
У липні в стінах Київського національного економіч-
ного університету ім. Вадима Гетьмана відбулася
прес�конференція всеукраїнського проекту, в рам-
ках якого коаліція громадських організацій відстежу-
вала перебіг вступної кампанії до вітчизняних вузів.

Подібна акція в історії української освіти у рам-
ках загальнонаціонального проекту проводилася
вперше. КНЕУ одним з перших погодився взяти
участь у моніторингу на прозорість вступного пе-
ріоду.

Корупція в системі вищої школи завжди була предме-
том особливого занепокоєння у суспільстві. Адже йдеть-
ся про чи не найголовніше у житті кожної молодої люди-
ни — доступ до отримання гідної вищої освіти. Згідно з
останніми дослідженнями соціологів, вступити до вузу
лише завдяки своїм знанням було складно. Змінити си-
туацію в цьому секторі остаточно вирішили лише цього
року шляхом зарахування у вищі навчальні заклади за кі-
лькістю балів у сертифікатах, отриманих за результата-
ми незалежного тестування. Чи здатна система незале-
жного тестування суттєво змінити правила гри при всту-
пі до вузів, про це прагнули дізнатися напевно усі заціка-
влені громадяни, серед яких 12 громадських організа-
цій, що об’єдналися в коаліцію для відстеження перебігу
вступної кампанії. Проведення громадського спостереження за роботою
приймальних комісій обраних ВНЗ в 14 регіонах України буде здійснювати-
ся на всіх етапах вступної кампанії (прийом документів, вступні іспити і спів-
бесіди, зарахування вступників та оприлюднення результатів конкурсу).
Об’єктами моніторингу стали ВНЗ III—IV рівня акредитації у Львові, Донець-
ку, Дніпропетровську, Житомирі, Вінниці, Херсоні, Білій Церкві, Кіровограді,
Рівному, Горлівці, Маріуполі, Дрогобичах, Сімферополі, Слов’янську, Бер-

дянську, Черкасах. Усього 31 державний вищий навча-
льний заклад. Широке інформування громадськості про
перебіг кампанії як на всеукраїнському, так і регіональ-
ному рівнях — обов’язкова складова на всіх етапах реа-
лізації проекту.

Що показали перші результати роботи коаліції у ВНЗ і,
зокрема, спостереження за вступною кампанією у Київ-
ському національному економічному університеті пред-
ставників засобів масової комунікації проінформували:

Алла Волошина, координатор загальнонаціонального
проекту,

Ірина Конченкова, керівник проекту зі здійснення мо-
ніторингу вступної кампанії в Київському національному
економічному університеті, Школа Рівних Можливостей,

Анатолій Федорович Павленко, академік, ректор Київ-
ського національного економічного університету ім. Ва-
дима Гетьмана, Олександр Востряков, відповідальний
секретар Приймальної комісії КНЕУ.

В один голос учасники зустрічі зауважили, що особ-
ливі умови прийому до ВНЗ для певних категорій
громадян можуть звести нанівець зусилля держави,
щодо використання незалежного тестування. Варто
говорити про рівні права і рівні можливості для здо-
буття освіти.

Наслідком моніторингу вступної кампанії став ряд розроблених коаліцією
рекомендацій щодо поліпшення процедури вступних кампаній до ВНЗ Укра-
їни, які проводяться за результатами ЗНО. Ці рекомендації будуть предста-
влені керівництву та фахівцям МОНУ, УЦОЯО, адміністраціям ВНЗ й широкій
громадськості.

Цей проект на всеукраїнському рівні реалізовуватиметься з червня
по жовтень 2008 року.
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Актуально

ББББ оооо   рррроооо   тттт ьььь   бббб аааа   зззз аааа   ччччееее   сссс   нннн уууу  вввв сссстттт уууу   пппп  ннннуууу  ккккаааа   мммм  ппппаааа   нннн ііііюююю   ттттрррр ииии  вввв аааа   єєєє

Ша но в ні сту де н ти, на у ко во� пе да го гі ч ні пра ців ни ки,
спів ро бі т ни ки 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! При йміть мої
се р де ч ні при ві тан ня з Днем Знань.

Що ро ку ми від зна ча є мо уро чи с то с тя ми по ча ток но -
во го на вча ль но го ро ку, і що ра зу ця по дія для всіх нас свя т-
ко ва і хви лю ю ча. 1 ве ре с ня на ші ви кла да чі й спів ро бі т ни -
ки при хо дять до уні вер си те ту з но ви ми іде я ми, пла на -
ми, роз ро б ка ми. Сту де н ти роз ра хо ву ють на отри ман ня
но вих, най су ча с ні ших знань. А об’ єд нує всіх нас пра г нен -
ня до вті лен ня на ших най кра щих за ду мів, отри ман ня
но вих пе р с пе к тив у на у ці, ка р’є рі, жит ті. 

1 ве ре с ня — це зна мен на да та в жит ті ко ж ної лю ди ни.
Адже осві та в усі ча си бу ла, є і бу де не ви че р п ним дже ре -
лом ідей, ви на хо дів і до ся г нень, а та кож ге не ра то ром
про гре си в но го роз ви т ку су с пі ль с т ва.

Ус пі ш ний ін но ва цій ний роз ви ток ві т чи з ня ної еко но мі -
ки мо ж ли вий ли ше на ос но ві пе ре тво рен ня ви щої осві ти
в по ту ж ну ру шій ну си лу на ці о на ль но го про гре су шля хом
ефе к ти в но го ви ко ри с тан ня ін те ле к ту а ль но го по те н ці а -
лу на у ко во� пе да го гі ч них ка д рів і за без пе чен ня вза є мо дії
осві т ньої ді я ль но с ті з на у кою та ви ро б ни ц т вом. Са ме

ви щі на вча ль ні за кла ди мо жуть і по ви нні вне с ти свій іс то т ний вне сок у ви рі шен ня цьо го
стра те гі ч но го дер жа в но го за вдан ня.

Окре мо я хо чу зве р ну ти ся до на ших пер шо ку р с ни ків. Я ра дий ві та ти вас, до ро гі дру зі, у
сті нах на шо го уні вер си те ту. Об ра в ши для се бе один з най по ту ж ні ших еко но мі ч них ВНЗ
Укра ї ни — Ки їв сь кий на ці о на ль ний еко но мі ч ний уні вер си тет, ви зро би ли се р йо з ний і від по -
ві да ль ний крок у своє му жит ті. Не обі цяю вам лег ко го на вчан ня, але га ра н тую му д рих ви -
кла да чів та мо ж ли вість здо бу ти су час ну осві ту. Впе в не ний, що ко жен на сту п ний рік бу де
до да ва ти вам впе в не но с ті у пра ви ль но с ті ва шо го ви бо ру. Ус пі хів!

Ре к тор Ана то лій ПА В ЛЕ Н КО.

ЗЗЗЗ  ппппоооо чччч аааа тттт ккккоооомммм  нннноооо ввввоооо ггггоооо   ннннаааа ввввчччч аааа лллл ьььь нннноооо ггггоооо   рррроооо ккккуууу !!!!
Свято
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Офіціоз

На сьо го дні не об хід ність та ва ж -
ли вість ро бо ти з мо лод дю на дер -
жа в но му рі в ні оче ви д на. Як що сі -
м’я і шко ла за кла да ють ос но ви
осо би с то с ті мо ло дої лю ди ни та
фо р му ють сте рео ти пи її по ве ді н ки
в май бу т ньо му, то ос та то ч не ста -
но в лен ня від бу ва єть ся са ме у сту -
де нт сь кі ро ки. Пе ре хід від без ту р -
бо т но го ди тин с т ва до юно с ті й
мо ло дості на віть у ста бі ль них за -
мо ж них кра ї нах не від бу ва єть ся
лег ко і без бо лі с но. Ста но в лен ня
осо би с то с ті, здо бут тя осві ти, про -
фе сій но го та жит тє во го до сві ду,
бо ро ть ба за своє мі с це у су с пі ль -
с т ві – усе це да єть ся ду же не про -
с то. В Укра ї ні, з її не ви зна че ним
май бу т нім, пе р ма не н т ни ми по лі -
тич ни ми кон ф лі к та ми та еко но мі ч -
ни ми не га ра з да ми, – бу ти мо ло -
дим удві чі тя ж че. 

В «епо ху змін» на те ре нах на шої
кра ї ни і ді тям, і ба ть кам до во -
дить ся по стій но при сто со ву ва ти -
ся до шви д кої змі ни пра вил та пе -
ре оці нки цін но с тей у но вих умо -
вах со ці а ль но го жит тя. По лі тич на
й еко но мі ч на не ста бі ль ність у
дер жа ві ось уже по над 16 ро ків
зму шує лю дей ви жи ва ти, вда ва -
ти ся до спо со бу жит тя, який за -
пе ре чує ко ле к ти в ні дії і за охо чує
прин цип «ко жен за се бе». Це, у
свою чер гу, фо р мує у сві до мо с ті
мо ло ді кри те рії ус пі ш но с ті, які
ба га то в чо му за пе ре чу ють мо ра -
ль ні й ду хо в ні цін но с ті стар шо го
по ко лін ня. В та ких умо вах при та -
ман ний будь� яко му су с пі ль с т ву
кон ф лікт по ко лінь на бу ває не
про с то но во го змі с ту, а ча сом не -
се в со бі те н де н ції до не при ми -
рен них кон ф лі к тів та від кри то го
про ти сто ян ня. 

За да ни ми опи ту ван ня мо ло ді,
про ве де но го гро мад сь ки ми ор га -
ні за ці я ми «Аль янс но во го по ко лін -
ня», «Гро мад сь кий ко мі тет на ці о -
на ль ної без пе ки Укра ї ни» та
«Фонд ефе к ти в ної вза є мо дії»,
опри лю д не но го на ве с ні 2007 ро -
ку, сьо го дні для укра ї н сь кої мо ло -
ді най го с т рі шою є про бле ма за ро -
бі т ку гро шей («ду же ча с то» і «ча с -
то» цю те му об го во рю ють 71% ре -
с по н де н тів) та про бле ми, по в’я за -

ні з одя гом, зо в ні ш ні с -
тю та мо дою (від по-
ві д но 67%). 

Усьо го бу ло опи та -
но 3137 юна ків та ді в -
чат ві ком від 14 до 30
ро ків. З них 70% – сту -
де н ти, 16% – уч ні се -
ре д ніх шкіл, 14% – мо -
лодь, за йня та в ма ло -
му та се ре д ньо му бі з -
не сі. Опи ту ван ня про -
во ди ло ся у бе ре з ні
2007 ро ку в Ки є ві, Жи -
то ми рі, Оде сі, Херсо -
ні, Сім фе ро по лі, Ха р -
ко ві,  Че р ні го ві,  у  За -
по рі зь кій, Львів сь кій
та Оде сь кій об ла с тях,
а та кож у Кри му.

Мрі ють про ус піх усі,
але за від су т но с ті
ста р то вих умов для
оде р жан ня хо ро шої
осві ти, ро бо ти, не ка -
жу чи вже про ста р то -
вий ка пі тал чи ви гі д -
ний кре дит для по ча т -
ку вла с но го бі з не су,
мо ло ді лю ди не рі д ко
спо ді ва ють ся на ща с -
ли вий ви па док чи ви -
ко ри с тан ня сво їх при -
ро д них да них, за при -
кла дом ві до мих
спорт сме нів та ар ти с -
тів. 

Що ж до ви бо ру ца -
ри ни про фе сій ної ді я ль но с ті, 32%
опи та них пра г нуть до ся г ти ус пі ху
в бі з не сі, по 14% – на дер жа в ній
слу ж бі та в на у ко вій ро бо ті, 13% –

у гро мад сь ко� по лі ти ч ній ді я ль но с -
ті, 11% – у куль ту рі, ми с те ц т ві чи
шоу� бі з не сі, по 8% – у спо р ті чи в
ін шій сфе рі ді я ль но с ті. 

Щодо пе ре шкод на шля ху до
здій с нен ня сво їх пра г нень, 24%
ре с по н де н тів за зна чи ли, що їм за -
ва жає бу ти ус пі ш ни ми ко рум по ва -
ність вла ди, 21% – укра ї н сь ке
за ко но дав ст во, 19% – су б’єк ти в ні
жит тє ві об ста ви ни, 16% – об’ єк -
ти вні жит тє ві об ста ви ни, 10% –
зне ві ра у май бу т ньо му, 9% – со ці -
а ль не або про фе сій не ото чен ня.

Ви щі на вча ль ні за кла ди за сво їм
ста ту сом зо бо в’я за ні про фе сій но
го ту ва ти не тіль ки ди п ло мо ва них
спе ці а лі с тів, а й ви хо ву ва ти рі з но -
бі ч но роз ви не них гро ма дян. На -
вча ль ні за кла ди ма ють не об хід ну
ін фра стру к ту ру, ор га ні за цій ні та
ка д ро ві ре сур си для ви рі шен ня
цьо го за вдан ня. Згі д но з ви мо га -
ми За ко ну «Про ви щу осві ту» го ло -
в�ною ме тою осві ти та ви хо ван ня
на су час но му ета пі є ство рен ня
умов для роз ви т ку та са мо ре а лі -
за ції ко ж ної осо би с то с ті, які спо ві -
ду ють за га ль но люд сь кі цін но с ті, а
та кож фо р му ють по ко лін ня, зда т -
не на вча тись упро довж жит тя. Ве -
ли ке зна чен ня для ре а лі за ції ці єї
ме ти має роз ви ток сту де нт сь кої
мо ло ді че рез ви хо ван ня ак ти в ної
про фе сій ної та гро мад сь кої по зи -
ції, на вчан ня ос но в ним прин ци -
пам по бу до ви про фе сій ної ка р’є -

ри і на ви ч кам по ве ді н ки у сі м’ї, ко -
ле к ти ві, су с пі ль с т ві, си с те мі со ці -
а ль них від но син. В ор га ні за ції ви -

хо в ної ро бо ти уні вер си тет ке ру -
єть ся Кон сти ту ці єю Укра ї ни, за га -
ль ною де кла ра ці єю прав лю ди ни,
За ко ном Укра ї ни «Про ви щу осві -
ту», Ука зом Пре зи де н та Укра ї ни
«Про за хо ди що до роз ви т ку ду хо -
в но с ті, за хи с ту мо ра лі та фо р му -
ван ня здо ро во го спо со бу жит тя
гро ма дян» від 27.04.1999 р; На ці -
о на ль ною до к т ри ною роз ви т ку
осві ти Укра ї ни y ХХІ сто літ ті. На
ос но ві пе ре лі че них ви ще до ку ме -
н тів роз ро б ле но Кон це п цію ви хо -
в ної ро бо ти в Ки їв сь ко му на ці о на -
ль но му еко но мі ч но му уні вер си те ті
іме ні В. Ге ть ма на. 

Пріо ри те т ним на пря м ом у її ре -
а лі за ції є фо р му ван ня осо би с то с -
ті, яка ус ві до м лює свою при на -
ле ж ність до укра ї н сь ко го на ро ду,
спря мо ва ної на вті лен ня в жит тя
укра ї н сь кої на ці о на ль ної ідеї, ви -
хо ван ня лю ди ни де мо к ра ти ч но го
сві то гля ду, яка по ва жає гро мад -
сь кі пра ва і сво бо ду, тра ди ції на -
ро дів і куль тур сві ту, на ці о на ль -
ний, ре лі гій ний, мо в ний ви бір
ко ж ної лю ди ни.

Як за зна че но в ре ко ме н да ці ях
на ра ди про ре к то рів з ви хо в ної ро -
бо ти ВНЗ ІІІ� ІV рі в нів ак ре ди та ції
(від 10.04.2008): «Май бу т нє Укра ї -
ни за ле жить від змі с ту цін но с тей,

які за кла да ють -
ся у сві то гляд
мо ло дих лю дей
та від то го, якою
мі рою ду хо в ність

стає ос но вою
їх ньо го  жит тя.

З ці єю ме тою
не об хід но під ня -

ти пре стиж ін сти ту ту ку ра тор с т ва
з ви ко ри с тан ням рі з них форм і
ме то дів мо ра ль но го та ма те рі а ль -
но го за охо чен ня їх ньої ді я ль но с ті»

Про ве ден ня ком пле к су ор га ні за -
цій но� ви хо в них за хо дів в уні вер си -
те ті, які спри я ють до ся г нен ню ці єї
ме ти, скла да ють ся з ро бо ти ку ра -
то рів ака де мі ч них груп, на вча ль но� -
ви хо в ної ро бо ти ка федр і фа ку ль те -
тів. Для під ви щен ня ефе к ти в но с ті
вихо в ної ро бо ти, на дан ня ме то ди ч -
ної до по мо ги ку ра то рам в уні вер си -
те ті ство ре но пе в ну ор га ні за цій ну
стру к ту ру, до складу якої входять:

���� про ре к то р з на у ко во� пе да го -
гі ч ної ро бо ти – Обо лен сь ка Т.Є.,
яка здій с нює ке рі в ни ц т во ді я ль -
ні стю сту де нт сь ких са мо вря д них
ор га ні за цій, ін сти ту ту ку ра то рів в
уні вер си те ті;

���� за сту п ник про ре к то ра з ви хо -
в ної ро бо ти – Ба ля гі на І. А. (ця по -
са да вве де на з 01.03.2008);

���� за сту п ни ки де ка нів з ви хо в ної
ро бо ти (на ко ж но му фа ку ль те ті);

���� пси хо ло гі ч на слу ж ба уні вер -
си те ту;

���� сту де нт сь ка со ці а ль на слу ж -
ба;

���� бі б лі о те ка уні вер си те ту та ін.
У 2007�2008 на вча ль но му ро ці

(28 гру д ня 2007 ро ку, 1–3 кві т ня
2008 ро ку) пра цю вав на у ко во� пра -
к ти ч ний се мі нар ку ра то рів, де об -
го во рю ва ли ся ва ж ли ві на пря ми та
про бле ми в на вча ль но� ви хо в ній
ро бо ті та шля хи їх ви рі шен ня. З ку -

ЯЯЯЯкккк іііі   сссс   ннннаааа     ввввииии   ххххоооо   вввв   ннннаааа   рррр оооо   бббб оооо   ттттаааа   уууу   вввв ииии  щщщщ іііійййй  шшшшкккк оооо   лллл іііі   ––––
ззззаааа   ппппоооо   рррруууу   кккк аааа   пппп іііідддд   гггг оооо   ттттоооо   вввв   ккккииии   кккк оооонннн  ккккуууу   рррр еееенннн  ттттоооо   сссспппп   рррроооо   мммм оооо   жжжж  нннноооо   гггг оооо   ффффаааа   хххх іііі   вввв   цццц яяяя ,,,,   

ссссвввв іііі   дддд оооо   ммммоооо   гггг оооо   гггг рррр оооо   ммммаааа   ддддяяяя   ннннииии  ннннаааа ,,,,   цццціііі   кккк аааа   ввввоооо їїїї   ооооссссоооо   бббб ииии  сссс   ттттоооо   сссс   тттт іііі
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ра то ра ми пра цю ва ли про ре к тор
Т. Є. Обо лен сь ка, за сту п ник про -
ре к то ра з вихов ної ро бо ти І.  А. Ба -
ля гі на, ке рі в ник пси хо ло гі ч ної слу ж -
би уні вер си те ту О. С. Бой чук, ке рі -
в ник сту де нт сь кої со ці а ль ної слу ж -
би В. В. Си ро ва т ко, пра ців ни ки бі -
б лі о те ки Н. В. По по ва та Л. М. Бо -
б ро ва. Ку ра то ри ма ли мо ж ли вість
об мі ня ти ся до сві дом, поставити
запи тан ня, які їх хви лю ють, на да ти
свої про по зи ції що до вдо с ко на -
лен ня ро бо ти ін сти ту ту ку ра то рів.
Ці ка ви ми та слу ш ни ми бу ли за ува -
жен ня ку ра то ра ФЕФ, не змін но го
ке рі в ни ка ту ри с ти ч но го клу бу «Скі -
фи» О. В. Сту пак, ку ра то ра ФЕ АПК
про фе со ра В. М. Не ле па. Цей се мі -
нар ви рі ше но зро би ти по стій но ді -
ю чим, адже са ме в та кій ко ле к ти в -
ній спів пра ці, у дис ку сії «на ро джу -
є ть ся» іс ти на. 

Са ме на цьо му се мі на рі бу ло за -
про по но ва но про до в жи ти ро бо ту
ку ра то рів і на 2�му ку р сі в ака демі ч -
них гру пах, оскі ль ки за ли ша єть ся
по тре ба у спі л ку ван ні, під три м ці тих
ос нов єди но го сту де нт сь ко го ко ле к -
ти ву, які тіль ки за кла да ють ся на
пер шо му ку р сі. Про ве де не со ці о ло -
гі ч не опи ту ван ня се ред ви кла да чів і
сту де н тів уні вер си те ту по ка за ло, що
прак ти ч но всі ре с по н де н ти та кож
вва жа ють, що на дру го му ку р сі є на -
га ль ною по тре ба у спів пра ці ака де -
мі ч ної гру пи з ку ра то ром. Крім то го,
як по ка зує до свід ВНЗ в на шій кра ї ні
та за ко р до ном, най більш ефе к ти в -
ним є ін сти тут ку ра то рів ака де мі ч -
них груп на мо ло д ших ку р сах (1�й,

2�ий) і ро бо та ку ра то ра – кон су ль -
та н та ку р су на ста р ших.

У бе ре з ні 2008 ро ку на до по мо гу
ку ра то рам бу ло ви да но «Збі р ку
ме то ди ч них ма те рі а лів з ор га ні за -
ції ви хо в ної ро бо ти в ДВНЗ «КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на», в якій
пред ста в ле но кон це п цію ви хо в ної
ро бо ти се ред сту де н тів уні вер си -
те ту, по ло жен ня про ку ра то ра ака -
де мі ч ної гру пи, за га ль ні ре ко ме н -
да ції до пла ну ван ня та ор га ні за ції
ро бо ти ку ра то ра (на да но зра з ки
до ку ме н тів та ін.). Для ро бо ти ку -
ра то рів з гру па ми 1�го ку р су в на -
вча ль но му ко р пу сі № 5 (вул. Ме ль -
ни ко ва) від кри то центр ви хо в ної
ро бо ти (318 ауд.). Там ку ра то ри
змо жуть по зна йо ми ти сту де н тів з
ін фо р ма ці єю про ро бо ту сту де нт -
сь ких са мо вря д них ор га ні за цій,
клу бів (проф ко му сту де н тів КНЕУ,
сту де нт сь ко го бі з нес� ін ку ба то ра,
ту ри с ти ч но го клу бу «Скі фи», юри -
ди ч ної клі ні ки уні вер си те ту), яка
пред ста в ле на на сте н дах у центрі,
а та кож про ве с ти зу стрі чі, бе сі ди
та ін ші ви хо в ні за хо ди.

Пра ців ни ки бі б лі о те ки уні вер си -
те ту та кож  ак ти в но до по ма га ють
ку ра то рам у ви хо в ній ро бо ті зі сту -
де н та ми. У чи та ль но му за лі для
ви кла да чів під го то в ле на «бі б лі о те -
ч ка ку ра то ра», де пі ді бра на лі те ра -
ту ра з пи тань ви хо в ної ро бо ти, яка
є у фо н дах бі б лі о те ки, а та кож про -
по ну єть ся огляд пе рі оди ч них ви -
дань з цьо го на пря му ро бо ти. Крім
цьо го, бі б лі о те ка ре гу ля р но го тує
ін фо р ма цій ні ма те рі а ли та ви ста в -

ки до від зна чен ня рі з но ма ні т них
іс то ри ч них по дій (на при клад, кни ж-
ко ва ви ста в ка «Жа х ли ві сто рі н ки
Го ло до мо ру», «Не ві до мі сто рі н ки
ви з во ль ної вій ни укра ї н сь ко го на -
ро ду 1848–1854 ро ків»), що мо же
ста ти в на го ді ку ра то рам у про ве -
ден ні ви хо в них за хо дів.

У пе р с пе к ти ві пла ну єть ся за про ва -
джен ня ін но ва цій них ме то дів ви хо в -
ної ро бо ти в на шо му уні вер си те ті, що
до по мо же зро би ти ро бо ту ку ра то рів
зі сту де н та ми ще більш тво р чою та
плі д но ю. Се ред та ких за хо дів:

1. Ви ко ри с тан ня ком п’ю те р -
них тех но ло гій у ви хо в ній ро бо ті.

���� Роз ро б ка веб� сто рі н ки ку ра -
то рів на сай ті уні вер си те ту;

���� Ство рен ня еле к т ро нно го ба н -
ку  ( а р хі ву) ма те рі а лів до ви хо в них
го дин;

���� Роз ро б ка еле к т ро нно го що -
ден ни ка ку ра то ра;

���� Ство рен ня збі р ки еле к т ро нних
пре зе н та цій, при свя че них ді я ль -
но с ті сту де нт сь ких са мо вря д них і
гро мад сь ких ор га ні за цій, уні вер -
си тет сь ких за хо дів з ви хо в ної
ро бо ти.

2. Впро ва джен ня про фе сій -
но� орі є н то ва них тех но ло гій у
ви хо в ну ро бо ту.

Ство рен ня сту де нт сь ких про -
фе сій них аге н цій та клу бів на фа -
ку ль те тах: 

���� Фа ку ль тет управ лін ня пе р со -
на лом та ма р ке ти н гу – ство рен ня
ре к ла м ної аге н ції КНЕУ;

���� Фа ку ль тет ін фо р ма цій них си -
с тем та тех но ло гій – ство рен ня
сту де нт сь ко го клу бу «А Л ГО РИТМ»
(веб� ди зайн, му ль ти ме дія, ін те ле -
к ту а ль ні си с те ми);

���� Фі нан со во� еко но мі ч ний фа -
ку ль тет —  ст во рен ня сту де нт сь -
кої ва лю т ної бі р жі, аге н ції «Ві р ту -
а ль не під при єм с т во», ді я ль ність
сту де нт сь ко го стра хо во го клу бу;

���� Об лі ко во� еко но мі ч ний фа ку ль-
тет� ст во рен ня сту де нт сь кої ау ди -
тор сь ко� ко н са л ти н го вої фі р ми.

Мо де р ні за ція ді я ль но с ті ство -
ре них сту де нт сь ких об’ єд нань:

���� Юри ди ч ної клі ні ки КНЕУ (на
ба зі юри ди ч но го фа ку ль те ту);

���� Бі з нес� ін ку ба то ра КНЕУ (на
ба зі ФЕ А ПК�а та ФЕ таУ);

���� Ба н ків сь ко го клу бу кре ди т -
но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту;

���� Де ба т но го клу бу «То ч ка зо ру»
фа ку ль те ту МЕіМ.

3. Ви ко ри с тан ня ін но ва цій -
них ко му ні ка ти в них тех но ло гій
у ро бо ті ку ра то ра ака де мі ч ної
гру пи.

���� Про ве ден ня тре ні н гів із фо р -
му ван ня фа си лі та цій ної вза є мо дії
в ро бо ті  ку ра то ра (на ба зі пси хо -
ло гі ч ної слу ж би КНЕУ);

���� Ство рен ня «шко ли лі дер с т ва» –
для ро бо ти зі сту де нт сь ким ак ти -
вом на вча ль них груп (на ба зі  со ці -
а ль ної слу ж би КНЕУ);

���� Ре а лі за ція ав то рсь ких тех но ло -
гій на вчан ня, кон ку р си і по стій но
ді ю ча ви ста в ка сту де нт сь ких на вча ль-
них ро біт «Вчи мо ся ці ка во і ефе к -
ти в но» (на ба зі бі б лі о те ки КНЕУ).

Т. Є. Обо лен сь ка, 
про ре к тор з на у ко во� 
пе да го гі ч ної ро бо ти.

І.  А . Ба лЯ гІна, 
за сту п ник про ре к то ра

з ви хо в ної ро бо ти.

Як прой ш ла всту п на ка м па нія
2008 ро ку? Скі ль ки сту де н тів бу ло
за ра хо ва но на пе р ший курс?

Цьо го рі ч на всту п на ка м па нія для КНЕУ
бу ла ус пі ш ною, що під тве р джу єть ся ви -
ко нан ням лі це н зії та дер жа в но го за мо в -
лен ня, а та кож від су т ні с тю спі р них мо ме н -
тів на всіх ета пах ро бо ти при йма ль ної ко -
мі сі ї. Пе ре хід на си с те му при йо му за ре -
зуль та та ми сер ти фі ка тів УЦО ЯО при вніс
як спро щен ня, так і ускла д нен ня в ро бо ту
при йма ль ної ко мі сії, яка без пе ре ч но ста -
ла більш транс пе ре т но ю. Ста ти с ти ч на
ін фо р ма ція про хід по дан ня за яв на
ко ж ний на прям під го то в ки ви сві т лю ва -
лась у ме ре жі Ін тер нет на сто рі н ці
www.vstup.info і що дня оно в лю ва лась.
Про хі д ні ба ли і ва ж ли ва для всту п ни ків ін -

фо р ма ція ви сві т -
лю ва лись на сто-
рі н ці уні вер си те ту
www.kneu.kiev.ua,
що за без пе чу ва ло
ви со ку по ін фо р мо -
ва ність на ших
всту п ни ків і про зо -
рість ро бо ти при -
йма ль ної ко мі сі ї.

На ден ну фо р му
на вчан ня у 2008 ро ці
бу ло за ра хо ва но
3525 осіб.

На за оч ну фо р му
на вчан ня – 486
осіб.

На ве чі р ню фо р -
му на вчан ня – 163
осо би.

Яким був у се -
ре д ньо му по ву -

зу  ко н 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?

Се ре д ньо зва же ний кон курс на на вчан -
ня за дер жа в ним за мо в лен ням у 2008 ро -
ці пе ре ви щив 9 осіб на мі с це, при цьо му
най бі ль ша кі ль кість осіб, що пре те н ду ва -
ла на од не мі с це, ста но ви ла 13,8 за на -
пря мом під го то в ки 6507 – ма р ке тинг.
Кон курс на мі с ця держ за мо в лен ня пе ре -
ви щу вав по зна ч ку 10 за та ки ми на пря ма -
ми під го то в ки: 6505 – уп ра в лін ня пе р со -
на лом та еко но мі ка пра ці, 65081 – ба н ків -
сь ка спра ва, 6402 – пра во та 6504 – еко -
но мі ка під при єм с т ва.

Осо б ли во с ті всту п ної ка м па нії
2008 ро ку.

О с о  б  л и  в о  с  -
тей у цьо го рі ч -
ної ка м па нії ба -
га то, адже во на
є пе ре хі д но ю.
Зо к ре ма, но вим
бу ли і те р мі ни
при йо му до ку -
ме н тів, і пе ре лік
до ку ме н тів, і
ме то ди об ра ху -
ван ня про хі д них
ба лів. Не об хід -
но за зна чи ти,
що про до в жен -
ня те р мі ну при -
йо му до ку ме н -
тів на один ти ж -
день ста ло за -
по ру кою збі ль -
шен ня кі ль ко с ті
при йн я тих за яв
бі ль ше ніж на
25% по рі в нян о
з ми ну ли ми ро ка ми.

Абі ту рі єнт�2008, який він?

До б ре під го то в ле ний, що за сві д чу ють
сер ти фі ка ти УЦО ЯО, а бі ль ше ска за ти ми
змо же мо пі с ля пе р ших мі ся ців на вчан ня
сту де н тів 1�го ку р су.

Чи ви ни ка ли спі р ні мо ме н ти в хо ді
цьо го рі ч ної всту п ної ка м па нії?

Як бу ло за зна че но ра ні ше, спі р них
мо ме н тів у ро бо ті при йма ль ної ко мі сії
цьо го ро ку не бу ло.

Ваші по ба жан ня пер шо ку р с ни кам.

По ба жан ня у цьо му ви па д ку мо же бу ти
од не: на сна ги в на вчан ні та аде к ва т них їй
ре зуль та тів.

ВВВВсссс ттттуууу   пппп   ннннаааа   ккккаааа   мммм   ппппаааа   ннннііііяяяя   ––––  2222 000000008888
На вча ль ні за кла ди що ро ку пе ре жи ва ють над зви чай но від по ві да ль ний пе рі од —

вс ту п ний.
Са ме  цей на пру же ний час стає до ле но с ним для ба га тьох ко ли ш ніх шко ля рів,  які об -

ра ли для се бе 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.
В ці спе ко т ні дні ви рі шу єть ся до ля й са мо го уні вер си те ту, адже се ред усіх ба жа ю чих
всту пи ти до ВНЗ, об ра ти най кра щих — за вдан ня не з ле г ких. Про пе ри пе тії цьо го рі ч но -
го всту п но го пе рі оду з на ми по ді ли в ся Оле к сандр Во с т ря ков, від по ві да ль ний се к ре тар
при йма ль ної ко мі сії КНЕУ.

28.08.08 о 10.00 у Центрі куль ту ри і ми с тецтв по ву ли ці

Де г тя рів сь кій,  49 г відбудуться збо ри тру до во го ко ле к ти -

ву 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.

01.09.08  о 15.00 на ста ді о ні фі з ку ль ту р но� спо р ти в -

но го ком пле к су «Е ко но міст» від бу деть ся уро чи с та по -

свя та у сту де н ти 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.

NEWS про вуз
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І зно ву з по ча т ком на вча ль но го
ро ку, ша но в ні сту де н ти, абі ту рі є н -
ти, ви кла да чі!

Сту де нт сь ке жит тя по ве р та єть ся
до сво го зви чай но го ве се ло го ри т -
му пі с ля лі т ньо го від по чи н ку. З но -
ви ми іде я ми, пла на ми, мрі я ми ми
розпочинаємо по до лан ня ви щої
схо ди н ки олім пу знань.

Ми ну лий рік для фі нан со во� еко -
но мі ч но го фа ку ль те ту був до сить
ус пі ш ним. Ми з го р ді с тю мо же мо
ска за ти, що еко но мі с ти —  спі ва ки,
фо то гра фи, ком по зи то ри, спорт -
сме ни, ак то ри і пре кра с ні на у ко вці.

Щороку до на шої еко но мі ч ної сі -
м’ї долуча єть ся все бі ль ше і бі ль ше
рі з но пла но вих та ла но ви тих сту де н -
тів. Для ко гось це мо ж ли вість по ка -
за ти свої вмін ня, а для ко гось про с -
то за до во лен ня, ре а лі за ція се бе як
ін шої осо би с то с ті.

Ша но в ні пер шо ку р с ни ки! Ми ві -
та є мо Вас із всту пом до уні вер си -
те ту! Ко ж ний рік, ко ж на хви ли на
Ва шо го жит тя є і бу де яс к ра вою,
не по вто р ною і три має в со бі та є м -

ний кви ток у по да ль ше май бу т нє.
Ви по тра пи ли на «фа б ри ку», де
крім осві ти змо же те роз ви ва ти свої
та ла н ти, про с то за йма ти ся улю б -
ле ною спра вою, хо бі.

Ла с ка во про си мо до ша ле но го
уні вер си тет сь ко го жит тя. Пра ця, ба -
жан ня, та лант від кри ває Вам шлях у
май бу т нє. Зви чай но, ми Вам не обі -
ця є мо, що се сії бу дуть «ле г ки ми»,
але до по мо гу і під три м ку ми га ра н -
ту є мо!

Впе ред до зве р шень, ша но в ні
сту де н ти!

Но вих про е к тів, здій с нен ня мрій,
за ду мів з по ва гою ба жає Вам ФЕФ!

Ві к то рія МІЩУК,
сту де н т ка 3 ку р су ФЕФ.

Щи ро дя ку є мо за фо то
сту де н ту 4 ку р су ФЕФ

Дми т ру Сма г ло ву.

Не так да в но ви ус пі ш но ста ли
«пе р шо п ро хо д ця ми» всту п ної ка м -
па нії за ре зуль та та ми  зо в ні ш ньо го
те с ту ван ня та здо бу ли ва ж ли ву у
своє му жит ті пе ре мо гу – ви бо ро ли
пра во отри му ва ти ви щу осві ту за
об ра ним фа хо вим на пря м ком у
най кра що му еко но мі ч но му ву зі
Укра ї ни. За раз ви при єд на ли ся до
ба га то ти ся ч но го ко ле к ти ву 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, бу ти сту де н том яко го не ли ше
пре сти ж но, а й ду же ці ка во. Ви
отри ма є те не об хід ні знан ня та
прак ти ч ні на ви ч ки, по зна йо ми те ся
з най кра щи ми фа хі в ця ми� еко но мі -
с та ми і ви ще раз пе ре ко на є тесь у
пра ви ль но с ті сво го рі шен ня. То му
від іме ні проф спі л ко вої ор га ні за ції
сту де н тів  уні вер си те ту щи ро ві таю
вас із на бут тям ста ту су сту де н та,
ба жаю ус пі хів у на вчан ні, на у ко во� -
тво р чій ро бо ті та про фе сій но го
зро с тан ня у май бу т ньо му.

Бу дь те ак ти в ни ми, до пи т ли ви ми,
не бай ду жи ми сту де н та ми!

Най бли ж чим ча сом усі ви ста не те
чле на ми проф спі л ко вої ор га ні за ції
сту де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на. Але не слід ста -
ви ти ся до цьо го як до про с тої фо р -
ма ль но с ті. Ко ро т ко роз по вім вам
про на шу проф спі л ко ву ор га ні за цію
та про те, чим мо же до по мо г ти.

Пе р вин на проф спі л ко ва ор га ні -
за ція сту де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ є
най бі ль шою гро мад сь кою ор га ні за -
ці єю в уні вер си те ті, яку з 23 кві т ня
2008 ро ку ви зна но ще й ор га ном
сту де нт сь ко го са мо вря ду ван ня в
КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на. Во на
об’ єд нує на гро мад сь ких за са дах
по над 99,8 % сту де н тів та ас пі ра н -
тів, а сам проф ком зна хо дить ся у
го ло вно му ко р пу сі уні вер си те ту
(про сп. Пе ре мо ги, 54/1, каб. 423;
тел. 459�61�97). Го ло вою проф спі л-
ки є Ча ба нюк Оль га Ана то лі ї в на

(про сп. Пе ре мо ги, 54/1, каб. 414а;
тел./факс 459�62�16, моб.
8�097�821�41�50), за сту п ник го ло -
ви проф ко му До б ро воль сь ка Ін на
Ана то лі ї в на (каб. 427, тел.
459�61�44, моб. 8�097�222�09�63),
за сту п ник го ло ви проф ко му та го -
ло ва ко ор ди на цій ної ра ди сту д мі с -
те ч ка Ше н д рик На та лія Сер гі ї в на
(каб. 427, тел. 459�61�44, моб.
8�096�958�41�01).

За ос но в ни ми на пря м ка ми ро бо -
ти проф спі л ко вої ор га ні за ції на да -
ний час фу н к ці о ну ють сім по стій них
ко мі сій проф ко му (ор га ні за цій но� -
фі на н со ва, жи т ло во� по бу то ва,
оздо ро в ча, ко мі сії з пи тань пра це -
вла ш ту ван ня та со ці а ль но� пра во -
во го за хи с ту, спо р ту та куль ту ри).
Окре мо хо четь ся від зна чи ти но во -
вве ден ня у проф спі л ко вій ор га ні за -
ції на шо го уні вер си те ту. Це — по -
ява ко мі сії із зо в ні ш ніх і між на ро д -
них зв’я з ків: спів пра ця з між на ро д -
ни ми мо ло ді ж ни ми ор га ні за ці я ми
та ву за ми. Ця ко мі сія дає мо ж ли -
вість та кож за мо ви ти зі зни ж кою
авіа кви т ки у будь� яку кра ї ну сві ту,
взя ти участь у про гра мі між на ро д -
но го куль ту р но го об мі ну «Work and
Travel». А та кож се к тор мо ні то ри н гу
і со ці о ло гі ч них до слі джень, се к тор
на оч ної агі та ції та опе ра ти в но го ін -
фо р му ван ня, се к тор ін фо р ма цій но -
го ви сві т лен ня вну т рі шньої проф -
спі л ко вої ді я ль но с ті.

З рі ч ним пла ном ро бо ти проф ко -
му, ін фо р ма ці єю про йо го ді я ль -
ність, за хо ди, які про во ди ти муть ся
в уні вер си те ті, про по ря док отри -
ман ня пу ті в ки  чи ма те рі а ль ної до -
по мо ги ви мо же те озна йо ми ти ся на
ін фо р ма цій них сте н дах, роз мі ще -

них бі ля при мі щень сту де нт сь ко го
проф ко му (кімн. 414а, 423, 427 го -
ло вно го ко р пу су) та бі ля ко ж но го
де ка на ту на сте н ді про ф бю ро фа ку -
ль те тів. Та кож до кла д ну ін фо р ма -
цію, ко т ра вас ці ка вить, мо ж на
отри ма ти у го ло ви проф спі л ко во го
бю ро сво го фа ку ль те ту або у спів -
ро бі т ни ків проф ко му.

А те пер де та ль ні ше, чим за йма -
єть ся сту де нт сь ка проф спі л ка.

Го ло вним за вдан ням пе р вин ної
проф спі л ко вої ор га ні за ції є со ці а ль -
ний і пра во вий за хист сту де нт с т ва,
ор га ні за ція йо го оздо ро в лен ня та
са на то р но� ку ро р т но го лі ку ван ня,
змі с то в но го до звіл ля сту де нт сь кої
мо ло ді, спри ян ня у пра це вла ш ту -
ван ні у ві ль ний від за нять час, пред -
ста в лен ня ін те ре сів сту де н тів у Вче -
ній ра ді й ре к то ра ті КНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на та ін. Як член Сту-
де нт сь кої проф спі л ко вої асо ці а ції м.
Ки є ва, пе р вин на проф спі л ко ва ор -
га ні за ція сту де н тів КНЕУ іме ні Ва ди -
ма Ге ть ма на бе ре ак ти в ну участь у
за га ль но де р жа в них, між га лу зе вих
та ре гі о на ль них мо ло ді ж них про гра -
мах: «Мо лодь за май бу т нє Укра ї ни»,
«О з до ро в лен ня сту де н тів», «Сту -
де нт сь ка на у ко ва тво р чість», «Сту -
де нт сь кий гу р то жи ток» та ін .

Со ці а ль ний за хист ма ло за бе з пе -
че них та ін ших со ці а ль но не за хи ще -
них ка те го рій сту де н тів здій с ню єть -
ся шля хом на дан ня од но ра зо вої
ма те рі а ль ної до по мо ги (за на яв но -
с ті під став, під тве р дже них до ку -
ме н та ль но), роз по всю джен ня піль -
го вих сту де нт сь ких про їз них кви т ків
для про їз ду в мі сь ко му па са жир сь -
ко му транс по р ті, офо р м лен ня пільг
сту де н там із чи с ла ді тей� си ріт то -

що. Ко ж но го ро ку, в пе рі од ка ні кул,
ма ло за бе з пе че ним сту де н там і
тим, які від зна чи ли ся у рі з них сфе -
рах гро мад сь ко го жит тя, на да ють ся
оздо ро в чі пу ті в ки: влі т ку – до баз
від по чи н ку на Чо р но мор сь ко му уз -
бе реж жі Оде сь кої об ла с ті, АР Крим,
За ка р пат тя; взи м ку – до гір сь ко ли ж -
них спор ти в но� оз до ро в чих ком -
пле к сів у Ка р па тах.

Сту де н ти, які стра ж да ють на пе в ні
за хво рю ван ня і сто ять на дис па н -
се р но му об лі ку в Ки їв сь кій мі сь кій
сту де нт сь кій клі ні ці, мо жуть один раз
на рік прой ти курс лі ку ван ня в са на -
то рії� про фі ла к то рії уні вер си те ту.

Для сту де н тів, що про жи ва ють у
гу рто жи т ках, у спорт ко м п ле к сі «Е ко -
но міст» ор га ні зо ва ні по за уро ч ні за -
нят тя у ба сей ні та тре на же р но му за лі.

У гу р то жи т ках КНЕУ іме ні Ва ди -
ма Ге ть ма на пра цює жи т ло во� по -
бу то ва ко мі сія проф ко му сту де н -
тів. Во ни здій с ню ють на гляд за
умо ва ми про жи ван ня, ди с ци п лі -
ною, ра зом з ад мі ні с т ра ці єю гу р -
то жи т ку роз по ді ля ють ме б лі та ін -
ший ін ве н тар се ред сту де н тів, що
ме ш ка ють у гу р то жи т ку, роз по -
всю джу ють без ко ш то в ні кви т ки на
рі з но ма ні т ні мі сь кі куль ту р но� ма -
со ві за хо ди для мо ло ді.

Ду маю, вам ці ка во ді з на ти ся, як
в уні вер си те ті ор га ні зо ва не до звіл -
ля сту де н тів. По �пе р ше, у ву зі фу н к-
ці о нує Центр куль ту ри і ми с тецтв,
який пра цює у вза є мо дії з проф спі л-
ко ви ми ор га ні за ці я ми сту де н тів та
спів ро бі т ни ків уні вер си те ту, тво р -
чи ми спі л ка ми, са мо ді я ль ни ми та
про фе сій ни ми тво р чи ми ко ле к ти -
ва ми, ін ши ми ор га ні за ці я ми. По -
�дру ге, проф ком сту де н тів ті с но

спів пра цює з ні ч ним клу бом «Грі н -
віч» (вул. Де г тя рів сь ка,49г), при мі -
щен ня яко го об ла д на не най су ча с -
ні шою зву ко під си лю ю чою та осві т -
лю ва ль ною апа ра ту ро ю. До про ве -
ден ня свя т ко вих ве чо рів уні вер си -
тет за лу чає ві до мих про фе сій них
ди ск� жо ке їв та ве ду чих ди с ко тек. В
уні вер си те ті що рі ч но від бу ва єть ся
кон курс «Кра щий сту дент КНЕ У»,
кон курс кра си «Міс КНЕ У», кон курс
сту де нт сь кої лі те ра ту р ної тво р чо с -
ті, по езії, фе с ти валь тво р чо с ті «Бе -
не фіс уні вер си тет сь кої мо ло ді»
(«БУМ»), дні фа ку ль те тів, зві т ні кон -
це р ти сту де нт сь ких са мо ді я ль них
тво р чих ко ле к ти вів, ви ста ви сту -
де нтсь ко го те а т ру, ху до ж ні ви ста в -
ки то що.

Та кож в уні вер си те ті діють такі
сту де нт сь кі гро мад сь кі ор га ні за -
ції: На у ко ве сту де нт сь ке то ва ри с -
т во, Сту де нт сь кий бі з нес� ін ку ба -
тор та сту де нт сь кий ту ри с ти ч ний
клуб «Скі фи», а та кож клу би за ін -
те ре са ми сту де н тів. Ці ор га ні за ції
пра цю ють у від по ві д но с ті зі сво ї -
ми уста но в чи ми та про гра м ни ми
до ку ме н та ми і про во дять рі з но ма -
ні т ні за хо ди для сту де нт с т ва (ко ж -
на – у сво їй сфе рі ді я ль но с ті), то -
му ви ма є те мо ж ли вість по зна йо -
ми ти ся з їх ро бо тою бли ж че, а за
ба жан ня – до лу чи ти ся до їх ньої ді -
я ль но с ті.

Тож, до ро гі на ші пер шо ку р с ни -
ки, ще раз ві та є мо зі Свя том знань,
і ба жа є мо, щоб во но не об ме жу ва -
ло ся для вас од ним днем, а три ва -
ло впро довж усіх ро ків сту де нт сь -
ко го жит тя, а ми зі сво го бо ку до -
по мо же мо ре а лі зу ва ти ва ші тво р чі
зді б но с ті та по ра ди мо, як про ве с -
ти до звіл ля!

Оль га Ча ба нюк,
го ло ва проф спі л ко во го

ко мі те ту сту де н тів 
та ас пі ра н тів КНЕУ

Знайомство зблизька

ШШШШ аааа   нннн оооо   вввв   нннніііі   ппппеееерррр   шшшш оооо   ккккуууу   рррр   сссс   нннн ииии  ккккииии !!!!   

ЛЛЛЛаааа   сссс   ккккаааа   вввв оооо   ппппрррроооо   сссс ииии   ммммоооо   ннннаааа   ФФФФ ЕЕЕЕ ФФФФ !!!!

15 ли п ня 2008 ро ку від бу ло -
ся по за че р го ве за сі дан ня
проф ко му, на яко му ви рі шу ва -
ли ся на га ль ні пи тан ня. Од ним
із них, на по ряд ку ден но му,
бу ло пи тан ня про за мі щен ня
ва ка н т ної по са ди за сту п ни ка
го ло ви проф ко му  сту де н тів та
ас пі ра н тів уні вер си те ту. 

Тож до зво ль те пред ста ви ти
ча рі в ну ді в чи ну, сту де н т ку 3�го
ку р су фі нан со во� еко но мі ч но го
фа ку ль те ту Ше н д рик На та лію,
яка з не аби якою впе в не ні с тю
та ен ту зі а з мом бу ла об ра на
за сту п ни ком го ло ви проф ко му
КНЕ У.   

– На та лю, ска жи, як ти се бе
по чу ва єш на но вій по са ді?

Че с но ка жу чи, не че ка ла, що
чле ни проф ко му ви су нуть мою ка н-
ди дату ру на го ло су ван ня, яку по -
тім під три ма ють май же од но го ло с -
но. Для ме не це був при єм ний мо -
мент, але водночас я від чу ваю ве -
ли ку від по ві да ль ність не тіль ки пе -
ред ци ми лю дь ми, а й усім уні вер -
си те том.

– А чи не бо ї ш ся ти та кої від по -
ві да ль но с ті, адже це не ле г ка
гро мад сь ка ро бо та?

Зви чай но, де які пе ре жи ван ня в
ду ші є. Але по пра цю ва в ши го ло -
вою про ф бю ро ФЕФ, пе ре йня в ши
ба га то гран ний до свід сво їх по пе -
ре дни ків, ду маю, що у ме не вий де,
адже по вчи ти ся і за пи та ти по ра ди
є в ко го.

– Ска жи, будь ла с ка, за

остан ній рік ти змо г ла до ся г ти
зна ч них ус пі хів у проф спі л ко -
вій ді я ль но с ті, як це то бі вда -
єть ся?

У жит ті най ва ж ли ві ше – по ві ри ти
в се бе, по ста ви ти ме ту і йти до не ї.
Ду же до б ре, що я на вча юсь у та ко -
му уні вер си те ті, де є під три т м ка з
бо ку і сту де н тів, і ад мі ні с т ра ці ї. По -
трі б но про с то вмі ти знай ти під хід
до ко ж ної лю ди ни, з якою ти пра цю -
єш у да ний мо мент, і не бо я ти ся
тру д но щів, які по ста ють на шля ху. 

– На та лю, а чи під ри мує те бе у
та кій не ле г кій спра ві твій фа ку -
ль тет?

Зна є те, са ме за вдя ки йо му я та -
ка, яка є за раз, адже сту де н ти мо го
фа ку ль те ту до ві ри ли ме ні в 2007
ро ці про ф бю ро ФЕФ. За ці лий рік
ро бо ти я по зна йо ми лась з ба га ть -
ма сту де н та ми, де ка на том, спі л ку -
ван ня з яки ми на да ло ме ні без цін -
но го до сві ду. Я їм ду же за вдя чую і
по ста ра юсь не під ве с ти їх!  

– Я впе в не на, фа ку ль тет то -
бою! А те пер ска жи, чи не за ва -
жає та ка ак ти в на гро мад сь ка по -
зи ція на вчан ню?

Спо ча т ку бу ло важ ко, але по тім
при зви ча ї лась до та ко го ри т му. Го -
ло вне – вмі ти пра ви ль но спла ну ва -
ти свій час. Зви чай но, рі д ко ме ні
вда єть ся ро би ти все і зра зу, але я
вчу ся, ор га ні зо вую се бе і вже на -
сту п но го ра зу все ви хо дить зна ч но
кра ще!

– А вза га лі, ким ти се бе ба чиш
у май бу т ньо му? Вважаю, що та -
кий до свід ро бо ти до по мо же
пра цю ва ти там, де мрі єш.

Ду маю, що по трі б но за йма ти ся
тим, що по до ба єть ся най бі ль ше і
при но сить ко ристь ін шим. В уні вер -
си те ті – це гро мад сь ка ді я ль ність, а
да лі . . .  не зна ю. Ко ли здо бу ду ди п -
лом фі нан си с та, то ді вже кон к ре т -
ні ше змо жу ска за ти. З 10 кла су по -
гли б ле но ви вчаю еко но мі ку, це ме -
ні бли зь ке, то му од но зна ч но хо чу
ре а лі зу ва ти се бе у цій сфе рі.

– Чи хо ті ла б ти по ба жа ти
щось сво їм ро ве с ни кам, та ким
же сту де н там, як і ти?

Зви чай но. Не хай мрія ко ж но го
здій с нить ся, бе ріть від жит тя все
по �ма к си му му, тіль ки си ль но му до -
ля під ки дає ви про бу ван ня, які по тім
пе ре ро с туть у гли бо кі жит тє ві знан -
ня та без цін ний до свід. Го ло вне –
ві ра в се бе, і все у Вас вий де! Ві р -
них дру зів, щоб під три му ва ли у
всьо му, та ба га то ща с тя!

Ма р’я на При то люк,
сту де н т ка 2 ку р су  ФЕФ.

У но вий на вча ль ний рік у но во му скла ді!
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День на ро джен ня зав жди свя т ку єть ся з ве -
ли ким роз ма хом, а ко ли це День на ро джен ня
кон ку р су кра си «Міс КНЕ У», та ще й юві лей, то
свя то від рі з ня єть ся осо б ли вим ши ком, гла -
му ром, кре а ти вом... А го ло вне, якою чу до -
вою, про с то ди во ви ж ною ат мо с фе рою спо в -
не не це дій с т во. Та хі ба це кон курс чи зма ган -
ня?... Ні, це спра в ж ній па рад кра си, ве с ни,
дру ж би, не за бу т ніх по чут тів!

22 тра в ня 2008 ро ку Кон це р т ний зал КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на го с тин но від чи нив
две рі кра су ням� фі на лі с т кам, їхнім ша ле ним
убо лі ва ль ни кам, спо н со рам, жу рі, орг ко мі те -
ту, гля да чам. За та му ва в ши по дих, ау ди то рія
на со ло джу ва лась ко ж ною хви ли ною не пе ре -
ве р ше ної шоу� про г ра ми, май с те р но по ста в -
ле ної ху до ж нім ке рі в ни ком Центру куль ту ри і
ми с тецтв КНЕУ Оле гом Во ло ди ми ро ви чем
Ге ра ще н ком. Про фе сі о на лізм уча с ни ків цьо -
го дій с т ва про с то вра жав: хо ре о г ра фі ч ні ком -
по зи ції ба ле ту «Fly», пре кра с ний во кал Алі си
Кре н цив та Ка те ри ни За те ри хи, не пе ре ве р -
ше ний кон фе ранс «Міс КНЕУ�2004» (пер шої
кра су ні, що бу ла удо сто є на но си ти та кий по -
че с ний ти тул) Єв ге нії Ру де н ко та ма ло го гу -
мо ри с та Фі лі па – усе це га р мо ні ч но по єд ну -
ва ло ся з фе шн� де фі ле на ших кон ку р са н ток. А
во ни не на че спра в ж ні мо де лі що ра зу з’яв ля -
ли ся у но вих об ра зах, ко жен з яких мав но т ку
ін ди ві ду а ль но с ті й гли бо ко го ша р му. 

Усі шіст на дцять ді в чат – Оль га Па ля ни ч ко
та Ма рія Во лі на (ФМЕ іМ), Оль га Грень (ФЕ -
АПК), Оль га Фа с то вець та Іри на Вер хо вод
(КЕФ), Ан на До нець та Ан на Ку зь мич (ФЕФ),
Ан на Блі но х ва то ва та Те тя на Ко ва ле н ко (ФУ -
П таМ), Ана с та сія Плі т ні че н ко та Юлія Шо лу -
дь ко (ФЕ таУ), Ка те ри на Тка чо ва та Ан то ні на
Кра в цо ва (ОЕФ), Юлія Кни ж ник та Да р’я Зла -
то гор сь ка (ФІ СіТ), Оле к са н д ра Ан то но ва
(ЮФ) – з гі д ні с тю прой ш ли від бі р ко ві ета пи
та отри ма ли пра во пред ас та в ля ти свої фа ку -
ль те ти у фі на лі. Не ле г ко їм до ве ло ся! По трі б -
но бу ло по ка за ти се бе і в об ра зах спра в ж ніх
бі з нес� ле ді (пе р ше де фі ле в ді ло вих ко с тю -
мах), і пе ре вті ли тись у пля ж них ко ке ток (де -
фі ле в ку па ль ни ках), по ку ш ту ва ти сма ч не нь -
ко го у зва б ли вих ко к тей ль них плат тях, а по -
тім ви ру ши ти на ка з ко вий бал у ча рі в них ве -
чі р ніх су к нях. І, зви чай но, не аби яку ува гу
при ве р нув кон курс та ла н тів, у яко му на ші
кра су не ч ки про яви ли се бе у рі з них ми с те ць -
ких на пря м ках, се ред них: су час на та схі д на
хо ре о г ра фія, гу мо ри с ти ч но� па ро дій ні но ме -
ри, спор ти в но� ба ль ні тан ці, лі ри ч на по езія,
во ка ль но� хо ре о г ра фі ч ні ком по зи ції, по каз
ко ле к ції одя гу вла с но го ди зай ну. З усьо го
ви ще пе ре лі че но го мо ж на зро би ти ви сно вок,
що ви со кий рі вень під го то в ки на ших ді в чат
до дав не ма ло ро бо ти ша но в но му жу рі, до
скла ду яко го ввій ш ли ор га ні за то ри та спо н -
со ри «Міс КНЕУ�2008». Тож да вай те зу пи ни -
мось на них де та ль ні ше: ор га ні за то ра ми

про ве ден ня кон ку р су ось уже
вко т ре ста ли Пе р вин на проф -
спі л ко ва ор га ні за ція сту де н тів
та ас пі ра н тів та Центр куль ту -
ри і ми с тецтв 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, кон курс від бу ва в ся за
спри ян ня го ло ви Ше в че н ків -
сь кої ра йон ної у мі с ті Ки є ві ад -
мі ні с т ра ції –  Ві к то ра Пи ли пи -
ши на, за під три м ки Сту де нт -
сь кої проф спі л ко вої асо ці а ції
мі с та Ки єва, ге не ра ль ни ми
ме діа� па р т не ра ми ста ли жу р -
нал для жі нок «На та ли», який
ще й на дав ви шу ка ні пар фу ми
для пе ре мо ж ни ці кон ку р су,
жу р нал для мо ло ді та сту де -
н�тів «5 ба лів» і рі д на га зе та
«Еко но міст», а та кож Gala�ра -
діо; мо ж ли вість по бу ва ти в ку -
лу а рах мо ди бу ло на да но екс -
клю зи в ною мо де ль ною аге н -
ці єю «KARIN model manage-
ment»; за вдя ки пер шо му укра -
ї н сь ко му го дин ни ко во му за во -
ду «Ки їв сь ка Русь» гру пи ком -
па ній  «EDELWEISS» уча с ни ці
отри ма ли го дин ни ки з екс -
клю зи в ної ди зай нер сь кої ко -
ле к ції жі но чих го дин ни ків зі
швей цар сь ким ме ха ні з мом та
ка мін ням «Сва ров сь ки»; мо д -
ний спо н сор ме ре жа бу ті ків
«О ле ся» лю б’я з но за без пе чи -
ла ко к тей ль ни ми су к ня ми, а

най сти ль ні ша джи н со ва ком па нія «Lee
Cooper» та мере жа кі но те а т рів «Ба те р ф ляй»
на да ли свої фі р мо ві при зи пе ре мо ж ни цям.
Пар т нер про ве ден ня кон ку р су ди с ко� клуб
«Greenwich» при ймав та при го щав го с тей пі с ля
за кін чен ня дій с т ва, і за йо го спри ян ня на «Міс
«Грі н віч» че ка ла про гу ля н ка по ні ч но му Ки є ву
на фі р мо во му ав то мо бі лі ком па нії «Burn», на пій
якої став ене р ге ти ч ним на по єм кон ку р су. 

Ось він, хви лю ю чий мо мент. Уча с ни ці з не -
те р пін ням че ка ли ре зуль та тів кон ку р су, весь
зал спо в ни ла гли бо ка ти ша, ко ли ого ло шу ва -
лись іме на ща с ли виць. 

...І от, жу рі у скла ді Ан же ли Ва си ль ків сь кої
(ди ре к тор екс клю зи в ної мо де ль ної аге н ції
«KARIN model management»), Оле ни Оле к -
са нд рі в ни Єс кі ної (ди ре к тор з ма р ке ти н гу та
між на ро д них зв’я з ків гру пи ком па ній «Е де ль -
вейс»), Те тя ни Іго рі в ни Кре ме ш ної (го ло ва
все ук ра їн сь ко го об’ єд нан ня «На ро д ни ці», де -
пу тат Пе чер сь кої ра йон ної у мі с ті Ки є ві
держадміністрації від бло ку Ли т ви на), Єв ге -
нія Оле к са н д ро ви ча Без ко ро вай но го (ди ре к -
то ра роз ва жа ль но го клу бу «Грі н віч»), Ан то на
Іва но ви ча Три ті ні че н ка (пе ре мо жець між на -
ро д но го кон ку р су з ек зе бішн та су час но го
тан цю, хо ре о г раф� по с та но в ник), Да ни Рос -
ти сла ві в ни Ба біч (ла у ре ат між на ро д них кон -
ку р сів, ма гістр ес т ра ди, ди ре к тор центру
куль ту ри і ми с тецтв, ка н ди дат пе да го гі ч них
на ук), Во ло ди ми ра Во ло ди ми ро ви ча Ку ш ні ра
(ге не ра ль но го ди ре к то ра арт� ко м па нії «Но -
вий вік»), Ва ле н ти на Пе т ро ви ча Че р не нь ко го
(за сту п ни к го ло ви
проф ко му сту де н тів
та ас пі ра н тів) та за -
сту п ни ка го ло ви Ше -
в че н ків сь кої ра йон ної
у мі с ті Ки є ві
держадміністраці ї
ви но сить ви рок!

Го р де пра во но си -
ти по че с ний ти тул
«Міс КНЕУ�2008»
отри ма ла сту де н т ка
1 ку р су фі нан со во� -
еко но мі ч но го фа ку -
ль те ту Ан на До нець.
Пред ста в ни ця фа ку -
ль те ту аг ра р но� про -
ми с ло во го ком пле к -
су сту де н т ка 1 ку р су
Оль га Грень за во ю -
ва ла зван ня «Пе р ша
ві це� міс КНЕУ�2008».
Ан то ні на Кра в цо ва,
сту де н т ка 3 ку р су об -
лі ко во� еко но мі ч но го
фа ку ль те ту, ста ла
«Дру га ві це� міс
КНЕУ�2008». Але на
цьо му но мі на ції не

за кін чи лись. Ві тай те: «Міс гля да ць ких сим па -
тій» – Оль га Па ля ни ч ко (ФМЕ іМ), «Міс «Грі н -
віч» – Ка те ри на Тка чо ва (ОЕФ), «Міс та лант» –
Ан то ні на Кра в цо ва (ОЕФ), «Міс «О ле ся» – Ан -
на Ку зь мич (ФЕФ), «Міс «Ка рін» – Ан на До -
нець (ФЕФ), «Міс «Е де ль вейс» – Ан на Блі но х -
ва то ва (ФУ П таМ).

Зви чай но, ти ту лів на всіх не ви ста чи ло, але
не бу ло об раз, роз ча ру вань, адже ді в ча та по -
�сп ра в ж ньо му здру жи лись, про що за сві д чив
яс к ра вий ве чір у «Greenwich». Cма ч ний по да -
ру нок від мо д но го ди с ко� клу бу (свя т ко вий
торт до п’я ти річ чя кон ку р су) до по в нив со ло д -
кі мо ме н ти то го фейє ри ч но го дня, а за па ль ні
тан ці до да ли чу до во го на строю усім го с тям. 

Отож, під ве де мо під су м ки. П’я тий юві лей -
ний кон курс кра си «Міс КНЕУ�2008» став не -
за бу т нім мо ме н том в іс то рії куль ту р но го жит -
тя уні вер си те ту. Для ко ж ної з уча с ниць він
асо ці ю єть ся ли ше з пре кра с ни ми хви ли на ми
ре пе ти цій, під го то вок, ви сту пів, при єм них
тур бо т. А го ло вне, що го с по ди нею на цьо му
кон ку р сі бу ла дру ж ба, а не кон ку ре н ція чи
зма ган ня.

До на сту п них зу стрі чей на кон ку р сах
кра си!

P.S.: сюр при зом для на ших пе ре мо ж ниць
(міс КНЕУ, пе р ша ві це� міс та дру га ві це� міс
КНЕУ) ста ла мо ж ли вість про ве с ти не за бу т ній
ти ж день на бе ре зі Чо р но го мо ря, у ма льо в ни -
чо му ку то ч ку Кри му – мі с ті Гур зуф, яку їм на -
да ло Го ло вне управ лін ня у спра вах сі м’ї, мо -
ло ді та спо р ту мі с та Ки є ва за спри ян ня Пе р -
вин ної проф спі л ко вої ор га ні за ції сту де н тів та
ас пі ра н тів Ки їв сь кого на ці о на ль но го еко но -
мі чно го уні вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.
Пі с ля від по чи н ку ко ж на із ді в чат ви рі ши ла по -
ді ли тися сво ї ми вра жен ня ми не тіль ки від
кон ку р су, а й від со н ця, мо ря, лі та...

Ан на До нець: «Я в во с то р ге! В во с то р ге от
все го, что со мной про и зо ш ло во вре мя кон -
ку р са, во вре мя от ды ха! Всё, что свя зы ва ло
ме ня с «Мисс КНЭ У», ос та ви ло то ль ко на и -
лу чшие во с по ми на ни я. 

По дго то в ка к кон ку р су бы ла до во ль но же -
с т кая, но оно то го сто и ло. Все ос та лись до во -
ль ны, я – не ис к лю че ни е. С са мо го дет с тва обо -
жаю кон це р ты, кон ку р сы, сце на – это моё, на
ней я чув с т вую се бя по лно с тью уве рен но и ко -
м фо р т но, но не бо ль шая дрожь по те лу все гда
при сут с т ву ет. По бе да на кон ку р се не бы ла за -
да чей, ведь гла в ное – по дде р ж ка из за ла. Ес -
ли я вы хо жу на сце ну, и слы шу, как зал про с то
«взры ва е т ся», вот это для ме ня на сто я щее на -
сла ж де ни е. В тот мо мент мне ни че го бо ль ше
не хо че т ся, а то ль ко да рить лю дям улы б ки, не -
кую ча с ти ч ку се бя, сво их эмо ций и пе ре жи ва -
ний. По бе да!!! Че с т но го во ря, вы и г ры вать не
пы та лась, и бы ла уве рен на, что вы и г ра ет кто� -
ли бо дру гой, по это му, ко г да об ъ я ви ли мой но -
мер, я сна ча ла не по ве ри ла, был шок. 

Огро м ней шее спа си бо ор га ни за то рам это го
кон ку р са… Они нам очень по мо га ли во вре мя
ре пе ти ций, мо ра ль но по дде р жи ва ли. Это
очень по мо га ло, дей с т ви те ль но! Ко г да слы -
шишь ис к рен нее: «Всё бу дет хо ро шо!», ты в это
ве ришь. Так и бы ло! 

Про наш со в ме с т ный от дых я мо гу го во -
рить ча са ми. Это бы ло не ве ро я т но здо ро во!!!

На са мом де ле, я да же по ве рить не мо г ла,
что мы на сто ль ко сдру жи м ся с де во ч ка ми!
Мы все гда бы ли втро ем, все гда и ве з де. Нас
по от де ль но с ти да же не во с п ри ни ма ли. То ня
однажды ре ши ла по спать днем, мы с Олей
по ка хо ди ли за чем� то, не по мню уже, так нас
спра ши ва ли: «Вас двое??? А где тре тья???».
Мы по сто ян но друг дру га по дде р жи ва ли во
все м. В де во ч ках я бы ла уве рен на на все 100,
что они по мо гут, по дс ка жут, по со ве ту ют пра -
ви ль но, ис к рен не и т. д. 

Не да в но об ща лись с де во ч ка ми …и по ня ли,
что нам ну ж но встре ти т ься, по то му что «ба та -
рей ки ра з ря жа ю т ся»... Нам не хва та ет той
эне р гии, ко то рой мы бы ли на сы ще ны во вре -
мя от ды ха, во вре мя на ше го об ще ни я. Не
хва та ет драй ва, всех этих су ма с ше д ших эмо -
ций, бе с ко не ч ных улы бок, той всей ра до с ти!
Это бы ло что� то не и мо ве р ное!! Бо ль шое спа -
си бо, что сде ла ли всё это для нас!!! Пра в да,
от всей ду ши… Спа си бо!!!»

Оль га Грень: «Вра жен ня  від кон ку р су кра -
си «Міс КНЕ У» за ли шать ся на за в ж ди в мо є му
жит ті! Я вдя ч на до лі за те, що во на да ла ме ні
та ку мо ж ли вість. По чи на ю чи з пер шо го дня
ре пе ти цій я отри му ва ла ма су за до во лен ня
від про це су тре ну вань та рі в ня під го то в ки
кон ку р су! Ще ду же вра зи ло ставлення  ор га -
ні за то рів, по ста но в ни ків і са мих уча с ни ків. 

Уся під го то в ка і сам кон курс про хо див у ду -
же дру ж ній атмосфері! Ми всі за цей пе рі од
ду же здру жи ли ся й шко ду ва ли, ко ли все за кін -
чи лося. Спо ча т ку, на від бі р ко во му ета пі, я не
роз гля да ла цей кон курс се р йо з но, але вже на
пе р шій ре пе ти ції фі на лу моя ду м ка змі ни лась.
Уже від чу ва лась від по ві да ль ність не тіль ки за
се бе, а й за весь фа ку ль тет. 

Зві с но, на пру жен ня бу ло на кон ку р сі, але
во но насті ль ки ста ло при єм ним, що я на віть
йо го не по мі ти ла. Як що го во ри ти пря мо, на
пе ре мо гу не спо ді ва лась, бо всі ді в ча та ду -
же га р ні й ці ка ві, ко ж на по �сво є му. Але ре -
зуль та том, зви чай но, за до во ле на. Вдя ч на
своє му де ка на ту ФЕ АПК і гру пі за під три м ку,
бо во на відіграє ду же ва ж ли ву роль, ко ли ви -
хо диш на сце ну. Ме ні бу ло най ва ж че, то му
що ви хо ди ла під пе р шим но ме ром. Та кож
ми з ді в ча та ми вдя ч ні спо н со рам, які нам на -
да ли ба га то при єм них по да ру н ків. І го ло вне
– ве ли ке дя кую проф ко му за цей кон курс і
по до рож у Гур зу ф. Ми з ді в ча та ми про ве ли
не за бу т ній ти ж день від по чи н ку». 

Ан то ні на Кра в цо ва: «Вра жень мо ре!!!
Зна є те, у всіх скла в ся та кий сте рео тип, що
кон ку р си кра си – це су ціль на бо ро ть ба і не -
доб ро со ві с на кон ку ре н ція: під пи лю ван ня під -
бо рів, псу ван ня одя гу, злі роз мо ви. У нас та -
ко го не бу ло! Май же мі сяць ми жи ли дру ж ною
сі м’єю, під три му ва ли од на од ну, ра зом ра ді -
ли та пла ка ли.

По їз д ка в Гур зуф ще раз до ве ла, що го ло -
вне в жит ті – це дру ж ба, вза є мо до по мо га та
ро зу мін ня. Ми на сті ль ки здру жи ли ся, що я
вже не до че ка ю ся, ко ли ми зу стрі не мось
зно ву.

І ме ні хо ті ло ся б від іме ні усіх уча с ниць ви -
сло ви ти сло ва вдя ч но с ті ор га ні за то рам кон -
ку р су, пар т не рам, спо н со рам та всім� всім� -
всім, хто пе ре жи вав з на ми ці не за бу т ні хви -
ли ни!!! ДЯ КУ Є МО!!!

Парад краси

ЮЮЮЮвввв іііі   ллллеееейййй  нннн иииийййй  ккккоооонннн ккккууууррррсссс   ––––   ««««ММММ іііі сссс   ККККННННЕЕЕЕУУУУ ����22220000 0000 8888»»»»

Ві та є мо іме нин ни ків літа! 
Ін ну До б ро воль сь ку – за сту п ни ка го ло ви проф ко му КНЕУ (5 курс, ФЕ АПК)
Ана с та сію Бі лич – го ло ву оздо ро в чої ко мі сії проф ко му КНЕУ (3 курс, ФЕ АПК)
Ві та лія Ко са ре н ка – го ло ву ко мі сії з пи тань спо р ту та ту ри з му проф ко му КНЕУ (2 курс, КЕФ) 
Те тя ну Ку зь ме н ко – го ло ву про ф бю ро ФУ П таМ (5 курс)
Юлію Кли мов сь ку – го ло ву про ф бю ро ФЕ таУ 
Дми т ра Хо да ков сь ко го – за сту п ни ка го ло ви про ф бю ро ЮФ (3 курс)
Єв ге нія Сло бо дя ню ка – за сту п ни ка го ло ви про ф бю ро ОЕФ (2 курс)
Оле га Пи ли п чу ка – го ло ву оздо ро в чої ко мі сії ФЕФ (3 курс)
Ми ро с ла ва Ка то ну – сту де нт сь ко го ке рі в ни ка 3 ку р су ФЕФ
Ан д рія Бе ре го во го – го ло ву ко мі сії з пи тань спо р ту та ту ри з му ФЕФ (2 курс)
Оле к са н д ру Со ва ще н ко – го ло ву ко мі сії з пи тань со ці а ль но го та пра во во го за хи с ту ОЕФ (3 курс)
На та лію Се на тор – го ло ву «Ху до ж ньої сту ді ї» ре да к цій ної ко мі сії ФЕ АПК (3 курс)
Оле ну Бу р лу ць ку – за сту п ни ка го ло ви ко мі сії з пи тань куль ту ри ФЕФ (5 курс)
Сві т ла ну Ле бе дин сь ку – за сту п ни ка го ло ви ко мі сії з пи тань спо р ту та ту ри з му (2 ку р су)

Ві та є мо іме нин ни ків вересня!
Де ни са Су р ко ва – го ло ву оздо ро в чої ко мі сії ЮФ (2 курс)
Лю бо ми ра Бре г ма на – го ло ву жи т ло во� по бу то вої ко мі сії (2 курс)
Ок са ну Сли в ку – сту де нт сь ко го ке рі в ни ка 5 ку р су ФЕФ
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Ві та є мо з ра ді с ним для те бе по-
ча т ком но во го пе рі оду жит тя – до ле -
но с ним сту де нт с т вом!

Ін те н си в ні по шу ки по кли кан ня,
ви бір про фе сії, пе ре хід від кни ж них
ро ма н ти ч них уяв лень до зі тк нен ня з
ре а лі я ми жит тя, про фе сій не са мо -
ви зна чен ня, пра це вла ш ту ван ня, лю -
бов, утво рен ня сі м’ї. Усе це по в’я за -
не з та кою го с т ро тою емо цій них пе -
ре жи вань, з та кою кі ль кі с тю рі шень,
які по трі б но при йн я ти в най ко ро т -
ший те р мін і які зна ч ною мі рою ви -
зна ча ють до лю лю ди ни, що в ін ші
жит тє ві ци к ли, ймо ві р но, вже ні ко ли
не по вто ря ть ся.

Бу р х ли вість юна ць ко го ві ку ви ра -
жа єть ся у най ви щій ін те н си в но с ті
ста но в лен ня осо би с то с ті. Від чут тя
ру ху, ра дість сприй ман ня но во го,
ба жан ня ви про бу ва ти свої мо ж ли во -
с ті, та ка бли зь кість спра в ж ньої до -
ро с ло с ті: за га лом, жит тя на по вні
гру ди, на всі 110%!

Так, на пе в но, від чу ває се бе май же
ко ж ний, хто впе р ше пе ре сту пив по -
ріг уні вер си те ту і по ду м ки про мо в -
ляє: «Я – сту дент. На ре ш ті!» А ще до
цьо го мо же до да ти ся від чут тя сво -
бо ди, без ме ж ної – від учи те лів, які
ту р бу ва ли ся про ко ж ну оці н ку, від
ба ть ків, яких ту р бує вза га лі все, і по -
ряд з яки ми не мо ж ли во се бе від чу ти
до ро с лим і са мо стій ним.

Отож, у сті нах уні вер си те ту має
від бу ва ти ся се р йо з на на пру же на
пра ця, ре зуль та том якої є спра в -
джен ня мрії ста ти Про фе сі о на лом, а
жит тя в гу р то жи т ку га ра н тує без ліч
ва ж ли вих і дрі б них ви про бо ву вань,
про які за раз ма є те ли ше при бли з не
уяв лен ня. Та ще й Ки їв – спра в ж ня
сту де нт сь ка сто ли ця! А в ці ло му,
весь пе р ший курс уні вер си те ту пе -
ре по в не ний ей фо рі єю – усмі х не ні
об лич чя, га мір в ау ди то рі ях і, осо б -
ли во, на пе ре рвах, під не се ність у ін -
то на ці ях і ру хах пер шо ку р с ни ків.

Що ж да лі?

З а  д о  в о  л е н  н я
від  до ся г нен ня
ва ж ли вої ме ти
обу мо в лює три ва -
лість ей фо ри ч но го
ста ну про тя гом
пе р ших двох -
�трьох мі ся ців. Рі -
д ко бі ль ше, бо не -
вдо в зі пі с ля всту -

пу зна ч на кі ль кість пер шо ку р с ни ків
по чи нає від чу ва ти пе в ні ди с ко м фо р т -
ні пе ре жи ван ня, ос но в ною при чи -
ною яких є тру д но щі, що ви ни ка ють
під час на вчан ня. Цей пе рі од три ває,
як пра ви ло, про тя гом усьо го пер шо -
го ро ку на вчан ня і для аб со лю т ної бі -
ль шо с ті сту де н тів за ве р шу єть ся,
зда ва ло ся б, ці л ком ус пі ш но – ди с -
ко м фо р т ні де за да п та цій ні ста ни ми -
на ють і сту де н ти по чи на ють вчи ти ся
бі льш� менш ста бі ль но. Ви ня ток ста -
но в лять ли ше окре мі осо би, які так і
не мо жуть ада п ту ва ти ся. Вва жа єть -
ся, що са ме во ни по тре бу ють до по -
мо ги, мо ж ли во – втру чан ня пси хо -
ло гів.

Пе р ша гру па тру д но щів сто су єть -
ся бі ль шо с ті сту де н тів. Ма єть ся на
ува зі від су т ність у пер шо ку р с ни ків
ба га тьох спе ці а ль них ор га ні за цій -
но� на в ча ль них на ви чок, не об хід них
у ву зів сь ко му на вчан ні: швид ко го
кон с пе к ту ван ня ле к цій та
опрацювання пер шо дже рел, ко ри с -
ту ван ня бі б лі о те кою та су час ни ми
еле к т ро нни ми за со ба ми то що. До
ці єї ж гру пи слід від не с ти від су т ність
аде к ва т них ко му ні ка ти в них на ви чок,
перш за все, го то в но с ті до осо б ли -
во с тей спі л ку ван ня сту де н тів з ви -
кла да ча ми. Ві до мо, що цей про цес
ду же від рі з ня єть ся від вза є мо дії зі
шкі ль ни ми вчи те ля ми, а спро би сту -
де н тів «пе ре не с ти» шкі ль ний стиль у
ву зів сь ке жит тя, як пра ви ло, є не -
ефе к ти в ни ми і до сить кон ф лі к т ни -
ми.

Озна че ні про бле ми зо всім не спо -
сте рі га ють ся у сту де н тів – ви пу с к ни -
ків під го то в чих ку р сів, а та кож лі це їв і
гі м на зій, які рік, два чи три ро ки на -
вча ють ся прак ти ч но в умо вах ви щої
шко ли: ті са мі ви кла да чі, ті са мі ме -
то ди ч ні схе ми, од на ко ва си с те ма ви -
мог, єди на ор га ні за ція на вча ль но го
про це су, на ре ш ті, ва ж ли вим є й те,
що все від бу ва єть ся у сті нах ви що го
на вча ль но го за кла ду, от же, й еко ло -

гі ч ні умо ви є не змін ни ми. Ви пу с к ни -
ки цих ку р сів чи по ді б них за кла дів,
які роз по чи на ють вчи ти ся в да но му
ву зі, не ма ють так зва но го ада п та цій -
но го пе рі оду, а їх нє на вчан ня пе ре -
ва ж но є ста бі ль но ус пі ш ним.

Слід за зна чи ти, що в ці ло му ці
про бле ми до сить лег ко ко ри гу ють -
ся, вмін ня й на ви ч ки ду же шви д ко
на бу ва ють ся, але, як не ди в но, ча с то
ці тру д но щі збе рі га ють ся три ва лий
час і се р йо з но впли ва ють на ус пі ш -
ність на вчан ня.

На сту п на гру па про блем сто су -
єть ся управ лін ня пі зна ва ль ни ми
про це са ми та емо цій ною сфе ро ю.
Ча с то ви яв ля єть ся, що спо со би зо -
се ре джен ня ува ги, за па м’я то ву ван -
ня, ви рі шен ня на вча ль них за вдань,
які на пра цьо ва ні у шко лі, не да ють
ба жа но го ефе к ту у на вчан ні ву зів сь -
ко му. Те са ме сто су єть ся управ лін ня
ува гою, роз по ді лу ак ти в но с ті у ча сі,
ке рі в ни ц т ва емо цій ною сфе ро ю.

Спра в ж ня при чи на цьо го яви ща
по в’я за на з осо би с ті с ни ми яко с тя -
ми. Річ у тім, що ви со ка ус пі ш ність
на вчан ня в шко лі зу мо ви ла зро с тан -
ня са мо оці н ки і роз ви ток по чут тя
впе в не но с ті в то му, що на вчан ня
здій с ню єть ся пра ви ль ним шля хом
(пе в ним спо со бом). От же, спо сіб
на вчан ня ні би «увійшов» у стру к ту ру
осо би с то с ті, став еле ме н том Я� ко н -
це п ці ї. Ви па д ки не ус пі ш но с ті, що
по чи на ють ви ни ка ти у сту де н тів, оці -
ню ють ся ни ми як за вгод но, тіль ки не
так, як це є на спра в ді, тоб то не че -
рез не від по ві д ність спо со бу. Най -
ва жчим для та ких сту де н тів є пе ре -
оці н ка ре а ль но го ста ну ре чей, ус ві -
до м лен ня не об хід но с ті змін.

Оскі ль ки вдо с ко на лен ня спо со бів
на вчан ня – спра ва перш за все са мо -
го сту де н та, а за вдан ням ви кла да ча
мо же бу ти ли ше на дан ня ор га ні за -
цій них та ін фо р ма цій них умов для
цьо го, си ту а ція роз ви ва єть ся сти хій -
но і мо же ма ти кі ль ка на с лід ків: 

– по �пе р ше, по шу ки «об хі д них
шля хів» по до лан ня про блем, що
при зве де до по яви ду же ма ло ефе к -
ти в но го фа хі в ця; 

– по �дру ге, аде к ва т ні спо со би пі -
зна ва ль них дій мо жуть з’яв и ти ся не -
усві до м лю ва но або як ви па д ко ве від -
крит тя, тоб то ви ни ка ють без ус ві до -
м лен ня і по за ак ти в ним са мо роз ви т -
ком ін ди ві да (або в про це сі на слі ду -

ван ня), а це озна -
чає, що лю ди на
обо в’я з ко во зу -
стрі неть ся з по ді б -
ни ми про бле ма ми
в май бу т ньо му.
От же, цей шлях
ли ше тим ча со во
до по ма гає ви рі -
шен ню про бле ми. 

Са ме то му ми
р е  к о  м е  н  д у  є  м о :
та ким сту де н там
слід на да ва ти
ква лі фі ко ва ну ко -
ре к цій ну пси хо ло -
гі ч ну до по мо гу, і
це є од ним з ос но -
в них на пря м ів ро бо ти пси хо ло гі ч ної
слу ж би в уні вер си те ті. Впе в не ні, що
та ка до по мо га ви ма гає пе ре ва ж но
ін ди ві ду а ль ної ор га ні за ції, оскі ль ки
йдеть ся про осо б ли во с ті ін ди ві ду а -
ль но го сти лю. 

Вла с не, осо би с ті с ні тру д но щі сту -
де н тів� пе р шо ку р с ни ків гру пу ють ся
на вко ло про бле ми не до ста т ньо го
са мо ви зна чен ня. Го то в ність до ви -
бо ру жит тє во го шля ху фо р му єть ся,
на спра в ді, у ду же не зна ч ної ча с ти ни
ви пу с к ни ків се ре д ніх шкіл. Рі шен ня
про вступ до то го чи ін шо го ву зу ду -
же ча с то є не вла с ним і са мо стій -
ним, а під ка за ним ба ть ка ми чи ін ши -
ми лю дь ми, очі ку ван ня є роз ми ти ми
й не ви зна че ни ми, а ін те г ро ва ність
ін ди ві ду а ль но с ті – да ле ко не за ве р -
ше но ю. Як зауважує укра ї н сь кий
пси хо лог Т. Рє з нік з Кі ро во гра да, са -
ме з цим по в’я за ний ряд не га ти в них
ефе к тів, на при клад, «свя то, що не
від бу ло ся» та «не в ті две рі». Пе р ший
ефект по в’я за ний з від су т ні с тю у
пер шо ку р с ни ка аде к ва т них очі ку -
вань та ус ві до м лен ня вла с ної ро лі в
на вчан ні. Пра г нен ня всту пи ти до ву -
зу по в’я за не у ньо го шви д ше не з
жит тє ви ми пе р с пе к ти ва ми, а з афе -
к ти в ни ми ба жан ня ми до ся г ти ус пі ху
і під ви щи ти са мо оці н ку. 

Дру гий ефект спо рі д не ний з пе р -
шим і ви ни кає як своє рі д ний пси хо -
ло гі ч ний за хист – «ме ні по га но, то му
що я ви б рав не той вуз». По ми л ко -
вість ці єї ду м ки є оче ви д ною, але до -
во лі ба га то пер шо ку р с ни ків її пе ре -
жи ва ють. Слід за зна чи ти, що не ви -
зна че ність май бу т ньо го є ду же сут -
тє вим фа к то ром сту де нт сь кої де за -

да п та ці ї. За на ши ми да ни ми, май бу -
т нє є тим, що ду же хви лює по над
70% сту де н тів, при цьо му більш як
50% ду ма ють про ньо го з ос т ра хом.
Зви чай но, це де ста бі лі зує ді я ль ність
і по ро джує стан пси хо ло гі ч но го ди с -
ко м фо р ту.

Роз ча ру ван ня пер шо ку р с ни ків
мо же іно ді ма ти й об’ єк ти в но зу мо в -
ле ну при ро ду. Річ у тім, що об раз
май бу т ньої про фе сії та шля ху під го -
то в ки до неї ду же ча с то ко н т ра с тує з
тим, чим спе р шу до во дить ся ре а ль -
но за йма ти ся сту де н ту. 

Со ці а ль но� пси хо ло гі ч на ада п та ція
пе ред ба чає як при сто су ван ня до но -
вих умов на вчан ня, так і вхо джен ня в
но ву гру пу то ва ри шів та ак ти в не пе -
ре тво рен ня се ре до ви ща. Тут мо же
бу ти ба га то ва рі а н тів оп ти мі за ції,
на при клад, ті сту де н ти, які ак ти в но
за йма ють ся сту де нт сь ким са мо вря -
ду ван ням, ле г ше  пе ре жи ва ють
ада п та цій ний пе рі од. Па си в ність
сту де нт сь кої мо ло ді є шту ч ною –
аб со лю т но про ти при ро д ний для
мо ло дих лю дей стан.

Окрім уже вка за них за га ль них
те о ре ти ч них і прак ти ч них мі р ку -
вань що до осо б ли во с тей ада п та -
цій но го пе рі оду жит тя сту де н тів,
ми мо же мо на ве с ти й більш кон к -
ре т ні по ра ди спе ці а лі с тів що до оп -
ти мі за ції на вчан ня сту де н тів на
пер шо му ку р сі.

Далі буде. 

Оле на Бой Чук, 
ке рі в ник пси хо ло гі ч ної слу ж би

КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.

ППППрррр иииивввв іііі тттт ,,,,   пппп еееерррр шшшш оооокккк уууурррр сссс ннннииии ккккуууу !!!!
Консультує психолог

Жит тя не за кін чу єть ся по за уні -
вер си те том. Уже не впе р ше сту -
де н ти, які ви вча ють ди с ци п лі ну
«Опе ра цій ний ме не дж мент», отри -
ма ли мо ж ли вість на вла с ні очі по -
ба чи ти ви ро б ни чий про цес най бі -
ль ших укра ї н сь ких під при ємств «із
се ре ди ни». Цьо го ра зу во ни до слі -
джу ва ли «ну т ро щі»  «Львів сь ко го
пи в но го за во ду».

В Укра ї ні по сту по во по чи нає з’яв -
ля ти ся но вий су с пі ль ний про ша рок,
про ша рок ма н д рі в но го сту де нт с т ва.
Від сту де н та зви чай но го сту де нт� ма н -
д рі в ник від рі з ня єть ся не ймо ві р ною
не по си дю чі с тю, до пи т ли вим ро зу мом
та не ор ди на р ним ставленням до ото -
чу ю чих йо го ре чей.  Сту де нт� ма н д рі в -
ник є ко чі в ни ком за сво єю при ро дою,
то му май же ні ко ли не си дить на мі с ці,
а весь час на ма га єть ся знай ти яко мо -
га бі ль ше про блем на свою ба га то -
стра ж да ль ну го ло ву. Од на з та ких груп
сту де н тів бу ла по мі че на на цен т ра ль -
но му во к за лі мі с та Ки є ва і ця гру па ма -
ла на мір на не с ти свій ві зит до пе р ли ни
Га ли чи ни і, без су м ні в но, най га р ні шо -
го мі с та Укра ї ни, мі с та� му зею Льво ва
та від ві да ти «Львів сь кий пи во ва р ний
за вод», а та кож від ві да ти за м ки на вко -
ло Льво ва. До скла ду ці єї гру пи, якою
ке ру ва ла ви кла дач ка фе д ри «Ме не -
дж ме н ту» А.В. Ва ку ле н ко,  вхо див і
ваш по кі р ний слу га.

Львів зу стрів сто м ле них ма н д рі в -
ни ків те п лим тра в не вим со н цем, га с -
ла ми що до бо ро ть би з ха ба р ни ц т вом
на бі г бо р дах та екс ку р сій ним ав то бу -
сом, який од ра зу ж від віз нас до со -
бо ру свя то го Юра. Цей най ві до мі ший
гре ко� ка то ли ць кий со бор Укра ї ни ви -

яви в ся ще й най га р ні шим. Сам бу ду -
чи ме т рів із 25 за вви ш ки, со бор зда -
ва в ся ще ви щим, бо зна хо ди в ся на
па го р бі. Стра шен но га р ний ззо в ні,
він усе ре ди ні ви яви в ся ...зви чай ним.
Від най ві до мі шо го гре ко� ка то ли ць -
ко го со бо ру я чо мусь очі ку вав і не -
зви чай но го ін тер’ є ру. Яко го? Не зви -
чай но го, пе в но. Хоч і все ре ди ні бу ло
га р но, а мо ж ли вість по ди ви ти ся на
гро би з ре ш т ка ми най ві до мі ших єпи -
с ко пів со бо ру ме ні осо би с то спо до -
ба лась. Тре ба ж чи мось лю дей роз -
ва жи ти. Ось ме не, на при клад, роз ва -
жи ли. По тім ми по їха ли до од но го з
пе р ших під при ємств Укра ї ни і то ч но
пер шо го пи во ва р но го за во ду Укра ї ни
«Львів сь ко го пи во ва р но го за во ду».
Спо ча т ку на ша ве ли ка  ( чо ло вік так з
50)  та ве се ла ком па нія від ві да ла му -
зей за во ду, в яко му ми ді з на лись про
про цес ево лю цій но го роз ви т ку тех -
но ло гії ва рін ня пи ва у сві ті, Укра ї ні та,
зо к ре ма, на ЛПЗ. 1715 рік є да тою за -
сну ван ня за во ду  ( на честь цьо го на -
віть на зва но од ин з най по пу ля р ні ших
про ду к тів цьо го за во ду — пи во »
Ль вів сь ке 1715»). «За с но в ни ка ми» ж
пи во ва р них тра ди цій по пра ву вва жа -
ють мо на хів із на вко ли ш ніх мо на с ти -
рів. Са ме мо на хи ста ли пе р ши ми ви -

ро б ни ка ми й по ці но ву ва ча ми цьо го
чу до во го на по ю. Ре лі гія не за бо ро ня -
ла вжи ва ти пи ва у не ве ли ких кі ль ко-
с тях і мо на хи цим ко ри с ту ва лись. Їм
до зво ля лось ви пи ва ти по дві кру ж ки
пи ва на день, вра н ці й уве че рі. Але
мо на хи не ли ше по стій но вжи ва ли
пи во, а й на ма га ли ся вдо с ко на лю ва -
ти як смак цьо го на пою, так і сам про -
цес ви ро б ни ц т ва. Са ме то му львів сь -
ке пи во вва жа лось най кра щим пи вом
Укра ї ни і ча с то са ме це пи во по да ва -
ли на бе н ке тах ко ро лів та ім пе ра то -
рів. Ке рі в ни ц т во за во ду на го ло шує
на то му, що пи во во ни ви ро б ля ють
са ме за ре це п та ми ми -
ну лих ча сів і ли ше до -
да ли у цей про цес па с -
те ри за цію, щоб пи во
отри ма ло до в ший те р -
мін при да т но с ті. Гу ля ю -
чи по за во ду, ми по мі -
ти ли, що «Львів сь ка пи -
во ва р ня» за ли ши ла со -
бі ли ше ре це п ти, бо
тех но ло гії на за во ді ви -
ко ри с то ву ва ли най су -
ча с ні ші. Осо б ли во нас
вра зи ли сво їм роз мі -
ром ве ли че з ні бо ч ки, у
яких пи во про хо ди ло

про цес бро дін ня. Єди не, що від рі з ня -
ло «Пи во ва р ню» ін ших ве ли ких під -
при ємств та ко го ти пу, бу ла якась не -
ймо ві р на не ква п ли вість пра ців ни ків,
які не ду же по спі ша ли ви ко ну ва ти
свої обо в’я з ки, а ко ли й пра цю ва ли,
то ро би ли це не ду же шви д ко, але з
ве ли ким за до во лен ням. Загалом за -
вод спо до ба в ся сво єю «до ма ш ньо ю»
ат мо с фе рою та не зви чай но п’я н ким
за па хом га ря чо го яч ме ню, який я пе -
в но за па м’я таю на все жит тя. Да лі за
пла ном у нас бу ла екс ку р сія по за м -
ках «Зо ло тої під ко ви Га ли чи ни», але
не ви ста чить па пе ру, щоб опи са ти
усю кра су тих мі с цин, де ми по бу ва -
ли, то му за ли шаю да лі сло во за фо -
то гра фом, а я з ва шо го до зво лу пі ду
спа ти, бо го ди на вже пі з ня.

Ігор Ква ша, 
сту дент 5 ку р су ФЕ таУ.

ЛЛЛЛьььь вввв іііі вввв ссссьььь ккккіііі   ммммаааа нннндддд ррррииии
Пленер
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(63 ро ки ми ну ло з ча су про ве ден ня
По тс дам сь кої кон фе ре н ції, що ма ла
ви рі ши ти до лю Єв ро пи і пі с ля во єн -
но го сві ту. Яким він мав ста ти і яким
він є сьо го дні — про це йдеть ся в да -
ній стат ті).

Ял та . . .  Кі нець вій ни в Єв ро пі. Ти -
хо оке ан сь кий про с тір – про до в жен -
ня жо р с то кої вій ни. Втру чан ня СРСР
(згі д но з Ял тин сь кими умовами),
при зве ло до ка пі ту ля ції  Япо нії та за -
ве р шен ня Дру гої сві то вої  вій ни.

Усі по во єн ні ро ки сві то ва по лі тич -
на, стра те гі ч на, еко но мі ч на та між -
на ро д но� пра во ва ре а ль ність зна ч -
ною мі рою спи ра ла ся на за са ди, що
їх бу ло за кла де но сво го ча су в Ял ті
та По тс да мі.

При йн я та в Ял ті Де кла ра ція про
ви з во ле ну Єв ро пу, а та кож ін ший
під су м ко вий до ку мент «Є д ність в
ор га ні за ції ми ру, як і у ве ден ні вій ни»
фа к ти ч но ство ри ли пе в ну мо дель
ми р них між на ро д них від но син, що
від по ві да ла то ді ш нім по тре бам сві -
то во го роз ви т ку. Го ло вні уча с ни ки
Ял тин сь кої та По тс дам сь кої кон фе -
ре н ції ство ри ли но вий бі по ля р ний
світ, у яко му ко жен із них мав най -
кра щим чи ном об ла ш ту ва ти ся сам і
об ла ш ту ва ти сво їх со ю з ни ків.

Ос та то ч ні до мо в ле но с ті та фо р -
му ван ня но вої кон фі гу ра ції по во єн -
них між на ро д них від но син до ве р шу -
ва ло ся на остан ній кон фе ре н ції лі -
де рів трьох со ю з них дер жав, що
про хо ди ла з 17 ли п ня до 2 сер п ня
1945 р. в па ла ці Це ці лі є н ход у
По тс да мі, по бли зу Бе р лі на і бу ла
на ла ш то ва на ви рі ши ти про бле ми
пі с ля во єн но го сві ту.

Пі с ля за ве р шен ня вій ни в Єв ро пі
роз ви ток між на ро д них від но син ви -
зна ча в ся як за го с т рен ням си с те м -
но го про ти сто ян ня, так і пе ре тво -
рен ням Спо лу че них Шта тів на ви рі -
ша ль но го опо не н та Ра дян сь ко го
Со ю зу. Са ме яде р ний фа к тор – по -
ява у аме ри ка н ців атом ної бо м би  –
на да ла цьо му про ти сто ян ню ра ди -
ка ль но но вих ознак.

Го ло вною сфе рою об го во рень бу -
ли єв ро пей сь кі спра ви, пе ре д у сім
ви рі шен ня «ні ме ць ко го пи тан ня», від
чо го зна ч ною мі рою за ле жа ли як ко -
н ту ри, так і са ма сут ність по во єн но -
го єв ро пей сь ко го уст ро ю. До ся г ну ті
в По тс да мі до мо в ле но с ті за фі к су ва -
ли об’ єк ти в не спів від но шен ня сил та
ін те ре сів про ві д них кра їн ан тигі т ле -
рів сь кої ко а лі ці ї. Хо ча, на ду м ку ба -
га тьох су час них до слі д ни ків, має мі -
с це тве р джен ня, що з пли ном де ся -
ти літь ча с ти на до мо в ле но с тей ос та -
то ч но втра ти ли свій сенс. Утім те ри -
то рі а ль ний устрій у бі ль шо с ті ча с тин
Єв ро пи за ли ша єть ся в ос но в но му
та ким, яким йо го бу ло вста но в ле но
в По тс да мі.

Єв ро па ле жа ла в ру ї нах, а Ні ме ч -
чи на та Іта лія бу ли роз би ті й на не -
ви зна че но до в гий те р мін ви бу ли з
гри як зна чи мі дер жа ви. Ма те рі а ль -
на роз ру ха і тим ча со ва лі к ві да ція
дер жа в но с ті в ба га тьох кра нах Єв -
ро пи ро би ли пі с ля во єн ний устрій
ва ж ким за вдан ням. До то го ча су Ні -
ме ч чи на ка пі ту лю ва ла. 2 тра в ня

при пи ни лись бо йо ві дії на пі в ден но -
му на пря мі в Іта лії, 4 тра в ня в шта бі
ге не ра ла Мо н т го ме рі, що ко ман ду -
вав бри тан сь ки ми вій сь ка ми, бу ло
під пи са но ка пі ту ля цію ні ме ць ких
військ у Пі в ні ч но �Схі д ній Єв ро пі,
7 тра в ня в шта бі Ей зе н ха у е ра в Рей -
м сі бу ло під пи са но ка пі ту ля цію всіх
ні ме ць ких вій сь ко вих сил. Ана ло гі ч -
ний до ку мент під пи са ли ма р шал
Г. К. Жу ков та ні ме ць кий фельд -
ма р шал Віль ге льм Кей тель у ніч з
8 на 9 тра в ня.

Тим ча сом, із за ве р шен ням во єн -
них ак цій на єв ро пей сь ко му те а т рі
Дру гої сві то вої вій ни, цей ко н ти нент,
як і чверть сто літ тя то му, зно ву по -
став пе ред про бле мою транс фо р-
ма ції окре мих дер жав, від но син між
ни ми та між на ро д но го пра во по ряд -
ку в ці ло му. Ве р саль сь кі ми р ні до -
мо в ле но с ті бу ли під да ні рі з кій
кри ти ці. Ана лі ти ки й по лі тич ні ді я чі,
вре ш ті, при йш ли до ви сно в ку, що
кон фро н та ція 1939�1945 рр. зна ч -
ною мі рою ста ла на с лід ком про ра -
ху н ків чле нів Ви щої Ра ди Па ри зь кої
ми р ної кон фе ре н ції 1919 р.

По тс дам і Ял та ви рі шу ва ли до лю
пі с ля во єн но го сві тоуст рою та си ту а -
ція ви гля да ла від мін ною не ли ше з
по зи ції іс то ри ч них об ста вин, а й за
пред ста в ни ц т вом. Осо б ли во ва ж ли -
вим чин ни ком у цьо му се н сі ста ло
те, що за мість Кле ма н со у центрі пе -
ре бу вав Ста лін.

На пер шо му ж пле на р но му за сі -
дан ні зно ву (як у Те ге ра ні та Ял ті)
по ста ло пи тан ня про Поль щу. Ра -
дян сь ка де ле га ція від сто ю ва ла за хі д -
ний поль сь кий ко р дон по рі ках
Оде ру–Ней се. Тру мен дорі к нув Ста -
лі ну за те, що він уже пе ре дав по ля -
кам ці ра йо ни, не до че ка в шись ми р -
ної кон фе ре н ції, так як це бу ло ого -
во ре но в Ял ті. За на по ля ган ням ра -
дян сь кої сто ро ни в По тс дам при бу -
ли поль сь кі пред ста в ни ки на чо лі з
Бо ле сла вом Бе ру том. Поль сь ка де -
ле га ція ви ма га ла ні ме ць кої зе м лі,
обі ця ю чи де мо к ра ти ч ні ви бо ри.
Че р чилль та Тру мен про по ну ва ли не
по спі ша ти, а Че р чилль на віть ви сло -
вив сум нів, що Поль ща змо же ус -
пі шно «пе ре ва ри ти» та ку ве ли ку те -
ри то рі ю. Поль сь ке пи тан ня, що ва р -
ту ва ло Че р чил лю сті ль ки зу силь, бу -
ло остан нім, ко т ре він об го во рю вав
як пре м’єр� мі ністр Ве ли ко бри та ні ї.
25 ли п ня Че р чилль ра зом с мі ні с т -
ром за ко р дон них справ А.  І де ном
від пра ви лись у Ло н дон, де на на сту п-
ного дня він по дав у від ста в ку. В
По тс дам при бу ли но вий пре м’єр� -
мі ністр К. Ет т лі та но вий мі ністр за -
ко р дон них справ Е.  Бе він. Уже в но -
во му скла ді кон фе ре н ція дійш ла
зго ди з пи тан ня щодо Поль щі. Поль -
ща по ви нна бу ла про ве с ти ві ль ні ви -
бо ри за уча с ті всіх де мо к ра ти ч них
та ан ти на ци ст сь ких пар тій. Кі н це ве
рі шен ня щодо за хід но го ко р до ну
Поль щі бу ло від кла де но, од нак  те -
пер Поль ща вже отри му ва ла схі д но -
ні ме ць кі зе м лі.

Щодо пи тан ня про ре па ра цію,
ком п ро мі су все �та ки вда ло ся до-
ся г ти. СРСР (зо бо в’я зу ю чись пе ре -
да ти ча с ти ну ре па ра ції Поль щі) по -

ви нен був отри ма ти їх зі сво єї зо ни
оку па ції, а та кож ча с т ко во з за хі д них
зон у тій мі рі, щоб це не під ри ва ло
ми р ну ні ме ць ку еко но мі ку.

Бу ло до ся г ну то й ряд ін ших угод.
Іта лію як кра ї ну, що ро зі рва ла
відносини з Ні ме ч чи ною в хо ді вій ни,
бу ло ви рі ше но ре ко ме н ду ва ти для
член с т ва в ОО Н. Ра ді мі ні с т рів іно -
зе м них справ до ру ча лось під го ту ва -
ти  ми р ні уго ди з Іта лі єю, Бол га рі єю,
Фін лян ді єю, Уго р щи ною та Ру му -
ні єю. Під пи сан ня ми р них до го во рів
спри я ло всту пу цих дер жав до ОО Н.
Іс па нії в член с т ві в ООН від мо ви ли.
Бу ло ви рі ше но «по к ра щи ти» ро бо ту
ко н т ро ль них ко мі сій у Ру му нії, Бол -
га рії та Уго р щи ні. Пе ре се лен ня ні -
ме ць ко го на се лен ня з Поль щі, Че хо -
с ло вач чи ни та Уго р щи ни про по ну -
ва лося здій с ни ти «по ря д но та гу -
ман но». Вій сь ка со ю з ни ків по ви нні
бу ли не гай но ви ве де ні з Те ге ра ну, а
Ра да мі ні с т рів за ко р дон них справ
кра їн – ви рі ши ти пи тан ня про по да -
ль ше ви ве ден ня військ з Іра ну.

Об ста ви ни скла ли ся так, що зно -
ву на пе р ший план ви йш ли су пе ре ч -
но с ті між уча с ни ка ми пе ре го во рів
сто со в но по во єн ної до лі Єв ро пи.
На вче ні гір ким до сві дом Ве р са ля,
Ло н дон і Ва шинг тон до сить шви д ко
при йш ли до за га ль но го ро зу мін ня
не об хід но с ті роз ме жо ву ва ти жо р с т -
кі са н к ції про ти ор га ні за то рів аг ре сії
зі ста в лен ням до на ро ду Ні ме ч чи ни.
В По тс да мі, на від мі ну від Ял ти, не
роз гля да лось пи тан ня роз чле ну ван -
ня Ні ме ч чи ни. Бу ла до ся г ну та до мо -
в ле ність про по ря док здій с нен ня
ко н т ро лю над Німе ч чи но ю. Про го -
ло шу ва лась ме та де мо к ра ти за ції,
де на ци фі ка ції, де мі лі та ри за ції Ні ме ч -
чи ни. Усі вій сь ко ві й на пів вій сь ко ві
фо р му ван ня під ля га ли лі к ві да ці ї.
На ци ст сь кі за ко ни ска со ву ва лись.
На ці о нал� со ці а лі ст сь ка пар тія та всі
на ци ст сь кі ін сти ту ти лі к ві до ву ва -
лись. Вій сь ко ві зло чи н ці пе ре да ва -
лись до су ду. Ак ти в ні чле ни на ци ст -
сь кої пар тії зві ль ня лися зі впли во вих
по сад. Ні ме ць ка си с те ма осві ти ко н -
т ро лю ва лась для то го, щоб зни щи ти
на ци ст сь кі та мі літа ри ст сь кі до к т ри -
ни і за без пе чи ти роз ви ток де мо к ра -
ті ї. Вій сь ко во� мор сь кий флот Ні ме ч -
чи ни ді ли в ся в рі в них про по р ці ях
між СРСР, США та Ве ли ко бри та-
ні єю. Бі ль шу ча с ти ну підводних
човнів на ле жа ло за то пи ти. Ні ме ць -
кий то р го вий флот, за ви ня т ком не -
об хід них су ден для рі ч ко вої та при -
бе ре ж ної то р гі в лі, та кож ді ли ли ся
між трьо ма дер жа ва ми. Ве ли ко бри -
та нія та США ви ді ля ли зі сво єї
частки су д на кра ї нам, по ст ра ж да -
лим від фа ши ст сь кої аг ре сі ї...

Що ж ви йш ло з про гра ми трьох
«Д» (де мо к ра ти за ції, де на ци фі ка ції,
де мі лі та ри за ції)? Са ме це 1947 р.
обу мо вить по яву пла ну Ма р шал ла
за мість Ве р саль сь ких ре па ра цій
1919 р. Од нак вер хо вен с т во на ці о -
на ль но го его ї з му в по єд нан ні зі ста -
бі ль ним під хо дом до СРСР як до Ро -
сії, та до сить сла б кою обі зна ні с тю
Ру з ве ль та, як сво го ча су Ві ль со на, у
схі д но єв ро пей сь ких ре а лі ях і спра в -
ж ньо му ста но ви щі не ро сій сь ких на -

ро дів Со ю зу РСР, і цьо го ра зу при -
зве ли до по яви на ро дів� жертв.

Єв ро па и світ за ли ши ли ся роз ко -
ло ти ми. Схі д на ча с ти на ко н ти не н ту,
на до в гі ро ки опи ни в шись під впли -
вом і ко н т ро лем Мо с к ви, ста ла од ні єю
з най го с т рі ших про блем з по гля ду
мо ж ли во с тей за га ль ної ми р ної кон -
со лі да ці ї. Вод но час між на ро д ний
ав то ри тет Ра дян сь ко го Со ю зу, що
ду же по си ли в ся вна слі док ви рі ша -
ль но го вкла ду йо го на ро ду в пе ре -
мо гу над на ци ст сь кою Ні ме ч чи ною
та мі літа ри ст сь кою Япо ні єю, зму шу -
вав за хі д них со ю з ни ків те р мі но во
шу ка ти но вих шля хів для дис кре ди -
та ції со ці а лі з му як си с те ми та СРСР
як йо го ос но в ної си ли. Об’ єд на ний
За хід од ра зу по вій ні оде р жав для
цьо го се р йо з ні ар гу ме н ти у ви гля ді
си ло вої по лі ти ки Мо с к ви у Схі д ній
Єв ро пі, де бу к ва ль но на са джу ва ли -
ся то та лі та р ні ре жи ми, ці л ко ви то
під по ряд ко ва ні вка зі в кам пра в ля чої
в СРСР ста лін сь кої клі ки.

Іс то ри ч на до ля від ве ла да ле ко не
остан ню роль на ро дам Схі д ної та
Центра ль ної Єв ро пи. Ви сно в ки іс то -
ри ків та сві д чен ня оче ви д ців до во -
дять: що бі ль шість на ро дів у тій вій ні
ста ли за ру ч ни ка ми в зі тк нен ні чу жих
дер жа в. Чу жих — адже, по при ло я -
ль ність пе в ної ча с ти ни на се лен ня до
ста лін сь ко го СРСР, йо го ін те ре си
бу ли їм чу жі. Ві зь ме мо для при кла ду
укра ї н ців: за під су м ка ми Дру гої сві -
то вої Укра ї на здо бу ла, вре ш ті� решт,
те ри то рі а ль ну ці лі с ність, при єд на в -
ши до се бе за хі д ні ет ні ч ні зе м лі, а
та кож ста ла окре мим су б’єк том
між на ро д но го пра ва — хай на віть і
де ко ра ти в но. Ко ли Ста лін вклю чав
Укра ї ну та Бі ло русь до чле нів� за с но -
в ни ків ООН, фо р ма ль ною при чи ною
(по за пра г нен ням СРСР збі ль ши ти
ча с т ку під ко н т ро ль них го ло сів у но -
во ст во ре ній ор га ні за ції) був вне сок
УРСР та БРСР у пе ре мо гу над на ци -
з мом. То ді у сві то вої спі ль но ти не
бу ло контр ар гу ме н тів, адже в Бі ло -
ру сії за ги нув ко жен че т ве р тий, Укра -
ї на втра ти ла ко ж но го п’я то го. На то -
мість сьо го дні ди в ним є те, що за хі -
д ний світ ча с то не уяв ляє: зві д ки
взя ла ся Укра ї на? Ро сія ж, як пра во -
на сту п ник Со ю зу, ав то ма ти ч но пе -
ре тво ри лась на пра во на сту п ни ка іс -
то рії пе ре мог і по ра зок СРСР. Сві д -
чен ням цьо го є ви пра в дан ня у фра н -
цу зь кій пре сі по зи ції сво єї кра ї ни на
остан ньо му са мі ті НА ТО: як мо ж на
не зва жа ти на ду м ку Ро сії: во на ж
наш ви з во ли тель і втратила задля
пе ре мо ги 26 млн сво їх гро ма дян.
Для не обі зна них фра н цу зь ких жу р -
на лі с тів до да мо – сю ди вхо дить і
10 млн укра ї н ців (8 млн –  вій на,
1 млн –  пі с ля во єн ний го лод на оку -
по ва ній те ри то рії, 2,7 млн осіб – де -
по р то ва но).

Же р т ви Укра ї ни під час вій ни не
за ли ша ли ся не по мі че ни ми у то ді ш -
ньо му сві ті. «Уся ця ти та ні ч на бо ро -
ть ба, – пи сав, на при клад, аме ри -
кан сь кий ти ж не вик «Са те р дей ів нінг
по ст» про ра дян сь ко� ні ме ць ку вій ну,
— перш за все є укра ї н сь кою вій -
ною. І од ні єю з най бі ль ших жертв ці -
єї ре с пу б лі ки, яких на віть не мо ж на

ви ра зи ти у зви чай них по нят тях, є її
втра ти в лю дях... Жо д ній ін шій єв ро -
пей сь кій кра ї ні не бу ло за по ді я но
гли б ших ран у її мі с тах, у її сіль сь ко -
му го с по дар с т ві, в її на се лен ні...»

А яки ми бу ли по лі тич ні на с лід ки
Дру гої сві то вої вій ни для Укра ї ни?
Перш все це бу ло від но в лен ня ра -
дян сь кої вла ди над Укра ї ною, яка
ста ла об’ єк том бо ро ть би двох то та -
лі та р них ім пе рі а лі з мів – ні ме ць ко го
та ро сій сь ко го. На по ча т ку ні ме ць -
ко� ра дян сь кої вій ни Гі т лер за брав
Укра ї ну у Ста лі на, під кі нець Ста лін
від бив її у Гі т ле ра і по но вив над
Укра ї ною мо с ков сь ке па ну ван ня.

У да ній статтi ми на ма га лися ча с т -
ко во від тво ри ти де які до мо в ле но с ті,
від да ю чи ша ну ча су та іс то рі ї. По тс -
дам сь ка кон фе ре н ція ви рі ши ла ак -
ту а ль ні пи тан ня пі с ля во єн но го уст -
рою, да в ши зро зу мі ти, що єв ро пей -
сь кий по ря док бу де ба зу ва тись на
кон фро н та ці ї. Ви мо ги об’ єк ти в но с ті
да ють пра во стве р джу ва ти іс то ри ч -
ну не ми ну чість і ви пра в да ність утво -
рен ня ан ти гі т ле рів сь кої ко а лі ції та
при йн ят тя нею рі шень що до пі с ля -
во єн ної си с те ми між на ро д них від -
но син. Але ці ж ви мо ги до зво ля ють
зро би ти ви сно вок, що за хі д ні її уча с -
ни ки не над то уяв ля ли со бі на с лід ків
ра дян сь ко го ко н т ро лю у «це н т ра ль -
но� схі д ній Єв ро пі». Ни ні ми за су -
джу є мо Мюн хен сь ку уго ду, пакт Мо -
ло то ва� Рі б бе н т ро па... Ін шої думки з
при во ду остан ньо го (та є м но го про -
то колу) ряд ро сій сь ких іс то ри ків. А
чи бу ли спра ве д ли ві Ял тин сь ко� По -
т с дам сь кі уго ди? Чи не ста ло ме тою
пе ре го во рів ве ли ких дер жав сво бо -
да ма лих ли ше пред ме том то р гу.
Спро ба по же р т ву ва ти сво бо дою за -
ра ди ми ру і ви ди мої ста бі ль но с ті
при ве ла до то го, що мі ль йо ни єв ро -
пей ців опи ни лися за «за ві со ю», «му -
ром»... 3 роз па дом ім пе рії со ці а лі з -
му бі ль шість ма лих на ро дів зу мі ли
знай ти свій шлях, свої орі є н ти ри, зу -
мі ли ви ве с ти еко но мі ку і сві до мість
з по ло ну то та лі та ри з му.

Не вже зро с тан ня пря мих за ко р -
дон них ін ве с ти цій для по кра щан ня
до б ро бу ту по трі б ні ли ше Ні ме ч чи ні,
Поль щі, Ту ре ч чи ні, Уго р щи ні, Че хії,
Ли т ві, Ла т вії, Ес то нії, Ру му нії, Бол га -
рії, Сло вач чи ні і Сло ве нії? Чо му ж
Укра ї ні не знай ти свій шлях? Не вже
не вда лось і до сі пе ре рі за ти пу по ви -
ну? I чи не ста не Укра ї на зі сво ї ми
вну т рі шні ми про бле ма ми роз мін -
ною мо не тою для ЄС у бо ро ть бі за
мо ж ли вість ма ти ста бі ль ні ро сій сь кі
ене р ге ти ч ні дже ре ла? Чи не ста не
Крим май бу т ні ми «Су де та ми»?
Адже там теж по чи на ли з ре фе ре н -
ду мів... А при від для «ве ли ких» зав -
жди бу де ар гу ме н то ва но: це і «за -
кон не» про до в жен ня пе ре бу ван ня в
Кри му Чо р но мор сь ко го фло ту, це і
дис кри мі на ція «ко рін но го» на се лен -
ня (зви чай но, не та тар, а ро сі ян)...

Чи не бу де зно ву до лі на ро дів ви -
рі ше но трій кою, май же в то му
самому фо р маті! – США, ЄС, Росія?

НІ ко лаЄ ва Т. М., 
канд. іс тор. на ук, 

доц. ка фе д ри по лі тич ної іс то рії.
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Чи ча с то ви зу пи ня є те се бе на
ду м ці, що ви опи ни ли ся у ка з ці???

Зда ва ло ся б, чо го ва р та по їз д ка
на три дні до, на чеб то, зви чай но го
мі с та – Оде си. Про те са ме ця ма -
ле нь ка по до рож за ли ши ла в на ших
се р цях від чут тя ка з ко во го свя та.

З ча сом стає все ва ж че ві ді рва ти -
ся від по бу то вих про блем. Ру ти на
охо п лює на ше жит тя і, зда єть ся, ми
вже ні ко ли з неї не ви р ве мось. Хо ча,
на спра в ді, це ду же лег ко: тро хи ен -
ту зі а з му, ве ли ке ба жан ня, – і ось ми
опи ня є мось у чу до во му мі с ті, яке
має ба га те ми ну ле і ве ли че з ну кі ль -
кість па м’я т них місць. Яке за до во -
лен ня при но сить нам хо ча б «де ре во
лю бо ві» – по да ру нок мі с ту до
214�річ чя, чи «мі с ток за ко ха них», на

яко му ко ж на па ра мо же за ли ши ти
вла с ний за мо чок від ща с тя. Мо ж ли -
во, це й ба на ль но, але ду же ро ма н -
ти ч но.

Хо ча най бі ль шу при єм ність ми,
зви чай но, від чу ли по ба чи в ши мо ре.
Для нас  во но не бу ло чо р ним і по -
хму рим. Для нас во но по смі ха ло ся
і гра ло ся со ня ч ни ми зай чи ка ми...
Мо ре і бу ло тим ба жа ним по кли ком
ві ді рва тись від про блем і  від чу ти лі -
то. Не бу ло ні чо го, ли ше мо ре і ти...
Ти опи ня є ш ся у мрії, ко ли вдо ма на
те бе че ка ють обо в’я з ки, на вчан ня,
пла ни – а тут ти від по чи ва єш і за ли -

ша є ш ся з фа н та зі я ми, зі сво ї ми ду -
м ка ми і з дру зя ми. Са ме з ни ми на -
стає та кий  спо кій, не ви мо в ний за -
ти шок і по чут тя за хи ще но с ті. З лю -
дь ми, що не ви ма га ють від те бе ко -
н т ро лю над ду м ка ми і сло ва ми. Са -
ме з ни ми ти та кий ві ль ний і від чу -
ва єш усю по в но ту жит тя і йо го до ці -
ль ність...

Це бу ли ли ше три дні, але са ме з
та ких мо ме н тів скла да єть ся на ше
жит тя. З ота ких  чу до вих спо га дів,
про ве де них з бли зь ки ми  лю дь ми.
Хо чу за ли ши ти цю зга д ку на за в ж ди і
ба жаю, щоб усі� усі хо ча б раз опи -

ННННееее ммммоооовввв   уууу   кккк аааа ззззцццц іііі !!!!
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По шук ін фо р ма ції, обу мо в ле ний
ба жан ням ді з на тись про зо бра же -
них на гру по во му зні м ку. Цим за -
йма юсь від то ді, як отри ма ла у по да -
ру нок фо то з ви пу с ком еко но мі ч но -
го від ді лен ня ККІ 1914 р. Яс на річ,
іде н ти фі ку ва ти всіх – за вдан ня не -
ре а ль не для будь� яко го по шу ко в ця,
адже на да в ній сві т ли ні всьо го
70 осіб (жі нок – 3)! Од ра зу ви о к ре м-
люю та ких, які ви гля дом яв но схо жі
на ви кла да чів – мі ні мум 6 осіб. Та -
ким чи ном, за да ч ка зву жу єть ся до
май же ре а ль ної – ви яви ти, хто во ни.
По вний спи сок ви кла да чів ККІ на
1913 рік знай шла у до ві д ни ку «Весь
Ки ев», а от ви шу ку ва ти фо то гра фії
не так� то  лег ко й шви д ко. До то го ж
зо бра жен ня  лю ди ни з ві ком ча с то
та кі не схо жі... 

Пе в ним ве зін ням бу ло від шу ка ти
се ред рі д кі с них ви дань 1911 р. пор -
т рет за сно в ни ка і пер шо го ди ре к то -
ра ККІ впро довж 1906–1917 рр. –
Ми т ро фа на Ві к то ро ви ча До в нар� -
За поль сь ко го (див. у ви п .  га зе ти
№№: 1059, 1071, 1142, 1149, 1185,
1218). На сту п ним вда ло ся «впі з на -
ти» Ко с тя н ти на Гри го ро ви ча Во б ло -
го, теж мо ж на по чи та ти у «Е ко но -
міст» № 1075. По тім іде н ти фі ку ва в -
ся Оле к сандр Оле к са н д ро вич Ру -
сов. (див. № 1086, 1135). 

І от знай шла ще один пор т рет на -
шо го ви кла да ча. А оскі ль ки хо ті ло ся
не тіль ки «впі з на ти» на гру по вій сві -
т ли ні, а й від шу ка ти ці ка ви ни, яки ми
тре ба по ді ли тись із од но клу бі в ця ми
та з усі ма, ко го ди ву ють «ро дзи н ки»
з іс то рії аль ма� ма тер, то до ве ло ся
зве р ну тись до опра цьо ва ної вже
ме то ди ки, ре те ль но по шу ка ти. 

Ім’я Є.  С лу ць ко го ни ні, тим па че
се ред еко но мі с тів, як ка жуть, на
слу ху. Від кри вай будь� який су час -
ний до ві д ник (чи дру ко ва ний, чи
еле к т ро нний) – і ма єш: «Слу ц кий
Ев ге ний Ев ге нь е вич (1880�1948),
эко но мист, ма те ма тик и ста ти с тик.
В об ла с ти ста ти с ти ки на и бо лее из -
ве с т ны его ра бо ты по те о рии слу -
чай ных про цес сов, в об ла с ти эко -
но ми ки – по те о рии ана ли за спро са
и по тре б ле ни я. Пред во с хи тил со в -
ре мен ные те о рии, свя зы ва ю щие
ана лиз спро са с ор ди на ль ной (по -
ряд ко вой) по ле з но с тью и ряд дру -
гих со в ре мен ных эко но ме т ри че с -
ких по ло же ний. Во все уче б ни ки

эко но ми ки во ш ли т. н. ура в не -
ния Слу ц ко го».  Ко го ці ка вить
по слу ж ний спи сок – мо ж на
знай ти на віть у БСЄ:

«…С 1913 пре по да ва тель
Ки е в с ко го ко м ме р че с ко го ин -
с ти ту та. С 1926 ра бо тал в
Центра ль ном ста ти с ти че с ком
управ ле ни и. С 1934 в Мо с ко в с -
ком уни ве р си те те, с 1938 в Ма -
те ма ти че с ком ин с ти ту те АН
СССР. С. — один из со з да те лей
со в ре мен ной те о рии слу чай -
ных фу н к ций (ра с п ре де ле ний в
фу н к ци о на ль ных про стран с т -
вах). Часть ра бот по свя ще на
оце н ке па ра ме т ров (ко э ф фи -
ци е н тов ко р ре ля ции и т. п.) по
ря дам свя зан ных на блю де ний.
Ре зуль та ты, по лу чен ные в этой
об ла с ти, С. при ме нил к те о рии
ги д ро ло ги че с ких про цес сов.
По сле д ние го ды жи з ни ра бо -
тал над со с та в ле ни ем таб лиц
фу н к ций от не ско ль ких пе ре -
мен ных». Мо же для ко гось
та кої ін фо р ма ції ці л ком до -
ста т ньо, але тіль ки не для на -
ших клу бі в ців, які най бі ль ше
ці ну ють знай де не у пер шо -
дже ре лах.

За зви чай, ко ли є за ці ка в ле -
ність яко юсь осо би с ті с тю, од -
ра зу  ви ни кає пи тан ня: «А яко го
во на ро ду� пле ме ні?» Про рід

Є.  С лу ць ко го мо ж на ді з на тись із йо -
го жит тє пи су 1938 р.

Дід по ба ть ко ві слу жив у су до во му
ві дом стві Ки є ва, ви рі з ня в ся над зви -
чай ною че с ні с тю. Ве ли ких ста т ків
не мав, але ви щу осві ту си но ві на да -
ти зу мів. Тож ба ть ко – Єв ген Ма ка -
ро вич, за кін чив фі зи ко� ма те ма ти ч -
ний фа ку ль тет Ки їв сь ко го уні вер си -
те ту Св. Во ло ди ми ра, пра цю вав на -
ста в ни ком в учи тель сь кій се мі на рії
с. Но во го Яро сла в сь кої гу бе р ні ї. Са -
ме тут у 1880 р. на ро ди в ся й про вів
ди тя чі ро ки май бу т ній все сві т ньо ві -
до мий уче ний.

По ма те рин сь кій лі нії по хо дить від
Ле о по ль да Бо н ді, лі ка ря. Чи с лен ні
на ща д ки  (від двох шлю бів) цьо го
ви хі д ця з Фран ції са мо ви зна чи лися
ча с т ко во як ро сі я ни, ін ші вва жа ли
се бе поль сь ки ми гро ма дя на ми. Ро -
ди чан ня три ма ло ся ви клю ч но ба бу -
си ни ми зу сил ля ми. Ма ти – Юлія Ле -
о по ль ді в на, не вдо в зі пі с ля на ро -
джен ня си на при йн я ла пра во сла віє
й під впли вом чо ло ві ка ста ла «га ря -
чою ро сій сь кою па т рі о т кою в най -
кра що му се н сі цьо го сло ва». Ко ли
Єв ге но ві ви по в ни лось 6 ро ків, ба ть -
ко втратив ро бот у із� за прин ци по -
во го не ба жан ня по кри ва ти ка з но -
кра да ди ре к то ра. Сі м’я пе ре бра -
лась до Ки є ва, бі ду ва ли до по ки не
по їха ли за но вим мі с цем при зна -
чен ня ба ть ка за ві ду ю чим жи то мир -
сь ко го єв рей сь ко го учи ли ща. У Жи -
то ми рі в 1899 р. Єв ген за кін чив із
зо ло тою ме дал лю кла си ч ну гі м на -
зію і всту пив на фі зи ко� ма те ма ти ч -
ний фа ку ль тет Ки їв сь ко го уні вер си -
те ту. Ко ш ти на жит тя за ро б ляв при -
ва т ни ми уро ка ми.

На вчан ня і ви зна чен ня
По ча ток ХХ ст. озна ме ну ва в ся по -

жва в лен ням по лі тич но го жит тя,
осо б ли во се ред сту де нт с т ва. Ак ти в-
ни ми де мон стра ці я ми ви яв ля ли не -
по ко ру будь� якій не спра ве д ли во с ті
з бо ку уря ду, мі сь кої вла ди, ке рі в ни -
ц т ва всіх ра н гів. То го ча с ний мі ністр
на род ної осві ти М. Бо го лє пов, аби
за спо ко ї ти бу н ті в них юна ків, охо че
ко ри с ту ва в ся пра ви лом ге не ра ла
Ван нов сь ко го – від да ва ти уча с ни ків
сту де нт сь ких ак цій у со л да ти. Та кої
уча с ті не уник і Єв ген у «спра ві
183�х» за участь у схо д ці в сі ч ні
1901 р. Що пра в да, то го ж ро ку всіх

по ве р ну ли до на вчан ня, оскі ль ки в
кі ль кох ве ли ких мі с тах од ра зу здій -
ня ла ся бу р х ли ва хви ля сту де нт сь -
ких за во ру шень, і мі ні с т ра вбив
сту дент мо с ков сь ко го уні вер си те ту.
У сі ч ні на сту п но го ро ку за участь у
де мон стра ції про ти но во го мі ні с т ра
Г. Зе н ге ра Єв ге на знову від ра ху ва -
ли, те пер без пра ва всту пу до ви -
щих на вча ль них за кла дів Ро сі ї.

На до по мо гу при йш ла ба бу ся, її
ко ш том Єв ге на від пра ви ли вчи тись
до Мюн хен сь ко го по лі те х ні ку му.
Ма ши но бу ду ва ня юна ка зо всім не
ва би ло. Про вів ста ран ний са мо ана -
ліз сво їх до ся г нень і не вдач. Зро бив
чі т кі ви сно в ки, що ін же не ром не
ста ти, бо ви явив не до ста т ньо роз -
ви не ною зо ро ву па м’ять. На пе в не, з
тієї ж при чи ни не ста ти й по лі тич ним
ді я чем, оскі ль ки не чі т ко за па м’я то -
вує об лич чя, іно ді плу тає лю дей, з
яки ми не один раз зу стрі ча в ся. А ще
в ін же не ра, як і в по лі ти ка, має бу ти
не тіль ки си ла ду м ки, а й  го с т ра кмі -
т ли вість, має бу ти бли с ка ви ч ною
ре а к ці я. А до ньо го ре зуль та ти ус ві -
до м лень, хоч і зав жди на дій ні, та все
ж при хо дять по ві ль но. От ма те ма-
ти ч ні на у ки да ють ся лег ко, май же
без на пру жен ня.

Ось як фо р му лює свої мі р ку ван ня
в ли с ті до на ре че ної Юлії (яка з 1906 р.
ста ла ко ха ною дру жи ною й ві р ним
дру гом до остан ніх днів жит тя):

«Че ло век до л жен, ко не ч но, ра бо -
тать в той об ла с ти, ку да вле чет его
ин ди ви ду а ль ность... где он в со с то -
я нии про явить ее ши ре и по лнее,
где он спо со бен тво рить, т.е. са мо -
сто я те ль но и с лю бо вью ра бо тать». 

«Мое де ло – на у ч ная ра бо та. К
это му вле чет ме ня весь склад мо е -
го ума и ха ра к те ра.» – цей ви сно -
вок по су ті ви зна чив жит тє ву сте зю
Є. С лу ць ко го.

Тех ні ч ні на у ки не ці ка ви ли, а от
по літ еко но мі єю за хо пи в ся все рйоз,
шту ді ю вав праці Рі ка р до, Ма р к са,
Іль ї на (Ле ні на). Пі с ля ро сій сь кої
бу ржу а з но� де мо к ра ти ч ної ре во лю -
ції 1905 р. Єв ген по ве р ну в ся з�за
ко р до ну. Оскі ль ки  цар сь ким Ма ні -
фе с том бу ли да ро ва ні пе в ні сво бо -
ди і ска со ва ні де які уря до ві пра во ві
за бо ро ни, зно ву всту пає до Ки їв сь -
ко го уні вер си те ту. Те пер на юри ди -
ч ний фа ку ль тет, бо там бі ль ше по -
літ еко но мії та еко но мі ки.

Здо бут тя ви щих на ук да ва лось не
шви д ко. 1905–1906 н. р. випав,
оскі ль ки сту де н ти май же не вчи лись
і бой ко ту ва ли ек за ме ни. В бе ре з ні
1908 р. «за хло п ча чу ви ті в ку» (за пі з -
ні шою осо би с тою оці н кою) зно ву на
рік ви клю чи ли. На пе в не, на цей раз
вже ос та то ч но ви зна чи в ся між по лі -
ти кою і на у ко ю. До то го ж  ак ти в но
вклю чи в ся до ро бо ти Ки їв сь ко го То -
ва ри с т ва еко но мі с тів. Ві до мо, що в
1909 ро ці М. В. До в нар� За поль сь -
кий і К. Г. Во б лий (ви кла да чі Ки їв сь -
ко го ко ме р цій но го ін сти ту ту) за сну -
ва ли це то ва ри с т во, як із ме тою
про сві т ни ц т ва –  для по ши рен ня ос -
нов еко но мі ч них знань се ред пра -
ців ни ків, так і з ме тою згу р ту ва ти
най с п ро мо ж ні ші на у ко ві си ли мі с та
для ви рі шен ня на га ль них по треб те -
о ре ти ч ної еко но мі ки.   Є.  С лу ць кий
вже у 1909 р.  став членом� ко ре с по н-
де н том цьо го То ва ри с т ва. І це бу ло
не ви па д ко во. Рі вень на бу тої осві ти
вже на той мо мент (по при всі пе -
рипе тії) був ду же при стой ним – об -
ши р ні знан ня з еко но мі ч ної те о рії,
ма те ма ти ки, фі зи ки, фі ло со фії, ми -
с те ц т ва. 

На ре ш ті, у 1911 р. Єв ген за кін чує
уні вер си тет із ди п ло мом 1 ступ. та
зо ло тою ме дал лю за кон ку р с ну ро -
бо ту «Те о рия пред ель ной по ле з но -
с ти». Оскі ль ки мав стій ку ре пу та цію
«не б ла го на дій но го», то в уні вер си -

те ті йо го не за ли ши ли, і під го то в ку
до іс пи тів на зван ня ма гі с т ра мав
про во ди ти са мо стій но. Під пра цьо -
вує по за шта т ним ви кла да чем по літ -
еко но мії та за ко но знав с т ва у при ва -
т но му ко ме р цій но му учи ли щі, за -
сно в ни ком і ди ре к то ром яко го був
йо го тесть М. Во ло д ке вич.  За спе -
ці а ль ним до зво лом шта т но пра цю -
ва ти у ви щих за кла дах тре ба бу ло
осо би с то їха ти до Са н кт� Пе те р бу р га.

Да в ня за ці ка в ле ність еко но мі кою
й не аби які ма те ма ти ч ні зді б но с ті
пе ре ро с ли в чі т ко ус ві до м ле ні пла -
ни за йма тись при кла д ною до еко -
но мі ки ма те ма ти кою, осо б ли во но -
ви ми її на пря м ка ми.   Один з ви кла -
да чів Ки їв сь ко го уні вер си те ту – про -
фе сор Оле к сандр Ва си льо вич Ле о -
н то вич по да ру вав свою щой но ви да -
ну кни гу «Эле ме н та р ное по со бие к
при ме не нию ме то дов Га ус са и Пи р -
со на при оце н ке оши бок в ста ти с ти -
ке и би о ло гии». Це, по су ті, бу ло пе -
р ше ви кла ден ня ро сій сь кою най но -
ві ших до ся г нень ста ти с ти ків ан г лій -
сь кої шко ли. Опра цю ва в ши кни гу,
на пи са ну фі зі о ло гом (у по да ль шо му
ака де мі ком АН УРСР, ви да тним ней -
ро гі с то ло гом), Єв ген не за до во ль -
ни в ся опи со вим на ве ден ням ме то -
дів. Йо му, як ма те ма ти ку, не до ста -
ва ло ви кла д ки до ка зів. То му вда в ся
до шту ді ю ван ня пер шо дже рел, і за
рік на пи сав свою працю «Те о рия ко -
р ре ля ции и эле ме н ты уче ния о кри -
вых ра с п ре де ле ни я». Зро бив до по -
відь у То ва ри с т ві, ро бо ту ре ко ме н -
ду ва ли до дру ку в «И з ве с ти ях Ки їв -
сь ко го Ко ме р цій но го ін сти ту ту»
(зна є мо, що не змін ним ре да к то ром
усіх ви пу с ків жу р на лу був О. О .  Ру -
сов), перш ніж вий де окре мою кни -
го ю. Ви дан ня од ра зу ви со ко оці ни -
ли ки їв сь кі про ві д ні на у ко вці, дя ку -
ю чи са ме цій кни зі Єв ген Єв ге но вич
на при кі н ці 1912 р. був за про ше ний
ви кла да ти у ККІ, який став для ньо го
по стій ним мі с цем ро бо ти на три на -
дцять ро ків.

Ви кла да ць ка й на у ко ва ро бо -
та  – не роз ді ль ні

Слід за зна чи ти, мо ло дий ви кла -
дач  ду же від по ві да ль но по ста ви в ся
до за про шен ня, адже ККІ  з мо ме н ту
йо го за сну ван ня у ста ту сі ви щих ко -
ме р цій них ку р сів на ле жав до ка те -

го рії ви що го на вча ль но го за кла ду
но во го ти пу. Тре ба на га да ти, що зу -
мо в ле ні ак ти в ним роз ви т ком ка пі та -
лі з му, во ни від кри ва ють ся на при кі -
нці ХІХ�го ст. спо ча т ку у Ні ме ч чи ні,
по тім у Іта лії, а в Ро сії пер шою та кою
шко лою з 1902 р. вва жа лось еко но -
мі ч не від ді лен ня Са н кт� Пе те р бу р г -
сь ко го по лі те х ні ч но го ін сти ту ту.
Зго дом з’яв и лось ана ло гі ч не від ді -
лен ня у Ри зі, й уже у 1906 р. май же
од но ча с но ви щі ко ме р цій ні ку р си в
Мо с к ві й у Ки є ві (са ме ті, що ре о р га -
ні зу ва лись у ККІ, КІНГ, КФЕІ, а з ча -
сом пе ре тво ри ли ся в наш КНЕУ). 

Чим від рі з ня лись но ві ви щі шко ли
від то го ча с них уні вер си те тів і ін сти -
ту тів. Їх го ло вна осо б ли вість по ля га -
ла в то му, що на да ва лась ши ро ка
еко но мі ч на і ра зом з тим юри ди ч на
осві та, крім гли бо ких те о ре ти ч них
знань, спе ці а лі с та озбро ю ва ли
прак ти ч ни ми на ви ч ка ми. Ме то ди
ви кла дан ня в та кій шко лі утво ри -
лись та кі, що не прак ти ку ва лись до
то го в жо д но му ву зі на віть за ко р до -

ном. По єд нан ня ле к цій, се мі на рів,
про се мі на рів, прак ти ч них і ла бо ра -
то р них ро біт, до слі д ни ць ких вправ –
усе це бу ло ва ж ли вим. Сту де н там� -
еко но мі с там ви кла да ли ма те ма ти -
ку, фі зи ку, хі мію, тех но ло гію, вва жа -
лось, що во ни ма ють ро зу мі ти ме то -
ди не тіль ки со ці а ль них, а й при ро д -
ни чих на ук та зда т ні за сто со ву ва ти
це прак ти ч но.

Тож, по їха в ши до С. Пе те р бу р га
за ви ще зга да ним до зво лом до Мі ні -
с тер с т ва то р гі в лі й про ми с ло во с ті
(яко му був під по ряд ко ва ний ККІ),
Є.  С лу ць кий не про ми нув за ві та ти
до еко но мі ч но го фа ку ль те ту по лі -
те хні ки, аби по зна йо ми тись із
О.  Чу п ро вим і по да ру ва ти «Те о рію
ко ре ля ці ї...» най ві до мі шо му на той
час пред ста в ни ку ро сій сь кої шко ли
ста ти с ти ків та де та ль ні ше до ві да -
тись, як про во дять ся ле к цій ні й се -
мі нар сь кі за нят тя. 

На пе в не, й су час но го ви кла да ча
(тим па че мо ло дого) зба га ти ло б
зна йом с т во з та кою ши ро косві то -
гля д ною осо би с ті с тю, як Оле к сандр
Оле к са н д ро вич Чу п ров. Син ви да т -
но го еко но мі с та, про ві д но го іде о ло -
га зем сь кої ста ти с ти ки, ро сій сь ко го
ака де мі ка О.  І.  Чу п ро ва, на слі ду вав
від ба ть ка най кра щі зді б но с ті – пра -
це лю б ність, смі ли вість і на по ле г ли -
вість. Осві ту здо бу вав, на вча ю чись
у Мо с к ві й за ко р до ном, ві ль но во -
ло дів кі ль ко ма іно зе м ни ми мо ва ми
(у то му чи с лі дві пра да в ні), ви вчав у
ори гі на лі тру ди про гре си в них за хі д -
них еко но мі с тів і ста ти с ти ків. Ви да ні
ним «О че р ки по те о рии ста ти с ти ки»
(1909 р.) од ра зу зро би ли йо го ім’я
ві до мим, а сам ґрун то вний труд, ко -
ли ви су нув йо го на здо бут тя ка н ди -
дат сь ко го сту пе ня, оці ни ли гі д ним
до к тор сь ко го. О.  Чу п ров ви знав
ста ти с ти ку по ту ж ною збро єю до слі -
джень су с пі ль них явищ, а її ме то до -
ло гію по ста вив на слу ж бу ви рі шен -
ня ак ту а ль них про блем прак ти ч но го
жит тя. Це йо му вда ло ся ви яви ти
зв’я зок ста ти с ти ки з те о рі єю ймо ві р -
но с тей, не да р ма на зи ва ли го ло вою
сто ха с ти ч ної шко ли, а ще «все ро -
сій сь ким кон су ль та н том з пи тань
ста ти с ти ки». Та лант уче но го О.  Чу п -
ров бли с ку че по єд ну вав із та ла н том
пе да го га. За ви знан ням спе ці а лі с -
тів, ство ре на ним зра з ко ва си с те ма

ви кла дан ня ста ти с ти ки і до те пер
за ли ша єть ся не пе ре ве р ше но ю.

І дій с но, як зга ду ють ко ли ш ні уч ні
О.  Чу п ро ва, йо го ле к ції не бу ли схо жі
на будь� чиї ін ші. Оскі ль ки вва жав,
що ле к ція не мо же кон ку ру ва ти з
кни гою, і що під ру ч ник сту дент зда -
тен опра цю ва ти сам, то ле к ці її яв ля -
ли со бою ско рі ше на у ко ві до по ві ді.
Тоб то ста вить ся про бле ма, де та ль -
но ха ра к те ри зу єть ся кон к ре ти кою
цифр, опе ру ючи яки ми й роз мі р ко -
ву ю чи по хо ду, ана лі зу єть ся, до по ки
по сту по во  всі ра зом при хо дять ні би
до вла с но го ви сно в ку. Слід до да ти,
що після за ве р шен ня на вчан ня сту -
дент мав на пи са ти ди п ло м ну ро бо ту
для отри ман ня зван ня ка н ди да та
еко но мі ч них на ук. От же, та ла но ви -
тий пе да гог вчив на у ко во ду ма ти, а
най кра ще ви яви в ших се бе сту де н тів
за лу чав до сво їх на у ко вих до слі -
джень. Од ним з та ких був Ми ко ла
Сер гі йо вич Че т ве ри ков. З ним теж
Єв ген Слу ць кий позна йо ми в ся під
час то го до ле но с но го ві зи ту до
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Викладачі ККІ: другий ліворуч Є. Слуцький.



Хо чу по ді ли ти ся сво ї ми спо -
га да ми про над зви чай ну лю ди -
ну,  ве ли ко го  пе да го га  і  на уко -
вця Ми ки ту Ми но ви ча Гри ще н -
ка. Ко му ці ка во, де та ль ні ше
мо ж на ді з на тись про цьо го ви -
пу с к ни ка на шої аль ма� ма тер у
га зе ті «Е ко но міст» № 1211, ма -
те рі ал Л. Рі н гіс «Тру дар осві -
тян сь кої ни ви». 

Пе р ше вра жен ня
1978 рік. Ки їв сь кий на ці о на ль ний

уні вер си тет іме ні Т.Г. Ше в че н ка. Іс -
то ри ч ний  фа ку ль тет. Че т ве р тий
курс. Ве чі р ни ки. Остан ня па ра. Всі
сту де н ти в очі ку ван ні ви кла да ча з
пе да го гі ки. Цей пред мет сьо го дні
бу де чи та ти ся впе р ше. І ось від кри -
ва ють ся две рі, за хо дить до ау ди то рії
ста т ний чо ло вік лі т ньо го ві ку й по чи -
нає чи та ти ле к ці ю. Сту де н ти з по ле г-
шен ням зі тхну ли, мо ж на й не хо ди ти
на пе да го гі ку. Ви кла дач спра в ляв
вра жен ня  но р ма ль ної спо кій ної лю -
ди ни, яка «про б лем» ство рю ва ти не
бу де. Але ми ну ла од на, дру га хви ли -
ни і вся ау ди то рія бу ла за хо п ле на
Ми ки тою Ми но ви чем.  Ле к ція бу ла
на си че на  прак ти ч ни ми при кла да ми
з вла с но го до сві ду. Пе ред на ми
ожи ва ли по дії   20�х, 30�х, 40�х, 50�х,
60�х, 70�х ро ків, які бу ли пред ста в -
ле ні яс к ра ви ми пе да го гі ч ни ми пе р -
со на лі я ми, та ки ми як Г. Гри нь ко та
йо го но ві схе ми на род ної осві ти,
П. Ка п тє ров, С. Ша ць кий, К. Ве н т -
цель, А.  Ма ка ре н ко, В. Су хо м лин сь -
кий. І ко ж ний з них пред ста в ляв
свою ви хо в ну си с те му, яка ви кли ка -
ла не аби який ін те ре с. Па ра за кін чи -

лась, а ми си ді ли на че за ча ро ва ні...
На да лі це бу ли на ші улю б ле ні ле к ці ї.
Всі під тя гу ва ли ся з ро бо ти на остан -
ню па ру, бо че ка ли на зу стріч з Ми -
ки тою Ми но ви чем.

Через 20 ро ків після закінчення
уні вер си те ту іс то ри ки� ве чі р ни ки ви -
рі ши ли зу стрі ти ся.  На зу стрі чі од ним
із пе р ших, ко го ми зга ду ва ли, був
Ми ки та Ми но вич. Він за ли ши в ся в
на шій па м’я ті ком пе те н т ним фа хі в -
цем, над зви чай но до б рою лю ди ною,
за ко ха ною у свою спра ву, котра щи -
ро лю бить  лю дей і пра г не по ді ли ти -
ся сво їм ба га тю щим до сві дом.

Слу ш на по ра да
На ле к ці ях Ми ки та Ми но вич ча с то

го во рив, що в іде а лі по ви нно бу ти
так і так, але жит тя зав жди вно сить
свої ко ре к ти ви, то му  у пе да го гі ч ній
прак ти ці  не об хід но це вра хо ву ва ти і
бу ти гну ч ким ви кла да чем. 

При га дую, пі с ля ви вчен ня те ми
«О ці ню ван ня знань уч нів» пі ді йш ла
по ра ди тись із Ми ки тою Ми но ви чем,
як ме ні бу ти. У цей час ви кла да ла іс -
то рію у 10 кла сі,  мої уч ні бу ли мо ло д -
ші за ме не аж на 3 ро ки. У  кла сі бу ло
троє, які на при кі н ці чве р ті зна ч но
під ви щи ли свою ус пі ш ність з іс то рії,
але за се ре д нім ари ф ме ти ч ним оці -
н ка за чверть ви хо ди ла у двох  – «3»,
а в од но го  – «4».  І ме не це чо мусь
не по ко ї ло. Ви рі ши ла зве р ну ти ся до
Ми ки ти Ми но ви ча, яко му ча с то пі с ля
ле к ції сту де н ти роз по ві да ли про свої
си ту а ції на ро бо ті й про си ли по ра ди
у до сві д че но го ви кла да ча. Ми по між
со бою на зи ва ли йо го на ста в ни ком. 

Ми ки та Ми но вич за пи тав ме не: « У

Вас є ді ти?». Так, си ну Ан д рію йшов
дру гий рік.  «Все ду же про с то. Ви як
ма ти, яко го ста в лен ня хо ті ли б до
сво го си на – ми ло сти во го чи спра -
ве д ли во го?» Я по смі х ну лась і від по -
ві ла: «Зви чай но, ми ло сти во го». «То -
ді по жит тю ва шим кре до у спі л ку -
ван ні з уч ня ми має бу ти ми ло сти ве
ста в лен ня і оці ню ван ня та кож. У ко ж-
но му уч не ві� бе ш ке т ни ку ма є те ба -
чи ти си на, і то ді про блем у Вас з
уч ня ми ні ко ли не бу де».

Ця по ра да на по ча т ку мо єї пе да го -
гі ч ної ді я ль но с ті бу ла ду же слу ш ною,
нею ке ру юсь і до сі. Ме ні ду же при -
єм но, що че рез 20, 14, 10, 5 ро ків мої
уч ні ме не впі з на ють на ву ли ці, у те а -
т рі, за про шу ють на зу стрі чі. І я вва -
жаю, що це все за вдя ки Ми ки ті Ми -
но ви чу, який до по міг ме ні ви зна чи -
тись із пріо ри те та ми в та кій не про с -
тій, але над зви чай но ва ж ли вій учи -
тель сь кій ро бо ті.

До ле но с ний ви бір
За ве р ше но на вчан ня в уні вер си -

те ті. Лі то. Че рез два ти ж ні від пу с т ка.
За кін чить ся сіль сь ко го с по дар сь ка
прак ти ка уч нів, і я бу ду на ре ш ті від -
по чи ва ти. А сьо го дні су бо та,  10 го -
ди на ра н ку, при їха ла до до му. Я ща с -
ли ва.  Є ці ла до ба, щоб від по чи ти.
Але ра п том дзво нить Ми ки та Ми но -
вич і ка же, що на ка фе д рі пе да го гі ки
є ва ка н сія  в ас пі ра н ту ру, і він про по -
нує ме ні в по не ді лок при не с ти ці лу
ку пу до ку ме н тів і на пи са ний ре фе -
рат з пе да го гі ки. То ж че кає на моє
рі шен ня. Я бу ла вкрай  роз гу б ле на і
зди во ва на та кою про по зи ці єю, бо
ні ко ли не пла ну ва ла за йма ти ся на у -

кою, а тим бі ль ше пи -
са ти ди се р та ці ю. Але
на сті ль ки по ва жа ла
Ми ки ту Ми но ви ча, що
під ве с ти йо го ві ру в
ме не і від мо ви ти на
про по зи цію не мо г ла. 

Так я по сту пи ла в
ас пі ра н ту ру і під ке рі в -
ни ц т вом Ми ки ти Ми -
но ви ча на пи са ла й за -
хи с ти ла ди се р та ці ю. Я
ду же вдя ч на своє му
на ста в ни ко ві й пе да -
го гу, що так кру то змі -
нив мою до лю.

Вва жаю, до ля ви -
яви ла до ме не не оці -
нен ну ще д рість, що на
са мо му по ча т ку мо єї пе да го гі ч ної
сте ж ки по да ру ва ла до ле но с ну зу -
стріч з Гри ще н ком Ми ки тою Ми но -
ви чем.  

До ві д ка про ав то ра:
Ме д відь (Ко ба) Лю д ми ла Ан д рі ї в -

на, ка н ди дат
пе да го г і  ч  них
на ук, до цент
ка фе д ри пе да -
го гі ки та пси -
хо ло гії 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. Пе да го -
гі ч ний стаж 32
ро ки, з них 13 –
у ви щій шко лі,

ав тор по над 60 на у ко вих праць.
Свою пе да го гі ч ну ді я ль ність по чи -
на ла ви кла да чем іс то рії у се ре д ній
шко лі № 145  м. Ки є ва, по тім ви кла -
да ла пе да го гі ку у Ки їв сь ко му пе да -
го гі ч но му учи ли щі №1 іме ні Н. Круп -
сь кої.
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Усім! Усім! Усім, 
при че т ним до клу бу 

«ДО РО ГА МИ ДО ПРЕ КРА С НО ГО»,
ма є те мо ж ли вість і на го ду при ві та ти

це куль ту ро ло гі ч не до б ро ві ль не
то ва ри с т во ви кла да чів, ас пі ра н тів і 
сту де н тів уні вер си те ту із 40�річ чям.

Уро чи с те свя т ку ван ня пе ред ба ча єть ся
у ве ре с ні.

по лі те х ні ки, і на до в гі ро ки у йо го
осо бі знай шов со бі ві р но го дру га.
Во ни од ра зу від чу ли спо рі д не ність
душ і збі ж ність ін те ре сів. Зді б но с ті
М. Че т ве ри ко ва, щи ре за хо п лен ня
на у кою та на по ле г ли вість у до слі д -
ни ць кій ро бо ті О.  Чу п ров по ба чив
ще по ро бо ті у се мі на рах, на дав та -
ла но ви то му уч не ві осо б ли вої ува ги,
ра див, що ви вча ти  зі ста ти с ти ки,
на у ко вої ме то до ло гії, ло гі ки. За про -
по ну вав як зна в це ві п’я тьох іно зе м -
них мов по пра цю ва ти спі ль но над
пе ре кла дом ан г лій сь ко го ви дан ня
Дж. Е д ні Юла «Вве де ние в те о рию
ста ти с ти ки». Про по зи цію під клю чи -
тись до пе ре кла ду отри мав і Єв ген
Слу ць кий. Ці ка во, як від бу ва ла ся ця
спів пра ця: ви ко на ні до слі в но пе ре -
кла ди роз ді лів кни ги спо ча т ку над -
си ла лись О.  Чу п ро ву,  який ре да гу -
вав, до би рав і уто ч ню вав те р мі ни й
по нят тя, на да вав лі те ра ту р но го ви -
гля ду, да лі М. Че т ве ри ков сво їм ка -
лі г ра фі ч ним по че р ком, вра хо ву ю чи
всі пра в ки,  пе ре пи су вав те к с ти на -
чи с то. На жаль, дру ком ця ро бо та не
всти г ла ви й ти, за ва ди ла вій на. У
1914 р. М. С. Че т ве ри ков са ме за кін -
чив на вчан ня і, озбро є ний гли бо ки -
ми знан ня ми з еко но мі ки, ма те ма -
ти ч ної ста ти с ти ки й те о рії ймо ві р но -
с тей, мав цілковито братись за
наукову діяльність. Але був при зва -
ний до ар мії, брав участь у пе р шій
сві то вій, по тім пе ре бу вав у ла вах Че -
р во ної Ар мії, й аж у 1919 р. був від -
кли ка ний ЦСУ для ро бо ти за спе ці а -
ль ні с тю. 

Аби за ве р ши ти цей від ступ від
біо гра фії го ло вно го ге роя на роз по -
відь про йо го дру га, до дам, що ім’я і
цьо го ви да т но го вче но го та йо го ба -
га тий вне сок у сві то ву на у ку гі д но
вці но ва ні спе ці а лі с та ми, а для пе ре -
сі ч но го чи та ча ці ка вою бу де стат тя,
яку ви дав у 1959 р. «Жизнь и на у ч -
ная де я те ль ность Е.  Е .  С лу ц ко го».
Се р де ч ні с тю ві р но го дру га, щи рою
по ва гою од но ду м ця й по мі ч ни ка у
спі ль них на у ко вих спра вах на си че на
ця ро бо та, що має і най по в ні ший
біб ліо гра фі ч ний пе ре лік.

По ве р та ю чись пі с ля не ве ли ч ких
(але спо ді ва юсь не об хід них від сту -
пів) до ро ків ро бо ти Є.  С лу ць ко го у
Ки їв сь ко му ко ме р цій но му ін сти ту ті,

які зро зу мі ло ста но в лять для нас
під ви ще ний ін те рес, ра джу за ці ка в -
ле но му чи та че ві не шу ка ти про це на
сай ті «Га ле рея эко но ми с тов» чи у
«Ві кі пе ді ї» або се ред на дру ко ва них
чи с лен них до слі джень су час них на -
у ко вців, а од ра зу зве р ну тись до ви -
дан ня КНЕУ 2006 р. «Є.  С лу ць кий.
Те о рія гра ни ч ної ко ри с но с ті», укла -
да чі В. М. Фе ще н ко та Т. В. Ку ри -
ле н ко, де най по в ні ше ви сві т ле но
«ки їв сь кий пе рі од жит тя» вче но го.
Що ме ні осо би с то вда ло ся по ба чи -
ти в цій кни зі, це те ма окре мої роз -
по ві ді, а по ки спро бую по слі до в но
про до в жи ти те, що зі бра но по кри х -
тах із ін ших дже рел.

Ба га то гран ність ду хо в но го
об ра зу

«Жит тє пис  Є.  Є .  С лу ць ко го, – пи -
сав М. С. Че т ве ри ков, – ста но вить
не ма ло тру д но щів, спри чи не них як
скла д ні с тю і ко н т ра с та ми епо хи,
ним пе ре жи то ї.., так і скла д ні с тю
йо го ду хо в но го об ра зу, в яко му
об’ єдну ва лись ма те ма тик, су с пі ль -
с т во зна вець, ху до ж ник і по ет». 

І дій с но, ви кла с ти у де та лях і по -
слі до в но жит тє пис, на віть за на яв -
но с ті ав то рсь ких жит тє пи сів 1912,
1918, 1923, 1938 та 1942 ро ків та
спо га дів дру га, не ле г ко. І бі ль шою
мі рою то му, що не все фі к су ва лось
на па пе рі, осо б ли во в ро ки «ко н т ра -
с тів епо хи». Мо ж на здо га ду ва тись
про де які «тру д но щі», натрапивши
на знай де не в ін ших сві д чен нях.
На при клад, зо всім не спо ді ва но
для се бе знай шла зга д ку про Є. Слу -
ць ко го у сло в ни ку Дми т ра Уша ко ва –
4�х томн. «То л ко вом сло ва ре рус с ко -
го язы ка» (1940 г.): 

Ко па ние –
1. дей с т вие по глаг. Ко пать – (Ко -

па ние ко ло д ца. Ко па ние кар то шки.)  
2. дей с т вие по глаг. Ко пать ся –

(Слу ц кий пред по чел ме тод ко па ния
в слу чай но по до бран ных бу ма гах.
Ста лин)

Чи не пра в да, хо четь ся ді з на тись,
що сто їть за та кою «кри ла то ю» фра -
зо ю...  Ко ли і де це бу ло ска за но...
На пе в не в ті ро ки, ко ли «ста ти с тик»
за ви зна чен ням озна ча ло «во рог на -
ро ду». У ли с ті М. Пту хи до Бо р т ке ви -
ча є зга д ка про те, що у Мо с к ві лі к ві -

ду ють ся за ли ш ки «зем сь кої ста ти с -
ти ки» і да лі сло ва – «Слу ць ко му й
Че т ве ри ко ву жи веть ся да ле ко не
со лод ко ». (Ду маю, осо б ли во «не со -
ло д ко» бу ло М. Че т ве ри ко ву, який
не уни к нув ув’я з нен ня на кі ль ка ро -
ків). А до ча сів, ко ли ста ти с ти ка як
на у ка бу ла роз би та вщент, не ви -
три ма в ши ти с ку іде о ло гії, до трі у м -
фу «ли се н кі в ців» Є.  С лу ць кий і не
до жив. 

Єв ген Слу ць кий – зна вець іно -
зе м них мов.

Те, що Єв ген Єв ге но вич ви вчав у
ори гі на лі стат ті ан г лій сь ких ста ти с -
ти ків та ні ме ць ких пси хо ло гів і пи сав
свої на у ко ві тру ди не тіль ки ро сій сь -
кою, а й ні ме ць кою, ан г лій сь кою –
ві до мо. Про це сві д чать пу б лі ка ці ї. А
чи всі зна ють, що Є.  С лу ць кий три -
ва лий час (1915–1938) за йма в ся
лі те ра ту р ни ми пе ре кла да ми? Ко го
ж пе ре кла дав: 

з фра н цу зь кої – Емі ля Вер ха р на,
бель гій сь ко го по ета й дра ма ту р га,
од но го з найвідомі ших пред ста в ни -
ків єв ро пей сь ко го си м во лі з му, за
ви знан ням Ва ле рія Брю со ва –
«Да н те су час но с ті»;

з ні ме ць кої – Рай нер� Ма рію Рі ль -
ке, ви да т но го ав с т рій сь ко го по ета,
есе ї с та. Це йо го Ма ри на Цвє та є ва
на зи ва ла «не про с то як най бі ль шим
по етом, а са мою сут ні с тю по езі ї»;

з ан г лій сь кої – Ра бі н д ра на та Та -
го ра, ін дій сь ко го по ета (пи сав пе ре -
ва ж но бе н галь сь кою). За кни гу
«Gitanjali» («Же р т вен ні пі с ні») у ав то -
ри зо ва но му пе ре кла ді на ан г лій сь ку
був удо сто є ний Но бе лів сь кої пре мії
1913 р., йо го на зи ва ли «фі гу рою,
що збли жує світ Схо ду й За хо ду».
Од ну з пі сень Р. Та го ра в пе ре кла ді
Єв ге на Слу ць ко го мо ж на знай ти в
Ін тер не ті:

Где мысль бес с т ра ш ная ца рит,
Где сме ло по дня то че ло,
Где мир на кле т ки не ра з бит,
А зна нье во ль но с тью све т ло,
Где пра в ды ключ ро ж да ет речь,
Где со ве р шен с т ва жа ж дет дух,
Где гнет при вы ч ки слеп и глух,
Не мо жет ко с но с тью ве ков, –
Пу с ты ней ме р т вою пе с ков,–
Те че нье ра зу ма пре сечь,

Где Ты ве дешь впе ред наш ум
Для дел во з вы шен ных и дум,
О, мой Отец, в сво бо де той
Про снуть ся дай стра не ро д ной!

Є.  С лу ць кий – по ет 

Са ме так за зна че но у за го ло в ку
те ки, що збе рі га єть ся в осо би с то му
фо н ді, на жаль, не ки їв сь ко го ар хі ву.
Пи сав ві р ші (1908–1943 рр.), є на -
віть збі р ки під на зва ми: «Вы ше сло -
ва», «И с то ки», «Пе р вый круг» та ін.
Пи сав по еми – «Ка ин», «Смерть Да -
ви да», «Са ул во про ро ках». Хо ті ло ся
б по чи та ти й п’є си, й стат ті та фі ло -
соф сь кі но та т ки, ли ше тіль ки на зви
яких збу джу ють ін те рес до тре м тін -
ня: «Бо ль шие мы с ли», «Зе м ля и не -
бо», «О пыт кра т ко го ра с су ж де ния о
Зле, о Тво р це и о тва ри». Чи бу ло
все це десь на дру ко ва но? По ки  що
не знаю, але шу ка ю...

Хо четь ся по ба чи ти й ма лю н ки Єв -
ге на Слуць ко го, їх теж збе ре г ло ся
по над три де ся т ки  (у то му чи с лі є
ав то по р т ре ти). За лю б ки б по чи та ла,
як про ньо го зга дує дру жи на Юлія,
яка теж, між ін шим, пи са ла ві р ші й
по еми. І пе ре пи с ка збе ре г ла ся (і не
тіль ки з дру жи ною та М. Че т ве ри ко -
вим) – із де ся ть ма ад ре са та ми.

А от що до ру ко пи су ле к цій «И с то -
рия со ци а ли с ти че с ких уче ний», які
чи тав у Ки їв сь ко му ко ме р цій но му ін -
сти ту ті в 1917 р., то він на пе в не за ці -
ка вив би ба га тьох на ших ви кла да чів.

Є.  С лу ць кий – уче ний без ко р -
до нів 

«Не в то м на й рі з но бі ч на ді я ль ність
Єв ге на Єв ге но ви ча та своє рі д ність
йо го ори гі на ль них тво р чих ідей,
спря мо ва них на най рі з но ма ні т ні ші
га лу зі до слі джень, – пи сав А.  М .  Ко л -
мо го ров у стат ті «Є .  Є .  С лу ць кий.
Не к ро лог», – спо ча т ку спра в ля ють
вра жен ня де якої роз сі я но с ті, але
вди в ля ю чись у них пи ль ні ше, мо ж на
вло ви ти об’ єд ну ю чі їх за ду м ки гли -
бо ко го вче но го� ми с ли те ля, який
вба чає, а іно ді й ви пе ре джає ос но в -
ні шля хи роз ви т ку на у ки, що не під -
да ють ся роз кла ду по ті с них ру б ри -
ках окре мих на у ко вих ди с ци п лін... із
ве ли ких си с те ма ти ч них праць та йо -
го рі з но ма ні т ної при кла д ної ді я ль -
но с ті ви кри с та лі зу ва в ся но вий на -

прям до слі джен ня, орі є н то ва ний не
на упо ря д ку ван ня та роз чи щен ня
спа д щи ни ми ну ло го, а на ство рен ня
зо всім но вих від га лу жень на у ки».

Ви знан ня за слуг Є.  С лу ць ко го як
ма те ма ти ка від бу ло ся од ра зу, цикл
йо го ро біт був на дру ко ва ний у
1927–1929 рр. за ко р до ном. А.  Ко л -
мо го ров у 1938 р. ви дав кни гу «Ма -
те ма ти ка и ес те с т во з на ние в
СССР», і в ро зді лі «Те о рия ве ро я т -
но с тей и её при ме не ни я» ім’я
Є. Слу ць ко го зга ду єть ся ду же ча с то.

Ви знан ня Є.  С лу ць ко го як еко но -
мі с та при йш ло дя ку ю чи за ру бі ж ним
уче ним, які роз ро б ля ли в по да ль -
шо му йо го ідеї та від крит тя. Про це
мо ж на по чи та ти і на сай тах і в су час -
них стат тях до слі д ни ків йо го тво р -
чо с ті. 

На у ко ві тру ди Є.  С лу ць ко го (пе в -
не будь� який з них) ся га ють та ко го
рі в ня ком пе те н т но с ті, на який не
ско чиш ви па д ко во. Не да р ма ж за га -
ль не ви знан ня їх цін но с ті триває так
до в го. Із су час ни ків� на у ко в ців йо го
ро зу мі ли оди ни ці, по чи на ю чи з йо го
кон ку р с ної сту де нт сь кої ро бо ти,
зроб ле ної «під ку том зо ру ма те ма -
ти ка, що до слі джує еко но мі ку», яку
за сло ва ми Б. Гне де н ка «до кі н ця не
зро зу мі ли ні ма те ма ти ки, ні еко но -
мі с ти». Чо му де ві зом до неї об рав
ви слів� по ра ду Арі с то те ля: «О б рав
для за нять по лі ти ку – ви вчай пси хо -
ло гі ю»? Мо ж ли во де що роз’ яс-
ню ють йо го вла с ні сло ва (з по дан -
ня до ре к то ра ККІ К. Г. Во б ло го
27.03.1919 р.):

« Я по тра тил мно го тру да, ра с ши -
ряя и при об ре тая по зна ния   обы ч но
не счи та ю щи е ся обя за те ль ны ми для
эко но ми с та, но не об хо ди мые мне ра -
ди вы по л не ния мо ей за да чи по пе ре -
смо т ру ос нов те о ре ти че с кой эко но -
ми ки. Так я ра бо тал и в ма те ма ти ке,  и
в ма те ма ти че с кой ста ти с ти ке, и в ло -
ги ке, и в те о рии по зна ния,  и в пси хо -
ло гии ра ди этой един с т вен ной це ли». 

І ке ру ва ло ним «... ус ві до м лен ня
сво го обо в’я з ку пе ред на у кою, обо -
в’я з ку, який зму шує бо ро ти ся за до -
ве ден ня до кі н ця взя то го на се бе
за вдан ня».

Лю д ми ла РІНГІС,
го ло ва пра в лін ня клу бу

«До ро га ми до пре кра с но го».

Наші вчителі
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Ан ту ан де Се нт� Ек зю пе рі ска зав,
що на сві ті не має ні чо го до ро ж чо го
за ті зв’я з ки, що з’єд ну ють лю дей. І
дій с но, спі л ку ван ня – од на з най до -
с ту п ні ших роз ко шей. Спі л ку ю чись,
лю ди під три му ють один од но го і
обо пі ль но зба га чу ють ся, об мі ню ю -
чись знан ня ми, ду м ка ми, вра жен ня -
ми. І не хай де хто кри ти ч но за ува -
жить, що йдеть ся про іде а лі зо ва ний
ду хо в ний план. Але ж, ні хто ще не
спро с ту вав, що ду хо в ність і є най ви -
ще й най до ро ж че... То ж ні ко ли не
вта му єть ся  спра га пи ти із чи с тих
дже рел на тхнен ня і по тре ба спі л ку -
ва тись із ці ка ви ми осо би с то с тя ми. 

Скі ль ки та ких зу стрі чей від бу ло ся
за всі ро ки ро бо ти на шо го клу бу?
На вряд чи хто на зве то ч ну ци ф ру,
ко ж но му па м’я т ні свої, але бу ва ють і
та кі спі л ку ва ня, на віть не три ва лі, які
од но го ло с но щи ро ви зна ють ся да -
ру н ком.

От са ме та ким да ру н ком для нас
бу ло зна йом с т во і спі л ку ван ня впро -
довж кі ль кох го дин із М. І .  Сі кор сь -
ким. На пе в но, ма ло ко му тре ба по -
яс ню ва ти, хто він та кий, адже це лю -
ди на ві до ма не тіль ки в Укра ї ні, а й
да ле ко �да ле ко за її ме жа ми.

Ко ли об го во рю ва ли з Во ло ди ми -
ром Яко ви чем Ста д ни че н ком, на -
тх�нен ни ком роз по ча то го ще у 2003
р. тво р чо го рей ду «Шля ха ми Ско во -
ро ди», наш на сту п ний ма р ш рут, він
за пе в нив, що до по мо же нам у пі -
знан ні іс тин но го Ско во ро ди. Лю ди -
на, яка зу стрі ча ла по ета і фі ло со фа,
як бли зь ко го дру га, у сні і на яву,
ство ри ла за по ві т ний му зей Ско во -
ро ди, – ди ре к тор  іс то ри ко� ет но г ра -
фі ч но го за по ві д ни ка «Пе ре я с лав»
Ми хай ло Іва но вич Сі кор сь кий. За -
пи тав, чи бу ва ли вже там і чи чу ли
йо го роз по ві ді. Так, ми не один раз
ор га ні зо ву ва ли по їз д ки до Пе ре яс -
ла ва� Хме ль ни ць ко го, а от чи чу ли
М. Сі кор сь ко го, щось не при га ду ю...
«То й не на пру жуй тесь, не при га да є -
те. Бо як би хоч кі ль ка хви лин по спі л -
ку ва лися з ці єю лю ди ною, у па м’я ті
за ка р бу ва ло ся б на за в ж ди...» Але ж
ди ре к тор, на скі ль ки ме ні ві до мо, не
во дить те пер уже екс ку р сій... «Не
пе ре жи вай те, я до мо в лю ся, то по -
�дру ж ньо му зро бить. Тіль ки всти -
гай те ха па ти ко ж не йо го сло во, усі
во ни до ро го го ва р ті...»

Як за зви чай, по їз д ці пе ре ду ва ла
ре те ль на під го то в ка. Все, що вда ло -
ся від най ти про М. Сі кор сь ко го, на -
сам пе ред із кни ги В. Ста д ни че н ка «І -
ду за Ско во ро до ю», як ци та ту, ви пи -
са ла на пу т ні сло ва: «Дій де те, ко ли
йти ме те, ко ли пра г ну ти ме те, як учив
Ско во ро да, ве р ши ни. Ско во ро да –
це спра в ж ня лю ди на, наш су час ник,
Ско во ро да – це в Укра ї на. Пі зна є те
се р це і ду шу Ско во ро ди, пі зна є те іс -
тин ну лю ди ну. Схо ди те в Укра ї ну –
знай де те Ско во ро ду...». А ще в Ін -
тер не ті бу ло кі ль ка жу р на лі ст сь ких
ста тей з при во ду 80�річ чя По че с но го

гро ма дя ни на мі с та Пе ре яс лав� Хме -
ль ни ць кий. Юві лей уро чи с то свя т ку -
ва ли в жо в т ні 2003 р. (за рік до на шої
по їз д ки). Бе з у мо в но, роз дру ку ва ла
де що про му зей Гри го рія Ско во ро ди
та ін ші му зеї, аби кра ще зо рі є н ту ва -
ти ся, що на сам пе ред тре ба по ба чи -
ти. То все зі бра не пе ре по ві ла та по -
ка за ла всім до ро гою в ав то бу сі, аби
на екс ку р сії не га я ти ча су на дрі б ни -
ці, за пи тан ня на зра зок: «А ча сом
авіа тор Сі кор сь кий не рі д ня Вам?»
Або «А скі ль ки му зе їв ство ри ли у мі с -
ті?» І то му по ді б них, які мо жуть ви ни -
к ну ти. Мо же й ці ка во, що го во рив би
Ми хай ло Іва но вич у від по відь, але ж
не ві до мо, якої три ва ло с ті бу де це
за мо в ле не спі л ку ван ня з на шою гру -
по ю. То, як що мо же мо ді з на тися з
ін ших дже рел, ма є мо зро би ти. 

За га р то ву ва ло й ви про бо ву ва ло
жит тя цьо го уро же н ця Чи ги ри на як
ту ша б лю ко за ць ку – і за хи ща тись, і
пе ре ма га ти ма ла. Де ся ти лі т нім хло -
п чи ком за ли ши в ся без ба ть ків, яких
за брав стра ш ний го ло до мор. Сам
чу дом ви жив, бо потрапив до лі ка р -
ні, а звід ти до ди т бу ди н ку. Пе в не,
да ни ною па м’я ті сла в но з ві с но му
од но фа мі ль цю на пра ви ли до авіа -
цій но го учи ли ща. Да лі вій на, ева ку а -
ція до Си бі ру. Пра цю вав у май с те р -
ні, а мрі яв учи тись на іс то ри ка. Пі с ля
Пе ре мо ги та ки всту пив до Ки їв сь ко -
го уні вер си те ту, вчи в ся, за ро б ля ю -
чи на про жит тя в уні вер си тет сь кій
ко че га р ці. Не ста ну за раз пе ре по ві -
да ти всьо го то го від най де но го на -
пи са но го ін ши ми. Ко му ці ка во,
ра джу не од мін но по чи та ти кни гу
М. Ма хі н чу ка «Пе ре я с лав сь кий
скарб Ми хай ла Сі кор сь ко го», кра ще
до по в не ну із се рії «Бі б лі о те ка Ше в -
че н ків сь ко го ко мі те ту», видану ви -
да в ни ц т вом «Кри ни ця» у 2005 р.

Отож за жва вим об го во рен ням
не по мі т но й під’ їха ли до Воз не сен -
сь ко го со бо ру, при яко му у ко ле гі у мі
по над 250 ро ків то му Ско во ро да ви -
кла дав по ети ку. Му зей Г. Ско во ро -
ди, як і всі ін ші му зеї мі с та� за по ві д -
ни ка Пе ря с ла в�Хме ль ни ць ко го, –
це спра ва рук і ро зу му не вто м но го
тво р ця осе ре д ків куль ту ри Ми хай ла
Іва но ви ча Сі кор сь ко го та йо го ві р -
них по мі ч ни ків. Тро хи за хви лю ва -
лась, бо опи са но го й до ста т ньо зна -
йо мо го не по од ній фо то гра фії чо ло -
ві ка не бу ло. Ва ле н ти на Ва си лі в на
Ні кі ті на – ди ре к тор му зею, по мі ти в -
ши мою сту р бо ва ність за спо ко ї ла:
«Ми хай ло Іва но вич знає, що ви при -
їде те, до ру чив ме ні все тут по ка за -
ти, а він тро хи за пі з нить ся, бо вчо ра
до но чі во зив де ле га цію з Аме ри ки.
Вну ч ка Шо лом� Алей хе ма на ві ду ва -
ла по ди ви тись, який ді до ві в Укра ї ні
ство ри ли му зей». 

Не бу ду від во лі ка тись на вра жен -
ня від са мо го му зею Г. Ско во ро ди –
про них мо ж на по чи та ти у га зе ті
«Е ко но міст» № 1115 «Жит тям слу -
жи ти іс ти ні і пра в ді», а знов пе ре йду

до мо ме н тів спі л ку ван ня з не ор ди -
на р ною лю ди но ю. Ми хай ло Іва но -
вич при йшов, при ві та в ся як до до б -
рих зна йо мих, і по ча лась на ша екс -
ку р сія без зай вих за пи тань. І не
мо жна на віть екс ку р сі єю це на зва -
ти, то ч ні ше якась фа н та с ти ч на ма н -
д рі в ка впро довж кі ль кох ти ся чо літь
із зу пи н ка ми в кон к ре т них іс то ри ч -
них мо ме н тах. Щи ро вва жає, що
«ко жен екс по нат – ве ли ка та ї на тво -
р чо с ті, ху до ж ній ви т вір люд сь ко го
ро зу му». Скі ль ки ж та їн від кри ло ся
цій лю ди ні! Ре чо ві сві д чен ня зни к лих
ци ві лі за цій, ше де в ри ар хі те к ту ри
ми ну лих ча сів, пред ме ти по бу ту по -
пе ре дніх по ко лінь, зі бра ні по ти ся -
чах сіл, а те пер вже й на ді сла ні до
на дій них рук на збе рі ган ня сі мей ні
ре лі к вії на віть з да ле ко го за ру бі ж жя.
Від опа ле них зе рен ча сів Три піл ля
до спра в ж ньо го мі ся це хо да мо ж на
по ба чи ти у цьо му мі с ті� му зе ї. Яс на
річ, що по нят тя ча су, який фі к су ва в -
ся на ши ми го дин ни ка ми про с то
зни к ло. Ло ви ли ко ж не сло во. Дій с -
но, ми не ба чи ли до то го Пе ре яс ла -
ва (хоч, як для ме не осо би с то, це
бу ло че т ве р те від ві ду ван ня). Не
мо г ли ба чи ти так, як йо го ба чить
М. Сі кор сь кий. По над пів сто літ тя то -
му, при їха в ши ви пу с к ни ком Ки їв сь -
ко го уні вер си те ту на по са ду ди ре к -
то ра фа к ти ч но не іс ну ю чо го Пе ре яс -
лав сь ко го му зею іс то рії, в яко му бу -
ло на той час чо ти ри пра ців ни ки і аж
32 екс по на ти, а 33�тім, як шу т кує,
став він сам, на пе ред зу мів по ба чи -
ти. І своє ба чен ня від тво рює не вто м -
ною пра це ю. І не тіль ки як на у ко-
ве ць� іс то рик, пе ре го р та ю чи ти ся чі
сто рі нок книг, ар хі в них до ку ме н тів,
при па в ших пи лом не ро зі бра них
сто сів ста ро дру ків і за ва лів ру ло нів у
за па с ни ках сто ли ч них (Мо с ков сь ких
і Ки їв сь ких) му зе їв, а й про ве ден ням
роз копок, і ор га ні за ці єю екс пе ди цій
по всіх за ку то ч ках, ва р тих ува ги до -
слі д ни ків� по шу ко в ців. Ще й до те -
пер, як за пе в няє Ми хай ло Іва но вич,
не все зроб ле но із за ду ма но го. Хоч
ни ні у скла ді за по ві д ни ка  381 па м’я -
т ка іс то рії та куль ту ри, 26 му зе їв, у
фо н дах яких по над 381 тис. пред ме -
тів. І ко ж ний з цих му зе їв не по вто р -
ний, уні ка ль ний. У ко ж но му ва р то
по бу ва ти і є чим ди ву ва тись. Ко го не
зди вує, на при клад, що ша хи як гра
бу ли ві до мі з пра да вен. Та кі со бі не -
ве ли ч кі пла ш ки скля ні чо р но го й бі -
ло го ко льо ру по оди на д цять штук.  Їх
знай шли під час роз ко пок. Екс по ну -
ють ся в ар хе о ло гі ч но му му зеї, а у
Ри мі й Па ри жі та кож є по од ній по ді -
б ній. До ре чі, сло ва «є ди ний екс по -
нат в Укра ї ні», «є ди ний та кий се ред
му зе їв сві ту», «у ні ка ль на зна хі д ка» –
упро довж усь ого дня чу ли не од но -
ра зо во.

У му зеї одя гу, роз мі ще но му в ко -
ли ш ньо му Ми хай лів сь ко му со бо рі,
по ба чи в ши, як роз па х ну ли всі очі
від по ди ву й за ні мі ли, Ми хай ло Іва -
но вич сам про во кує за пи тан ням:
«Як на ва шу ду м ку, скі ль ки со ро чок
ма ла не за мо ж ня жі н ка?» Пе в не од -
ну� дві, ну мо же  три: ро бо чу� по в ся -
к ден ну, не ді ль ну, щоб хо ди ти до це -
р к ви... мо ж ли во ще та ку, що го ту ва -
ла на смерть. А ви яв ля єть ся, що на -
ба га то бі ль ше (іно ді до 50!), і пи ша -
ли ся їх кі ль кі с тю не то му, що за до -
ро го ку п ле ні, і не «лей б ла ми» за -
мор сь ки ми, а тим, що бу ли во ни
вла с но руч зроб ле ні: і то не нь ко ви т -
ка ні, і ло в ко ши ті, і май с те р но оздо -
б ле ні ви ши в кою, ме ре жи вом. Зма -
ле ч ку вчи ли цих май с т ринь. Ви хо -
дить, не да р ма зу стрі ча ли по сви т ці,
чи ма ло про го с по да ря мо г ла роз -
по ві с ти. І не тіль ки про ста тус, а й
про рі вень куль ту ри.

У му зеї ко б зар с т ва – єди но му в
Укра ї ні (тож, на пе в не, й у сві ті) зі -
бра ні уні ка ль ні му зи ч ні ін стру ме н ти
з пра да в ніх ча сів, роз гля да єш ко жен
екс по нат із над зви чай ною ува го ю.
Ра п том на сте н ді зна йо ме фо то –

Ру сов Оле к сандр Оле к са н д ро вич.
Од ра зу ж зве р та юсь до Ми хай ла
Іва но ви ча: «Це наш ви кла дач, тих
ча сів, ко ли еко но мі ч ний уні вер си тет
на зи ва в ся ко ме р цій ним ін сти ту -
том.» «А ще що про ньо го зна є те?»
По спі ш но ви па люю: «Вва жа єть ся
за сно в ни ком зем сь кої ста ти с ти ки
на Пол та в щи ні, а ще го ту вав до дру -
ку  не це н зу ро ва не двох то м не ви -
дан ня тво рів Ше в че н ка, яке зро би ли
у Пра зі, а ще ви дав ор фо гра фі ч ний
укра ї н сь кий сло в ник, а ще був ре да -
к то ром ви дан ня «И з ве с тия Ки е в с ка -
го ко м ме р че с ка го…» За до во ле но
ки ває: «А те пер зга дай те, що до слі -
джу вав тво р чість ко б за рів, зо к ре ма
Ос та па Ве ре са я. По ди віть ся, які ці -
ка ві ма те рі а ли вда ло ся зі бра ти».

Ма є мо вкло ни тись до зе м но за
ба га то лі т ній по дви ж ни ць кий труд з
від ро джен ня на ці о на ль ної гі д но с ті і
збе ре жен ня ска р бів ві ч но с ті цій ві -
до мій у всьо му сві ті лю ди ні. Не аби -
яким ве зін ням для нас бу ла мо ж ли -
вість по спі л ку ва ти ся, по чу ти йо го
роз по відь і змі с то в ні від по ві ді на чи -
с лен ні за пи тан ня. А ще по ба чи ти з
якою те п ло тою ста в лять ся до ньо го
про с ті лю ди. Дру ж ка па ри мо ло дят,
що за пе ре яс лав сь ким зви ча єм
при їха ли на Та тар сь ку го ру до му -
зею про с то не ба, по ба чи в ши наш
ав то бус, під біг зі сло ва ми: “Бла гаю,
до зво ль те на хви ли ну за бра ти Ми -
хай ла Іва но ви ча, сфо то г ра фу ва ти з
мо ло ди ми. У нас це вва жа єть ся до -
б рою при кме то ю…” 

Неда р ма ак це н ту ва ла – про с ті
лю ди. Бо ке рі в ни ки за всі  ро ки ста -
ви ли ся по �рі з но му, і з пар тії ви клю -
ча ли, і з по са ди зні ма ли не один раз.
І з ду р ня ми не до лу ги ми, і з за ви с ни -
ка ми під ли ми сти ка в ся не раз. Пе -
ре жи то. Та про це ма ло ко му го во -
рить сам М. Сі кор сь кий, адже це не -
ці ка ве ми ну ле. Ку ди ці ка ві ше і ду ма -
ти, й го во ри ти про Пе ре яс лав як
ско н це н т ро ва ну, спре со ва ну до
най до с то ві р ні ших сві д чень іс то рію,
пред ста в ле ну ма те рі а ла ми за по ві д -
ни ка. Вже 57 ро ків тво рить Обе ріг
Па м’я ті й Ве ли чі укра ї н сь ко го на ро -
ду ця за ко ха на у свою кра ї ну та її ба -
га тю щу іс то рію лю ди на. “Ба чи те –
на ко за ць ко му хре с ті ви би то рік.
Так, са ме у цей рік від кри ли Аме ри -
ку, а на на шій зе м лі вже про жи вав
ви со ко ку ль ту р ний на род…” «А чи
зна є те, скі ль ки бу ло ко за ць ких сі чей
в Укра ї ні? Ві сім, і ко ж ній тре ба ство -
ри ти гі д ний му зей...»

А з якою го р ді с тю по гля дав
М. І. Сі кор сь кий на сво їх уче ниць на -
у ко вців� ек с ку р со во дів, те пер уже під
опі кою й ке ру ван ням ге не ра ль но го
ди ре к то ра за по ві д ни ка – штат із 190
од но ду м ців, со ра т ни ків, від да них
сво їй спра ві. Мі ц но во ло ді ють ува -
гою слу ха чів, май с те р но пе ре плі та -

ю чи ци ф ри, фа к ти, да ти з кра си ви ми
фо ль к ло р ни ми і по ети ч ни ми пе р ли -
на ми. Не тіль ки до ско на ло зна ти са -
мим, а за хо п ли во по пу ля ри зу ва ти,
при ве р та ти ува гу і ді тей, і до ро с лих,
знай ти від гук у се р цях. Йо го шко ла.

Ко ли до пи т ли ві від ві ду ва чі роз ди -
в ля лись усе, що де мон стру єть ся у
ши н ку, екс ку р со вод за пи та ла: “А
зна є те, зві д ки по хо дить ви слів “по -
не ді лок – день ва ж кий? Так, з ко за -
ць ких ча сів. Чо ло ві ки мо г ли при хо -
ди ти в ши нок у не ді лю, іно ді й у ро -
бо чі дні, бо тут не тіль ки пи я чи ли, а й
укла да ли рі з ні го с по да р чі та то р го ві
уго ди. Зде бі ль шо го це бу ли ус ні до -
го во ри, але від бу ва лись не од мін но
у при су т но с ті до ві ре ної осо би – ши н-
ка ря. А от жі н кам до зво ля ло ся від ві -
ду ва ти ши нок по по не ді л ках. Отут за
лі ке р чи ком об го во рю ва ли ко за ч ки
те, чо го не мо ж на вдо ма при све к ру -
сі або при ді тях. Чо ло ві ки в цей день
ма ли опі ку ва тись до ма ш нім го с по -
дар с т вом. Во ни й про зва ли по не ді -
лок днем ва ж ким”.

А от про щан ня як та ко го з Ми хай лом
Іва но ви чем у нас і не від бу ло ся. По ба -
чи в ши, що щось десь там від кле ї лось,
бо на пе ре до дні був чи ма лий дощ, а та -
кож і те, що ми ува гою при ку ті до роз -
по ві ді На та лі За їки про укра ї н сь кі ру ш -
ни ки (а їх зі бра но по над чо ти ри ти ся чі,
в екс по зи ції пред ста в ле но 300), він
якось не по мі т но зник. Ко ли ми по ча ли
ози ра тись, шу ка ю чи та бі д ка ю чись, що
й не по дя ку ва ли як слід, та й до до му
ма ли за ве з ти ав то бу сом... То нас од -
ра зу за пе в ни ли: «та ди ре к тор має
дорогою за йти до те с лі з якимось те р -
мі но вим за вдан ням, а да лі вже бе ре -
гом вздовж Тру бе жа, як за зви чай хо -
дить сво єю улю б ле ною сте ж ко ю...» 

То дай Бо же цьо му хра ни те лю гі д -
но с ті укра ї н с т ва то п та ти свою сте ж -
ку ще до в гії� до в гії лі та. І скі ль ки б не
до да ло ся ще від знак і на го род до
вже отри ма них: ла у ре ат На ці о на ль -
ної пре мії Укра ї ни іме ні Т. Ше в че н ка
(1989), ор ден Бог да на Хме ль ни ць -
ко го (1995), ор де н Яро сла ва Му д ро -
го V ст. (2001) і на віть зван ня Ге роя
Укра ї ни з вру чен ням ор де на Дер жа -
ви (2005) – впе в не на, жо д на з най -
ви щих не мо же спо в на оці ни ти вне -
сок ці єї уні ка ль ної осо би с то с ті до
Сві то вої  ска р б ни ці.

Ми щи ро вдя ч ні Во ло ди ми ру Яко -
ви чу Ста д ни че н ку за отри ма ний да -
ру нок дій с но не за бу т ньо го спі л ку -
ван ня. Вкло ня є мо ся всім екс ку р со -
во дам му зе їв, які від ві да ли і тих, що
не од мін но ві ві да є мо. Ба жа є мо всім
(і са мим со бі  в то му чи с лі) ще не раз
по бу ва ти у цьо му ди в но му мі с ті.

Лю д ми ла РІНГІС,
го ло ва пра в лін ня клу бу

«До ро га ми до пре кра с но го».

ННННееее зззз ллллаааамммм ннннииии йййй   ддддуууухххх   ннннаааайййй ввввииии щщщщ ооооггггоооо  сссс тттт рррр ееее ммммлллліііі нннн нннняяяя
Незабутні спілкування

Біля музею археології у Переяславі. М. І. Сікорський  у центрі.

Врятовані М. І. Сікорським хрести з козацьких курганів.
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У 1920 р. ра дян сь ка вла да ос та то ч-
но утве р ди лась в Укра ї ні. Бі ль шо ви -
ки на ма га лись лі к ві ду ва ти всі ста рі
ін сти ту ції та за про ва ди ти вла с ні по -
ряд ки, а го ло вне – під по ряд ку ва ти
своє му впли ву всі сфе ри жит тя, що
озна ча ло їх до ко рін ну пе ре бу до ву.
Не обі йш ли ці змі ни й си с те му осві -
ти. Її го ло вним за вдан ням (по ряд із
вла с не осві т нім про це сом) бу ло ви -
зна че но про па га н ду ра дян сь ко го
спо со бу жит тя та ко му ні с ти ч ної іде -
о ло гії за га лом. Це озна ча ло чер го ву
по лі ти за цію осві т ньо го про це су
(тіль ки те пер за мість «Бо же, ца ря
хра ни» по ча ли спі ва ти ди фі ра м би
ра дян сь ко му ла ду та йо го во ж дям).
Найви щі на вча ль ні за кла ди кла си ч -
но го ти пу бу ли ре о р га ні зо ва ні на Ін -
сти ту ти на род ної осві ти (ІНО). По ді -
б на но ва ція озна ча ла не ли ше змі ну
ви ві с ки: фо р ма лі зу ва лась про це ду -
ра всту пу до вузів, зме н шу ва в ся те -
р мін на вчан ня (до трьох, а ча сом і
двох ро ків, і на віть ме н ше), спро щу -
ва лась про це ду ра пе ре ві д них ек за -
ме нів, зни зи в ся за га ль ний рі вень
осві т ньо го про це су та бу ло лі к ві до -
ва но кла си ч ну осві ту як та ку, про ве -
де но ро та цію ви кла да ць ких ка д рів
(ста ру про фе су ру за мі ни ли лю ди з
парт кви т ка ми) то що. Не обі йш ли ці
про це си і наш вуз. Як за зна че но у
по пе ре дньо му на ри сі, з ве ре с ня
1920 р. Ки їв сь кий ко ме р цій ний ін -
сти тут бу ло ос та то ч но ре о р га ні зо -
ва но в Ки їв сь кий ін сти тут на род но го
го с по дар с т ва (яко му не вдо в зі бу ло
при сво є но ім’я пер шо го ко мі са ра
вну т рі шніх справ Ра дян сь кої Укра ї -
ни – Єв ге нії Бош).

Збе рі га лась і ста но вість осві ти –
пе ре ва гу при всту пі від те пер від да -
ва ли не ді тям ари с то к ра тії, а осо бам
«про ле тар сь ко го» по хо джен ня, які в
окре мі пе рі оди при йма лись до ву зів
на віть і без всту п них іс пи тів; а чле ни
ко му ні с ти ч ної пар тії – та кож і по за
кон ку р сом, за спе ці а ль ною кво то ю.
От же, де кла ро ва на в ра дян сь кий
пе рі од рі в ність усіх у здо бут ті осві ти
бу ла фі к ці є ю. Окрім цьо го, з ви щою
осві тою ра дян сь ких ча сів бу ла
по в’я за на ще ці ла ни з ка ви кри в ле -
ної ін фо р ма ції та від ве р тих мі фів.
На при клад, про го ло ше на без пла т -
ність осві ти бу ла лі к ві до ва на од ра зу
ж пі с ля то го як бі ль шо ви ки від чу ли
не по хи т ність сво го ста но ви ща: з
1922 р. бу ло від но в ле но пла ту за на -
вчан ня у ви щих та се ре д ніх спе ці -
а ль них на вча ль них за кла дах. Та кож

збе рі га лась ру си фі ка тор сь ка по лі -
ти ка (а про цес укра ї ні за ції мав тим -
ча со вий ха ра к тер і був зу мо в ле ний
по лі тич ною кон’ ю н к ту рою). Про во -
ди лась ро бо та з со ці а ль но� ака де -
мі ч ної пе ре ві р ки сту де нт сь ко го
скла ду: її ме тою бу ло ви яв лен ня та
ви клю чен ня з ви щів (так то ді іме ну -
ва ли ви щі на вча ль ні за кла ди) осіб,
що на ле жа ли до чу жих ра дян сь кій
си с те мі со ці а ль них груп (до остан -
ніх на ле жа ли при ва т ні вла с ни ки,
ду хо вен с т во, ко ли ш ні дво ря ни та
дер жа в ні слу ж бо в ці і т. п. – за га -
лом, до 40 % на се лен ня). Як сві д -
чать осо бо ві спра ви сту де н тів
КІ Н Гу цьо го ча су, всі во ни прой ш ли
цю пе ре ві р ку – і ли ше ті, хто ви яви в -
ся при на ле ж ни ми до «со ці а ль но
пра ви ль но го еле ме н ту», за ли ши -
лись на вча тись в ін сти ту ті. При цьо -
му ці пе ре ві р ки пе ре шко джа ли
про ве ден ню на вча ль но го про це су,
оскі ль ки про во ди лись під час ау ди -
то р них го дин і до то го ж ба га то сту -
де н тів під час їх про ве ден ня не від -
ві ду ва ли на вчан ня, по бо ю ю чись
ви клю чен ня або ж бу ли за ді я ні у
про ве ден ні цих пе ре ві рок. Са ма
си с те ма осві ти опи ни лась на за ли -

ш ко во му фі нан су ван ні. Так, упро -
довж 1922 р. КІНГ отри мав з держ -
бю дже ту 682 тис. 052 руб., а ви тра -
ти скла ли 4 млн. 218 тис. 204 руб. Як
на слі док – прак ти ч но не ви пла чу ва -
лась зар пла т ня. Тож від но в лен ня
опла ти за на вчан ня ста ло го ло вною
па на це єю від хро ні ч но го де фі ци ту
ко ш тів. На віть бі ль ше – за вдя ки її за -
про ва джен ню (і по при те, що зна ч -
на ча с ти на отри ма них та ким шля -
хом ко ш тів надхо ди ла до держ бю -
дже ту) до 1925 р. у КІ Н Гу бу ло по до -
ла но за бо р го ва ність із зар пла т ні й
на віть від но в ле но опла ту ке рі в ни ц т -
ва на вча ль ною прак ти кою та ка н ди -
дат сь ки ми ро бо та ми, від но в ле но
опла чу ва ні за ко р дон ні від ря джен ня,
збі ль ши лась кі ль кість сти пе н дій та
по кра щи лось ма те рі а ль не за без пе -
чен ня на вча ль но го про це су. В 1924 р.
на віть вда лося про ве с ти ка пі та ль -
ний ре монт на вча ль но го ко р пу су
КІ Н Гу, який про до в жу вав роз мі щу -
ва тись у збу до ва но му ще до ре во -
лю ції вла с но му при мі щен ні по Бі бі -
ков сь ко му бу ль ва ру 22/24 (який змі -
нив на зву на бу ль вар Ше в че н ка, що
збе рі га єть ся й до те пер).

Пі с ля ева ку а ції до Са ра то ва та по -
да ль ших ре во лю цій них ча сів, ко ли ш -

ній Ки їв сь кий ко ме р цій ний ін сти тут
(те пер КІНГ) так і не зміг впо в ні від -
но ви ти свою ма те рі а ль ну та на вча ль -
ну ба зу. Бу ло втра че но бі ль шість
бі б лі о те ки, в ча си змі ни вла ди у Ки -
є ві роз гра бо ва но му зей то ва ро -
знав с т ва, об ла д нан ня ме то ди ч них
ка бі не тів та ла бо ра то рій. Зна ч ної
шко ди бу ло за по ді я но при мі щен ням
Ін сти ту ту, в яких три ва лий час роз -
мі щу ва ли ся вій сь ко ві та уря до ві
уста но ви. Зме н ши в ся ви кла да ць кий
та сту де нт сь кий склад.

З 1 ве ре с ня 1922 р. ре к то ром
КІНГу (за мість проф. Мі ті лі но, який
пе ре бу вав на цій по са ді з 21 кві т ня
1920 р. по 1 кві т ня 1921 р., а по тім –
з 9 сер п ня 1921 р.) був при зна че ний
«то ва риш» По своль сь кий. Бу ло про -
ве де но ро та цію й ін ших ке рі в них ка -
д рів. Де ка ном со ці а ль но� еко но мі ч -
но го фа ку ль те ту (за мість проф. Ко -
ва нь ко) при зна че ний ще один «то -
ва риш» – Хи ме н ко. Го с по дар сь ко� -
те х ні ч ний фа ку ль тет очо лив Гри го -
р’єв, со ці а ль но� пра во вий фа ку ль тет
– Ке ль ман, фа ку ль тет екс плу а та ції
шля хів – Бо ш ко. Ви кла да ць кий
склад бу ло ско ро че но (від по ві д но
до уря до вих пе ре ві рок) на 11 осіб, а
ад мі ні с т ра ти в ний – на 12. Як на слі -
док, ста ном на 1 сі ч ня 1923 р. в ін -
сти ту ті пра цю вав 51 шта т ний ви кла -
дач та 70 су мі с ни ків (пра в да, вже до
кі н ця 1924 р. за га ль на кі ль кість ви -
кла да чів зро с ла до 147 осіб). При
цьо му зни зи в ся на у ко вий рі вень: зі
147 ви кла да чів ву зу (су мі с ни ків та
шта т них) на у ко ві ро бо ти (ста ном на
1925 р.) пи са ли ли ше 43 осо би. Та кі
по ка з ни ки бу ли зу мо в ле ні зме н -
шен ням ста рих про фе сор сь ко� ви к -
ла да ць ких ка д рів – на  жаль, ця ге не -
ра ція за зна ва ла пе ре слі ду вань, а
та кож і про с то ви ми ра ла (на при -
клад, 1927 р. пі шов з жит тя ви зна ч -
ний ма те ма тик П.Ф. Єр че н ко, який
пра цю вав у на шо му ву зі з 1908 р.).

Про те і за цих умов ви кла да ць кий
склад на шо го ву зу від рі з ня в ся ці лою
ни з кою ви зна ч них уче них, яки ми по
пра ву пи ша єть ся ві т чи з ня на та й сві -
то ва на у ка. Зо к ре ма, в КІНГу про-
до в жу ва ли пра цю ва ти ви зна чні спів -
ро бі т ни ки по пе ре дніх ро ків, зо к ре -
ма Є.  Є. Слу ць кий (до 1926 р.), Д. О.
Гра ве (до 1926 р.), П. Р. Сльо зкін (до
1927 р.) та ці ла когорта ін ших ви зна -
ч них на у ко вців. З’яв и лись і но ві яс -
к ра ві осо би с то с ті. На при клад, на

по ча т ку 1920�х рр. до КІНГу при -
йшов на ро бо ту М. П. Ва си ле н ко,
ви зна ч ний іс то рик пра ва, ака де мік і
го ло ва ВУ АН. На  жаль, че рез по лі -

тич ні пе ре слі ду ван ня йо го ви кла да -
ць ка ді я ль ність у нас ви яви лась не -
три ва лою – про пра цю вав з 16 сер п -
ня 1920 по 8 кві т ня 1924 р. З 1920 по
1924 р. у КІ Н Гу працю вав Є.  О. Па -
тон (все сві т ньо ві до мий ін же нер, ав -
тор но вих ме то дик зва рю ван ня,
який не по тре бує до да т ко во го пред -
ста в лен ня). З 1924 по 1926 р. в ін сти -
ту ті пра цю вав та кож М. П.  Кра вчук –
все сві т ньо ві до мий уче ний� ма те ма -
тик, ака де мік АН УРСР. Ці ка во, що
з�по між ви кла да чів КІ Н Гу в 1921 р.
зна чи в ся та кож О. С. Гру шев сь кий,
брат ві до мо го укра ї н сь ко го вче но -
го� іс то ри ка М. С. Гру шев сь ко го (хо -
ча не ві до мо на пе в но, який курс він
чи тав і вза га лі – був ли ше за про ше -
ний чи при сту пив до ви кла дан ня).
Так що і в цей скла д ний час у на шо -
му ву зі кон це н т ру ва лись ви зна ч ні
на у ко во� пе да го гі ч ні ка д ри, що
спри я ли гі д но му фа хо во му зро с тан -
ню йо го сту де н тів.

На при кі н ці 1920�х штат КІ Н Гу на -
лічував 164 осо би, з яких: 88 на ле -
жа ли до ви кла да ць ко го скла ду, 10 –
до вій сь ко вих ви кла да чів (мі літа ри -
за ція охо пи ла і си с те му со ві ти, а вій -
сь ко ва під го то в ка ста ла го ло вною
скла до вою на вча ль но го про це су)
та 66 осіб ад мі ні с т ра ти в но го пе р со -
на лу. За на ці о на ль ною озна кою
во ни  по ді ля лись  таким  чи ном:
34 – укра ї н ці, 32 – ро сі я ни, 15 – єв реї,
5 бі ло ру сів, 3 – ні м ці, 2 ві р мен, 1 по ляк.

По ча т ко во (од ра зу ж пі с ля ре о р -
га ні за ції) зме н ши лась і кі ль кість сту -
де н тів: як що у роз пал ви з во ль них
зма гань і бо ро ть би за вла ду в Укра ї -
ні в ін сти ту ті на вча лось 5315 осіб
(ста ном на 1 сі ч ня 1919 р.), то в 1922 р.
їх кі ль кість зме н ши лась до 2060
осіб. При цьо му, у зв’я з ку із без си с -
те м ним на бо ром, ли ше за пе р ший три -
местр 1922 р. до ве лося зві ль ни ти 620
сту де н тів. За со ці а ль ним походженням
сту де н ти по ді ля лись: 56% – єв реї,
23,5% – укра ї н ці, 20% – ро сі я ни,
0,5% – ін ші. Та ка про по р ція збе рі га -
лася, з не зна ч ни ми змі на ми, до кі н -
ця 1920�х рр. На при клад, на про ми -
с ло во му фа ку ль те ті ста ном на 1927
р. 48% сту де н тів бу ли єв ре я ми, 38%
– укра ї н ця ми, 12% – ро сі я на ми, 2% –
ін ші. За становищем стат тю сту де н ти
по ді ля лись таким чи ном: 85% – чо -
ло ві ки і 15% – жі н ки. На при кі н ці
1920�х рр. у КІНГу на вчалось 1681 сту -
дент (з них 750 отри му ва ли сти пе н -

дії). От же, до ре во лю цій ної кі ль ко с ті
сту де н тів так і не вда лось до ся г ти.

15 ли с то па да 1920 р. при КІНГу,
бу ло ство ре но ко о пе ра ти в ний фа -
ку ль тет. Стру к ту р но КІНГ у 1923 р.

скла да в ся з 5 фа ку ль те тів: ос но в но -
го, со ці а ль но� еко но мі ч но го (з від ді -
лен ня ми – со ці а ль но� еко но мі ч ним,
фі нан со во� ра ху н ко вим, ста ти с ти ч -
ним), го с по дар сь ко� те х ні ч но го
(з 2�ма від ді лен ня ми – про ми с ло -
вим і то ва ро зна в чим), со ці а ль но� -
пра во во го (та кож з 2�ма від ді лен ня -
ми – су до вим та ад мі ні с т ра ти в ним)
та фа ку ль те ту екс плу а та ції шля хів
спо лу чень. Остан ній фа ку ль тет не -
вдо в зі бу ло пе ре ве де но до Ки їв сь -
ко го по лі те х ні ч но го ін сти ту ту. З
1923 р. по ча лась ро бо та зі ство рен -
ня ро бі т ни чо го фа ку ль те ту (ро б фа -
ку), який і бу ло від кри то. На ньо му
на вча лась пра цю ю ча мо лодь за ско -
ро че ною про гра мо ю.

По при зна ч ні втра ти у ма те рі а ль -
но� те х ні ч ній ба зі, вуз до 1923 р. від -
но вив ро бо ту пред ме т них ла бо ра -
то рій, ка бі не тів та ін ших за кла дів, а
са ме: біо ло гі ч но го, гео ло гі ч но го,
еко но мі ч ної гео гра фії, ста ти с ти ч но -
го, бу х га л тер сь ко го, те к с ти ль но го
то ва ро знав с т ва, гір ни чо за вод сь кої
спра ви, стра хо во го, хі мі ч но го, фі -
зи ч но го, за лі з ни ч но го, фі нан со во� -
еко но мі ч но го та тех но ло гі ч но го ка -
бі не тів; ла бо ра то рій ана лі ти ч ної хі мії
та сіль сь ко го с по дар сь ко го то ва ро -
знав с т ва; а та кож бі б лі о те ки (в якій
налічувалось, ста ном на 1 сі ч ня 1923
р., 43 591 кни га, а до се ре ди ни 1925
р. їх кі ль кість збі ль ши лась до 63
189). Бу ли ство ре ні і кон’ ю н к ту р ні
стру к ту ри (ка бі нет ко му ні с ти ч но го
го с по дар с т ва та ма р к си ст сь кий се -
мі нар). З 1923 р. по чали ви пу с ка ти
вла с ний пе рі оди ч ний збі р ник –
«На у ко ві за пи с ки КІ Н Гу» (до кі н ця
1920�х рр. ви йш ло 8 йо го но ме рів),
який мо ж на роз гля да ти як своє рі д не
про до в жен ня «Ві с ни ка Ки їв сь ко го
ко ме р цій но го ін сти ту ту», що ви хо -
див до 1918 р.

Осві т ній про цес у пе р шій по ло ви ні
1920�х рр. здій с ню ва в ся за три ме с т -
ро вою про гра мо ю. Фо р ма за нять –
ле к ції та се мі на ри, фо р ма ко н т ро лю
– за лі ки та ек за ме ни. По при курс на
укра ї ні за цію, про по р ція ви кла да чів,
що ве ли за нят тя укра ї н сь кою та ро -
сій сь кою мо вою, бу ла май же од на -
ко во ю. Згі д но з на ка зом № 123 На -
род но го ко мі са рі а ту осві ти бу ло за -
про ва дже ну єди ну три ба ль ну си с те -
му оці ню ван ня знань сту де н тів («не -
за до ві ль но», «за до ві ль но» та «ві д мін -
но»). Згі д но з де к ре том РНК УРСР
від 12 тра в ня 1922 р. бу ло від но в ле -
но пла ту за на вчан ня у ву зах (у КІНГу
во на ста но ви ла 16 руб. зо ло том за
рік). З 1922 р. за про ва дже но і пе в ні
ви мо ги до всту п ни ків («а) зна ния об -
щие – в об ъ е ме тру до вой шко лы
вто рой сте пе ни или проф шко лы с
дву х ле т ним ста жем или тех ни ку ма –
с го ди ч ным, б) зна ние пред ме тов
из об ла с ти со ци а ль но� эко но ми че -
с кой жи з ни, в) об щее и по ли ти че с -
кое ра з ви тие, г) во з раст не ни же 18
лет»), які в ос но в но му ді я ли впро -
довж 1920�х рр. У зв’я з ку із їх ньою
помі р ні с тю та за га ль ним з ни жен -
ням осві т ньо го рі в ня абі ту рі є н тів
(чи ма ло з яких пі с ля всту пу до
КІНГу про до в жу ва ли тру до ву ді я ль -
ність), де що зни зи в ся за га ль ний
осві т ній рі вень сту де н тів, у зв’я з ку
із чим ке рі в ни ц т во му си ло вжи ва ти
від по ві д них за хо дів. Зо к ре ма, бу ли
по си ле ні ви мо ги при скла дан ні се -
сій, а на по ча т ку 1929 р. при йн я то
ух ва лу «не гай но за про ва ди ти в
жит тя об лік від ві ду ван ня сту де н та -
ми всіх ви дів за нять, шля хом від мі -
ток пе д пе р со на лом у від по ві д них
спи с ках всіх при су т ніх на за нят тях».
В се ре ди ні 1920�х рр. від бу лось по -
ве р нен ня до дво се ме с т ро во го на -
вча ль но го ро ку.
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(Ки їв сь кий ін сти тут на род но го го с по дар с т ва (КІНГ)
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Гра фік на вча ль но го ро ку ви гля дав
таким чи ном: 1) пе р ший се местр
(з 1 ве ре с ня по 8 сі ч ня), 2) зи мо ві ка -
ні ку ли (з 8 по 23 сі ч ня), 3) зи мо ва се -
сія (з 23 сі ч ня по 1 лю то го), 4) дру гий
се местр (з 1 лю то го по 8 че р в ня),
5) лі т ня се сія (з 8 по 20 че р в ня).

Так са мо як і змі ни з�по між ви кла -
да ць ко го скла ду не бу ли ли ше не га -
ти в ни ми, те ж са ме мо ж на ска за ти і
про змі ну сту де нт сь ко го ко н ти н ге н -
ту в 1920�х рр. Так, дій с но, ос но в ну
ма су сту де нт с т ва по ча ли скла да ти
ви хі д ці з про ле тар сь ких верств. Але
й з�по між них непо оди но ки ми бу ли
яс к ра ві осо би с то с ті. Так, до по ча т ку
1920�х рр. сту де н том КІ Н Гу був
О. П. До в же н ко. В 1921 р. на еко но -
мі ч ний фа ку ль тет КІ Н Гу всту пив
син К. Г. Во б ло го – Ва дим Ко с тя н -
ти но вич Во б лий, який за кін чив йо го
у 1928 р. і сам роз по чав ви кла да ти у
КІНГу. На юри ди ч но му фа ку ль те ті на
по ча т ку 1920�х на вча в ся М. М. Уша -
ков (ві до мий ро сій сь кий по ет, пе ре -
кла дач тво рів Т. Г. Ше в че н ка). Бу ло
се ред сту де н тів на шо го ву зу в
1920�х рр. іще ба га то ці ка вих осо би -
с то с тей, які зго дом про сла ви лись на
по лі тич ній, вій сь ко вій чи тво р чій ни ві.

Ча с ті стру к ту р ні змі ни зу мо в лю ва -
ли і змі ну ке рі в ни ц т ва ву зу. Впро -
довж 1920�х рр. це відбувалося осо б-
ли во ча с то. Як уже за зна ча лось, у
1921–1922 рр. вуз очо лю вав М. І. Мі -
ті лі но, у 1923– 1925 рр. – С. С. Ка ган
(на ме жі 1922– 1923 рр. – По своль -
сь кий як в.о.). З 3 бе ре з ня 1925 р.
по 1 ве ре с ня 1926 р. КІНГ очо лю вав

М. Л. Ба ран. З 1 ве ре с ня 1926 р. по
16 лю то го 1927 р. ректором КНІ Гу
зно ву був С. С. Ка ган, але він, як сві -
д чать до ку ме н ти, до сить ча с то хво -
рів і то му не міг по вною мі рою ви ко -
ну ва ти обо в’я з ки ке рі в ни ка ву зу.
Тож фа к ти ч ним ке рі в ни ком КІНГу в
цей час був про ре к тор на вча ль ної
ча с ти ни про фе сор А.  Є. Кри с тер.

15 лю то го 1926 р. На р ко мат осві -
ти УРСР при йн яв «По ло жен ня про
по ря док за мі щен ня по сад ке рі в ни -
ків та ви кла да чів в осві т ніх уста но -
вах УРСР», яким за крі пив за со бою
прак ти ку при зна чен ня ке рі в ни ків
ву зів ре с пу б лі ки, а ви кла да чів та
про фе со рів на р ком осві ти за твер -
джу вав за по дан ням ке рі в ни ків ву -

зів. За роз по ря джен ням на род но го
ко мі са рі а ту осві ти від 16 лю то го
1927 р. (№ 8962) ре к то ром КІ Н Гу,
за мість С. С. Ка га на, був при зна че -
ний О.  О. Ка р пе ко (про пе рі од йо го
ре к тор с т ва бу ла окре ма стат тя в на -
шій га зе ті). Остан нім ре к то ром
КІНГу був Н. М. Ми ко ле н ко, який
очо лю вав йо го з гру д ня 1927 р. по
ве ре сень 1930 р. (до чер го вої ре о р -
га ні за ції).

У дру гій по ло ви ні 1920�х рр. про -
до в жу ва лося змі ц нен ня ви да в ни чої
ба зи (бу ло при йн я то рі шен ня про
під го то в ку пу б лі ка цій з на го ди юві -
лею ін сти ту ту) та збі ль ше но аси г -
ну ван ня на при дбан ня лі те ра ту ри
(за 1927–1928 на вча ль ний рік кі ль -

кість по зи цій в ін сти тут сь кій біб ліо -
те ці зро с ла на 2132 по зи ції, з них
тре ти на – укра ї но мо в ні). Три ва ла
ро бо та на вча ль но� ме то ди ч них ка -
бі не тів. Так, до по ча т ку 1928 р. бу -
ло на ла го дже но ро бо ту ка бі не тів:
пла но во го го с по дар с т ва, ста ти с -
ти ч но го, еко но мі ч ної гео гра фії,
стра ху ван ня, мі с це во го го с по дар с -
т ва, хі мі ч но го, то ва ро знав с т ва,
гео ло гі ч но го, еко но мі ч но го, іс то -
ри ко� со ці о ло гі ч но го, при ва т но го
пра ва, пу б лі ч но го пра ва; ла бо ра -
то рій: фі зи ко� ме то ди ч но го ви про -
бу ван ня то ва рів, ана лі ти ч ної хі мії,
тех но ло гі ч ної, сіль сь ко го с по дар сь -
кої, біо ло гі ч ної, те к с ти ль но го то ва -
ро знав с т ва; а та кож юри ди ч ної клі -
ні ки та му зею то ва ро знав с т ва. Для
по кра щан ня жи т ло вих і ма те рі а ль -
них умов іно го ро д ніх та най більш
со ці а ль но не за хи ще них сту де н тів
по бу ль ва ру Ше в че н ка в буд. № 12
був об ла д на ний гу р то жи ток для
сту де н тів. І хо ча йо го пло ща бу ла
не зна ч ною (259 кв. са жень), але він
зна хо ди в ся не да ле ко від на вча ль -
но го ко р пу су КІ Н Гу (роз та шо ва но -
го по то му ж бу ль ва ру Ше в че н ка в
буд. № 22/24), що бу ло до сить
зру ч но для сту де н тів.

Від по ві д но до уря до вих по ста нов
кі ль кість фа ку ль те тів у дру гій по ло ви ні
1920�х рр. бу ло ско ро че но до трьох:
еко но мі ч ний, юри ди ч ний та ро бі т ни -
чий (ро бі т фак). Про те збі ль ши лась кі -
ль кість від ді лень, що спри я ло по гли б -
лен ню спе ці а лі за ці ї. При юри ди ч но му
фа ку ль те ті з 1927 р. по ча ла ро бо ту
юри ди ч на кон су ль та ці я. Для під ви -
щен ня рі в ня під го то в ки май бу т ніх фа -
хі в ців з осе ні 1927 р. від бу лося збі ль -
шен ня те р мі ну на вчан ня до чо ти рьох

ро ків (за ви ня т ком ро бі т фа ку, де те р -
мін на вчан ня ста но вив три ро ки).

По при по си лен ня ре п ре сій та зго р-
тан ня всіх ре ш ток де мо к ра тії, КІНГ
на ма га в ся збе рі га ти ві р ність сво їм
тра ди ці ям та про до в жу вав пра цю ва -
ти на бла го ві т чи з ня ної осві ти та на у-
ки. З лю то го 1929 р. в ін сти ту ті по ча -
ла ро бо ту юві лей на ко мі сія з ор га ні -
за ції від зна чен ня 25�річ чя за сну ван -
ня ін сти ту ту. Во на пра цю ва ла до се -
ре ди ни 1929 р. і при йн я ла такі рі -
шен ня: роз ши ри ти бу ди нок ін сти ту -
ту, ви пу с ти ти збі р ник, при свя че ний
юві лею, про ве с ти уро чи с ті збо ри
(са ме свя т ку ван ня бу ло за пла но ва -
но на 15 ве ре с ня 1931 р.).

Про те ре п ре сії все бі ль ше на га ду -
ва ли про се бе в сті нах ву зу. Все ча с -
ті ше аре ш то ву ва лись пред ста в ни ки
ін те лі ге н ції, центра ль ні уста но ви за -
ва лю ва ли вуз ди ре к ти ва ми що до
по си лен ня кла со вої бо ро ть би, ви лу -
чен ня з ву зу «со ці а ль но чу жо го еле -
ме н ту» (ди ре к ти ва від 13 кві т ня 1929 р.)
і т. п. Сам ін сти тут (як і ін ші на у ко ві та
на вча ль ні за кла ди з вла с ни ми тра -
ди ці я ми) роз гля да лись вла дою як
по те н цій но во ро жий ра дян сь кій си -
с те мі, а то му роз по ча лась чер го ва
хви ля ре о р га ні за ці ї. Зре ш тою, 1 ве -
ре с ня 1930 р. КІНГ бу ло ре о р га ні зо -
ва но на Ін сти тут об мі ну та роз по ді -
лу. Але і це був тіль ки по ча ток но вої
се рії ви про бу вань. В іс то рії на шо го
ву зу по чи на лась но ва сто рі н ка стру -
к ту р них пе ре бу дов, а не вдо в зі – й
змі ни мі с ця роз та шу ван ня ву зу.

(Да лі бу де).

Андрій ЧУТКИЙ,
к.і.н., доцент кафедри історії

Соберемся тесным кругом,
Юбилей отметим с другом,
Слава Богу, 
есть друзья и повод есть!
Достиженья и потери
«Всяк своим аршином мерит»,
Понимая, что живет 
«Сейчас и Здесь».

Юбиляры, юбиляры
В вашу честь звенят фанфары,
Тосты, речи, 
пожеланья без конца…
Гимн Красе и ода Чести,
И восторг в потоке лести,
А друзья 
улыбки дарят и сердца.

Излучают свет сердцами,
Кто в одной обойме с вами,
Ощутил тепло плеча, 
поддержку рук.
И взрастут в общеньи жарком
Сад цветов с горой подарков
И грустинка, 
что все уже тесный круг. 

Но грустить не позволяют,
Счастья искренне желают
И здоровым жить 
безбедно до ста лет,
Прозвучит завет извечный – 
В этой жизни быстротечной
На земле успеть 
оставить добрый след.

Сохрани стоп�кадр мгновенья
И блаженства упоенье
В общем гаме 
добрых слов наперебой.
Юбилей, средь прочих разных, –
Повод ярче сделать праздник,
Диво�праздник, 
что всегда�всегда с тобой.

Людмила Рингис.

13 сер п ня ви по в ни ло ся 65 ро ків
ди ре к то ру фі з ку ль ту р но� спо р ти в -
но го ком пле к су «Е ко но міст» Ана то -
лію Ва си льо ви чу Зо то ву.

Ана то лій Ва си льо вич, в ми ну ло -
му ві до мий спорт смен, не од но ра -
зо вий че м пі он Укра ї ни, член збі р ної
ко ман ди ко ли ш ньо го Ра дян сь ко го
Со ю зу з де ся ти бор с т ва.

За кін чи в ши спо р ти в ну ка р’є ру, ба -
га то ро ків ке ру вав лег кою ат ле ти кою
у спор ти в но му то ва ри с т ві «Зе ніт».

Під йо го ке рі в ни ц т вом го ту ва -
ли ся че м пі о ни та призе ри пер шо -
сті Єв ро пи, Сві ту та Олім пій сь ких
ігор.

Осо б ли вим до ся г нен ням Ана то -
лія Ва си льо ви ча є тре ну ван ня не од -

но ра зо во го  че м пі о на і ре корд -
смена сві ту та Олім пій сь ких ігор
Сер гія Бу б ки.

За плі д ну пра цю Ана то лію Ва си -
льо ви чу Зо то ву бу ло при сво є но
зван ня за слу же но го тре не ра Укра -
ї ни, за слу же но го пра ців ни ка осві ти
і на у ки Укра ї ни, нагороджений
почесною грамотою Верховної
Ради України. 

Від щи ро го се р ця пре кра с ній
лю ди ні та пе да го гу від Бо га ба жа є -
мо мі ц но го здо ров’я,  тво р чої на -
сна ги, та усіх зе м них благ.
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Ювілеї
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Бу ряк Ле о нід Дми т ро вич, про фе сор ка фе д ри фі нан си під при ємств;
Бо ри се н ко Ла ри са Ле о ні ді в на, ста р ший ви кла дач ка фе д ри пе да го гі -
ки та пси хо ло гії;
Га са но ва Лю д ми ла Єв ге ні в на, ста р ший ви кла дач ка фе д ри іно зе м -
них мов ФЕФ;
Го ле н ко Ві к тор Ана то лі йо вич, во дій від ді лу ав то тра н с по р ту;
Іва но ва Ла ри са Іва ні в на, аси с тент ка фе д ри ау ди ту;
При хо дь ко Лев Льво вич, слю сар ко те ль ні;
Зе н ко ва Ал ла Іва ні в на, при би ра ль ни ця гу р то жи т ку № 3 сту д мі с те ч ка;
Ка пу с ті на Оль га Во ло ди ми рі в на, до цент ка фе д ри іно зе м них мов
Ме іМ;
Ко ва ль чук Оле к сандр Дми т ро 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;
Ле щук Ні на Ми хай лі в на, при би ра ль ни ця го с по дар сь ко го від ді лу ко р -
пу су № 5;
Ли пя ць ка  Га ли на Фе до рі в на, за ві ду вач гу р то жи т ком № 4 сту д -
мі с те ч ка;
Ки сіль Ми ко ла Ми ко ла йо вич, за ві ду вач ком п’ю те р ним ка бі не том го -
ло вно го центру ін фо р ма цій них си с тем;
Пу с то ва ло ва Єв ге нія Пи ли пі в на, за ві ду вач ка ме рою схо ву гу р то жи т -
ку № 5 сту д мі с те ч ка;
Ра ві ко вич Єв ген Іса йо вич, до цент ка фе д ри ма к ро еко но мі ки.

ЛЛЛЛ ииии   пппп   нннн ееее   вввв іііі   юююю вввв іііі   лллл яяяя   рррр ииии

Ак сьо но ва Оле на Ва ле н ти ні в на, до цент ка фе д ри пе да го гі ки та пси хо ло гії;
Ба біч Ві та лій Ва си льо вич, про фе сор ка фе д ри об лі ку під при єм ни ць кої
ді я ль но с ті;
Бі ло конь Іван Ва си льо вич, до цент ка фе д ри роз мі щен ня про ду к ти в них
сил;
Ва си лю ка Ва ле н ти на Іва ні в на, ін же нер 1 ка те го рії слу ж би ОП і ТБ;
Га в ри лов сь ка Лю д ми ла Ми ко ла ї в на, до цент ка фе д ри під при єм ни ць -
кої ді я ль но с ті;
Ге ре га Іван Сте па но вич, на ча ль ник від ді лу еле к т ро нно� ін фо р ма цій них
за со бів;
Го рох Іри на Ми хай лі в на, ме то дист 1 ка те го рії фа ку ль те ту ма р ке ти н гу;
Ов сі є н ко Ва силь Гри го ро вич, до цент ка фе д ри ви щої ма те ма ти ки;
Ос та пи шин Те тя на Пе т рі в на, до цент ка фе д ри ба н ків сь кої спра ви;
Сі ві рін Лю д ми ла Си до рі в на, ста р ший ви кла дач ка фе д ри ні ме ць кої мо ви;
Кри в ша Іван Йо си по вич, охо ро нець слу ж би охо ро ни;
Ко мя ком Оле к сандр Ми хай ло вич, до цент ка фе д ри по літ еко но мі ї;
Ма н цу ров Ігор Ге р ма но вич, за ві ду вач ка фе д ри ста ти с ти ки;
Ту ма нов Ми ко ла Оле к са н д ро вич, до цент ка фе д ри по літ еко но мії ОЕФ;
Па ра сій� Ве р гу не н ко Іри на Ми хай лі в на, про фе сор ка фе д ри об лі ку в
кре ди т них і бю дже т них уста но вах та еко но мі ч но го ана лі зу;
Са ве нець На дія Ми ко лаї в на, ко мен дант го с по дар сь ко го від ді лу
ко р пу су № 5;
Хо мяк Ал ла Лу к’я ні в на, при би ра ль ни ця го с по дар сь ко го від ді лу ко р пу су
№ 1.


