
� Свято

� Cлово

� Оголошення

� Це круто

� Ми і світ

� Подія

� Літературні
розвідки

� Туга

� Історичні
розвідки

� Вітаємо

Газета  Київського національного економічного університету  імені Вадима Гетьмана
№ 23—25 (1326—1328)  e�mail:EKONOMIST_1972@ukr.net Жовтень  2010 р.

СВЯТО

Це пам’ят ний день ве ли ких на дій і очі ку вань, адже
ко ж на ро ди на пра г не да ти сво їм ді тям якісну

осві ту, яка в по да ль шо му до по мо же їм у бу р х ли во му
оке а ні жит тя.

Цей день зав жди осо б ли во уро чи с тий і хви лю ю -
чий, бо са ме з ньо го по чи на єть ся не зві да ний, ці ка -
вий і, вод но час, не ле г кий шлях до пі знан ня, до но вих
зве р шень, до са мо стій но го жит тя. Цьо го дня до шкіл
бі жать шко ля ри ки з кві та ми та ба н ти ка ми, до ву зів
зві ду сіль з’їха ли ся сту де н ти. Ко жен з нас, пе ре го р -
та ю чи сто рі н ки сво го жит тя, зу пи нить ся на тій, що
має на зву “По свя чен ня у сту де н ти”. І по ли нуть то ді
ду м ки при єм ні, жит тє ра ді с ні, і за ще мить се р це, бо
зга да єш свою юність, сво їх кра щих дру зів, сво їх по -
ра д ни ків і на ста в ни ків – ви кла да чів.

Вже по над сто річ чя і 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 ши ро ко від кри ває две рі сво їм
сту де н там. 

Цьо го рі ч не уро чи с те по свя чен ня у
сту де н ти від бу ло ся під со ня ч ною бла -
кит тю пре кра с но го ве ре с не во го дня на
ста ді о ні спорт ко м п ле к су «Е ко но міст».

З ві та ль ним сло вом до пер шо ку р с ни -
ків, їх ба ть ків та ви кла да чів зве р ну ли ся:
ре к тор уні вер си те ту, ака де мік Ана то лій
Фе до ро вич Па в ле н ко, директор
Інституту історії Національної академії наук України,
академік НАН України Валерій Андрійович Смо лій, а
де кан кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту Ми хай ло
Іва но вич Ди ба дав по �ба ть ків сь кі на пу т ні сло ва пер -
шо ку р с ни кам.

За да в ньою тра ди ці єю ре к -
тор Ки їв сь ко го на ці о на ль но го
еко но мі ч но го уні вер си те ту іме -
ні Ва ди ма Ге ть ма на Ана то лій
Фе до ро вич Па в ле н ко, уро чи с -
то вру чив си м во лі ч ний сту де нт -
сь кий кви ток сту де н там� пе р -
шо ку р с ни кам. Дій с т во про до в -
жи лось свя т ко вим кон це р том.

Як зав жди, бу ло мо ре кві тів,
ра ді с них емо цій, хви лю ван ня,

свя т ко во го на строю — все це на ла ш товувало на ве -
ли ку пра цю. Тож ба жа є мо вам, до ро гі сту де н ти, лю -
би ти свій уні вер си тет, до ві ря ти пе да го гам, бо са ме
во ни від кри ва ють ши ро кі сві ти до на у ки та су про во -
джу ють вас по кра ї ні знань. 

При йміть мої най щи рі ші при ві тан ня
з Між на ро д ним про фе сій ним свя том – Днем працівника освіти!

Від усі єї ду ші ві таю вас з цим днем, ко т рий вже да в но ви йшов за ра м ки офі цій но го
свя та.

День працівника освіти – це свя то всьо го на -
шо го су с пі ль с т ва,  день йо го єд нан ня, адже всі
на вча ль ні за кла ди зав жди бу ли ос но в ним ре сур -
сом кон со лі да ції спі ль но ти.

Сло во «Педагог»,  у кра ї нах Схо ду пи -
шуть з ве ли кої лі те ри, во но зав жди озна ча ло
по кли кан ня, яке ви ма гає від лю ди ни всіх її
сил та зді б но с тей без за ли ш ку. Адже са ме
педагоги у всі ча си не сли не ли ше знан ня, а
й бу ли зра з ком для на слі ду ван ня, бу ли но сі я -
ми ду хо в но с ті та куль ту ри.

Сьо го дні педагоги зна хо дять ся у центрі су с пі -
ль но го жит тя, осво ю ють но ві на вча ль ні про гра ми,
су час ні ме то ди ро бо ти, ре а лі зу ють на у ко ві про е к -
ти.

Епо ха шви д кої змі ни тех но ло гій  ви ма гає від на шої
пе да го гі ч ної спі ль но ти ін но ва цій них рі шень та дій  у ви -
хо ван ні мо ло дого по ко лін ня укра ї н ців.

Яки ми во ни ста нуть – за ле жить від ва шо го про фе сі о на -
лі з му, ба жан ня, умін ня та са мо від да чі.

Ба жаю вам ду ше в ної га р мо нії, тво р чо го по шу ку, осо би с то го ща -
с тя, су с пі ль но го ви знан ня, й здійснення ба жань. Не хай у ко ж но го
з вас бу дуть вдя ч ні уч ні, не хай ра дість й за до во лен ня при но сить вам ва -
ша свя та й бла го ро д на пра ця!

Ре к тор, 
ака де мік АПН України Ана то лій ПА В ЛЕ Н КО

ШШ аа   нн оо   вв   нн іі   кк оо   лл ее   гг ии ,,   пп рр оо   фф ее   сс оо рр   сс ьь   кк оо ��   вв ии   кк   лл аа   дд аа   цц ьь   кк ии йй   сс кк лл аа дд ,,
сс пп іі вв   рр оо   бб іі   тт   ннии   ккии   тт аа   вв ее   тт ее   рр аа   нн ии   пп ее   дд аа   гг оо   гг іі   чч   нн оо її   пп рр аа   цц іі !!

По свя та у сту де н ти
День знань – дуже особливе свято! Завжди
тремтливо яскраве, насичене емоційністю та
хвилюючою атмосферою. Ненав’язливо звучить
класична музика, скрізь хоровод
блискучо�стривожених очей, звідусіль лунають
теплі привітання на яке відгукується кожне
людське серце!

Г. Сковорода

Є. Слуцький

М. Грищенко

М. Довнар�Запольський

С. Русова.
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СЛОВО

Ша но в ні ко ле ги!

В ми ну ло му ро ці від бу ла ся ви -
зна ч на по дія яка стає го ло вною
пе ре д у мо вою для по да ль шо го
роз ви т ку уні вер си те ту. На шо му
на вча ль но му за кла ду По ста но вою
Ка бі не ту Мі ні с т рів Укра ї ни від 3
лю то го 2010 ро ку №76 на да но
ста тус са мо вря д но го (ав то но м -
но го) до слі д ни ць ко го на ці о на ль -
но го уні вер си те ту. Окрім нас та -
кий ста тус отри ма ли ще п’ять уні -
вер си те тів. За ува жу, що всі кри -
те рії ді я ль но с ті уні вер си те ту за
яки ми на да єть ся ста тус до слі д ни -
ць ко го, у нас від по ві да ли по ста в -
ле ним ви мо гам, що сві д чить про
ре зуль та ти в ну та ефе к ти в ну ро -
бо ту ко ле к ти ву  в ми ну лі ро ки.

На сту п ною По ста но вою від 17
лю то го 2010 ро ку №163 Ка бі нет
Мі ні с т рів Укра ї ни за тве р див По ло -
жен ня про до слі д ни ць кий уні вер -
си тет, в яко му за пи са но, що
строк, на який уні вер си те ту на да -
єть ся ста тус до слі д ни ць ко го ста -
но вить п’ять ро ків. Під тве р джен ня
ста ту су до слі д ни ць ко го здій с ню -
єть ся в уста но в ле но му за ко ном
по ряд ку Ка б мі ном ко ж ні п’ять ро -
ків за по дан ням Мі ні с тер с т ва осві -
ти і на у ки Укра ї ни на під ста ві ви -
сно в ків від по ві д ної ко мі сі ї. Уні вер -
си тет про тя гом ше с ти мі ся ців від
на дан ня йо му ста ту су до слі д ни ць -
ко го роз ро б ляє на під ста ві за -
твер дже них Мі ні с тер с т вом осві ти і
на у ки Укра ї ни за га ль них ви мог
про гра ми роз ви т ку до слі д ни ць ко -
го уні вер си те ту, які за твер джує
вка за на ко мі сі я. Хо чу від мі ти ти,
що у нас уже май же два ро ки та ка
про гра ма іс ну є. Во на за твер дже -
на Вче ною Ра дою і ус пі ш но ре а лі -
зу є ть ся. Це Про гра ма ін но ва цій -
но го роз ви т ку уні вер си те ту.

В по да ль шо му роз ви т ку ми бу -
де мо ке ру ва тись на шою Про гра -

мою, а та кож ос но в ни ми за вдан -
ня ми та кри те рі я ми, ви кла де ни ми
в По ло жен ні. Ко ро т ко про до слі д -
ни ць кий уні вер си тет. 

До слі д ни ць кий уні вер си тет —
це су час на фо р ма ін те г ра ції на -
вча ль но го про це су з на у ко ви ми
до слі джен ня ми — фу н да ме н та ль -
ни ми і при кла д ни ми.

Впе р ше си с те ма бу ла ви зна че -
на Віль ге ль мом фон Гу м бе ль том,
за сно в ни ком кра що го на той час
Бе р лін сь ко го уні вер си те ту. У ме -
мо ра н ду мі уні вер си те ту у 1810 р.
бу ли за крі п ле ні ос но в ні прин ци пи
до слі д ни ць ко го уні вер си те ту: єд -
ність на у ки і ви кла дан ня; сво бо да
ви кла дан ня; ака де мі ч не са мо вря -
ду ван ня. 

Си с те ма осві ти, за сно ва на на
цих прин ци пах на зи ва лась гу м бо -
ль тів сь ко ю. Її  та кож за про ва ди ла
Ро сі я. Але пі з ні ше си с те м не втру -
чан ня дер жа ви в жит тя уні вер си -
те тів не за ли ши ли від неї май же
ні чо го, як у Ні ме ч чи ні, так і в Ро сі ї. 

В ті ча си ні ме ць кі уні вер си те ти
бу ли най кра щи ми. По чи на ю чи з
кі н ця ХІХ сто літ тя (осо б ли во в пе -
р шій по ло ви ні ХХ сто літ тя) аме ри -
кан сь кі уні вер си те ти вті ли в ши ідеї
ні ме ць ких до слі д ни ць ких уні вер -
си те тів, але на більш де мо к ра ти ч -
них за са дах, по ча ли ви хо ди ти в
сві то ві лі де ри. Роз ви ток ра дян сь -
кої в то му чи с лі укра ї н сь кої ви щої
осві ти і на у ки від бу ва в ся ін шим
шля хо м. Перш за все в Ра дян сь -
ко му Со ю зі фу н да ме н та ль на на у -
ка бу ла ви ве де на з уні вер си те тів і
ско н це н т ро ва на в Ака де мії на ук.
Уні вер си те ти ве ли в ос но в но му
при кла д ні до слі джен ня. Ін те г ра -
ція фу н да ме н та ль ної та при кла д -
ної на у ки здій с ню ва лась че рез
фо р му лу «на у ко во� те х ні ч ний про -
гре с». Я не бу ду  роз ши ф ро ву ва ти
сут ність, її ви зна є те при най м ні
по ви нні зна ти. На га даю ли ше про
«хо з те ми» в яких ми бра ли участь.
Ви ко нан ня їх за без пе чу ва ло зв’я -
зок уні вер си тет сь кої на у ки з ви -
ро б ни ц т вом і да ва ло до да т ко вий
за ро бі ток. Ті ча си да в но прой ш ли,
а ор га ні за ція фу н да ме н та ль ної
на у ки і уні вер си тет сь кої осві ти за -
ли ши лась та кою ж, як і ра ні ше.
На пе в но на той час во на бу ла ви -
пра в да на, адже май же вся на у ка
пра цю ва ла на ВПК. Але в наш час
на ду м ку зна ч ної ча с ти ни на у ко -
во� пе да го гі ч ної гро мад сь ко с ті та -
ке роз’ єд нан ня се р йо з но за ва жає
роз ви т ку та під ви щен ню яко с ті
уні вер си тет сь кої осві ти, зро с тан -
ню рей ти н гу укра ї н сь ких уні вер -
си те тів. 

То му ство рен ня в Укра ї ні до слі -
д ни ць ких уні вер си те тів, ос но в ним
за вдан ням яких є здій с нен ня ра -
зом з на ці о на ль ни ми та га лу зе ви -

ми ака де мі я ми на ук фу н да ме н та -
ль них і при кла д них до слі джень за
ви зна че ни ми пріо ри те т ни ми на -
пря м ка ми, є пе р шим кро ком у по -
до лан ні зга да них про ти річ.  

До ре чі, та кі ж кро ки здій с ню -
ють ся в Ро сії, а та кож в Ні ме ч чи ні,
уні вер си те ти якої за ре зуль та та -
ми по рі в ня ль них до слі джень зна -
ч но про гра ють аме ри кан сь ким,
то му що во ни:

не в по вній мі рі яв ля ють ся се ле -
к ти в ни ми, тоб то ма ють пра во ре -
те ль но ви би ра ти сту де н тів під час
при йо му на на вчан ня;

клю чо ви ми до слі джен ня ми за -
й�ма ють ся по за уні ве р си тет сь кі
уста но ви;

уні вер си те ти не є ав то но м ни -
ми;

уні вер си те ти ду же бі д ні. На при -
клад, Ві ль ний уні вер си тет у Бе р лі -
ні з 40 тис. сту де н тів має бю джет
у 250 млн. до ла рів, то ді, як бю -
джет Сте н фо рд сь ко го уні вер си -
те ту з 11 тис сту де н тів скла дає 2,5
млрд. до ла рів. Про бі ль шість
укра ї н сь ких уні вер си те тів і го во -
ри ти ні чо го. 

Як ба чи мо,  за га ль на си ту а ція
май же по вні с тю схо жа на на шу
укра ї н сь ку. То му ство рен ня в
Укра ї ні до слі д ни ць ких уні вер си те -
тів, яке пе ред ба чає пе в ну кон це н -
т ра цію фі нан со вих, ма те рі а ль них
та ін ших ре сур сів в не ве ли кій кі ль -
ко с ті уні вер си те тів, зда т них роз -
в’я зу ва ти ва ж ли ві со ці а ль но� еко -
но мі ч ні за вдан ня в кра ї ні та рі з них
га лу зях еко но мі ки, є своє ча с ним.

В Ні ме ч чи ні від бу ло ся ви ді лен ня
та ких уні вер си те тів, по ді б ні  про -
це си   про хо дять і в Ро сі ї. 

Але по ве р не мось до на шої те -
ми. В зга да но му ви ще По ло жен ні
про до слі д ни ць кі уні вер си те ти за -
пи са но: до слі д ни ць кий уні вер си -
тет — на ці о на ль ний ви щий на вча -
ль ний за клад, який має ва го мі на -
у ко ві здо бу т ки, про во дить до слі д -
ни ць ку та ін но ва цій ну ді я ль ність,
за без пе чує ін те г ра цію осві ти та
на у ки з ви ро б ни ц т вом, бе ре
участь у ре а лі за ції між на ро д них
про е к тів і про грам. 

Де що ін шим є ви зна чен ня сут -
но с ті до слі д ни ць ко го уні вер си те -
ту, яке скла ло ся в сві ті. За сві то ви -
ми по нят тя ми до слі д ни ць кий уні -
вер си тет — це ін но ва цій ний ви -
щий на вча ль ний  за клад з гли бо -
кою ін те г ра ці єю і роз ви не ною ін -

фра стру к ту рою на у ко вої, осві т ньої
та ін но ва цій ної ді я ль но с ті, що за -
без пе чує ста лий роз ви ток, якість і
за тре бу ва ність ви щої про фе сій ної
осві ти і на у ко вих до слі джень на ос -
но ві отри ман ня, за сто су ван ня та
ко ме р ці а лі за ції на у ко вих знань. 

Су час ний до слі д ни ць кий уні -
вер си тет — це клю чо вий су б’єкт
на ці о на ль ної еко но мі ч ної си с те -
ми, який має ви со ку са мо стій -
ність, що за без пе чу єть ся йо го
бю дже том та чин ним за ко но дав -
ст вом про ви щу осві ту. Сві то вий
до свід сві д чить, що для отри ман -
ня сту де н та ми елі т ної осві ти до -
слі д ни ць кий уні вер си тет по ви нен
ма ти роз ви ну ту ін фра стру к ту ру та
не об хід ні умо ви для фу н к ці о ну -
ван ня, які за без пе чу ють до ся г -
нен ня ос но в них кри те рі їв ді я ль но -
с ті та ста лий роз ви ток уні вер си -
те ту. Хо чу під кре с ли ти, що ми
зав жди при ді ля ли ува гу ство рен -
ню ін фра стру к ту ри, вкла да ю чи в
це зна ч ні ко ш ти. Ді я ль ність в цьо -
му на пря м ку по жва ви лась пі с ля
при йн ят тя Про гра ми ін но ва цій но -
го роз ви т ку уні вер си те ту.

На сьо го дні Про гра ма ви ко на на
ще не по вні с тю. Ви ко нан ню за ва -
див ряд об’ єк ти в них об ста вин,
перш за все від су т ність но во го
За ко ну про ви щу осві ту, на про ект
яко го ми спи ра ли ся, роз ро б ля ю -
чи Про гра му, вкрай не до ста т нє
фі нан су ван ня на роз ви ток та ін ші
об ста ви ни, в то му чи с лі і су б’єк -
ти в ні. 

Але Про гра му мо ж на взя ти за

ос но ву та до по в ни ти з вра ху ван -
ням ви мог та кри те рі їв ді я ль но с ті
до слі д ни ць ких уні вер си те тів та
роз ро би ти но ву про гра му те р мі -
ном на п’ять ро ків. 

Що сто су єть ся кри те рі їв ді я ль -
но с ті, то во ни, як я уже під кре с лю -
вав, жо р с т кі, та ма ють у від мін но -
с ті від кри те рі їв ді я ль но с ті за ру бі -
ж них до слі д ни ць ких уні вер си те -
тів, кі ль кі с не ви ра жен ня. Кри те рії
зо бо в’я зу ють:

отри ма ти не ме н ше  як двох
пре мій на ці о на ль но го та між на ро -
д но го рі в нів за остан ні 10 ро ків. У
нас не має жо д но ї.

За хист не ме н ше 300 ка н ди дат -
сь ких ди се р та цій за остан ні 5 ро -
ків. Цей кри те рій ми пе ре ви щи ли і
зда т ні йо го сти му лю ва ти.

За хист не ме н ше 50 до к тор сь -
ких ди се р та цій за 5 ро ків. 

На яв ність не ме н ше як 150 шта -
т них до к то рів на ук на кі нець 5�рі ч -
но го те р мі ну, тоб то ми по ви нні го -
ту ва ти в се ре д ньо му 10 до к то рів
що рі ч но. Це не ле г ко, але мо ж на
до ся г ти.

На яв ність не ме н ше 500 шта т -
них ка н ди да тів на ук, 20 на у ко вих
стру к ту р них під роз ді лів (у нас 10),
опу б лі ку ван ня не ме н ше 150 на у -
ко вих ста тей що рі ч но у фа хо вих
ви дан нях, які вхо дять до між на ро -
д них на у ко ме т р ни ч них баз да них,
та ких як СКО ПУС та ін ші не менш
жо р с т кі кри те рі ї. 

Зро зу мі ло, що в та ких умо вах
не тіль ки уні вер си тет, а та кож
фа ку ль те ти і ка фе д ри по ви нні
ма ти чі т кі, пе р со ні фі ко ва ні про -
гра ми роз ви т ку, ви ко нан ня яких
по ви нно бу ти бе з у мо в ним і стро -
го ко н т ро льо ва ним.

В до слі д ни ць ких уні вер си те тах
ве ли ка ува га при ді ля єть ся сту де -
н там. Сту де н ти ви сту па ють як рі в -
но пра в ні пар т не ри про фе сор сь -
ко� ви к ла да ць ко го скла ду в ака де -
мі ч ній та на у ко во� до с лі д ній ро бо -
ті. 

За вдан ня по за без пе чен ню та -
ко го пар т нер с т ва  та кож за пи са ні і
в на шо му По ло жен ні про до слі д -
ни ць кий уні вер си тет, за твер дже -
но му Ка бі не том Мі ні с т рів Укра ї ни.
Най більш кон це н т ро ва но які с но
но ва роль сту де н тів ві до бра же на
у Бу да пе шт сь ко� Ві ден сь кій де -
кла ра ції про ство рен ня Єв ро пей -
сь ко го про с то ру ви щої осві ти, яка
бу ла при йн я та 12 бе ре з ня 2010

ро ку на зу стрі чі мі ні с т рів, що
від по ві да ють за ви щу осві ту у
кра ї нах� уча с ни ках Бо лон сь ко -
го про це су. 

В ній за пи са но: «Ми зо бо в’я -
за ні пра цю ва ти над бі ль шим
за лу чен ням пра ців ни ків ви щої
осві ти та сту де н тів до за про ва -
джен ня і по да ль шо го роз ви т ку
Єв ро пей сь ко го про с то ру ви -
щої осві ти. Ми по вні с тю під -
три му є мо участь пра ців ни ків
ви щих на вча ль них за кла дів та
сту де н тів у стру к ту рах, що
при йма ють рі шен ня на Єв ро -
пей сь ко му, на ці о на ль но му та
ін сти ту цій но му рі в нях. Ми за -
кли ка є мо усі за лу че ні сто ро ни
спри я ти ство рен ню се ре до ви -
ща, що на ди хає до ро бо ти,
спри я ти на вчан ню, орі є н то ва -
но му на сту де н та, як спо со бу
роз ши рен ня мо ж ли во с тей сту -
де н тів, за без пе чу ю чи най кра -

ще рі шен ня для ста лих та гну ч ких
тра є к то рій на вчан ня, які сту де н ти
мо жуть знай ти у су с пі ль с т ві
знань, ко ри с ту ю чись пе ре ва гою
мо бі ль но с ті і спра ве д ли вим ви -
зна чен ням ква лі фі ка цій».

Хо чу від мі ти ти, що пе р ший етап
в цьо му на пря м ку ми уже ус пі ш но
прой ш ли. На ші на вча ль ні про гра -
ми ви зна ють ся в за ру бі ж них уні -
вер си те тах. Не ма ло сту де н тів там
ус пі ш но на вча ють ся по си с те мі
вклю ч но го на вчан ня, пра в да за
вла с ні ко ш ти. Маю на дію, що на -
да лі ста но ви ще по кра щи ть ся.
Нам на да но пра во на пра в ля ти
що ро ку на у ко вих і на у ко во� пе да -
го гі ч них пра ців ни ків на ста жу ван -
ня, а сту де н тів, ас пі ра н тів і до к то -
ра н тів у кі ль ко с ті 50 осіб що рі ч но
на на вчан ня до 40 за ру бі ж них уні -
вер си те тів і на вча ль но� ви хо в них

ІІ нн нн оовв аацц іі ййнн ии йй   ккрр оо кк  уу   рр оо зз ввии ттккуу
аа лльь ммаа��ммааттеерр

Щороку, у переддень Свята Знань у нашому
університеті проходять збори трудового колективу.
Цей захід збирає весь професорсько�викладацький склад
та співробітників  ВНЗ. На цьогорічних зборах ректор
університету, академік АПН України, доктор
економічних наук, професор Анатолій Федорович
ПАВЛЕНКО розставив акценти над   основними
етапами роботи університету щодо подальшої
успішної реалізації Програми інноваційного розвитку
КНЕУ.
До уваги читачів «Економіста» доповідь
А. Ф. ПАВЛЕНКА.



Жовтень  2010 3

№ 23�25 (1326�1328)

центрів в уста но в ле но му за ко ном
по ряд ку. Зва жа ю чи на ви ще ска -
за не, вва жаю своє ча с ним ство -
рен ня Сту де нт сь кої ака де мі ч ної
ра ди як ді йо во го пар т не ра ви кла -
да чів у вдо с ко на лен ні змі с ту та
під ви щен ні яко с ті осві ти, як і вве -
ден ня в дію під си с те ми «Де ка -
нат� ка фе д ра». Во на пі с ля на ле ж -
но го до опра цю ван ня за без пе чить
по вну про зо рість в по то ч но му оці -
ню ван ні, адже ко жен сту дент бу де
ма ти мо ж ли вість до сту пу до ре -
зуль та тів сво єї по то ч ної ус пі ш но -
с ті. Та кож вва жаю за не об хід не
вра хо ву ю чи за вдан ня до слі д ни -
ць ких уні вер си те тів, сут тє во до -
опра цю ва ти по фо р мі і за змі с том
ос но в ний тех но ло гі ч ний до ку мент
— Па с порт ди с ци п лі ни, ку ди вхо -
дить і ка р та са мо стій ної ро бо ти та
роз мі с ти ти йо го на вну т рі ш ньо му
сай ті уні вер си те ту.   Цю ва ж ли ву
ро бо ту по трі б но про ве с ти уже в
пер шо му се ме с т рі цьо го на вча ль -
но го ро ку. 

Спо жи вач — зав жди ко роль. Та -
ким є один із ос но в них ло зу н гів
ма р ке ти н гу.

Сту де н ти є спо жи ва ча ми на шої
про ду к ції — осві т ніх по слуг. Во ни
пла тять за них пря мо чи опо се ре д -
ко ва но і ма ють пра во зна ти, чо му
ми їх на вча є мо, як на вча є мо і як
оці ню є мо. На при клад, всім ві до мо
— де ка нам, за ві ду ва чам ка федр та
і са мим ви кла да чам, що остан нім
ча сом по ря ду ди с ци п лін сту де н ти
май же пе ре ста ли від ві ду ва ти ле к -
ці ї. Всі це зна ють і со ро м’я з ли во
мо в чать. Чо му це від бу ва єть ся? А
то му, що ле к ції не не суть но ві т ньої
ін фо р ма ці ї. В їх ос но ві ле жить під -
ру ч ник, який сту дент мо же лег ко
за йти че рез еле к т ро нну си с те му
бі б лі о те ки. В остан ні ро ки скла ла -
ся не но р ма ль на си ту а ція — ми ма -
є мо на пів по ро ж ні ле к цій ні ау ди то -
рії і бі б лі о те ку. Як би не но ва си с те -
ма по то ч но го оці ню ван ня то ми б
не ба чи ли по ло ви ни сту де н тів і на
прак ти ч них за нят тях, що вже бу ло.

В чо му при чи на та ко го від но -
шен ня сту де н тів до ау ди то р ної
ро бо ти. На пе в но в то му, що: 

1. Во на ба га то в чо му не ці ка ва,
ру тин на. В ній май же від су т ня
тво р ча, до слі д ни ць ка та дис ку сій -
на скла до ва, са мо стій на ро бо та
спро ще на і орі є н тує ли ше на
отри ман ня оці н ки і про во дить ся в
уже від жи ва ю чо му  двох го дин но -
му ре жи мі.  

2. Сту де н ти пе ре ва н та же ні. Це
оче ви д но і ми ні чо го не ро би мо,
щоб по збу тись цьо го не до лі ку.
При цьо му має мі с це зна ч не ду б -
лю ван ня на вча ль но го ма те рі а лу.

3. На пе в не, ча с ти на ви кла да чів
не во ло ді ють су час ни ми ме то да -
ми ве ден ня за нять і по збу тись
цьо го не до лі ку не спі шать. 

За без пе чен ня уча с ті сту де н тів у
здій с нен ні на у ко вих до слі джень
та впро ва джен ня в прак ти ку на -
вча ль но го про це су — та ке за -
вдан ня в яко с ті ос но в но го по ста в -
ле не в По ло жен ні про до слі д ни ць -
кі уні вер си те ти. В за ру бі ж них до -
слі д ни ць ких уні вер си те тах в цьо -
му на пря м ку про во дить ся зна ч на
се ле к ти в на ро бо та. Во ни са мі уже
ре те ль но ви би ра ють со бі сту де н -
тів, перш за все зда т них здій с ню -
ва ти до слі джен ня. У нас ін ша си -
ту а ці я. Дер жа ва, за без пе чу ю чи
рі в ний до ступ до ви щої осві ти, са -
ма роз ро б ляє умо ви при йо му.
На пе в не, це пра ви ль но на ни ні ш -
ньо му ета пі роз ви т ку. Але хто за -
ба жає ве с ти та ку ро бо ту пі с ля І� го
ку р су. Ні хто. Вва жаю, що по ді б ні
се ле к ти в ні дії по ви нні ста ти обо -
в’я з ко ви ми, а ми, на вчи тись  пра -
цю ва ти з кра щи ми сту де н та ми. 

Зна ч ну ро бо ту по трі б но про ве -
с ти по ор га ні за ції сту де нт сь ких
до слі джень, перш за все на ка фе -
д ра ль но му та фа ку ль тет сь ко му
рі в нях. 

На рі в ні уні вер си те ту управ лін -
ня сту де нт сь кою на у кою здій с ню -
єть ся на са мо вря д ній ос но ві че -
рез сту де нт сь ке на у ко ве то ва ри с -
т во. Це уста ле на фо р ма ор га ні за -
ції до слі д ни ць кої ро бо ти сту де н -
тів  і ми її мі ня ти не бу де мо. 

Але то ва ри с т ву слід вдо с ко на -
ли ти ко ор ди ну ю чі дії, перш за все
що до уча с ті на ших сту де н тів в рі з -
но ма ні т них кон ку р сах в то му чи с лі
між на ро д них, олім пі а дах та ра зом
з ка фе д ра ми за без пе чи ти пу б лі -
ка цію на у ко вих ста тей під го то в -
ле них сту де н та ми, що ви со ко ці -
ну єть ся в до слі д ни ць ких уні вер -
си те тах.

По ло жен ня про до слі д ни ць кий
уні вер си тет на дає остан нім ряд
прав і пре фе ре н цій. Уні вер си те ту
на да єть ся пра во: про во ди ти фу н -
да ме н та ль ні та при кла д ні до слі -
джен ня за вла с ні ко ш ти, але тіль -
ки за но ви ми на у ко ви ми на пря м -
ка ми; вво ди ти в ме жах бю дже т но -
го фі нан су ван ня по двій ні окла ди і
ста в ки на у ко во� пе да го гі ч ним
пра ців ни кам,  на пра в ля ти за ко р -
дон на ста жу ван ня і на вчан ня та
ін ше.

Вза га лі По ло жен ня в ці ло му ви -
кли кає по двій не вра жен ня. З од -
но го бо ку на да єть ся  ряд прав, а з
ін шо го — вся ді я ль ність ав то но м -
но го уні вер си те ту по ви нна від бу -
ва ти ся у від по ві д но с ті з чин ним
за ко но дав ст вом, або за по го -
джен ням з від по ві д ни ми ор га на ми
дер жа в ної вла ди, то ді як в за ру бі -
ж них ав то но м них ви щих на вча ль -
них за кла дах все що сто су єть ся
на у ко во� ос ві т ньої та фі нан со во� -
еко но мі ч ної ді я ль но с ті ре гу лю єть -
ся вну т рі шні ми пра ви ла ми, ви кла -
де ни ми у ста ту ті уні вер си те ту. Я
на звав би все те що де кла рує  По -
ло жен ня ав то но мі єю по �ук ра їн сь -
кі. Але як би то не бу ло, нам по трі -
б но в по вній мі рі ско ри с та тись на -
да ни ми пра ва ми і пре фе ре н ці я ми.
Перш за все ми по ви нні за без пе -
чи ти ефе к ти в ну ро бо ту го ло вної
ді ю чої осо би на вча ль но го за кла ду
— ви кла да ча, йо го на ва н та жен ня,
си с те му ор га ні за ції на вча ль ної та
до слі д ни ць кої ро бо ти, ма те рі а ль -
не сти му лю ван ня та ін ше. Як що
ми цьо го не зро би мо, то про ав то -
но мію і са мо вря д ність го ді й ду ма -
ти. Ряд по ло жень бу де роз гля ну то
на Кон фе ре н ції тру до во го ко ле к -
ти ву у ли с то па ді цьо го ро ку та
знай де ві до бра жен ня в но во му
Ко ле к ти в но му до го во рі.

А те пер про де які під су м ки ро -
бо ти в ми ну ло му ро ці. В ці ло му
на вча ль ний рік був ус пі ш ним, але
ма ли мі с це і ряд не до лі ків, яких
мо ж на бу ло уни к ну ти. По чну із ре -
зуль та тів лі т ньої се сі ї. Аб со лю т на
ус пі ш ність зни зи лась на 2,1% і
скла ла 77,5%, за те під ви щи лась
якість на вчан ня. Кі ль кість сту де н -
тів ден ної фо р ми на вчан ня які
скла ли се сію без трі йок скла ла
42,5%, що на 3,1% бі ль ше, ніж в
ми ну ло му ро ці. Це не по га ний ре -
зуль тат. На ден ній фо р мі на вчан -
ня кі ль кість від мін них і до б рих оці -
нок зро с ла на 3,3%, але кі ль кість
дві йок збі ль ши лась на 2,5%. Та кі
ж те н де н ції ви яви лись і на ін ших
фо р мах на вчан ня. Але є в уні вер -
си те ті гру па ви кла да чів, які до пу с -
ка ють ек с т ре ма ль ні від хи лен ня в
оці ню ван ні.  У од них — бі ля 50 або
й бі ль ше оці нок дві йок, у дру гих —
п’я ті рок, у тре тіх — аб со лю т на ус -
пі ш ність скла дає 100%. Та ких ко -
лег не ба га то, але їх ні прі зви ща
по вто рю ють ся в ана лі ти ч ній за пи -
с ці На вча ль но го центру що рі ч но.
Я про шу Вче ні ра ди фа ку ль те тів
ви вчи ти їх «ба га тий» до свід, а то в
наш бу ре м ний час йо го мо жуть
по ча ти ви вча ти ін ші. 

В ми ну ло му се ме с т рі ви яв ле но
ба га то не до ре ч но с тей в по то ч но -
му оці ню ван ні, які чі т ко ви сві т ли ла
ав то ма ти зо ва на си с те ма управ -

лін ня «Ка фе д ра� Де ка нат». Так як
во на бу ла за сто со ва на впе р ше,
то ви світи ла ре а ль ну ка р ти ну, на
жаль не ду же при єм ну, то го що
від бу ва єть ся в по то ч но му оці ню -
ван ні.  Це край ня не рі в но мі р ність
оці ню ван ня, зна ч на кі ль кість оці -
нок з’яв и лась за 2�3 ти ж ні до по -
ча т ку се сії, не зро зу мі лі са мі оці н -
ки, на при клад, 0,25 чи 0,7 або 1,5.
Як мо ж на до ся г ти 50 ба лів ство -
рю ю чи та кі оці н ки, або як мо ж на
отри ма ти ви со кі під су м ко ві оці н ки
при вкрай ни зь ких ре зуль та тах
по то ч но го оці ню ван ня та ін ше.
Без гли бо ко го ана лі зу важ ко
стве р джу ва ти яка си с те ма ефе к -
ти в ні ша 0�5�10 чи ді ю ча. 

Остан ня ак ти ві зу ва ла ви ко ри с -
тан ня по то ч но го ча су, але зро би -
ла за нят тя менш на си че ни ми, мі -
л ку ва ти ми, де по чи нає пре ва лю -
ва ти кі ль кі с ний па ра метр, а не які -
с ний  пі зна ва ль ний про цес. До то -
го ж у нас не має об ґру н то ва них
кри те рі їв по то ч но го оці ню ван ня, а
мо же й під су м ко во го, то ч но не
ска жу. На пе в но не ма є. Ми про с то
не зве р та ли ува ги на та кі ва ж ли ві
ре чі. Ми ні як не мо же мо ві ді йти
від за ста рі лої фо р му ли ор га ні за -
ції на вча ль но го про це су — 2 го ди -
ни ле к ції, 2 го ди ни прак ти ч ної ро -
бо ти. Під во дя чи під су м ки ска за -
но му вва жаю, що од ним із ва ж ли -
вих за вдан ь цьо го ро ку є по да ль -
ше вдо с ко на лен ня оці ню ван ня у
всіх йо го ас пе к тах — ме то до ло гі ч -
но му, ор га ні за цій но му, кри те рі а -
ль но му. На пе в не, ви рі шен ню про -
блем оці ню ван ня  по ви нна бу ти
при свя че на тра ди цій на що рі ч на
на у ко во� ме то ди ч на кон фе ре н ці я.
На га даю, що ми ча с т ко во об го во -
рю ва ли пи тан ня оці ню ван ня на
кон фе ре н ції в ми ну ло му ро ці.

Вза га лі то ор га ні за ці єю на вча -
ль но го про це су та її се р це ви ною
— роз кла дом за нять, ми ні ко ли
се р йо з но не за йма лись. Де які
змі ни вно си лись як ре а к ція на по -
стій ні що рі ч ні на рі кан ня на не до с -
ко на лість роз кла ду чи ін ших ор га -
ні за цій них скла до вих. Нам по трі б -
но сфо р му лю ва ти кон це п цію ор -
га ні за ції на вча ль но го про це су та
роз ро би ти По ло жен ня по її ре а лі -
за ці ї. Та кі ро бо ти по трі б но роз по -
ча ти не від кла д но. Вва жаю за до -
ці ль не ви вчи ти та ре а лі зу ва ти
про по зи цію сту де н тів ста р ших ку -
р сів про по ча ток за нять із 17 го -
ди ни, адже як во ни фа к ти ч но всі
пра цю ють. 

Ще од ну про бле му нам по трі б -
но ви рі ши ти  най бли ж чим ча сом
— це про бле ма ви бі р ко вих ди с -
ци п лін. Пе ре лік та ких ди с ци п лін
фо р му єть ся ка фе д ра ми як пра ви -
ло під се бе, для них ха ра к те р ний
ви со кий рі вень па ра ле лі з му з ос -
но в ни ми. То му во ни не ці ка ві і
май же не від ві ду ю ть ся. Зна ч на кі -
ль кість ака де мі ч них за бо р го ва но -
с тей са ме по ви бі р ко вим ди с ци п -
лі нам. То му роз ро б ка кон це п ції
ви бі р ко во с ті, яка пе ред ба ча ла б
сут тє ве зме н шен ня спе ці а ль ної
скла до вої — на га ль на про бле ма
сьо го дні ш ньо го дня. В ці ло му ка -
фе д рам не об хід но про до в жи ти
про ве ден ня ре те ль но го ана лі зу
па с по р тів на вча ль них ди с ци п лін
на пред мет впро ва джен ня ін но ва -
цій них на вча ль них тех но ло гій, уз -
го ди ти їх з по в но ва ж ни ми пред -
ста в ни ка ми ро бо то да в ців та роз -
мі с ти ти як  уже за зна ча лось на
вну т рі ш ньо му сай ті уні вер си те ту.
В цьо му ро ці та ку ро бо ту по трі б но
про ве с ти вже в пер шо му се ме с т -
рі, в по да ль шо му на кі нець ко ж но -
го на вча ль но го ро ку. Оно в ле ний
па с порт ста не ос но в ним об’ єк том
пе ре ві р ки го то в но с ті ка фе д ри до
но во го на вча ль но го ро ку. Для си -
с те ма ти за ції ці єї ро бо ти, бу ло ко -
ри с но вве с ти пре зе н та цію  ди с -
ци п лін, що за крі п ле ні за нею, з
ціл лю ви зна чен ня стру к ту ри та

пе ре лі ку ком пе те н цій, що ма ють
бу ти сфо р мо ва ні в про це сі опа ну -
ван ня змі с ту ди с ци п лі ни; удо ско -
на лен ня стру к ту р но� ло гі ч ної схе -
ми ви кла дан ня на вча ль но го ма те -
рі а лу, оно в лен ня змі с ту ди с ци п лі -
ни з ме тою уне мо ж ли в лен ня па -
ра ле лі з му із ін ши ми ди с ци п лі на -
ми.       

На га ль ни ми пи тан ня ми є по да -
ль ше вдо с ко на лен ня, а мо же і збі -
ль шен ня кі ль ко с ті ма гі с тер сь ких
про грам. Не пе в не, до ці ль но вве с -
ти по од ній, умо в но ка жу чи те о ре -
ти ч ній про гра мі по ко ж ній спе ці а -
ль но с ті, а на ба ка ла вр сь ко му рі в ні
— по до слі д ни ць ко му мо ду лю.

На дан ня уні вер си те ту ста ту су
до слі д ни ць ко го ви ма гає си с те м -
ної пе ре бу до ви на у ко во� до с лі д -
ни ць кої ро бо ти і перш за все у фо -
р му ван ні на пря м ків на у ко вих до -
слі джень, на за са дах су час ної па -
ра ди г ми ін но ва цій но го роз ви т ку,
від да ю чи пе ре ва гу фу н да ме н та -
ль ним до слі джен ням. Перш за все
ува га по ви нна бу ти ско н це т ро ва -
на на со ці а ль ній сфе рі, її які с ній
транс фо р ма ції та со ці а лі за ції еко -
но мі ки і гу ма ні за ції су с пі ль них від -
но син, ін но ва цій но му роз ви т ку та
кон ку рен то сп ро мо ж но с ті, на кре -
ди т но му ре гу лю ван ні, по да т ко вій
та бю дже т ній по лі ти ці, на сві то го -
с по дар сь ких зв’я з ках та єв ро і н те -
г ра ці ї. Нам по трі б но про до в жи ти
ство рен ня на у ко во� до с лі д них ін -
сти ту тів на пе ре лі че них та ін ших
на пря м ках на у ко вих до слі джень,
за без пе чи ти но р ма ль ні умо ви для
їх ро бо ти, про ві в ши від по ві д ні за -
хо ди уже в пер шо му се ме с т рі. То -
ді ін сти ту ти по чнуть шви д ко і ефе -
к ти в но пра цю ва ти. Ви ко нан ня по -
ста в ле них за вдань мо ж ли ве ли ше
при умо ві до ста т ньо го та ста бі ль -
но го фі нан су ван ня.  В По ло жен ні
про до слі д ни ць кий уні вер си тет
за пи са но так: «Фі нан су ван ня на у -
ко вих до слі джень і роз ро бок до -
слі д ни ць ко го уні вер си те ту в пе р ші
5 ро ків  здій с ню єть ся від по ві д но
до про грам роз ви т ку уні вер си те ту
у роз мі рі  не ме н ше як 25 від со т ків
бю дже т них ко ш тів, що ви ді ля ють -
ся на йо го утри ман ня. По да ль ше
фі нан су ван ня, в то му чи с лі на у ко -
вих до слі джень, роз ро бок і про -
грам роз ви т ку здій с ню єть ся за
умо ви за без пе чен ня уні вер си те -
том над хо джень до спе ці а ль но го
фо н ду дер жа в но го бю дже ту у роз -
мі рі не менш як 50 від со т ків бю -
дже т них ко ш тів, пе ред ба че них на
на у ко ві до слі джен ня і роз ро б ки».
Схе ма не зо всім зро зу мі ла, осо б -
ли во пі с ля пе р ших 5�ти ро ків. На -
при клад, ви хо дя чи з об ся гів ми ну -
ло рі ч но го фі нан су ван ня, на на у ку
по трі б но бу ло б ви ді ли ти 23 млн.
грн. В цьо му ро ці ви ді ле но в 10 ра -
зів ме н ше. По за про по но ва ній
схе мі по ве р ну ти до спец фо н ду
бю дже ту по ви нні 12,5 млн. грн.,
отри ма них в ре зуль та ті ви пу с ку та
ре а лі за ції вла с ної на у ко єм ної про -
ду к ції, отри ма ної в ре зуль та ті на у -
ко вих до слі джень. На ша про ду к ція
— осві т ні по слу ги та на вча ль но� -
ме то ди ч на ін фра стру к ту ра, що їх
за без пе чує � но ві т ні тех но ло гії на -
вчан ня, під ру ч ни ки, на вча ль ні по -
сі б ни ки но во го по ко лін ня — збі р -
ни ки кей сів, прак ти ку ми, си ту а -
цій ні впра ви, ви ро б ни чі си ту а ції та
ін ше. В цьо му ро ці їх ви да в ни ц т во
зна ч но збі ль ши лось. На да лі та ка
ро бо та по ви нна ак ти ві зу ва ти ся.
Уже роз ро б ле ні та схва ле ні Вче -
ною Ра дою про по зи ції що до змі с -
ту ко н т ра к ту в ча с ти ні ін но ва цій ної
на у ко во� пе да го гі ч ної ді я ль но с ті. 

Ство рен ня та ко го ін но ва цій но го
про ду к ту ми бу де мо сти му лю ва -
ти, тоб то опла чу ва ти до да т ко во.
Пі с ля уз го джен ня їх на Кон фе ре н -
ції тру до во го ко ле к ти ву при сту пи -
мо до за про ва джен ня ко н т ра к т ної
фо р ми офо р м лен ня на ро бо ту ви -
кла да чів, при йн я тих по кон ку р су.

Ко ри с ту ю чись по пе ре дні ми ци ф -
ра ми ми по ви нні на би ра ти в ко н т -
ра к тах не ме н ше  як 1,4 млн. гр.
для ви го то в лен ня ін но ва цій но го
про ду к ту в зві т но му ро ці ви ді ле но
в 2,5 ра зи ме н ше.  Але по пе ре -
дньо по трі б но зро би ти при най м ні
дві ре чі — роз ро би ти та за про ва -
ди ти си с те му мо ні то ри н гу ство -
рен ня та впро ва джен ня ін но ва цій -
но го про ду к ту та за без пе чи ти
охо ро ну об’ єк тів пра ва ін те ле к ту -
а ль ної вла с но с ті ін но ва цій них
роз ро бок уні вер си те ту. 

Про фі нан со во� го с по дар сь ку
ді я ль ність уні вер си те ту. В ми ну -
ло му ро ці на здій с нен ня фі нан со -
во� го с по дар сь кої ді я ль но с ті на -
дій ш ло ко ш тів у за га ль ній су мі
221,5 млн. грн. із них 93,8 млн.
або 45 від со т ків бю дже т ні аси г ну -
ван ня, 129 млн. ста ли ін ве с ти ції
юри ди ч них та фі зи ч них осіб. У су -
мі ви да т ків 146,3 млн. грн. або
67,3 від со т ка скла ли ви да т ки на
опла ту пра ці. Із них над ба в ки, до -
плати та ма те рі а ль ні за охо чен ня
спря мо ва но у 35,4 млн. грн., або
24,2 від со т ка ви трат на опла ту
пра ці. Се ре д ня за ро бі т на пла та
про фе сор сь ко� ви к ла да ць ко го
скла ду скла ла 4515 грн., ад мі ні с -
т ра ти в но� уп ра в лін сь ко го та об -
слу го ву ва ль но го  � 2165 грн. За -
га лом по всім ка те го рі ям пра ців -
ни ків се ре д ня за ро бі т на пла та
ста ла 3192 грн. Для по рі в нян ня:
по м. Ки є ву се ре д ня зар пла та за
цей же пе рі од скла ла 3202 грн. за
мі сяць. Не зва жа ю чи на по стій не
бло ку ван ня оплат Ка з на чей с т вом
нам вда лось все та ки спря му ва ти
на роз ви ток всьо го 12,5 млн. грн.
або 5,8 від со т ків ви да т ків. Бу де мо
на ді я ти ся, що на дан ня нам ста ту -
су до слі д ни ць ко го уні вер си те ту
до зво лить зня ти бло ка ду і на пра -
ви ти на роз ви ток зна ч но бі ль ше
ко ш тів.

Про між на ро д ні зв’я з ки. Ра ні ше
бу ло від зна че но, що в ми ну ло му
ро ці між на ро д ні зв’я з ки роз ши ри -
ли ся, про гра ми спів ро бі т ни ц т ва
ста ли більш кон к ре т ни ми. За -
вдан ня ми у між на ро д ній ді я ль но -
с ті, які пе ред ба чає По ло жен ня
про до слі д ни ць кі уні вер си те ти є
участь в ре а лі за ції між на ро д них
про е к тів і про грам, у на у ко во� -
пра к ти ч них кон фе ре н ці ях, се мі -
на рах та ви ставках, ство рен ня
спі ль них з іно зе м ни ми пар т не ра -
ми на у ко вих центрів, ін сти ту тів та
ін ших об’ єд нань для ви ко нан ня
осві т ніх і на у ко во� до с лі д ни ць ких
про грам з ви да чею сту де н там,
ас пі ра н там та до к то ра н там від по -
ві д них до ку ме н тів про осві ту. За -
вдан ня зро зу мі лі, пи тан ня тіль ки в
од но му — чи за хо чуть за ру бі ж ні
пар т не ри ство рю ва ти ці стру к ту -
ри. До сих пір не хо ті ли. 

Про при йом сту де н тів на пе р -
ший курс. В цьо му ро ці по пит на
на вчан ня в на шо му уні вер си те ті
був ажі о та ж ним. Бі ль ше 8 ти сяч
абі ту рі є н тів, що по бу ва ли в на шо -
му ВНЗ по да ли бі ль ше 17 тис. за -
яв. Пла но ві за вдан ня по при йо му
на мі с ця дер жа в но го за мо в лен ня
ми ви ко на ли. При йн я ли та кож  до -
ста т ньо кі ль кість сту де н тів на пла -
т не на вчан ня. Все це від бу ло ся
дя ку ю чи чі т кій ро бо ті при йма ль -
ної ко мі сії, від по ві да ль ним се к ре -
та рем якої був Юрій Ме чи с ла во -
вич Со лод ко всь кий. Дя ку є мо Вам
за про ве де ну ро бо ту.

Ша но в ні ко ле ги! До слі д ни ць кий
уні вер си тет — це уні вер си тет в
яко му за без пе чу єть ся ад мі ні с т ра -
ти в но� ст ру к ту р на, но р ма ти в но� -
пра во ва, на у ко во� ме то ди ч на, фі -
нан со во� еко но мі ч на і ма те рі а ль -
но� те х ні ч на єд ність на у ко вої та
осві т ньої ді я ль но с ті на ос но ві ін -
но ва цій них прин ци пів ор га ні за ції і
управ лін ня. До ся г нен ня та кої єд -
но с ті ста не змі с том на шої ро бо ти
в на сту п но му ро ці.
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Щороку кожен навчальний заклад переживає
найвідповідальніший період — вступний. З
особливостями та перипетіями цьогорічної
вступної «баталії» з нами поділився
відповідальний секретар приймальної комісії
КНЕУ Юрій Солодковський.

Як прой ш ла всту п на ка м па нія 2010 ро ку? Скі ль ки сту де -
н тів бу ло за ра хо ва но на пе р ший курс?

Всту п на ка м па нія 2010 ро ку прой ш ла ус пі ш но, в умо вах про зо ро с ті і
від кри то с ті, скарг або зве р нень абі ту рі є н тів що до ро бо ти при йма ль ної
ко мі сії за фі к со ва но не бу ло. На ден ну фо р му на вчан ня за ра хо ва но по над
3000 сту де н тів.

Яким був у се ре д ньо му по ВНЗ кон курс на од не бю дже -
т не мі с це? Які спе ці а ль но с ті бу ли фа во ри та ми?

Кон курс на мі с ця за дер жа в ним за мо в лен ням в се ре д ньо му по ВНЗ
склав 14 осіб на мі с це. Та кий ви со кий кон курс зу мо в ле ний тим, що ко жен
з 8475 всту п ни ків по дав мі ні мум дві за яви на вступ за рі з ни ми на пря ма ми
під го то в ки. Най більш по пу ля р ни ми на пря ма ми під го то в ки в цьо му ро ці
тра ди цій но бу ли: «пра во з нав с т во», «мі ж на ро д на еко но мі ка», «фі на н си і
кре дит», «е ко но мі ка під при єм с т ва».

Осо б ли во с ті всту п ної ка м па нії 2010 ро ку?
Го ло вною осо б ли ві с тю цьо го ро ку бу ло те, що бі ль шість всту п ни ків (ра -

зом із чи с лен ни ми ро ди ча ми) на ма га ли ся по да ти до ку ме н ти про вступ в
пе р ший ти ж день ро бо ти при йма ль ної ко мі сії, що при зве ло до над мі р ної
за ва н та же но с ті тех ні ч них пра ців ни ків, які бу ли ви му ше ні пра цю ва ти без
ви хі д них та в умо вах не но р мо ва но го ро бо чо го дня, за що ми їм щи ро вдя -
ч ні. Що до змін пра вил при йо му, то клю чо вим бу ло: об ме жен ня кі ль ко с ті
по дач до ку ме н тів про вступ (ко жен всту п ник мав пра во по да ти до ку ме н ти
ма к си мум до 5�ти ВНЗ та на три на пря ми під го то в ки у ко ж но му з них) та
за про ва джен ня кво ту ван ня місць для по за ко н ку р с но го за ра ху ван ня всту -
п ни ків.

Абі ту рі єнт — 2010, який він?
Весь ма сив всту п ни ків 2010 року не є од но рі д ним, то му й уза галь не ні ха -

ра к те ри с ти ки від мі ти ти важ ко про те, на мою ду м ку, цьо го рі ч ні всту п ни ки,
по рі в ня но з ми ну ло рі ч ни ми, є ще менш про фе сій но ці ле с п ря мо ва ни ми.

Ва ші по ба жан ня пер шо ку р с ни кам.
Шви д ко ада п ту ва тись до сту де нт сь ко го жит тя і бу ти гі д ни ми зван ня

сту де н та КНЕ У.

Про ект ство рен ня те ле сту -
дії на юри ди ч но му фа ку -

ль те ті КНЕУ є скла до вою ін -
но ва цій но го роз ви т ку фа ку -
ль те ту в си с те мі ін но ва цій но -
го роз ви т ку уні вер си те ту.
Ме тою да но го про е к ту є ви -
хо ван ня у сту де н тів гро ма -
дян сь кої сві до мо с ті та па т рі -
о ти з му, спри ян ня їх гро ма -
дян сь ко му та про фе сій но му
ста но в лен ню; за без пе чен ня
ви хо в но го та на вча ль но го
про це су, ство рен ня до да т -
ко вих ін фо р ма цій но� ос ві т ніх
ре сур сів; ство рен ня но вих
мо ж ли во с тей для про ве ден -
ня мо ло ді ж ної по лі ти ки; роз -
ви ток ко му ні ка ти в них вмінь
та за га ль но ку ль ту р но го рі в -
ня сту де н тів; ак ти ві за ція
вклю чен ня сту де н тів у на вча -
ль ний та на у ко вий про цес;
ак ти ві за ція тво р чо с ті сту де н -
тів; фо р му ван ня ко р по ра ти в -
ної куль ту ри, со ці о ку ль ту р -
но го ін фо р ма цій но го про с -
то ру фа ку ль те ту; фо р му ван -
ня гро мад сь кої ду м ки про ді -
я ль ність фа ку ль те ту та під -
три м ка по зи ти в но го імі джу
фа ку ль те ту. 

Те ле сту дія юри ди ч но го
фа ку ль те ту пла нує здій с ню -
ва ти ді я ль ність у на сту п них
на пря м ках: ство рен ня ін фо -
р ма цій них сю же тів про по дії
на фа ку ль те ті, ано н си по дій
та но ви ни фа ку ль те ту; ство -
рен ня ре гу ля р них но вин них
про грам, те ма ти ч них від ео -
жу р на лів (ви пу с ки від ео жу р -
на лів бу дуть ба зу ва ти ся на
прин ци пі «і н фо р ма цій них но -
вин», в яких роз по ві да єть ся
про офі цій ні, на вча ль но� на у -
ко ві, куль ту р ні, пі зна ва ль ні,
спор ти в ні та ін ші но ви ни); те -
ма ти ч ні пе ре да чі про по дії в
жит ті сту де н тів та ви кла да чів
(День уні вер си те ту, День фа -
ку ль те ту, День юри с та, кон -
фе ре н ції, «Клуб ці ка вих зу -
стрі чей», са мо ді я ль ність, за -
сі дан ня вче ної ра ди, спе ц ра -
ди по за хи с ту ка н ди дат сь ких
ди се р та цій то що); не ве ли кі
те ма ти ч ні фі ль ми з окре мих
на пря м ків ді я ль но с ті фа ку ль -
те ту та про окре мі стру к ту р ні
під роз ді ли фа ку ль те ту; ство -
рен ня на вча ль но� ме то ди ч ної

та на у ко во� ін фо р ма цій ної
від ео п ро ду к ції; ство рен ня
ре к ла м них, імі дже вих та ін -
фо р ма цій но� до ві д ко вих ма -
те рі а лів про фа ку ль тет; про -
ве ден ня ко н те нт� ана лі зу
ЗМІ; ор га ні за ція пре с�кон -
фе ре н цій. 

По ло жен ня про те ле ві зій -
ну сту дію юри ди ч но го фа ку -
ль те ту КНЕУ бу ло за твер -
дже не роз по ря джен ням де -
ка на юри ди ч но го фа ку ль те-
ту В.Ф. Опри ш ком 25 тра в ня
2010 р. Згі д но да но го роз по -
ря дж ден ня те ле сту дія є
стру к ту р ним під роз ді лом
юри ди ч но го фа ку ль те ту
КНЕУ без ста ту су юри ди ч ної
осо би. Те ле сту дія здій с нює
свою ді я ль ність у вза є мо дії із
ре да к ці я ми га зе ти КНЕУ «Е ко -
но міст» та га зе ти юри ди ч но -
го фа ку ль те ту «Пра во з на -
вець». Ді я ль ність те ле сту дії
здій с ню єть ся від по ві д но до
за ко но дав ст ва Укра ї ни, Ста -
ту ту та ін ших но р ма ти в но� -
пра во вих по ло жень КНЕУ,
юри ди ч но го фа ку ль те ту та
По ло жен ня про те ле сту ді ю.
Те ле сту дія фа ку ль те ту бе ре
участь у ро бо ті ор га нів
управ лін ня фа ку ль те ту, оде -
р жує від пра ців ни ків фа ку ль -
те ту, ке рі в ни ків йо го стру к ту -
р них під роз ді лів не об хід ну
ін фо р ма цію, за лу чає від по ві -
д них пра ців ни ків до ро бо ти
те ле сту ді ї. При не об хід но с ті,
те ле сту дія та кож пла нує за -
лу ча ти спе ці а лі с тів сто рон ніх
під при ємств, уста нов та ор -
га ні за цій до її ро бо ти. Крім
за зна че но го, те ле сту дія бу -
де здій с ню ва ти вза є мо дію із
ін ши ми ви щи ми на вча ль ни -
ми за кла да ми та гро мад сь -
ки ми ор га ні за ці я ми, дер жа в -
ни ми та са мо вря д ни ми ор га -
на ми, здій с ню ва ти між на ро -
д не спів ро бі т ни ц т во з пи -
тань, від не се них до сфе ри
ді я ль но с ті те ле сту ді ї. 

Те ле сту дія у сво їй ді я ль но -
с ті під по ряд ко ву єть ся де ка -
но ві юри ди ч но го фа ку ль те ту
КНЕУ В.Ф. Опри ш ку. Без по -
се ре д нє ке рі в ни ц т во те ле -
сту ді єю здій с нює за ві ду вач
ка фе д ри ци ві ль но го та тру -
до во го пра ва А.В. Оме ль че н -

ко. Слід за зна чи ти, що всі
осо би, за лу че ні до ді я ль но с ті
те ле сту дії, ви ко ну ють свої
обо в‘я з ки на гро мад сь ких
за са дах, без гро шо вої та ін -
шої ма те рі а ль ної ком пе н са -
ції їх ді я ль но с ті. 

Сту де н ти фа ку ль те ту з іні -
ці а ти вою від гу к ну ли ся на
ство рен ня те ле сту ді ї. Так, з
ча су її ство рен ня бу ло про -
ве де но де кі ль ка зу стрі чей із
та ла но ви ти ми сту де н та ми
фа ку ль те ту, ре зуль та том чо -
го ста ло фо р му ван ня пе р со -
на ль но го скла ду те ле сту дії,
адже го ло вний ре да к тор, ре -
жи се ри� сце на ри с ти, ве ду чі,
ко ре с по н де н ти, опе ра тор,
мо н та жер є сту де н та ми на -
шо го фа ку ль те ту. 

За вдя ки ак ти в ній ро бо ті
тво р чо го ко ле к ти ву те ле сту -
дії бу ло ство ре но пе р ший ви -
пуск ЮФ�ТV, який був пре зе -
н то ва ний на по ча т ку на вча -
ль но го ро ку на фа ку ль те ті і
бу де по ка за ний на уро чи с то -
му ве чо рі, при свя че но му
17�річ чю юри ди ч но го фа ку -
ль те ту. Зо к ре ма, хо четь ся
від зна чи ти ак ти в ну ро бо ту
та ких сту де н тів, як Сер гій
Ста шей ко (го ло вний ре да к -
тор), Дми т ро Хо да ків сь кий
(ре жи сер� сце на рист), ве ду -
чих Ган ни Пе р ши ної та Яро -
сла ва Фі ло не н ка, ко ре с по н -
де н тів Ва ле н ти ни Ор ло вої та
Ка те ри ни Пу га чо вої, опе ра -
то ра Ан д рія Во ло хі на.  Пе р -
ший ви пуск був при свя че ний
ос но в ним до ся г нен ням юри -
ди ч но го фа ку ль те ту у всіх на -
пря мах йо го ді я ль но с ті, за сі -
дан ню спе ці а лі зо ва ної вче -
ної ра ди по за хи с ту ка н ди -
дат сь ких ди се р та цій, між на -
ро д но му спів ро бі т ни ц т ву
фа ку ль те ту, то що.

На сьо го дні іде ак ти в на під -
го то в ка дру го го ви пу с ку
ЮФ�ТV, в яко му бу дуть ви -
сві т ле ні ос но в ні по дії в жит ті
дер жа ви, а та кож уні вер си -
те ту та на шо го фа ку ль те ту у
по то ч но му се ме с т рі. Тво р -
чий ко ле к тив те ле сту дії юри -
ди ч но го фа ку ль те ту спо ді ва -
єть ся на ак ти в ну спів пра цю
із всі ма стру к ту р ни ми під -
роз ді ла ми КНЕ У. 

За ві ду вач ка фе д ри ци ві ль но го
та тру до во го пра ва,

ка н ди дат юри ди ч них на ук,
до цент — 

ке рі в ник ЮФ�TV
А.В. ОМЕ ЛЬ ЧЕ Н КО.

Центр куль ту ри і ми с тецтв КНЕУ
Кон це р т ний зал

26 жо в т ня 2010 ро ку
о 16.00

Дер жа в ний ака де мі ч ний ес т ра д но� си м фо ні ч ний 
ор кестр Укра ї ни

Те ма ти ч ний кон церт : Чай ков сь кий. Те ма лю бо ві.
У про гра мі —  уве р тю ри «Ро мео і Джу ль є та»,

«1812»,
«І та лій сь ке ка п рич чо»

Ху до ж ній ке рі в ник та ди ри гент
Пре зи дент Між на ро д но го фо н ду ім. М.Ли се н ка

МИ КО ЛА ЛИ СЕ Н КО

ОГОЛОШЕННЯ ЦЕ КРУТО

Те ле ві зій на сту дія —
скла до ва
ін но ва цій но го
роз ви т ку
юри ди ч но го
фа ку ль те ту КНЕУ

Аналіз здобутків юридичного факультету КНЕУ
ім. В. Гетьмана дав можливість зробити висновок
про необхідність створення на факультеті
додаткового інформаційно�освітнього ресурсу �
факультетського телебачення. 
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«Ця про гра ма ду же зру ч на тим, що мо ж на
су мі с ти ти при єм не з ко ри с ним � на вчан ня та
лі т ній від по чи нок. Ці ка во бу ло ді з на ти ся в
яких умо вах за зви чай жи вуть та на вча ють ся
фра н цу зь кі сту де н ти. На при клад, ме то ди ви -
кла дан ня еко но мі ки в єв ро пей сь ко му уні вер -
си те ті тро хи рі з нять ся від укра ї н сь ких, а сту -
дентський гу р то жи ток ма ло чим на га дує зви ч -
ний для нас. Про гра мою пе ред ба че ні за нят тя
з фра н цу зь кої мо ви, але ні що так не до по ма -
гає вдо с ко на ли ти рі вень мо ви як спі л ку ван ня
із лю дь ми до вко ла. За нять бу ло не ба га то, то -
му ча су ви ста ча ло і на пляж, і на по до ро жі уз -
бе реж жям, і про с то про гу ля н ки мі с том. Вза -
га лі, на Ла зу ро во му уз бе реж жі, ко ж не мі с то і
се ли ще є не по вто р ним, то му в пі зна ва ль но му
пла ні по їха ти ту ди про с то не об хід но». 

Ана с та сия МЕ ДЯНО В С КАЯ

«Ста жу ван ня в Ні ц ці чу до ва мо ж ли вість
про ве с ти лі то з ко ри с тю, по кра щи ти рі вень
фра н цу зь кої мо ви та знань у сфе рі еко но мі ки,
ма к ро еко но мі ки та іс то рії еко но мі ч них вчень,
а та кож на со ло ди ти ся не ймо ві р ним лі т нім від -
по чи н ком на Ла зу р но му уз бе реж жі, від кри ти
для се бе іс то рію, тра ди ції та по ба чи ти сво ї ми
очи ма ви зна ч ні мі с ця Пів дня Фран ції. Під час
на вчан ня ви со ко про фе сій ні ви кла да чі ви ко -
ри с то ву ва ли су час ні ін тер ак ти в ні ме то ди, за -
лу ча ли нас до гру по вої ро бо ти, ігор, дис ку сій.
За нят тя про хо ди ли за хо п лю ю че шви д ко, за -
ли ша ю чи час на екс ку р сії та спі л ку ван ня. Жи -
ли ми у гу р то жи т ку фра н цу зь ко го уні вер -
си те ту Со фія Ан ті по ліс � од -
но мі с них кі м -

на тах в
яких бу ли всі не об -

хід ні зру ч но с ті для сту де н тів. По
за кін чен ню ста жу ван ня ми отри ма ли сер ти фі -
ка ти, що під тве р джу ють рі вень знань з фра н -
цу зь кої мо ви, та скла ли іс пит з еко но мі ки. По -
ве р ну лись до Ки є ва з не за бу т ні ми спо га да ми
та по зи ти в ни ми емо ці я ми, зна ч но по кра ще -
ним рі в нем фра н цу зь кої мо ви, до сві дом за хо -
п лю ю чих сту де нт сь ких по до ро жей, но ви ми
зна йом с т ва ми та чу до вою за сма го ю. Що до
ме не осо би с то, я їз ди ла по цій про грам вдру -
ге, і спо ді ва юсь про до в жи ти там своє по да ль -

ше на вчан ня. Я всти г ла по -
бу ва ти в Мо на ко, Мо н те Ка -
р ло, Кан нах, Сан Тро пе, Сан
Ре мо, Гра с сі та Па ри жі, по -
зна йо ми тись з ці ка ви ми лю -
дь ми та по кра щи ти рі вень
фра н цу зь кої мо ви. То му хо -
чу по ра ди ти на шим сту де н -
та ми не втра ча ти мо ж ли -
вість про ве с ти не за бу т нє лі -
то у Фран ці ї».

Еве лі на ПАН ЧЕ Н КО

«Ви в чен ня фра н цу зь кої
мо ви в Ні ц ці не тіль ки які -
с на осві та, але уні ка ль ний ді ло вий і жит тє -
вий до свід. У Ні ц ці ви вча ти мо ву про с то,
оскі ль ки мі с це ві жи те лі роз мо в ля ють тіль -
ки фра н цу зь кою мо во ю. Під час на вчан ня
я кі ль ка ра зів мі ня ла гру пу, пе ре хо ди ла
на рі вень ви ще, оскі ль ки в мо в но му се -
ре до ви щі ак ти ві зу ва в ся па си в ний сло в -
ни ко вий за пас. На ша ви кла дач Фло -
ранс бли ж че по зна йо ми ла нас з кра ї -
ною, її зви ча я ми, стрі м ко роз ши ри ла

сло в ни ко вий за пас. Ще спо -
до ба ло ся ви вчен ня тон ко щів
і осо б ли во с тей вжи ван ня
слів, а та кож по ста но в ці ви -
мо ви. 

Про гра ма вклю ча ла не
тіль ки на вчан ня, але і рі з но -

ма ні т ну куль ту р ну про гра -
му. 

Еко но мі ка фра н цу зь кою
мо вою — це не тіль ки мо ж -
ли вість ви вчи ти еко но мі ч -
ну те р мі но ло гію фра н цу зь -
кою мо вою, але і шлях до
роз ши рен ня еко но мі ч них і
куль ту р них зв’я з ків, це ре -
а лі за ція ді ло во го ас пе к ту,
не об хід но го для пред ста в -
ни ків рі з них про фе сій еко -
но мі ч ної сфе ри».

Ма рія ТІ ЩЕ Н КО

«Я за до во ле на по їз д -
кою! За ко ро т кий час я
зна ч но по кра щи ла рі вень
фра н цу зь кої мо ви, осо б -

ли во роз мо в ний.
Ко ли спі л ку є ш ся з
но сі я ми мо ви які
те бе ро зу мі ють, а
ти ро зу мі єш їх,
зни кає бо язнь го -
во ри ти, зга ду єш
фра зи та сло ва, які
бу ли в па си в ній
ле к си ці. По чи на єш

р о з  м о  в  л я  т и
ав то ма ти ч но,
не за ду му ю -
чись над сло -
ва ми, ча са ми,
від мі ню ван ням діє слів. Крім то го, ді з на є -
ш ся ба га то роз мо в них та сле н го вих ви -
ра зів і слів, без яких, на мою ду м ку, не мо -
ж ли ве ві ль не во ло дін ня мо во ю. 

Га р ні ви кла да чі лі н г ві с ти ч них ку р сів. Па -
ри ду же жи ві, ці ка ві, а го ло вне � над зви -
чай но про ду к ти в ні. Що до еко но мі ч ної
про гра ми, то ме ні спо до ба в ся курс ма к -
ро еко но мі ки. В Уні вер си те ті Со фія Ан ті по -
ліс м.Ні ц ци ви ко ри с то ву ють ся ін ші під хо -
ди до по яс нен ня ма к ро еко но мі ч них ме ха -
ні з мів ніж в укра ї н сь ких ВНЗ. 

Та кож я кра ще пі зна ла ме н та лі тет фра н -
цу зів: як по зи ти в ні сто ро ни, так і ди в ні для
нас. 

Ці ка вою ме ні ви да лась му ль ти на ці о на -
ль ність та ба га то ре лі гій ність на се лен ня
Фран ці ї. Я бу ла при єм но вра же на то ле ра -

н т ним ста в лен ням пред ста в ни ків рі з них на цій
та ре лі гій один до од но го. Вод но час, про с то
за хо п лює па т рі о тизм лю дей як до кра ї ни, зві -
д ки во ни ро дом, так і без по се ре д ньо до
Фран ці ї. У від по відь на за пи тан ня :”Зві д ки
Ви?”, — чу єш: “Я фра н цуз (фра н цу же н ка) ро -
дом із Се не га лу (Ту ні су, Кот� д’І ву а ру...).” Пі с -
ля цьо го за зви чай іде не ве ли ч кий екс курс в
іс то рію та куль ту ру ці єї кра ї ни. Крім то го, фра -
н цу зи вва жа ють, що фра н цу зь ке все най кра -
ще і, що Фран ція — най лі п ша кра ї на для жит -
тя. Ар гу ме н та ція за зви чай до сить сла б ка, але
по зи ція не по хи т на.  Ці ка во бу ло по рі в ня ти
транс порт, до ро ги, ма га зи ни Фран ції та Укра -
ї ни. 

У Ні ц ці ду же зру ч на на бе ре ж на для тих, хто
лю бить бі га ти, ка та ти ся на ро ли ках чи ве ло си -
пе ді, про гу лю ва тись вздовж мо ря. 

Се ред при єм них мо ме н тів — та кож се зон
роз про да жів у ма га зи нах (пе ре ва ж но одя гу та
ак се су а рів). Мо ж на при дба ти які с ні ори гі на -
ль ні то ва ри за ни ж чи ми ці на ми, ніж вдо ма. 

Ва р то від мі ти ти, що Ні ц ца зна хо дить ся не -
по да лік Мо на ко, Канн, Ан ти бів, Ві ль ф ра н шу
то що. Мо ж на на віть на ві да ти ся до Іта лі ї. На
Ла зу р но му уз бе реж жі є му зеї та ких ми т ців як
Ма тісс, Пі ка с со, Ре ну ар. 

За га лом я над зви чай но ра да, що взя ла
участь у цій про гра мі. Я здо бу ла ду же цін ний
до свід, зна ч но по кра щи ла рі вень во ло дін ня
мо вою, по ві ри ла у те, що га р но ви вчи ти фра -
н цу зь ку � це аб со лю т но ре а ль но. Впе в не на,
що по їз д ка для ме не бу ла ду же ко ри с ною та
ці ка во ю». 

Те тя на ЦИ ГА Н КО ВА

«По е з д ка в Ни ц цу на чи на лась с до л го го
ожи да ния � счет дням по шел уже с фе в ра ля.
Еще бы � го ро д� ска з ка, ме с то от ды ха ми ро во -
го бо мо н да и во з мо ж ность прак ти ки фра н цу -

з с ко го язы ка. И, как ре зуль тат � по лное опра -
в да ние всех на дежд: ве се ло про ве ден ное
вре мя в ком па нии фра н ко го во ря щей мо ло де -
жи, ис пи сан ные кон с пе к ты по эко но ми ке и
мо ре но вых впе ча т ле ний. Вре мя про ле та ло
не за ме т но, и ме сяц бы с т ро по до шел к кон цу.
Бо ль шое спа си бо на ше му уни ве р си те ту за
пре до с та в лен ную во з мо ж ность в изу че нии
фра н цу з с кой эко но ми ки, куль ту ры и язы ка.».

Со ня МА ТЮ ХА

МИ І СВІТ

СС тт уу   дд ее   нн   тт ии   КК НН ЕЕ УУ   нн аа   нн аа   вв чч аа нн   нн іі   вв   УУ нн іі   вв ее рр   сс ии   тт ее   тт іі
СС оо   фф іі яя   АА нн   тт іі   пп оо   лл іі сс   

Вже другий рік поспіль
Університет Софія Антіполіс
м. Ніцци, що розташований на
Лазуровому узбережжі Франції,
гостинно відкриває свої двері для
студентів КНЕУ, які бажають під
час літніх канікул опанувати
французьку мову, економічну
термінологію,  і познайомитись з
культурною спадщиною цього
мальовничого куточку Європи. 
Своїми враженнями від поїздки
діляться учасники цьогорічної
літньої навчальної програми.

Ко ор ди на тор про е к ту —
проф. ка фе д ри ма р ке ти н гу 

Д.е.н. Ре ше т ні ко ва Іри на Ле о ні ді в на
(reshet2002@rambler.ru)
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Як би ме ні до ве лось оха ра к те ри зу ва -
ти про гра му од ним сло вом, це бу ло

б сло во «і н те н си в ність». Ін те н си в ність

та змі с то в ність на вчан ня у ко ж но му уні -
вер си те ті, зда ва ло ся, бі жать на вви пе -
ре д ки з ін те н си в ні с тю знань та вра жень

які уча с ни ки отри му ють про кра ї ну пе -
ре бу ван ня. Ба жан ня ко ж но го із п’я ти
ви кла да чів роз ді ли ти пе ре до вий до свід
у сво їй об ла с ті спе ці а лі за ції до по в ню -
ва лось ба жан ням сту де н тів із п’я ти
при йма ю чих кра їн роз кри ти всю кра су
Ба ть кі в щи ни пе ред уча с ни ка ми, зро би -
ти так, щоб ше с ти ден не пе ре бу ван ня у
кра ї ні ста ло по вним за ну рен ням у мі с -
це ву куль ту ру і по �сп ра в ж ньо му не за -
бу т нім  вра жен ням.

Ве ли че з ну ро бо ту бу ло зроб ле но в
усіх се ми уні вер си те тах� па р т не рах, і
при ко ор ди на ції Ві ден сько го еко но мі -
ч но го уні вер си те ту та Erste Group ці
зу сил ля ство ри ли про гра му, яка про -
по нує на вчан ня та осо би с тий роз ви -

ток най ви що го єв ро пей сь ко го кла су. 
Я був уча с ни ком мо ду ля «У п ра в лін -

ня люд сь ки ми ре сур са ми». Осо б ли -
вий ак цент ро би в ся на мо ж ли во с тях
осо би ко ор ди ну ва ти ро бо ту гру пи лю -
дей, роз в’я зу ва ти скла д ні за да чі в об -
ме же ний строк, при йма ти оп ти ма ль ні
стра те гі ч ні рі шен ня, зна хо ди ти ком п -
ро міс у кон ф лі к т ній си ту а ці ї. Ска же те,
що це ли ше те о рія? І са ме в цей мо -
мент ви яв ля єть ся ве ли ка від мін ність
Да ну бії від зви чай но го на вчан ня. Від -
ве де ні спе ці а ль ні дні, ко ли на вча ль ний
ма те рі ал на прак ти ці по ка зу ють пред -
ста в ни ки се ре д ньо го та ви що го рі в нів
ме не дж ме н ту Ер с те Ба н ку у від по ві д -
ній кра ї ні. 

Не ва р то за бу ва ти, що на вчан ня �
не єди на ціль ці єї про гра ми. Сфо р -
му ва ти об раз Центра ль ної та Схі д -
ної Єв ро пи як єди но го ре гі о ну з ти -
по ви ми про бле ма ми і, що го ло вне,
ве ли ки ми пе р с пе к ти ва ми; за сну ва -
ти дру ж ні ко н та к ти з ін ши ми сту де -
н та ми; від чу ти на прак ти ці, як змі -
ню єть ся жит тя під час по до ро жі зі
Схо ду (Ру му нія) на За хід (Ав с т рія);
по ве р ну ти ся до до му з чі т ким ба -
чен ням су час но го осві т ньо го та
про фе сій но го роз ви т ку; все це
–Да ну бія! 

Ан д рій ЗАМ КО ВИЙ,
сту дент IV ку р су, ФМЕ іМ.

Ду най — дру га за до в жи ною і пло щею ба сей ну
рі ч ка Єв ро пи. Від ви то ку до ги р ла Ду най об’ єд -

нує те ри то рії 10 дер жа в. Да ю чи на зву од но ймен -
но му між на ро д но му лі т ньо му уні вер си те ту, от
уже де ся тий рік по спіль ко ж но го лі та ця рі ч ка об’ -
єд нує і кра щих сту де н тів� еко но мі с тів 8 кра їн
Центра ль ної та Схі д ної Єв ро пи. Сво їм іс ну ван -
ням Erste Group Summer University Danubia за -
вдя чує ті с ній спів пра ці Erste Group Bank AG, Ві -
ден сько го уні вер си те ту еко но мі ки та бі з не су та
про ві д них уні вер си те тів Ав с т рії, Хо р ва тії, Че хії,
Уго р щи ни, Ру му нії, Се р бії, Сло вач чи ни та Укра ї -
ни. Про гра ма охо п лює ака де мі ч ні се мі на ри,
прак ти ч ні за нят тя, куль ту р ні та роз ва жа ль ні за хо -
ди, а та кож на дає пре кра с ну мо ж ли вість по до ро -
жу ван ня, но вих ко ри с них про фе сій них зна -
йомств, ці ка во го спі л ку ван ня з про ві д ни ми фа хі -
в ця ми в га лу зях фі нан сів та ме не дж ме н ту й об мі -
ну знан ня ми та до сві дом. 

Ми отри ма ли ща с ли ву зві с т ку про на дан ня
нам мо ж ли во с ті ста ти пред ста в ни ка ми Укра ї ни
в Erste Group Summer University Danubia 2010. І
відразу ж  зі тк ну ли ся з ве ли кою кі ль кі с тю не ви -
рі ше них ди лем на кшталт: «Як нам отри ма ти ві -
зи до сті ль кох кра їн за та кий ко ро т кий час?»,
«Я ким транс по р том ви ру ши ти до пер шо го пун к -
ту при зна чен ня — Ру му нії?», «Як до стой но пред -
ста ви ти Укра ї ну на куль ту р но му ве чо рі?», «Я кі
по да ру н ки уча с ни кам та ко ор ди на то рам під го -
ту ва ти?». Спо ча т ку ні хто з нас на віть не міг уяви -
ти, що за ру тин ною бі га ни ною та чо р но �бі лим
па пі р цем з роз кла дом нас очі ку ва ти ме аб со лю -
т но но вий етап жит тя, який впли не на ко ж но го з
нас та ста не ді є вим по штовхом осо би с то го та
ка р’є р но го ро с ту. 

А зга да ти дій с но є що. І хо ча «Да ну бі я» офі цій -
но ста р ту ва ла в Ру му нії, для укра ї н сь кої гру пи
спо га ди, по в’я за ні з ці єю про гра мою, роз по чи -
на ють ся ще з Укра ї ни. Тут для нас «Да ну бі я»
при го ту ва ла ба га то «при год» та не спо ді ва нок.
Пер шою пе ре по ною ста ли по со ль с т ва: до ру -
мун сь ко го від ді лу ми зве р ну ли ся із за про шен -
ням з по ми л ко вою да тою, се рб сь кий — від крив
ві зи де кі ль ком уча с ни кам на пе ре до дні ві д’ї з ду,
ав с т рій сь кий — ви ма гав до ві д ки з уні вер си те ту
з пе в ни ми ко ре к ці я ми. До сві дом ви яви лось та -
кож спі л ку ван ня зі спо н со ра ми, які на да ли нам
під три м ку при при го ту ван ні куль ту р но го ве чо ра.
Але все ж та ки ми впо ра ли ся і  зда ва ло ся, що
все го то во. Але на сту п на «ра ді с на» но ви на че ка -
ла нас на за лі з ни ч но му во к за лі: в зв’я з ку з по го -
д ни ми умо ва ми, бу ло по шко дже но до ро ги та
мо с ти і нам декілька разів довелося змінювати
транспорт. Ці та ін ші дрі б ні пе ре шко ди ли ше
змі ц ни ли бо йо вий дух укра ї н сь кої ко ман ди та
на да ли «Да ну бі ї» ще і при го д ни ць ко го від ті н ку.
«Че рез те р ни до зі рок», — як йдеть ся у ві до мій
при ка з ці. 

На про ти ва гу ви ще зга да ним «про б ле м кам»,
по зи ти в ним мо ме н там та емо ці ям мо ж на при -

свя ти ти ці лу кни гу. Один мі сяць, п’ять сто лиць
єв ро пей сь ких кра їн та 5 про ві д них уні вер си те -
тів, 56 уча с ни ків з 8 кра їн Центра ль ної та Схі д ної
Єв ро пи, ви со ко ква лі фі ко ва ні ви кла да чі та ус пі -
ш ні пред ста в ни ки рі з них де па р та ме н тів Ер с те
Ба н ку… Ці лий мі сяць ака де мі ч них ра н ків, іс то -
ри ч них по лу д нів та куль ту р них ве чо рів. Ко ж ний
день при но сив мо ре но вих вра жень, знань, ко -
ри с них зна йомств та за ря джав по зи ти вом. За -
зви чай роз по чи на в ся та кий день із ле к цій на ба -
зі уні вер си те тів� па р т не рів, які ма ли бі ль шою мі -
рою не фо р ма ль ний ха ра к тер, про во ди лись з
ви ко ри с тан ням пре зе н та цій та кей со вих за -
вдань, гру по вих ро біт, се мі на рів з «ті м бі л ди н гу»
(по бу до ви ус пі ш ної ко о пе ра ції в ко ман ді), ці ка -
вих роз да т ко вих ма те рі а лів, до слі джень та роз -
ро бок са мих ле к то рів сто со в но пе в них га лу зей

управ лін ня люд сь ки ми ре сур са ми та фі нан сів.
Ви кла да чі ко ж ної кра ї ни во ло ді ли до ско на ли ми
ко му ні ка ти в ни ми зді б но с тя ми, бу ли гли бо ко
обі зна ни ми в своє му  пред ме ті, вмі ло три ма ли
ува гу та сти му лю ва ли дис ку сій ні об го во рен ня
про бле м них пи тань. Си ль ною сто ро ною про -
гра ми ста ла і її прак ти ч на спря мо ва ність, ви ко -
ри с тан ня знань, здо бу тих про тя гом ле к цій на
прак ти ч них се мі на рах в ло ка ль них від ді лен нях
Ер с те Ба н ку, що ста ло но вим кро ком до про фе -
сій но го зро с тан ня та під не с ло на ші про фе сій ні
на ви ч ки на які с но ви щий рі вень. Окрім цьо го,
слу ха чі ку р су «У п ра в лін ня люд сь ки ми ре сур са -
ми» отри ма ли змо гу здо бу ти прак ти ч ні ре ко ме н-
да ції від то по вих ме не дже рів рі з них кра їн, зо к -
ре ма Ру му нії та Сло ва кії, що до ве ден ня бі з не су
в су час но му еко но мі ч но му се ре до ви щі кра їн
Центра ль ної та Схі д ної Єв ро пи. Ці ка вим і ко ри с -
ним до сві дом для нас ста ло зна йом с т во з про ві -
д ни ми ме не дже ра ми ве ли ких ком па ній у зга да -
них кра ї нах, які ви яви ли ся за ці ка в ле ни ми в по -
да ль шій ко о пе ра ції та мо ж ли вій спів пра ці зі сту -

де н та ми. Не зайвим ви яви ло -
ся і спі л ку ван ня з ви пу с к ни ка -
ми «Да ну бі ї» по пе ре дніх ро -
ків, ба га то з яких про до в жу -
ють ак ти в но спів пра цю ва ти з
Ер с те Ба н ком або вже по пов -
ни ли ла ви йо го спів ро бі т ни -
ків. Адже са ме «про фе сій на
со ці а лі за ці я» та «на ла го -
джен ня ді ло вих ко н та к тів» і
бу ли го ло вни ми га с ла ми да -
но го лі т ньо го уні вер си те ту.

Пі с ля ці ка вих ака де мі ч них
се мі на рів та про ду к ти в них
прак ти ч них за нять при хо див
час за ну рен ня в світ від по чи н -
ку та за до во лен ня куль ту р ної
спра ги. Ор га ні зо ва ні сту де н -
та ми при йма ю чих кра їн екс -
ку р сії, про гу ля н ки для озна -
йо м лен ня з мі с том, по до ро жі
до су сі д ніх міст до по ма га ли
від чу ти дух ста рої Єв ро пи.

Про ве де ний в ко ж ній кра ї ні ти ж день
за ли шав по со бі со т ні фо то ка р ток з
іс то ри ч ни ми па м’я т ка ми, ви да т ни -
ми мі с ця ми, не за бу т ні ми пей за жа -
ми та ча ру ю чою ар хі те к ту рою: му -
зей Дра ку ли в Ру му нії, се рб сь кі
бджо ли на фе р ма і ма н д рі в ка по ні ч -
но му Но во са ду, по до рож до Цри к -
ве ні ци — хо р ват сь ко го мор сь ко го
уз бе реж жя, ма ле нь кі та є м ни чі ву ли -
ч ки ста рої Бра ти сла ви та  за ти ш ні
тра ди цій ні ка в’я р ні Ав с т рі ї. Ні ко ли
не за бу ти нам і це ре мо нії вру чен ня
ди п ло мів та за крит тя лі т ньо го уні -

вер си те ту, що від бу ла ся на да ху цен т ра ль но го
ав с т рій сь ко го Ер с те Ба н ку над ма льо в ни чою па -
но ра мою ве чі р ньо го Від ня. Ві д’ї ж джа ю чи з ко ж -
ної кра ї ни ми всти га ли здру жи ти ся не ли ше з ви -
три ва ли ми сту де н та ми� по мі ч ни ка ми, а й з ви -
тре бе нь ка ми мі с це вої ку х ні та куль ту ри спі л ку -
ван ня, з мі с це ви ми жи те ля ми та тра ди ці я ми. 

Окре мої ува ги за слу го ву ють зви чай но куль ту -
р ні ве чо ри, в ра м ках яких ко ман ди на ма га лась
як най кра ще пред ста ви ти куль ту ру, ку х ню та
зви чаї сво їх кра їн. Що ти ж ня ми ма ли змо гу за -
гли би тись у ві ко ві тра ди ції та озна йо ми тись зі
сто лі т ньою спа д щи ною всіх кра їн� уча с ниць. Чи -
ма ло зу силь бу ло до кла де но і для до стой но го
про ве ден ня укра ї н сь ко го куль ту р но го ве чо ра.
Жо ден уча с ник не по ки нув сто лу, не за ко ха в -
шись в укра ї н сь ке са ло та не по ку ш ту ва в ши
укра ї н сь кої ко в ба си, короваю та цу ке р ків. Не за -
бу ли на ли ти, зви чай но, і ча ро ч ку спра в ж ньої
укра ї н сь кої го рі л ки! На зга д ку про укра ї н сь ку ко -
ман ду ко ж но му бу ли по да ро ва ні су ве ні ри з
укра ї н сь кою на ці о на ль ною си м во лі ко ю. Ви кли -

ка ла не ма ло за хо п лен ня і
під го то ва на сту де н та ми
пре зе н та ція Укра ї ни та Ки є -
ва, пі с ля якої всі «да ну бі ї в -
ці» ви рі ши ли по за кін чен ні
про гра ми здій с ни ти по до -
рож до нас в го с ті. 

Не всти г ли ми й ози р ну -
тись, як про ле тів зда ва ло ся
б та кий до в гий мі сяць на -
шо го жит тя, про тя гом яко го
ми зви к ли бу ти су сі да ми по
кі м на ті зі сло ва ка ми, уго р -
ця ми чи ав с т рій ця ми, си ді -
ти за сто лом з ру му на ми чи
се р ба ми, від по чи ва ти з хо -
р ва та ми чи че ха ми, іно ді
на віть за бу ва ю чи про на ці о -
на ль ність один од но го. Ко -
жен із нас отри мав у по да -
ру нок 55 но вих дру зів. Як

бо нус до по ку п ки ба га жу знань ми отри ма ли ко -
ри с ні по ра ди екс пе р тів, на ста но ви то по вих ме -
не дже рів та фі нан со вих ана лі ти ків, не за бу т ні
спо га ди про ко ж ну кра ї ну та не за бу т ні вра жен ня
на все жит тя. 

Для нас є ве ли кою че с тю і ра ді с тю, що єв ро -
пей сь ка спі ль но та за ці ка в ле на в уча с ті пред ста -
в ни ків Украї ни у та ко му зна ч но му між на ро д но му
за хо ді. Свій вне сок у ство рен ня по зи ти в но го імі -
джу на шої дер жа ви за ко р до ном зро би ли, окрім
сту де н тів, ще ба га то лю дей. Укра ї н сь ка ко ман -
да ви сло в лює щи рі сло ва вдя ч но с ті Центру між -
на ро д них зв’я з ків КНЕУ та осо б ли во йо го ди ре -
к то ру — Ка те ри ні Ну ж не н ко за ро зу мін ня, за ор -
га ні за цію, по стій ну під три м ку та ці ло до бо ву до -
по мо гу в під го то в ці до про гра ми. Та кож ми щи -
ро вдя ч ні за спо н сор сь ку до по мо гу Ки їв сь ко му
хлі бо ко м бі на ту №6, Ки їв сь ко му хлі бо ко м бі на ту
№10 і го рі л ча ній ком па нії «Nemiroff», які від гу к -
ну ли ся на на ші про хан ня і лю б’я з но на да ли зра -
з ки сво єї про ду к ції для укра ї н сь ко го куль ту р но -
го ве чо ра. Сту де н ти КНЕУ ці ну ють плі д ну спів -
пра цю з ва ми, а та кож ва ше ба жан ня ак ти в но
під три му ва ти по ступ укра ї н сь кої сту де нт сь кої
мо ло ді на шля ху до про фе сій ної до ско на ло с ті. 

На на шу ду м ку, за та ки ми про гра ма ми, як
Erste Group Summer University Danubia, май бу т -
ній роз ви ток на шої сту де нт сь кої мо ло ді уні вер -
си те ту та, від по ві д но, кра ї ни. І ми пи ша є мо ся
тим, що са ме КНЕУ ім. Вадима Ге ть ма на є пар т -
не ром цьо го лі т ньо го уні вер си те ту і на дає та кі
не пе ре сі ч ні мо ж ли во с ті сво їм сту де н там.

Оль га БО ЖЕ Н КО, 
сту де н т ка ІІІ ку р су, ФМЕ іМ, 

Іри на ПО ДО ЛЯК, 
сту де н т ка IV ку р су, ФМЕ іМ.

МИ І СВІТ

Осінь — одна з тих пір року коли дишеться
і думається по іншому, по новому! Осінь — початок
нового начального року та планування майбутніх дій.
Але зринають в думках спогади про міжнародні
літні програми, в яких студенти брали активну участь.
Без зайвих слів хотілося б поділитися з вами, шановні
читачі, враженнями, коментарями та побажаннями
студентів — учасників щорічної програми Erste Group Summer
University Danubia  2010, яка вже третій рік поспіль успішно
проходить спільно з Віденським університетом економіки та
бізнесу (Австрія)….

Катерина НУЖНЕНКО,
директор Центру міжнародних зв’язків.

Мовою сухих фактів, Erste Group Summer
University Danubia 2010 (надалі Данубія) — це
академічна програма із вивчення однієї із двох
дисциплін: фінансові послуги або управління
людськими ресурсами. Учасники програми –
студенти старших курсів із Австрії, Угорщини,
Чехії, Словаччини, Хорватії, Сербії, Румунії та
України. Весь процес навчання проходить по черзі
у п’яти із семи вказаних країн Центральної та
Східної Європи і триває місяць…

***

Сту де н ти� уча с ни ки від КНЕУ на Це ре мо нії вру чен ня сер ти фі ка тів
з го ло вним ко ор ди на то ром від Ав с т рії, па ном Ка ан Та ш ли, та ло ка -
ль ним ко ор ди на т ром від Укра ї ни, па ні Ка те ри ною Ну ж не н ко.

Всі 56 уча с ни ків про гра ми, центра ль ний вхід Ві ден -
сько го уні вер си те ту еко но мі ки та бі з не су.

Куль ту р ний ве чір, пре зе н та ція Че хії та Сло вач чи ни.
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Що ви ро зу мі є те під сло вом «тре -
нінг»? Що ма лює ва ша уява з

обі рва них шма то ч ків ін фо р ма ції у ва -
шій го ло ві? Да вай те спро бу є мо ро зі -
бра тись що та ке тре нінг і що че ка ти
від тре ні н гу «Те х но ло гії ефе к ти в ної
ор га ні за ції по шу ку ро бо ти», які ре гу -
ля р но про во дить 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».

В за га ль но му ро зу -
мін ні сло во «тре нінг»
— це ме тод ак ти в но го
на вчан ня, на пра в ле -
ний на роз ви ток
знань, умінь, на ви чок і
со ці а ль них уста но вок.

Що до іс то рії роз ви -
т ку тре ні н гів, то як й
іс то рія роз ви т ку на -
вчан ня на ра хо вує ти -
ся чі ро ків, але по ча ток
ви ни к нен ня тре ні н гів
мо ж на від не с ти до пе -
рі оду ді я ль но с ті ві до -
мо го со ці а ль но го пси -
хо ло га Ку р та Ле ві на.

В 1946 ро ці Курт Ле він ра зом з ко -
ле га ми за сну ва ли пе р ші тре ні н го ві
гру пи (Т�гру пи), на пра в ле ні на під ви -
щен ня ком пе те н т но с ті в спі л ку ван ні.
Во ни по мі ти ли, що уча с ни ки груп
отри му ють бі ль шу ко ристь від ана лі зу
вла с них пе ре жи вань у гру пі. Ус пі ш на
ро бо та уч нів Ку р та Ле ві на при ве ла до
за сну ван ня в США На ці о на ль ної ла -
бо ра то рії тре ні н гу. В цій ла бо ра то рії
бу ла ство ре на гру па тре ні н гу ба зо вих
умінь. В Т�гру пах на вча ли управ лін сь -
кий пе р со нал, ме не дже рів, по лі тич -
них лі де рів ефе к ти в ній між осо би с ті с -
ній вза є мо дії, вмін ню ке ру ва ти, ви рі -
шу ва ти кон ф лі к ти в ор га ні за ці ях,
укріп лю ва ти згу р то ва ність. В 1954 р.
з’яв ля ють ся тре ні н го ві гру пи орі є н то -
ва ні на з’я су ван ня жит тє вих цін но с -
тей лю ди ни, по си лен ня її від чут тя са -
мо іде н ти ч но с ті, во ни отри ма ли на зву
груп се н си ти в но с ті.

У 60�ті ро ки ви ни кає рух, що спи -
ра єть ся на тра ди ції гу ма ні с ти ч ної
пси хо ло гії Ка р ла Ро дже р са, так зва -
ний тре нінг со ці а ль них і жит тє вих
умінь (social&life skills training), який
за сто со ву ва в ся для про фе сій ної під -
го то в ки вчи те лів, кон су ль та н тів, ме -
не дже рів у ці лях пси хо ло гі ч ної під -
три м ки і роз ви т ку. 

Се ред жит тє вих умінь ви ді ля ють
на сту п ні: умін ня ви рі шу ва ти про бле -
ми, спі л ку ван ня, на по ле г ли вість,
впе в не ність у со бі, кри ти ч ність ми с -
лен ня, са мо уп ра в лін ня і роз ви ток Я� -

ко н це п ція; між осо би с ті с не спі л ку -
ван ня, під три м ка здо ро в’я, роз ви ток
іде н ти ч но с ті, ви рі шен ня про блем і
при йн ят тя рі шень; емо цій но го са мо -
ко н т ро лю, між осо би с ті с них від но -

син, са мо роз умін ня, фі нан со -
во го са мо за хи с ту, са мо пі д т ри -
м ки і кон це п ту а лі за ції до сві ду.

У 70�ті ро ки в Лей п ці г сь ко му і
Йен сь ко му уні вер си те тах під ке рі -
в ни ц т вом М. Форверга бу ло роз -
ро б ле но ме тод, що мав на зву —
со ці а ль но� пси хо ло гі ч ний тре нінг.
За со ба ми тре ні н гу ви сту па ли ро -
льо ві іг ри з еле ме н та ми дра ма ти -
за ції, що скла да ють умо ви для фо р му -
ван ня ефе к ти в них ко му ні ка ти в них на -
ви чок. На прак ти ці роз ро б ле ний
М. Форвергом ме тод ста ли за сто со ву -
ва ти при під го то в ці ке рі в ни ків про ми с -
ло во го ви ро б ни ц т ва.

Що до ви дів тре ні н гів, то єди ної і
за га ль ної кла си фі ка ції не іс нує, ді ли -
ти мо ж на за рі з ни ми озна ка ми, але
мо ж на ви ді ли ти три ос но в них ти пи за
кри те рі єм на пра в ле но с ті впли ву і
змін — на ви ч ко вий, пси хо те ра пе в ти -
ч ний і со ці а ль но� пси хо ло гі ч ний тре -
нінг.

На ви ч ко вий тре нінг на пра в ле ний
на фо р му ван ня і ви ро б лен ня пе в но го
на ви ку (на ви чок). Бі ль шість бі з нес� -
тре ні н гів є на ви ч ко ви ми, на при клад,
тре нінг пе ре го во рів, са мо пре зе н та -
ції, тех ні ки про да жів та ін.

Пси хо те ра пе в ти ч ний тре нінг
(більш ко ре к т на на зва — пси хо те ра -
пе в ти ч на гру па) на пра в ле ний на змі -
ни у сві до мо с ті, і у фо р му ван ні на ви -
чок. Ці гру пи від по ві д но спів від но -
сять ся з іс ну ю чи ми на пря ма ми пси -
хо те ра пії — пси хо дра ма ти ч ні, ге ш та -

льт� гру пи, гру пи ті ле с но о рі є н то ва ної,
тан цю ва ль но� ру хо вої те ра пії та ін.

Cо ці а ль но� пси хо ло гі чинй тре ніг —
за ймає про мі ж не по ло жен ня, він на -
пра в ле ний на змі ни в сві до мо с ті, і у

фо р му ван ні на ви чок. Со ці а ль -
но� пси хо ло гі ч ний тре нінг, як
пра ви ло, на пра в ле ний на змі -
ну со ці а ль них уста но вок і роз -
ви ток на ви чок та до сві ду в се -
ре до ви щі між осо би с ті с но го
спі л ку ван ня.

Бі з нес� тре ні н ги. На сьо го -
дні ш ній день зна чен ня тре ні н -
гів, на ці ле них на під ви щен ня
ефе к ти в но с ті ро бо ти ком па нії,
зна ч но зро с ло. Тре ні н ги для
ке рі в ни ків і ме не дже рів до по -

ма га ють ско ро ти ти фі нан со ві і тим ча -
со ві втра ти, ак ти ві зу ва ти ре зе р ви,
що ра ні ше не ви ко ри с то ву ва лись і
під ви щи ти за га ль ний рі вень про ду к -
ти в но с ті.

В наш час скла лись пе в ні сте рео -
ти пи що до то го, що тре ні н ги про во -
дять тіль ки про фе сій ні пси хо ло ги.
Во ни, вла с не, бу ли за по ча т ко ва ні
пси хо ло га ми, але за раз тре ні н ги
про во дять не ли ше во ни, ба га то тре -
не рів га р но спра в ля ють ся зі сво ї ми
за вдан ня ми, ма ю чи тех ні ч ну, при ро -
д ни чу чи пе да го гі ч ну осві ту. 

Ва р то зна ти, що за ле ж но від ви ду
тре ні н гу тре нер по ви нен ма ти від по -
ві д ну осві ту. Так, на при клад, як що це
тре нінг осо би с ті с но го ро с ту, то зви -
чай но без від по ві д ної пси хо ло гі ч ної
осві ти не ва р то бра ти ся за та кі тре ні -
н ги, то му що у про це сі тре ні н гу ак ту -
а лі зу ють ся вну т рі шні пе ре жи ван ня
уча с ни ків (іно ді до сить бо лі с ні), та кі
як пе ре шко ди на жит тє во му шля ху чи
в ка р’є рі. 

А от, тре нінг на ви чок не зав жди по -
тре бує пси хо ло гі ч ної осві ти, в цьо му

ви па д ку най го ло в ні ше — до свід тре -
не ра в пе в ній га лу зі і во ло дін ня ме то -
до ло гі єю пе да го гі ки до ро с лих. На яв -
ність пси хо ло гі ч ної осві ти на віть мо -
же за шко ди ти про ве ден ню та ко го
тре ні н гу, і то му де які ком па нії від мо в -
ля ють ся від по слуг пси хо ло гів у про -
ве ден ні тре ні н гів на ви чок.

Тре ну ван ня но вих мо де лей по ве ді -
н ки — це од на із за дач тре ні н гу. За -
зви чай тре нер про по нує уча с ни кам
тре ні н гу спро бу ва ти «ро би ти» ін ак -
ше, аніж це ди к тує зви ч ка. Ін ак ше
про да ва ти, об слу го ву ва ти, ви сту па -
ти при все лю д но, ве с ти на ра ди, за -
сто со ву ва ти ети кет, пла ну ва ти свій
час то що. Тре ну ва ти най більш ефе к -
ти в ні мо де лі ро бо чої по ве ді н ки та в

хо ді ана лі зу цих тре ну вань оці -
ню ва ти, що ви хо дить, а над
чим ще по трі б но по пра цю ва -
ти.

На сту п ним сте рео ти пом, є
ду м ка,  що іг ри за йма ють в
тре ні н гах зна ч не і ва го ме мі с -
це. При цьо му слід зга да ти, що
тре не ри іно ді ви ко ри с то ву ють
на віть ди тя чі іг ри, пра цю ю чи з
гру па ми до ро с лих. На то мість
для до ся г нен ня ре зуль та тів
тре ні н гу клю чо вим є об го во -
рен ня гри. Уча с ни ки тре ні н гів
за лу ча ють ся до ігор, з яких са -
мі по тім мо жуть ро би ти ви сно -
в ки про спо сіб по ве ді н ки, при -
йн ят тя рі шень, вза є мо дії з ко -

ле га ми в рі з них жит тє вих си ту а ці ях.
Ін ший ас пект тре ні н гів — це мо ж ли -
вість отри ман ня на ви чок спів пра ці у
ви ко нан ні ко ле к ти в них за вдань. 

Зви чай но ж, гра є ли ше од ним з на -
вча ль них ме то дів, які ви ко ри с то ву ють -
ся на тре ні н гах. Крім ігор, тре не ри
про по ну ють уча с ни кам ро бо ту в ма лих
гру пах, ав то �пре зе н та ції, мі ні� ле к ції,
мо де лю ван ня си ту а цій, се сії тво р чо го
ми с лен ня, пе ре гляд і ана ліз фі ль мів,
на вчан ня на при кла дах (англ. case
study). Ва р то за зна чи ти, що іг ри по ряд
з ін ши ми ін тер ак ти в ни ми ме то да ми
на вчан ня по ви нні слу гу ва ти уча с ни кам
тре ні н гу за со ба ми для отри ман ня но -
вих со ці а ль них на ви чок. 

Ще один з най бі ль ших сте рео ти пів
— го во ри ти про тре ні н ги як про на -
вчан ня для бі з не су. Най ча с ті ше в на -
ших ре а лі ях мо ж на зі тк ну ти ся з те р -
мі ном “бі з нес� тре нінг ус пі ш но го про -
да жу”. Спра в ді, ле во ву ча с т ку тре ні н -
гів в Укра ї ні за мо в ля ють ті, хто про -
дає якийсь рі з но вид то ва рів чи по -
слуг. Од нак по ди ви мось на пи тан ня
про по тре бу в тре ні н гу, ви хо дя чи з

йо го при зна чен ня, а са ме здо бут тя
но вих со ці а ль них на ви чок. Ви ко ри с -
то ву ю чи цей під хід, мо ж на ска за ти,
що тре ні н ги з най рі з но ма ні т ні ших
тем мо жуть бу ти по трі б ни ми для всіх,
хто в сво їй ді я ль но с ті по ви нен спів -
пра цю ва ти з ін ши ми лю дь ми чи то у
сфе рі бі з не су, чи в стру к ту рах вла ди,
чи в гро мад сь ких ін сти ту ці ях.

І ще один, на мою ду м ку, ці ка вий
сте рео тип — участь у тре ні н гу са ма
по со бі ве де до ус пі ху. На тре ні н гах,
як пра ви ло, мо ж на отри ма ти ли ше
ба зо ві на ви ч ки. Ме та тре ні н гу � по ка -
за ти, “як це ро бить ся”, да ти ім пульс
для по да ль шо го роз ви т ку. Сте рео ти -
пи ми с лен ня і по ве ді н ки, які фо р му -
ва ли ся впро довж усьо го жит тя, не -
мо ж ли во змі ни ти за два дні. Ста ти
про фе сі о на лом сво єї спра ви мо ж на
ли ше шля хом по стій ної са мо ос ві ти.

І на ре ш ті, де та ль но про тре ні нг� -
курс «Те х но ло гії ефе к ти в ної ор га ні -
за ції по шу ку ро бо ти», який про во -
дить ся ре гу ля р но для всіх сту де н тів
на шо го уні вер си те ту які пра г нуть ус -
пі ш но бу ду ва ти тру до ву ка р’є ру.

В да но му фо р ма ті тре ні нг� курс
«Те х но ло гії ефе к ти в ної ор га ні за ції
по шу ку ро бо ти» про во дить ся з 2008
ро ку. Але ва р то за зна чи ти, що за ле -
ж но від уча с ни ків, їх по ба жань, ви мог
ро бо то да в ців — ко жен тре нінг є уні -
ка ль ним і від мін ним від по пе ре дньо -
го. Це мо жуть під тве р ди ти, йо го уча -
с ни ки, які про тя гом на вчан ня в уні -
вер си те ті ви яви ли не од но ра зо ве ба -
жан ня бу ти уча с ни ка ми тре ні н гу.

Від по ві д но до но вої кон це п ції ді я -
ль но с ті центру зв’я з ків з ро бо то да в -
цям та спри ян ня пра це вла ш ту ван ню
сту де н тів «Пе р с пе к ти ва» та з ме тою
під ви щен ня ефе к ти в но с ті тре ні н гів
за лу ча ють ся пред ста в ни ки від ді лів
під бо ру пе р со на лу про ві д них між на -
ро д них ком па ній (як «Де лойт»,
«Лайф», «Ре хау»). За вдя ки та кій спів -
пра ці, сту де н ти� уча с ни ки ма ють уні -
ка ль ну мо ж ли вість від пра цю ва ти на -
ви ч ки ефе к ти в но го спі л ку ван ня під
час про хо джен ня спів бе сі ди, на ви ч ки
са мо пре зе н та ції, отри ма ти ко ри с ні
по ра ди що до скла дан ня ре зю ме,
скла дан ня мо ти ва цій но го і су про во -
джу ва ль но го ли с тів. 

Осо б ли во при єм но від зна чи ти, що
ре зуль та том та кої спів пра ці є ста жу -
ван ня сту де н тів� уча с ни ків у ви ще за -
зна че них ком па ні ях. 

Як що, ви ма ли на го ду від ві да ти
сайт Центру «Пе р с пе к ти ва», то ви
вже зна є те, що тре ні нг� курс «Те х но -
ло гії ефе к ти в ної ор га ні за ції по шу ку
ро бо ти» по ді ле но на шість за нять, за
та ки ми те ма ми: 

Ка р’є ра = ро бо та?
План ка р’є ри с та.

Ефе к ти в не ре зю ме
Осо би с тий та про фе сій ний імідж
Су час ні тех но ло гії по шу ку ро бо ти

(Збір ін фо р ма ції про ба жа ні
ва ка н сії)

Те ле фон ні пе ре го во ри та те ле фон -
ний ети кет

Спів бе сі ди з ро бо то да в ця ми
По ча ток ва шої ро бо ти. Як за ли ши -

тись на но вій ро бо ті.
«Я — Пре зе н та ці я»

На ко ж но му із за нять уча с ни кам
про по ну єть ся роз да т ко вий ма те рі ал,
іг ри, впра ви, від ео сю же ти. Уча с ни ки,
які бе руть участь у бі ль шо с ті тре ні н -
го вих за нять і про яв ля ють ак ти в ність
— отри му ють ре ко ме н да цій ні ли с ти.

Знан ня — си ла, але тіль ки у ви па д -
ку їх ак ти в но го ви ко ри с тан ня!

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

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

«ПЕРСПЕКТИВА»

Ке рі в ник се к то ру
проф кон суль та цій ної

ро бо ти —
Ок са на ЧУБ 
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Основними напрямами роботи Центру «Перспектива» є: навчання,
інформування, контакти. І так, перший з них — навчання, цей напрям є
ключовим, оскільки забезпечує студента знаннями та вміннями щодо
правильного складання резюме, поведінки під час співбесіди з роботодавцем
та надає інші поради якнайшвидшого входження на ринок праці. З цією
метою фахівці Центру організовують тренінги з технології самостійного
пошуку роботи. Як правило, в якості експертів, в них беруть участь і
представники компаній�роботодавців, а це в свою чергу дає можливість
студентам з перших уст дізнатись про вимоги до кандидатів на вакантні
робочі місця. Наприклад, під час проведення останнього тренінгу студенти
мали можливість почути про переваги і особливості побудови власної
кар’єри в компанії «REHAU», а також випробувати свої сили у співбесіді і
отримати «зворотній зв’язок» від професіонала з відділу підбору персоналу
зазначеної компанії. Важливим є те, що дехто зі студентів в подальшому
отримали запрошення пройти стажування в одному з відділів компанії.
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Ве ль ми ша но в ний
про фе сор сь ко� 

ви к ла да ць кий склад,
до ро гі спів ро бі т ни ки!
Со ня ч ним осін нім жо в т не вим днем вся Укра ї на

від зна чає свя то по ря д но с ті, скро м но с ті та до б ро ти
– День пра ців ни ка осві ти! Зда єть ся, що не ви ста -
чить слів по дя ку ва ти на ста в ни кам за ту са мо від да -

ність та му д рість, яку во ни не суть у су с пі ль с т во. Са ме
ви, ша но в ні, да є те люд с т ву на дію на по да ль ший роз ви ток,

ви хо ву є те май бу т нє по ко лін ня для роз бу до ви не за ле ж ної дер жа ви!
Ви сло в лю є мо вам се р де ч ну вдя ч ність за не вто м ну пра цю, за ве ли кий

та лант і по кли кан ня сі я ти му д рість і знан ня. Ба жа є мо вам від чут тя по в но -
ти і не по вто р но с ті жит тя, здо ро в’я, не ви че р п них тво р чих сил, на тхнен ня,
ща с тя,  му ж но с ті, стри ма но с ті та ве ли ко го те р пін ня, адже ви хо ван ня та
на вчан ня ні ко ли не бу ло лег кою спра во ю.

Ба жа є мо вам здій с нен ня най за по ві т ні ших мрій, щоб у ва ших ро ди нах
зав жди па ну ва ли те п ло, ра дість та за ти шок. Не хай вам зав жди по смі ха -
єть ся до ля, на до в гих сте жи нах жит тє вої ни ви не хай су про во джує вас ві -
ра й на сна га, на дія і люд сь ка по ва га.

Дай вам Бог на зе м лі ще ба га то сві т лих днів і ща с ли вих ро ків!

З по ва гою, го ло ва ППО СА               
О.  ЧА БА НЮК.

СВЯТО

Пе р вин на проф спі л ко ва ор га ні -
за ція сту де н тів та ас пі ра н тів
ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на» свою ді я ль ність спря мо вує на
те, щоб ва ше жит тя в уні вер си те ті
ста ло яко мо га ці ка ві шим, змі с то в -
ні шим та не за бу т нім! Впе в не на,
що не од но ра зо во ви бу ли ак ти в -
ни ми уча с ни ка ми на ших куль ту р -
но� ми с те ць ких, спор ти в них, бла -
го дій них, еко ло гі ч них ак цій! Їх
про ве ден ню пе ре дує ва ж ли вий
етап під го то в ки, а ко ор ди нує цим
про це сом гру па проф спі л ко вих
ак ти ві с тів, які при кла да ють ма к си -
мум зу силь і ча су, щоб все прой ш -
ло на від мін но му рі в ні! У цьо му на -
вча ль но му ро ці на сто рі н ці проф -
ко му сту де н тів в га зе ті «Е ко но -
міст» ми вво ди мо ру б ри ку «Да вай -
те зна йо ми тись», де ви змо же те
за оч но «по з на йо ми тись»  з ти ми
сту де н та ми, які найа к ти в ні ше се -
бе за ре ко ме н ду ва ли та до ся г ли
зна ч них ус пі хів в гро мад сь кій ді я -
ль но с ті! Від сво го іме ні хо чу щи ро
при ві ти наш проф спі л ко вий ак тив
з по ча т ком на вча ль но го ро ку, по -
ба жа ти на сна ги, тво р чо с ті в ре а лі -
за ції сво їх ідей і та ла н тів!

При єм но го чи тан ня, ша но в ні сту -
де н ти!

Го ло ва ППО СА 
Оль га ЧА БА НЮК.

ДА ВАЙ ТЕ
ЗНА ЙО МИ ТИСЬ

Прі зви ще: Стро кач
Ім’я: Оле к сій
Фа ку ль тет: КЕФ
Курс: IV
Вік: 20 ро ків
Ко ло ін те ре сів: гро мад сь ка та фі -

з ку ль ту р но� спо р ти в на ді я ль ність,
по до ро жі, зна йом с т ва з ці ка ви ми
лю дь ми

По са да: го ло ва ко мі сії з пи тань
спо р ту та ту ри з му ППО СА ДВНЗ
«КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на»

Оле к сій пра цює на ви ще за зна че -
ній по са ді від но с но не ба га то –

всьо го рік, про те, зда єть ся, що
спор ти в не жит тя проф ко му без
ньо го не мо ж ли ве. Пе ре лік за хо дів,
які іні ці йо ва ні та про ве де ні ним, на -
лі чує бли зь ко 2 де ся т ків. Се ред на -

й  м а  с  ш  т а  б  н і  -
ших: зма ган ня
з бо у лі н гу на
Ку бок проф ко -
му, «Ро з то пи
лід по лу м’ям
сво го ко хан -
ня!», зма ган ня
з во лей бо лу та
те ні су на Ку бок
п р о ф  к о  м у ,
К Н Е  У в  с ь  к и й
квест… Ко мі сія
проф ко му з пи -
тань спо р ту та
ту ри з му від -
кри ла дру ге

ди хан ня, ко ли її очо лив Оле к сій. Всі
лю би те лі спо р ту по ва жа ють та ці ну -
ють ак ти в но го та ці ле с п ря мо ва но го
хло п ця. 

Хто має ба жан ня про яви ти се бе
в да но му на пря м ку ді я ль но с ті, роз -
кри ти спор ти в ний та ор га ні за цій -
ний та лант, ла с ка во за про шу є мо
до ви ще за зна че ної ко мі сі ї. Зве р -
тай те ся до проф ко му сту де н тів та
аспірантів: на вча ль ний ко р пус №1,
ка бі нет 423, 427; або осо би с то до
Оле к сія, тел. 0639761483. Б у  д е  -
мо тіль ки ра ді спів пра ці з ва ми!   

Ша но в ні сту де н ти!

БІО ГРА ФІЯ
АН НИ ПО СЛАВ СЬ КОЇ:

На ро ди ли ся 28 кві т ня 1987 р.
у м. Но ва Ка хо в ка  Херсон сь кій
об ла с ті;

Осві та: ме не джер з ту ри з му
(КНУ КіМ), на вча єть ся на фа ку -
ль те ті між на ро д ної еко но мі ки і
ме не дж ме н ту КНЕУ ім . В . Ге ть -
ма на;

Зван ня: Міс� Ук ра ї на Все світ
2010, ІІІ Ві це� міс Все світ 2010.

Де який час пе ред фі на лом
кон ку р су кра си «Міс Все світ»

Ви про ве ли в Лас� Ве га сі. Що там
від бу ва ло ся та, що  най бі ль ше
за па м’я та ли? 

Це був ди во ви ж ний час. Я зна хо -
ди ла ся там 17 днів.  Ми при їха ли
ту ди на під го то в ку. Спо ча т ку, зі -

зна ю ся че с но, бу ло стра ш ну ва то.
Ко ли ти ли ше при їж джа єш до го те -
лю, ти ще ні чо го не ро зу мі єш, ти ні
з ким не зна йо мий. Це тро ш ки хви -
лю є.

В пе р ший же день у нас по ча ла ся
ре єст ра ці я. Це три ва лий про цес.
По трі б но не ли ше по се ли ти ся в но -
мер, а й зро би ти фо то �се сію, да ти
ін тер в’ю… Вра хо ву ю чи, що нас бу ло
83 уча с ни ці, це все тре ба бу ло ро би -
ти шви д ко. Я мо жу ска за ти, що
Укра ї на зав жди бу ла пер шо ю.  Я
зро би ла все за 2 дні. 

Од ним з най ці ка ві ших мо ме н тів
бу ло ін тер в’ю. До то го ж їх бу ло два.
Од не офі цій не, яке по ка зу ва ли без -
по се ре д ньо під час кон ку р су.  Дру ге,
я на віть не знаю, з якою ме тою йо го
бра ли… Нас не по пе ре джу ва ли, які
бу дуть пи тан ня, і ко ли я сі ла пе ред
ка ме рою, ме не за пи та ли: «Ска жіть,
будь� ла с ка, а як ро бить ко рі в ка?! Як

го во рить ро бот?!» Там бу ло бі ль ше
смі ху, ніж ін тер в’ю.

Що сто су єть ся ді в чат, то це окре -
ма іс то рі я. Ко ж на пе ре мо г ла у сво їй
кра ї ні, в ко ж ній ві до бра жа в ся на ці о -
на ль ний ко ло рит та тра ди ці ї. Ме не
ду же вра зи ли при кра си ді в чат з Аф -
ри ки та Пі в ден ної Аме ри ки. Чу до ві
сто су н ки в ме не скла ли ся з усі ма.
Ми по дру жи ли ся і за раз спі л ку є мо -
ся че рез  Facebook. 

В нас бу ло 2 скла ди жу рі. Пе р ший
спо сте рі гав за на ми весь час, по ки
йшла під го то в ка та ви би рав з нас
ТОП�15. Дру ге жу рі вже на сце ні ви -
би ра ло ТОП�10 та ТОП�5.

Ми по ба чи ли бу к ва ль но весь
Лас� Ве гас. Нам по ка за ли кра щі шо -
у. Там все у во г нях. Мі с то ні ко ли не
спить. І вдень, і вно чі там про до в жу -
єть ся жит тя. Це при го ло м ш ли во.

Чи бу ли якісь ін три ги на кон ку р -

сі, по в’я за ні з
к о н  к у  р е  н  ц і  є ю
між уча с ни ця -
ми?

Зви чай но ін три -
ги бу ли. Во ни є
всю ди. На віть у
най меншо му жі -
но чо му ко ле к ти ві.
А уявіть, ко ли це
ко ле к тив кра сунь!
Ко ж на з них ро зу -
міє, що во на най -
кра ща. 

Їду чи на кон -
курс, я го во ри ла з
лю дь ми, які ма ли
до ньо го від но -
шен ня, бра ли
участь у ньо му чи
ор га ні зо ву ва ли.
Ме не го ту ва ли до
то го, що бу де ду -
же важ ко пси хо -
ло гі ч но. Я вдя ч на

тим лю дям, які ме не на ла ш то ву ва -
ли, і го во ри ли ме ні пра в ду. Ба га то
хто, при їха в ши ту ди, за кри ва в ся, в
ко гось не ви хо ди ло спі л ку ван ня, па -
да ла са мо оці н ка. 

В ме не та ко го не бу ло аб со лю т но.
Я го ту ва ла се бе не ли ше фі зи ч но, а в
пе р шу чер гу мо ра ль но. Адже те, що
лю ди чи та ють в очах, це най ва ж ли ві -
ше. Зо в ні ш ність зви чай но та кож ва -
ж ли ва, але з нею мо ж на по хи т ру ва -
ти, а от те, що на пи са но в те бе на
об лич чі, це се р йо з ні ше. 

Ко мусь по до ба ють ся брю не т ки,
ко мусь бло н ди н ки. Це все ду же су -
б’єк ти в но. Не іс нує ета ло ну кра си,
на який всім не об хід но рі в ня ти ся.
По трі б но за слу жи ти сво їм ін те ле к -
том, ор га ні зо ва ні с тю, сприй нят тям,
вмін ням шви д ко ло ви ти вка зі в ки. 

Ми вчи ли се р йо з ні тан ці. По слі до -

в ність ру хів, а іно ді і са мі ру хи змі ню -
ва лись. Ти сто їш на сце ні, а то бі го -
во рять, що од не змі ню є мо на де ся -
те, де ся те на п’я те і т.д. Си дять чле -
ни жу рі, До нальд Трамп, і ти ро зу мі -
єш, як що за раз щось зро биш не так,
хо ре о г раф  ска же у мі к ро фон:
«Ukraine, what’s wrong?». По трі б на
ма к си ма ль на кон це н т ра ці я. Ми спа -
ли по 5 го дин на до бу. Бу ло спра в ді
тя ж ко. Ма кі яж і за чі с ка за йма ли ба -
га то ча су, адже по трі б но зав жди ви -
гля да ти ши ка р но. Є в те бе на стрій
чи не ма йо го, все по ви нно бу ти про -
с то від мін но. І це ме ні вда ва ло ся
лег ко.    

Що до сто су н ків між ді в ча та ми… Ми
жи ли по двоє в номері. Зі мною бу ла
Міс� Ка на да Альо на Се мі кі на. Ме ні ду -
же по ща с ти ло з не ю. Роз ка зу ва ли,
що бу ли мо ме н ти, ко ли де які ді в ча та
фо то гра фу ва ли сво їх су сі док, ко ли ті
спа ли, і ви кла да ли ці фо то у
Facebook. Ці фо то гра фії мо г ли по тра -
пи ти на будь� який фо рум, де лю ди
чи та ють і пи шуть свої ко мен та рі. А жу -
рі ж та кож від слі д ко ву ва ло, яке
сприй нят тя ко ж ної лю ди ни су с пі ль с т -
во м… Бу ло й та ке, ко ли ді в чат з до в -
гим кра си вим во лос сям сми ка ли,
щоб пе ре ві ри ти чи во но спра в ж нє. І в
ко го во но бу ло не спра в ж нє, то від па -
да ло! 

Та я мо жу ска за ти, що рі вень ор -
га ні за ції на кон ку р сі спра в ді був
най ви щим. Ду же вда ло бу ла по бу -
до ва на си с те ма без пе ки. В ко ж ної
ді в чи ни був свій су пе р вай зер — лю -
ди на, якій ти мо жеш до ві ри ти по вні -
с тю все, во на зав жди ска же то бі
пра в ди ву ін фо р ма цію, во на не мо же
об ма ну ти чи під ста ви ти, в неї не мо -
же ні чо го зни к ну ти.  По ми л ки бу ли
по вні с тю ви клю че ні. Я чу ла, що у
Міс� Ро сія бу ли якісь про бле ми з ку -
па ль ни ком, і то му во на не по тра пи ла

Наш університет давно славиться не лише
видатними економістами, а й чималими
досягненнями наших студенток та випускниць,
які беруть участь в конкурсах краси. КНЕУ дав не
одну фіналістку Міс�Україна і подібних конкурсів. 
А нещодавно з’явилася і переможниця. Міс�Україна
Всесвіт, а згодом титул третьої Віце�міс
Всесвіт — результат, який поки є кращим не
лише серед студенток київських ВНЗ, а й взагалі,
найвище досягнення українських красунь на
заходах такого масштабу. 
Віце�міс Всесвіт Анна Пославська студенка
факультету міжнародної економіки та
менеджменту заочної форми навчання, яка
нещодавно порадувала всю Україну, люб’язно
погодилися дати ексклюзивне інтерв’ю у стінах
свого ВНЗ. 

...І все ж, краса врятує світ
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до ТОП�15.  Та ке мо же бу ти, але
ймо ві р ність ду же ма ла. Ме ні зви чай -
но шко да, що в Ро сії так ви йш ло…

Під кі нець кон ку р су ма с ки спа да -
ли. Мит тє во, вся до б ро зи ч ли вість
йшла на дру гий план. До хо ди ло до
то го, що на сце ні, ко ли я сто я ла у че -
т ве р то му ря ду, од на ді в чи на з п’я то -
го ря ду ме не по стій но сми ка ла, щоб
її кра ще ба чи ли. Де які ді в ча та пе ре -
хо ди ли ме жу.

Що Ви від чу ва ли в мо мент ого -
ло шен ня ре зуль та тів та що до по -
мо г ло Вам три ма ти ся то ді? 

Я са ма по со бі ор га ні зо ва на лю ди -
на. Ме не не по трі б но гна ти, я са ма
знаю, що я маю зро би ти. Пе ред кон -
ку р са ми я зав жди зга ду ва ла свою сі -
м’ю, сво їх пред ків, їх за слу ги, тих,
ко го за раз не має з на ми, як во ни
про жи ли своє жит тя. Ме ні хо ті ло ся
бу ти до стой ною їх. Це да ва ло ме ні
вну т рі шні си ли. 

На сце ні, зно ву ж та ки, по трі б на
ма к си ма ль на кон це н т ра ці я. Як що ти
десь роз хи та є ш ся, то обо в’я з ко во
зі б’є ш ся. І це та ка якість, якої, як що
в то бі не має, то її по трі б но в со бі ви -
хо ву ва ти. 

Най більш хви лю ю чим був пе р -
ший ви хід. Я ро зу мі ла, як що не ви -
кли чуть в ТОП�15, то ді все. А ро бо та
про тя гом ро ку бу ла ви ко на на ду же
се р йо з на. Ця під го то в ка ма ла ме ту
ви пра в да ти се бе пе ред со бо ю. Це
най скла д ні ше. Адже са ма для се бе я
є най су во рі шим кри ти ком.  Не ду -
маю, що ме не мо же си ль но за сму -
ти ти за ува жен ня лю дей� не п ро фе сі -
о на лів, то му що чі т ко знаю, що я мо -
г ла зро би ти і що зро би ла. Тож ко ли
ме не об ра ли в п’ят на д ця т ку, в ме не
від кри ло ся дру ге ди хан ня. То ді як ні -
ко ли з’яв и ло ся  ба жан ня бо ро ти ся. І
ні чо го не бу ло стра ш но. Я отри му ва -
ла за до во лен ня від сце ни. А те, що я
пред ста в ляю ці лу дер жа ву до да ва ло
ус ві до м лен ня від по ві да ль но с ті. 

Ви лі та ю чи в Нью� Йорк, я бо я ли ся
при їха ти ні з чим. Цей страх ме ні іно -
ді ду же за ва жав. Спа си бі тим лю -
дям, які під ба дьо ри ли ме не. Це і сі -
м’я, і дру зі. Во ни зна ли, що ска за ти
аби до по мо г ти. Ко ли пі с ля ви хо ду в
ку па ль ни ках ме не ви кли ка ли в
ТОП�10, це вже зви чай но бу ло ща с -
тя. То ді в ме не з’яв и лось ша ле не ба -
жан ня ви й ти у ве чі р ній  су к ні, і по ка -
за ти се бе. По ка за ти спра в ж ньо ю. 

Я дій с но ра да то му, що ме ні не до -
ве ло ся се бе ла ма ти, одя га ти на се -
бе ма с ку, гра ти чу жі не при та ман ні
ме ні емо ці ї. Під час кон ку р су і під го -
то в ки до ньо го я бу ла та кою, якою я
є. І те, що так ви со ко від мі ти ли са ме
мої яко с ті та до сто їн с т ва — це для
ме не най ра ді с ні ше. 

Ме ні бу ло ду же при єм но чу ти на
пре с� ко н фе ре н ці ях, ко ли го во ри ли,
що «… да ре м но сва ри ли на шу Аню ту
за її скро м ність, са ме цим во на і під -
ко ри ла!». Я зро зу мі ла, що не да ре м но
я опи ра ла ся, адже зав жди вва жа ла,
що ори гі нал на ба га то кра ще ко пі ї. 

Як ві до бра жа єть ся Ваш ти тул
на те пе рі ш ньо му жит ті? Які об ме -
жен ня з’яв и ли ся? 

Про об ме жен ня ме ні го во ри ли
ще спо ча т ку, ко ли я ста ла Міс� Ук ра -
ї на Все світ. Але, че с но ка жу чи, моє
жит тя йшло так га р мо ній но, без
яки хось не зру ч но с тей, що я зо всім
не від чу ва ла об ме жень. Об ме жен ня
у Міс які?  — Не пи ти, не па ли ти, за -
між не ви хо ди ти, ді тей не на ро джу -
ва ти, до стой но се бе по во ди ти. Я не
мо жу це, крім за мі ж жя та на ро -
джен ня ді тей, на зва ти об ме жен ня -
ми. Це пор т рет но р ма ль ної ді в чи ни,
яка ду має про своє май бу т нє, яка
має своє сві то ба чен ня, яка чо гось
пра г не. 

Ко ли я по ве р ну ла ся, то від чу ла,
що змі ни ла ся не я, а світ на вко ло.
З’яв и ло ся під ви ще на ува га, ба га то
ін тер в’ю, лю ди по чи на ють зна йо ми -
тись. Ме ні при єм но, ко ли лю ди щи -
ро по здо ро в ля ють.

За раз з’яв и ли ся  про по зи ції від
Аме ри ки, з ОА Е. По ки не під пи са ні
до го во ри, але це в про це сі. Я зви -
чай но па м’я таю, що в ме не по ки не
за кін че на осві та, і во на ли шає ть ся
на пер шо му мі с ці. То му як що бу дуть
ко н т ра к ти, то обо в’я з ко вою умо вою
бу де те, щоб ме не від пу с ти ли на за -
хист ди п ло му. 

Отри ма в ши пе ре мо гу на Міс� -
Ук ра ї на Все світ, Ви ста ли ша но -

ва ною го с тею на ба га тьох за хо -
дах. Ку ди за про шу ють Вас за -
раз? 

Ме ні бу ло ду же при єм но, ко ли ме -
не за про си ли в КНЕ У. Я зга дую Міс� -
КНЕУ, День На ро джен ня фа ку ль те ту
(ФМЕ іМ — ред.),  ко ли  Дми т ро Гри -
го ро вич Лук’яненко (де кан ФМЕ іМ
— ред.) ска зав де кі ль ка слів з при во -
ду то го, як ми з ним по зна йо ми лись.
Це бу ла ди во ви ж на іс то рі я. Я на віть
па м’я таю, ко ли ми си ді ли в ау ди то -
рії, бу ла пе р ша се сі я. Я при хо джу на
пе р шу ле к цію, ди в люсь, ме не не впі -
з на ють. Впі з нав ли ше один од но гру -
п ник, Ма к сим. Він пі ді йшов і ка же: «Я
по здо ро в ляю!» — «З чим?» — «Ну як
з чим?». Він дав ме ні зро зу мі ти, що

знає, в чо му спра ва. Ре ш ті я ви рі ши -
ла не роз ка зу ва ти. 

Тут при хо дить Дми т ро Гри го ро вич
і го во рить: «Ось ди ви в ся вчо ра
транс ля ці ю. В фі нал ввій ш ли 3 сту -
де н т ки на шо го уні вер си те ту». І да -
вай на зи ва ти іме на. А я ж бу ла но ве -
нь ка, ме не він ще не знав.

Си дя чи, я по ча ла ро зу мі ти, що че -
р во ні ю. Ма к сим йо му, ма буть, під -
мо р гу вав. Дми т ро Гри го ро вич ди ви -
в ся то на ме не, то на ньо го, і ка же: «А
що? Ви та кож бра ли участь?» � «Так,
Дми т ре Гри го ро ви чу, бра ла…» — «І
як?» — «До б ре ви сту пи ла.» — «Я не
зро зу мів… Яке мі с це?». Я пі ді йма -
юсь і ка жу: «Пе р ше…» — «М�да… В
ре а ль но му жит ті Ви ви гля да є те кра -
ще, ніж на ек ра ні…». Я ду же ча с то
зга дую цю си ту а ці ю.

А за раз з’яв ля ють ся про по зи ції ви -
сту па ти пе ред ау ди то рі я ми в уні вер -
си те тах. За про шу ва ли по здо ро ви ти
пер шо ку р с ни ків НПУ ім. Дра го ма но -
ва. Ме ні це ду же по до ба є ть ся. Я від чу -
ваю ене р гію, і те, що я ці ка ва пу б лі ці. 

Ще є про по зи ції що до уча с ті в
ток� шо у. Це для ме не но ве, але по -
ди ви мось, як во но бу де.

У Вас є до свід зйо мок в клі пі,
ре к ла мі, ба га то чи с лен них фо то -
�се сій, по ка зів мод. Що з цьо го

для Вас най ці ка ві ше та най при бу -
т ко ві ше?  

Мо де ль ну ка р’є ру я по ча ла до сить
пі з но. В 19 ро ків. По ча ло ся з де фі ле,
се зо нів мод, по ка зів ко ле к цій.  По тім
пі ш ли фо то �се сії та ін ше. Але, че с но
ка жу чи, це для ме не як хо бі. Я, ма -
буть, в ду ші не мо дель. Це не мо є. І
ко ли пи та ють, що я ро би ла, щоб до -
ся г ти та ко го рі в ня, я не мо жу то ч но
від по ві с ти. Ме ні зда єть ся, що не я
об ра ла цю ка р’є ру, а во на об ра ла
ме не. Цей шлях для ме не був ду же
ле г ким. 

Най при бу т ко ві ши ми за раз є зйо -
м ки в ре к ла мі. 

Але за раз пріо ри те т ним для ме не
є на вчан ня. Зви чай но, я роз ду мую

над тим, яка б ро бо та до по мо г ла б
ме ні ста ти еко но мі ч но ві ль но ю. 

Про що Ви мрі я ли в ди тин с т ві?
Ко ли ме ні бу ло 5 ро ків, я мрі я ла

ста ти лі ка рем, щоб лі ку ва ти сво їх
бли зь ких, ні ко му їх не до ві ря ю чи. А
ко ли по до ро с лі ша ла, і по ба чи ла
при кла ди в ме ди ци ні, то роз ча ру ва -
ла ся.  Я зро зу мі ла, що на пе в но не
змо жу пра цю ва ти з та ки ми лю дь ми,
та й не змо жу са ма ні чо го змі ни ти.  Я
від мо ви ла ся від ці єї мрі ї. 

Рідні ме ні по стій но го во ри ли, що я
маю бу ти мо дел лю. 

По жит тю я йшла пліч�о� пліч з хло -
п ця ми. Па м’я таю  мо мент, ко ли я,
ще ди ти на, стою і ба чу, як од на ді в -
чи н ка го во рить ін шій: «Я к що ти да си
ме ні по ка та ти ся на ве ло си пе ді, я бу -

ду з то бою дру жи ти. Як що ні  — я не
бу ду». Для ме не це бу ло так не зро -
зу мі ло. Во ни для ме не бу ли мов
НЛО. Я вза га лі не ро зу мі ла ді в чат. Я
з ни ми дру жи ла, але ме ні бу ло на
сті ль ки не ці ка во, що я зав жди бу ла в
ото чен ні хло п ців.  

Чи є у Вас ві ль ний час?
Я на ле жу до тих лю дей, які вва жа -

ють, що як що ти за хо чеш знай ти ві -
ль ний час, то обо в’я з ко во знай деш.
У ві ль ні хви ли ни я лю б лю про с то гу -
ля ти ву ли ця ми, лю б лю хо ди ти в Ла в -
ру.  Я ак ти в на лю ди на і за йма ю ся
спо р том. Це не ли ше тре на же р ний
зал і ба сейн, це ба за, яка до зво ляє
три ма ти се бе в то ну сі.  Я люб лю ві -
нд� се р фінг, те ніс, во лей бол, ба с ке т -
бол, всі іг ри з м’я чем. Про фе сій но
за йма ла ся во лей бо лом, тоб то мо ж -
на ска за ти, що я во лей бо лі с т ка. 

Ду же лю б лю ру ко діл ля. Лю б лю ви -
ши ва ти.  На кон курс як на ці о на ль ний
по да ру нок я по ве з ла свою ка р ти ну,
роз мі ра ми десь 50 см на 40. Це бу ли
ви ши ті со ня ш ни ки. Ка р ти на спра ви -
ла там фу рор. Ко ли я пред ста в ля ла її
і го во ри ла, що це моя вла с на ро бо та,
лю дям ду же по до ба лось. Бу ли на віть
ба жа ю чі ку пи ти. Бу ло шко да її від да -
ва ти, адже в ній вкла де но ду шу. Про -
с то так я не ви ши ваю ні ко ли. Ли ше з
на стро єм. За раз я ви ши ваю ка р ти ну
Бо го ма те рі для сво єї ба бу сі. Що пра -
в да, це роз тя г ну ло ся вже на 2 ро ки.
Я лю б лю ма лю ва ти.

Мрію на вчи ти ся ка та ти ся на ли -
жах. В ди тин с т ві я ду же до б ре ка та -
ла ся на скей ті та на ро ли ко вих ко в -
за нах. Зви чай но лю б лю чи та ти. Мій
улю б ле ний ро ман — «Вій на і мир».

Що на што в х ну ло Вас об ра ти
про філь між на ро д но го бі з не су
для дру гої ви щої осві ти?

Осві та зав жди ва ж ли ва. Во на ви -
ді ляє те бе на фо ні за га ль но го по то ку
лю дей. Во на дає ба га то плю сів, ба -
га то чо му на вчає, дає пе в ні умін ня,
ви хо вує осо би с тість, ха ра к тер. Чо му
са ме між на ро д ний бі з нес? Я вва -
жаю, що за раз кра ї ни щіль но спів -
пра цю ють між со бою і від цьо го ні ку -
ди не вте чеш. Ми по стій но ру ха є мо -
ся впе ред,  ми всту па є мо в рі з ні ор -
га ні за ці ї. Зви чай но, ці про це си ме ні
ці ка ві. І са ме ця про фе сія дає ро зу -
мін ня, що, як і чо му від бу ва єть ся, і як
мо ж на до ся г ти тих чи ін ших ре зуль -
та тів. 

Ва ші по ба жан ня для сту де н тів
та ви кла да чів КНЕ У. 

Ба жаю КНЕУ ім. В.Ге ть ма на про -
цві тан ня, най кра щих сту де н тів,  які б
про сла в ля ли йо го. Ве ли че з на по дя -
ка всім ви кла да чам за їх до свід, що
во ни пе ре да ють на м.

Ві р те, мрій те, до ся гай те і лю біть!
Адже спра в ж нє ща с тя, це те, яке
все ре ди ні, в се р ці, ко ли лю ди на
знає, що во на ко ха на, що во на по трі -
б на, і що про неї пік лу ю ть ся.  Са ме з
цьо го ми бе ре мо си ли йти впе ред,
до ся га ти, під ко рю ва ти, ра ду ва ти,
ди ву ва ти. Ба жаю всім та ко го ща с тя!

Ма те рі ал під го ту вав
Ан тон ГУ РІН, 

сту дент II ку р су, ФЕФ.

Одного вересневого дня
Первинна профспілкова
організація студентів та
аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана» отримала
запрошення відвідати
Одеський державний
економічний університет.
Втілення пропозиції в життя
не примусило себе довго
чекати, і вже на наступний
день була сформована
делегація для візиту до
ВНЗ�побратиму. 

От же, 9 ве ре с ня о 08:50 10 проф спі л ко вих
ак ти ві с тів КНЕУ на пе ро ні оде сь ко го за лі -

з ни ч но го во к за лу ра до зу стрі ча ла го ло ва
проф ко му сту де н тів ОДЕУ Юлія Глін сь ка, яка,

вла с не і ста ла іні ці а то ром на ла го -
джен ня мо с тів дру ж би між на ши ми
уні вер си те та ми. Ва р то за зна чи ти, що
да та при їз ду бу ла об ра на не ви па д ко -
во. Са ме в цей день в ОДЕУ від бу ва в -
ся ці ка вий і за хо п лю ю чий за хід для
пер шо ку р с ни ків під на звою «Смо т ри -
ны». То му са ме йо го по ча т ку ми з не -
те р пін ням че ка ли май же увесь день,
але про це тро ш ки пі з ні ше.

Час збіг як на ди во шви д ко, адже нам хо ті -
лось по ба чи ти як мо ж на бі ль ше. Ми і в ОДЕУ
на екс ку р сії по бу ва ли, і по спі л ку ва лись з на -
ши ми ко ле га ми проф спі л ко ви ми ак ти ві с та ми,
і на фо то г ра фу ва ли сь … за хо пи лись так, що на -
віть не по мі ти ли, ко ли по трі б но вже бу ло ви -
ру ша ти до Оде сь ко го ака де мі ч но го те а т ру му -
зи ч ної ко ме дії іме ні М.Водяного, адже «Смо т -
ри ны» про хо ди ли са ме там.

На ші ко ле ги роз по ві ли, що ви ще за зна че -
ний за хід спе ці а ль но був ство ре ний для то го,
щоб по ка за ти пер шо ку р с ни кам увесь тво р чий
по те н ці ал та мо ж ли во с ті для са мо ре а лі за ції в
ОДЕ У. Че с но ка жу чи, та ко го за хо п лю ю чо го,

ці ка во го, яс к ра во го та ма с ш та б но го дій с т ва
ми аж ні як не че ка ли по ба чи ти. Ко жен ви ступ,
ко жен та нець, ко ж на пі с ня бу ли на сті ль ки фе -
є ри ч ни ми, що скла да лось вра жен ня ні би на
сце ні не зви чай ні сту де н ти� еко но мі с ти, а про -
фе сій ні ак то ри, спі ва ки та хо ре о г ра фи. 2 го -
ди ни ча су про ле ті ли як од на мить; хо ті ло ся,
щоб свя то та ла н ту не за кін чу ва лось, адже на -
стрій був на сті ль ки під не се ним та ра ді с ним,
що хо ті ло ся ра зом з уча с ни ка ми на сце ні спі -
ва ти і тан цю ва ти … Тож про до в жен ня за хо ду
від бу ло ся в ні ч но му клу бі «IBIZA», де вже в не -
фо р ма ль ній об ста но в ці ми ве се ло об мі ню ва -
ли ся вра жен ня ми від по ба че но го, зна йо ми -
лись зі  сту де нт сь ким ак ти вом ОДЕ У.

На сту п но го дня нам не хо ті лось по ки да ти
та ке со ня ч не та при ві т не мі с то . . . Па ку ю чи ре чі,
ко жен зга ду вав при єм ні мо ме н ти сво го пе ре -
бу ван ня в Оде сі та не за бу т ні емо ції, які пе ре -
по в ню ва ли се р ця…

Щи ро хо четь ся по дя ку ва ти Юлії Глін сь кій та
всьо му проф ак ти ву ОДЕУ за те п лий при йом,
чу до во про ве де ний час та не аби яку го с тин -
ність!

Че ка є мо на вас в КНЕУ!

Ган на КО В ТУ НЕ Н КО,
го ло ва ко мі сії з пи тань куль ту ри ФЕФ. 

КНЕУ в гостях ОДЕУ
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«Ми с те ць кі ска р би на шо го на ро ду,
які я зі брав

з усі єї Укра ї ни, до по мо жуть вам
по зна йо ми тись

з йо го ми с те ць кою куль ту ро ю. Куль ту ра ця
без ме ж на, ба га та, рі з но ба р в на, роз ма ї та,

ви со ко ми с те ць ка, во ле лю б на… 
Іван Гон чар

Від да ність вла с но му на ро до ві й по кли кан ню
сво го жит тя, ми с те ць кий та лант і про сві ти -

тель сь кий хист Іва на Гон ча ра пе ре тво ри ли йо го
при ва т ний му зей, за сно ва ний на при кі н ці 50�х ро -
ків, у на род ну на пів пі д пі ль ну ін сти ту цію, для ці лої
пле я ди ві до мих ді я чів укра ї н сь кої куль ту ри. З «го -
н ча рі в ні» в су час ну Укра ї ну ви йш ло чи ма ло на у ко -
вців, ми т ців, на ро до зна в ців, спря мо ва них І.М.
Гон ча ром на на род но по е ти ч не ус ві до м лен ня на -
ці о на ль но го ми с те ц т ва. Іг но ру ю чи за іде о ло гі зо -
ва ну тво р чість со ц ре а лі з му, ви сту па ю чи про ти
по лі ти ки дер жа в них му зе їв, що орі є н ту ва ли ся ви -
клю ч но на «ра дян сь ке ми с те ц т во», Іван Гон чар
від шу ко ву вав і збе рі гав ви со ко ху до ж ні ми с те ць кі
тво ри, які бу ли б зни ще ні, ко ли б не по тра пи ли до
йо го ко ле к ції і не від най ш ли в ній своє «дру ге жит -
тя». Жо д на лю ди на, яка хо ча б раз від ві да ла ха ту� -
му зей І. Гон ча ра, не мо г ла за ли ша ти ся бай ду жою
до ве ли чі укра ї н сь кої куль ту ри й до по дви ж ни ць -
кої пра ці са мо го го с по да ря. Це був спра в ж ній учи -
тель, який за ко ро т ку мить спі л ку ван ня міг за кла -
с ти зе р но укра ї н сь ко го ду ху в се р ця від ві ду ва чів.
Гро мад сь кий му зей Іва на Гон ча ра став, по су ті,
«но є вим ко в че гом» укра ї н сь кої куль ту ри XVIII — XX
ст., де збе рі га ли ся не тлін ні ска р би укра ї н сь ко го
на ро ду, де про бу джу ва ла ся й га р ту ва ла ся на ці о -
на ль на сві до мість.

Укра ї н сь ка на ці о на ль на куль ту ра, що впро довж
ба га тьох ві ків на бу ла сві то во го зна чен ня, в си лу
ім пер сь ко го до мі ну ван ня XVIII — XX ст. бу ла зу ми -
с не ні ве льо ва на як ме н шо ва р ті с на. Пе ред укра ї н -
ця ми по ста ли пи тан ня збе ре жен ня на ці о на ль них
свя тинь, від ро джен ня ет ні ч них тра ди цій і вста но в -
лен ня іс то ри ч ної спра ве д ли во с ті. У пе р шій чве р ті
ХІХ ст. в Укра ї ні за по ча т ко ву єть ся ет но гра фі ч не
му зей ни ц т во, яке най по в ні ше фі к су ва ло рі з ні про -
яви тра ди цій но� по бу то вої куль ту ри. У скла д них
умо вах ви да т ни ми ді я ча ми укра ї н сь кої куль ту ри
та на у ки, ме це на та ми та ко ле к ці о не ра ми� фі ла н т -
ро па ми бу ли зі бра ні уні ка ль ні ко ле к ції «ма ло ро -

сій сь ко го» ми с те ц т ва, яке з пли ном ча су пе ре тво -
рю ва ло ся на «вє лі ко ру с коє іс ку с т во». Ва р вар сь -
кий пла гі ат на ці о на ль них цін но с тей, за по ча т ко ва -
ний у до бу Пе т ра І, дій шов апо гею під час вста но -
в лен ня і «трі у м фа ль ної хо ди» ра дян сь кої вла ди.
Не по пра в них зби т ків за вда ла укра ї н сь кій куль ту р -
ній спа д щи ні й ІІ Сві то ва вій на.

У се ре ди ні 60�х ро ків ХХ ст. в Укра ї ні іс ну ва ло
бли зь ко 130 му зе їв, од нак у жо д но му з них тра ди -
цій на куль ту ра укра ї н ців не бу ла пред ста в ле на
об’ єк ти в но й по вно. Дер жа в ні му зеї іг но ру ва ли ці -
лий ряд фе но ме на ль них скла д ни ків укра ї н сь ко го
ми с те ц т ва, зо к ре ма, на род ну іко ну та на род ну ка -
р ти ну, що при зве ло до по яви «бі лих плям» у га лу -
зі на род но го ма ляр с т ва. Зда ва ло ся, що укра ї н сь -
ка на ція зі сво єю ти ся чо лі т ньою іс то ри ко� ку ль ту р -
ною спа д щи ною при ре че на на аси мі ля цію та де -
гра да ці ю. Од нак зно ву з’яв и ли ся по дви ж ни ки, які
під хо пи ли спра ву від ро джен ня й роз ви т ку рі д ної
куль ту ри. І се ред них — Іван Ма ка ро вич Гон чар
(27.01.1911 — 18.06.1993), на род ний ху до ж ник
Укра ї ни, за слу же ний ді яч куль ту ри УРСР, ла у ре ат
Дер жа в ної пре мії ім. Т.Г. Ше в че н ка, спі вза с но -
в ник Укра ї н сь ко го то ва ри с т ва охо ро ни па м’я -
ток іс то рії та куль ту ри та од но го з най бі ль ших у
сві ті му зею на род ної ар хі те к ту ри та по бу ту
Укра ї ни.

Іще юна ком, у по лу м’ї во єн но го ва н да лі з му
він за при ся г ну в ся, що як що ви жи ве, то все
своє по да ль ше жит тя при свя тить збе ре жен ню
й при мно жен ню куль ту р них свя тинь на ці ї. Вже
пі з ні ше він по ста не ше в че н ків сь ким «а по с то -
лом пра в ди» на ни ві укра ї н сь кої куль ту ри. Ма -
ра з мом, мра ко біс сям і зло чи ном пе ред на ро -
дом гні в но на зи вав Іван Гон чар му зей но� фо н -
до ві ув’я з нен ня не оці нен них ска р бів укра ї н сь -
кої куль ту ри ми ну ло го, вва жа ю чи, що «не по ка -
зу ва ти ре чо вої куль ту р ної спа д щи ни сво го на ро ду
— це зна чить від ня ти в ньо го го р дість, сві до мість і
пра во на са мо бу т ність, від так пра во на са мо пі -
знан ня, зло ми ти кри ла для польо ту впе ред».

1993 ро ку Іва на Гон ча ра не ста ло. Од нак йо го
за по ві т на мрія про окре мий му зей із при та ман ни -
ми ли ше йо му за вдан ня ми по ча ла вті лю ва ти ся в
жит тя. У ве ре с ні то го ж ро ку на ос но ві ці єї при ва т -
ної ко ле к ції був за сно ва ний Дер жа в ний му зей Іва -
на Гон ча ра. Вна слі док ба га то рі ч них кло по тань ді -
я чів укра ї н сь кої куль ту ри та за до ру чен ням Пре зи -
де н та Укра ї ни Ле о ні да Кра в чу ка держ ад мі ні с та рі -
ція м. Ки є ва на да ла під при мі щен ня Му зею па м’я -
т ку ар хі те к ту ри XVIII ст. Ви ни к нен ня ще од но го
сто ли ч но го му зею бу ло зу мо в ле не пе ре до в сім
уні ка ль ні с тю бі ль шо с ті екс по на тів ко ле к ції І. Гон -
ча ра і фе но ме на ль ні с тю йо го по ста ті — за три де -
ся ти літ тя сво го іс ну ван ня «не фо р ма ль ний» му зей
Гон ча ра на був ве ли че з но го ав то ри те ту се ред
гро мад сь ко с ті.

2 гру д ня 1999 ро ку був під пи са ний Указ Пре зи -
де н та Укра ї ни про ство рен ня на ос но ві дер жа в но -
го Му зею І.М. Гон ча ра Укра ї н сь ко го центру на род -
ної куль ту ри «Му зей Іва на Гон ча ра». Це роз ши рює
по в но ва жен ня уста но ви, за вдан ня якої є зна ч но
ши р ши ми від за вдань ін ших дер жа в них му зей них
за кла дів: від са мих по ча т ків Му зей Іва на Гон ча ра
пра цює на роз ви ток укра ї н сь кої тра ди цій ної куль -
ту ри.

Сьо го дні УЦНК «Му зей Іва на Гон ча ра» роз бу до -
ву єть ся на но вих за са дах згі д но з прин ци па ми,
за кла де ни ми йо го фу н да то ром. Він по стає не ли -
ше ме мо рі а ль но� ми с те ц т во з на в чим за кла дом
збе рі ган ня, до слі джен ня й по пу ля ри за ції най бі ль -
шої в Укра ї ні при ва т ної ет но гра фі ч ної ко ле к ції, а й
ав то ри те т ним ми с те ць ким центром, де вла ш то -

ву ють ся польо ві фо ль к ло р но� ет но г ра фі ч ні екс пе -
ди ції, на у ко во� пра к ти ч ні кон фе ре н ції, се мі на ри та
ле к то рії, про во дять ся свя т ку ван ня, ви ста в ки, за -
сі дан ня на ро до зна в чо го та ми с те ць ко го клу бів.
Ва ж ли вим ас пе к том по в но цін ної ді я ль но с ті
Центру є йо го спів пра ця з ін ши ми про фі ль ни ми
му зе я ми та уста но ва ми сві ту, ін те г ра ція в су час ні
за га ль но ку ль ту р ні про це си. У цьо му ас пе к ті осо б -
ли вої ва ги на бу ває ви вчен ня та об мін до сві дом
му зеє знав с т ва й сту ді ю ван ня сві то вої куль ту р ної
спа д щи ни, по пу ля ри за ція укра ї н сь кої тра ди цій ної
куль ту ри в Укра ї ні та за її ме жа ми.

У пе р с пе к ти ві Центр має га р мо ній но по єд на ти
на у ко во� те о ре ти ч не му зей ни ц т во з прак ти ч ним
від ро джен ням куль ту р но� ми с те ць ких тра ди цій
на шо го на ро ду. Згі д но зі сво ї ми ста ту т ни ми спря -
му ван ня ми, він має ста ти не ли ше ста ти с ти ч ним
схо ви щем куль ту р но� іс то ри ч них ре а лій Укра ї ни
XVI�XX ст., а й їх ди на мі ч ною мо дел лю. З ці єю ме -
тою у Центрі ство ре ні май с тер� сту дії з на род но го
ми с те ц т ва, ком п’ю те р ний банк ін фо р ма ції про
тра ди цій ну куль ту ру Укра ї ни, ре с та в ра цій ні та ми -

с те ць кі май с те р ні, те атр фо ль к ло ру та на род но го
об ря ду, у яких би по ста вав із не бут тя тво р чий ге -
ній укра ї н сь ко го на ро ду.

Те, що зро бив за своє жит тя Іван Гон чар, мо ж -
на по пра ву на зва ти по дви гом. Йо го до ро бок без
пе ре бі ль шен ня по рі в ню є мо із здо бу т ка ми ці лої
на у ко вої ін сти ту ці ї. Ча сом важ ко ус ві до ми ти, скі -
ль ки мо же зро би ти од на лю ди на, як що во на спра -
в ді лю бить свою Ба ть кі в щи ну, свій на род.

УЦНК «Му зей Іва на Гон ча ра» сьо го дні ще не
має на ле ж но го екс по зи цій но го про с то ру, де б мо -
ж на бу ло по вні ше роз го р ну ти роз ма ї т тя укра ї н сь -
ко го все сві ту, та все ж у ньо му зав жди ве ле лю д но
й за ти ш но: зви тя га од но го Жит тя ві ч но ва бить до -
пи т ли ві ду ші.

Сту де н ти на шо го уні вер си те ту по бу ва ли в Му -
зеї І.М. Гон ча ра. Ось які вра жен ня спра вив Му зей
на мо ло ді ду ші:

«Я хо чу ска за ти, що ко ли за йш ла до Му зею Іва -
на Гон ча ра, то від ра зу зга да ла ба бу си не се ло, а
на ду ші ста ло так те п ло. Пі с ля та кої екс ку р сії я
зро зу мі ла, що наш укра ї н сь кий на род жив, жи ве й
жи ти ме!»

Те тя на Іг на те н ко 
«Му зей Іва на Гон ча ра — це ча рі в на ду ша на шо -

го ве ли ко го укра ї н сь ко го на ро ду. Усе те, що я по -
ба чи ла, в мо їй ду ші збу ди ло по чут тя лю бо ві до
сво го на ро ду, до сво єї Ба ть кі в щи ни. Я ра джу всім
за ві та ти до Му зею і по ба чи ти все на вла с ні очі».

Та ї сія Ле бідь

«І на ре ш ті цей день на став. Ми кро ку є мо гру -
пою шу м ни ми ки їв сь ки ми ву ли ця ми до ку то ч ку
укра ї н сь кої тво р чо с ті. Пе ред на ми по стає ні чим
не при мі т на бу ді в ля, але зо в ні ш нє бу ває ома н ли -
вим. Ха т ній му зей Іва на Гон ча ра був ство ре ний на

ос но ві уні ка ль но го зі бран ня ста ро жи т но с тей
Укра ї ни XVI�XX сто літ тя. Я хо чу ска за ти: «Ко жен,
хто вва жає се бе укра ї н цем, обо в’я з ко во по ви нен
від ві да ти Му зей І.М. Гон ча ра».

Оле к сій По но ма ре н ко
«Му зей Іва на Гон ча ра — це спра в ж ня ска р б ни -

ця на род них зви ча їв, тра ди цій, ві ру вань, пред ме -
тів по бу ту. Ко ж на осві че на лю ди на має не од мін но
по бу ва ти в Му зеї Іва на Гон ча ра, щоб хоч на хви ль -
ку від во лі к тись від бу ден них справ і то р к ну тись
по гля дом тих на род них ка р тин, ви ши вок, по су ду».

Яна Пі вень

«Я ви йш ла з му зею, пе ре по в не на вра жен ня ми та
емо ці я ми. Я вдя ч на Бо го ві та до лі за те, що в Укра -
ї ні бу ли, є та бу дуть спра в ж ні па т рі о ти, які не да дуть
на шій куль ту рі ка ну ти без слі д но у ві ки. Ос но в не, що
я зро зу мі ла пі с ля від ві дин Му зею, — це те, що я
укра ї н ка, і пи ша ю ся цим, і не бу ду на ма га тись ви ї -
ха ти за ко р дон, я хо чу жи ти в Укра ї ні, бо ми не хо -
лоп сь ка, а са мо бу т ня на ція з вла с ною ба га тою
куль ту рою!».

На та лія Але к сій чук

«По хід в му зей до по міг ме ні ді з на ти ся про ви -
зна ч ні па м’я т ки укра ї н сь кої куль ту ри, пло ди пра ці
на род них ми т ців. По бу ва в ши в Му зеї, я отри мав
ве ли че з ну ес те ти ч ну на со ло ду, від чув си лу укра ї -
н сь ко го ми с те ц т ва, знай шов спра в ж ні ми с те ць кі
тво ри, яки ми мо жу пи ша ти ся пе ред будь� яким
іно зе м цем, і бу ти го р дим, що я — укра ї нець».

Ігор Роз квас

«Му зей Іва на Гон ча ра — кра п ли н ка лі ри ч но с ті в
су час ній бу ден но с ті. Не мо ж ли во пе ре да ти від чут -
тя, які до ве ло ся пе ре жи ти в ті не за бу т ні хви ли ни
ус ві до м лен ня не по вто р но с ті, гли бо ко го фі ло соф -
сь ко го ми с лен ня та не ймо ві р ної пра цьо ви то с ті
на шо го на ро ду. За зи р ну в ши в ду шу рі д но го краю,
ро зу мі єш, що ти є не від’ єм ною ча с ти но ю. І хо -
четь ся ви гу к ну ти: «Я — укра ї н ка!».

Ми ро с ла ва Вуй ко

Ма те рі ал під го ту ва ла ви кла дач
кафедри української словесності

Н.С. ПА В ЛОВ СЬ КА. 

ЛІТЕРАТУРНІ РОЗВІДКИ

Творчими стежками Івана Гончара

Ці сло ва ви да т но го гро мад сь ко го і
куль ту р но го ді я ча, ску ль п то ра, жи -

во пи с ця, на ро до зна в ця, ко ле к ці о не ра,
на род но го ху до ж ни ка Укра ї ни, ла у ре а та
Дер жа в ної пре мії Укра ї ни ім. Т.Г. Ше в -
че н ка Іва на Ма ка ро ви ча Гон ча ра ста ли

про ро чи ми для сту де н тів на шо го уні -
вер си те ту й ви кла да чів ка фе д ри укра ї н -
сь кої мо ви та лі те ра ту ри.

Щи ра лю бов до рі д но го краю й на -
род них тра ди цій, ус ві до м лен ня іс то ри ч -
ної до лі Укра ї ни, то н ке від чут тя кра си й
не стри м ний по тяг до ми с те ц т ва і ста ло
при чи ною ство рен ня ма ле нь ко го му зею
ста ро жи т но с тей у п’я то му ко р пу сі на -
шо го уні вер си те ту.

Сту де н ти рі з них фа ку ль те тів по бу ва -
ли в Му зеї Іва на Гон ча ра, що за ли шив у
їх ніх ду шах не за бу т нє вра жен ня. Мо ж -
ли во, са ме то му ви ни к ла ідея ство ри ти в
на шо му уні вер си те ті «не ве ли ч ку за ти ш -

ну сві т ли ну, в якій ми змо же мо від чу ти
за па ш ність і ча рі в ність ста ро да в ньої по -
лян сь кої зе м лі – Ки їв щи ни і Во ли ні, ек -
зо ти ч ної Гу цу ль щи ни і ма льо в ни чої Пол -
та в щи ни, кра си Укра ї ни – По діл ля, ба га -
то ба р в ної Че р ні гі в щи ни. Тут ви від чу є те
дух ко за ць кої во лі, що бу я ла в роз ло гих
сте пах Укра ї ни…».

Від крит тя на шої сві т ли ці від бу ло ся 9
ве ре с ня 2010 ро ку. Ак ти в ну участь в
офо р м лен ні кі м на ти взя ли ви кла да чі ка -
фе д ри укра ї н сь кої мо ви та лі те ра ту ри і
сту де н ти об лі ко во� еко но мі ч но го, фі нан -
со во� еко но мі ч но го, кре ди т но� еко но мі ч -
но го фа ку ль те тів. Во ни зі бра ли екс по на -

ти з рі з них ре гі о нів на шої Укра ї ни: ви ши -
ті ру ш ни ки, сер ве т ки, гле чи ки, пра с ки,
со ро ч ки то що. Офо р м лен ня сві т ли ці
три ває, то му що ці ска р би, які ми збе рі -
га є мо для му зею, не ма ють за ве р шен ня. 

Тож за про шу є мо всіх не бай ду жих до

укра ї н сь ко го ми с те ц т ва від ві да ти на шу
сві т ли цю. Ви отри ма є те ве ли ку на со ло -
ду, тво р че на тхнен ня й бу де те го р ді, що
ви укра ї н ці.

Н.С. Па в лов сь ка,
ви кла дач ка фе д ри укра ї н сь кої

мо ви та лі те ра ту ри.

Ñâ³ òëèöÿ ñòàðîæèòíîñòåé ó ÊÍÅÓ
ПОДІЯ

Усе, що ви побачите в музеї,
хай збудить у вас почуття палкої,
найщирішої любові до поетичної 
душі Матері�України, і хай любов ця
стане могутнім стимулом для її
прекрасного майбутнього та 
буйного розквіту!

Іван ГОНЧАР
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Клод Оскар Мо не на ро ди в ся в Па ри жі 14 лю то го
1840 ро ку. Та лант йо го ви яви в ся ще в ди тя чо му ві ці. У
14 ро ків всту пає в ко ледж в Га в рі. За хо п лю єть ся пор -
т ре та ми� ша р жа ми на ві до мих жи те лів, го ро дя ни охо -
че роз ку по ву ють йо го  ка ри ка ту ри. Ве ли че з ний вплив
на по да ль шу тво р чу до лю  ма ло зна йом с т во в 1856
ро ці з  но р ма нд сь ким ху до ж ни ком Еже ном Бу де ном.
Са ме Бу ден ба га то чо му на вчив в пле не р но му жи во -
пи сі. Пі з ні ше ска же: «По йо го на по ля ган ню я ви рі шив
за йня ти ся жи во пи сом... я зро зу мів своє при зна чен -
ня. Еже ну Бу де ну я зо бо в’я за ний тим, що став ху до ж -
ни ком». К.Мо не мрі яв ви вча ти жи во пис у Па ри жі, але
мі сь ка ра да Га в ра від мо ви ла йо му в на дан ні сти пе н ді -
ї. Йо го ті то нь ка Ма рі� Жан на Ле кадр взя ла ся опла чу -
ва ти  на вчан ня пле мін ни ка, і в 1859 ро ці він по чи нає
від ві ду ва ти Ака де мію Сю ї са в Па ри жі. Зна йо мить ся з
К.Піс са ро, О. Ре ну а ром, А. Си с ле єм, Е. Ма не. 

Слід роз рі з ня ти ху до ж ни ків Мо не і Ма не, хо ча їх
прі зви ща ви го ло шу ють ся май же од на ко во. Еду ард
Ма не, остан ній з ве ли ких кла си ків і пе р ший ху до ж ник
су час но с ті,  від да вав пе ре ва гу над пей за жем пор т ре -
т но му жа н ру, та зго дом та ки при йшов до ім пре сі о ні з -
му. 

У 1861 ро ці Клод Мо не у скла ді пол ку аф ри кан сь ких
стрі ль ців ви ру шає до Ал жи ру, але не вдо в зі за хво рює
ти фом і, не прой шо в ши по в но го (се ми рі ч но го) те р мі -
ну вій сь ко вої слу ж би, по ве р та єть ся до Га в ру. Там
зна йо мить ся з ху до ж ни ком Я. Йо н г ки н дом, про яко го
пі з ні ше пи сав: «Він став мо їм вчи те лем, йо му я зо бо -
в’я за ний ста но в лен ням мо го по гля ду ху до ж ни ка». 

У 1862 ро ці Мо не на вча єть ся в май с те р ні Ш.Глей ра
в Па ри жі. Там же вчать ся А. Си с лей, О. Ре ну ар і Ф.Ба -
зіль. Шарль Глейр на вчає сво їх ви хо ва н ців на при кла -
дах ан ти чно го ми с те ц т ва, а во ни пра г нуть ві ді йти від
ка но нів, хо чуть ма лю ва ти при ро ду з на ту ри. Дві ка р -
ти ни Мо не, на пи са ні в лі сі Фон тен б ло, бу ли при йн я ті
Са ло ном Па ри жа і ви со ко оці не ні кри ти ка ми. Не рі д ко
гро мад сь кість плу тає Мо не і Ма не. Кло да Мо не на ди -
ха ла жи во пи с на ма не ра «о д но фа мі ль ця» і він ви рі шив
на пи са ти свій ва рі ант ска н да ль ної ка р ти ни «О лі м пі я»,
зі сво єю на звою «Сні да нок на тра ві». Ка р ти на  ве ли -
че з них роз мі рів (460х640 см) ви яви ла ся ду же до ро -
гою і ви ста ви ти її в Са ло ні в 1866 ро ці Мо не не всти -
га є. Во на так  не за ве р ше ною і за ли ша єть ся в Ар жа н -
тей лі в ра ху нок опла ти  ху до ж ни ка за жи т ло. Цьо го
ро ку Мо не ви ста в ляє дві ро бо ти — пей заж і пор т рет
Ка міл ли, ві до мий ще як «Жі н ка в зе ле но му плато». По -
зу ва ла для ка р ти ни мо ло да на ту р ни ця Ка міл ла До н -
сьє, во на бу ла йо го ві р ною по дру гою в най ва ж чий пе -
рі од — ро ки не ви знан ня і бі д но с ті. Ба ть ки ху до ж ни ка
бу ли ка те го ри ч но про ти і ро би ли все, щоб їх ній зв’я -
зок роз па в ся. Пі з ні ше Мо не та ки од ру жи в ся з Ка міл -
лою, во на бу ла ма ті р’ю йо го двох си нів, йо го му зою і
улю б ле ною на ту р ни цею, яка по зу ва ла для ба га тьох
ка р тин ху до ж ни ка. 

1867 рік був для ху до ж ни ка не вда лим — жу рі Са ло -
ну не оці ни ло йо го ка р ти ни, ви зна ли їх ду же не зви -
чай ни ми, ава н га р д ни ми. Пе ре ва ж ни ми бу ли ро бо ти
вже ві до мих ху до ж ни ків, що пи шуть у ака де мі ч ній ма -
не рі. Мо не про во дить лі то з ба ть ка ми в Сен� Ад рес сі,
а Ка міл ла, що че ка ла ди тя, бу ла в Па ри жі під опі кою
ба га тих дру зів Ф.Ба зі ля і К.Піс са ро. Пі с ля на ро джен -
ня си на Мо не по ве р та єть ся, фі нан со ві тру д но щі при -
гні чу ють мо ло дих ба ть ків, ху до ж ник у від ча ї. На ща с тя
один га вр сь кий лю би тель ми с те ц т ва ку пує де кі ль ка
ка р тин, що до зво ляє сі м’ї ви ї ха ти до мо ря. У 1869 ро -
ці жу рі Са ло ну знов від ки дає ка р ти ни Мо не. Сі м’я пе -
ре їж джає в Сен� Мі шель, де їх ча с то від ві дує О. Ре ну -
ар. У ли с ті Ба зі лю він пи ше: «Де ко ли у нас не має гро -
шей на обід, але я за до во ле ний, то му, що в то ва ри с т -
ві Мо не пре кра с но пра цю є ть ся». У че р в ні 1870 ро ку
Мо не уза ко нив сто су н ки з Ка міл лою й ви ї хав до Тру ві -
ля. Тут йо го за ста ла фра н ко� пру сь ка вій на. Сі м’я зно -

ву бі ду є. На фро н ті ги не ві р ний друг Фре де рік Ба зіль.
Мо не по ве р та єть ся до Па ри жа че рез Гол лан дію, де
пи ше ба га то пей за жів. У Фран ції не спо ді ва но отри -
мує спа док, за вдя ки яко му сі м’я змо г ла оре н ду ва ти
бу ди но чок у Ар жа н тей лі по бли зу Па ри жа. Мо не, за
при кла дом До бі ньї, ла д нає свою май с те р ню в чо в ні і
по до ро жує по Сє ні до Ру а на. Цей пе рі од жит тя ху до ж -
ни ка став зна мен ним мо ме н том у іс то рії ім пре сі о ні з -
му. В Ру а ні, окрім Кло да Мо не, пра цю ва ли Е. Ма не,
О. Ре ну ар, А. Си с лей та ін ші ху до ж ни ки. Дру зі  ви рі ши -
ли не пред ста в ля ти ка р тин у Са лон, а ор га ні зу ва ти
не за ле ж ну ви ста в ку у ві до мо го фо то гра фа На да ра.
Кри ти ки сприй ня ли цю ви ста в ку во йо в ни чо, ка р тин
бу ло про да но ма ло та і ті  за гріш. Гля да чі не зви к ли
до сіль сь кої те ма ти ки, до яс ної па лі т ри і від су т но с ті
чі т ких ко н ту рів ма лю н ка. Са ме пі с ля ці єї ви ста в ки і
з’яв и в ся кри ти ч ний на рис Луї Ле руа, що на звав «вра -
з ли ви ми»  мо ло дих ху до ж ни ків. Але з’яв и ли ся і при -
хи ль ни ки но во го жа н ру, в то му чи с лі Е. Де га та ін ші.
По сту по во ко ло при хи ль ни ків роз ши рю ва ло ся, збі ль -
шу ва в ся при бу ток від про да жу ка р тин. Ба га тий під -
при ємець Ер нест Ошад за мо в ляє  Мо не чо ти ри по ло -
т на для сво го за м ку в Мо н т же ро ні. При їха в ши об сте -
жу ва ти мі с це за мо в лен ня, Мо не за в’я зує дру ж ні вза є -
ми ни з Алі сою, дру жи ною Оша да.. 

У 1878 ро ці на ро джу єть ся дру гий син Мо не, ху до ж -
ник пи ше пор т рет сво єї дру жи ни і двох си нів. Це був
остан ній пор т рет Ка міл ли, не за ба ром во на по ми рає,
так і не по пра ви в шись від хво ро би пі с ля дру гих по ло -
гів.   На цей час Е. О шад, ря ту ю чись від ба н к рут с т ва,
вже пе ре бра в ся до Па ри жа, а Алі са з ші с ть ма ді ть ми
за ли ша єть ся з Мо не, за мі ни в ши ма тір і йо го двом си -
нам. Їх нє спі ль не жит тя ви кли кає ке п ку ван ня тих, що
ото чу ють. По єд на ти ся за кон ним бра ком во ни змо г ли
ли ше два на д цять ро ків по то му, вже пі с ля сме р ті Оша -
да.  Ве с ною 1882 ро ку Мо не ви ста в ляє 35 сво їх ро біт
на 7�ій ви ста в ці ім пре сі о ні с тів. Ка р ти ни отри му ють
при хи ль ні від гу ки кри ти ків. На сту п ні ви ста в ки під си -

лю ють по пу ля р ність, зро с та ють ці ни на йо го ка р ти ни.
До ху до ж ни ка, на ре ш ті, при хо дять ви знан ня і до ста -
ток. Мо не пи ше се рії ка р тин, при ді ля ю чи осо б ли ву
ува гу осві т ле но с ті пред ме тів в рі з ний час до би, в рі з -
ні по ри ро ку. Він хо че по ка за ти в ка р ти нах хід ча су,
гру сві т ла. Так з’яв и ли ся йо го зна ме ни ті се рії: «Сті ж -
ки», «То по лі», «Со бо ри». 

Мо не зав жди хо тів жи ти в се лі, в ото чен ні при ро ди.
У 1882 ро ці він спо ча т ку оре н дує, а по тім ви ку п ляє бу -
ди нок в Жи ве р ні, пе ред мі с ті в 10 км. від Па ри жа і 4�х
км. від Ве р но на. Пі з ні ше він ку пує при ле г лу бо ло ти с -
ту ді ля н ку зе м лі і пе ре тво рює весь свій ма є ток на
роз кі ш ний сад. Мо не обо ж ню вав кві ти. Скрізь, де він
жив — в Сен� Мі ше лі, Ар жа н тей лі, Бу жі ва лі, він роз би -
вав кра си ві са ди. До вко ла бу ди н ку в Жи ве р ні ви са -
дже ні в’ю н кі тро я н ди, уз довж сте жин — іри си, жо р жи -
ни, пі о ни і хри за н те ми ство рю ють рі з но ко лі р ні пля ми.
Осо б ли во чу до ва ни ж ня ча с ти на са ду — сад во дя них
кві тів. Там про хо ло д но на віть у си ль ну спе ку, оскі ль ки
про ри ті ка на ли, во да спа дає ка с ка да ми, ста вок по -
кри тий ла тат тям. Зго дом бі лі во дя ні лі лії ста нуть зна -
ме ни ти ми за вдя ки йо го ка р ти нам. До вко ла ста в ка
зро с тає пла ку ча ве р ба і ро с ли ни, при ве зе ні з Япо ні ї.
Над рі че ч кою на ви са ють ви то н че ні мі с т ки. Мо не вла -
ш ту вав сад так, щоб він на га ду вав жи ву ка р ти ну, яку

ху до ж ник міг би ма лю ва ти що дня. Він ку пує на сін ня і
роз са ду з рі з них мі с це во с тей і ін ших країн. У ньо го
п’ять са ді в ни ків, але Мо не і сам лю бить по пра цю ва ти
на зе м лі. Не да ре м но йо го на зи ва ють  «са ді в ник із Жи -
ве р ні». У цьо му ма є т ку ху до ж ник з дру гою дру жи ною і
ві сь ма ді ть ми про жи ве до кі н ця жит тя. Тут на пи са ні
ві до мі «І ри си», «Пла ку чі ве р би», «Ла тат тя. Га р мо нія
си ньо го і фі о ле то во го». 

Ста р ша йо го па д че р ка Бланш теж хо че ма лю ва ти, і
Мо не за лу чає її до жи во пи су. У 1897 ро ці Бланш ви хо -
дить за між за си на Мо не Жа на, який ви вчи в ся на хі мі -
ка. Мо ло да сі м’я за ли шає ба ть ків. Пі с ля сме р ті дру -
жи ни Алі си за Мо не з тур бо тою і ува гою пік лу єть ся
не ві с т ка Бланш, що по ве р ну ла ся до ма є т ку пі с ля сме -
р ті Жа на. Мо не пра цює ба га то, на віть пі с ля опе ра цій
по ви да лен ню ка та ра к ти, ли ше те пер за мість бу ден -
но го сві ту, на се ле но го лю дь ми, він зма льо вує та є м -
ни чий світ во ди і ро с лин. Остан ні два ро ки ма лює
улю б ле не бі ле ла тат тя. Вже пі с ля сме р ті «Ла тат тя»
бу ло ви ста в ле не в му зеї Ора н же рі. 

Ни ні ка р ти ни Мо не пред ста в ле ні в ба га тьох му зе ях
сві ту: у Фран ції, Гол лан дії, США. Ве ли ко бри та нії, Ні -
ме ч чи ні, Ро сії, Да ні ї. Швей ца рії, Уго р щи ні. Про та лант
Кло да Мо не ви со ко від зи ва ли ся ба га то ви да т них ці -
ни те лів жи во пи су. Він від крив до ро гу аб с т ра к ці о ні з -
му. У остан ніх ка р ти нах Мо не фо р ми по вні с тю втра ча -
ють ся в буй них ко льо рах, го ри зонт зни кає під на ти с -
ком ко лі р них ефе к тів. Ка р ти ни Мо не від кри ли до ро гу
фо ні з му �(від фр. fauve — ди кий) на пря м ку, що ви рі з -
ня в ся про с то тою форм і пе р с пе к ти ви, яс к ра ви ми фа -
р ба ми чи с тих ко льо рів та екс пре сі о ні з му � (від франц.
expression � ви ра жен ня, ви ра з ність), пред ста в ни ки
яко го про го ло шу ва ли єди ною ре а ль ні с тю ду хо в ний
світ лю ди ни та пра г ну ли йо го ви ра жен ня. 

Пі с ля сме р ті Кло да Мо не йо го мо ло д ший син Мі -
шель по ки дає Жи ве р ні, за ли ши в ши все Бланш і її бра -
то ві Жан� Пь е ру. Оскі ль ки спад ко єм ців во ни не за ли -
ши ли, то, згі д но з їх ньою остан ньою во лею, сам ма є -
ток і на яв ні в ньо му ка р ти ни пе ре йш ли у вла с ність му -
зею Ма р мот тан. Со т ні і ти ся чі ту ри с тів із рі з них кра їн
що рік від ві ду ють Жи ве р ні, щоб бі ль ше ді з на ти ся про
ім пре сі о нізм, про слі ди ти йо го вплив на жи во пис ХХ
сто літ тя і по ми лу ва ти ся без сме р т ни ми по ло т на ми
Кло да Мо не та йо го су час ни ків.

К.О . НЕ НА ХО ВА,
клуб «До ро га ми до пре кра с но го».

ƒÓÓ„‡ÏË
‰Ó ÔÂÍ‡ÒÌÓ„Ó
Газета культурологічного клубу КНЕУ
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«СА ДІ В НИК ІЗ ЖИ ВЕ Р НІ»

15 ли п ня 2010 ро ку на 79 ро ці
тра гі ч но пі шов з жит тя ін же нер
1�ої ка те го рії дру го го від ді лу,
уча с ник бо йо вих дій Ве ли кої Ві т -
чи з ня ної вій ни, «За с лу же ний

пра ців ник уні вер си те ту», на го -
ро дже ний 19 ме да ля ми Ві т чи з ни
Ми хай ло Па на со вич Га в ри люк.
Ве ли ку ча с ти ну сво го жит тя, 26
ка ле н да р них ро ків, М.П. Га в ри -
люк від дав слу ж бі в Ра дян сь кій
ар мії і прой шов шлях від ку р са н -
та учи ли ща до ма йо ра� на ча ль -
ни ка від ді лу рай вій сь к ко ма ту.

Пі с ля зві ль нен ня з ар мії
М.П. Га в ри люк бі ль ше 30 ро ків
пра цю вав в КНЕУ ім. В. Ге ть ма на
на по са дах ін спе к то ра НИ Са, а по -
тім ін же не ра 1�ої ка те го рії дру го го
від ді лу уні вер си те ту (про тя гом 29
ро ків).

Всі спів ро бі т ни ки дру го го
від ді лу і уні вер си те ту, хто спі л -
ку ва в ся з М.П.Га в ри лю ком, па -
м’я та ють йо го як до б ру лю ди ну,
спе ці а лі с та ви со ко го кла су з
по чут тям ви со кої від по ві да ль -
но с ті за до ру че ну спра ву.

Він зав жди брав ак ти в ну
участь у жит ті проф спі л ко вої
ор га ні за ції уні вер си те ту, Ра ді
ве те ра нів вій ни уні вер си те ту і
за слу жив пова гу ко ле к ти ву в
яко му він пра цю вав.

Ве ли ку по ша ну та гли бо кий
сум за ці єю над зви чай ною лю -
ди ною бу дуть но си ти в своє му
се р ці спів ро бі т ни ки Між на ро д -
но го хри с ти ян сь ко го уні вер си -
те ту� Ки їв, які про тя гом ба га -
тьох ро ків ма ли за ща с тя спі л -
ку ва ти ся і пра цю ва ти з ці єю чу -
до вою лю ди но ю. 

Сві т ла па м’ять про М.П.Га в -
ри лю ка на за в ж ди за ли шить ся в
се р цях всіх із ким він пра цю вав
і хто йо го знав.

Дру гий від діл, 
Спів ро бі т ни ки

МХУ� Ки їв,
Ра да ве те ра нів.

ТУГА

Га в ри люк Ми хай ло Па на со вич!

Цього року виповнюється 170 років від дня народження Клода
Моне — французького живописця�пейзажиста, одного з
представників нової для того часу течії в живописі —
імпресіонізму. «Impression» в перекладі з французької —
враження. Цей напрям в мистецтві склався в останній
третині ХІХ�го — початку ХХ�го століття. Він виражав бунт
проти попередніх течій — романтизму і класицизму.  Клод
Моне, Огюст Ренуар, Едгар Дега, Каміль Піссаро, Альфред
Сислей — найбільш яскраві представники імпресіонізму,
боролися проти салонового академізму, що не заохочує роботи
на пленері, на природі. Художники нового напряму прагнули до
оновлення мистецтва. Вони не просто відображали дійсність,
їхній живопис повний емоцій, викликаних пейзажем,
навколишньою реальністю. Прагнучи зберегти «свіжість
першого враження», вони не вдаються до окремих деталей.
Найвищою цінністю вважають світло, його мінливість. Цікаве
походження самої назви. У 1874 р. на виставці в Парижі
експонувалася картина Клода Моне «Враження, схід сонця».
Полотно викликало іронічні зауваження критика Луї Леруа,
який заради жарту назвав художника «вразливим». Так Клод
Моне став родоначальником імпресіонізму. 
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Ві та є мо На дію Ми хай лі в ну
Ли се н ко!

Ша но в на На дія Ми хай лі в на при йміть щи рі ві -
тан ня з на го ди Ва шо го юві лею!

Ваш про фе сі о на лізм, ба га то рі ч на та на по ле г -
ли ва пра ця до зво ли ли зна ч но роз ви ну ти су час ну
на у ку і пе да го гі ч ну прак ти ку, що за без пе чує ви со -
ку по ва гу ко лег. Ми пи ша є мо ся мо ж ли ві с тю пра -
цю ва ти з Ва ми і до ся га ти ра зом про фе сій них здо -

бу т ків. Хай до ля шле Вам до б ро і ща с тя, мі ц -
но го здо ро в’я й до ста т ку, а ві ра, на дія та лю -
бов бу дуть ві р ни ми су пу т ни ка ми на Ва шо му
жит тє во му шля ху. Зи чи мо те п ла і за ти ш ку у
ро ди ні й на дій но го за хи с ту у Ва шій осе лі� фо -
р те ці. Ба жа є мо Вам у май бу т ньо му ще ба га то ро ків, на по в не них ко -
ри с ни ми спра ва ми і зе м ни ми ра до ща ми. 

З по ва гою, ко ле к тив ка фе д ри  об лі ку
під при єм ни ць кої ді я ль но с ті.

У жо в т ні ви по в ню єть ся
30 ро ків, як на ни ві збе ре -
жен ня люд сь ко го здо ро -
в’я пра цює бе зу пин но го -
ло вний лі кар са на то -
р і ю �  п р о  ф і  л а  к  т о  р і ю
КНЕУ На та лія Оле к сі ї в на
Ку че ре н ко! Роль ці єї лю -
ди ни в на шо му сту де нт сь -
ко му су с пі ль с т ві важ ко пе -
ре оці ни ти, адже во на од -

на з тих не ба га тьох, хто з ве ли че з ною від по ві да ль ні -
с тю ро зу міє: здо ро в’я сту де н тів за ле жить від про фе -
сій но с ті, по ря д но с ті і ду ше в ної до б ро ти уч нів Гі п по к -
ра та. Лю дя ність, ду ше в ність та спів пе ре жи ван ня На -
та лії Оле к сі ї в ни що до на ших бу ден них пи тань зна хо -
дять своє ві до бра жен ня у їх опе ра ти в но му ви рі шен ні,
ро зу мін ні ко ж но го — чи то сту де н та, чи то спів ро бі т -

ни ка. Зла го дже ність та ви со кі ре зуль та ти ді я ль но с ті
ко ле к ти ву са на то рію� про фі ла к то рію — ве ли че з на за -
слу га На та лії Оле к сі ї в ни, яка від да єть ся ро бо ті з ра н -
ку до но чі!

Від усьо го се р ця ві та є мо Вас з юві ле єм про фе сій -
ної ді я ль но с ті, ба жа є мо мі ц но го здо ро в’я, ус пі хів,
на сна ги, до ста т ку та га р но го на стро ю.

Хай усе хо ро ше, зроб ле не з ду шею та на тхнен ням,
по ве р та єть ся до Вас сто ри цею! Не хай
ко ж на мить жит тя ра дує сво єю не по -
вто р ні с тю!

Зі свя том Вас! Ща с тя Вам і до б ра! І
не хай кля т ва Гі п по к ра та ні ко ли не бу де
об тя ж ли вим обо в’я з ком, а ли ше при -
єм ною мі сі єю!

З по ва гою, від да ний Вам проф ком
сту де н тів та ас пі ра н тів.

Юві ля ри сер п ня:
Ба зи люк Бо рис Гри го ро вич, до цент ка фе д ри управ лін ня

пе р со на лом та еко но мі ки пра ці;
Бра ж ник Ва силь Па в ло вич, охо ро нець слу ж би охо ро ни;
Ва си ль ко ва Ін на Пе т рі в на, ме то дист ви щої ка те го рії на -

вча ль но� ме то ди ч но го від ді лу;
Ге ра си ме н ко Те тя на Ми ко ла ї в на, при би ра ль ни ця го с -

по дар сь ко го від ді лу ко р пу су №1;
Ге ть ман На дія Ми ко ла ї в на, при би ра ль ни ця го с по дар сь -

ко го від ді лу ко р пу су №1;
Ги дь ко Лю бов Дми т рі в на, при би ра ль ни ця го с по дар сь -

ко го від ді лу ко р пу су №3;
Го ло ва тий Ві к тор Ми хай ло вич, ро бі т ник ви со кої ква лі фі -

ка ції ді ль ни ці по то ч но го ре мо н ту;
Гра ба р чук Га ли на Дми т рі в на, ін же нер� про г рі міст ГЦІС

фі лії №1;
До ма ре н ко Не ля Ми ко ла ї в на, ін же нер 2�ої ка те го рії від -

ді лу ма те рі а ль но� те х ні ч но го за без пе чен ня;
Ко но топ сь ка Оле на Адо ль фі в на, га р де ро б ни ця го с по -

дар сь ко го від ді лу ко р пу су №3;
Ку зь мі на На та лія Оле к са н д рі в на, при би ра ль ни ця го с по -

дар сь ко го від ді лу ко р пу су №5;
Ли се н ко На дія Ми хай лі в на, про фе сор ка фе д ри об лі ку

під при єм ни ць кої ді я ль но с ті;
Лу к’я не н ко Дми т ро Гри го ро вич, де кан ФМЕ іМ;
Лу щий Іван Ві к то ро вич, ро бі т ник ви со кої ква лі фі ка ції

слу ж би го ло вно го ме ха ні ка;
Ло бань Во ло ди мир Іва но вич, слю сар� са н те х нік слу ж би

го ло вно го ме ха ні ка;

Мі рюк Ва ле рій Пе т ро вич, ста р ший ви кла дач ка фе д ри
ре гі о на ль ної еко но мі ки;

Ме ль ни че н ко Сві т ла на Ми ко ла ї в на, при би ра ль ни ця го -
с по дар сь ко го від ді лу ко р пу су №8 бі б лі о те ки;

Ме нь ків сь ка Ра ї са Во ло ди ми рі в на, ста р ший ла бо рант
ка фе д ри іно зе м них мов ФЕФ;

По гор сь ка Лю д ми ла Гри го рі в на, го ло вний бі б лі о те кар
бі б лі о те ки;

Ре дь ка Ві ра Іва ні в на, при би ра ль ни ця го с по дар сь ко го
від ді лу ко р пу су №2;

Ри ба ль че н ко Ка те ри на Ми ко ла ї в на, при би ра ль ни ця го -
с по дар сь ко го від ді лу ко р пу су №8 бі б лі о те ки;

Ру до ме то ва Ва ле н ти на Ми хай лі в на, го ло вний бі б лі о те -
кар бі б лі о те ки;

Ско ре н ко Ма рія Ана то лі ї в на, при би ра ль ни ця ФСК «Е ко -
но міст»;

То до сі є н ко На дія Ми ко ла ї в на, ро бі т ник ви со кої ква лі фі -
ка ції ді ль ни ці по то ч но го ре мо н ту;

Ту р то ва На дія Оле к са н д рі в на, про ві д ний ре да к тор бі б лі -
о те ки;

Ше р гі на Лі дія Ан то ні в на, до цент ка фе д ри еко но мі ки під -
при ємств;

Ще кань На дія Пе т рі в на, аси с тент ка фе д ри ви щої ма те -
ма ти ки ФУ П таМ.

Юві ля ри ве ре с ня:
Акі н ть є ва На та лія  Ан то ні в на, ста р ший ла бо рант ка фе д -

ри фі нан сів;
Ба н щи ков Пе т ро Га в ри ло вич, до цент ка фе д ри стра те гії

під при ємств;

Бе бе ло Сві т ла на Бо ри сі в на, за ві ду ю ча се к то ром від ді лу
ОЗНП на вча ль но го центру;

Бу те н ко На та лія Юрі ї в на, до цент ка фе д ри ме не дж ме н ту;
Га єв сь ка Ок са на Бо ри сі в на, про фе сор ка фе д ри по лі то -

ло гії та со ці о ло гії;
Іва н че н ко Ген на дій Фе до ро вич, до цент ка фе д ри ІСЕ;
Ка та є ва Те тя на Та ра сі в на, ін спе к тор з к.н.п. 1�ої ка те го -

рії Центру ма гі с тер сь кої під го то в ки;
Ко ба Та ма ра Ми хай лі в на, ста р ший ла бо рант ка фе д ри

ци ві ль но го та тру до во го пра ва;
Кон д ра те н ко Ві ра Опа на сі в на, при би ра ль ни ця го с по -

дар сь ко го від ді лу ко р пу су №1;
Ко р чин сь кий Ві к тор Ле о ні до вич, ста р ший ви кла дач ка -

фе д ри фі зи ч но го ви хо ван ня;
Ку х тей Ві ра Іва ні в на, при би ра ль ни ця гу р то жи т ку для

при їж джих;
Ма р ко ва Оле на Во ло ди ми рі в на, ста р ший ви кла дач ка -

фе д ри іно зе м них мов ФМЕ іМ;
Ни ки фо ров Ана то лій Єв ге но вич, до цент ка фе д ри ма к -

ро еко но мі ки;
Пе кур Пе т ро Гри го ро вич, охо ро нець слу ж би охо ро ни;
По лі щук Лю бов Пе т рі в на, при би ра ль ни ця сту д мі с те ч ка

гу р то жи т ку №5;
Са ве нок Оле к сандр Во ло ди ми ро вич, ро бі т ник ви со кої

ква лі фі ка ції слу ж би го ло вно го ме ха ні ка;
Ча д ро н це ва Ла ри са Ми ко ла ї в на, тех нік 1�ої ка те го рії

від ді лу ма те рі а ль но� те х ні ч но го за без пе чен ня;
Чуб Ми хай ло Па в ло вич, до цент ка фе д ри по лі тич ної іс то -

рії;
Шка ра бу ра Ві к тор Яго ро вич, охо ро нець слу ж би охо ро -

ни.

З ювілеєм професійної діяльності

Ви со кі но ти лі т ньо го ві т ру

ВІТАЄМО

(Закінчення. Початок у номері 19—22).

Ро ки жит тя 1837 — 1847 бу ли для ком -
по зи то ра Шо пе на плі д ни ми, са ме в цей
час на пи са на  бі ль шість йо го най кра щих
тво рів. Усі їх умо в но мо ж на по ді ли ти на
дві ча с ти ни:  на пи са ні в мо ло дості, що
ма ють пе ре ва ж но ві р ту о з ний ха ра к тер й
си ль ний на ці о на ль ний від би ток, і ті, що
на пи са ні в Па ри жі — з ні ж ним, по ети ч -
ним за ба р в лен ням. Вза га лі в йо го тво -
рах ча с то зву чить ще м ли вий сум, ту га,
не вта мо ва ні уст ре м лін ня. 

Шо пе на на зи ва ють ве ли ким на ці о на -
ль ним му зи ка н том, хоч він не на ма га в ся
пи са ти са ме поль сь ку му зи ку. Про с то в
йо го му зи ці ви пле с ку ва ло те по ети ч не
по чут тя, що при та ман не йо го на ції, й без
будь� яко го ці ле с п ря мо ва но го на мі ру він
вкла дав у свої тво ри те, що всо тав у
свою плоть і кров з ди тин с т ва.

В 1847 р. ста в ся роз рив із Жорж Санд,
для Шо пе на це стра ш на жит тє ва ка та с т -
ро фа. В остан ні ро ки їх ні від но си ни зна -
ч но по гі р ши ли ся, во ни бу ли ду же рі з ни -
ми. Жорж Санд ро зу мі ла му зи ку, ви зна -
ва ла йо го та лант, а він аб со лю т но не ці -
ка ви в ся лі те ра ту рою, ма ло чи тав, пе ре -
ва ж но поль сь ко ю. Ча с то хво рів, мав не -
ле г кий ха ра к тер, по тре бу вав ба га то ува -

ги й тур бо ти. Ко ли ко хан ня зга с ло, Жорж
Санд від чу ла, що сто ми ла ся від Шо пе на,
у неї з’яв и ли ся ко ха н ці. Шо пен знав про
це, але си ли роз лу чи ти ся не бу ло. Су пе -
ре ч ка між ни ми, що при ве ла до роз ри ву,
від бу ла ся з на сту п но го при во ду: Жорж
Санд по сва ри лась із сво єю до ч кою, яка
не що да в но ви йш ла за між, від мо ви ла їй
від до му й на пи са ла Шо пе ну, щоб і він у
Па ри жі не при ймав її, на що той не по го -
ди в ся.

Роз рив із Жорж Санд над ло мив Шо пе -
на і фі зи ч но, й мо ра ль но. Пра г ну чи змі -
ни ти ото чен ня, він їде до Ло н до на. У Ан г -
лії в ньо го чи ма ло дру зів. По при до б рий
при йом він стра шен но су мує за Па ри -
жем, до то го клі мат ту ман но го Аль бі о ну
згу б но діє на йо го здо ро в’я. Свій остан -
ній кон церт в Ло н до ні, що став і остан нім
у йо го жит ті, дав на під три м ку поль сь ких
емі г ра н тів. Шо пен по чу ва в ся ду же по га -
но, си ли по ки да ли йо го, й кон церт прой -
шов не на ви що му рі в ні. Пі с ля по ве р нен -

ня з Ан г лії хво ро ба за го с т ри ла ся, до фі -
зи ч них стра ж дань до да лись му ки від то -
го, що не мо же пра цю ва ти і ви ни кає по -
в’я за на з цим ма те рі а ль на скру та. В
остан ні дні він так по сла б шав, що не міг
на віть го во ри ти. Пе ред сме р тю Шо пен
ду же змі ни в ся. Цей сла б кий і ка п ри з ний
чо ло вік із ди во ви ж ним спо ко єм і му ж ні с -
тю го ту ва в ся до фі на лу. Ко ли ста ло зо -
всім по га но, по кли кав поль сь ко го аба та
й спо ві да в ся. До гля да ли йо го се с т ра
Лю д ви ка, що при їха ла з Поль щі, й улю б -
ле ний учень А. Гу т ман, що си дів у лі ж ка
вдень і вно чі, до по ма гав при пі д ні ма тись
при за ду сі.

По чу в ши про хво ро бу Шо пе на, Жорж
Санд хо ті ла йо го на ві да ти, але дру зі су -
про ти ви лись цьо му, бо я ли ся, що над мі -
р не хви лю ван ня згу б но впли не на йо го
стан. В ка нун сме р ті хво ро му ні би то ста -
ло ле г ше. В цей день йо го від ві да ла
Дель фі на По то ць ка, що спе ці а ль но при -
їха ла з Ні ц ци. Шо пен був ду же ра дий зу -

стрі чі, по про сив за спі ва ти для ньо го. У
гра фи ні був чу до вий го лос, во на за спі -
ва ла арію Но р ми з од но ймен ної  опе ри
Бел лі ні. 

Вве че рі 16 жо в т ня  по про сив, щоб
про чи та ли від хі д ну, при цьо му ле жав не
ру ха ю чись. Лі ка рі на віть ду ма ли, що
втра тив сві до мість, й ко ли один з них
про го во рив: «Чи стра ж дає Шо пен?..»,
про лу на ла від по відь: «Бі ль ше ніж...» 

«Ма ти, моя бі д на ма ти!..» — це бу ли
остан ні сло ва, о 3�й но чі йо го не ста ло.
Хо ва ли Шо пе на на цви н та рі Пер Ла шез,
не по да лік мо гил Бел лі ні й Ке ру бі ні.
Вдя г ли, як про сив, в кон це р т не вбран -
ня. По хо рон був ду же уро чи с тим. Кра щі
ар ти с ти Па ри жу ви ко ну ва ли Ре к ві єм
йо го улю б ле но го Мо ца р та. Од ну з пар -
тій ви ко ну ва ла По лі на Ві а р до. Про зву -
ча ли й тво ри са мо го Шо пе на, в то му чи -
с лі со на та з ве ли ч ним по хо рон ним ма р -
шем, яку Ан тон  Ру бі н ш тейн на звав вті -
лен ням на ці о на ль ної тра ге дії, а А. Лу на -
чар сь кий на зи вав «Мо н б ла ном му зи ч -
них Альп».

Дру зі зі бра ли гро ші на па м’я т ник,
про ект яко го роз ро би ли під ке рі в ни ц т -
вом Еже на Де ла к ру а. Спе ре ду зо бра же -
на Му за, що пла че, а у ніг її ле жить роз -
би та лі ра.

А се р це Фри де рі ка Шо пе на, як і за по -
ві дав, бу ло до пра в ле не до Ва р ша ви, де
й до сі в со су ді зі спир том збе рі га єть ся в
ко с тьо лі Свя то го Хре с та. І на пис із 6�ї
гла ви Єван ге лія від Ма т вія: «Де скарб
твій, там і се р це тво є».

«Ва р ша в’я нин за по хо джен ням, се р -
цем по ляк, а за та ла н том — гро ма дя нин
Сві ту» — так пи сав про Шо пе на по ет Ци -
п рі ан Но р від. Ще за жит тя тво ри Шо пе на
за во ю ва ли ви знан ня. По ло не зи, ма зу р -
ки, кон це р ти, ва рі а ції, кон це р т ні ро н до
для фо р те пі а но з ор ке с т ром, со на ти, ба -
ла ди, но к тю р ни, Фа н та зія, етю ди, цикл
пре лю дій — в цьо му ці лий світ по чут тів,
уст ре м лінь, пе ре жи вань, по шу ків лю ди -
ни з ге ні а ль ною об да ро ва ні с тю, гі д но го
й ви зна но го си на поль сь ко го на ро ду.
Гли би ну шо пе нів сь кої му зи ки до слі джу -
ють, пра г ну чи ус ві до ми ти фі ло соф сь ку
спря мо ва ність і гу ма ні с ти ч ну на по в не -
ність по чут тів та ін те ле к ту а лізм ав то ра. А
го ло вне, що ця му зи ка жи ве, зву чить,
ди вує й хви лює, ра дує й на ди ха є. Всі
тво ри ком по зи то ра ста ли до ві ч ним сві -
то вим над бан ням.

Л.П.СО КО ЛО ВА,
клуб «До ро га ми до пре кра с но го».

ІСТОРИЧНІ РОЗВІДКИ

2010 — Ð² Ê ØÎ ÏÅ ÍÀ


