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Перш за все ва р то ска за ти де кі ль -
ка слів про «БУМ», пе р ший тур яко го
прой шов 20 бе ре з ня та мав на зву
«ВІ ЗИ Т КА». Як і ми ну ло го ро ку, ко -
ман да на шо го фа ку ль те ту бра ла
участь у цьо му кон ку р сі. Цьо го рі ч на
те ма ти ка дій с т ва на зи ва ла ся «Е КО -
НО МІ Ч НІ ФА Н ТА ЗІ Ї».

В ці ло му юна ки та ді в ча та від сто я -
ли честь ФМЕ іМ та змо г ли гі д но пре -
зе н ту ва ти свою ко ман ду. Зго дом бу -
де про ве де не же ре б ку ван ня се ред
уча с ни ків з ме тою ви зна чен ня по -
ряд ку ви сту пу ко манд у фі на ль но му
зма ган ні, яке від бу деть ся у кві т ні.
Ми й на да лі слід ку ва ти ме мо за роз -

ви т ком по дій у кон ку р сі та за кли ка є -
мо всіх убо лі ва ти ра зом з на ми за
ко ман ду фа ку ль те ту.

По �дру ге, ко ж но го ро ку в ра м ках
на шо го уні вер си те ту про хо дять сту -
де нт сь кі кон фе ре н ції, участь в  яких
мо жуть бра ти всі ба жа ю чі. Цьо го ро -
ку про ве ден ня юві лей но го 75�го
дій с т ва за пла но ва но на  16�17 кві т -
ня. До ре ч но на га да ти, що пе ред по -
ча т ком се к цій них за сі дань бу де про -
ве де но пле на р не за сі дан ня о 9.00 у
Кон це р т но му за лі КНЕУ (ву л.  Де г тя -
рів сь ка 49�г), на яко му ви сту па ти ме
ре к тор, де ка ни, мо ло ді вче ні та сту -
де н ти.

Те ма кон фе ре н ції од на для всіх
фа ку ль те тів та ка федр: «Е ко но мі ч -
ний та со ці а ль ний роз ви ток Укра ї ни
у XXI сто літ ті». Ре єст ра ція уча с ни ків
про во ди ла ся на ка фе д рах і за ве р -
ши ла ся 1 бе ре з ня 2008 ро ку.

Пі с ля про ве ден ня за хо ду на за сі -
дан нях ка федр бу дуть об ра ні пе ре -
мо ж ці, пі с ля чо го ге рої за хо ду отри -

ма ють па м’я т ні від зна ки та су ве ні ри
на зга д ку про участь у кон фе ре н ці ї.

По �тре тє, вже до б рою тра ди ці єю
на шо го ВУ Зу став кон курс «МІС
КНЕ У», пе р ший тур яко го про во ди -
ти меть ся в дру гій по ло ви ні кві т ня.
Ко жен фа ку ль тет окре мо оби ра ти ме
пред ста в ниць на все уні ве р си тет сь -
ке зма ган ня, фі нал яко го від бу деть -
ся у тра в ні.

Ни ні про ф бю ро МЕ іМ за про шує
всіх ба жа ю чих пред ста в ниць кра си -
вої ста ті взя ти участь у кон ку р сі кра -
си та по сто я ти за честь фа ку ль те ту.
За більш де та ль ною ін фо р ма ці єю
зве р тай те ся в ау ди то рію 427  I ко р -
пу су КНЕ У.

Ну, і на ре ш ті остан нє, в кі н ці кві т ня
пла ну єть ся про ве с ти за га ль ні збо ри
всіх дій с них чле нів НСТ ФМЕ іМ  з
ме тою озна йо м лен ня з про гра мою
по да ль шої на у ко вої ді я ль но с ті на шо -
го фа ку ль те ту.  

Спра ва в то му, що 13 бе ре з ня
2008 ро ку на за сі дан ні пред ста в ни -

ків усіх фа ку ль те тів КНЕУ бу ло об ра -
но но во го го ло ву НСТ, по са ду яко го
за йняв до к тор еко но мі ч них на ук, ви -
кла дач ка фе д ри між на ро д но го ме -
не дж ме н ту – Каль че н ко Ти мур Ва ле -
рі йо вич. Ого ло шен ня про те, де і ко -
ли від бу дуть ся збо ри, бу де по від ом -

ле но в об’ явах бі ля де ка на ту ФМЕ іМ.
Яв ка всіх чле нів НСТ ОБО В’Я З КО ВА!
За до ві д ка ми мо ж на та кож зве р та -
ти ся в НСТ (ауд.252  I ко р пус КНЕУ,
за пи та ти Ма ри ну).

Ма ри на ПРИ СЯ Ж НА,
сту де н т ка 3�го ку р су ФМЕ іМ,

го ло ва НСТ ФМЕ іМ

Не знаю що зі мною ді єть ся,
я від чу ваю, що ду же змі ни лася
за остан ній час. Втра ти ла ін те -
рес до улю б ле ної спра ви, а ра -
ні ше се р йо з но за йма лася спі -
вом. Не ба чу се н су в на вчан ні,
хо ча мрі я ла на вча ти ся са ме у
ву зі, до яко го всту пи ла. Мої
сто су н ки з по дру га ми по гу р то -
жи т ку все да лі по гі р шу ють ся,
сва ри мо ся че рез якісь дрі б ни -
ці. А най го ло в ні ше – не мо жу
ро зі бра ти ся з осо би с тим жит -
тям: той, від ко го пе ре хо п лює
по дих, не сприй має ме не се р -
йо з но, у ньо го своє жит тя, а я
ли ше епі зод у ньо му, а  ін ший –
котрий пра г не се р йо з них сто -
су н ків – не ви кли кає й на тя ку на
за ко ха ні с ть . .. Я у від чаї, ро зу -
мію, що це моє жит тя, але так
не мо жу жи ти.

Так ви гля дає од не з ба га тьох
зве р нень до пси хо ло га.  Це своє рі -
дний крик про до по мо гу, який по -
тре бує ува ги. Адже од ні єю з пе ку -
чих про блем сьо го ден ня є про бле -
ма зро с тан ня кі ль ко с ті са мо -
губств. 

За ста ти с ти кою, що ро ку по кі н чу -
ють жит тя са мо губ с т вом 1 000 000
осіб. Се ред них:

– 280 ти сяч ки тай ців,
– 60 ти сяч ро сі ян,
– 30 ти сяч аме ри ка н ців,
– 25 ти сяч япо н ців,
– 20 ти сяч фра н цу зів,
– 10 ти сяч укра ї н ців.

� За не вті ш ни ми про гно за ми на
2020 р., що рі ч но кі ль кість са мо -
губств бу де ся га ти 1 500 000.

Зда ва ло ся б, ін стинкт са мо збе -
ре жен ня – най мо гу т ні ший з�по між
усіх ін сти н к тів будь� яко го жи во го
ор га ні з му. Що ж має ста ти ся, щоб
зла ма в ся при ду ма ний при ро дою
най на дій ні ший стра хо вий ме ха -
нізм? Це пи тан ня ви хо дить да ле ко
за ме жі біо ло гії, ме ди ци ни й за чі пає
всі сто ро ни на шо го бут тя.

Ста в лен ня до са мо вбивць за ли ша -
єть ся скла д ним. Хтось ба чить у їх ньо -
му від чай ду ш но му кро ці тіль ки про яв
при хо ва ної хво ро би, хтось – грі хо в ну
ма ло ду ш ність, або, на впа ки, си лу ду -
ху. Але це то ді, ко ли йдеть ся про до -
ро с лих лю дей, що сві до мо ви рі ши ли
пі ти з цьо го сві ту і то му не суть за свій
ви бір по вну від по ві да ль ність. А як же
бу ти з юна ка ми, під лі т ка ми? Не вже
їх ня осо би с тість, яка ледь ви зна чи ла -
ся, зда т на під ня тись до со ці а ль них, а
тим бі ль ше до фі ло соф сь ких уза галь -
нень і дій ти ви сно в ку про ні к че м ність
бут тя?

� Су ї ци ди се ред мо ло ді. За
остан нє де ся ти літ тя чи с ло са мо -
губств се ред мо ло ді зро с ло в 3 ра -
зи. Ос но в ні при чи ні су ї ци ду: не роз -
ді ле не ко хан ня, кон ф лі к ти з ба ть ка -
ми та од но лі т ка ми, страх пе ред
май бу т нім, са мо тність. Що рі ч но
ко ж ний два на д ця тий під лі ток ві ком
15�19 ро ків на ма га єть ся здій с ни ти
спро бу  са могуб с т ва. За  аб со лю т -
ною кі ль кі с тю під лі т ко вих су ї ци дів
пе р ше мі с це за ймає Ро сі я. 

Яки ми ж бу ва ють про яви су ї ци -
да ль них на мі рів?

Су ї ци ди  по ді ля ють  на іс тин ні,
при хо ва ні й де мон стра ти в ні.

Іс тин ні су ї ци ди в де яких ви па д ках
бу ва ють спо н тан ни ми. Най ча с ті ше
їм пе ре ду ють мі р ку ван ня про
смерть: втра та се н су жит тя, де пре -
си в ний стан чи про сте при гні чен ня.

При хо ва ним су ї ци дом вва жа єть -
ся по ве ді н ка, по в’я за на з під ви ще -
ним ри зи ком, що ча с ті ше при зво -
дить ні би то до «ви па д ко во ї» сме р ті.
Се ред ба га тьох ва рі а н тів осо б ли во
ча с ти ми є: ри зи ко ве ке ру ван ня ав -
то мо бі лем, зло вжи ван ня ал ко го лем
та ін ши ми на р ко ти ка ми.

Де мон стра ти в ну су ї ци да ль ну
спро бу здій с нює лю ди на, яка вва -
жає за не об хід не ко мусь щось до -
ве с ти чи до ся г ти пе в ної ме ти, ро б -
ля чи ви гляд, що го то ва по кі н чи ти з
со бо ю. Іно ді й де мон стра цій ні су ї -
ци ди за кін чу ють ся сме р тю.

Се ред на ве де них ста ти с ти ч них
да них без на дій но� бе з жа ль но го
зро с тан ня су ї ци ду є од на ря ті в на
ци ф ра:

бли зь ко 80% са мо гу б ців по пе -
ре дньо да ють зна ти про свої на -
мі ри ото чу ю чим, хо ча спо со би по -
від ом лен ня про це мо жуть бу ти за -
ву а льо ва ни ми. Са ме цей факт зму -
шує ко ж ну лю ди ну бу ти чу т ли вим
до про явів ста ну бли зь ких та рі д -
них, дру зів та ко лег. Ми зо бо в’я за ні
не ли ше слу ха ти, але й чу ти, не ли -
ше ди ви ти ся, а й ба чи ти, не ли ше
спо сте рі га ти, але й ді я ти в тій си ту -

а ції, ко ли по ряд від чай са мо тно с ті
за ко ха но го, чи страх, чи без по ра д -
ність при ни жен ня, чи без ме ж на
гли би на втра ти …  В т ра ти ра до с ті
жит тя, се н су сво го іс ну ван ня у цьо -
му сві ті, втра ти,  вре ш ті� решт, са -
мо го се бе.

Бу ти за ці ка в ле ним ста ном і до -
лею дру га, від ве р то і спо кій но роз -
мо в ля ти, про яви ти своє ста в лен ня,
але не оці ню ва ти і не на ма га ти ся
пе ре ко ну ва ти, за про по ну ва ти свою
до по мо гу – ос но в ні пра ви ла вза є -
мо дії з по те н цій ним су ї ци да н том.
На сту п ним кро ком бу де зве р нен ня
до спе ці а лі с та пси хо ло га.

У на шо му уні вер си те ті з пси хо ло -
гом� ви к ла да чем має спра ви ко ж -
ний пер шо ку р с ник, адже пред мет
«Пси хо ло гія та пе да го гі ка» за га ль -
но обо в’я з ко вий. А от із прак ти ч ни -
ми пси хо ло га ми до во дить ся зу стрі -

ча ти ся ли ше  тим сту де н там, які
зве р та ють ся за до по мо гою до кон -
су ль та н тів пси хо ло гі ч ної слу ж би
КНЕ У.

Ді я ль ність пси хо ло гів� ко н су ль -
та нтів спря мо ва на на спри ян ня роз -
ви т ку осо би с то с ті, від по ві да ль но му
ста в лен ню до вла с но го здо ро в’я і
здо ро в’я ото чу ю чих як  най ви щих ін -
ди ві ду а ль них і су с пі ль них цін но с тей. 

Пси хо ло гі ч ний  су про від сту де н -
тів ре а лі зу єть ся у фо р мі ін ди ві ду а -
ль них кон су ль та цій за гну ч ким гра -
фі ком з ба жа ним по пе ре днім за пи -
сом.

Ад ре са пси хо ло гі ч ної слу ж би
КНЕУ: вул. Же ля бо ва 4, гурт. 3.

тел. 456�49�63.

О.С. Бой чук,
ке рі в ник пси хо ло гі ч ної слу ж би 
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«MEMorandum» —
будь першим

ЩО МІ СЯЦЬ КВІ ТЕНЬ НАМ ГО ТУ Є…
Зда ва ло ся, зо всім не що да в но по ча ли ся ле к цій ні ти ж ні II се ме с -

т ру і є ще вдо с таль ча су трі ш ки від по чи ти пі с ля зи мо вої се сі ї.  Але
ни ні за ві к ном кві тень з йо го ша ле ним ве с ня ним ри т мом  та ці ка ви -
ми по ді я ми.

На оди н ці з усі ма

Бу ти чи не бу ти?


