
Святково, з бойовим настроєм,
пройшли збори учасників Великої
Вітчизняної війни, ветеранів праці
та військової служби, присвячені
63� річниці Перемоги у Великій Ві-
тчизняній війні (1941–1945 рр.).

Ветерани зібрались у конфере-
нц�залі університету зі святковим
настроєм. Більшість із них були
при орденах і медалях. Крім вете-
ранів на зборах були присутні сту-
денти та співробітники університету.

У почесній президії – проректор з науково�пе-
дагогічної роботи Степаненко С,В., учасники бо-
йових дій у Великій Вітчизняній війні: Бабаєва
О.К., Бурак М.В., Моторнюк М.М., Огородник
С.Я., учасники бойових дій в Афганістані Стахов-
ський В.І., голова ветеранської організації Мар-
тинюк В,М., заступник голови профкому Погорє-
лов С.Б.

Зі словами привітання виступили: від ректора-
ту — проректор Степаненко С.В., від профкому
— заступник голови профкому Погорєлов С.Б.,
від студентів та аспірантів голова профкому Ча-
банюк О.А.

Зі змістовною доповіддю висту-
пив доцент кафедри політекономії
факультетів управління
персо�налом та маркетингу Ста-
ховський Віктор Іванович. Він при-
вітав усіх присутніх з Днем Перемо-
ги, розповів про переможний шлях
радянських військ, про внесок
українського народу у боротьбу з
фашистськими загарбниками.

Понад 2000 наших співвітчизни-
ків удостоєні звання Героя Радян-
ського Союзу, тридцяти двом з
яких присвоєно це звання двічі, а
прославленому льотчику І.М.Ко-
жедубу – тричі. В тилу німецьких

військ на території України боро-
лися понад 500 тис. партизан, під-
пільників.

Безпосередньо участь у бойо-
вих діях в роки Великої Вітчизня-
ної війни брали наші викладачі,
працівники і студенти. Двоє з них і
сьогодні працюють у нашому уні-
верситеті – Огородник Сава Яко-
вич та Жданович Анатолій Доміні-
кович.

Спогадами про роки війни поді-
лилися учасники бойових дій у Ве-
ликій Вітчизняній війні Бабаєва

О.К., Бурак М.В., Огородник С.Я.
Наказ ректора про матеріальну допомогу не-

працюючим ветеранам війни оголосив
В.М.Мартинюк. Кожен ветеран отримав 200 грн.
допомоги.

Профком університету також надав матеріаль-
ну допомогу працюючим учасникам бойових дій у
Великій вітчизняній війні.

Після закінчення урочистої частини зборів ко-
лектив Центру культури і мистецтв університету
під керівництвом його директора Бабич Дани
Ростиславівни дав святковий концерт.
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Пам’ять ві ч на 
по ме р лим, 
ша на гі д на 

жи вим
Хтось від лі чує час хви ли на ми, хтось ро ка ми. Не це за раз ва ж ли во. Ва ж ли во, що він

бе зу пин но ру ха єть ся, без жа ль но за ли ша ю чи по за ду ці лі епо хи і люд сь кі жит тя. Але у
на ших си лах як що не зу пи ни ти йо го, то при най м ні збе ре г ти від за бут тя най до ро го цін -
ні ше.

З ко ж ним ро ком, і цьо го на жаль, не мо ж ли во уни к ну ти, все ме н ше за ли ша єть ся се -
ред нас ве те ра нів Ве ли кої ві т чи з ня ної вій ни. Во ни йдуть з жит тя, але за ли ша єть ся
пам’ять про них, про їх ній по двиг.

І на шим за вдан ням, за вдан ням на шо го по ко лін ня — збе ре г ти цю пам’ять. Не за ра ди
ми ну ло го, а за ра ди май бу т ньо го. Пам’ятай мо, що прой шо в ши че рез пе ке ль ні лі та ті -
єї стра ш ної вій ни, на ші со л да ти ви бо ро ли Ве ли ку пе ре мо гу, тим са мим по да ру ва в ши
нам пра во на жит тя.

Зі свя том вас, до ро гі ве те ра ни! Дай Бо же вам мі ц но го здо ров’я і ща с ли во го до в го -
літ тя! Зі свя том всіх нас.

63 РО КИ ВЕ ЛИ КОЇ ПЕ РЕ МО ГИ

День Перемоги

Свято
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ЯЯЯЯ рррр  мммм аааа   рррр   ккккаааа   вввваааа   ккккаааа   нннн  ссссіііі йййй::::   
ппппоооо   ччччннннииии  ккккаааарррр '''' єєєєрррр уууу  ввввддддаааа   ллллоооо

Твоя кар’єра

Ос нов ною ме тою цієї акції є
ство рен ня ком форт них умов для
обміну інфор мацією: пред став -
ни ки ком паній�учас ників ма ють
змо гу оціни ти ре аль ну си ту ацію
на рин ку праці мо ло дих
фахівців�ви пуск ників КНЕУ, от -
ри ма ти їхні ре зю ме (чи за по -
внені ан ке ти), а мо лоді «дип ло -
мо вані спеціалісти» мо жуть оз -
най о ми ти ся з про гра ма ми роз -
вит ку мо ло дих фахівців на
підприємствах, іноді навіть до -
мо ви ти ся на кон кретні ва кансії.

Для участі в Днях кар‘єри в
КНЕУ  за про шу ють ся  пред став -
ни ки підприємств, фірм, ор -
ганізацій, що на да ють ро бочі
місця або спри я ють в пра цев ла -
ш ту ванні та роз вит ку про фесійної
кар‘єри мо ло до го спеціаліста.
Учас ни ка ми цьо горічної акції ста -
ли 25 відо мих ком панії�ор -
ганізації, се ред яких MТC,
Київстар, Procter&Gamble,
Deloitte&Touche, KPMG,
E r n s t & Y o u n g ,
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s ,
Coca�Cola Ukraine,  Kraft Jacobs
Suchard Ukraine, IGK�Ук раїни Ау -
дит, Nestle,  Innoware та інші.

Ро бо то дав цям на да ва лась
мож ливість в рам ках Дня
кар‘єри: роз повісти сту ден там
про свою ком панію; відповісти
на пи тан ня ау ди торії на ро бо чих
стен дах ком панії; зібра ти ре зю -
ме та ан ке ти сту дентів; про ве с -
ти співбесіди з найбільш ціка ви -
ми кан ди да та ми.

Служ би пер со на лу ком паній,
от ри мав ши чи ма лу ба зу да них
мо ло дих фахівців, ма ли змо гу
відібра ти ан ке ти сту дентів 3�5
курсів, се ред яких відби ра ти -
муть ся кращі для про хо джен ня

прак ти ки на підприємствах
у кількості згідно з раніше
ук ла де ни ми уго да ми.

Сту ден там ця акція на да -
ла мож ливість:

� по зна йо ми ти ся з ком -
па ні я ми, які за ці ка в ле ні в
мо ло дих спе ці а лі с тах на -
шо го ВНЗ;

� за ли ши ти своє ре зю ме
(СV) од ра зу в ба га тьох ком -
па ні ях та прой ти спів бе сі ду з
ме не дже ра ми з пе р со на лу;

� об ра ти мі с це лі т ньо го
ста жу ван ня, пе ре дди п ло м -
ної прак ти ки та май бу т ньої
ро бо ти;

� від ві да ти пре зе н та ції
ком па ній� уча с ни ків Дня ка -
р‘є ри та ді з на ти ся про ха -
ра к тер ро бо ти, що про по -
ну єть ся, про особливості
ко р по ра ти в ної куль ту ри та
ка д ро вої по лі ти ки ком па -

Сві д чен ням про фе сій но -
го під хо ду до управ лін ня
ком па ні єю вважається тур -
бо та про май бу т нє з огля ду
на пе р с пе к ти ву що най ме н -
ше де ся ти ро ків. По зи ти в -
ний до свід про ві д них між -
на ро д них ко р по ра цій за -
сві д чує, що пла ну ван ня
роз ви т ку пе р со на лу ви ма -
гає про фе сій но го від бо ру
по те н цій них лі де рів рі з них
спе ці а ль но с тей на по ча т ку
їх ньої ка р’є ри, ще зі  сту -
де нт сь кої  ла ви. Пе ре йня в -
ши ко ри с ний до свід, укра ї -
н сь кі ком па нії та кож  ве р -
бу ють май бу т ніх спів ро бі т -
ни ків се ред сту де н тів. У
ВНЗ за до во ль няє ка д ро вий
де фі цит ко ж ний п’я тий ро -
бо то да вець. Вже де кі ль ка
ро ків під ряд яр ма р ки ва ка -
н сій про хо дять у КНЕУ,
який, згі д но ві ль но го рей -
ти н гу се ред лі де рів  ви щої
шко ли, скла де но го на ос -
но ві опи ту ван ня  кра щих
ро бо то да в ців Укра ї ни, на
дру го му мі с ці. 

Га ли на Шми галь, ста р ший спе ці а ліст з під го то в ки пе р со на лу ау ди -
тор сь кої ком па нії «KPMG»: «На ша ком па нія спе ці а лі зу єть ся на на дан -
ні пе р со на ль них по слуг у сфе рі ау ди ту і бу х га л тер сь ко го об лі ку, по -
да т ко во� юри ди ч но го су про во джен ня і кон са л ти н гу. Ми по стій но спів -
пра цю є мо з КНЕУ і центром «Пе р с пе к ти ва». Це чу до ве спів ро бі т ни ц т -
во. Вза га лі, ви ро с ти ти зі сту де н та про фе сі о на ла на ба га то про с ті ше,
зва жа ю чи на те, що на ри н ку пра ці зна хо ди ти ви со ко кла с них спе ці а -
лі с тів з ко ж ним ро ком  стає все скла д ні ше».

На при кі н ці кві т ня, слу ж би пе р со на лу ві до мих ком па ній взя -
ли участь у про е к ті «День ка р’є ри�2008» ор га ні зо ва но му та
про ве де но му  в на шо му уні вер си те ті Центром зв’я з ків з ро -
бо то да в ця ми  та  спри ян ня  пра це вла ш ту ван ня  сту де н тів
«Пе р с пе к ти ва».
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У КНЕУ роз ро б ле но та за -
твер дже но не ор ди на р ну стру к -
ту ру сту де нт сь ко го са мо вря ду -
ван ня...

На сьо го дні ш ній день ве дуть ся
жва ві бе сі ди що до ство рен ня сту де -
нт сь ко го са мо вря ду ван ня у ву зах
Укра ї ни. Оскі ль ки у За ко ні Укра ї ни
«Про сту де нт сь ке са мо вря ду ван ня»
ска за но, що за вдан ня ми са мо вря ду -
ван ня є:

— за без пе чен ня і за хист прав та
ін те ре сів осіб, які на вча ють ся, зо к -
ре ма сто со в но ор га ні за ції на вча ль -
но го про це су;

— за без пе чен ня ви ко нан ня осо -
ба ми, які на вча ють ся, сво їх обо в’я з -
ків;

— спри ян ня на вча ль ній, на у ко вій
та тво р чій ді я ль но с ті осіб, які на вча -
ють ся;

— спри ян ня ство рен ню від по ві д -
них умов для про жи ван ня та від по -
чи н ку осіб, які на вча ють ся;

— спри ян ня ді я ль но с ті сту де нт сь -
ких гу р т ків, то ва риств, об’ єд нань,
клу бів за ін те ре са ми;

— ор га ні за ція спів ро бі т ни ц т ва з
осо ба ми, які на вча ють ся в ін ших ви -
щих на вча ль них за кла дах, мо ло ді ж -
ни ми ор га ні за ці я ми;

— спри ян ня пра це вла ш ту ван ню
ви пу с к ни ків;

— участь у ви рі шен ні пи тань між -
на ро д но го об мі ну осо ба ми, які на -
вча ють ся у ви щих на вча ль них за кла -
дах;

то сту де н ти КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на, взя в ши до ува ги ре ко ме н -
да ції Ра ди Ре к то рів м. Ки є ва від
25.04.2007 ро ку, ви рі ши ли, що не
по трі б но ство рю ва ти но вий ор ган,
який бу де ду б лю ва ти за вдан ня та
фу н к ції Пе р вин ної проф спі л ко вої ор -
га ні за ції сту де н тів та На у ко во го сту -
де нт сь ко го то ва ри с т ва.

Адже од ним із на га ль них за вдань
ви щої шко ли є ви хо ван ня осо би с то -
с ті, яка во ло діє не тіль ки пе в ною су -
мою знань, умінь і на ви чок, а й зда т -
на ста ти ак ти в ним уча с ни ком де мо -
к ра ти ч них про це сів, що від бу ва ють -
ся в на шій кра ї ні.

Шко лою фо р му ван ня на ви чок
уря ду ван ня, со ці а ль ної ак ти в но с ті та
со ці а ль ної від по ві да ль но с ті, гро ма -
дян сь ко го ви хо ван ня сту де н тів, фо -
р му ван ня іні ці а ти в ної, зда т ної при -
йма ти не ста н да р т ні рі шен ня, осо би -
с то с ті є сту де нт сь ка проф спі л ко ва
ор га ні за ці я.

Цін ність сту де нт сь ких проф спі лок
по ля гає у то му, що во ни ство рю ють
ши ро кі мо ж ли во с ті для са мо ре а лі -
за ції сту де н тів, орі є н ту ють їх на до -
ся г нен ня со ці а ль но ко ри с ної ме ти,
ін ди ві ду а ль ної і су с пі ль ної, за лу ча -
ють до ре фо р ма тор сь ких про це сів
ву зу, за без пе чу ють за хист прав сту -
де н тів, від ве р та ють їх ува гу від асо -
ці а ль них форм по ве ді н ки.

У 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 Ва ди ма
Ге ть ма на Пе р вин на проф спі л ко ва
ор га ні за ція сту де н тів (ППОС КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на) є най бі ль -
шим са мо вря д ним ор га ном, який

об’ єд нує 99% сту де н тів. Проф спі л ка
є не при бу т ко вою гро мад сь кою ор -
га ні за ці єю, ку ди мо жуть всту пи ти на
до б ро ві ль них за са дах сту де н ти, ко т -
рі на вча ють ся в уні вер си те ті.

Ос но в ні за вдан ня, які пе ред со -
бою ста вить ППОС КРРНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на це:

1. Роз ви ток та змі ц нен ня сту де нт -
сь ко го проф спі л ко во го ру ху, участь
у роз ро б ці та ре а лі за ції дер жа в ної
мо ло ді ж ної по лі ти ки;

2. По єд нан ня зу силь та ко ор ди на -
ція ді я ль но с ті чле нів проф спі л ко вої
ор га ні за ції;

3. За хист про фе сі о на ль них, со ці -
а ль но� еко но мі ч них прав та ін те ре сів
сту де н тів пе ред ад мі ні с т ра ці єю уні -
вер си те ту та ор га на ми дер жа в ної
вла ди.

Чим сьо го дні
за йма єть ся проф -
ком?!

Проф ком сту де -
н тів уні вер си те ту
оби ра єть ся на
п р о ф  с п і  л  к о  в і й
кон фе ре н ції один
раз на 3�5 ро ків.
На ко ж но му фа ку -
ль те ті є пред ста в -
ни ц т во проф ко му
– проф спі л ко ве
бю ро фа ку ль те ту,
йо го очо лює го ло -
ва про ф бю ро. В
ко ж ній ака де мі ч -
ній гру пі є про ф г -
ру порг. Че рез
про ф бю ро фа ку -
ль те ту сту дент мо -
же ви рі шу ва ти усі пи тан ня, які сто су -
ють ся на вчан ня, про жи ван ня та до -
звіл ля сту де н тів.

ППОС КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на пра цює за та ким на пря м ка ми ро -
бо ти че рез ко мі сії:

1. Ко мі сія з пи тань со ці а ль но го та

пра во во го за хи с ту.
2. Ор га ні за цій но� фі на н со ва ко мі -

сі я.
3. Оздо ро в ча ко мі сі я.
4. Жи т ло во� по бу то ва ко мі сі я. (Го -

ло ва жи т ло во� по бу то вої ко мі сії є го -
ло вою Ко ор ди на цій ної ра ди сту д мі -
с те ч ка).

5. Ко мі сія з пи тань куль ту ри.
6. Ко мі сія з пи тань спо р ту та ту ри -

з му.
7. Ко мі сія з пи тань пра це вла ш ту -

ван ня.
Ко ж не про ф бю ро фа ку ль те ту пра -

цює за та ки ми ж на пря м ка ми і має
та кі ж ко мі сі ї.

Са ме за та кою си с те м ною стру к -
ту рою пра цює на ша проф спі л ка.

На сьо го дні ш ній день ми на ма га є -
мось у по вній мі рі за хи с ти ти со ці а -
ль но� еко но мі ч ні пра ва та ін те ре си
чле нів на шої проф спі л ки, а са ме:
пра во на які с ну осві ту, по ліп шен ня
жи т ло во� по бу то вих умов, оздо ро в -

лен ня, пра це вла ш ту ван ня, змі с то в -
не до звіл ля.

У ко ж но му ву зі на вча ють ся сту де -
н ти, які во ло ді ють ве ли ким ін те ле к -
ту а ль ним по те н ці а лом, ма ють ба га -
то ідей у вста но в лен ні гро ма дян сь -
ко го су с пі ль с т ва, роз ви т ко ві де мо к -
ра тії і мо жуть ві ді гра ва ти ва ж ли ву
роль у ри н ко вій еко но мі ці. Але про -
цес со ці а ль но го ста но в лен ня мо ло ді
га ль му єть ся че рез не по в ну ре а лі за -
цію на зва них ви ще прав.

Ми зна є мо, що най го ло в ні шим
за вдан ням сту де н та є на вчан ня –
на по ле г ли ва та ва ж ка пра ця. Тіль -
ки лю ди на з ви щою осві тою мо же
бу ти кон ку ре н т но с п ро мо ж ною на
ри н ку пра ці, але по ряд із цим пі с -
ля за кін чен ня ву зу ро бо то да вець

ви ма гає і до сві ду ро бо ти, а де ж
йо го взя ти? То му бі ль шість сту де -
н тів на ма га єть ся по єд ну ва ти на -
вчан ня та ро бо ту. Ну а тут по ви нні
сто я ти на сто ро жі проф спі л ки, які
бу дуть слід ку ва ти за змі с том на -
вчан ня та умо ва ми, охо ро ною

пра ці. Са ме для ефе к ти в ної ор га -
ні за ції на у ко вої ро бо ти сту де н тів
пра цює НСТ.

Ос но в ни ми за вдан ня ми НСТ КНЕУ є:
— ви хо ван ня га р мо ній но роз ви не -

ної осо би с то с ті сту де н та;
— роз крит тя і роз ви ток хи с ту сту -

де н тів у рі з них на пря м ках на у ко вої
ді я ль но с ті;

— за крі п лен ня у сту де н тів те о ре -
ти ч них та прак ти ч них знань, роз ви т -
ку тво р чо го ми с лен ня та до ся г нен ня
си не ргі ч но го ефе к ту в осво єн ні на -
вча ль них ди с ци п лін;

— спри ян ня під ке рі в ни ц т вом про -
ві д них ви кла да чів ви рі шен ню кон к -
ре т них прак ти ч них про блем су б’єк -
тів го с по да рю ван ня;

— на бут тя сту де н та ми до сві ду ор -
га ні за ції та уча с ті у на у ко во� до с лі д -
ній ро бо ті, на у ко вих дис ку сі ях, кон -
фе ре н ці ях, се мі на рах, то що;

� здій с нен ня на у ко во� до с лі д ної та
на у ко во� пра к ти ч ної ді я ль но с ті шля -

хом за лу чен ня сту де н тів на до б ро ві -
ль них за са дах до са мо стій ної або
ко ле к ти в ної на у ко во� до с лі д ної та
гро мад сь кої ор га ні за цій ної ро бо ти.

А як же ві ль ний час (до звіл ля)? Це
від по чи нок, на який має пра во ко ж -
ний. То му за це пра во та кож по ви нні
бо ро ти ся проф спі л ки. Во но дає мо -
ж ли вість роз ви ва ти тво р чий по те н -
ці ал лю ди ни, фо р му ва ти ду хо в ні цін -
но с ті осо би с то с ті. А що ж сьо го дні
про по ну єть ся ко ж ній лю ди ні – «ні ч не
жит тя» (ди с ко те ки) та пи в ні ба ри?

Ма ю чи мо ж ли вість на вча ти ся в
Ки їв сь ких ву зах та жи ти у сто ли ці ко -
жен із сту де н тів по ви нен ду хо в но
зба га чу ва ти ся, ін те ле к ту а ль но роз -
ви ва ти ся, на би ра ти ся ене р гії па т рі о -
ти з му.

Н е  ф о  р  м а  л ь  н і
за хо ди за іні ці а ти -
вою проф спі л ко -
во го ко мі те ту –
спор ти в ні зма ган -
ня, зу стрі чі з ці ка -
ви ми людь ми, по -
до ро жі до ін ших
міст на шої ма льо -
в ни чої Укра ї ни з
ме тою ви вчен ня
куль ту ри на ших
пред ків, по хо ди до
те а т рів, кон це р ти,
фу т бо ль ні ма т чі,
кон ку р си сті н га зет
і на віть зо всім ба -
на ль ний від по чи -
нок на ка ні ку лах –
по ви нні ство рю ва -
ти при ваб ли вий
імідж проф спі л ки,

по си лю ва ти її по пу ля р ність. Адже не
се к рет, що по пу ля р ність гро мад сь -
кої ор га ні за ції па дає то му, що не має
по в но го ма те рі а ль но го та фі нан со -
во го за без пе чен ня для ре а лі за ції
усіх по ста в ле них ці лей.

Але зро зу мі ло, що но во ст во ре ні

са мо вря д ні ор га ні за ції зіткнуться з
ти ми ж про бле ма ми фі нан су ван ня,
вне с ків, по бу до ви від но син з ін ши ми
ор га на ми дер жа в ної вла ди.

То му є до ці ль ні шим від ро ди ти по -
вні с тю жит тя Проф спі л ки та НСТ, усу -
ну ти не до лі ки, удо ско на ли ти ме то ди
та фо р ми ро бо ти, за лу чи ти ся під три -
м кою та ро зу мін ням ад мі ні с т ра ції, са -
ме до та ко го рі шен ня при йш ли сту -
де н ти КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.

23 кві т ня 2008 ро ку в Кон це р т ній
за лі уні вер си те ту від бу ла ся Кон фе -
ре н ція (За га ль ні збо ри) сту де н тів
ДВНЗ «Ки їв сь кий на ці о на ль ний уні -
вер си тет іме ні Ва ди ма Ге ть ма на», у
якій взя ло участь 400 сту де н тів уні -
вер си те ту.

На по ря док ден ний бу ли ви не се ні
наступні пи тан ня:

1. За вдан ня та стру к ту ра сту де нт -
сь ко го са мо вря ду ван ня в КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на.

До по ві дач — го ло ва Бі з нес� ін ку -

ба то ра, сту дент 4 ку р су ФЕ АПК Ве р -
би ць кий Д.М.

2. Ос но в ні на пря ми ді я ль но с ті
Проф спі л ки сту де н тів КНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на та її за вдан ня, як ос -
но в ної са мо вря д ної ор га ні за ці ї.

До по ві да чі — го ло ва Проф ко му
сту де н тів КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть -
ма на, сту де н т ка 4 ку р су ОЕФ Ча ба -
нюк О. А.; за сту п ник го ло ви Проф ко -
му сту де н тів КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге -
ть ма на, сту дент 5 ку р су ФЕ таУ Че р -
не нь кий В.П.; за сту п ник го ло ви
Проф ко му сту де н тів КНЕУ іме ні Ва -
ди ма Ге ть ма на, сту дент 4 ку р су
ФМЕ іМ Са в че н ко І. А.;  го ло ва Ко ор -
ди на цій ної ра ди сту д мі с те ч ка, сту -
де н т ка 2 ку р су ФЕФ Ше н д рик Н.С.

3. На у ко ве сту де нт сь ке то ва ри с т -
во, йо го роль в роз ви т ку са мо вря ду -
ван ня сту де н тів КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на.

До по ві дач — го ло ва НСТ, д.е.н.
Каль че н ко Т.В.

4. Ос но в ні на пря ми ді я ль но с ті
гро мад сь ких сту де нт сь ких об’ єд -
нань в КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на:

а) Сту де нт сь кий бі з нес� ін ку ба тор.
До по ві дач — го ло ва Бі з нес� ін ку -

ба то ра, сту дент 4 ку р су ФЕ АПК Ве р -
би ць кий Д.М.

б) Ту ри с ти ч ний клуб «Скі фи».
До по ві дач — сту де н т ка 3 ку р су

ФЕФ Го луб Т.
в) Сту де нт сь кий де ка нат юри ди ч -

но го фа ку ль те ту.
До по ві дач — сту де н т ка 1 ку р су

ЮФ Ка ме нюк К.
г) Юри ди ч на клі ні ка уні вер си те ту.
До по ві дач — сту де н т  5 ку р су ЮФ

Ше с та ков  В.
д) Сту де нт сь ка со ці а ль на слу ж ба.
До по ві дач — ке рі в ник, асист. каф.

пе да го гі ки і пси хо ло гії Си ро ва т ко В.В.
е) Пси хо ло гі ч на слу ж ба КНЕУ іме ні

Ва ди ма Ге ть ма на.
До по ві дач — ке рі в ник, ст.викл. каф.

пе да го гі ки і пси хо ло гії Бой чук О.С.
5. Про участь сту де н тів КНЕУ іме -

ні Ва ди ма Ге ть ма на у Все ук ра їн сь -
кій кон фе ре н ції сту де н тів уні вер си -
те тів з пи тан ня ор га ні за ції та за -
вдань сту де нт сь ко го са мо вря ду -
ван ня, що від бу лась у м. Те р но піль
4�6 кві т ня 2008 р.

До по ві дач — го ло ва про ф бю ро
ФЕ АПК, сту де н т ка 4 ку р су ФЕ АПК
До б ро воль сь ка І. А.

6. За твер джен ня стру к ту ри ор га -
нів сту де нт сь ко го са мо вря ду ван ня
та По ло жен ня «Про сту де нт сь ке са -
мо вря ду ван ня в КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на»

Про слу ха в ши ви сту пи до по ві да -
чів, сту де н ти зро зу мі ли і в ко т рий
раз пе ре ко на ли ся, що пе ред ни ми в
КНЕУ від кри ті ши ро кі мо ж ли во с ті
для ре а лі за ції се бе, як осо би с то с ті

Ре зуль та том ефе к ти в ної ро бо ти
Кон фе ре н ції є по ста но ва.

Оль га Ча ба нюк,
го ло ва Пе р вин ної 

проф спі л ко вої ор га ні за ції 
сту де н тів КНЕУ

іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.

Офіціоз

Сту де нт сь ке са мо вря ду ван ня у КНЕУ: 
уні ка ль но� ін ди ві ду а ль ний під хід 

П О С Т А Н О В А

Кон фе ре н ції (За га ль них збо рів) сту де н тів 
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

м. Ки їв                            23 кві т ня 2008 ро ку

Кон фе ре н ція (За га ль ні збо ри) сту де н тів 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

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. За тве р ди ти стру к ту ру ор га нів сту де нт сь ко го са мо вря ду ван ня в КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на на сту п ним чи -
ном:

1.1. Проф спі л ку сту де н тів КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на та На у ко ве сту де нт сь ке то ва ри с т во ви зна ти ос но в ни ми
са мо вря д ни ми ор га ні за ці я ми в уні вер си те ті.

1.2. Ін ші сту де нт сь кі гро мад сь кі об’ єд нан ня пра цю ють у взі є мо дії з ви ще вка за ни ми ор га ні за ці я ми.
1.3. Го лів сту де нт сь ких гро мад сь ких об’ єд нань вве с ти до скла ду Проф ко му сту де н тів КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -

на.
2. За тве р ди ти По ло жен ня «Про сту де нт сь ке са мо вря ду ван ня в КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на».
3. Уз го ди ти По ло жен ня всіх сту де нт сь ких гро мад сь ких об’ єд нань з ос но в ни ми за са да ми По ло жен ня «Про сту де -

нт сь ке са мо вря ду ван ня в КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на».
4. Го ло ві Пе р вин ної проф спі л ко вої ор га ні за ції сту де н тів КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на на пи са ти ли с ти� зве р нен ня

на ім’я Пре зи де н та Укра ї ни, Пре м’єр� мі ні с т ра Укра ї ни, Мі ні с т ра осві ти і на у ки Укра ї ни сто со в но ви рі шен ня про бле -
м но го пи тан ня, яке ви ни к ло на вко ло 6�го гу р то жи т ку.
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Лю д ми ла Оле к са н д рі в на ПРИ МО С Т КА, 
за ві ду вач ка фе д ри ме не дж ме н ту ба н ків сь кої ді я ль но с ті:

– За 15 остан ніх ро ків ба н кір є од ні єю з най пре с ти ж ні ших про фе сій.
По �пе р ше, ба н ків сь ка си с те ма роз ви ва єть ся ди на мі ч но. Це са ме та

сфе ра, че рез яку про хо дять фі нан со ві по то ки дер жа ви. Та сфе ра, яка
роз ви ва єть ся най більш пра ви ль но, адже за цей час зроб ле но ду же ба -
га то, є ре а ль ні ре зуль та ти. Як що лю ди на є ба н кі ром, во на від чу ває при -
че т ність до цих про це сів, що при но сить їй мо ра ль не за до во лен ня.

По �дру ге, ба н ки – це уста но ви, які пра цю ють най більш від ла го дже но.
То му що у нас бу ва ють си ту а ції, ко ли під при єм с т ва, на віть дер жа в ні, з
тих чи ін ших при чин не мо жуть пра цю ва ти, не своє ча с но ви пла чу ють
зар пла ту ро бі т ни кам. А ба н ки – ті уста но ви, які си с те ма ти ч но за до во ль -
ня ють пра цю ю чих ма те рі а ль но. У ба н ків сь кій сфе рі зар пла та – най -

більш ста бі ль на і до ста т ньо ви со ка. А ін те ле к ту а ль на пра ця при но сить лю ди ні не ли ше ма -
те рі а ль не, а й мо ра ль не за до во лен ня.

По �тре тє, прак ти ч на сто ро на: для мо ло дих лю дей, які ди в лять ся в май бу т нє, ро бо та ба -
н кі ра – га р ний по ча ток їх ньої ка р'є ри. Це не обо в'я з ко во, що ба н кі ром тре ба за ли ша ти ся на
все жит тя. Зви чай но, мо ж на мі ня ти свої про фе сій ні ін те ре си. А пра ця ба н кі ра на по ча т ку ка -
р'є ри за га р то вує на все жит тя, лю ди на мо же пра цю ва ти в будь� якій сфе рі, це дає їй пе ре -
ва ги у ка р'є р но му ро с ті. До свід За хі д них кра їн сві д чить, що ба га то ус пі ш них бі з не с ме нів у
ми ну ло му бу ли ба н кі ра ми.

Ми хай ло Іва но вич ДИ БА, 
де кан кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту:

– У пе р шу чер гу пре сти ж ність про фе сії ви зна ча єть ся по тре бо ю. А по -
тре ба у га р них ба н кі рах, які мо жуть ор га ні зо ву ва ти про цес су с пі ль но го
ви ро б ни ц т ва на бла го роз ви т ку рі д ної кра ї ни, є . Але їх не так уже і ба -
га то. Дій с но, ба н кі ри ста ли по пу ля р ни ми.

По �дру ге, це та сфе ра ді я ль но с ті, яка є кро во но с ною си с те мою за -
без пе чен ня будь� яко го су с пі ль но го ор га ні з му.

І по �тре тє, ді я ль ність у ба н ків сь кій сфе рі є ду же пе р с пе к ти в но ю. Са -
ме пе р с пе к ти в ність є од ним із фа к то рів то го, що ба га то сту де н тів хо -
чуть ста ти ба н кі ра ми.

Усі ці фа к то ри ті с но пе ре плі та ють ся між со бою, адже  во ни за без пе -
чу ють пре ро га ти ву  у ви зна чен ні мі с ця пра це вла ш ту ван ня., пре ро га ти -
ву усі єї ді я ль но с ті. А су с пі ль с т во фо р мує цю по тре бу.

– Ми хай ле Іва но ви чу, що б Ви по ба жа ли на шим сту де н там, аби во ни ста ли ус пі ш -
ни ми ба н кі ра ми?

– Ко ли я зу стрі ча ю ся з пер шо ку р с ни ка ми, зав жди ба жаю їм, щоб во ни ста ли, в пе р шу
чер гу, лю дь ми, не за ле ж но від то го, яка в нх бу де спе ці а ль ність. А ба н кір по ви нен бу ти вдві -
чі� вт ри чі кра щим, ніж пе ре сі ч ний гро ма дя нин. Адже він є ін те ле к ту а ль ною, роз ви ну тою,
куль ту р ною, пе р с пе к ти в ною лю ди но ю. Зо в ні йо го від рі з ня ють еле га н т ність,  ви то н че ність,
ін те ле ге н т ність. На шим ви пу с ни кам ба жаю бу ти са ме та ки ми.

Те тя на Во ло ди ми рі в на МА ЙО РО ВА, 
за ві ду вач ка фе д ри ба н ків сь ких ін ве с ти цій:

– По �пе р ше, ба н кі ром бу ти пре сти ж но в то му ви па д ку, як що фа хі вець
ро зу мі єть ся, що та ке ба н ків сь ка спра ва, і ро зу міє своє мі с це в ба н ків -
сь кій спра ві.

По �дру ге, пре сти ж ність про фе сії  ба н кі ра по ля гає в то му, що під при єм ці і
ви пу с ни ки на шо го уні вер си те ту ма ють мо ж ли вість пра цю ва ти не ли ше у ба -
н ків сь ких уста но вах, а й у ін ших сфе рах, оскі ль ки будь� яка сфе ра ті с но по -
в'я за на з ба н ків сь коб спра во ю. Це кре ди т не об слу го ву ван ня, роз ра ху н ко -
во� ка со ве об слу го ву ван ня і т.д.

По �тре тє, пре сти ж ність про фе сії ба н кі ра по ля гає в то му, що фа хі в -
ці із спе ці а ль но с ті «фі нан си і кре дит» є ба жа ни ми не ли ше для ба н ків -
сь кої спра ви, а й для ін ших сфер еко но мі ки.

Ана то лій Ми ко ла йо вич МО РОЗ, 
за ві ду вач ка фе д ри ба н ків сь кої спра ви, 

д.е.н., про фе сор:
– Зви чай но, що пре сти ж но. То му що ба н ки – це од на з го ло вних ла -

нок в еко но мі ці. Це кро во но с ні су ди ни, які ма ють зв'я зок з усі ма га лу зя -
ми еко но мі ки не ли ше з еко но мі ч ни ми стру к ту ра ми. Ба н ки об слу го ву -
ють лю дей за всіма на пря м ками ді я ль но с ті.

Пре сти ж ність ви пли ває в пе р шу чер гу із зна чи мо с ті ба н ків в еко но -
мі ці. По�дру ге, во на ви пли ває ще й із ма те рі а ль но го за охо чен ня. У
ба н ках, осо б ли во ді ло вих, при стой на зар пла та, іс нує по вне сти му -
лю ван ня, щоб лю ди на мо г ла кра ще пра цю ва ти.

Ось ці фа к то ри, на мою ду м ку, і обу мо в лю ють пре сти ж ність ба н ків сь -
кої спра ви. 

* * *

Ви слу ха в ши ду м ки му д рих і до сві д че них ви кла да чів, я зро бив для се бе ви сно вок,
що май бу т ню про фе сію об рав не да р ма. А от же, щоб отри ма ти  її,  нам, сту де н там
кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту, не об хід но  вчи ти ся так, аби ста ти спра в ж ні ми
про фе сі о на ла ми.
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...Стар шо кла с ни ку Во ло ді Ма т ві є н ку у
шко лі най кра ще да ва ли ся то ч ні на у ки. Ал ге -
б ру, гео ме т рію, фі зи ку схо п лю вав на льо ту.
Але і лі те ра ту ру лю бив. А ще ма лю вав  гарно.
В йо го ате с та ті не бу ло жо д ної трій ки. Зда ва -
лось, пе ред зді б ним юна ком від кри ті всі до -
ро ги. З ди тин с т ва мрі ю чи про ме ди ци ну, ви -
пу с к ник ви рі шив спро бу ва ти ща с тя у Ле нін -
град сь кій вій сь ко во� ме ди ч ній ака де мі ї. Од -
нак клей мо си на  «во ро га на ро ду»  зро би ло
свою чо р ну спра ву –  сю ди йо го не взя ли. Те
ж са ме по вто ри лось і в Ки їв сь ко му ме ди ч но -
му учи ли щі.

Во ло ди мир не зда в ся,  на зва в шись си ном
ма те рі� оди на ч ки, — юнак ус пі ш но склав
всту п ні ек за ме ни і став сту де н том Ки їв сь ко -
го фі нан со во� еко но мі ч но го ін сти ту ту. Ко ли
їхав до Ки є ва, про го во ри в ся по пу т ни кам про
спе ці а ль ність. І не ра дий був. Ста рий чо ло вік
не при я з но так по жа р ту вав: «Здо ро ві хло п ці в
офі це ри, в ін же не ри йдуть, а ти, що, ка лі ч -
ка?»  У ті ро ки про фе сія еко но мі с та не ко ри -
с ту ва лась ве ли кою по пу ля р ні с тю. Од нак ча -
си змі ню ю ть ся...

Свою тру до ву ді я ль ність хло пець із Жи то -
ми р щи ни роз по чав у 1959 ро ці кре ди т ним ін -
спе к то ром Жда нов сь ко го від ді лен ня Бу д ба н -
ку СРСР  До не ць кої об ла с ті. Зго дом пра цю -
вав ре ві зо ром, за сту п ни ком ке ру ю чо го До не -
ць кої об ла с ної ко н то ри Бу д ба н ку СРСР. По тім
рік за ро ком, крок за кро ком все ви щи ми ста -
ва ли схо ди н ки ка р’є ри  мо ло дого фа хі в ця.

– Я лю бив свою ро бо ту і ві рив у неї, – з го -
р ді с тю го во рить Во ло ди мир Па в ло вич. – Уже
то ді ро зу мі ю чи, що для про су ван ня  вго ру
здо бу тих знань не до ста т ньо, всту пив до ас -
пі ра н ту ри Ки їв сь ко го ін сти ту ту на род но го
го с по дар с т ва.

У 25 ро ків Во ло ди мир Ма т ві є н ко впе р ше
був при зна че ний на ке рі в ну по са ду – ке ру ю -
чим Ар те мів сь ким від ді лен ням До не ць кої
об ла с ної ко н то ри Бу д ба н ку СРСР. Не про с то
бу ло мо ло дій лю ди ні  вжи ва ти ся у роль ке рі -
в ни ка – йо го хло п’я ча зо в ні ш ність не ви кли -
ка ла у від ві ду ва чів  на ле ж ної по ва ги. І все ж
но ва по са да ста ла для Во ло ди ми ра Па в ло -
ви ча  се р йо з ним кро ком  до ово ло дін ня ма с -
ш та б ни ми ді ля н ка ми ба н ків сь кої ро бо ти.

... Жит тя не впин но йшло впе ред. Че рез 20
ро ків пі с ля за кін чен ня ін сти ту ту, у 1979 ро ці,
Во ло ди ми ра  Ма т ві є н ка за про си ли  до Ки є -
ва, як до сві д че но го про фе сі о на ла сво єї
спра ви. За пле чи ма був уже ве ли кий до свід
ро бо ти, ди п лом ка н ди да та еко но мі ч них на -
ук, зван ня до це н та і 17�рі ч ний стаж ви кла да -
ць кої ді я ль но с ті. А  у 1982 ро ці йо го при зна -
чи ли ке ру ю чим Укра ї н сь кою ре с пу б лі кан сь -
кою ко н то рою Бу д ба н ку.  На но вій по са ді Во -
ло ди мир Па в ло вич по ка зав се бе як ви мо г ли -
вий ке рі в ник, для яко го у ро бо ті не іс нує дрі -
б ниць.

У 1991 ро ці рі шен ням Вер хо в ної Ра ди
УРСР  В.Ма т ві є н ко був при зна че ний пе р -
шим Го ло вою Пра в лін ня На ці о на ль но го
ба н ку Укра ї ни. За вдя ки за про ва дже ним
В.П.Ма т ві є н ком  ку по нам ба га то ра зо во го
ви ко ри с тан ня Укра ї на уни к ла  го с т рої кри -
зи го тів ко вих ко ш тів на по ча т ку 90�х ро -
ків. Він був іні ці а то ром ство рен ня і впро -
ва джен ня укра ї н сь кої на ці о на ль ної ва лю -
ти – гри в ні, що ста ло пе р шим кро ком до
еко но мі ч ної не за ле ж но с ті укра ї н сь кої
дер жа ви, спри я ло ста бі лі за ції гро шо во го
обі гу  та спо жи в чо го ри н ку, зни жен ня рі в -
ня ін фля ції, збі ль шен ню над хо джень  іно -
зе м ної ва лю ти  в Укра ї ну. Пра ви ль на оці н -
ка еко но мі ч ної си ту а ції в дер жа ві та ви ва -
же ні дії пер шо го Го ло ви Пра в лін ня На ці о -
на ль но го ба н ку Укра ї ни В.П.Ма т ві є н ка
що до ви ве ден ня фі нан со вої си с те ми
Укра ї ни з кри зи під го ту ва ли пра во ву і ме -
то до ло гі ч ну ба зу для ро бо ти фі нан со вих
уста нов Укра ї ни.

В.П. Ма т ві є н ко ство рив у 1992 ро ці Укра ї н -
сь кий ак ці о не р ний ко ме р цій ний про ми с ло -
во� ін ве с ти цій ний банк (Про мі н ве с т банк),
який сьо го дні є най по ту ж ні шою фі нан со во� -
кре ди т ною уста но вою Укра ї ни з най бі ль шим
вла с ним ка пі та ло м. У 2003 ро ці за рі шен ням
між на ро д них ор га ні за цій Про мі н ве с т банк
ви зна но Ба н ком ро ку в Укра ї ні. Банк вхо дить
до 1000 най бі ль ших ба н ків сві ту.

У 1997 ро ці за іні ці а ти ви Го ло ви Пра в лін ня
Про мі н ве с т ба н ку Во ло ди ми ра Ма т ві є н ка за -
сно ва ний Ки їв сь кий ін сти тут ба н ків сь кої
спра ви. З 1998 ро ку про фе сор В.П. Ма т ві є н -
ко очо лює цей ви щий на вча ль ний за клад.

Во ло ди мир Ма т ві є н ко – лі те ра ту р но та му -
зи ч но об да ро ва на лю ди на. Ав тор книг «Де р -
жа ва і ба н ки», «А в то г раф на гри в ні», «Ро з ду -
ми ба н кі ра», чи с лен них праць з еко но мі ки та
ба н ків сь кої спра ви, по ети ч них і пі сен них збі -
рок «Лю б лю я свою Укра ї ну», «На рі д них роз -
до лах», «О бе ріг па м’я ті», «Са мо ту ж ки по
жит тю» та ін.

Во ло ди мир Ма т ві є н ко на го ро дже ний ор -
де на ми Яро сла ва Му д ро го, Дру ж би на ро дів,
«Знак По ша ни» та ін. У 2004 ро ці йо му при -
сво є но зван ня Ге роя Укра ї ни із вру чен ням
ор де на Дер жа ви. Як да ни на йо го за слу гам
пла не та, за ре є с т ро ва на у між на ро д но му ка -
та ло зі під но ме ром 6622, отри ма ла ім’я «Ма -
т ві є н ко».

Жит тє вий шлях лю ди ни, про фе сі о на ла,
ке рі в ни ка Во ло ди ми ра Па в ло ви ча Ма т ві є н -
ка по ви нен бу ти взі р цем для ко ж но го сту де -
н та  на шо го  фа ку ль те ту та й уні вер си те ту  в
ці ло му. 

Оле к сій СТРО КАЧ,
сту дент І ку р су,

кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту.

Сьо го дні ш ні сту де н ти кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту – май бу т ні ба н ків сь кі пра -
ців ни ки. От же, про фе сій не свя то їх ніх ста р ших ко лег – це і їх нє свя то. На пе ре до дні ці єї
да ти  я зу стрі в ся з ви кла да ча ми КЕ Фу і по про сив їх від по ві с ти на од не за пи тан ня: « Чи
пре сти ж но бу ти ба н кі ром? Як що так, на звіть три ар гу ме н ти «за»». Ось що во ни від по ві ли.

Гордість нашого університету

ЩА С ЛИ ВА ЗІР КА 
ВО ЛО ДИ МИ РА МА Т ВІ Є Н КА

Зі стін на шо го уні вер си те ту ви йш ли со т ні, ти ся чі ви пу с к ни ків, які знай шли
своє мі с це в жит ті, ста ли спра в ж ні ми про фе сі о на ла ми, пре кра с ни ми на у ко вця -
ми, му д ри ми ке рі в ни ка ми, ус пі ш ни ми ба н кі ра ми і бі з не с ме на ми. У пер шо му ря -
ду, без пе ре ч но, сто їть й ім’я  Во ло ди ми ра Па в ло ви ча Ма т ві є н ка – Го ло ви  Пра -
в лін ня Ак ці о не р но� ко ме р цій но го про ми с ло во� ін ве с ти цій но го ба н ку, про фе со -
ра,  чле на Ака де мії на ук Укра ї ни, Укра ї н сь кої тех но ло гі ч ної ака де мії, Укра ї н сь -
кої еко ло гі ч ної ака де мії на ук, ві до мо го по лі тич но го і гро мад сь ко го ді я ча. Во ло -
ди мир Па в ло вич – го р дість на шо го уні вер си те ту. 
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Так са мо, як і ми ну ло го ро ку, ІІ
етап Все ук ра їн сь кої сту де нт сь кої
олім пі а ди пе ред ба чав ви ко нан ня
уча с ни ка ми пись мо во го за вдан ня зі
спе ці а ль но с ті «Ба н ків сь ка спра ва».
Він вклю чав два ту ри, в яких бу ли
за про по но ва ні те о ре ти ч ні та прак -
ти ч ні за вдан ня з ку р сів: гро ші та
кре дит, ба н ків сь кі опе ра ції, центра -
ль ний банк та гро шо во� кре ди т на
по лі ти ка, ана ліз ба н ків сь кої ді я ль -
но с ті, ін ве с ти цій ний ана ліз.

Оці ню ю чи ре зуль та ти ви ко нан ня
уча с ни ка ми кон ку р с них за вдань,
жу рі вра хо ву ва ло сту пінь са мо стій -
но с ті ми с лен ня, ло гі ку ви кла дан ня,
вмін ня фо р му лю ва ти та об ґру н то -
ву ва ти ви сно в ки і про по зи ці ї.

Від кри ва ю чи олім пі а ду, де кан
Кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту
М.І . Ди ба під кре с лив, що про ве ден -
ня та ких олім пі ад ста вить пе ред
уча с ни ка ми ду же від по ві да ль ну за -
да чу – як най кра ще пре зе н ту ва ти
знан ня, отри ма ні у своє му ВУ Зі.

На жаль, за ре зуль та та ми ІІ ета пу
Все ук ра їн сь кої сту де нт сь кої олім пі а -
ди зі спе ці а ль но с ті «Ба н ків сь ка спра -
ва» жо ден уча с ник не ви бо ров ди п -
лом пер шо го сту пе ня, адже від по ві д -
но до По ло жен ня Мі ні с тер с т ва осві ти
і на у ки Укра ї ни, ди п ло мом пер шо го
сту пе ня на го ро джу єть ся уча с ник,
який на брав бі ль ше 160 ба лів за ре -
зуль та та ми ІІ ета пу олім пі а ди.

Ди п ло ма ми дру го го сту пе ня на -
го ро дже но сту де н та 5 ку р су Ки їв сь -
ко го на ці о на ль но го уні вер си те ту ім.
Т.Ше в че н ка Де ни са Ба за р но го та
сту де н т ку 5 ку р су Оде сь ко го дер -
жа в но го еко но мі ч но го уні вер си те ту
Ва ле н ти ну Шку ре н ко. Во ни обоє
на бра ли по 151 ба лу і по ді ли ли між
со бою пе р ше мі с це в рей ти н гу ре -
зуль та тів. Крім то го, ди п ло ми 2 сту -
пе ня оде р жа ли: сту дент 5 ку р су Ки -
їв сь ко го на ці о на ль но го уні вер си те -
ту ім. Т.Ше в че н ка Ан тон Ло ма га та

сту де н т ка 4 ку р су Ки їв сь ко го на ці о -
на ль но го еко но мі ч но го уні вер си те -
ту ім. В.Ге ть ма на На та лія Джу лай,
які отри ма ли по 144 ба ли і, від по ві -
д но, за йня ли дру ге мі с це у рей ти н -
гу. Та кож, ди п ло мом дру го го сту пе -
ня на го ро дже но сту де н та 4 ку р су
Уні вер си те ту ба н ків сь кої спра ви
НБУ Дми т ра Юр ге ле ви ча (з ре зуль -
та том у 142 ба ли і тре тім мі с цем у
рей ти н гу) та сту де н та 5 ку р су ДВНЗ
«У к ра їн сь ка ака де мія ба н ків сь кої
спра ви НБУ» Ми хай ла Ре б ри ка (140
ба лів і 4 мі с це у рей ти н гу).

Ди п лом тре тьо го сту пе ня ви бо -
ро ла сту де н т ка 4 ку р су Ки їв сь ко го
на ці о на ль но го еко но мі ч но го уні вер -
си те ту ім .  В . Ге ть ма на Юлія Ча м ро,
яка за ре зуль та та ми олім пі а ди
отри ма ла 139 ба лів і, від по ві д но,
п’я те мі с це в рей ти н гу. До де ся т ки
лі де рів та кож увійш ли: сту де н т ка 4
ку р су Кри во рі зь ко го еко но мі ч но го
ін сти ту ту Дер жа в но го ви що го на -

вча ль но го за кла ду «КНЕУ ім . В . Ге ть -
ма на» Лі лія Тан сь ка, сту де н т ка 4 ку -
р су ДВНЗ «У к ра їн сь ка ака де мія ба -
н ків сь кої спра ви НБУ» Ан на Бу ряк,
сту дент 4 ку р су Оде сь ко го дер жа в -
но го еко но мі ч но го уні вер си те ту
Ана то лій Шоп та сту дент 5 ку р су
Львів сь кої ко ме р цій ної ака де мії
Сер гій Ша ба нов.

У своє му зве р нен ні до уча с ни ків
олім пі а ди та ви кла да чів М.І . Ди ба
на го ло сив, що не об хід но ві до кре -
ми ти олім пі а ди для ма гі с т рів та
олім пі а ди для ба ка ла в рів, адже це

зрі в няє всіх сту де н тів у мо ж ли во с ті
ви бо ро ти пе ре мо гу. На за ве р шен -
ня, де кан Кре ди т но� еко но мі ч но го
фа ку ль те ту за про сив усіх уча с ни ків
олім пі а ди всту па ти до ма гі с т ра ту ри
КЕФ на шо го уні вер си те ту. «В пе р шу
чер гу, я всім вам зи чу здо ро в’я,
щоб ви мо г ли до ся га ти но вих ве р -
шин!» – за ве р шив своє зве р нен ня
до при су т ніх М.І . Ди ба.

Осо б ли ву по дя ку ор га ні за то ри ви -
сло ви ли спо н со рам: АКБ «На ці о на -
ль ний кре дит», Рай ф фай зен ба н ку
Аваль, ВАТ Erste Bank, а та кож пар т -
не рам � жу р на лу «Ві с ник На ці о на ль -
но го ба н ку Укра ї ни», жу р на лу «Ба н -
ків сь ка спра ва» та ком па нії KPMG.

P.S. Ці ка во, яке ж вра жен ня пі с ля
за ве р шен ня олім пі а ди за ли ши лось
у го с тей на шо го уні вер си те ту? Я
по спі л ку ва ла ся з од ним з уча с ни ків
олім пі а ди – сту де н том 4 ку р су При -
азов сь ко го дер жа в но го тех ні ч но го
уні вер си те ту Сер гі єм Ра шев сь ким.

– Сер гію, як на стрій пі с ля ого ло -
шен ня ре зуль та тів? Не ду же за сму -
ти в ся?

– Зна єш, наш уні вер си тет ли ше
вдру ге брав участь в та кій олім пі а -
ді. Ми ну ло го ро ку ні хто з на ших не
дій шов до дру го го ту ру, то му я на -
віть не знав, що він яв ляє со бо ю.
До то го ж, на мою ду м ку, не по га но
бу ло б, як би че т ве р тий та п’я тий
ку р си бра ли участь в окре мих
олім пі а дах. Так ми всі бу ли б при рі -
в ня ні в пра вах. А вза га лі, те, що я
дій шов до дру го го ту ру, – не по га -
ний ре зуль тат. То му за сму чу ва -
тись не має під став.

– А як то бі на ше мі с то? Спо ді ва -
юсь, був час ним по блу ка ти?

– Зві с но! (По смі ха єть ся) Де ми
ли шень не бу ли! До ре чі, мо жеш

фо то по ди ви тись, я їх бі ль ше двох
ти сяч зро бив!

– ?! Ак ти в но ви від по чи ва ли пі с ля
мо з ко во го шту р му...

– Я тут хо тів запитати... А пра в да
те, про що го во рив ваш де кан? Що
на сту п но го ро ку ви вже не бу де те
про во ди ти олім пі а ду у ва шо му уні -
вер си те ті? Про с то ме ні в мо є му
ска за ли, що на сту п но го ро ку теж я
по їду. І, як що че с но, я хо тів би зно ву
по тра пи ти до вас в КНЕ У...

P.P.S. Під су мо ву ю чи, хо ті ло ся б
ще раз при ві та ти на ших сту де н ток –
На та лю Джу лай та Юлю Ча м ро з чу -
до ви ми ре зуль та та ми. Ми пи ша є -
мо ся, що вчи мо ся ра зом з ва ми!

Оле на ДЯде н ко,
сту де н т ка 4 ку р су КЕФ.

ОЛІМПІАДА  ДЛЯ  МАЙБУТНІХ  БАНКІРІВ
Вже ста ло тра ди ці єю на по ча т ку кві т ня про во ди ти зма ган ня

се ред май бу т ніх ба н кі рів. Тре тій рік по спіль Все ук ра їн сь ка
олім пі а да з ба н ків сь кої спра ви про хо дить у сті нах на шо го уні -
вер си те ту.

Цьо го ро ку честь сво го на вча ль но го за кла ду за хи ща ли 70
сту де н тів з 38 ВУ Зів Укра ї ни. Це най бі ль ша кі ль кість уча с ни ків
за три ро ки про ве ден ня олім пі а ди з ба н ків сь кої спра ви в КНЕ У.
В олім пі а ді бра ли участь пред ста в ни ки з 20 міст на шої дер жа -
ви: До не ць ка, Дніп ро пе т ров сь ка, За по рі ж жя, Ки є ва, Кре мен чу -
ка, Кри во го Ро гу, Лу ган сь ка, Лу ць ка, Льво ва, Ма рі у по ля, Се ва -
с то по ля, Сім фе ро по ля, Сум, Те р но по ля, Ужго ро да, Ха р ко ва,
Хме ль ни ць ко го, Че р ні в ців, Че р ні го ва та Ял ти.

Роль ста ро сти гру пи у су час но му
на вча ль но му про це сі з ко ж ним ро ком
зро с та є. Але є пе в ні ви мо ги до са мо -
го ва та ж ка сту де н тів, які ви зна че ні
По ло жен ням про обо в'я з ки ста ро сти.
У ба га тьох ви щих на вча ль них за кла -
дах іс нує сту де нт сь ка кру го ва по ру ка.
І це, з од но го бо ку, до б ре. А ко ли во -
на за вдає шко ди і сту де н ту, і на вча ль -
но му про це су, то це вже не по ру ка.

Ці та ни з ка ін ших пи тань сто я ли
на по ряд ку ден но му зу стрі чі де ка на
кре ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту
М.І . Ди би із ста ро ста ми І� ІV ку р сів.

– Ви мо ги до уні вер си те ту і ви мо -
ги до на ших сту де н тів від по ві д но до
тих за хо дів, що від бу ва ють ся у сві -
то во му про с то рі, бу дуть зро с та ти –
жит тя зму сить,– ска зав, від кри ва ю -
чи зу стріч, Ми хай ло Іва но вич. – То -
му у зв'я з ку з цим пе ред на ми по -
ста в ле но три єди не за вдан ня, яке

тре ба ви ко ну ва ти.
Перш за все, це – знан ня іно зе м -

ної мо ви. Як під кре с лив М.І . Ди ба, в
уні вер си те ті є всі мо ж ли во с ті опа -
ну ва ти її і ви вчи ти не ли ше на по бу -
то во му рі в ні, а й більш до ско на ло.

По �дру ге, це – без по се ре д нє
знан ня ін фо р ма цій них си с тем і тех -
но ло гій.

По �тре тє, це – знан ня сво єї спе -
ці а ль но с ті. Але все жит тя на бу ті
знан ня тре ба бу де удо ско на лю ва -
ти, по пов ню ва ти.

Сьо го дні пер шо че р го ве за вдан ня
сту де н тів – на вча тись, не про пу с ка -
ю чи жо д но го за нят тя. На жаль, це
ро зу мі ють не у всіх гру пах. По де ку -
ди ле к ції від ві дує ли ше по ло ви на
сту де н тів, бу ває, що на за нят тях
при су т ні ли ше 20�30 від со т ків юна -
ків і ді в чат.

На та кі ви па д ки по ру шень ди с -
ци п лі ни пе р шим по ви нен ре а гу -
ва ти ста ро ста. Са ме він ра зом з
де ка на том зо бо в'я за ний дба ти і
про ус пі ш ність «о д но ка ш ни ків», і

про змі ц нен ня ди с ци п лі ни. А ще
ста ро ста сам осо би с то зо бо в'я -
за ний від ві ду ва ти за нят тя що дня,
до б ре вчи тись, тим са мим по ка -
зу ю чи га р ний при клад сво їм то ва -
ри шам.

Про по бут і від по чи нок тих, хто
про жи ває в гу р то жи т ку, теж йшла
мо ва на цій зу стрі чі. Де кан фа ку ль -
те ту щи ро, до ві р ли во, по �ба ть ків сь -
ки роз мо в ляв зі сту де нт сь ким ак ти -
вом. Про с то і до хі д ли во ска зав: «Не
гу біть свою мо ло дість та ки ми шкі д -

ли ви ми зви ч ка ми як пи я ц т во, ку рін -
ня, на р ко ма нія, адже жит тя не про -
ба чить цьо го вам ».

На за ве р шен ня зу стріч пе ре тво -
ри ла ся на за ці ка в ле ний ді а лог му д -
ро го, до сві д че но го ке рі в ни ка� на с -
та в ни ка і сту де нт сь ких лі де рів. Ви -
сно вок усі зро би ли од но стай ний:
ста ро ста – лі дер гру пи, по мі ч ник і
пар т нер де ка на ту.

На мою ду м ку, ця зу стріч не ми не
без слі д но. Для тих ста ро ст, хто вже
не пе р ший рік «тя г не цьо го во за»,
дасть но вий по штовх у ро бо ті, для
по ча т кі в ців – ста не га р ним уро ком,
як бу ду ва ти сто су н ки з од но ку р с ни -
ка ми і де ка на том. 

Оле к сій СТРО КАЧ,
сту дент 7 гру пи І ку р су,
кре ди т но� еко но мі ч но го 

фа ку ль те ту.

СТА РО СТА – ЛІ ДЕР  ГРУ ПИ,
ПО МІ Ч НИК  І  ПАР Т НЕР  ДЕ КА НА ТУ

На часі
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«Ще у  2000 ро ці сту де н ти кре ди -
т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту Ки їв -
сь ко го на ці о на ль но го уні вер си те ту
на за нят ті з ме то ди ки ви кла дан ня
еко но мі ки впе р ше отри ма ли за -
вдан ня на пи са ти еко но мі ч ну ка з ку у
ві р шах. То ді, зви чай но, цей про ект
не мав та ко го ма с ш та бу і май же ні -
хто про ньо го не знав. А 13 гру д ня
2000 ро ку в 011 ау ди то рії, де де -
мон стру ва ли ся пе р ші еко но мі ч ні
ка з ки, зі бра ло ся сті ль ки лю дей, що
не бу ло де, ні сі с ти, ні вста ти», —
зга дує іні ці а тор про е к ту Гру ще н ко
Лю д ми ла Ми ко ла ї в на, до цент ка -
фе д ри пси хо ло гії та пе да го гі ки. Зві -
с но, в ау ди то рії мо ло дим ак то рам
зго дом ста ло за ті с но, і то му у 2004
ро ку та кож зу сил ля ми Лю д ми ли
Ми ко ла ї в ни еко но мі ч ні ка з ки ви йш -
ли за ме жі ін сти тут сь кої ау ди то рії і
бу ли по ка за ні у кон це р т ній за лі
КНЕ У. Ко ж но го ро ку по каз еко но мі -
ч них ка зок за хо п лює не тіль ки сту -
де н тів, які ство рю ють ка з ки, а й са -
мих ви кла да чів. Ко ж но го ро ку, як
впе р ше, за сно в ни ки про е к ту хви -
лю ють ся ра зом зі сту де н та ми і на -
ма га ють ся зро би ти свій вне сок у
те а т ра ль не дій с т во. Нам тіль ки зда -
єть ся, що для ви кла да чів ми всі од -
на ко ві, але осо б ли ві с тю ви кла да чів
ди с ци п лін пси хо ло го� пе да го гі ч но го
ци к лу є те, що во ни ма ють осо б ли -
вий під хід до ко ж но го сту де н ту. Ми
ні ко ли не по чу є мо від них, що ми всі
од на ко ві, як то бу ває на ін ших ди с -
ци п лі нах. Під тве р джен ням є те, що
ор га ні за то ри про е к ту під го ту ва ли
сво їм сту де н там по да ру нок «Сту де -
нт сь кі гру пи оча ми ви кла да чів».
«Ми до в го ду ма ли як відзначити
ко ж ну гру пу� уча с ни ка, вклю ч но з
ти ми, хто не прой шов у фі нал. І за
день до са мо го ви сту пу у нас сту де -
н ти асоціювалися із ге ро я ми му ль т -
фі ль мів, до яких ми пі ді бра ли від по -
ві д ні му зи ка ль ні фра г ме н ти», —
роз по ві дає Лю д ми ла Ми ко ла ї в на.
По да ру нок на ле ж ним чи ном оці ни -
ли сту де н ти: «Нам ду же при єм но,
що Лю д ми ла Ми ко ла ї в на сприй має
і лю бить нас та ки ми, яки ми ми є,
ба чить у ко ж но му з нас тво р чу осо -
би с тість, до по ма гає нам роз кри ти
свої приховані зді б но с ті. Її ди с ци п -

лі на ви хо вує нас сту де н тів, вже зда -
ва ло ся б ви хо ва них лю дей, до по ма -
гає кра ще пі зна ти не тіль ки сво їх
од но гру п ни ків, а й са мо го се бе.
Вза га лі, ме ні ду же по до ба єть ся ідея
еко но мі ч них ка зок, бо отак гра ю -
чись мо ж на не тіль ки вчи ти ся, а
якось урі з но ма ні т ни ти сту де нт сь ке
жит тя, від чу ти ко ман д ний дух. Ба га -
то хто ка же «на ві що це май бу т ньо -
му ба н кі ру?» А я вва жаю, що фо р му -
ли — фо р му ла ми, а ко ж но му з нас
ко лись до ве деть ся ви сту па ти пе ред
ау ди то рі є ю ( на віть у ба н ку, де мон -
стру ю чи якийсь про ект), спів пра -
цю ва ти з ін ши ми, вмі ти ви зна ти
свою по ми л ку, при слу ха ти ся до по -
рад ін ших. По ста но в ка еко но мі ч ної
ка з ки не тіль ки да ла нам не оці нен -
ний до свід у всьо му цьо му, а й на -
да ла нам мо ж ли вість по ди ви ти ся на
се бе зі сто ро ни та по бу ва ти у ка з ці!
За що осо би с то я ду же вдя ч ний», —
по ді ли в ся вра жен ня ми сту дент де -
в’я тої гру пи Ба ла кін Ми ко ла.

Цьо го ро ку еко но мі ч ні ка з ки зі -
бра ли не ду же ба га то лю дей і пі с ля
вда лих ви сту пів на віть ста ло сум но,
що зал був не по в ний, але бу ли у за -
лі і по ва ж ні го с ті. До ки жу рі під би ва -
ло під су м ки і ви рі шу ва ло: хто ж ста -
не пе ре мо ж цем, сло во на да ли за -
сту п ни ку де ка на  Хо да ке ві чу  Сер гію
Іва но вичу, який вже  де кі ль ка ро ків
по спіль не за ли ша єть ся  бай ду жим
до тво р чо с ті май бу т ніх ба н кі рів. В
очах Сер гія Іва но ви ча було помітне
щи ре не під ро б не за до во лен ня від
по ба че но го. Він ви сло вив ве ли ку

по дя ку ви кла да чам, які да ють змо гу
сту де н там про яви ти  се бе не тіль ки
на па рах, а й роз кри ти се бе як тво -
р чу осо би с тість. Бо еко но мі ч ні ка з -
ки у на шо му ін сти ту ті прак ти ку ють -
ся тіль ки ви кла да ча ми кре ди т но� -
еко но мі ч но го фа ку ль те ту, а ін ші фа -
ку ль те ти, по ки що, мо жуть нам тіль -
ки за зд ри ти. Та кож від мі тив, що
осо би с то для ньо го це мо ж ли вість
по зна йо ми ти ся з на ми у не фо р ма -
ль ній об ста но в ці, по ба чи ти не тіль -
ки дві ї ч ни ків та від мін ни ків, з яки ми
най ча с ті ше має спра ву де ка нат, а
про с то та ла но ви ту мо лодь.  

Що ж це вра жен ня гля да ча, а що
ду ма ють про цей про ект са мі уча с -
ни ки. Сво ї ми вра жен ня ми  по ді ли в -
ся ще один сту дент де в’я тої гру пи
тре тьо го ку р су До це н ко Оле к сандр:

«Пси хо ло го� пе да го гі ч ний цикл
ди с ци п лін — це один із най ці ка ві -
ших ци к лів, які про по ну ють ся сту -
де н там для ви вчен ня. Для то го, щоб
зро зу мі ти наскі ль ки за хо п лю ю чі ди -
с ци п лі ни цьо го ку р су, не об хід но
від чу ти їх, якто ка жуть, «на вла с ній
шку рі». Що я осо би с то зміг зро би ти
під час ви ко нан ня од но го з за вдань,
за пла но ва них за про гра мою ку р су,
а як що бу ти то ч ним, то це на пи сан -
ня еко но мі ч ної ка з ки. 

На пе р ший по гляд, для ме не та
мо їх од но гру п ни ків це за вдан ня
зда ло ся тро хи скла д ним та де що
ди ва ку ва тим, бо ра ні ше з та ким ви -
дом ро бо ти ми ні ко ли не зу стрі ча -
лись. Але, ко ли роз по ча ла ся ро бо та
над цим про е к том, ми всі без ви ня -

т ку на сті ль ки ним за хо пи лись, що
на зад до ро ги вже не бу ло. Ми так
прой ня ли ся ці єю ро бо тою, що у ко -
ж но го з’яв и в ся ві ль ний час, яко го
до то го не бу ло. Ко жен день усі роз -
мо ви у на шій гру пі бу ли тіль ки про
ка з ку: яку об ра ти еко но мі ч ну те му,
як її роз кри ти у вір шо ва ній фо р мі та
ще й по хо ду сю же ту ка з ки, як це
все кра ще обі гра ти, де взя ти де ко -
ра ції та ре к ві зит. За га лом, про блем
ви ста ча ло. На по ча т ку у нас на віть
ду мок про пе ре мо гу не бу ло, ми
пра цю ва ли, щоб не ста ти по смі хо -
ви сь ком. Але всі ми бу ли од ні єю ко -
ман дою, до кла да ли ма к си мум зу -
силь, то му від сту па ти на зад ні хто й
не ду мав. 

Ко манд, які прой ш ли до фі на лу,
бу ло де кі ль ка, і ми бу ли се ред них,
то му дух кон ку ре н ції під три му вав
всіх і ко ж но го. Ще на ре пе ти ції, пе -
ред са мим ви сту пом, у за лі бу ло
від чу т но, що всі уча с ни ки ду же хви -
лю ю ть ся. Хо ті ло ся, щоб усе бу ло
іде а ль но, але ге не ра ль на ре пе ти ція
бу ла не найвдалішою. Але ми не
всти г ли й оком змо р г ну ти, як  вже
ого ло си ли ка з ку на шої гру пи. Ми
ви кла ли ся ма к си мально. І це бу ло
не да ре м но, на ші ста ран ня гі д но
оці ни ли, адже жу рі ви зна ло нас пе -
ре мо ж ця ми. На ші зу сил ля бу ли не
ма р ни ми. Ми вкла ли всю ду шу у на -
шу ка з ку, і ра дість пе ре мо ги та
опле с ки і по смі ш ка гля да чів стали
най кра щою на го ро до ю ( з ві с но не
єди ною).

А, вза га лі,  весь той час, що ми

про ве ли ра зом, вся ро бо та, яку
ми ро би ли ра зом, все це нас об’ -
єд на ло у ве ли ку сі м’ю. І осо би с то
я не жа л кую жо д ної се ку н ди сво го
ча су, про ве де но го ра зом з мо ї ми
дру зя ми у ство рен ні ка з ки. І я спо -
ді ва ю ся, що ко жен уча с ник і гля -
дач бу де ще до в го па м’я та ти ці
хви ли ни ща с тя».

Окре мо тре ба зазначити те, що
про ект не сто їть на мі с ці, і йо го
іні ці а то ри з ко ж ним ро ком на ма -
га ють ся вкла с ти у ньо го щось но -
ве. Цьо го ро ку це бу ла по ява но -
во го кон ку ре н та. Із сту де нт сь ки -
ми ко ман да ми цьо го ро ку су пе р -
ни ча ли мо ло ді ви кла да чі. Осо би с -
то я ба чи ла їх ви ступ тіль ки з�за
ла ш ту н ків, бо у цей час ми го ту ва -
ли ся до виходу на сцену, але чу ла
вра жен ня гля да чів та кон ку ре н тів.
Зро зу мі ло, що для ви кла да чів це
був де бют (як і для нас усіх), але у
ба га тьох скла ла ся ду м ка, що ни -
ми бу ло до кла де но недо ста т ньо
зу силь, і во ни не до оці ни ли сво їх
кон ку ре н тів. Але по го дь те ся: во -
ни  мо ло д ці, що вза га лі пі ш ли на
цю ава н тю ру, не по со ро ми ли ся,
знай шли час  і на рі в них умо вах зі
сту де н та ми  ви сту пи ли і не раз
ви кли ка ли усмі ш ку у гля да чів.
Спо ді ва є мо ся, що без по се ре д ня
участь ви кла да чів у еко но мі ч них
ка з ках ста не до б рою тра ди ці єю, і
вже у на сту п но му ро ці во ни ві зь -
муть ре ванш і...

Чого ж дій с но шко да: ча рі в на ка з -
ка за кін чи ла ся, і у по не ді лок ми, як
зав жди, під емо на зви чай ні ле к ції і
се мі на ри. Але з не те р пін ням че ка -
тимемо на сту п но го, юві лей но го 10
ро ку про е к ту обо в’я з ко во по ди ви -
мо ся, як те пе рі ш ній дру гий курс у
на сту п но му ро ці ство рить свої ка з -
ки, а ми, цьо го рі ч ні пе ре мо ж ці, мо -
ж ли во, скла де мо їм кон ку ре н цію
(зви чай но, як що за про сять). Так що
хай вам ща с тить на не ле г ко му тво р -
чо му шля ху. І бе ре жіть ся!

І до ки не за бу ла, осо би с то від ме -
не і від усіх ва ших сту де н тів, для
яких ви роз кри ва є те ча рі в ний світ
ка зок: 

Дя ку є мо вам, Лю д милo Ми ко -
ла ївнo!

ЕКОНОМІЧНІ КАЗКИ НА КЕФ
Ко ли на по ча т ку ми ну ло го се ме с т ру наш ви кла дач з  ди с ци п лі ни «ме то ди ка ви кла дан ня еко но -

мі ки» по від оми ла нам те, що од ним з за вдань є те а т ра лі зо ва на по ста но в ка ЕКО НО МІ Ч НОЇ КА З КИ
У ВІ Р ШАХ, ми по ду ма ли, що це, або не вда лий жарт, або п’я ті р ку з ці єї ди с ци п лі ни ні хто не отри -
має, або ви кла дач про с то пе ре плу тав наш ін сти тут із ін сти ту том По плав сь ко го. Ми нав ти ж день
за ти ж нем, а ми все ще й не зна ли з яко го бо ку пі ді йти до на пи сан ня ка з ки. Хто ж з нас то ді міг
зна ти, що од на з на ших ка зок не тіль ки прой де до фі на лу, а що на ша гру па пе ре мо же од ра зу з
дво ма ка з ка ми. Та смак пе ре мо ги ми нає, а нам за ли ша єть ся не тіль ки при єм ні спо га ди, а вмін -
ня пра цю ва ти у ко ман ді, при слу ха ти ся один до од но го, на бу та то ле ра н т ність та вмін ня ві ль но без
стра ху і хви лю ван ня ви сту па ти пе ред ве ли кою ау ди то рі є ю. Але я за бі гаю на пе ред. 

8 кві т ня 2008 ро ку ста р ту ва ла
П’я та все ук ра їн сь ка сту де нт сь ка
олім пі а да, яка цьо го ро ку про во -
дить ся під егі дою Unicredit Group.
Ос но в на ме та за хо ду – до по мо га
та ла но ви тій сту де нт сь кій мо ло ді у
ви яв лен ні та роз ви т ку вла с них зді -

б но с тей, а та кож ство рен ня спри я -
т ли вих умов для про фе сій ної ре а лі -
за ці ї.

Пе р ший тур Олім пі а ди тра ди цій но
про хо див шля хом ди с та н цій но го те -
с ту ван ня в ре жи мі online за мі с цем
роз та шу ван ня ви щих на вча ль них

за кла дів, сту де н ти яких бе руть
участь в Олім пі а ді. Сту де н там про -
по ну ва лось від по ві с ти на 80 за пи -
тань з ба н ків сь кої спра ви, ме не дж -
ме н ту та еко но мі ч ної те о рі ї. Цьо го
ро ку ча с ти ну пи тань бу ло сфо р му -
льо ва но ан г лій сь кою мо вою на
знан ня ан г ло мо в ної фі нан со вої те р -
мі но ло гі ї.

В online�те с ту ван ні взя ли участь
1173 сту де н ти з 86 ви щих на вча ль -
них за кла дів Укра ї ни. Від КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на в олім пі а ді участь
38 сту де н тів на пря м ків: ба н ків сь ка
спра ва, фі нан си і, впе р ше цьо го ро -
ку, еко но мі ки під при ємств.

Най кра щі ре зуль та ти в online�те с -
ту ван ні по ка за ли сту де н ти:  Ку с то ва
В.О.(6000 ба лів), Чо па О.Ф. (5700
ба лів), Бо н да ре н ко І.В. (5600 ба лів),
Га в ри люк А. А. (5600 ба лів), Дя чок І. -
А. (5600 ба лів), Джу лай Н.С. (5400
ба лів), Кро х маль Ю. Ю. (5400 ба лів),
Ме же рі ць кий В.В. (5400 ба лів), Ско -
пі н це ва Н.О. (5400 ба лів), Бе ре гій
Р.Ю. (5300 ба лів), Ко за ч ко М.В.
(5300 ба лів), Ле ще н ко О.В. (5300 ба -
лів), Са ле н ко В.А. (5300 ба лів),

Стри жак А.П. (5300 ба лів), Ко за че н -
ко М.В. (5200 ба лів), Са л та нов М.А.
(5200 ба лів), Юзь ків Н.В. (5200 ба -
лів).

Як за зна ча ють ор га ні за то ри, цьо -
го рі ч ні зма ган ня за сві д чи ли най ви щі
ре зуль та ти за п’ять ро ків про ве ден -
ня Олім пі а ди.

За ре зуль та та ми те с ту ван ня сту -
де н ти, які на бра ли від 5500 ба лів,
по тра пи ли до рей ти н гу «ТОП�100
най кра щих сту де н тів Укра ї ни». Во ни
бу дуть на го ро дже ні від по ві д ни ми
сер ти фі ка та ми з пра вом про хо -
джен ня прак ти ки у ба н ках Unicredit
Group в Укра ї ні.

ОГО ЛО ШЕ НО РЕ ЗУЛЬ ТА ТИ П’Я ТОЇ ВСЕ УК РА ЇН СЬ КОЇ 
СТУ ДЕ НТ СЬ КОЇ ОЛІМ ПІ А ДИ ПІД ЕГІ ДОЮ UNICREDIT GROUP

NEWS про вуз



Сту де нт сь ке жит тя – це не ли -
ше сі рі бу д ні, про ве де ні за пар -
тою в про с то рій ау ди то рії, а й
яс к ра вий не за бу т ній час, який
при но сить но ві зна йом с т ва,
вра жен ня, ба га то по зи ти в них
емо цій. Мо ж ли вість ре а лі зу ва ти
се бе як тво р чу осо би с тість, вті -
ли ти в жит тя вла с ні ідеї та роз -
ви ну ти кру го зір на дає ак ти в на
участь у гро мад сь ко му жит ті.
То му ду же при єм но від зна чи ти,
що так ба га то сту де н тів до лу чи -
ли ся до проф спі л ко вої ді я ль но -
с ті на фі нан со во� еко но мі ч но му
фа ку ль те ті. 

Три мі ся ці ро бо ти но во об ра -
но го про ф бю ро ФЕФ від зна -
чи ли ся ба га ть ма яс к ра ви ми
по ді я ми. День на ро джен ня
фа ку ль те ту 29 ли с то па да 2007
ро ку, ор га ні за ція свя т ку ван ня
яко го про во ди ла ся з іні ці а ти ви
са мих сту де н тів, які під го ту ва -
ли не пе ре ве р ше ні кон це р т ні
но ме ри. На сце ні мо ло ді фі -
нан си с ти роз кри ва ли свої та -
ла н ти та зді б но с ті. Вра жав лі -

ри ч ні с тю во кал, під ні ма ли на -
стрій жа р ті в ли ві сло ва ве ду чих
та гу мо ри с ти  ч ні мі ні а тю ри, а
та кож до да ва ли фейє ри ч но с ті
хо ре о г ра фі ч ні по ста но в ки.
Свя т ку ван ня про до в жи лось в
ні ч но му клу бі «Greenwich», де
всім ві до мий Ко с тя Бі гус за -
без пе чив хо ро ший, під не се -
ний, спо в не ний по зи ти ву на -
стрій, про ві в ши ряд ці ка вих
кон ку р сів.

День Свя то го Ва ле н ти на ФЕФ
зу стрі чав в очі ку ван ні при єм них
сюр при зів. Сту де н ти ак ти в но
під пи су ва ли «ва ле н ти н ки» та ма -
ли мо ж ли вість осві д чи ти ся в ко -
хан ні, ви ра зи ти сим па тію один
одному за до по мо гою по шти для
за ко ха них.  Скри нь ка бу ла на сті -
ль ки пе ре по в не ною, що на сту п -
но го ро ку нам по трі б но бу де до -
б ря че під го ту ва ти ся до свя т ку -
ван ня.

До дня 8 бе ре з ня хо ті ло ся
привітати всіх без ви нятку, то му
бу ло ство ре ну при ві та ль ну гру -
пу з ак ти ві с тів, які за ві та ли на

ка фе д ри зі щи ри ми по ба жан ня -
ми та те п ли ми сло ва ми. Сту де -
нт сь кі ке рі в ни ки 13�16 та 17�20
груп 2 ку р су Сер гій Ко с тюк та
Оль га Манк під го ту ва ли чу до ві
сті н га зе ти з яс к ра ви ми ма лю н -
ка ми та ори гі на ль ни ми іс то рі я -
ми про жі но че свя то.

То му хо четь ся по дя ку ва ти
усім� усім, хто ак ти в но до лу ча в -
ся до ор га ні за ції заходів на
ФЕФ, до по ма гав зро би ти на ше
жит тя ці ка ві шим та більш не за -
бу т нім. Осо б ли во по трі б но від -
зна чи ти сту де н тів 2 ку р су, які не
тіль ки ви ко ну ва ли  рі з но ма ні т ні
до ру чен ня, а й ви сту па ли ав то -
ра ми ба га тьох ідей та вмі ло і
спра в но вті лю ва ли їх у жит тя.
Сподіваємось, що й на да лі бу -
де мо ро би ти все яко мо га кра ще
на бла го на шо го рі д но го фі нан -
со во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту.

На та лія Ше н д рик,
го ло ва про ф бю ро ФЕФ,

Ми ро с лав Ка то на,
сту де нт сь кий ке рі в ник 2 ку р су.
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Від щи ро го се р ця 
ві та є мо на ших іме нин ни ків 

з Днем на ро джен ня!!!
Са в че н ко Іва на – за сту п ни ка го ло ви проф ко му (4 курс, ФМЕ іМ);
Гри го ре н ко Ва ди ма – го ло ву ко мі сії з пра це вла ш ту ван ня (ЮФ);
Оле к сюк На дію – сту де нт сь ко го ке рі в ни ка (3 курс, ФЕФ);
Мо рарь Ві к то ра – за сту п ни ка го ло ви ко мі сії з пи тань со ці а ль но� пра во во го за хи с ту.

ТТТТ ИИИИ     ВВВВ    АААА КККК  ТТТТ ИИИИ   ВВВВІІІІ     ЧЧЧЧИИИИ .... .... ????

Проф ком сту де н тів та ас пі ра -
н тів КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на – це ор га ні за ція, яка роз ви -
ває свою ді я ль ність у ба га тьох
на пря м ках. Не остан нє мі с це
по сі дає бла го дій ність та ор га ні -
за ція ба га тьох мі ро п ри ємств на
ко ристь су с пі ль с т ва. То му ду же
хо четь ся по ді ли ти ся сво ї ми
вра жен ня ми сто со в но ідеї від -
ро джен ня ко ли ш ніх «су бо т ни -
ків» в м. Ки є ві. З іні ці а ти ви від ді -
лу у спра вах сі м`ї та мо ло ді ви -
ко нав ч о го ор га ну Ше в че н ків сь -
кої ра йон ної у м. Ки є ві ра ди
(Ше в че н ків сь кої ра йон ної і м.
Ки є ві дер жа в ної ад мі ні с т ра ції)
бу ло ор га ні зо ва не при би ран ня
те ри то рії ди тя чо го та бо ру на
Тру ха но во му ос т ро ві, так зва -

ний «су бо т ник». Сту де н ти КНЕУ
взя ли ак ти в ну участь у цьо му
за хо ді. Слід від зна чи ти проф -
спі л ко вий ак тив фа ку ль те тів
ФЕ АПК та ФЕФ, а са ме Олю За -
бо ло дь ко, Оле к сія Жи га д ла, Ка -
тю Ма му ше ву, Да шу На со но ву,
Во ву Ма нь ка та Сер гія Ко с тю ка,
які знай шли час та не по бо я ли -
ся ран ньої по ри, щоб по пра цю -
ва ти для ді тей, які вже зо всім
ско ро при їдуть від по чи ва ти в
за ти ш ні бу ди но ч ки на ос т ро ві
бі ля Дніп ра.

У свою чер гу, хо че мо ска за ти
ве ли ке спа си бі ор га ні за то рам
та ко го ма с ш та б но го мі ро п ри є -
м т ва, адже лю ди ро б лять спра в -
ді світ кра щим. Вто ма від при -
би ран ня ком пе н су ва ла ся за до -

во лен ням від спі л ку ван ня з ро -
зу м ни ми лю дь ми та ро зу мін ням
то го, що ти щось ро биш ко ри с -
не. Не хай це бу де ма ле нь ка кра -
п ля у ве ли ко му оке а ні жит тя,
але це вже по ча ток до са мо удо -
с ко на лен ня та ви хо ван ня у со бі
по чут тя вла с ної гі д но с ті. 

Ду ма є мо, що по ді б ну ак цію
про ве де мо і в сті нах рі д но го
КНЕУ, адже сту де н ти на шо го
уні вер си те ту — до б рі, ро зу мі ю -
чі, ак ти в ні, спів чу т ли ві лю ди, які
ні ко ли не по ли шать у бі ді, а зав -
жди при йдуть на до по мо гу!

Ін ні До б ро воль сь ка, 
го ло ва про ф бю ро ФЕ АПК,

На та лія Ше н д рик,
го ло ва про ф бю ро ФЕФ.

З ро ку в рік
кон курс «Міс
КНЕ У» все бі ль -
ше уко рі ню єть -
ся в сті нах на -
шо го ВУ Зу. З
ко ж ним ро ком
по зма га ти ся за
зван ня пер шої
кра су ні (се ред,
без сум ні ву,
най в ро д ли ві  -
ших ді в чат) во -
ліє все бі ль ша і
бі ль ша кі ль кість
пред ста в ниць
ча рі в ної ста ті.
Ва р то та кож
за зна чи ти той при єм ний факт,
що се ред уча с ниць дій с т ва ва -
го му ча с ти ну скла да ють са ме
сту де н т ки пе р ших та дру гів ку р -
сів, що не мо же не ра ду ва ти.

Кра са з по кон ві ків бу ла, є і
за ли ша ти меть ся для будь� якої
жі н ки її го ло вною збро єю та
ма гі ч ни ми ча ра ми, зда т ни ми
ди в ним чи ном впли ва ти на
ото чу ю чих. Але на кон ку р сі
«Міс КНЕ У» зо в ні ш ня кра са ще
не за по ру ка ус пі ху. Це, як то
ка жуть, не об хід ний, але не до -
ста т ній ат ри бут. Спра ва у то му,
що у ді в чи ні має бу ти га р мо ній -
но по єд на но все: ро зум, зо в ні -
ш ність, ви хо ва ність, ін те лі ге н т -
ність, вві ч ли вість, стри ма ність
та ба га то ін ших не від’ єм них че -
с нот. То му на ші кон ку р са н т ки
ста ран но го ту ва ли ся до цьо го
зма ган ня: ре те ль но ви би ра ли
су к ні, що най більш їм па су ють;
під би ра ли по трі б ні та най більш
влу ч ні і до ре ч ні сло ва для то го,
аби оха ра к те ри зу ва ти се бе у
кон ку р сі «Зна йом с т во»; де -
нь�у� день ре пе ти ру ва ли вла с ні
по ста но в ки, тан цю ва ль ні но -
ме ри, пі с ні та від шлі фо ву ва ли
вла с ну май с те р ність, адже оці -
ню ва ти ме їх до во лі ком пе те н т -
не в пи тан нях кра си жу рі, за
пле чи ма яко го вже не один по -
ді б ний за хід.

Цьо го ро ку від -
бі р ко ві зма ган ня
прой ш ли на во -
сь ми фа ку ль те -
тах КНЕУ ім. Ва -
ди ма Ге ть ма на.
Ко ж не дій с т во
бу ло спра в ж нім
свя том, фа н та с -
ти ч ною фе є рі єю,
ча рі вною ка з кою
з без ліч чю вро д -
ли вих прин цес
на па р ке ті. Ось
так спо сте рі га єш
за тим, що ко їть -
ся на сце ні і не
ро зу мі єш: спиш

чи це спра в ді з то бою від бу ва є ть -
ся. Та ка  КРА СА,  та ка  ГРА ЦІЯ,  та -
ка ЛЕ Г КІСТЬ і та кий ШАРМ
притаманні кожній кон ку р са н тці,
що про с то пере хо п лює дух. 

Та ось усі ви сту пи та пе ре жи -
ван ня вже по за ду, в за лі  га с не
сві т ло, го ло си с ти ха ють, а пульс
та се р це бит тя при шви д шу ю ть -
ся... Ось він, на йо чі ку ва ні ший
мо мент всьо го ве чо ра. Че рез
якусь хви ли ну ого ло сять пе ре -
мо ж ниць, ім’я тих, які в май бу т -
ньо му змо жуть по зма га ти ся за
ти тул «Міс КНЕУ 2008».  Ще трі -
ш ки хви лю вань і, на ре ш ті, на го -
ро джен ня най гідніших. 

Ми всі ду же ра ді пе ре мо зі на -
ших кра сунь та вод но час хо че мо
на га да ти, що на ра зі Ви отри ма -
ли пе ре мо гу ли ше у «би т ві», і
Вам зна до бить ся ще чи ма ло зу -
силь та те р п ля чо с ті, адже спра -
в ж ня «вій на» ще по пе ре ду.

А ни ні, лю бі на ші ді в ча та, при -
йміть від нас най щи рі ші при ві -
тан ня та по ба жан ня по да ль ших
ус пі хів, тво р чих зве р шень, не -
пе ре бо р но го ба жан ня ру ха ти ся
впе ред, не зу пи ня ю чись на до -
ся г ну то му, жит тє во го оп ти мі з -
му та яс но го со н ця над го ло -
вою! І ні ко ли не за бу вай те го ло -
вно го: ВИ НАЙ КРА ЩІ!

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

вввв еееесссс ннннаааа   ІІІІ ДДДДЕЕЕЕ   ––––
КККК РРРРААААСССС УУУУ  НННН ЕЕЕЕСССС ЕЕЕЕ

На ре ш ті ми до че ка ли ся за кін чен ня від бі р ко во го ета пу
зма гань за зван ня най кра щої кра су ні на шого уні вер си -
те ту. На ре ш ті нам ві до мі іме на всіх ча рі в них пред ста в -
ниць від ко ж но го фа ку ль те ту, яким ви па ла честь по зма -
га ти ся за ти тул «МІС КНЕУ 2008».

«Міс ФЕ АПК» ста ли  Ли ч ко Га -
ли на та Грень Оль га;

«Міс КЕФ» ста ли Вер хо вод Іри -
на та Фа с то вець Оль га;

«Міс МЕ іМ» ста ли Па ля ни ч ко
Оль га та Во лі на Ма рія;

«Міс ЮФ» ста ли Ри ба л ко Ка те -
ри на та Ан то но ва Оле к са н д ра;

«Міс ФЕ У» ста ли Плі т ні че н ко
Ана с та сія та Шо лу дь ко Юлія;

«Міс ФМ» ста ли Ко ва ле н ко Те -
тя на та Блі но х ва то ва Ан на;

«Міс ФЕФ» ста ли До нець Ан на
та Ку зь мич Ан на;

«Міс ОЕФ» ста ли Тка чо ва Ка те -
ри на та Кра в цо ва Ан то ні на.

ІІІІнннн   шшшшаааа   ссссттттоооо   рррроооо   нннн аааа  
ппппрррроооо фффф   ссссппппІІІІ   лллл   ккккоооо   вввв оооо ЇЇЇЇ   ддддІІІІ ЯЯЯЯ   лллльььь   нннноооо   сссс   ттттІІІІ .... .... ....
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Ве с на для сту де н та – це по ра ко хан ня, на тхнен -
ня, но вих вра жень, по зи ти в них емо цій, ша ле них
по чут ті в …  Ду ша в цей час роз кві тає, ба жає чо гось
не зви чай но го, не зе м но го, під не се но го … Це час
тво р чо с ті!!! 

То му не да ре м но са ме в цю пре кра с ну по ру ро ку
ось уже тре тій рік по спіль за спри ян ням Центру
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 ім . Ва ди ма Ге ть ма на про -
во дить ся фе с ти валь тво р чо с ті «Сту де нт сь кий
БУМ».

Цьо го ро ку він ви да в ся осо б ли во яс к ра вим, ці ка -
вим, за хо п лю ю чим та фе є ри ч ним, адже впе р ше за
іс то рію фе с ти ва лю аб со лю т но всі фа ку ль те ти на -
шо го уні вер си те ту до лу чи ли ся до цьо го пре кра с -
но го свя та сту де нт сь кої тво р чо с ті. 

Про тя гом ці ло го мі ся ця ко ман ди жи ли в по стій -
но му на пру жен ні, адже ко ж но му хо ті ло ся отри ма ти
омрі я ний ку бок! Вра жа ли ори гі на ль ні с тю кон це р т -
ні но ме ри, ди ву ва ли но ві й но ві ідеї, за хо п лю ва ло
ба жан ня до ве с ти, що са ме йо го фа ку ль тет най кра -
щий, най ве се лі ший, найа р ти с ти ч ні ший, найя с к ра -
ві ший, най не о р ди на р ні ший, най� най� най� най…!

24 кві т ня ста ло зна мен ним днем для всьо го уні -
вер си те ту. У кон це р т но му за лі не бу ло жо д но го ві -
ль но го мі с ця, то му що га ла� ко н церт до за крит тя
фе с ти ва лю «Сту де нт сь кий БУМ�2008» зі брав усіх –
сту де н тів, ви кла да чів, спів ро бі т ни ків. Ні якої на пру -
же но с ті та не при я з ні між фа ку ль те та ми не від чу ва -
ло ся, адже «БУМ» по єд нав на ші се р ця і при му сив
за вме р ти в очі ку ван ні ре зуль та тів…

От же, ві та є мо всіх� всіх� всіх, хто не спав но ча ми,
пи шу чи сце на рії, роз ро б ля ю чи де ко ра ції, від пра -
цьо ву ю чи ак тор сь ку май с те р ність, ві та є мо всіх� -
всіх� всіх, хто при хо див убо лі ва ти за свій фа ку ль тет
з яс к ра ви ми пла ка та ми під три м ки та ори гі на ль ни -
ми кри ча л ка ми.

Ві та є мо ко ман ду фа ку ль те ту управ лін ня пе р -
со на лом та ма р ке ти н гу, яка ста ла  на ді єю фе с ти -
ва лю «Сту де нт сь кий БУМ».

Ви сло в лю є мо щи рі ві тан ня ко ман ді фа ку ль те ту
між на ро д ної еко но мі ки і ме не дж ме н ту, що ви -
бо ро ла ди п ло ми пе ре мо ж ців у та ких но мі на ці ях:
«Най к ра щий хо ре о г ра фі ч ний ду ет» (та нець «Ру м -
ба») та «Най к ра щий гу мо ри с ти ч ний но мер» («Ро -
мео і Джу ль є т та»).

Пишає мо ся ко ман дою фа ку ль те ту еко но мі ки
аг ра р но� про ми с ло во го ком пле к су за пе ре мо гу
у но мі на ці ях: «Най к ра ща ві зи т на ка р т ка», «За збе -

ре жен ня на ці о на ль них тра ди цій»,
«Кра ща гру па під три м ки».

Ві та є мо ко ман ду кре ди т но� еко -
но мі ч но го фа ку ль те ту, що мо же по
пра ву пишатися пе ре мо гою у но мі на -
ці ях: «За най кра ще де ко ра ти в не
офо р м лен ня», «Най к ра ща ін стру ме н -
та ль на ком по зи ці я», «Най к ра щий во -
ка ль ний но мер» (Алі са Кре н цив) та
«Най к ра ща епі зо ди ч на роль» (Ан тон
Фі лі мо не н ко).

Зву чать опле с ки ко ман ді юри ди ч -
но го фа ку ль те ту за пе ре мо гу у но -
мі на ці ях: «О ри гі на ль ний но мер» («Бі -
т Бокс»), «Най к ра щий ак тор сь кий ду -
ет» (Лу і за Ку ре хян та Ед гар Тер� Ако -
пян), «А к тор сь ка май с те р ність – жі -
но ча роль дру го го пла ну» (Дми т ро
Хо да ков сь кий).

Щи ро ві та є мо ко ман ду фі нан со -
во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту, що
здо бу ла пе ре мо гу у та ких но мі на ці ях:
«Ро з к рит тя те ми «Е ко но мі ч ні фа н та -
зі ї», «А в тор сь ка пі с ня» («Я ко ро ле -
ва»), «А к тор сь ка май с те р ність – чо -

ло ві ча роль дру го го пла ну» (Ки ри ло Да ни люк),
«Кра ща сце ні ч на по ста но в ка», «А к тор сь ка май с те -
р ність – кра ща чо ло ві ча роль» (Ко с тя н тин Бі гус).

За хо п лю є мось ко ман дою об лі ко во� еко но мі ч -
но го фа ку ль те ту за пе ре мо гу у но мі на ці ях:
«Най к ра щі ко с тю ми», «Най к ра ща хо ре о г ра фі ч на
ком по зи ці я», «Во ка ль но� хо ре о г ра фі ч на ком по зи -
ці я» («А В ВА»), «А к тор сь кий ан самбль», «А к тор сь ка
май с те р ність – кра ща жі но ча роль» (Ан то ні на Кра -
в це ва).

Крім то го, пе ре мо гу у но мі на ції «А к ти в на иво р ча
по зи ці я» здо бу ли Лу і за Ку ре хян (ЮФ), Ко с тя н тин
Бі гус (ФЕФ) та Дми т ро Ко с ти льов (ОЕФ), який ще
й до то го мо же пишатися ди п ло мом «Пра г нен ня
до пе ре мо ги».

Осо б ли вою на го ро дою був від зна че ний сту дент
ЮФ Де нис Су р ков «За ін фо р ма цій ну під три м ку
фе с ти ва лю на сай ті «Ко н такт» в ме ре жі Ін тер нет».

А те пер, на ре ш ті, пе ре мо ж ці «Сту де нт сь ко го БУ -
Му – 2008»:

3 мі с це – Кре ди т но� еко но мі ч ний фа ку ль тет
2 мі с це – Юри ди ч ний фа ку ль тет
1 мі с це – Об лі ко во� еко но мі ч ний та Фі нан со во� -

еко но мі ч ний фа ку ль те ти
Від зна ку Центру куль ту ри і ми с тецтв отри мав

Фа ку ль тет еко но мі ки аг ра р но� про ми сло во го ком -
пле к су.

Зви чай но, га ла� ко н церт став тіль ки по ча т ком
свя т ку ван ня, про до в жи лось все в ні ч но му клу бі
«Грі н віч», де в дру ж ній, не ви му ше ній, при єм ній ат -
мо с фе рі ко ман ди ве се ло про во ди ли своє до звіл -
ля, зга ду ю чи мо ме н ти фе с ти ва лю. 

«Сту де нт сь кий БУМ – 2008» не за ли шив бай ду -
жими се р ця жо д но го, адже це дій с но бу ло свя то
сту де н т ст ва, ве с ни, ві ч ної мо ло дості.

Хо четь ся ще раз і ще раз по дя ку ва ти ора г ні за то -
рам, уча с ни кам, убо лі ва ль ни кам! Не мо ж на ви ра -
зи ти зви чай ни ми сло ва ми вдя ч ність пра ців ни кам
Центру куль ту ри і ми с тецтв, адже ці лю ди бу ли ра -
зом з на ми на всіх ре пе ти ці ях, кон ку р с них днях,
до по ма га ли, ра ди ли, під три му ва ли, на ди ха ли...

Ну що ж, че ка є мо з не те р пін ням на но ві зу стрі чі
на «Сту де нт сь ко му БУ Мі – 2009»!

Ін на До б ро воль сь ка,
Го ло ва про ф бю ро ФЕ АПК,

На та лія Ше н д рик,
Го ло ва про ф бю ро ФЕФ.

СССС ттттуууу ддддееее ннннттттсссс ьььькккк иииийййй   бббб уууумммм   ————   22220000 0000 8888
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У тре тьо му ти ся чо літ ті, ко ли лю -
ди на про ни кає у гли би ни ко с мо су,
до слі джу ю чи Со ня ч ну си с те му і
спря мо ву ю чи свій по гляд  в ін ші сві -
ти, все �та ки най бі ль шою та є м ни цею
за ли ша єть ся її ду ша, не зба г нен ні
зле ти  тво р чо го ду ху. Пе ред су час -
ною пе да го гі кою сто їть над за в дан ня
– роз ро би ти но ві за са ди ви хо ван ня
мо ло ді на ос но ві ви со ких за га ль но -
люд сь ких цін но с тей: іде а лів до б ра,
лю бо ві, ми ло се р дя, спра ве д ли во с -
ті. Це мо ж ли во тіль ки че рез утве р -
джен ня на ці о на ль ної си с те ми ви хо -
ван ня, збе ре жен ня і зба га чен ня ду -
хо в но го по те н ці а лу укра ї н сь ко го на -
ро ду. Тво р ча спа д щи на укра ї н сь ких
пись мен ни ків дає ве ли кі мо ж ли во с ті
для ре а лі за ції по ста в ле ної ме ти.

Ка фе д ра укра ї н сь кої мо ви та лі те -
ра ту ри що рі ч но про во дить  Дні укра -
ї н сь кої мо ви в КНЕ У. Не що да в но від -
бу в ся лі те ра ту р ний ве чір� зу с т річ з
укра ї н сь ким пись мен ни ком Ві та лі єм
Іва ще н ком. По ето ве сло во – бу ря
ду мок, по чут тів, асо ці а цій! В. Іва ще -
н ко зба га чує свою мо ву но ви ми сло -
ва ми й но ви ми ви ра за ми. У йо го по -
езі ях ду хо в не зав жди до мі нує над ті -
ле с ним, рі з ні об ра зи скла да ють
єди не ці ле й утво рю ють ху до ж ню
стру к ту ру йо го сут но с ті, яка ві до -
бра жає хри с ти ян сь ке ро зу мін ня лю -
ди ни як єд но с ті ду ші й ті ла. Уча с ни -
ки лі те ра ту р ної сту дії «У к ра їн сь ке
сло во» де кла му ва ли ві р ші по ета й
за хо п ле но слу ха ли роз по відь В. Іва -
ще н ка про йо го тво р чий шлях. У за лі
па ну ва ла ат мо с фе ра ми с те ць ко го
ді а ло гу між ав то ром і за лю б ле ни ми
у сло во слу ха ча ми.

У КНЕУ ба га то та ла но ви тих, охо -
чих до лі те ра ту р ної ді я ль но с ті сту де -
н тів. То му ви кла да чі ка фе д ри згу р -
то ву ють їх у тво р чі ко ле к ти ви лі те ра -
ту р ної сту дії (ке рі в ник – ви кла дач
Па в лов сь ка Н.С.) та  на у ко во го гу р т -
ка (ке рі в ник – доц. Тов с те н ко В.Р.),
вчать вду м ли во й на по ле г ли во пра -

цю ва ти зі сло вом, від чу ва ю чи від
цьо го ра дість і отримуючи на со ло ду. 

20 лю то го 2008 ро ку від бу ла ся
тра ди цій на олім пі а да з укра ї н сь кої
мо ви та лі те ра ту ри. Оці ню ю чи  ус пі -
ш ність сту де н тів, ви кла да чі вра хо ву -
ва ли не ли ше рі вень за сво єн ня мо в -
них знань (пра ви ла ор фо епії, ор фо -
гра фії, мор фо ло гії то що), а й умін ня
опе ру ва ти ци ми знан ня ми. То му на
олім пі а ді сту де н там бу ло за про по но -
ва но, крім те с то вих за вдань, есе за
те мами: «Чи зда т на кни га змі ни ти
жит тя лю ди ни?», «По ми л ка – шлях до
са мо вдо с ко на лен ня». Ка фе д ра ві тає
при зе рів олім пі а ди, яки ми ста ли:

Мо шон Оле на  (6509, гр. 8) –
І мі с це;

По пе ре чнюк Алі на  (6509, гр. 6)   –
ІІ мі с це;

Мо сі на Ма рі ан на  (6508/1, гр. 8)
– ІІ мі с це;

По лі щук Іри на (6508, гр. 24) –
ІІІ мі с це; 

Ко зак Та рас  (6508/1, гр. 8) – ІІІ
мі с це.

21 лю то го 2008 ро ку в Ки їв сь ко му
мі сь ко му бу ди н ку вчи те ля від бу в ся
лі те ра ту р ний ве чір «Мо гу т ня мо ва
ве ли ко го на ро ду», на яко му бу ли
при су т ні сту де н ти кре ди т но� еко но -
мі ч но го фа ку ль те ту КНЕ У. Свої вра -
жен ня від по ба че но го й по чу то го во -
ни ви сло ви ли у від гу ках:

«За іні ці а ти ви Все ук ра їн сь ко го то -
ва ри с т ва «Про с ві та» ім. Т.Г. Ше в че -
н ка  від бу в ся ве чір під на звою «Мо -
гу т ня мо ва ве ли ко го на ро ду». Зі
всту п ним сло вом ви сту пив Ва силь
Ге ра си ме н ко – за слу же ний вчи тель
Укра ї ни, який  за кли кав нас лю би ти
рі д ну мо ву, не цу ра ти ся її, на га дав,
яких ути с ків во на за зна ла про тя гом
ба га тьох сто літь, як її на ма га ла ся
ви ко рі ни ти ра дян сь ка вла да, то р к -
ну в ся про бле ми ро сій сь ко мо в них
ре гі о нів Укра ї ни, за зна чив, що на

сьо го дні дер жа в ною мо вою ви кла -
да ють у 97,5% на вча ль них за кла дів
Укра ї ни. Да лі роз по ча в ся кон церт.
Хор ви ко нав пі с ню на сло ва ки їв сь -
кої по ете си Зої Ру жин «У к ра ї на є,
Укра ї на бу де», а та кож про зву ча ли
ві р ші Т.Г. Ше в че н ка («Са док ви ш не -
вий ко ло ха ти» та «У чі те ся, бра ти
мо ї»), по кла де ні на му зи ку. Ди тя чий
ан самбль «Зе р ня т ко» під ке рі в ни ц т -
вом Р. За кре ць кої та укра ї н сь кий
ака де мі ч ний фо ль к ло р но� хо ре о г ра -
фі ч ний ан самбль «Ка ли на» про де -
мо н с т ру ва ли чу до ве по єд нан ня пі с -
ні й тан цю. Не мо ж ли во бу ло не по мі -
ти ти, як увесь зал за вмер, ко ли за -
спі вав пі с ню Сер гій Мо роз, адже рі -
д ко мо ж на по чу ти пі с ні, які за ча ро -
ву ють. На пи тан ня про ак ту а ль ність
по ді б них за хо дів, я ду маю, від по відь
да ли гля да чі, які ап ло ду ва ли сто я -
чи!» (Н.Ли сак ).

«Я тве р до пе ре ко на ний, що крок
впе ред ми вже зро би ли, адже по ча -
ли від зна ча ти День укра ї н сь кої мо ви.
Ми від ві ду є мо та ке свя то, хоч нас і
не ба га то, але ми ру ха є мось впе ред і
з ко ж ним ро ком бу де мо ста ва ти мо -
гу т ні ши ми, до то го ча су, по ки ко жен
з нас бу де з го р ді с тю го во ри ти, що
він укра ї нець, син сво єї рі д ної зе м лі,
брат усіх тих, хто по єд на ний з ним
ду хо в но, на ці о на ль но та куль ту р но.
Прой де кі ль ка де ся т ків ро ків – і ми
бу де мо свя т ку ва ти День укра ї н сь кої
мо ви не менш гу ч ні ше, ніж День не -
за ле ж но с ті » ( Є. Плі с ка).

На ші сту де н ти не бай ду жі до до лі
рі д ної мо ви, хоч яки ми б ема н си по -
ва ни ми та над су ча с ни ми не ви гля -
да ли. Тож ни ж че про по ну є мо роз ду -
ми тих, хто сьо го дні на вча єть ся на
фі нан со во� еко но мі ч но му фа ку ль те -
ті, а за в т ра пра г не до ся г ти ус пі ху в
ка р’є рі  еко но мі с та. З ря д ків сту де -
нт сь ких есе про мо в ну си ту а цію в
Укра ї ні до сить лег ко скла с ти стро -
ка ту мо за ї ку мо в но го пор т ре та су -
час ної Укра ї ни: 

«Мою Че р ка щи ну по �пра ву мо ж на
на зва ти укра ї но мо в но ю. Але й тут є
пе в ні про бле ми, по в’я за ні  з мо во ю. І
це в са мо му центрі Укра ї ни, це ж зе -
м ля ки Ве ли ко го Та ра са!» (В.Ле ли ця). 

«Го с т ро ту й ак ту а ль ність про бле -
ми я від чу ла на вла с но му до сві ді.
Вра хо ву ю чи те, що 17 ро ків я про жи -
ла на Дніп ро пе т ро в щи ні, то сюр при -
зом не бу де, як що я ска жу, що від -
но си ни з укра ї н сь кою мо вою в мо є -
му ре гі о ні не скла ли ся. За не пад
укра ї н сь кої мо ви – хво ро ба, але ми
кон це н т ру є мо ся ли ше на на с лід ках,
а тре ба шу ка ти при чи ни» (О. Т кач). 

«На пі в ден но му схо ді Укра ї ни роз -
та шу ва ло ся моє За по рі ж жя, де май -
же 95% на се лен ня роз мо в ляє ро сій -
сь ко ю. На мою ду м ку, укра ї ні за ція
охо пить не од не по ко лін ня, то му має
бу ти ви ва же ною й по слі до в ною»
(С.Кнут). 

«Я ро дом з По діл ля, чу до во го
краю  За хі д ної Укра ї ни. Обо ж нюю
Ка м’я не ць� По діль сь кий, та, на жаль,
Ка м’я не ць не розмовляє укра ї н сь -
кою» (О. Се ме нюк).

«За раз я жи ву в Ки є ві, але на ро -
ди в ся в Ха ної, у В’є т на мі. Моя рі д на
мо ва про тя гом ро ків пе ре жи ва ла рі -
з ні мо ди фі ка ції, але за ли ша ла ся со -
бо ю. Що до мо в ної си ту а ції в Укра ї ні,
то в остан ні ро ки все ме н ше й ме н -
ше лю дей роз мо в ля ють сво єю  рі д -
ною мо во ю» (Ле Х.Фі онг).

«Я к що роз гля ну ти мо в ну си ту а цію
в мо є му мі с ті Рі в не, то най бі ль шою
про бле мою ви да єть ся ме ні куль ту ра
мо ви, то ч ні ше ска за ти, її від су т ність
(Т.Ди ми т ра щук). 

«Ще б хо ті ла від зна чи ти, що спі л -
ку ва ти ся укра ї н сь кою мо вою ста ло
мо д но та «при ко ль но». Пра в да, мо -
лодь спі л ку єть ся нею  за д ля гри, жа -
р ту, роз ва ги, ча с то ви смі ю ю чи тих,
хто спі л ку єть ся укра ї н сь кою в по -
всяк ден но му жит ті» (К.Я ко в чук). 

«Для по до лан ня про бле ми по трі б -
но, як на ме не, укра ї ні зу ва ти ме діа,

ре сур си Ін тер не ту, про ве с ти те с ту -
ван ня з укра ї н сь кої мо ви у Вер хо в ній
Ра ді» (І. Ка ла ш ни ков). 

«Перш за все по трі б но не при му -
шу ва ти лю дей роз мо в ля ти укра ї н -
сь кою мо вою, а зро би ти так, щоб
во ни за хо ті ли нею роз мо в ля ти»
(Ф.Му са єв). 

«У к ра їн сь ка  в  Ки є ві до мі нує ли -
ше на  ба за рах. Іно ді її мо ж на по чу -
ти на ди тя чо му май да н чи ку: ді т ла ш -
ня без у с пі ш но на вчає мо ви сво їх
25�30�рі ч них ба ть ків – най більш
зру си фі ко ва не по ко лін ня Укра ї ни»
(А. С ми р но ва).

«Хо ча на Схо ді пе ре ва жає ро сій -
сь ка, це не озна чає, що для укра ї н -
сь кої там не має мі с ця. На ша Ба ть -
кі в щи на – єди на. Во на по ви нна ма -
ти єди ну дер жа в ну мо ву» (О. Ку зє н -
ко ва). 

«Сьо го д ні в Укра ї ні скла ла ся па -
ра до к са ль на си ту а ція, ко ли укра ї н -
сь ка мо ва має ста тус дер жа в ної, а
скрізь чу ти ро сій сь ку. Це дає під -
ста ви при бі ч ни кам дво мо в но с ті
(які, фа к ти ч но, бо рють ся за ро сій -
сь ку од но мо в ність) ви ма га ти під -
ви щен ня офі цій но го ста ту су ро сій -
сь кої мо ви. Але сьо го дні ш ній роз -
ви ток кра ї ни й без дер жа в но го
ста ту су ро сій сь кої мо ви є по те н -
цій но не без пе ч ним для май бу т -
ньо го мо ви, на ції, не за ле ж но с ті.
По ши рен ня ро сій сь кої  й об ме жен -
ня укра ї н сь кої – ось ре а ль на не -
без пе ка  збу рен ня су с пі ль с т ва. Ми
ж по ви нні бе ре г ти, лю би ти й ці ну -
ва ти на шу мо ву, бо во на є ос но вою
на ці ї. І да вай те ви ко ну ва ти за по віт
В.Со сю ри:

Лю біть Укра ї ну у сні й на яву,
Ви ш не ву свою Укра ї ну.
Кра су її, ві ч но жи ву і но ву, 
І мо ву її со ло в’ї ну.

(В.Ма ка ре н ко).

Ка фе д ра укра ї н сь кої мо ви 
та  лі те ра ту ри.
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Іс пан сь кий дис ку сій ний клуб не
пе ре cтає нас ди ву ва ти. 25 бе ре з ня
2008 ро ку у кон фе ре нц� за лі I ко р -
пу су КНЕУ від бу в ся Кру г лий стіл на
те му: «Гло ба ль ні еко но мі ч ні про це -
си та їх вплив на роз ви ток осві ти в
Єв ро пі та Ла тин сь кій Аме ри ці» за
уча с тю пред ста в ни ків по сольств іс -
па но мо в них кра їн та ви кла да чів і
сту де н тів на шо го ВУ Зу.

При го ту ван ня до про ве ден ня по -
ді б но го ро ду дій с т ва три ва ли бли зь -
ко пів ро ку. Іні ці а ти ву цьо го ра зу
про яви ли са ме сту де н ти ІДК НСТ
(Де м’я нов Ан д рій та Су хо вич Ми -
хай ло), що ба жа ли про ве с ти зу стріч
на уні вер си тет сь ко му рі в ні для сту -
ден с т ва з ме тою кра що го озна йо м -
лен ня з іс па но мо в ни ми кра ї на ми, їх
еко но мі кою, со ці а ль ною куль ту рою
та ді з на ти ся бі ль ше про сфе ри вза є -
мо дії на шої дер жа ви з остан ні ми.

Да та про ве ден ня кон фе ре н ції спе р -
шу бу ла приз на че на на 26 бе ре з ня,
але зго дом її змі ни ли на 25. За сі дан ня

Кру г ло го сто лу скла да ло ся з двох ча с -
тин, де бу ли пред ста в ле ні до по ві ді го -
с тей, на ших ви кла да чів та сту де н тів. 

На Кру г лий стіл бу ли за про ше ні
пред ста в ни ки на сту п них кра їн: 

— за сту п ник го ло ви Мі сії по со ль -
с та Ме к си ки в Укра ї ні — Хо р хе Де -
ль га до;

—то р го вий ата ше еко но мі ч но го
від ді лу по со ль с т ва Іс па нії в Укра ї ні
— Ан хе лес Са єс Га р сія;

— го ло ва від ді лу то р гі в лі та еко -
но мі ки пред ста в ни ц т ва Єв ро ко мі -
сії в Укра ї ні — Лу їс Ма ну ель По -
рте ро Са н чес;

— спе ці а ліст у га лу зі ін фо р ма цій -
них тех но ло гій Ме к си ки — Сіль ва -
но Ме н до са;

— по сол Ар ге н ти ни в Укра ї ні —
Лі ла Ро л дан Ва с кес де Му ан

На відкритті прозвучали вітальні
слова від про ре к то ра з на у ко вої ро -
бо ти, д.е.н., чле на� ко ре с по н де н та
НАН Укра ї ни – Са в чу ка В.С. З до по -
ві дя ми ви сту па ли викладачі КНЕУ:

д.е.н. Каль че н ко Т.В. та д.е.н., до -
цент Шви да не н ко О. А. 

Що ж сто су єть ся са мих до по ві дей,
то всі во ни бу ли по �сво є му ці ка вими,
пі зна ва ль ними та за хо п лю ю чими.
Осо б ли во хо четь ся відзначити ви -
сту п Х. Де ль га до, до по відь яко го сто -
су ва ла ся ін те г ра цій них про це сів в
Єв ро пі та Ла тин сь кій Аме ри ці, зо к ре -
ма Ме к си ці. До по ві дач до ніс до при -
су т ніх ва ж ли вість за зна че ної те ма ти -
ки, а та кож окре с лив сфе ри вза є мо -
дії Укра ї ни та Ме к си ки. Бі ль ше то го
се ньор Де ль га до ба га то в чо му по -
спри яв у  під го то в ці до Кру г ло го сто -
лу та йо го про ве ден ні. Са ме за вдя ки
йо го до по мо зі бу ли за про ше ні ви ще -
за зна че ні по че с ні го с ті.

Та кож до сить ви че р п ним та ін фо -
р ма ти в ним був ви ступ А. С. Га р сія,
яка без по се ре д ньо до по ві да ла про
су час ні про це си, що ма ють мі с це в
Іс па ні ї. Се нь йо ра Га р сіа за без пе чи -
ла всіх уча с ни ків кон фе ре н ції до да т -
ко ви ми озна йо м чи ми ма те рі а ла ми

про свою Ба ть кі в щи ну та роз ши ри -
ла ко ло знань сту де н тів про цю іс па -
но мо в ну кра ї ну. Гідно пред ста ви ли
уні вер си тет і на ші сту де н ти, се ред
яких ви сту па ли 3 сту де н т ки III ку р су
ФМЕ іМ. 

Про слу ха в ши всі до по ві ді, мо ж на
зро би ти ви сно вок про ма с ш та б ність
на у ко вих до слі джень та гли би ну во ло -
дін ня те ма ти ч ним ма те рі а лом всі ма
до по ві да ча ми.  Ра дує та кож той факт,
що сту де н ти ак ти в но брати участь у
кон фе ре н ції, ставлячи та об го во рю ю -
чи рі з но пла но ві пи тан ня від по ві д но до
вка за ної те ми Кру г ло го сто лу.

Насамкінець, ІДК ви ра жає по дя ку
у спри ян ні ор га ні за ції та про ве денні
да но го за хо ду ре к то ра ту КНЕУ ім.
Ва ди ма Ге ть ма на і осо би с то Т.В.
Каль че н ку та ви кла да чу ка фе д ри
іно зе м них мов Н.І . С ту ді лі ній.

Ма є мо на дії, що за по ча т ко ва ний у
цьо му ро ці Кру г лий стіл, ста не до б -
рою тра ди ці єю у май бу т ньо му, і ми
ма ти ме мо мо ж ли вість і на да лі вла -
ш то ву ва ти по ді б ні зу стрі чі з ці ка ви -
ми та ус пі ш ни ми лю дь ми.

Ма ри на ПРИ СЯ Ж НА,
го ло ва НСТ ФМЕ іМ.

ННННооооввввіііі   ссссюююю ррррппппррррииииззззииии  вввв іііідддд   ІІІІДДДДКККК

ДДДД нннніііі   уууу ккккрррраааа   їїїї   нннн  ссссьььь   ккккооооїїїї   ммммоооо  ввввииии   вввв   ККККНННН ЕЕЕЕУУУУ
Слово Кобзареве
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Не знаю, як для ко го, а для ме не Ки їв – мі с -
то ко н т ра с тів, у яко му по єд на ли ся дух ста ро -

ви ни та су час на ат мо с фе ра, де не ве ли кі, об -
ша р па ні ча сом і до лею, бу ди но ч ки, ті с но при -
ту ли ли ся до ве ли че з них скля них но во бу дов, а
по руч з га ла с ли ви ми про спе к та ми зна хо дять -
ся за ти ш ні дво ри ки, де жит тя, зда єть ся, б’єть -
ся упо ві ль не ни ми те м па ми. Та най ці ка ві ше,
що у всій цій ско ро ми ну чій мі шу рі Ки їв не
втра тив сво го вла с но го, не по вто р но го ша р му,
опо ви то го ста ро да в ні ми  ві ру ван ня ми і мі с ти -
ч ни ми ле ге н да ми, які ще й до сі на во дять страх
на лю дей. 

З по ко лін ня в по ко лін ня пе ре да ва ли ся пе -
ре ка зи про чо р тів, ві дьом та вся ку не чисть, які
вла ш то ву ють свої ша ба ші на Ли сих го рах…
Так� так, са ме го рах, адже у Ки є ві їх ці лих чо -
ти ри! 

Але спра в ж ня, та са ма ле ге н да р на Ли са го -
ра (або ж «Ли с ка», як ла гі д но на зи ва ли її ки я -
ни,) зна хо дить ся на Ви ду би чах бі ля рі ч ки Ли -
бідь. Збо ку на чеб то й ні чим не  при мі т на: зви -
чай ний па горб, вкри тий гу с тим зе ле но ліс сям,
та ва р то під ня ти ся кру ти ми схи ла ми на го ру…

Пе ред очи ма по стає не зви ч не ви до ви ще,
яке аж ні як не впи су єть ся у зви ч ний об раз
су час но го Ки є ва: на ве ли че з ній га ля ви ні
окре с ле не ко ло, у центрі яко го сто їть де ре -
в’я ний ідол Пе ру на чо ти ри ли ко го! Су дя чи із
зо в ні ш ньо го ви гля ду, вста но в ле ний тут зо -
всім не да в но.   По руч – ка м’я ний же р то в ник
із шма то ч ка ми сві жо го хлі ба, а з двох бо ків
га ля ви ни ви те са ні з де ре ва па щі во в ків– -
обе ре гів. На цьо му мі с ці за раз зби ра ють ся
ста ро ві ри, які не ви па д ко во об ра ли са ме

Ли су го ру, адже вва жа єть ся, що на га ля ви ні
ба га то сто літь то му зна хо ди лось язи ч ни ць -
ке ка пи ще, де на ші пред ки про во ди ли свої
об ря ди. Ди в ля чись на ви со че з ну по стать
Пе ру на� гро мо ве р ж ця на фо ні зе ле но го лі су,
зо всім втра ча єть ся від чут тя ча су та мі с ця,
ли ше шум ав то мо бі лів на га дує про бли зь -
кість «ци ві лі за ці ї»… 

Не зва жа ю чи на всю свою ле ге н да р ність,
Ли са го ра має сум ну іс то рі ю. У ХІХ сто літ ті
тут збу ду ва ли  Ли со гір сь ке укріп лен ня, яке
скла да ло ся з ва лів ви со тою 10�12 ме т рів та
гли бо ких ро вів. Ва ли на скрізь пе ре ти на ли
до в гі ту не лі, ви кла де ні це г лою, які за кри ва -
ли ся з обох бо ків ґра та ми, — так зва ні по те р -
ни. За сві д чен ня ми су час ни ків у ка за р мах
фо р ту од но ча с но мо г ли зна хо ди ти ся кі ль -
ка ти сяч со л дат. Але, ко ли форт до бу ду -
ва ли, ви яви ло ся, що він уже за ста рів, а
то му й отри мав ста тус «у к рі п лен ня� ск лад
тре тьо го роз ря ду». Пе в ний час тут на віть
збе рі га ли ви бу хо ву ре чо ви ну – пі ро кси -
лін, а ки я ни на віть не здо га ду ва лись, що
жи вуть прак ти ч но на по ро хі в ни ці…

На по ча т ку ХХ сто літ тя у Ли со гір сь ко му
фо р ті вста но ви ли ши бе ни ці, де стра чу ва ли
по лі тич них зло чи н ців. За най с к ро м ні ши ми
під ра ху н ка ми тут за ги ну ло бі ль ше 200 осіб.
Тож не ди в но, що лю ди ста ра ли ся об хо ди ти
го ру де ся тою до ро гою, а ці мі с ця за жи ли
сла ви не те що не чи с тих, а й про кля тих. І ли -
ше у кі н ці 70�их ро ків ми ну ло го сто літ тя Ли -
су го ру пе ре ста ли ко н т ро лю ва ти вій сь ко ві, а

«за бо ро не ну зо ну» пе ре тво ри ли на при ро д ний
парк, за кла де ний до 1500�річ чя Ки є ва. 

За раз про цю ма ло ві до му сто рі н ку іс то рії
на га ду ють хі ба що ва ли та по те р ни – єди не,
що вці лі ло до на ших днів. 

Сьо го дні ж Ли сій го рі не бра кує від ві ду ва -
чів: іно ді ту ри с ти про во дять спор ти в ні зма -
ган ня, то л кі є ні с ти вла ш то ву ють тре ну ва ль ні
бій ки на ме чах та ста ро об ря д ці пік лу ють ся
про свою свя ти ню – ка пи ще на ве р ши ні… От
тіль ки ша ба ші ві дьом про во дять ся те пер ли -
ше у ле ге н дах.

Ми ро с ла ва За Єць,
сту де н т ка ОЕФ, 4 курс.

Так іс то ри ч но скла ло ся, що ко ж -
но го ро ку на по ча т ку кві т ня на ка фе -
д рі ста ти с ти ки фа ку ль те ту ІСІТ про -
во дить ся ста ти с ти ч ний КВК. Цей рік
не став винятком, і ко пі т ка під го то в -
ка ко манд роз по ча лась. Не об хід но
ска за ти, що в ста ти с ти ч но му КВК
мо жуть брати участь сту де н ти всіх
ку р сів спец. «Еко но мі ч на ста ти с ти -
ка», але все ж ос но в на ча с ти на ви -
сту пу на ле жить са ме 4�ому ку р су,
та й вся від по ві да ль ність за ор га ні -
за цію і про ве ден ня КВК ля гає на йо -
го пле чі.

За ува жу, що в ста ти с ти ч но му КВК
ці ну єть ся не тіль ки зви ч ний всім гу -
мор, а пе ре д у сім – «ста ти с ти ч ний
гу мор», до ско на ле знан ня пред ме ту
ста ти с ти ки са ме в по єд нан ні з то н -
ким гу мо ром, вмін ня «жа р ту ва ти по -
�ста ти с ти ч но му». А то му і за вдан ня
пе ред дво ма ко ман да ми по ста ло не
з ле г ких, та і жу рі оці ню ва ти ви ступ
бу ло до во лі не про с то. 

До ре чі, де кі ль ка слів про склад
жу рі. Оці ню ва ли ви ступ ко манд ви -
кла да чі та ко ле ги ка фе д ри ста ти с ти -
ки. Але склад жу рі був все ж осо б ли -
вим – усі чле ни жу рі ви кла да ють
зде бі ль шо го на ін ших фа ку ль те тах
КНЕУ, а то му чле ни ко манд не бу ли з

ни ми осо би с то зна йо мі. То му в ком -
пе те н т но с ті су д дій сь ко го скла ду та в
об’ єк ти в но с ті йо го оці ню ван ня не
бу ло на віть й сум ні вів.  

Ме ні осо би с то ви па ла на го да
брати участь у ро бо ті обох ко манд,
а то му й об’ єк ти в но оці ни ти їх ро -
бо ту за ла ш ту н ка ми. Пе р ша ко -
ман да ма ла на зву «ЗЭ КИ» («За ко н -
чен ные Эко но ми че с кие Ки е в с кие
Ин те ле к ту а лы»), а по са ду ка пі та на
спра ве д ли во за ймав Ан д ру ще н ко
Ма к сим. Йо го ен ту зі азм, оп ти мізм
та вмін ня ор га ні зу ва ти та сти му -
лю ва ти ро бо ту сво єї ко ман ди ста -
ли од ни ми з клю чо вих фа к то рів
до ся г нен ня по ста в ле ної мети та
ус пі ш но го ви сту пу. 

Ін ша ко ман да на зи ва лась «Е ла с -
ти ч ні Пе р ці», а най бі ль ша від по ві -
да ль ність ля г ла на пле чі Ла к ш та но -
ва Сер гія – ка пі та на ко ман ди, який
спра ви в ся зі сво їм за вдан ням «на
від мін но». Йо го ком пе те н т ність
до ско на ле знан ня пред ме ту ста ти -
с ти ки, чу до ві ор га ні за тор сь кі зді б -
но с ті, від по ві да ль ні с ть, га р не по чут -

тя гу мо ру неабияк допомогли  під
час про це су під го то в ки «Е ла с ти ч них
Пе р ців».

Не обі йш лось та кож без сва рок та
не узго дже но с ті у спів пра ці чле нів
обох ко ман д. Але ве ли ка за слу га ка -
пі та нів по ля гає в то му, що їм обом
вда лось лег ко по до ла ти всі тру д но -
щі та ство ри ти спри я т ли ву ат мо с фе -
ру в ко ман ді для ус пі ш ної та плі д ної
пра ці. Об' єк ти в но, оби д ві ко ман ди
ма ли од на ко вий тво р чий по те н ці ал
та мо ж ли во с ті для ре а лі за ції сво їх
за ду мів на сце ні.

Ко ж на ко ман да че кає на свій ви -
ступ, ат мо с фе ра стає все більш на -
пру же ною, зал та ко ман ди за вме р -
ли. Ста ти с ти ч ний КВК від кри ває
зам. зав. ка фе д ри Ста ти с ти ки Ва -
ща єв Сер гій Сер гі йо вич. Оби д ві ко -
ман ди ви хо дять на сце ну і ве ду чі
ого ло шу ють чер го вість ви сту пу ко -
манд та кон ку р сів.

До ре чі, стру к ту ра ста ти с ти ч но го
КВК бу ла на сту п ною: пе р ший кон -
курс – пре зе н та ція ко манд, де пе ред
ка пі та на ми по вс та ло за вдан ня з гу -

мо ром пре зе н ту ва ти свою ко ман ду
та по ка за ти її об лич чя.

На сту п ним став кон курс під на -
звою «І с то рія ста ти с ти ки», в яко му
ці ну ва лись знан ня са ме з іс то рії ста -
ти с ти ки.

Да лі оці ню ва в ся кон курс «Ре бу си».
За ни ми — шарж «О б лич чя ста ти -

с ти ки», в яко му ко ман ди ма ли змо гу
по жа р ту ва ти на те му про це су на -
вчан ня на фа ку ль те ті.

Да лі — кон курс «До ма ш нє за -
вдан ня».

За клю ч ним став кон курс під на -
звою «Що знає ста ти с ти ка?», в яко -
му ко ман ди з гу мо ром ре пре зе н ту -
ва ли отри ма ні ре зуль та ти роз ра ху н -
ко во го ана лі ти ч но го за вдан ня, яке
ко ж на з них отри ма ла пе ред по ча т -
ком ви сту пу.

А між кон ку р са ми, по ки ко ман ди
го ту ва лись до на сту п но го ви сту пу,
сло во на да ва лось чле нам жу рі і ви -
кла да чам, які вже не пе р ший рік ма -
ють змо гу спо сте рі га ти за про ве ден -
ням вже тра ди цій но го ста ти с ти ч но го
КВК.

Все! Зі гра но! Ко ман ди ви хо дять
на сце ну, зал ап ло дує сто я чи! Хі ба
це не най цін ні ша на го ро да, на яку
мо жуть роз ра хо ву ва ти ко ман ди?!
Жу рі під ра хо вує ба ли, а за клю ч не
сло во на да єть ся за ві ду ю чо му ка фе -
д ри ста ти с ти ки Ма н цу ро ву І.Г., який
ді лить ся сво ї ми вра жен ня ми від по -
ба че но го та під три мує ко ман ди!

При йшов час для ого ло шен ня ре -
зуль та тів. З роз ри вом всьо го в 2 ба -
ли пе ре мо г ла ко ман да «Е ла с ти ч ні
пе р ці». Рі з ни ця в ба лах — не сут тє ва,
ко ман ди ви сту пи ли чу до во, але пе -
ре мо жець має бу ти на го ро дже ний.
Під впливом емо ці й та вра жен нь всі
вітають ко ман ди.

Наостанок, не од мін но хо четь ся
подякувати всім ви кла да чам ка фе -
д ри ста ти с ти ки, а осо б ли во за ві ду -
ю чо му ка фе д ри Ма н цу ро ву І.Г. та
зав. каф. Ва ща є ву С.С. за спри ян ня
в ор га ні за ції та про ве ден ні ста ти с -
ти ч но го КВК, а та кож Па ль ян З.О.
за мо ра ль ну під три м ку та про ве -
ден ня ре пе ти цій ко манд і сти му лю -
ван ня до ро бо ти. Та кож ве ли ка по дя -
ка По та по вій М.Ю. за отри ма ну до по -
мо гу у фо р му ван ні ко ман д.

А. РИЖИЙ, 
студент 4 курсу ФІСІТ.
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На по ча т ку бе ре з ня прой ш ла
ле к ція се ред сту де н тів пер шо го
ку р су фі нан со во� еко но мі ч но го
фа ку ль те ту КНЕУ ім. Ва ди ма Ге -
ть ма на з при во ду вша ну ван ня
па м’я ті за ги б лих во ї нів у Ве ли кій
Ві т чи з ня ній Вій ні 1941–1945 ро -
ків. Пі с ля чо го сту де н ти від ві да -
ли На ці о на ль ний му зей іс то рії
Ве ли кої ві т чи з ня ної вій ни
1941–1945 ро ків у мі с ті Ки є ві.
Для кра що го озна йо м лен ня з іс -
то рі єю ви з во лен ня на шої дер -
жа ви від фа ши с тів за про си ли
екс ку р со во да му зею, який ду же
ці ка во роз по вів про хід вій ни. 

Го ло вний екс по зи цій ний ко р -
пус му зею — три по ве р хо ва спо -
ру да з майданом пе ред нею, яка
вмі щує до 30 ти сяч чо ло вік. Са -
ме тут на честь все на ро д них
свят: Пе ре мо ги та ви з во лен ня
Укра ї ни і Ки є ва від фашистських
загарбників, про хо дять за га ль -
но мі сь кі за хо ди за уча с ті ве те -
ра нів та їх на ща д ків.

Ме мо рі а ль ний ком плекс «На -

ці о на ль ний му зей іс то рії Ве ли -
кої Ві т чи з ня ної вій ни 1941�1945
ро ків» уро чи с то від кри то на схи -
лах Дніп ра 9 тра в ня 1981 ро ку.
Ос но вою для бу ді в ни ц т ва став
тво р чий за дум та ес кі з ний про -
ект ві до мо го ску ль п то ра Є. Ву -
че ти ча та ар хі те к то ра Є. С та мо. 

За роз мі ра ми та зна чен ням
ко ле к ції му зей є од ним з най бі -
ль ших в Укра ї ні. Йо го зі бран ня
на ра хо ву ють по над 300 ти сяч
уні ка ль них екс по на тів. Це дає
змо гу оно в лю ва ти го ло вну екс -
по зи цію та по стій но ді ю чі ре лі к -
вій ні: «Тра ге дія і до блесть Аф га -
ну», «На чу жих вій нах»; ство рю -
ва ти що рі ч но до два дця ти ви -
ста во ч них екс по зи цій. На сьо го -
дні Ме мо рі ал є про ві д ним на у -
ко во� до с лі д ним, на у ко во� ме то -
ди ч ним і куль ту р но� ос ві т нім
центром з во єн ної іс то рії на шої
Ба ть кі в щи ни. З йо го екс по зи ці -
я ми озна йо ми ли ся по над 21
млн. від ві ду ва чів із май же 200
кра їн сві ту. Вра хо ву ю чи йо го

зна чен ня як уні ка ль ної па м'я т ки
ві т чи з ня ної куль ту ри, з ме тою
збе ре жен ня йо го іс то ри ко� ку ль -
ту р них цін но с тей 21 че р в ня
1996 ро ку Ука зом Пре зи де н та
Укра ї ни му зею на да но ста тус
На ці о на ль но го. Від то ді він має
на зву: Ме мо рі а ль ний ком плекс
«На ці о на ль ний му зей іс то рії Ве -
ли кої Ві т чи з ня ної вій ни
1941�1945 ро ків».

За ці ро ки він став не від' єм -
ною ча с т иною па но ра ми Ки є ва,
ще од ним сві д чен ням то го, що
по дви гу на ро ду� пе ре мо ж ця —
жи ти у ві ках.

Бі ль шість сту де н тів бу ли за хо -
п ле ні ве ли ч ні с тю му зею та ба -
гат с т вом йо го екс по зи ці ї. При -
мі т ни ми є фа к ти все бі ч но го ви -
сві т лен ня по дій стра ш ної вій ни,
в якій укра ї н сь кий на род з му ше -
ний був шу ка ти кра щої до лі в
умо вах бо ро ть би двох жа х ли вих
ре жи мів. Куль мі на ці єю екс по зи -
ції є Зал Па м’я ті, який увін чує
не вми ру щу па м'ять про ге ро ї ч -

не ми ну ле, що ся гає сво їм ко -
рін ням спо кон ві ч них хри с ти ян -
сь ких тра ди цій укра ї н сь ко го на -
ро ду. «Зво ру ш ли во все до бо -
лю. Зе м ний уклін тим, хто ми ну -
ле че рез су час ність у май бу т нє
не се».

Але се ред них є ді ти, які від ві -
да ли му зей, бо це бу ло не об хід -
но. Та кі сту де н ти не отри ма ли
ні яко го за до во лен ня від екс ку р -
сі ї.  Не всі сту де н ти ви яви ли ба -
жан ня від ві да ти му зей (з трьох
груп бу ли при су т ні ми на екс ку р -
сії 31 осо ба). Оскі ль ки ки я ни
від ві ду ва ли цей му зей під час
на вчан ня в шко лі, а сту де н ти з
інших міст  у ви хі д ні дні май же
зав жди ві д’ї ж джа ють з мі с та.
Крім то го, для ор га ні за ції та ких
куль ту р но� про с ві т ніх за хо дів не -
об хід но ви ді ля ти на вча ль ні го ди -
ни, бо роз клад ро бо ти му зе їв не
до зво ляє сту де н там від ві ду ва ти
йо го пі с ля на вчан ня. Так, на при -
клад, іс то ри ч ний му зей мо ж на
від ві ду ва ти на за нят тях з іс то рі ї.

Ве ли ка вдя ч ність ко ле к ти ву
Му зею за са мо від да ну пра цю у
спра ві збе ре жен ня па м'я ті про
сла в ні та тра гі ч ні ча си на шої іс -
то рі ї. Спів ро бі т ни ки дій с но
вкла да ють свою ду шу в екс по -
зи ці ю. Усе тут зроб ле но з до -
три ман ням іс то ри ч ної пра в ди та
об' єк ти в но с ті, на ви со ко му ху -
до ж ньо му рі в ні. 

Мо лодь по тре бує бі ль ше та -
ких му зе їв та екс по зи цій. Адже
тіль ки на при кла дах па т рі о ти з -
му, ге ро ї з му, мужності до пе ре -
мо ги на ших бій ців мо ж на ви хо -
ва ти спра в ж ньо го гро ма дя ни на!
Не хай жи ве Укра ї на ві ль на і не -
за ле ж на! Сла ва Укра ї ні!!! Ге ро -
ям сла ва!!!

Ар хІ по ва Ма ри на Ми хай лі в на,
Гу лЯ Ал ла Во ло ди ми рі в на,

За ви с тов сь ка Ган на Іпо ли ті в на,
ку ра то ри пер шо го ку р су груп

2,3 та 4  фі нан со во� еко но мі ч но го
фа ку ль те ту,

аси с те н ти ка фе д ри фі нан сів

«Зе м ний уклін тим, хто ми ну ле 
че рез су час ність у май бу т нє не се…»

Най більш іні ці а ти в ним та від -
по ві да ль ним ви яви в ся сту дент
І� го ку р су Лю бо мир Бре г ман,
який і став го ло вним ор га ні за то -
ром та ве ду чим дій с т ва.

Слід від мі ти ти, що на ідею
сто со в но гри від гу к ну ло ся чи -
ма ло сту де н тів. На че м пі о нат
за ві та ли сту де н ти ФЕФ, МЕ іМ,
КЕФ, ОЕФ та ФМ, і най ри є м ні -
шим бу ло те, що збі р на шкіл
м.Ки є ва та кож не за ли ши лась
осто ронь.

І  так  гра  роз по ча ла ся!  Під
час ре єст ра ції  бу ло  сфо р мо ва -
но 9 ко манд:

«КГБ», «Здесь и сей час»,
«Амо р ти за ці я», «Е в ри ка», «А п -
рі о рі», «Скі фи», «Пі д ра хуй ма -
р жу»,  «Ко с тя і ком па ні я», «Без
на зви».

Лю бо мир Бре г ман роз по чав
гру та на дав сло во за сту п ни ку
де ка на фі нан со во� еко но мі ч но -
го фа ку ль те ту Ін ні Ми ко ла ї в ні
Ко но ва ло вій, яка при ві та ла уча -

с ни ків та по ба жа ла ус пі хів та
пе ре мог.

У ска лі су д дів сь ко го жю рі бу -
ли На та лія Ше н д рик, го ло ва
про ф бю ро фі нан со во� еко но мі -
ч но го фа ку ль те ту, та Ана с та сія
Ге р ш тун, го ло ва фі нан со во� -
ор га ні за цій ної ко мі сії про ф бю -
ро фі нан со во� еко но мі ч но го
фа ку ль те ту.

Про лу нав гу ч ний дзвін, що
засві д чив по ча ток І� го ту ру (як
ві до мо, гра скла да єть ся з 3�ох
ту рів по 12 за пи тань ко ж ний).
І так, ін те ле к ту а ли взялися
обмірковувати по ста в ле ні пи -
тання. 

Усі з цікавості стежили за
енергійною та захоплюючою
грою. Слід за зна чи ти, що ко ж -
на ко ман да, судячи з
відповідей,  ви яви ла над зви -
чай ну обі зна ність з рі з них
пред ме тів. Зма ган ня про хо ди -
ло на рі в ні «кра щі з кра щих»,
оскі ль ки се ред ко ман д� но ва ч -
ків бу ли й та кі, що не од но ра зо -
во бра ли участь у по ді б них че -
м пі о на тах з ва го ми ми ре зуль -

та та ми. Так, на при клад, ко ман -
да КГБ минулого року взяла
участь у че м пі о на ті КНЕУ, де
зборола пе ре мо гу. І цього разу
їхня перемога не стала

несподіванкою. На сам кі нець
хо четь ся по ба жа ти ін шим ко -
ман дам на тхнен ня та май бу т ніх
пе ре мог, оскі ль ки наш ту р нір
тіль ки роз по ча в ся, і ко жен із
вас має мо ж ли вість за во ю ва ти
сла в но з ві с ний Ку бок ФЕФ!!!

Ана с та сія Ге р ш тун, 
го ло ва фі нан со во�

ор га ні за цій ної ко мі сії, 
сту де н т ка 2 ку р су.

Ку ди ж да лі по пря мує 
ку бок фі нан со во� еко но мі ч но го фа ку ль те ту  

з гри «Що? Де? Ко ли?»?

Цікаво

Незабутнє

Ві до мо, що ве с на при но сить ко ж ній лю ди ні (а осо б ли во сту -
де н ту) щось но ве: но ві ду м ки, но ві вра жен ня, емо ції, по чут -
тя… Еру ди там КНЕУ ве с на при не с ла на тхнен ня опа но ву ва ти
все но ві й но ві ве р ши ни!.. І так, про ф бю ро фі нан со во� еко но -
мі ч но го фа ку ль те ту взя ло ся за ро бо ту що до ор га ні за ції гри
«Що? Де? Ко ли?»
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От і не да в нє за сі дан ня клу бу бу ло при свя -
че но од но му з Ве ли ких укра ї н ців – М.В.Ли се -
н ку (1842–1912) – ви да т но му ком по зи то ру,
пі а ні с ту, фо ль к ло ри с ту, хо ро во му ди ри ге н ту,
пе да го гу му зи ки, гро мад сь ко му ді я че ві, ко -
ри фею укра ї н сь ко го те а т ру, як опе р но го, так
і дра ма ти ч но го. Осо би с тість над зви чай но ці -
ка ва й до ся г нен ня ми, й по хо джен ням. Род
Ли се н ків – ста ро вин ний, ко за ць кий. Пред ки
бу ли вій сь ко ви ми, по лі тич ни ми і гро мад сь ки -
ми ді я ча ми у 17�18 сто літ тях. Іс то ри ч но бу ли
при че т ни ми до ге ть ма на Бог да на Хме ль ни -
ць ко го, до Азов ських по хо дів Пе т ра І.

Ми ко ла Ві та лі йо вич на ро ди в ся у ви со ко ос -
ві ченй ро ди ні: ба ть ко – пол ко в ник ор ден сь ко -
го кі ра сір сь ко го пол ку, ма ти – ви пу с к ни ця Пе -
тер бур зь ко го Смо ль но го ін сти ту ту. Ми ко ла
ви явив своє му зи ч не об да ру ван ня з п’я ти ро -
ків. На вча ю чись у гі м на зії, на пи сав свій пе р -
ший му зи ч ний твір – «По лє ч ку». Ба ть ко на віть
на дру ку вав її в Ки є ві до де в’я ти річ чя си на. Ви -
щу осві ту здо бу вав у Ки їв сь ко му уні вер си те ті
Св. Во ло ди ми ра, по за кін чен ні отри мав сту -
пінь ка н ди да та при ро д ни чих на ук. Па ра ле ль -
но з на вчан ням весь час за йма в ся му зи кою:
ор га ні зу вав і ке ру вав сту де нт сь ким хо ром, їз -
див по се лах, зби ра ю чи на род ні пі с ні та ме ло -
ді ї. Про та кі спі ль ні по до ро жі згадував Та дей
Риль сь кий, а про Рі з д вя ні свя та, про ве де ні на
Пол та в щи ні, зга ду вав йо го уні вер си тет сь кий
друг Па в ло Чу бин сь кий.

По за кін чен ні уні вер си те ту де який час пра -
цю вав за фа хом, так са мо не по ки да ю чи за -
нять му зи кою, і, на віть ус ві до ми в ши, що му -
зи ка – го ло вне по кли кан ня йо го жит тя. 

По тре ба у спе ці а ль ній му зи ч ній осві ті спря -
му ва ла до Лей п ци г сь кої кон се р ва то рі ї. Че рез
два ро ки, вже на ви пу с к но му іс пи ті, ви ко нує
4�й фо р те пі ан ний кон церт Л.Бе т хо ве на. У
1874�1876 р.р. про до в жує вдо с ко на лен ня
май с те р но с ті те пер у Пе тер бур зі, в кла сі
М.Рим сь ко го� Ко р са ко ва. За при я з ню єть ся з
ком по зи то ра ми так зва ної «Мо гу т ньої ку ч ки».
Йо му на віть про по ну ють по са ду ка пель мей с т -
ра в од но му з при ва т них те а т рів з пе р с пе к ти -
вою пра цю ва ти на ім пе ра тор сь кій сце ні. Але
М.Ли се н ко по ве р та єть ся до Ки є ва., ви сту пає
з кон це р та ми, ор га ні зо ва ни ми «Ге о г ра фі ч -
ним то ва ри с т вом», ке рує хо ро ви ми ку р са ми,
ор га ні зо вує що рі ч ні «Сло в’ян сь кі кон це р ти», у
яких бере участь як пі а ніст і як ди ри гент, де
ви ко ну ють ся і йо го ав то рсь кі тво ри.

З 1878 р. обі ймає по са ду пе да го га з фо р те -
пі а но – це був йо го «о фі цій ний ста тус» і го ло -

вне за нят тя, яке го ду ва ло і йо го, і сі м’ю,  да ва -
ло ко ш ти для ви дан ня тво рів. М.Ли се н ко про -
до в жує по їз д ки Укра ї ною з хо ром до 50�ти
спі ва ків, роз по всю джу ю чи на род ну му зи ку та
вла с ні му зи ч ні об ро б ки тво рів Т.Ше в че н ка.
Мрі яв по ка за ти од ві ч ну кра су та ме ло дій ність
укра ї н сь кої пі с ні всьо му сві то ві. Цей за ду м   пі -
з ні ше вті лю вав йо го учень, по мі ч ник і со ра т -
ник О. Ко шиць.

У 1904 р. Ми ко ла Ві та лі йо вич здій с нює ще
од ну свою да в ню мрію – ор га ні зо вує му зи ч -
но� дра ма ти ч ну шко лу, що на да ва ла ви щу му -
зи ч ну осві ту. До ре чі, ко ш ти для цьо го ви ко -
ри с тав ті, що дру зі зі бра ли й по да ру ва ли йо му
аби на ре ш ті при дбав вла с ну да чу. Але ба жан -
ня ба чи ти на ці о на ль ну ви щу му зи ч ну шко лу
бу ло си ль ні шим. Ко ле к тив ви со ко про фе сій -
них ви кла да чів та зі бра ні му зи ч ні ін стру ме н ти
слу гу ва ли у під го то в ці та роз кві ті май бу т ніх
на род них та ла н тів. На вча лись ді ти з ро дин
се ре д ньо го до ста т ку і на віть об да ро ва ні бі д -
ня ки з усі єї Укра ї ни. Впе р ше бу ло від кри то
клас ба н ду ри. Ми ко ла Ві та лі йо вич жив шко -
лою, від да ва ся цій ро бо ті без ос та т ку, про це
так го во рив сво їм дру зям : «... ви ро с туть, змі -
ц ні ють кри ла у на ших ор лят. На вчи мо їх лі та -
ти, і по не суть во ни лю дям пі с ню і мо гу т нє сло -
во, що бу дять ду м ку, зо грі ва ють се р це. Хі ба
для цьо го не ва р то жи ти, ки ну ти все ін ше і ці -
л ком від да тись шко лі?»

Не тіль ки як му зи ка н та знав Ки їв Ми ко лу Ли -
се н ка – він очо лю вав ро бо ту то ва ри с т ва «У к -
ра їн сь кий клуб», зго дом пе ре іме но ва но го у
«Ро ди ну», де спів пра цю вав з ві до ми ми осо би -
с то с тя ми: О. П чі л кою, Л.Ста ри ць кою, Оле к са -
н д ром та Со фі єю Ру со ви ми, І. Не чуй� Ле ви ць -
ким, Ів . С те ше н ком, М.Во ро ним, О. О ль жи чем
(Ка н ди бою), М.За нь ко ве ць кою, М.Са дов сь -
ким, тоб то най кра щи ми пред ста в ни ка ми то ді -
ш ньої укра ї н сь кої куль ту ри. Про участь у ро бо -
ті то ва ри с т ва зга ду вав і наш ко ли ш ній сту -
дент, ві до мий аме ри кан сь кий уче ний О. Не п -
ри ць кий� Гра нов сь кий у сво їх що ден ни ках.

По при ве ли ку за йня тість пе да го гі ч ною та
гро мад сь кою ро бо тою зна хо див мо ж ли вість
тво ри ти. На пи са ні опе ри: «На та л ка Пол та в -
ка», «Е не ї да», «У то п ле на», «Рі з д вя на ніч». Ми -
ко ла Ли се н ко є за сно в ни ком ди тя чої опе ри,
що роз по ча ла ся з «Ко зи� де ре зи», по ста в ле -
ної у «до ма ш ньо му те а т рі» си ла ми ді тей з ро -
дин Ко са чів, Ста ри ць ких, Дра го ма но вих, а
Ле ся Укра ї н ка бу ла ре жи се ром� по с та но в ни -
ком і ко с тю ме ром. По тім бу ли «Пан Ко ць кий»,
«Зи ма й ве с на». Опе ра «Та рас Бу ль ба» (за од -

ноймен ним тво ром М.Го -
го ля) пи са ла ся та вдо с -
ко на лю ва лась упро довж
10 ро ків. Ця опе ра на лі б -
рет то М.Ста ри ць ко го ду -
же спо до ба лась П.І . Чай -
ков сь ко му, він на віть го -
ту вав її до по ста но вки у
Пе тер бур зі, але не встиг.

Ми ко ла Ві та лі йо вич
був і не аби яким лі те ра -
то ром, вхо див до то ва -
ри с т ва «Пле я да», що по -
чи на лось з гу р т ка «Мо -
ло да лі те ра ту ра». А йо го
роль у лі те ра ту р но му то -
ва ри с т ві не ва ж ко зро зу -
мі ти з ли с та Л.У к ра ї н ки
до ма те рі: «... Пле я да не зби ра лась на сім
ти ж нів зо всім, бо Ли се н ко за йня тий кон це -
р том для чо р но го р ців, і че рез те не має ча -
су для Пле я ди...» М.Ли се н ко брав участь у
ре да гу ван ні Бі б лії, пе ре кла де ної  укра ї н сь -
кою П.Ку лі шем, з Ми хай лом та Лю д ми лою
Ста ри ць ки ми, пра цю вав у ре да к ції жу р на лу
«Дзві но чок». До слі джен ня укра ї н сь ко го фо -
ль к ло ру: «Думи про Хме ль ни ць ко го та Ба -
ра ба ша», «Про тор бан і му зи ку пі сень Від -
ор та», «На ро д ні му зи ч ні ін стру ме н ти на
Укра ї ні» та ін ші, не втра ти ли сво го на у ко во -
го зна чен ня до сьо го д ні. А прак ти ч но го зна -
чен ня не по ме н ши ли йо го ви пу с ки «О б ро -
бок укра ї н сь ких на род них пі сень для фо р те -
пі а но». Пе р ший ви пуск був ще у 1868 р., ко ж -
ний з по да ль ших так са мо на ра хо ву вав по
40 п і  сень.  А  ще до 1901 р.  ви йш ли 7
се рій із ци к лу «Му зи ка до Ко б за ря», а бу р -
х ли вий 1905 рік по зна чи в ся на пи сан ням му -
зи ки на вірш І. Ф ра н ка «Ві ч ний ре во лю ці о -
нер».

Не мо ж ли во роз по ві с ти про весь тво р чий
спа док «Ге ть ма на укра ї н сь кої му зи ки» у ра м -
ках не ве ли кої стат ті, на віть про с тим пе ре -
ліком. М.В.Ли се н ко по мер 6 ли с то па да
1912 р., а йо го по хо рон пе ре тво ри в ся на ба -
га то ти ся ч ну де мон стра цію уч нів, дру зів, ша -
ну ва ль ни ків йо го та ла н ту з рі з них верств на -
се лен ня м. Ки є ва. На ве ду сло ва М.Го рь ко го:
«Смерть Лы се н ко по ни маю как огро м ную
утра ту, но чи тая опи са ние его по хо рон, ощу -
щаю ка кую� то тре пе т ную ра дость в се р д це:
как лю бит на род сво е го че ло ве ка! Как глу бо -
ко по учи те ль на эта пе ча ль ная, но та кая мо гу -
чая, пре кра с ная це ре мо ния про во дов че ло -

ве ка, ко то рый от с лу жил сво е му де лу, как ра -
до с т но чув с т во вать, что на род по нял ве ли чие
его тру дов».

Па м’ять М.В.Ли се н ка гі д но увіч не на. Йо го
ім’ям на зва ні Ко лон ний зал у На ці о на ль ній фі ла -
р мо нії в Ки є ві, ви щий му зи ч ний ін сти тут у Льво -
ві, Те атр опе ри та ба ле ту в Ха р ко ві, в Ки є ві є му -
зи ч на шко ла� ін те р нат іме ні М.Ли се н ка, стру н -
ний ква р тет, є Між на ро д ний му зи ч ний кон курс
іме ні Ми ко ли Ли се н ка. А скі ль ки ву лиць міст і мі -
с те чок но сить це сла в не ім’я... Пре кра с ні тво ри
ком по зи то ра ста ли над бан ням ві ч но с ті.

І на сам кі нець – всі ді ти Ми ко ли Ли се н ка бу -
ли му зи ч но об да ро ва ні, отри ма ли ви щу осві -
ту, в то му чи с лі й му зи ч ну. І про фе сій но все
жит тя бу ли по в’я за ні з му зи ко ю. Син Ос тап –
му зи ко зна вець, очо лю вав Ки їв сь ку кон се р ва -
то рію у не ле г кі ро ки Ве ли кої ві т чи з ня ної вій ни,
йо му за вдя чу ють збе ре жен ням ба ть ко во го
ар хі ву. До ч ка Ка те ри на бу ла пі а ні с т кою, а Га -
ли на спі ва ч кою з пре кра с ним го ло сом, Ма -
р’я на – пі а ні с т кою та ви кла да чем му зи ки. І
сьо го дні ш ні на ща д ки му зи ч но та ла но ви ті:
вну ч ка Ра да Ос та пі в на – ви кла дає у На ці о на -
ль ній му зи ч ній ака де мії Укра ї ни, а пра пра в -
нук, по вний те з ка – Ми ко ла Ві та лі йо вич Ли се -
н ко – му зи кант і ди ри гент.

Всім, хто хо че бі ль ше ді з на тись про жит тя
та тво р чість М.В.Ли се н ка, щи ро ра джу на ві -
да тись до Ме мо рі а ль но го бу ди н ку� му зею,
там мо ж на по ба чи ти уні ка ль ні фо то та осо би -
с ті ре чі ви да т но го зе м ля ка на шо го. 

Л.О . Ко лот, 
ве те ран клу бу 

«До ро га ми до пре кра с но го».

ЙО ГО НА ЗВА ЛИ «ГЕ ТЬ МА НОМ 
УКРА Ї Н СЬ КОЇ МУ ЗИ КИ»

На за сі дан нях на шо го клу бу «До ро га ми до пре кра с но го» впро -
довж йо го со ро ка рі ч но го іс ну ван ня бу ло чи ма ло об го во рень з
по стій ної ру б ри ки «Ви да т ні укра ї н ці»: про І. Ф ра н ка (до пов. І. В . -
Го р ді є н ко), про ро ди ну Се ми ре н ків (до пов. Т.Д.Бо н дар), про
О. Ко би лян сь ку (до пов. Р.І . За во ро т ній), про Л.У к ра ї н ку та ро ди -
ну Ко са чів (до пов. Л.О . Ко лот та Л.Й.Рі н гіс), про ху до ж ни цю
М.Ба ш кі р це ву (доп. Л.М.Гу р нак), про ге не ра ла К.М.Де ре в’я н -
ка. (до пов. Л.Тро хи ме н ко) – всіх не пе ре ра ху ва ти. Май же ко жен
із клу бі в ців го ту вав свій ці ка вий ви ступ. Був ці лий цикл про на -
ших ко ли ш ніх сту де н тів – О. До в же н ка, П.Ти чи ну, В.Бла ки т но го,
Ю. С мо ли ча, М.У ша ко ва, О. Не п ри ць ко го� Гра нов сь ко го. Ше в че -
н кі а на в цій ру б ри ці за ймає осо б ли ве мі с це, та кі свя т ко ві по си -
де нь ки па м’я т ні ба га тьом. А Гри го рію Ско во ро ді, по чи на ю чи від
пер шої до по ві ді О. Н . Ту го лу ко вої, а по тім об го во рень ви да них
книг ав то рів� ско во ро до з на в ців, при свя ти ла ся  зго дом ці ла ни з -
ка тво р чих по їз док по ско во ро дин сь ких мі с цях Укра ї ни: Чо р ну -
хи, Ка в рай, Ло х ви ця, При лу ки, Пе ре яс лав� Хме ль ни ць кий. Ба га -
та укра ї н сь ка зе м ля на та ла но ви тих лю дей.
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Як за зви чай, хо четь ся до да ти
свою жме нь ку ці ка вин на об го во рен -
ні. І вже зви ч ним ста ло по єд ну ва ти
будь яку те му зі вже ві до мим, або
по в’я за ним із іс то рі єю аль ма� ма тер.

Кі ль ка ро ків то му, роз шу ку ю чи ма -
те рі ал про Ру со вих (ви кла да чів Ко -
ме р цій но го ін сти ту ту 1909 –1915
р.р.), се ред рі д кі с них ви дань на тра -
пи ла на ар хів М.Дра го ма но ва. За ну -
ри лась, зна ю чи, що О. Ру сов був уч -
нем М.Дра го ма но ва, спо ді ва лась
знай ти фо то. Чи ма ло ви чи та ла за хо -
п лю ю чо го, а скі ль ки по ба чи ла сві т -
лин рі з них ро ків! Знай шла О. Ру со ва
на ко ле к ти в но му зні м ку се ред пред -
ста в ни ків Ки їв сь ко го то ва ри с т ва
“Ста ра Гро ма да” – М.Ли се н ка,
М.Дра го ма но ва, М.Ста ри ць ко го, І. -
Не чуя� Ле ви ць ко го та ін ших най кра -
щих пред ста в ни ків ін те лі ге н ції, що
при свя ти ли жит тя спра ві про сві т ни -
ц т ва, щи ро вба ча ю чи в знан нях,
куль ту рі та зро с тан ні на ці о на ль ної
сві до мо с ті шлях по ле г шен ня жит тя
на ро ду... Са ме в цьо му то ва ри с т ві
за зна йо ми лись і по лю би ли ся Оле к -
сандр Ру сов і Со фія Лі н д форс. Ко ли
в 1873 р. у мі сь ко му те а т рі здій с ни ли
по ста но в ку опе ри “Рі з д вя на ніч” (
му зи ка М.Ли се н ка, лі б рет то М.Ста -
ри ць ко го), то пар тію Ва ку ли ви ко ну -
вав О. Ру сов, який мав при єм ний го -
лос і пре кра с ний слух, а се ред ако м -
па ну чих бу ла Со фія, чу до ва пі а ні с т -
ка, що бра ла уро ки у са мо го Ми ко ли
Ві та лі йо ви ча. На озна ку сво єї осо б -
ли вої при хи ль но с ті до ці єї па ри Ми -
ко ла Ли се н ко ве сі ль ним по да ру н ком
на пи сав ком по зи цію “Зо ло ті клю чі”.

Про ще до во лі ті с ні сто су н ки М.Ли -
се н ка і на шо го ко ли ш ньо го сту де н та
О. Не п ри ць ко го� Гра нов сь ко го ді з на -
ла ся з ма те рі а лів, що ме ні над си лає
ди ре к тор Ве ли ко бе ре же ць ко го му -
зею П.І . Го н та рук. Отри ма ла ури в ки
що ден ни ко вих за пи сів, спо га дів про
уча с ни ків “У к ра їн сь ко го клю бу”, ко пії
де яких до ку ме н тів, ори гі на ли яких
збе рі га ють ся у Фо н ді О. Не п ри ць ко -
го� Гра нов сь ко го в Мін не со ті, а в не -
да в ній лист бу ло вкла де но ви рі з ку з
“Го ло са Про сві ти”, де бу ли на дру ко -
ва ні спо ми ни О. Ко ши ця:

“Смерть Ми ко ли Ві та лі йо ви ча
ста ла ся не спо ді ва но. В Те а т рі Са -
дов сь ко го го ту ва ли якусь ви ста ву.
Уве че рі, під час ви ста ви, як грім, ро -
зі йш ла ся чу т ка про на глу смерть
Ли се н ка…В день по хо ро ну я зі сту -
де нт сь ким хо ром сто яв ко ло Во ло -
ди мир сь ко го со бо ру, че ка ю чи ви но -
су ті ла, і ко ли жа ло б ний по хід ру шив
од со бо ру, то ви яви лось, що весь
ве ли че з ний на товп, що йшов по пе -
ред до мо ви ни, скла да в ся з рі з них
хо рів. Спе ре ду сту де нт сь ко го хо ру,
який один мав у сво їм скла ді більш
200 лю дей, ішов хор Ко ме р цій но го
ін сти ту ту (теж бли зь ко 200). Да лі
пе ред ним був якийсь ама тор сь кий
хор, а спе ре ду це р ко в ний… Зза ду
нас був хор ку р си с ток… да лі хор По -
лі те х ні ч но го ін сти ту ту, хор шко ли
Ли се н ка, знов яки хось ама то рів…

Так що усьо го спі ва ло не ме н ше, як
ти ся чі пів то ри лю ду, а мо же й бі ль -
ше… Ме не за ста ви ли ви й ти на в з біч,
на в’я за ти ху с т ку на па ли цю і взя ти
всю цю ма су під свою ору ду… Ко ли
ми про хо ди ли по вз Уні вер си тет, з
ве с ти бю лю нас по ча ли фо то гра фу -
ва ти на фільм в кі не ма то г раф. Хоч
цар сь кі по сі па ки шви д ко звід ті ля
зня ли той кі не ма то г раф, але сту де -
нт сь кий хор по пав на фільм.”

Пе т ро Іва но вич про сив по ці ка ви -
тись, мо ж ли во той до ку ме н та ль ний
фільм є у Ме мо рі а ль но му бу ди н ку� -
му зеї М.Ли се н ка, за ува жу ю чи, що й
нам ці ка во бу ло б по ди ви тись на хор
на шо го Ко ме р цій но го. На жаль, то го
фі ль му в му зеї не ма...

А ще П.Го н та рук при слав  ксе ро -
ко пію “цьві т не во го ви пу с ку 1913 р.
аме ри кан сь ко го ви дан ня “Сво бо -
да”, де вмі ще но стат тю, яка теж має
бу ти ці ка вою для нас. Так це пе в не
са ме та стат тя, яку Оле к сандр Не -
при ць кий� Гра нов сь кий ви дав у Чі ка -
го, щой но до бра в ся ту ди, ко ли по -
ки нув ін сти тут і ба ть кі в щи ну, ря ту ю -
чись від пе ре слі ду вань по лі ці ї.

“М.В.Ли се н ко 
і укра ї н сь ке гро ма дян с т во”

Є лю ди, що сво єю не вто м ною
пра цею на по лі рі д ної куль ту ри, зба -
га чу ю чи її сво ї ми за хо да ми, тво рять
со бі, зо всім не по мі т но для сто рон -
ньо го ока, не ру ко тво р ний па м’я т ник
в се р цях сво го на ро ду. Сво їм чи с -
тим се р цем, щи ри ми від но си на ми
до сво їх лю дей, що ото чу ють їх і на -
віть во ро гів сво їх, во ни гли бо ко ви -
рі зу ють лі те ри сво го іме ні на ві ки ві -
ч ні. Не вго мон ний час іде і за би рає з
со бою люд сь ке жит тя і тих з чи с тим
се р цем в цар с т во тлін но с ті, за ли ша -
ю чи нам тіль ки спо га ди та сла ве т не
ім’я і ді ла, що зо ста вив не бі ж чик по
со бі. Ді ла та ких лю дей не мруть й
не мов би за по віт на хо дять від го мін в
се р цях то го на ро ду, яко му по свя тив
жит тя своє ...

Та ких лю дей в укра ї н сь ко го на ро -
ду ще ма ло, але во ни є. Є та кі ці ка ві
по ста ті, що ко ж ний на род су сі д ній
нам з го р ді с тю при йн яв би в спи с ки
сво їх на ці о на ль них про ві д ни ків� ге -
ро їв і пи ша в ся би ни ми, як до стой -
ни ми си на ми сво єї на ці ї. А наш на -
род ма ло знає сво їх ви да т них лю -
дей, а ко ли і знає, то та ку об маль,
що да ль ше іме ні і прі зви ща не до -
ста єть ся мі с ця в йо го па м’я ті. Крім
Т.Ше в че н ка, сла в но го ко б за ря на -
шо го, що сво єю по езі єю став в ря ди
най бі ль ших і най кра щих по етів сло -
в’ян сь ких, ми чо мусь бо ї мо ся ви мо -
ви ти та кі ве ли ч ні іме на по ста тей, як
М.Дра го ма нів, Ів . Ф ра н ко або бла -
жен ної па м’я ті по кій но го Ми ко ли Ві -
та лі йо ви ча Ли се н ка. 

Я вла с не й хо чу спи ни ти ся на по -
ста ті сла в но го му зи ки, що по ка зав
ці ло му сві то ві кра су укра ї н сь кої пі с ні.
Убрав її в в ша ти сво го се р ця і скро -
пив ча рі в ним ба гат с т вом сво єї ду ші.
Ко ли Т.Гр.Ше в че н ко в по езії здо був

со бі на зву ве ли ко го ко б за ря, то
М.В.Ли се н ко сво ї ми пі с ня ми, що лу -
на ють по ши ро ко му про с то рі Укра ї -
ни, та кож за слу го вує на ту по че с ну
на зву. Хто, як не він, так пи ль но та
ста ран но зби рав з уст на род них ко ж -
ну ме ло дію, ко ж ний звук, ха ра к те р -
ний укра ї н сь ко му на ро до ві, і за пи су -
вав ка рі ї ру вав в свїх чу де с них му зи ч -
них тво рах?! Йо го все жит тя бу ло на -
че ви т ка но із зву ків, він ни ми тіль ки
жив, за хо п лю ва в ся так гли бин но, що
тру д но со бі уяви ти, не ди в ля чись на
ста ре чі ро ки. Хто знав цю лю ди ну,
той ні ко ли не за бу де йо го по ста ті, тих
га р них по вних ла гі д но го по гля ду
очей йо го і ти хої за ду ше в ної йо го мо -
ви. Де він з’яв ля в ся се ред гу р ту лю -
дей, там зав жди був осе ре д ком ува -
ги, а осо б ли во го р ну ла ся  до ньо го
мо лодь. Мав чу ле се р це і без дон не
дже ре ло по рад, ко т ри ми не  раз під -
три му вав роз ча ро ва не мо ло де жит -
тя. Він до ста ро сті літ збе ріг мо ло де -
чість сво го се р ця і се ред мо ло ді ко -
ри с ту ва в ся ве ли кою лю бо в’ю. Ки їв -
сь ке гро ма дян с т во бу ло ща с ли ве,
ча с то зди ба ю чись з та кою лю ди ною,
хоч за жит тя не ро зу мі ло гли бо ко
зна чен ня її і ни ні по сме р ті гли бо ко
від чу ло ве ли ку не за мі ни му утра ту.

М.В.Ли се н ко в жит ті укра ї н сь ко го
гро ма дян с т ва у Ки є ві брав най бли ж -
чу участь. Крім то го, що був весь час
го ло вою “У к ра їн сь ко го клу бу” і прой -
ма в ся йо го ді я ль ні с тю так чу т ли во,
що най менша спра ва не ми на ла йо го
ува ги. Най більш він дбав що би по -
зна йо ми ти чле нів клу бу, а та кож і го -
с тей йо го з му зи кою ве ли ких сві то -
вих ком по зи то рів. Для то го йо го за -
хо да ми ула ш то ву ва ли ся так зва ні ве -
чо ри “ка ме р ної му зи ки”. Це бу ли
най ці ка ві ші ве чі р ки і при тя га ли ве ли -
ку си лу лю дей не тіль ки укра ї н ців, але
й чу жи н ців, що ці ка в лять ся і лю б лять
му зи ку. Тут ду же пи ль но і до те п но
все об ду ма но сла в ним кер ма ни чем
“ка ме р них ве чо рів”, і за га ль ний дух
тих ве чо рів єд нав всіх при су т ніх в од -
ну ці ль ну ро ди ну бі ля її го ло ви, а ху -
до ж нє ви ко нан ня му зи ч них но ме рів
за ли ша ло ве ли ке вра жен ня у при су т -
ніх. Він сам ке ру вав ти ми ве чо ра ми і
бо я в ся до ру чи ти ко му� не будь ін шо -
му цю ро бо ту, що би не зі псу ва ти за -
га ль но го вра жен ня та на строю, і ве -
чо ри вда ва ли ся дій с но чу де с ни ми.
Йо го без сум ні ву мо ж на на зва ти ду -
шею тих ве чо рів.

Ви зна ю чи ве ли ке зна чен ня за му -
зи ч ним ви хо ван ням, він остан ній час
за хо пи в ся мо ло дою спра вою й ще
взяв на се бе гу р ток мо ло ді – ула ш -
то ван ням “ху до ж ньо� ет но г ра фі ч них
ве чі рок”. Тре ба бу ло ба чи ти, як за -
взя то бра в ся він до уча с ті тих “ху до -
ж ньо� ет но г ра фі ч них ве чі рок”, що би
зро зу мі ти га р ну йо го ду шу. Він не
раз ка зав: “Ті ль ки му зи ка і ми с те ц т -
во ви хо вує лю ди ну”. Це ме ні не раз
до во ди лось чу ти з йо го уст.

Уді ля ю чи ба га то ча су жит тю “У к ра -
їн сь ко го клу бу”, він не пе ре ста вав
пра цю ва ти над сво ї ми му зи ч ни ми

тво ра ми, і остан ній йо го твір
“Nocturno” – єсть дій с но ле бе ди ною
пі с не ю. Ще за жит тя він мрі яв по чу ти
йо го в за лі “Укр. Клу бу”. Та не вбла -
ган на смерть не здій с ни ла йо го мрі ю.

Смерть взя ла своє, і він ві ді йшов
від нас ти хо, спо кій но, як і про жив
свій вік в по вся к ча с ній пра ці для рі д -
но го краю, зба га чу ю чи йо го куль ту -
ру. Яки ми сло ва ми мо ж на ви сло ви -
ти ве ли ку втра ту? Яки ми сльо за ми
опла ка ти її?.. Не ма то го, хто так чу ло
ви спі ву вав го ре і ли ху до лю сво го
на ро ду, йо го ра до с ті й пе ча лі... Про -
лу на ли лиш по хо рон н ні спі ви над
йо го тру ною із ти сяч гру дей лю ду,
що при шли во с тан нє при ві та ти сво -
го сла в но го ко б за ря. Той хор був
над зви чай но ве ли кий і свя то ч но то -
р же с т вен ний. Та ко го по хо ро ну не
па м’я тає Ки їв. Зі бра лось по над 50
ти сяч лю ду над тру ною йо го. У всіх
од на ве ли ка пе чаль оре чо ло, у всіх
од на не ми ну ща ду м ка: не ма
М.В.Ли се н ка... Тіль ки то ді укра ї н сь -
ке гро ма дян с т во по чу ло і над то гли -
бо ко по чу ло не за мін ну втра ту. 

Не обі йш ло ся без при кро с тей. Та -
кі ви па д ки хі ба мо жуть бу ти тіль ки в
Рос сії, в тім краю ве ли ких мо ж ли во с -
тей. Гро ма дян с т во хо ті ло вша ну ва ти
на по хо ро нах йо го му зи кою, як то
зав жди ро бить ся в лю дей. Хо ті лось
ві ді гра ти “Марш До ро ше н ка” йо го
ком по зи ції – та по лі ція не до зво ли ла.
То ді марш та ки ві ді гра ли тіль ки в по -
ме ш кан ні укра ї н сь ко го те а т ру при
від чи не них ві к нах. Але на тім спра ві
не кі нець – по лі ція при тя г ну ла до від -
по ві да ль но с ті ан ре п ре не ра тру пи за
вчи нок. Че рез де який час в но во му
клу бі “Ро ди на” свя т ку ва ли ве чір па -
м’я ті М.В.Ли се н ка, а ро сій сь ким чо -
р но со те н цям так це бу ло не до впо -
до би, що під час ви ко нан ня спі ву
тво рів Ли се н ка з ву ли ці чо р но со тен -
ні ху лі га ни по ча ли ки да ти у ві к на пля -
ш ка ми з аг ра ме н том. По об ли ва в ши
сті ни і ви би в ши ві к на, во ни на ць ку -
ва ли на по ді б ні шко ди в укра ї н сь ких

ми с те ць ких кра м ни цях. Та кі фа к ти
ма лю ють жит тя на ших лю дей в Укра -
ї ні під ро сій сь кою ко р ми ли це ю. На -
віть не мо ж на ти хо �ми р но вша ну ва -
ти па м’ять до ро гої ба га тьом лю ди -
ни. Де глу му ють на віть над ме р т вим.

За слу ги М.В.Ли се н ка пе ред укра -
ї н сь ким гро ма дян с т вом та кі ве ли кі,
що йо го ім’я  має ви рі за тись в скри -
жа лях ко ж но го укра ї н сь ко го се р ця і
па м’я ті йо го, не зги ну ти во ві ки, а
сла ва йо го ро зі йтись між мі ль йо на -
ми на шо го на ро ду. Ми мо же мо го р -
ди ти ся та ки ми сла в ни ми іме на ми,
що сво їм жит тям і пра цею во ни по -
ка за ли се бе до стой ни ми си на ми
сво го на ро ду. А ми по ви нні по ка за ти
се бе до стой ни ми на ща д ка ми і ша -
ну вать їх па м’ять. 

Во ни зба га ти ли на шу куль ту ру.
Та ким був і М.В.Ли се н ко.

Ол . Не п ри ць кий� Гра нов сь кий

З ін шо го ли с та, на ді сла но го ре да -
к то ром ча со пи су “У к ра їн сь ка Ха та” з
Ки є ва до Аме ри ки О. Не п ри ць ко му� -
Гра нов сь ко му, – мо ж на до ві да тись,
що цю стат тю пе ре дру ку ва ли й ви ві -
си ли у ве с ти бю лі Ко ме р цій но го ін -
сти ту ту (під пи са в ши псе в до ні мом
Ав ра тин сь кий). На ве ду ури вок з ли -
с та Па в ла Ба га ць ко го: 

“Пи та єш про вра жен ня од тво єї
стат ті. Чув де що. Пе р ше всьо го всі
роз га да ли твій псе в до нім за вдя ки
вір шо ві “В Ав ра тин сь ких го рах”..
По тім в Ко мерц. Ін сти ту ті, ко т рий
дав ве ли кий від со ток в Клу бі, ці ла
стат тя по під кре с лю ва на з по мі т ка -
ми: “бра во!, пра в да!,  ло в ко! Так йо -
го! І т.п. ” Стат тя по до ба лась, бо б’є
не в бров, а про с то в глаз...”

Не ве ли ч кі шкі ци з іс то рії аль ма� -
ма тер зав жди хви лю ють і на ди ха ють
на но ві роз ві д ки.

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

“До ро га ми до пре кра с но го”.

БУ ТИ ДО СТОЙ НИ МИ НА ЩА Д КА МИ
І ВША НО ВУ ВА ТИ ПА М’ЯТЬ

Історичні розвідки
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Ще й до сі в іс то рії ви щої осві ти в
Укра ї ні за га лом за ли ша єть ся своє -
рі д на terra incognita – іс то рія ева ку а -
ції ни з ки на вча ль них за кла дів Укра ї -
ни в ро ки Пер шої сві то вої вій ни.
З�по між них і наш уні вер си тет, який
во се ни 1915 р. був ева ку йо ва ний до
Са ра то ва і ли ше за рік по ве р ну в ся в
Ки їв. На ща с тя, да на те ма має дже -
ре ль ну ба зу (стат тя за сно ва на на
чи с лен них ар хі в них ма те рі а лах з
Дер жа в но го ар хі ву м. Ки є ва), яку
мною бу ло впе р ше опра цьо ва но та
за лу че но до на у ко во го обі гу під час
не що да в ньої між на ро д ної кон фе ре -
н ції, при свя че ної 140�річ чю із дня
на ро джен ня М.В. До в нар� За поль сь -
ко го.

Да на те ма є до сить ці ка вою і в си -
лу сво єї но ви з ни, і в си лу то го, що
до зво ляє крізь до лю на шо го ву зу
по ка за ти іс то рію ці лої Укра ї ни. По -
ча ток XX ст. озна ме ну ва в ся гло ба -
ль ни ми змі на ми, що ма ли ка р ди на -
ль ні на с лід ки не ли ше для Укра ї ни.
Пе р ша сві то ва вій на, що роз по ча -
лась влі т ку 1914 р. і в яку од ні єю з
пе р ших бу ла втя г ну та й Ро сій сь ка
ім пе рія, обу мо ви ла при сто су ван ня
до умов во єн но го ча су та за ле ж ність
від хо ду бо йо вих дій на фро н тах
Пер шої сві то вої всіх сфер жит тя в
ім пе рії і в пе р шу чер гу – в тих її ре гі -
о нах, які без по се ре д ньо при ми ка ли
до те а т ру бо йо вих дій. До остан ніх
на ле жа ла й Під ро сій сь ка Укра ї на.
Бо йо ва ка м па нія 1914 р., як ві до мо,
за ве р ши лась від но с но вда ло для ім -
пе рії Ро ма но вих. То му в Ки є ві до
1915 р. збе рі га в ся від но с ний спо кій.

Ки їв сь кий ко ме р цій ний ін сти тут
пі ді йшов до вій ни як щой но ство ре -
ний (у 1914 р. ви по в ни лось 8 ро ків
від дня йо го за сну ван ня) ви щий на -
вча ль ний за клад еко но мі ч но го про -
фі лю. На вча ль ний про цес та на у ко -
ва ро бо та в Ін сти ту ті тіль ки на бра ли
обе р тів: в ньо му бу ло зо се ре дже но
ви зна ч ні на у ко во� ви к ла да ць кі ка д ри
(ди ре к то ром Ін сти ту ту від мо ме н ту
йо го за сну ван ня і до 1917 р. був
М.В. До в нар� За поль сь кий), на вча -
лось по над 4 тис. сту де н тів. Для бі -
ль шо го зв’я з ку осві т ньо го про це су
зі сфе рою прак ти ч но го за сто су ван -
ня на бу тих знань бу ло ство ре но по -
ту ж ну си с те му ка бі не тів (ста ти с ти ч -
ний, гео ло гі ч ний, за лі з ни ч но го
транс по р ту, фі зи ч ний, хі мі ч ний, гі гі -
є ни, мі не ра ло гі ч ний), ла бо ра то рій
(тех ні ч ної та ана лі ти ч ної хі мії), му зей
то ва ро знав с т ва, бі б лі о те ку. На ве с ні
1914 р. за вдя ки при дбан ню но вої
зе ме ль ної ді ля н ки бу ло роз ши ре но
при мі щен ня ін сти ту ту.

Зви чай но, що вій на по ча ла вно си -
ти ко ре к ти ви у ді я ль ність ву зів Укра -
ї ни з са мо го сво го по ча т ку. Зни к ла
мо ж ли вість за ко р дон них від ря -
джень та ускла д ни лось пе ре мі щен -

ня в ме жах са мої
Ро сій сь кої ім пе рі ї.
Чи ма ло сту де н тів
Ки їв сь ко го ко ме р -
цій но го ін сти ту ту
бу ло при зва но на
вій сь ко ву слу ж бу.
П о  г і  р  ш у  в а  л а с ь
еко но мі ч на си ту а -
ція, що обу мо ви ло
по ни жен ня жит тє -
во го рі в ня як сту де -
н тів, так і ви кла да -
чів, рі в но як і зме н -
шен ня мо ж ли во с -
тей для змі ц нен ня
ма те рі а ль но� те х ні -
ч ної ба зи ву зу. У
1914 р. бу ло ви да -
но збі р ник за ко нів
во єн но го ча су,

який ви зна чав по ря док ор га ні за ції
на вча ль но го про це су, зо к ре ма до -
зво ляв за йма ти при мі щен ня на вча -
ль них уста нов під по тре би ді ю чої ар -
мії (вла ш то ву ва ти го с пі та лі, скла ди,
роз ква р ти ро ву ва ти вій сь ка то що).
Тре тім роз ді лом цьо го збі р ни ка за -
ко нів на ка зу ва лось при зу пи ни ти
при йом до ви щих на ча ль них за кла -
дів «ге р ма н с ких, ав с т рий с ких и ве н -
ге р с ких по ддан ных в уче б ные за ве -
де ния всех на и ме но ва ний», а не -
вдо в зі бу ло на ка за но зві ль ни ти сту -
де н тів, що бу ли під да ни ми во ю ю чих
з Ро сі єю кра їн. Це роз по ря джен ня
та кож ма ло не га ти в ні на с лід ки для
ву зів Ки є ва, оскі ль ки в них на вча в ся
пе в ний від со ток осіб, що на ле жа ли
до ці єї ка те го рі ї. По ряд із цим, ді ти з
сі мей осіб, що пе ре бу ва ли у ді ю чій
ар мії, зві ль ня лись від пла ти за на -
вчан ня. Це рі шен ня ке рі в ни ц т во Ки -
їв сь ко го ко ме р цій но го ін сти ту ту не
ли ше під три му ва ло, але й роз ви ну -
ло: в за сі дан ні Пра в лін ня Ін сти ту ту
13 ли с то па да 1914 р. бу ло ви рі ше но
«Пла ты со слу ша те лей, на хо дя щи х -
ся в ар мии, – не взы с ки вать, счи тать
их на том се ме с т ре с ка ко го они
ушли». Зго дом при Ін сти ту ті бу ли
ство ре ні спе ці а ль ні при ско ре ні «Ку -
р сы для уве ч ных во и нов». Тоб то і в
цьо му ке рі в ни ц т во Ін сти ту ту в осо бі
М.В. До в нар� За поль сь ко го на ма га -
лось ма к си ма ль но за без пе чи ти ін -
те ре си сту де нт с т ва.

Бо йо ві дії вне с ли ко ре к ти ви перш
за все у жит тя тих сту де н тів Ки їв сь -
ко го ко ме р цій но го ін сти ту ту, що на
мо мент по ча т ку вій ни пе ре бу ва ли у
за ко р дон них від ря джен нях. На віть ті
сту де н ти, що за ли ша лись в ме жах
Ро сій сь кої ім пе рії, не змо г ли вча с но
при сту пи ти до за нять во се ни 1914
р.: або в си лу не мо ж ли во с ті ді с та -
тись до Ки є ва, або ж вна слі док при -
зо ву до ар мі ї.

Та по при всі не га ра з ди на вча ль -
ний про цес у Ки їв сь ко му ко ме р цій -

но му ін сти ту ті з по ча т ком Пер шої
сві то вої вій ни не при пи ни в ся, а кі ль -
кість абі ту рі є н тів на віть зро с ла. Три -
ва ло скла дан ня ви пу с к них та пе ре -
ві д них ек за ме нів. На ве с ні 1915 р.
ке рі в ни ц т во Ін сти ту ту до мо г лось від
управ ля ю чо го Мі ні с тер с т вом то р гі в -
лі та про ми с ло во с ті (яко му під по -
ряд ко ву ва лись на вча ль ні за кла ди
ко ме р цій но го про фі лю) кн. Ша хов -
сь ко го за твер джен ня зна ку ви пу с к -
ни ка Ки їв сь ко го ко ме р цій но го ін сти -
ту ту. Три ва ло ви дан ня на у ко во� ін -
фо р ма цій но го збі р ни ка «И з ве с тий
Ки е в с ко го ко м ме р че с ко го ин с ти ту -
та».

Од нак у 1915 р. си ту а ція на фро н -
ті, що про хо див че рез за хід но ук ра -
їн сь кі зе м лі, змі ни лась не на ко ристь
Ро сі ї. Ні ме ць кі та ав с т ро� угор сь кі
вій сь ка на ве с ні 1915 р. змо г ли пе -

ре йти тут в контр -
на ступ, який три -
вав до осе ні 1915
р. і обу мо вив зна -
ч не про су ван ня
во ро жих ар мій
углиб те ри то рії
Ро сій сь кої ім пе рі -
ї. Ці по дії, по си ле -
ні по ча т ком еко -
но мі ч ної кри зи та
з а  г о  с  т  р е н  н я м
вну т рі ш ньо по лі -
ти ч ної си ту а ції,
обу мо ви ли за га -
ль ний пси хоз та
іс те рію на вко ло
во ро жо го про су -
ван ня. Окре мі
уря до в ці та ча с -

ти на на се лен ня вва жа ли, що во рог
мо же дій ти ма ло не до Ки є ва, як що
не да лі. Зви чай но, що ста ном на
1915 р. та кий роз ви ток по дій був
ма ло ймо ві р ний, що і під тве р ди лось
жит тям. Про те на при кі н ці лі та 1915
р., пе ре стра хо ву ю чись, ро сій сь кий
уряд при йн яв рі шен ня про ева ку а -
цію ці лої ни з ки об’ єк тів, роз та шо ва -
них на Пра во бе ре ж ній Укра ї ні на
схід від Дніп ра. То р к ну лось да не рі -
шен ня й ви щих на вча ль них за кла дів
Ки є ва.

21 сер п ня в Ки їв сь кий ко ме р цій -
ний ін сти тут на дій ш ла та є м на ін -
стру к ція Го ло вно го на ча ль ни ка по -
ста чан ня ар мій Пі в ден но �За хі д но го
фро н ту що до по ряд ку ева ку а ці ї.
Окре мою ди ре к ти вою бу ло ви рі ше -
но, що для ева ку а ції слід оби ра ти мі -
с та роз та шо ва ні не менш ніж за 300
верст на схід від Дніп ра. А 22 сер п ня
в при мі щен ні мі сь кої ду ми від бу лась
спе ці а ль на на ра да ке рі в ни ків ви щих

на вча ль них за кла дів Ки є ва, при свя -
че на пи тан ню їх не гай ної ева ку а ції,
на чо му на по ля га ла вій сь ко ва вла -
да. На ньо му був при су т ній і До в -
нар� За поль сь кий. По ве р ну в шись до
сво го ву зу він цьо го ж дня скли кав
ек с т ре не за сі дан ня На вча ль но го ко -
мі те ту Ки їв сь ко го ко ме р цій но го ін -
сти ту ту, на яко му до по вів, що ки їв -
сь кий гу бе р на тор за про по ну вав
про ве с ти ева ку а цію Ін сти ту ту (при
цьо му мі с це ева ку а ції мав об ра ти
сам Ін сти тут). Бу ло ви рі ше но, що
най більш оп ти ма ль ним є те мі с це,
ку ди бу дуть ева ку йо ва ні Уні вер си -
тет Св. Во ло ди ми ра та По лі те х ні ч -
ний ін сти тут, що бу ло ці л ком зро зу -
мі ло (чи ма ло ви кла да чів Ки їв сь ко го
ко ме р цій но го ін сти ту ту пра цю ва ли
та кож і в за зна че них ву зах). При чо -
му, «так как на и бо лее ве ро я т ным
пун к том в этом слу чае яв ля е т ся г.
Са ра тов, то ко ман ди ро вать ту да не -
ме д лен но проф. П.Д. Сі лі на и ас си с -
те н та Ф.Ф. Бо б ро ва» з по в но ва жен -
ням під шу ка ти мі с це для роз мі щен -
ня Ін сти ту ту. Як слі дує з ма те рі а лів
ці єї ж ек с т ре ної на ра ди, ева ку а ція
бу ла не об хід на і в си лу то го, що при -
мі щен ня Ін сти ту ту з 22 че р в ня 1915
р. бу ли за йня ті ад мі ні с т ра ці єю га ли -
ць ко го ге не рал� гу бе р на то ра і то му
Ін сти тут не міг роз по ча ти за нят тя у
Ки є ві. В зв’я з ку із цим До в нар� За -
поль сь ко му та Бу б но ву бу ло за про -
по но ва но про ве с ти пе ре го во ри з
ре к то ром Уні вер си те ту Св. Во ло ди -
ми ра що до спі ль ної ева ку а ції, а та -
кож кло по та тись пе ред Мі ні с тер с т -
вом то р гі в лі та про ми с ло во с ті аби
май но Ін сти ту ту бу ло ева ку йо ва не

за ра ху нок дер жа ви.
Та кож бу ло ви рі ше но
ство ри ти ева ку а цій ну
ко мі сію під го ло ву ван -
ням Де ло не.

23 сер п ня До в нар� -
За поль сь кий зве р ну в -
ся до го ло ви Са ра тов -
сь ко го бі р жо во го ко мі -
те ту з по від ом лен ням,
що Ін сти тут над си лає
до Са ра то ва сво їх
пред ста в ни ків (М.Д.
Сі лі на та Ф.Ф. Бо б ро -
ва) для під шу кан ня в
мі с ті при мі щень для
роз мі щен ня Ін сти ту ту і
про сить по спри я ти їм у
цій спра ві. А вже 28
сер п ня від Бо б ро ва з
Са ра то ва до Ки є ва на -
дій ш ла те ле гра ма, в
якій він ін фо р му вав
про знай ден ня при мі -
щен ня для роз мі щен ня
там Ін сти ту ту та по зи -

ти в не ви рі шен ня ква р ти р но го пи -
тан ня. За зна чу, що по ряд із Са ра то -
вом об го во рю ва лись й ін ші мі с ця
ева ку а ції, але са ме Са ра тов ви яви в -
ся най більш при да т ним для ева ку а -

ці ї.
Прак ти ч но весь ви кла да ць кий

штат по го ди в ся на ева ку а цію (цьо му
спри я ло і те, що бі ль шість су мі с ни -
ків пра цю ва ли в Уні вер си те ті Св. Во -
ло ди ми ра, який та кож ева ку ю ва в -
ся). Бу ло скла де но спи сок всіх, хто
ба жав ви ї ха ти ра зом з Ін сти ту том
(до ньо го бу ло вне се но та кож і чле -
нів сі мей, при слу гу, а в окре мих ви -
па д ках – на віть ба ть ків). Спи сок ева -
ку йо ва них спів ро бі т ни ків Ін сти ту ту
очо лю вав йо го ди ре к тор М.В. До в -
нар� За поль сь кий (ева ку ю ва в ся ра -
зом з дво ма сво ї ми си на ми). Да лі
йшли про фе со ри П.Р. Сльо з кін, С.А.
Єгі а за ров, В.І. Си най сь кий, М.М.
Бу б нов, І.В. Єго ров, К.А. Кра сус сь -
кий, М.Б. Де ло не, Л.М. Яс но поль сь -
кий та ін. Ли ше де кі ль ка осіб (та й то
з до по мі ж но го пе р со на лу) зна чать -
ся як та кі, що за ли ши лись або бу ли
за ли ше ні для на гля ду за май ном Ін -
сти ту ту у Ки є ві.

Скла д ні шою бу ла спра ва з ева ку -
а ці єю сту де н тів. Ін сти тут не міг вла -
с ним ко ш том за без пе чи ти пе ре ве -
зен ня всіх їх до Са ра то ва. По при це
До в нар� За поль сь кий осо би с то зро -
бив все мо ж ли ве аби ма к си ма ль но
зде ше ви ти та спро с ти ти пе ре їзд
сту де н тів до Са ра то ва. По �пе р ше,
До в нар� За поль сь ко му вда лось до -
мо г тись ви ді лен ня ва го нів для ева -
ку а ції до Са ра то ва 1 тис. сту де н тів.
По �дру ге, ви ко ри с то ву ю чи зв’я з ки у
вла д них ко лах, він до мі г ся отри ман -
ня для сту де н тів пра ва піль го во го
про їз ду. То му на при кі н ці сер п ня в
Ін сти ту ті бу ло ви ві ше но ого ло шен ня
про те, що «Ди ре к тор Ки е в с ко го ко -
м ме р че с ко го ин с ти ту та до во дит до
све де ния гг. сту де н тов, что вы да ча
удо сто ве ре ний на гру п по вые от ъ е з -
ды во з мо ж на до 3 се н тя б ря». Зви -
чай но, до Са ра то ва пе ре їха ли не всі
сту де н ти (ча с ти на бу ла при зва на до
ар мії, де які пе ре ве лись до ін ших ву -
зів). Про те бі ль шість сту де н тів (осо -
б ли во ста р ших ку р сів) ви рі ши ли
про до в жи ти на вчан ня в Ін сти ту ті,
на віть і в ін шо му мі с ті.

Офі цій ною ж да тою за га ль ної ева -
ку а ції Ін сти ту ту ста ло 10 ве ре с ня (з
цьо го дня він при пи нив ро бо ту у Ки -
є ві аж до від но в лен ня тут на вча ль -
но го про це су з осе ні 1916 р.). Про -
цес ева ку а ції при ско рю ва ли все но -
ві й но ві роз по ря джен ня вій сь ко во го
ко ман ду ван ня, про ди к то ва ні си ту а -
ці єю на фро н тах. Так, 14 ве ре с ня
1915 р. До в нар� За поль сь кий отри -
мав ли с та від на ча ль ни ка Ки їв сь ко го
вій сь ко во го окру гу, в яко му ви ма га -
лось «те перь же эва ку и ро вать иму -
ще с т во, ли ч ный со с тав и ка н це ля -
рию вве рен но го Вам Ко м ме р че с ко -

го ин с ти ту та».
20 ве ре с ня при
Управ лін ні Ки їв -
сь ко го уч бо во го
окру гу від бу лась
осо б ли ва на ра -
да ке рі в ни ків на -
вча ль них за кла -
дів м. Ки є ва з
пи тань ева ку а ці ї.
На ній пи тан ня
про ева ку а цію
Ки їв сь ко го ко -
ме р цій но го ін -
сти ту ту бу ло ви -
рі ше но ос та то ч -
но. А 25 ве ре с ня
1915 р. на ча ль -
ник Ки їв сь ко го
в і й  с ь  к о  в о  г о
окру гу на ді слав
до Ки їв сь ко го

ко ме р цій но го ін сти ту ту на каз за №
67131 про ос та то ч ну ева ку а цію ву зу
з Ки є ва. Як слі дує з до ку ме н тів, осо -
бо вий склад та сту де н ти ви ї ха ли до
Са ра то ва 3 жо в т ня 1915 р.
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Ще пе ред цим по ча лась ева ку а -
ція май на Ін сти ту ту, аби за без пе -
чи ти но р ма ль не йо го фу н к ці о ну -
ван ня на но во му мі с ці. З ме тою
еко но мії ко ш тів бу ло ви рі ше но, що
май но бу де спла в ле но ба р жею до
Ка те ри но с ла ва, а вже звід ти по тя -
гом до Са ра то ва. 29 сер п ня ке рі в -
ни ц т во Ки їв сь ко го ко ме р цій но го ін -
сти ту ту отри ма ло ін фо р ма цію від
ке ру ю чо го пе ре су ван ням військ
Ки їв сь ко го ра йо ну про по ча ток ва н -
та жен ня май на Ін сти ту ту на ба р жу,
а 3 ве ре с ня – про за ве р шен ня за -
ва н та жен ня. 8 ве ре с ня бу ло ви рі -
ше но ева ку ю ва ти та кож і ме б лі,
оскі ль ки оре н до ва не у Са ра то ві
при мі щен ня бу ло не вме б льо ва не.
На ос но ві до ку ме н тів та кож вста но -
в ле но, що у Ка те ри но с ла ві май но
Ін сти ту ту бу ло пе ре ва н та же но на
по тяг і від пра в ле но до Са ра то ва 28
ве ре с ня. Про те ви ве зен ня май на
три ва ло й на да лі. Зо к ре ма, збе рі г -
ся опис май на Ін сти ту ту, від пра в -
ле но го до Са ра то ва 3 ли с то па да
1915 р., в яко му зна чать ся рі з ні ша -
фи, ета же р ки, ла ви. На йо го під ста -
ві мо ж на стве р джу ва ти, що це бу ло
остан нє (з ева ку йо ва но го до Са ра -
то ва) май но Ін сти ту ту.

За га лом, по при чи с лен ні скла д -
но щі, ста ран ня ми ке рі в ни ц т ва ву зу
в осо бі До в нар� За поль сь ко го бу ло
за без пе че но транс по р ту ван ня до
Са ра то ва най більш не об хід но го на -
вча ль но го уста т ку ван ня, лі те ра ту ри
і на віть ме б лів, що по спри я ло
швид ко му на ла го джен ню на вча ль -
но го про це су на но во му мі с ці. Так,
май же од ра зу ж пі с ля роз мі щен ня у
Са ра то ві, від но ви в ся на вча ль ний
про цес. В ого ло шен ні, ви ві ше но му
в Ін сти ту ті пе ред ос та то ч ною ева ку -
а ці єю, сту де н тів ін фо р му ва ли, що
ку р со ві ек за ме ни по чнуть ся з 1 жо -
в т ня 1915 р. вже в Са ра то ві, а з 10
жо в т ня там же роз по ч неть ся і чи -
тан ня ле к цій.

Сту де н ти (по при тра ди цій не уяв -
лен ня про цей пе рі од як час ак ти ві -
за ції сту де нт сь ких ру хів) ста ран но
ста ви лись до на вчан ня. Так, за сві д -
чен ням до ку ме н тів, з 210 осіб, що

ма ли скла да ти ви пу с к ні іс пи ти по
еко но мі ч но му від ді лен ню, всі іс пи ти
ус пі ш но скла ли 159 осіб. До то го ж,
як сві д чить звіт ек за ме на цій ної ко мі -
сії, умо ви во єн но го ча су не га ти в но
по зна чи лись на ус пі ш но с ті від но с но
не ве ли кої гру пи сту де н тів, а ча сти на
сту де н тів на впа ки – кра ще під го ту -
ва лись до ек за ме нів «в ви ду се рь е з -
но с ти мо ме н та». Три ва ла й на у ко -
во� ви да в ни ча ді я ль ність ви кла да чів
Ін сти ту ту.

В ева ку а ції Ін сти тут від свя т ку вав і
пе р ше де ся ти літ тя сво єї ді я ль но с ті.
На по ча т ку 1916 р. по чав ро бо ту
юві лей ний ко мі тет, який ро зі слав ін -
фо р ма цій ні ли с ти до всіх ви кла да чів
Ін сти ту ту, рі в но як і до йо го ви пу с к -
ни ків аби ті на да ли ін фо р ма цію що -
до сво єї ді я ль но с ті. Ці ка во, що роз -
діл 5�ий під го то ва но го до юві лею
збі р ни ка спе ці а ль но окре с лю вав
жит тя ву зу за то го ча с них умов, ма ю -
чи на сту п ні ру б ри ки: «Вой на и ин с -
ти тут», «Ла за ре ты и дру гие ор га ни -
за ци и», «О т но ше ние сту де н тов к
вой не». Ве ли ка роль в ор га ні за ції ці -
єї спра ви на ле жа ла ба ть ку� за с но в -
ни ку Ки їв сь ко го ко ме р цій но го ін сти -
ту ту М.В. До в нар� За поль сь ко му.
Він, зо к ре ма, осо би с то за про по ну -
вав схе му ан кет роз си л ки та про гра -
му юві лей них ви дань, а та кож осо -
би с то зве р ну в ся з ли с том до ви пу с -
к ни ків Ін сти ту ту, що пе ре бу ва ли у
скла ді ді ю чих ар мій. Ці ка во, що у
цьо му ли с ті він іме нує Пе р шу сві то -
ву вій ну «на с то я щей ве ли кой оте че -
с т вен ной вой ной».

По при ма те рі а ль ну скру ту, ке рі в -
ни ц т во ву зу спро мо г лось не ли ше
на до та ції сту де н там, але й на ви -
пла ту пре мій осо бо во му скла ду Ін -
сти ту ту до Рі з д ва. Про те ко м фо р т но
вла ш ту ва тись на но во му мі с ці не
вда лось: і в си лу від су т но с ті у Са ра -
то ві до ста т ньої кі ль ко с ті на ле ж них
при мі щень та ін. умов, і в си лу пе ре -
по в нен ня мі с та ева ку йо ва ни ми, що,
в свою чер гу, обу мо ви ло ріст цін та
ак ти ві за цію кри мі на ль них еле ме н -
тів. На при клад, сту дент Д.Ф. Рос -
тов сь кий був ви му ше ний про ха ти
ке рі в ни ц т во ву зу про від стро ч ку в

скла дан ні ви пу с к них іс пи тів, оскі ль -
ки під час пе ре їз ду до Са ра то ва у
ньо го «был укра ден че мо дан с кни -
га ми, за ме т ка ми и не об хо ди мым
ма те ри а лом, ну ж ным ему для эк за -
ме нов». Ва р то за зна чи ти, що кі ль -
кість сту де н тів Ки їв сь ко го ко ме р цій -
но го ін сти ту ту, вна слі док йо го ева -
ку а ції до Са ра то ва ско ро ти лась (з
3977 осіб во се ни 1915 р. до 2130
ста ном на ве ре сень 1916 р.).

Оці н ка пер шо го на вча ль но го ро -
ку, про ве де но го в ева ку а ції у Са ра -
то ві, як най кра ще ві до бра же на у
спо га дах ре к то ра Ки їв сь ко го уні -
вер си те ту Ци то ви ча, на дру ко ва них
30 бе ре з ня 1916 р. в од ній із ки їв сь -
ких га зет. Ав тор опи сує цей пе рі од
як вкрай жа х ли вий. Він ска р жи в ся
на брак при мі щень, не ста чу на вча -
ль ної лі те ра ту ри та за га ль ну до ро ж -
не чу, вна слі док чо го чи ма ло сту де -
н тів не змо г ли пе ре їха ти до Са ра то -
ва. Свої мі р ку ван ня Ци то вич за кін -
чу вав ду м кою про те, що у ви па д ку
про до в жен ня ро бо ти Уні вер си те ту
в Са ра то ві він ос та то ч но втра тить
сту де н тів, ви кла да ць кі ка д ри та
при пи нить іс ну ван ня як по в но цін -
ний вуз. То му «… един с т вен ное, что
нам ос та е т ся, ис хо да тай с т во вать
во з в ра ще ние в Ки ев». Все це по -
вною мі рою сто су ва лось і Ки їв сь ко -
го ко ме р цій но го ін сти ту ту. То му й
не ди в но, що і ке рі в ни ц т во остан -
ньо го, так са мо як і йо го ви кла да чі
та сту де н ти пра г ну ли по ве р ну тись
до Ки є ва. Остан нє ста ло мо ж ли вим
влі т ку 1916 р. вна слі док чер го вої
змі ни си ту а ції на Пі в ден но �За хі д но -
му фро н ті: тут зно ву в контр на ступ
пе ре йш ли ро сій сь кі вій сь ка, які
вщент роз гро ми ли ар мії Ав с т ро� -
Уго р щи ни та від би ли за йня ті пе ред
цим во ро гом те ри то рі ї. Від по ві д но,
за гро за во ро жо го про су ван ня на
схід зни к ла і мо ж на бу ло роз по ча ти
спра ву ре ева ку а ції Ін сти ту ту до Ки -
є ва.

До в нар� За поль сь кий іні ці ю вав і
осо би с то ко н т ро лю вав хід ре ева ку -
а ції Ін сти ту ту. У цій спра ві він їз див
до Пе т ро гра ду, пі с ля чо го те ле гра -
фу вав до Са ра то ва, що їде у Ки їв.

Звід си він ви ї хав до Бе р ди че ва, де
то ді пе ре бу вав штаб ко ман ду ва ча
Пі в ден но �За хі д ним фро н том. 11
сер п ня 1916 р. від де ле га ції Ки їв сь -
ко го ко ме р цій но го ін сти ту ту, що
при бу ла у ста в ку ко ман ду ва ча Пі в -
ден но �за хі д ним фро н том, на дій ш ло
про хан ня до зво ли ти ре ева ку а цію
ву зу з Са ра то ва до Ки є ва. Да не про -
хан ня мо ти ву ва лось тим, що у Ки є ві
пе ре бу вав По лі те х ні ч ний ін сти тут і
по ве р ну в ся Уні вер си тет Св. Во ло -
ди ми ра, а в цих на вча ль них за кла -
дах пра цю ва ло бі ль шість ви кла да чів
Ки їв сь ко го ко ме р цій но го ін сти ту ту.
Тож не до ці ль ним є їх те ри то рі а ль не
роз ді лен ня (во но б спри чи ни ло при -
пи нен ня іс ну ван ня Ко ме р цій но го ін -
сти ту ту). Окрім цьо го, чи ма ло сту -
де н тів за ли ша ють ся в Ки є ві або ж
пра цю ють в ти ло вих слу ж бах Пі в -
ден но �За хі д но го фро н ту, а все це
та кож зму шує Ін сти тут по ве р ну тись
до Ки є ва, щоб ма ти на ле ж ну кі ль -
кість сту де н тів. В ін шо му ж ви па д ку
Ін сти тут не змо же іс ну ва ти, а це за -
вдасть шко ди еко но мі ці кра ї ни, яка
са ме за раз по тре бує яко мо га бі ль -
ше фа хі в ців� еко но мі с тів. Ар гу ме н ти
ви яви лись пе ре ко н ли ви ми. Го ло -
вно ко ма н ду вач дав свою зго ду на
ре ева ку а цію Ін сти ту ту. До в нар� За -
поль сь кий од ра зу ж те ле гра фу вав
до Са ра то ва: «Пе ре вод ра з ре шен
укла ды вай тесь жди те бу ма ги».

Пі с ля отри ман ня в Са ра то ві 16
сер п ня 1916 р. по зи ти в ної від по ві -
ді на пи тан ня ре ева ку а ції, по ча лась
не гай на під го то в ка до цьо го. Знов
бу ло скла де но спи сок спів ро бі т ни -
ків Ін сти ту ту, те пер вже на по ве р -
нен ня до Ки є ва. До ньо го ввій ш ли
ті ж осо би, що во се ни 1915 р. ева -
ку ю ва лись з Ки є ва до Са ра то ва. І
вже 2 ве ре с ня 1916 р. з Са ра то ва
до Ки є ва «о т п ра ви лись 2 ба га ж ных
ка н це ля рии, 40 вто ро го, 38 тре ть е -
го кла с сов», які при бу ли до Ки є ва
4–5 ве ре с ня. Та ким чи ном, на по -
ча т ку ве ре с ня 1916 р. осо бо вий
склад Ін сти ту ту по ве р ну в ся до Ки -
є ва. У Ки є ві до ве лось очі ку ва ти зві -
ль нен ня при мі щень Ін сти ту ту вій -
сь ко ви ми, що від бу лось 9 ве ре с ня

(хо ча ча с ти на при мі щень так і за -
ли ши лась у їх ві дан ні). З цьо го дня
Ін сти тут по но вив свою ді я ль ність у
Ки є ві.

От же, ро б ля чи за га ль ні під су м ки
до слі джу ва ної те ми, мо же мо кон с -
та ту ва ти на сту п не: ева ку а ція Ки їв -
сь ко го ко ме р цій но го ін сти ту ту до
Са ра то ва від бу лась з кі н ця сер п ня
по по ча ток жо в т ня 1915 р. Пе рі од
пе ре бу ван ня Ін сти ту ту в Са ра то ві
ви яви в ся ду же скла д ним. Про те і
на но во му мі с ці він зміг шви д ко на -
ла го ди ти по в но цін ну осві т ню та на -
у ко ву ді я ль ність. Прак ти ч но не від -
бу лось втрат в про фе сор сь ко� ви к -
ла да ць ко му скла ді та збе ре же но
ос но в ну ча с ти ну сту де н тів. Так са -
мо опе ра ти в но вда лось від но ви ти
ро бо ту Ін сти ту ту і в Ки є ві, ку ди вуз
по ве р ну в ся на при кі н ці сер п ня – на
по ча т ку ве ре с ня 1916 р. Тоб то,
збе рі га лась без пе ре р в ність йо го
іс то ри ч но го по сту пу. Все це за сві -
д чи ло жит тє зда т ність, а от же – і
ва ж ли вість ро бо ти Ки їв сь ко го ко -
ме р цій но го ін сти ту ту для су с пі ль с -
т ва і кра ї ни в ці ло му. На під ста ві
цьо го мо ж на ще раз по ду м ки по дя -
ку ва ти за сно в ни ку Ки їв сь ко го ко -
ме р цій но го ін сти ту ту М.В. До в -
нар� За поль сь ко му за йо го да ле ко -
гля д ність та ро зу мін ня не об хід но с -
ті роз ви т ку ви щої еко но мі ч ної осві -
ти (од ним із за сно в ни ків якої він і
став в Укра ї ні). Йо му Ін сти тут за -
вдя чу вав і сво їм збе ре жен ням у бу -
ре м ні ро ки Пер шої сві то вої вій ни,
оскі ль ки са ме Ми т ро фан Ві к то ро -
вич взяв на се бе ви рі шен ня всіх
про блем, по в’я за них з ева ку а ці єю
ву зу до Са ра то ва, збе ре жен ня йо -
го май на в Ки є ві в цей пе рі од, а по -
тім і пи тан ня ре ева ку а ці ї. От же,
дій с но, Ки їв сь кий ко ме р цій ний ін -
сти тут був ді ти щем Ми т ро фа на Ві -
к то ро ви ча, до то го ж улю б ле ним і
до ро гим для ньо го.

А. І. Чу т кий,
до цент ка фе д ри іс то рії 

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

ди ре к тор Му зею іс то рії КНЕУ.

ФФФФ УУУУ ТТТТББББОООО ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ ННННІІІІ   ППППРРРР ИИИИСССС ТТТТ РРРРАААА СССС ТТТТ ІІІІ
Пі с ля зи мо вої пе ре рви, асо ці а ції спо р ту фа ку ль те ту ін фо р ма -

цій них си с тем і тех но ло гій все ж та ки вда ло ся ор га ні зу ва ти ту р -
нір з мі ні� фу т бо лу «ФІ СіТ�2008». Фу т бо ль ні ба та лії про хо ди ли
протягом ти ж ня на ста ді о ні «Лу к’я нів сь кий». 

В зма ган нях бра ли участь 
6 ко манд:

1.«Па в лі кус»;
2.«Біл� бо р дінг»;
3.«Пі лан»;
4.«Ско р пі о ни»;
5.«А с те ро їд»;
6.«Про це сор».

Всі ко ман ди бу ли роз ді ле ні 
на 2 гру пи по 3 ко ман ди.

Скла ди груп:
Гру па А:
1. Біл� бо р дінг;
2. Пі лан;
3. Ас те ро їд.
Гру па В:
1. Па в лі кус;
2. Ско р пі о ни;
3. Про це сор.

Ста р то ві іг ри роз по ча ли ся 
24 бе ре з ня між ко ман да ми 

гру пи А.
Ре зуль та ти ма т чів:
1.Біл� бо р ді нг� Пі лан – 4:3;
2.Пі лан� Ас те ро їд – 3:2;
3.Ас те ро їд� Біл� бо р дінг – 3:5;

А вже 27 бе ре з ня бу ли 
здій с нен ні іг ри гру пи В.

Ре зуль та ти ма т чів:
1.Па в лі кус� Про це сор – 2:2;
2.Ско р пі о ни� Па в лі кус – 5:3;
3.Про це сор� Ско р пі о ни – 1:4.
Фі нал від бу в ся 28 бе ре з ня. Пе р -

ши ми на по ле ви йш ли ко ман ди Па в -
лі кус та  Пі лан, які бо ро ли ся за тре -
тє мі с це. Гру Па в лі кус по ча ли ду же
обе ре ж но, на га ду ю чи двох бо к се -

рів, що по ва жа ють і через це по бо ю -
ють ся один од но го. І хо ча Па в лі кус
бі ль ше во ло ді ли м'я чем, але йшли
впе ред з огля д кою, і по стій но три -
ма ли по за ду од но го гра в ця на під -
ст ра хо в ці. А ось ко ли на май да н чик
ви йш ла дру га че т ві р ка Па в лі кус, то
во ни від ра зу від кри ли ра ху нок, і їх
вже не мо ж на бу ло зу пи ни ти. Гра,
яку во ни де мон стру ва ли, на га ду ва -
ла бра зиль сь кий стиль, спра в ля -
лось та ке вра жен ня, на че во ни на -
ро ди ли ся з м‘я чем. Вже в пер шо му
тай мі, пі с ля ди во ви ж ної гри Бра гін
Єв ген зу мів три чі вра зи ти во ро та
су пе р ни ків. І, найці ка віше, що во ни
на цьо му не зу пи ни ли ся, та за би ли
ще 2 го ли. Ко ман ді су пе р ни ків все ж
та ки вда ло ся за би ти гол «пре с ти -
жу», але тре тє мі с це за «Па в лі кус». 

Дру ги ми на по ле ви йш ли Біл� бо -
р дінг та Ско р пі о ни, які бо ро ли ся за
ку бок ту р ні ру. З пе р ших хви лин
Ско р пі о ни за би ли гол: був шви д ко
ро зі гра ний штра ф ний в центрі по -
ля, чо го ну зо всім не че ка ли. По тім
По го рі лий Єв ген ви рі шив ви пра ви -
ти си ту а цію та з ди во ви ж ни ми фі н -
та ми обі грав трьох гра в ців і за бив
м‘яч� кра сень. За би в ши гол, Біл� -
бо р ді в ці під сі ли в обо ро ну, і у пе р -
шій по ло ви ні дру го го тай му на
контр ата ці за би ли свій дру гий
м‘яч, який і до по міг їм за во ю ва ти
по че с ний ку бок «ФІ СіТ�2008».

Го ло ва фа ку ль те ту ви сло в лює
осо б ли ву по дя ку ор га ні за то рам

ту р ні ру: Па в лю ку Сер гію 
та Фе ди ня ку Лю бо ми ру.

15 кві т ня про хо ди ла спа р та кі а да з пла ван ня.
Зма ган ня про во ди лись у пре кра с но му уні вер си -
тет сь ко му ба сей ні, який не що да в но роз по чав
ро бо ту пі с ля ка пі та ль но го ре мо н ту.

Ро зі гру ва ла ся пе р шість на ди с та н ці ях 50 ме т рів
всі ма спо со ба ми та ес та фе т но му пла ван ні 4х50 м
се ред юна ків і ді в чат.

Усі фа ку ль те ти за без пе чи ли га р ну під го то в ку ко -
ман д, і ре зуль та ти бу ли ду же ви со ки ми.

Пе ре по в не ні три бу ни бурхливо під три му ва ли
спорт сме нів.

За йня ті мі с ця:

І мі с це — за во ю ва ла дру ж на ко ман да ФЕФ;
ІІ мі с це — фа ку ль тет МЕ іМ;
ІІІ мі с це — ФЕтаУ.

Ба жа є мо всім уча с ни кам мі ц но го спор ти в но го
здо ро в’я, ус пі хів у на вчан ні.

Ка фе д ра фі зи ч но го ви хо ван ня.

Швидкі миттєвості плавців

В ра м ках Спа р та кі а ди КНЕУ ім. В.
Ге ть ма на з 14.11.2007р. по
15.11.2007р. від бу ли ся зма ган ня з
ша хів се ред сту де н тів. У зма ган нях
брали участь сту де н ти де в’я ти фа -
ку ль те тів, зма ган ня про хо ди ли в
при мі щен ні ФСК «Е ко но міст». На
ко ж ній з до шок  з пер шої  до остан -
ньої хви ли ни то чи ла ся від чай ду ш на,
без ко м п ро мі с на бо ро ть ба.

Пі с ля пер шо го іг ро во го дня ви -
зна чи лись лі де ри груп (сфо р мо ва -
них за же ре бом) – це ко ман ди фа ку -
ль те тів ФЕФ, ЮрФ та фа ку ль те ту
Ма р ке ти н гу. У фі на ль ній ста дії зма -
гань при зо ві мі с ця ви зна чи лись та -
ким чи ном:

І мі с це по сі ла ко ман да ФЕФ,

склад ко ман ди – на пе р шій до ш ці
Пи ли п чик Олег, сту дент ІІ ку р су, 3�ї
гру пи; на дру гій до ш ці Ле ус Ан д рій,
ст. І ку р су, 22 гру пи. ке рі в ник фа ку -
ль те ту з фі з ку ль ту р но� ма со вої ро -
бо ти Кра с но жон Г.Д.

ІІ мі с це по сі ла ко ман да юри ди ч -
но го фа ку ль те ту, склад ко ман ди – І
до ш ка Ко ро та єв Ігор, ІІІ ку р су; 2 до -
ш ка Ку зь ме н ко Оле к сій, ст. І ку р су,
ке рі в ник  фа ку ль те ту з фі з ку ль ту р -
но� ма со вої ро бо ти По зна ха рєв С.А.

ІІІ мі с це по сі ла ко ман да фа ку ль те -
ту ма р ке ти н гу, склад ко ман ди – І до -

ш ка Без бо ро дий Дми т ро; 2 до ш ка
Ха ма мов Ти мур, ке рі в ник  фа ку ль -
те ту з фі з ку ль ту р но� ма со вої ро бо ти
Спі вак М.Л.

За га ль ні роз та шу ван ня місць
І мі с це – ФЕФ
ІІ мі с це – ЮрФ
ІІІ мі с це – ФМ

ІV мі с це – ФЕ таУ
V мі с це – ФЕ АПК
VІ мі с це – МЕ іМ
VІІ мі с це – ОЕФ

VІ ІІ мі с це – ФІ СіТ
ІХ мі с це – КЕФ

Юдін В.А.,
го ло вний су д дя зма гань.

ШШШШААААХХХХ ИИИИ
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У кві т ні  від зна ча ла свій юві лей
Оле на Ва ле н ти ні в на Ак сьо но ва,
ка н ди дат еко но мі ч них на ук, до -
цент ка фе д ри пе да го гі ки та пси хо -
ло гі ї.

Ви пу с к ни ця на шо го уні вер си те -
ту, у 1968 ро ці за кін чи ла ас пі ра н -
ту ру при ка фе д рі еко но мі ки пра ці
Кі Н Гу та за хи с ти ла ка н ди дат сь ку
ди се р та цію на здо бут тя вче но го

сту пе ня ка н ди да та еко но мі ч них
на ук.

Оле ні Ва ле н ти ні в ні бу ло за про -
по но ва но за ли ши тись на ви кла да -
ць кій ро бо ті в Кі Н Гу, якій во на при -
свя ти ла усе своє жит тя.

З 1994 р. пра цює на ка фе д рі пе -
да го гі ки та пси хо ло гі ї.

Оле на Ва ле н ти ні в на – ви со ко -
ква лі фі ко ва ний ви кла дач, чиї ле к -
ції з ди с ци п лі ни «Ме то ди ка ви кла -
дан ня еко но мі ки» ви рі з ня ють ся
ви со ким на у ко во� ме то ди ч ним рі в -
нем.

На ба зі шкіл, лі це їв м. Ки є ва во -
на очо лює пе да го гі ч ну прак ти ку
сту де н тів. За ре зуль та та ми про ве -
де ної ро бо ти у цьо му на пря м ку
має по дя ки ад мі ні с т ра ції цих на -
вча ль них за кла дів. Го тує сту де н тів
для уча с ті в ре с пу б лі кан сь ких,
між на ро д них кон ку р сах, олім пі а -
дах (оде р жа ні гра мо ти, ди п ло ми).

Упродовж ба га тьох ро ків Ак сьо но -
ва О.В. плі д но спів пра цю ва ла (із
за лу чен ням кра щих сту де н тів
КНЕУ) з Ака де мі єю під при єм ни ц т -
ва «Ді ло ві ді ти Укра ї ни».

Сту де н ти ІV ку р су ФЕУ під її ке рі -
в ни ц т вом бра ли участь у Між на ро -
д но му кон ку р сі з еко но мі ч ної осві -
ти, ре зуль та ти яко го ма ли ве ли кий
ре зо нас в осві тян сь ко му ко лі.

Оле на Ва ле н ти ні в на по стій но
за йма єть ся вдо с ко на лен ням ор га -
ні за ції та ме то ди ч но го за без пе -
чен ня на вча ль но го про це су.

Во на спе ці а ліст з ін но ва цій них
ме то дик на вчан ня, має сут тє ві до -
ся г нен ня у роз ро б ці та вті лен ні у
на вча ль ний про цес су час них тех -
но ло гій на вчан ня; є ав то ром ба га -
тьох на у ко вих праць, се ред них
один з пе р ших в Укра ї ні на вча ль -
ний по сі б ник «Ме то ди ка ви кла -
дан ня еко но мі ки» (16 др.арк.) а та -

кож по сі б ник «Ме то ди ка ви кла -
дан ня еко но мі ч них ди с ци п лін (41
др.арк.), які оде р жа ли ви со ку оці н -
ку ви кла да чів та сту де н тів ви щих
на вча ль них за кла дів Укра ї ни.

Оле на Ва ле н ти ні в на 10 ро ків бу -
ла го ло вою се к ції «Ме то ди ка ви -
кла дан ня еко но мі ки» на ка фе д рі,
бра ла участь у про ве ден ні тре ні -
нг� ку р сів для ви кла да чів КНЕУ «Су -
ча с ні ме то ди на вчан ня», «Фо р му -
ван ня пси хо ло го� пе да го гі ч ної
ком пе те н т но с ті ви кла да чів».

У 2002 ро ці їй при сво є но по че с -
не зван ня «за с лу же ний пра ців ник
уні вер си те ту».

Ба га то всти г ла Оле на Ва ле н -
ти ні в на за своє довге жит тя: і ка -
р’є ру зро би ти і ство ри ти при єм -
ний за ти шок у ро дин но му ко лі, і
си на ви хо ва ти, і ону ків до гля ну -
ти, і дбай ли во чо ло ві ком опі ку ва -
тись.

На ша ко ле га – ви со ко ін те ле к ту -
а ль на, чуй на, при ві т на лю ди на, за
що її ці ну ють і по ва жа ють усі, хто з
нею спі л ку є ть ся.

Ді а па зон її за хо п лень і гли бо ка
обі зна ність у рі з них сфе рах жит тя
(чи то ці ка вість до схі д ної куль ту ри,
чи до на шо го ми с те ц т ва та лі те ра -
ту ри, чи то ли с ту ван ня з все сві т -
ньо ві до мим до к то ром фі ло со фії
Ке м б рі дж сь ко го уні вер си те ту, до -
слі д ни ком ме ха ні з мів тво р чо с ті
Ед ва р дом де Бо но, ві до бра жа ють
ши ро ту її ін те ре сів як осо би с то с ті і
щи ро вра жа ють.

Мно гіє лі та Вам, ша но в на на ша
Оле но Ва ле н ти ні в но!

Не хай до ля по да рує ще ба га то
тво р чих сил і за ду мів.

Хай Ві ра, На дія, Лю бов зав жди
су про во дять Вас і на ди ха ють на
но ві зве р шен ня, до по ма га ють
збе ре г ти мо ло дість ду ші, ене р гію
та оп ти мізм. 

Хай ща с тить Вам у жит ті, ро бо ті,
спі л ку ван ні з ко ле га ми та сту де н -
та ми.

Ба жа є мо мі ц но го здо ро в’я, ба -
га то ра до с ті та здій с не них мрій!

Від щи ро го се р ця ві та є мо!

У тра в ні свій се ми де ся ти рі ч -
ний юві лей від зна чає про фе сор
ка фе д ри ба н ків сь кої спра ви
Ми ко ла Іва но вич Ми рун.

В Ки їв сь ко му на ці о на ль но� еко -
но мі ч но му уні вер си те ті іме ні Ва ди -
ма Ге ть ма на не рі д ко зу стрі неш
про фе со ра, чиє жит тя ті с но пе ре -
плі та ло ся б з іс то рі єю і ви що го на -
вча ль но го за кла ду і всі єї Укра ї ни.

1962 ро ку юнак з Во ли ні з від -
зна кою за кін чив ін сти тут на род но -
го го с по дар с т ва (так у ті ча си іме -
ну ва в ся КНЕУ). Сво єю сум лін ні с тю,
пра цьо ви ті с тю, пра г нен ням до
тво р чої ді я ль но с ті він за слу жив
честь і до ві ру ви кла да чів і з іні ці а -
ти ви про ре к то ра з на у ко вої ро бо ти
про фе со ра Вла се н ка Ва си ля Єв ти -
хі йо ви ча був за ли ше ний на ка фе д -
рі гро шо во го обі гу та кре ди ту для
ви кла да ць кої та на у ко вої ро бо ти.

І ось уже по над 50 ро ків (вклю ча -
ю чи на вчан ня) жит тя Ми ко ли Іва -
но ви ча не від ді ль не від уні вер си те -
ту. Він прой шов всі схо ди н ки від
аси с те н та до про фе со ра, ша но ва -
но го в Укра ї ні на у ко вця і пе да го га
ка фе д ри ба н ків сь кої спра ви кре -
ди т но� еко но мі ч но го фа ку ль те ту.
Йо го пе да го гі ч ну май с те р ність, на -
у ко вий хист, гли бо кий про фе сі о -

на лізм не од но ра зо во від зна ча ли
ко ле ги з уні вер си те ту і ін ших ву зів.

У на у ко во му доробку про фе со ри
М. І. Ми ру на по над 100 на у ко вих
праць об ся гом 120 друк. ар ку шів.
Се ред них мо но гра фії “Го с по дар -
сь кий роз ра ху нок та кре дит”, “Ба н -
ків сь ке об слу го ву ван ня ма ло го бі -
з не су” в спів ав то р с т ві з про фе со -
ром А. М. Ге ра си мо ви чем, “Ба н ків -
сь ке об слу го ву ван ня під при ємств і
на се лен ня” та ін ші.

Зна чен ня цих праць не оці ни ме,
са ме во ни да ли по штовх ста но в -
лен ню ри н ко вої еко но мі ки в Укра ї ні
і по да ль шо му її роз ви т ку.

Ми ко ла Іва но вич ве де ак ти в ну
ви кла да ць ку ді я ль ність, чи тає ку -
р си “Гро ші та кре дит”, “Ба н ків сь -
кий ме не дж мент”, “Ба н ків сь кий
ма р ке тинг”. Йо го на вча ль но� ме -
то ди ч ний по сі б ник для са мо стій -
но го ви вчен ня “Гро ші та кре дит”
ви три мав три ви дан ня. Ви кла да чі,
сту де н ти лю б лять Ми ко лу Іва но -
ви ча, зав жди зве р та ють ся до ньо -
го за по ра да ми. Осо б ли во слу ш ні
йо го кон су ль та ції для ма гі с т рів,
на у ко ву ро бо ту яких він ске ро вує,
він під го ту вав 5 ка н ди да тів еко но -
мі ч них на ук.

На вча ль ні про гра ми з ба н ків сь ко -
го ма р ке ти н гу і фі нан со во го ме не -

дж ме н ту у ко ме р цій но му ба н ку М. І.
Ми рун роз ро бив пе р шим в Укра ї ні.

Він іні ці а тор та ор га ні за тор на у -
ко во� ме то ди ч но го се мі на ру при
ка фе д рі ба н ків сь кої спра ви. Всім
ві до мі і не ли ше в уні вер си те ті збі р -
ни ки сту де нт сь ких на у ко вих праць,
від по ві да ль ним ре да к то ром яких є
М. І. Ми рун. Про тя гом 2000—2007
ро ків під йо го ре да к ці єю ви да но 8
та ких збі р ни ків. Сьо го дні в ро бо ті
за ре зуль та том кон фе ре н ції, яка
від бу ла ся у кві т ні уже де в’я ти й.

— Сту де нт сь ка на у ко ва пра ця,—
стве р джує Ми ко ла Іва но вич,— це
май бу т нє еко но мі ч ної на у ки. Пу б -
лі ку ю чи ре зуль та ти сво єї тво р чо с -
ті, сту дент са мо ре а лі зу єть ся як на -
у ко вець, про фе сі о нал� еко но міст.
Це про ба йо го те о ре ти ч но го ми с -
лен ня. Ми ж, ви кла да чі, ста ви мось
з по ва гою до їх ду мок, пра г не мо
під го ту ва ти май бу т ньо го про фе сі -
о на ла до жит тя в су час но му су с пі -
ль с т ві, при ще пи ти йо му вмін ня
ана лі зу ва ти і су с пі ль ні і фі нан со ві
від но си ни, бу ду ва ти їх за кра щи ми
ети ч ни ми та ес те ти ч ни ми зра з ка -
ми. А для цьо го по трі б на тво р ча
са мо стій на пра ця і по стій не пра г -
нен ня до осо би с ті с но го та про фе -
сій но го са мо вдо с ко на лен ня про -
тя гом всьо го жит тя.

Ви кла да чі кре ди т но� еко но мі ч -
но го фа ку ль те ту, як і КНЕУ в ці ло -
му фо р му ють по ко лін ня тво р чих
ро зу м них осо би с то с тей, кон ку ре -
н т но з да т них на сві то во му ри н ку
пра ці.

Ко ле гам ві до мий і та кий бік тво -
р чої ді я ль но с ті то ді ще до це н та М.
І. Ми ру на, як жу р на лі ст сь ка. Ба га то
ро ків він ав тор уні вер си тет сь кої га -
зе ти “Е ко но міст”, очо лю вав ко ре с -
по н де нт сь кий центр фі нан со во� -
еко но мі ч но го (в той час ще КЕФ
був у йо го скла ді) фа ку ль те ту.

То ді спра в ді він про явив і свої
ор га ні за цій ні, тво р чі зді б но с ті, ви -
со ку пра це зда т ність, гли бо кі ети ч ні
яко с ті. Сто рі н ки “Е ко но мі с та” яс к -
ра ве цьо му сві д чен ня. Щи рість,
ба га то гран ність, му д рість, про фе -
сі о на лізм — та ким ба чать сту де н ти
про фе со ра М. І. Ми ру на, йо го пра -
ця від зна че на чи с лен ни ми на го ро -
да ми Мі ні с тер с т ва осві ти і на у ки,
ре к то ра ту КНЕ У.

— Ми ко ло Іва но ви чу,— зве р та -
юсь до ша но ва но го про фе со ра,—
не вже Вам уже сі м де сят, що від чу -
ва є те на цьо му по ро зі?

— Ро ки десь там, я їх не від чу -
ваю, від чу ваю ве ли кий до свід, ба -
жан ня по ді ли тись на бу ти ми знан -
ня ми, до не с ти їх до мо ло ді, при -

ще пи ти вмін ня пра цю ва ти на
Укра ї ну і на се бе.

У ці дні чи с лен ні уч ні, ко ле ги, рі -
д ні, зна йо мі ві та ють про фе со ра
М. І. Ми ру на з сла в ною да тою, ба -
жа ють йо му мі ц но го здо ро в’я, ща -
с тя, ус пі хів у тру ді.

При єд ну ю чись до цих ша ну ва ль -
ни ків, як ко ле га по спів пра ці на
сто рі н ках “Е ко но мі с та”, ба жаю і я
юві ля ро ві мі ц но го здо ро в’я, ща с тя,
тво р чо го на тхнен ня, люд сь кої ша -
ни. Ці по ба жан ня під три му ють і
тво р ці су час но го “Е ко но мі с та”.

Бу дь те здо ро ві і ща с ли ві, Ми ко -
ло Іва но ви чу!

Ро ман ВеЧІр ко, 
ст. ви кла дач ка фе д ри 

фі ло со фі ї.

Будьте здорові і щасливі!

Не ви па д ко во дру гий ве с ня ний мі сяць має
та ке чу до ве ім’я – кві тень. Кві тує при ро да: пі -
с ля до в гої зи мо вої ні мо ти ви пле с кує до со н ця
і не ба жит тя у ні ж них і яс к ра вих ба р вах. І весь
світ на вк ру ги від то го стає не зрі в ня но пре кра -
с ним. Тож не хай пре кра с не бу де не змін ним
жит тє вим су пу т ни ком іме нин ни ків кві т ня.

На ші най щи рі ші ві тан ня отри му ють юві ля ри:

Бі лик Ма рія Дми т рі в на, про фе сор ка фе д ри
фі нан сів під при ємств;

Де м чук Ва ле н ти на Сте па ні в на, про ві д -
ний ін же нер ко те ль ні; 

До в га ник На дія Ми хай лі в на, до цент
ка фе д ри по лі тич ної іс то рії;

Дре ви ць кий Ві к тор Се ме но -
вич, ро бі т ник ви со кої ква лі фі ка -

ції  ФСК  «Е ко но міст»;

Се ме н че н ко Та ма ра Пе т -
рі в на, до цент ка фе д ри ви щої
ма те ма ти ки ФМ;

Фро ло ва Те тя на Оле к са н д рі в на, до цент ка -
фе д ри між на ро д них фі нан сів;

Ля ше н ко Сві т ла на Ле о ні ді в на, за ві ду вач
ка бі не том ка фе д ри між на ро д ної то р гі в лі;

Ок се се н ко Во ло ди мир Ва си льо вич, ро бі т -
ник ви со кої ква лі фі ка ції  слу ж би го ло вно го ене р -
ге ти ка;

Оре хо ва Та ма ра Ми хай лі в на, ка сир бу х га л -
те рії;

Та т ка ло Ана то лій Гри го ро вич, ро бі т ник ви -
со кої ква лі фі ка ції слу ж би го ло вно го ене р ге ти ка;

Па пу ша Оле на Па в лі в на, при би ра ль ни ця го -
с по дар сь ко го від ді лу ко р пу су №7

Па в лов сь ка Оле на Ва ле н ти ні в на, до цент
ка фе д ри фі нан сів під при ємств;

Пан че н ко Єв ген Гри го ро вич, про фе сор ка -
фе д ри між на ро д но го ме не дж ме н ту;

Плю щай Оле к сандр Льво вич, ста р ший ви -
кла дач ка фе д ри іно зе м них мов.

Ювілеї

ЯЯЯЯ ббббллллууууннннееее вввв иииийййй   кккк вввв іііі ттттееее нннньььь
Да ру ю чим жит тя при свя чу єть ся!

Ві та є мо всіх мам чи тих ща с ли виць, які
пла ну ють ни ми ста ти, з їх нім  «про фе сій ним»
свя том, адже дру га не ді ля тра в ня – 

між на ро д ний день ма те рі!

Вітаємо


