то па -
да 1942 ро ку  у се лі Іль ї н ці Чо р но биль -
сь ко го ра йо ну Ки їв сь кої об ла с ті. У йо го
до лі бу ли й ва ж ке во єн не ди тин с т во, й
не ле г кі по во єн ні ро ки. Пі с ля за кін чен ня
шко ли і слу ж би в ар мії він всту пив до
Ки їв сь ко го ін сти ту ту на род но го го с по -
дар с т ва, по за кін чен ню яко го отри мав
ди п лом з від зна ко ю. В по да ль шо му –
на вчан ня в ас пі ра н ту рі, за хист ка н ди -
дат сь кої ди се р та ції, ви кла дан ня та на у -
ко во� ме то ди ч на ро бо та на ка фе д рі
еко но мі ки ма те рі а ль но� те х ні ч но го по -
ста чан ня, на ба зі якої в 1994 ро ці  ство -
ре на ка фе д ра ма р ке ти н гу.

У 1979 ро ці В.Я . Ка р даш отри мав вче -
не зван ня до це н та, у 1993 ро ці – про -
фе со ра. За ро ки на у ко во� пе да го гі ч ної
ді я ль но с ті ним опу б лі ко ва но по над  70
на у ко вих і на вча ль но� ме то ди ч них
праць, під йо го ке рі в ни ц т вом за хи ще ні
ка н ди дат сь кі ди се р та ції, се ред ав то рів
яких є і за хи ще ні до к то ри на ук. Він очо -
лю вав се к цію ма р ке ти н гу  На у ко во� ме -
то ди ч ної ко мі сії з на пря м ку «Е ко но мі ка
та під при єм ни ц т во» Мі ні с тер с т ва осві -
ти і на у ки Укра ї ни. Ба га то йо го уч нів,
про до в жу ю чи спра ву улу б ле но го вчи -
те ля, сьо го дні пра цю ють в бі з не сі та на -
у ці.

Тру до ва ді я ль ність В.Я . Ка р да ша від -
зна че на ря дом дер жа в них на го род, зо -
к ре ма, Ука зом Пре зи де н та Укра ї ни в
2003 ро ці йо му при сво є но по че с не
зван ня «За с лу же ний пра ців ник осві ти
Укра ї ни», По ста но вою Ка бі не та Мі ні с т -
рів Укра ї ни в 2006 ро ці на го ро дже ний
По че с ною гра мо то ю.

Крім то го, В.Я . Ка р даш на го ро дже ний
По че с ною гра мо тою Мі ні с тер с т ва осві -
ти і на у ки Укра ї ни та зна ком «Пе т ро Мо -
ги ла» й ін ши ми по дя ка ми.

Две рі де кан сь ко го ка бі не ту, який він
сам жа р то ма на зи вав «у чи тель сь ко ю»,
зав жди бу ли від кри ти ми для сту де н тів
і ви кла да чів рі д но го фа ку ль те ту так
са мо, як зав жди бу ла від кри тою для
сві ту та лю дей ду ша Ві к то ра Яко ви ча.
Сту де н ти по стій но від чу ва ли спра в ж -
ню гли би ну йо го пе да го гі ч но го та ла н -
ту, бо за су во рою зо в ні ш ні с тю би ло ся
чуй не се р це лю ди ни, що лю би ла жит -
тя і ко ж ним сво їм вчи н ком учи ла жи -
ти. Для спів ро бі т ни ків Ві к тор Яко вич
був не про с то ке рі в ни ком, а ті єю лю -
ди ною, яка в будь� якій жит тє вій си ту -
а ції зро зу міє, по ра дить, під три має,
до по мо же.

Сві т ла па м’ять про Ві к то ра Яко ви ча
збе ре жеть ся в се р цях рі д них, дру зів,
ви пу с к ни ків і ко лег.

ТУГА



ВІТАЄМО

Ува жа е мый
Ви та лий Ми т ро фа но вич!

Ре к то рат, проф ком, Со вет ве те ра нов Ки е в -
с ко го на ци о на ль но го эко но ми че с ко го уни ве р -
си те та име ни Ва ди ма Ге ть ма на се р де ч но по -
здра в ля ет Вас с 75�ле ти ем со Дня ро ж де ния!

В этот па мя т ный для Вас день,
мы от ме ча ем, что бо ль шая часть
Ва шей жи з ни – 34 го да, бы ла свя -
за на со слу ж бой в Со ве т с кой Ар -
мии, прой дя путь от ку р са н та до
пол ко в ни ка.

Ваш ра т ный труд Ро ди на от ме ти ла
20 ме да ля ми.

По сле уво ль не ния из Ар мии с
ап ре ля 1994 го да по на сто я щее

вре мя Вы ра бо та е те в Ки е в с ком на ци о на ль -
ном эко но ми че с ком уни ве р си те те в до л ж но с -
ти на ча ль ни ка шта ба гра ж да н с кой обо ро ны.

За пе ри од со в ме с т ной ра бо ты мы зна ем
Вас как хо ро ше го то ва ри ща, уме ло го ру ко во -
ди те ля с вы со ко ра з ви тым чув с т вом ответ с т -
вен но с ти за по ру чен ное де ло на лю бом уча с т -
ке, при ни ма ю щим ак ти в ное уча с тие в об ще с -
т вен ной жи з ни уни ве р си те та.

С 1994 го да Вы яв ля е тесь бес с мен ным
Пред се да те лем Со ве та ве те ра н с кой ор га ни -
за ции уни ве р си те та. Уме ло ор га ни зу е те и на -
пра в ля е те ра бо ту ве те ра нов по во с пи та нию
мо ло де жи в ду хе пред ан но с ти на шей Ро ди не.

Ва ше тру до лю бие, че с т ность, чу т кость,
уме ние на хо дить по ни ма ние и от зы в чи вость
сре ди со т ру д ни ков, пре по да ва те лей и сту де н -
тов сни с ка ло Вам за слу жен ный ав то ри тет и
ува же ние все го ко л ле к ти ва уни ве р си те та.

Же ла ем Вам, мно го у ва жа е мый Ви та лий
Ми т ро фа но вич, кре п ко го здо ро вья, сча с тья и
ра до с ти в ли ч ной жи з ни, не и с ся ка е мой эне р -
гии на мно гие го ды.

Ре к тор А.Ф. ПА В ЛЕ Н КО,
пред се да тель проф ко ма Н.С.РУ ДЕ Н КО,

зам. пред се да те ля
ве те ра н с кой 

ор га ни за ции уни ве р си те та
В.И. СТА ХО В С КИЙ.
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Юві ля ри тра в ня:
АР ТЮ ХОВ СЬ КА Сві т ла на Ми ко ла ї в на, вче ний се к ре тар бі -
б лі о те ки;
БА БИ ЧЕВ Ми ко ла Пе т ро вич, до цент ка фе д ри ме не дж ме н -
ту;
БА ЖАН Га ли на Ма нуілі в на, бі б лі о те кар 1�ої кат. бі б лі о те ки;
БО Н ДА РЧУК Лі дія Ми хай лі в на, при би ра ль ни ця го с по дар сь -
ко го від ді лу ко р пу су №5;
ЗА ЛЄВ СЬ КА Лю д ми ла Оле к са н д рі в на, сто рож ко р пу су по
пр. Пе ре мо ги,10;
ЗОЦ Оль га Гри го рі в на, ди с пе т чер об лі ко во� еко но мі ч но го
фа ку ль те ту; 
МА КА РЕ Н КО Оле к сандр Іва но вич, за ві ду вач ка фе д ри ви щої
ма те ма ти ки ФУ П таМ;
МА ЛИ Н КА Ва ле н ти на Гри го рі в на, бу х га л тер 1�ої кат. від ді -
лу бу х га л те рія;
МА Р ТИ НЮК Ві та лій Ми т ро фа но вич, на ча ль ник від ді лу штаб
ЦО;
МЕ Н Д РУЛ Оле к сандр Га р рі йо вич, про фе сор ка фе д ри еко -
но мі ки під при ємств;
МІТІНА Іри на Єв ге ні в на, при би ра ль ни ця го с по дар сь ко го
від ді лу ко р пу су №1;
НО ВО ХАТ СЬ КА На та лія Пи ли пі в на, бі б лі о те кар 2�ої ка те го -
рії бі б лі о те ки;
ОСА ДЕЦЬ Се мен Сте па но вич, за ві ду вач ка фе д ри стра ху -
ван ня;
ПА С ТУ ШЕ Н КО Во ло ди мир Ан то но вич, сто рож від ді лу ав то -
тра н с по р ту;
ПО ДДЄ РЬО ГІН Ана то лій Ми ки то вич, за ві ду вач ка фе д ри фі -
нан сів під при ємств;
СА В ЧЕ Н КО Ка те ри на Ва си лі в на, дві р ник го с по дар сь ко го
від ді лу ко р пу су №7;
СТЕ ПА НО ВА На та лія Ві к то рі в на, про ві д ний бі б лі о те кар бі б -
лі о те ки;
ФІЛО НЕ Н КО Ла ри са Во ло ди ми рі в на, бу х га л тер 2�ої кат.
від ді лу бу х га л те рія;
ШЕ ЛЕ ВА Ган на Ти мо фі ї в на, зав. cкла дом від ді лу ма те рі а ль -
но� те х ні ч но го за без пе чен ня;
ЯЦЕ Н КО Сер гій Са ве лі йо вич, ви кла дач ка фе д ри іно зе м них

ЮВІЛЕЇ

Со ня ч ні
кла р не ти лі та

15 кві т ня в ба сей ні КНЕУ від бу ли ся зма ган ня з пла ван ня збі р них
ко манд фа ку ль те тів в про гра мі ХХХV Спа р та кі а ди уні вер си те ту.

При пе ре по в не них три бу нах ро зі гру ва лась пе р шість на ди с та н ці ях
50 м ві ль ним сти лем, бра сом,  ба те р ф ля єм, на спи ні та в ес та фе т но -
му пла ван ні 4х50 м. в/ст. се ред юна ків і ді в чат.

Всі фа ку ль те ти по ка за ли га р ну фі зи ч ну та тех ні ч ну під го то в ку. Че м -
пі о на ми Спа р та кі а ди з  ви со ки ми ре зуль та та ми  ста ли:

Хлопці Дівчата

50 м ві ль ним сти лем — Радчук Р. ФЕтаУ Баранова Л. ФЕФ

50 м брас — Буба А. ФМЕіМ Лебединська С. ФЕФ

50 м ба те р ф ляй — Радчук Р. ФЕтаУ Соващенко А. ОЕФ

50 м на спи ні — Семенюк М. ФУПтаМ Баранова Л. ФЕФ

Ко ман д ну пе ре мо гу ви бо ро ла дру ж ня ко ман да ФЕФ.
На дру го му мі с ці ко ман да ФМЕіМ.
На тре тьо му — збі р на ко ман да ФУПтаМ.
Не об хід но від мі ти ти ор га ні за цію зма гань та чі т ку, зла го дже ну ро бо ту су д -

дів сь кої бри га ди, бі ль шість з якої скла да ли сту де н ти ста р ших ку р сів.
Ба жа є мо всім уча с ни кам мі ц но го здо ро в’я, ус пі ху у на вчан ні, по да ль шо го

вдо с ко на лен ня спор ти в них ре зуль та тів на бла ки т них до рі ж ках чу до во го ба -
сей ну на шо го уні вер си те ту.

Го ло вний су д дя зма гань М. ОД НО РА ЛОВ.

Ви та лию Ми т ро фа но ви чу
Ма р ты ню ку – 75!


