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Щой но, ша но в ні дру зі, ви пе -
ре сту пи те по ріг на шо го

уні вер си те ту як сту де н ти — з
цьо го мо ме н ту для вас по чнеть -
ся но ве за хо п ли ве жит тя. У йо го
бу р х ли во му ви хо рі вам, на пе в -
не, ста не у при го ді до б рий друг,
ве се лий, кмі т ли вий то ва риш,
ро зу м ний по ра д ник. Ви змо же -
те знай ти та ко го в осо бі... «Еко -
но мі с та», га зе ти Ки їв сь ко го на -
ці о на ль но го еко но мі ч но го уні -
вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на.

Су час ний «Еко но міст» — по в -
но ко льо ро ве, фо р ма том АЗ, на -
си че не ак ту а ль ни ми ма те рі а ла -
ми і яс к ра ви ми ілю с т ра ці я ми, ці -
ка ве і змі с то в не ви дан ня — ви -
хо дить раз на мі сяць і по ши рю -
єть ся на фа ку ль те тах і ка фе д рах

КНЕУ, над си ла єть ся до стру к ту -
р них під роз ді лів на шо го уні вер -
си те ту і до спів дру ж ніх ВНЗ за
ко р до ном.

Іс то рія уні вер си тет сь кої пре си
кро кує пліч�о� пліч з іс то рі єю са -
мо го уні вер си те ту: у 1909 ро ці
ви йшов пе р ший но мер «Из ве с -
тий Ки е в с ко го ко м ме р че с ко го
ин с ти ту та». Цей жу р нал дру ку -
вав на у ко ві пра ці ви кла да чів із
рі з них спе ці а ль но с тей. Зго дом
жу р нал став ви хо ди ти під на зва -
ми «Тех ни ка, Зко но ми ка и Пра -
во», «На у ко ві за пи с ки», «Кі н го -
вець». Із 1933 р. за мість жу р на лу
уні вер си те том вже ви пу с ка ла ся
га зе та «За фін. ба н ко ві ка д ри»,
зго дом пе ре йме но ва на — «За
якість ка д рів». Пі с ля май же
35�рі ч ної пе ре рви, з 1970 ро ку,

ба га то ти ра ж ка про до в жує ви хо -
ди ти як «Ра дян сь кий еко но міст»,
з 1990 ро ку — як «Еко но міст».
Від ро див ви дан ня га зе ти і 32 ро -
ки (май же тре ти ну іс ну ван ня уні -
вер си те ту!) був її від по ві да ль -
ним ре да к то ром ві до мий жу р на -
ліст, член На ці о на ль ної спі л ки
жу р на лі с тів Укра ї ни Ро ман Ми -
хай ло вич Ве чі р ко. За зна ли но -
ва цій фо р мат га зе ти, об сяг, пе -
рі оди ч ність, ру б ри ки, з’яв ля в ся і
ще зав на шпа ль тах ко лір. Не -
змін ною за ли ша лась тіль ки кон -
це п ція: ін фо р ма ти в ність, змі с -
то в ність, ці ка вість і ак ту а ль ність,
а ще про ві д ні те ми: від дзе р ка -
лен ня на тхнен ної пра ці ко ле к ти -
ву уні вер си те ту — ви кла да чів,
спів ро бі т ни ків, сту де н тів, — їх -
ньо го уні вер си тет сь ко го жит тя,

до звіл ля, ін те ре сів, ідей і пра г -
нень. За та ки ми за ко на ми іс нує
уні вер си тет сь ка га зе та «Еко но -
міст» і сьо го дні.

Найа к ти в ні ши ми ав то ра ми га -
зе ти є сту де н ти і ви кла да чі на -
шо го уні вер си те ту, лю ди, без -
пе ре ч но, ці ка ві і не бай ду жі. За -
вдя ки їх нім зу сил лям, «Еко но -
міст» мо же по хва ли ти ся імен ни -
ми фа ку ль тет сь ки ми сто рі н ка -
ми, ці ка ви ми і ак ту а ль ни ми ру б -
ри ка ми, не ба на ль ни ми, «жи ви -
ми» ма те рі а ла ми від іс то ри ч них
роз ві док і жва вих ре по р та жів до
фі ло соф сь ких за ма льо вок і пре -
кра с них по езій.

Як що ви від чу ва є те у со бі жу р -
на лі ст сь кий і пись мен ни ць кий
та ла н ти, у вас є ці ка ві те ми та
ідеї, є чим по ді ли ти ся з ко ле га -
ми і дру зя ми, смі ли во за хо дь те
до ре да к ції «Еко но мі с та», яка
зна хо дить ся у го ло вно му ко р пу -
сі уні вер си те ту, у кі м на ті 340. До
ре чі, тут ви зав жди змо же те
знай ти най с ві жі ший но мер га зе -
ти. Те ле фон ре да к ції: 456�7146,
еле к т ро нна по шта: EKONO-
MIST_1972@ukr.net. Ус пі хів!

Ша но в ні дру зі: ви кла да чі, сту де н ти, спів ро бі т ни ки, ві -
таю вас із Днем Знань! На  по ро зі но вий на вча ль ний рік.

Вчи ти ся і здо бу ва ти
знан ня — од на з од ві ч -

них люд сь ких по треб, а
на вча ти і на пра в ля ти на

шлях знань — бла го ро д на і
від по ві да ль на справа. Усі ра зом ми ма є мо зав жди бу ти у не -

вто м но му по шу ку, тво р чої і плі д ної пра ці, на зле ті ду м ки, а ус -
пі хи і здо бу т ки по вні с тю за ле жа ти муть від спі ль них зу силь.

На по ча т ку ве ре с ня  ми від зна ча є мо уро чи с то с тя ми по ча ток
но во го на вча ль но го ро ку, і що ра зу ця по дія для всіх свя т ко ва і

хви лю ю ча. У ве ре с ні на ші ви кла да чі і спів ро бі т ни ки при хо дять до
уні вер си те ту з но ви ми іде я ми, пла на ми, роз ро б ка ми. Сту де н ти
роз ра хо ву ють на отри ман ня но вих, най су ча с ні ших знань. А об’ єд -
нує всіх пра г нен ня до вті лен ня на ших най кра щих за ду мів, до зве -
р шен ня мрій, отри ман ня но вих пе р с пе к тив у на у ці, ка р’є рі, жит ті.

Окре мо я хо чу зве р ну ти ся до на ших пер шо ку р с ни ків. Я ра дий ві та -
ти вас, до ро гі дру зі, у сті нах на шо го уні вер си те ту. Об ра в ши для се бе один із най по ту ж -

ні ших еко но мі ч них на вча ль них за кла дів Укра ї ни — Ки їв сь кий на ці о на ль ний еко но мі ч ний уні вер -
си тет іме ні Ва ди ма Ге ть ма на, — ви зро би ли се р йо з ний і від по ві да ль ний крок у своє му жит ті. Спо ді ва -
юсь, що ко жен на сту п ний рік бу де до да ва ти вам впе в не но с ті у пра ви ль но с ті ва шо го ви бо ру. Не обі -
цяю вам лег ко го на вчан ня, але га ра н тую ви со ко ос ві че них, му д рих ви кла да чів; не об хід ні, ці ка ві ди с ци -
п лі ни; цін ні, ак ту а ль ні знан ня. Впе в не ний, ва ша че с на, са мо від да на пра ця, ша но в ні дру зі, обо в’я з ко -
во бу де ви на го ро дже на ус пі ха ми на об ра ній ва ми ни ві. У цей уро чи с тий день ба жаю всім, щоб не вси -
пу ща жа га зба га чу ва ти се бе знан ня ми ні ко ли не по ли ша ла ва ші думки і се р ця, мі ц но го здо ро в’я і ща -
с тя у жит ті. У до б рий час!

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

Новий
навчальний рік

розпочався!
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«Еко но міст» за про шує
до спів пра ці



Вересень  20102

№ 19�22 (1322�1325)

ГОТУЄМО МАЙБУТНЄ

На ко ристь ці єї те зи мо ж на
на ве с ти ба га то рі з них ар гу -

ме н тів. Але фа ку ль тет — це не
тіль ки су б’єк ти в ні са мо по чут тя
са мо ре а лі зо ва но с ті та об’ єк ти -
в ні умо ви, що їх зу мо в лю ють.
Фа ку ль тет — це, пе ре д у сім, ті
лю ди, що скла да ють йо го ко ле -
к тив. Ми мо же мо пи ша ти ся які -
с ним скла дом ко ле к ти ву, про -
фе сі о на лі з мом ви кла да чів, дер -
жа в ни ць ким па т рі о ти з мом і від -
да ні с тю юри ди ч ній спра ві. По ді -
б ним до сво їх учи те лів зро с тає і
на ше сту де нт с т во, яке має уні -
ка ль ні мо ж ли во с ті ре а лі зу ва ти
свої та ла н ти в на вчан ні, на у ці,
са мо вря ду ван ні, ху до ж ній тво р -
чо с ті то що.

Але най ці ка ві ше зу пи ни ти ся
на трьох ас пе к тах фа ку ль тет сь -
кої ді я ль но с ті, які ма ють бу ти
пред ме том на шої осо б ли вої го -
р до с ті.

По �пе р ше, за рі з ни ми рей ти -
н га ми, про тя гом ба га тьох ро ків
наш фа ку ль тет упе в не но утри -
мує по че с не мі с це у п’я ті р ці
най кра щих юри ди ч них фа ку ль -
те тів Укра ї ни. Не при ме н шу ю чи
ро лі осо би с то с ті в іс то рії на шо -
го фа ку ль те ту, тре ба ви зна ти
осо б ли ві за слу ги у цьо му де ка -
на фа ку ль те ту Ві та лія Фе до ро -
ви ча ОПРИ Ш КА. До ре чі, не -
що да в но до чи с лен них йо го на -
у ко вих сту пе нів і звань до да ло -
ся ще од не по че с не зван ня «Ви -
да т ний юрист Укра ї ни», яке бу -
ло при сво є не на шо му ке рі в ни -
ко ві Со ю зом юри с тів Укра ї ни
«за осо б ли ві ви да т ні до ся г нен -
ня в га лу зі прак ти ч но го за сто су -
ван ня пра ва, ак ти в ну участь у
су с пі ль но му жит ті, ста но в лен ні
пра во вої дер жа ви та ре а ль но го
вті лен ня прин ци пу вер хо вен с т -
ва пра ва».

По �дру ге, наш фа ку ль тет зна -
ний не тіль ки в на шій кра ї ні, а й
у сві ті. Адже юри ди ч ний фа ку -
ль тет КНЕУ є ак ти в ним чле ном
Єв ро пей сь кої ор га ні за ції пу б лі -
ч но го пра ва (European public

law organization � EPLO) —
най�а в то ри те т ні шої між на ро д ної
на у ко во� ос ві т ньої ор га ні за ції у
сфе рі пу б лі ч но го пра ва, а де кан
юри ди ч но го фа ку ль те ту В.Ф.
Опри ш ко є чле ном Ра ди ди ре к -
то рів ці єї ор га ні за ці ї. Ця ор га ні -
за ція об’ єд нує ін ди ві ду а ль них
чле нів і на у ко во� ос ві т ні уста но -
ви, які зро би ли ва го мий вне сок
у роз ви ток пу б лі ч но го пра ва.
Се ред ін шо го ЕР LО ви сту пає
офі цій ним ра д ни ком ООН, ПА -
РЄ, Єв ро пей сь кої ко мі сії у сфе -
рі ре гу лю ван ня пу б лі ч но� пра во -
вих від но син, по стій но кон су ль -
тує Єв ро пей сь кий суд з прав
лю ди ни і ви зна чає ста н да р ти
для фо р му ван ня за ко но дав ст ва
ЄС та про ві д них кра їн сві ту.

По �тре тє, остан нім ча сом де -
що змі ни ли ся де які пріо ри те ти у
ді я ль но с ті фа ку ль те ту. Йдеть ся
про те, що, ви хо ву ю чи но ве по -
ко лін ня  юри с тів� па т рі о тів   і
про фе сі о на лів, фа ку ль тет не
за ймає по зи цію сто рон ньо го
спо сте рі га ча, а до кла дає зу -
силь до то го, щоб ко жен наш
ви пу с к ник ре а лі зу вав той ве ли -
че з ний по те н ці ал, що був отри -
ма ний у сті нах уні вер си те ту.

Яким бу де цей старт про фе -
сій ної ка р’є ри, де він від бу ва ти -
меть ся — пи тан ня над зви чай но
ва ж ли ве для ко ж но го ви пу с к ни -
ка. То му на ньо му ва р то зу пи ни -
ти ся до кла д ні ше.

На при кі н ці че р в ня 2010 ро ку в
кон фе ре нц� за лі КНЕУ за іні ці а -
ти вою ке рі в ни ц т ва юри ди ч но го
фа ку ль те ту впе р ше від бу в ся
спе ці а ль ний за хід «День ви пу с -
к ни ка юри с та — ус пі ш ний старт
ка р’є ри».

За хід про хо див під го ло ву ван -
ням де ка на юри ди ч но го фа ку -
ль те ту, до к то ра юри ди ч них на -
ук, про фе со ра, чле на� ко ре с по -
н де н та НАН Укра ї ни В.Ф. Опри -
ш ка. Зро зу мі ло, що го ло вни ми
фі гу ра н та ми за хо ду бу ли ви пу с -
к ни ки 2010 р. ма гі с тер сь ких
про грам «Пра во ве ре гу лю ван ня

еко но мі ки», «Пра во ве ре гу лю -
ван ня ба н ків сь кої ді я ль но с ті»,
«Го с по дар сь ке су до чин с т во» та
«Мі ж на ро д не еко но мі ч не пра -
во» ден ної фо р ми на вчан ня. Бу -
ли та кож при су т ні за ві ду ва чі ка -
федр, від по ві да ль ні ка федр за
ор га ні за цію про ве ден ня прак -
ти ки, ви кла да чі� ку ра то ри, ста -
ро сти груп І ку р су, пред ста в ни -
ки сту де нт сь ко го са мо вря ду -
ван ня фа ку ль те ту. На за про -
шен ня юри ди ч но го фа ку ль те ту
від гу к ну ли ся пред ста в ни ки ба -
га тьох баз прак ти ки та ор га ні за -
цій� ро бо то да в ців.

Не об хід но на го ло си ти, що ді -
ло ва, кон к ре т на роз мо ва, що
по ча ла ся з пе р ших хви лин зу -
стрі чі,  по зба ви ла за хід па ра д -
но с ті, па фо с но с ті, ви яви ла ся
над зви чай но конс тру к ти в но ю.
Кон к ре т ні фа к ти про зву ча ли у
до по ві ді де ка на юри ди ч но го
фа ку ль те ту В. Ф. Опри ш ка. Зо к -
ре ма, він за зна чив, що ви пуск
2010 ро ку по рі в ня но з ін ши ми
ро ка ми має най кра щі кі ль кі с ні
та які с ні по ка з ни ки, зна ч но по -
кра щи в ся зміст ди п ло м них
(ква лі фі ка цій них) ро біт, те ма ти -
ка яких по вні с тю від по ві дає
спе ци фі ці баз прак тик, де пра -
цю ва ли на ші ма гі с т ра н ти. Ди п -
лом з від зна кою цьо го ро ку
отри ма ли 24 ви пу с к ни ки (15%
від за га ль ної кі ль ко с ті).

Про хо джен ня пе ре дди п ло м -
ної прак ти ки ни ні ш ньо го ро ку
бу ло ор га ні зо ва но на 50 ба зах:
бли зь ко 30% сту де н тів пра цю -
ва ли в ор га нах дер жа в ної вла -
ди (Вер хо в на Ра да Укра ї ни,
Ка бі нет Мі ні с т рів Укра ї ни, Кон -
сти ту цій ний Суд Укра ї ни,
Центра ль на ви бо р ча ко мі сія;
мі ні с тер с т ва та дер жа в ні ко мі -
те ти, мі с це ві дер жа в ні ад мі ні с -
т ра ції); ор га нах мі с це во го са -
мо вря ду ван ня; ба н ків сь ких
уста но вах; пра во охо рон них
ор га нах. Бли зь ко 27% сту де н -
тів про хо ди ли прак ти ку в су до -
вих ор га нах рі з них юрис ди к -
цій. Юри ди ч на клі ні ка фа ку ль -
те ту «Со ці а ль на спра ве д ли -
вість» ста ла ба зою прак ти ки
для 12 п’я ти ку р с ни ків.

Пе ре ва ж на бі ль шість
прак ти ка н тів отри ма ла
по зи ти в ні від гу ки та ви со -
кі оці н ки від ке рі в ни ків баз
прак ти ки. Од нак пра це -
вла ш то ва но цьо го річ на
ба зах прак ти ки ли ше 14
осіб. До по ві дач за ува жив,
що за ре зуль та та ми до да -
т ко вої ін ди ві ду а ль ної ро -
бо ти ке рі в ни ц т ва фа ку ль -
те ту з по те н цій ни ми ро -
бо то да в ця ми бу к ва ль но
за мі сяць вда ло ся зна ч но
збі ль ши ти кі ль кість пра -
це вла ш то ва них ви пу с к ни -
ків і до ве с ти її до по ка з ни -
ка 62 осо би, що ста но вить
бли зь ко 40% від усьо го
ви пу с ку 2010 р. Окрім ор -
га нів ви ко нав чої вла ди та
су до вих ор га нів на ші ви -
пу с к ни ки пра цю ва ти муть
в юри ди ч них фі р мах, ба н -
ків сь ких та фі нан со вих
уста но вах, на у ко во� до с лі -

д них уста но вах, рі з них дер жа в -
них під при єм с т вах то що.

В.Ф. Опри ш ко на го ло сив, що і
та кий ре зуль тат не мо же вва жа -
ти ся за до ві ль ним. На жаль, ще
ба га то до стой них ви пу с к ни ків,
які на вча ли ся на «до б ре» та «ві -
д мін но», але не пра це вла ш то -
ва ні за на пря мом та рі в нем їх -
ньої під го то в ки. Са ме то му на
цей за хід бу ли за про ше ні пред -
ста в ни ки від 20 ор га ні за цій� ро -
бо то да в ців, які про по ну ють
пра це вла ш ту ва ти бли зь ко 90
ви пу с к ни ків, що до зво лить в ос -
но в но му роз в’я за ти про бле му
вда ло го по ча т ку про фе сій ної
ка р’є ри ви пу с к ни ків юри ди ч но -
го фа ку ль те ту у та кий не про с -
тий для ві т чи з ня ної еко но мі ки
час.

До по ві дач щи ро по дя ку вав
пред ста в ни кам ор га ні за цій� ро -
бо то да в ців, які при бу ли на за -
хід, за ро зу мін ня на ших про -
блем та за кли кав за про ше них
го с тей ду же сти с ло і по �ді ло -
во му по ін фо р му ва ти про про -
по зи ції що до пра це вла ш ту -
ван ня ма гі с т рів пра ва юри ди ч -
но го фа ку ль те ту КНЕУ ви пу с ку
2010 р.

За про ше ні пред ста в ни ки ор -
га ні за цій� ро бо то да в ців бу ли
од но стай ні як що до ви со ко го
рі в ня під го то в ки фа хі в ців� пра -
во з на в ців, які про хо ди ли прак -
ти ку, так і сто со в но то го, що ор -
га ні зо ва на фа ку ль те том зу стріч
спра в ді ко ри с на для всіх уча с -
ни ків.

Зо к ре ма, за сту п ник Го ло ви
Ви що го го с по дар сь ко го су ду
Укра ї ни Ві к тор Мо с ка ле н ко до -
по вів, що до ро бо ти на по са дах
по мі ч ни ків су д дів за про шу ють -
ся двоє ви пу с к ни ків 2010 р. Ве -
ли ку по дя ку за під го то в ку ви со -
ко які с них  фа хі в ців� юри с тів  на
юри ди ч но му фа ку ль те ті КНЕУ,
ча с ти на яких уже пра цює в цьо -
му су ді, і спо ді ван ня на про до в -
жен ня плі д ної спів пра ці з фа ку -
ль те том у май бу т ньо му ви сло -
ви ла ке рі в ник апа ра ту Ки їв сь ко -
го між об ла с но го апе ля цій но го
го с по дар сь ко го су ду Ана с та сія
Ка ли нюк, яка по від оми ла, що

всі сту де н ти� пра к ти ка н ти цьо го
ро ку про де мо н с т ру ва ли ви со -
кий рі вень під го то в ки, а на по -
са дах по мі ч ни ків су д дів пра цю -
ва ти муть дві най кра щі сту де н т -
ки, які про хо ди ли прак ти ку в су -
ді, — Ан на Рудь та Оле на Се ме -
ній.

По мі ч ник ди ре к то ра На у ко -
во� до с лі д но го ін сти ту ту при ва -
т но го пра ва і під при єм ни ц т ва
Ака де мії пра во вих на ук Укра ї ни
Сві т ла на Ри б че н ко та кож по -
від оми ла, що по са ду спів ро бі т -
ни ка ін сти ту ту за про по но ва но
прак ти ка н т ці Ка те ри ні Гра бо -
вик, а ві сім ви пу с к ни ків за про -
шу ють ся до всту пу в ас пі ра н ту -
ру ін сти ту ту. Ви сло ви ли го то в -
ність до ак ти в ної спів пра ці з
юри ди ч ним фа ку ль те том пред -
ста в ни ки юри ди ч них фірм: «Пу -
за нов и пар т не ри», «Ла в ри но -
вич і пар т не ри», «Finance
Business Insurance», ко р по ра ції
SVВ, Фі нан со во го аге нт с т ва зі
збо ру пла те жів (ФАСП) та ін ші.
Всі пред ста в ни ки юри ди ч них
фірм ви сло ви ли за ці ка в ле ність
у за мі щен ні ва ка н т них по сад
ви пу с к ни ка ми юри ди ч но го фа -
ку ль те ту і за про си ли ба жа ю чих
на ін ди ві ду а ль ні спів бе сі ди.

Ни ні ще ра но го во ри ти про всі
ре зуль та ти цьо го за хо ду — про -
цес пра це вла ш ту ван ня на ших
ви пу с к ни ків усе ще три ва є. Од -
нак на за ве р шен ня хо четь ся на -
го ло си ти не на то му, де кон к ре -
т но пра цю ва ти муть на ші ви хо -
ва н ці цьо го річ (це має пе ре д у -
сім зна чен ня для ко ж но го ви пу -
с к ни ка окре мо), а зро би ти да -
ле ко гля д ні уза галь нен ня.

По �пе р ше, сам факт пік лу ван -
ня фа ку ль те ту про пра це вла ш -
ту ван ня сво їх ви пу с к ни ків сві д -
чить про се р йо з ну ту р боту про
їх ню до лю, їх нє май бу т нє, на оч -
но де мон струє ста в лен ня ке рі в -
ни ц т ва фа ку ль те ту до ро зу мін -
ня та роз в’я зан ня найа к ту а ль ні -
ших про блем на шо го сту де нт с -
т ва.

По �дру ге, та ким чи ном зна ч -
но під ви щу єть ся ав то ри тет фа -
ку ль те ту, де отри ман ня ди п ло -
ма не є са мо ціл лю. У зв’я з ку з
цим ще не роз кри тим є ве ли кий
по те н ці ал Асо ці а ції ви пу с к ни ків
юри ди ч но го фа ку ль те ту КНЕУ,
яка має об’ єд ну ва ти пе ре д у сім
«а ге н тів впли ву» на шо го фа ку -
ль те ту на під при єм с т вах та
уста но вах на шої кра ї ни та за ко -
р до ном.

По �тре тє, на фа ку ль те ті ство -
рю єть ся ва ж ли вий зо в ні ш ній
кри те рій ефе к ти в но с ті на вчан -
ня, зв’я з ку йо го з прак ти ко ю.
Ре зуль та ти п’я ти рі ч но го на -
вчан ня го ло вним чи ном ма ють
оці ню ва ти ся не шля хом під ра -
ху ван ня се ре д ньо го ба ла в до -
да т ку до ди п ло ма, а на ос но ві,
на ду м ку ко ле к ти ву фа ку ль те ту,
кі ль кі с них та які с них по ка з ни ків
пра це вла ш ту ван ня.

Па в ло КИ КОТЬ,
за сту п ник де ка на юри ди ч но го

фа ку ль те ту,
ка н ди дат юри ди ч них на ук,

до цент.

Не ли ше на вча ти, а й пра це вла ш то ву ва ти
Проблема працевлаштування залишається 
актуальною в нашій країні. Київський
національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана шукає вихід з цієї
проблеми. Кожен факультет університету
докладає максимум зусиль, щоб допомогти
своєму студенту.  Досвід юридичного
факультету ось такий.
Не лише навчати, а й працевлаштовувати.
Саме за таким принципом діють на
юридичному факультеті Київського
національного економічного університету.
Кожен патріот факультету пишається його
символами — гімном, гербом, прапором,
поклоняється професійній богині — Феміді.
Справді, це лише зовнішні атрибути
корпоративного духу. Але хто ще може
похвалитися такими умовами навчання та
саморозвитку, які створені на юридичному
факультеті?

В. Ф. ОПРИШКО,
декан юридичного
факультету КНЕУ



Для до ся г нен ня та ре а лі за ції
всіх ви ще за зна че них за -

вдань, вже по над 10 ро ків в
КНЕУ ім. Вадима Ге ть ма на фу н -
к ці о нує Центр зв’я з ків з ро бо то -
да в ця ми та спри ян ня пра це вла -
ш ту ван ню сту де н тів «Пе р с пе к -
ти ва» про який зна ють і да ле ко
за ме жа ми на шо го уні вер си те -
ту, адже він до по міг не од но му
сту де н ту чи ви пу с к ни ку знай ти
своє мі с це на ри н ку пра ці. 

Ос но в ни ми на пря ма ми ро бо -
ти Центру є: на вчан ня; ін фо р му -
ван ня; ко н та к ти. І так, пе р ший з
них – на вчан ня, цей на прям є
клю чо вим, оскі ль ки за без пе чує
сту де н та знан ня ми та вмін ня ми
що до пра ви ль но го скла дан ня
ре зю ме, по ве ді н ки під час спів -
бе сі ди з ро бо то да в цем та на дає
ін ші по ра ди як най шви д шо го
вхо джен ня на ри нок пра ці. З
ці єю ме тою фа хі в ці Центру ор -
га ні зо ву ють тре ні н ги з тех но ло -
гії са мо стій но го по шу ку ро бо ти.
Як пра ви ло, в яко с ті екс пе р тів, в
них бе руть участь і пред ста в ни -
ки ком па ній� ро бо то да в ців, а це
в свою чер гу дає мо ж ли вість
сту де н там з пе р ших уст ді з на -
тись про ви мо ги до ка н ди да тів
на ва ка н т ні ро бо чі мі с ця. На -
при клад, під час про ве ден ня
остан ньо го тре ні н гу сту де н ти
ма ли мо ж ли вість по чу ти про пе -
ре ва ги і осо б ли во с ті по бу до ви
вла с ної ка р’є ри в ком па нії
«REHAU», а та кож ви про бу ва ти
свої си ли у спів бе сі ді і отри ма ти
«зво ро т ній зв’я зок» від про фе сі -
о на ла з від ді лу під бо ру пе р со -
на лу за зна че ної ком па ні ї. Ва ж -
ли вим є те, що де хто зі сту де н -
тів в по да ль шо му отри ма ли за -
про шен ня прой ти ста жу ван ня в
од но му з від ді лів ком па нії, а це
має ряд плю сів:

прак ти ч ний до свід;
мо ж ли вість пра цю ва ти в між -

на ро д ній ком па нії;
ро бо та в дру ж ній ко ман ді

про фе сі о на лів.
На сту п ний на прям – ін фо р му -

ван ня, для яко го ви ко ри с то ву -
єть ся банк да них про ро бо то да -
в ців та ос но в ні на пря ми їх ді я ль -
но с ті, сфо р мо ва ний в Центрі.

Крім цьо го, ак ту а ль ним є на дан -
ня сту де н там ін фо р ма ції що до
мо ж ли во с тей тим ча со во го пра -
це вла ш ту ван ня про тя гом пе рі -
оду на вчан ня, в лі т ній і зи мо вий
пе рі оди та на не по вний день.
Ча с ти на ін фо р ма ції пред ста в -
ле на в бу к ле тах, пре зе н та ці ях,
пе рі оди ч них ви дан нях. В опе ра -
ти в но му ре жи мі сту де н там на -
да ють ся по слу ги з проф кон -
суль ту ван ня, де мо ж на отри ма -
ти до по мо гу в роз ро б ці ка р’є р -
но го пла ну, гра мо т но го скла -
дан ня ре зю ме та ба га тьох ін ших
пи тань які ви ни ка ють під час по -
шу ку ро бо ти. По стій но про во -
ди лись і очі ку ють ся в най бли ж -
чий час ряд пре зе н та цій ві до -
мих ком па ній.

Окре мо слід ви ді ли ти  «День
ка р’є ри». Йо го про ве ден ня є

тра ди цій ним для на шо го уні -
вер си те ту. Цьо го ро ку він від бу -
в ся вже всьо ме. Йо го зна чен ня
важ ко пе ре оці ни ти, адже сту де -
н ти та їх ні май бу т ні ро бо то да в ці
отри му ють мо ж ли вість спі л ку -
ван ня на пря му, без по се ре д ни -
ків. За ці ка в ле ність ро бо то да в -
ців у та ких зу стрі чах по яс ню єть -
ся мо ж ли ві с тю за лу чен ня сту -
де н тів не тіль ки на ста жу ван ня,
але й пра це вла ш ту ван ня най -
кра щих на по стій ній ос но ві.
День ка р’є ри про хо дить, як пра -
ви ло вкі н ці кві т ня, де мо жуть
взя ти участь всі ба жа ю чи.

Один з пріо ри те т них на пря м -
ків ро бо ти Центру — це по слу -
ги з пра це вла ш ту ван ня. Як що

в сту де н та є ба жан ня пра це вла -
ш ту ва тись, то йо му не об хід но
за ві та ти до Центру «Пе р с пе к ти -
ва», за по в ни ти ре єст ра цій ну ан -
ке ту, а ква лі фі ко ва ні фа хі в ці на -
да дуть всю ін фо р ма цію по ва ка -
н сі ях. Крім то го, най більш ак ту -
а ль ні ва ка н сії що ден но роз мі -
щу ють ся на сте н дах Центру. Ва -
ка н сії для ко ж ної кон к ре т ної
спе ці а ль но с ті роз мі щу ють ся
без по се ре д ньо на сте н дах в ко -
р пу сах по фа ку ль те тах. На від -
мі ну від тих ва ка н сій, які про с то
мо ж на знай ти в Ін тер не ті, на ша
ін фо р ма ція під крі п ле на по пе ре -
дньою зго дою ро бо то да в ця
при йн я ти на ро бо ту са ме сту де -
н та, вра ху ва ти йо го по тре бу у
гну ч ко му гра фі ку ро бо ти.

На всіх сте н дах Центру
«Пе р с пе к ти ва» є ін фо р ма ція
про ро бо ту сай ту. Він пра цює
від но с но не да в но. Наш ко ле к -
тив на ма га єть ся йо го зро би ти
ці ка вим як для сту де н тів, так і
для ро бо то да в ців. Для всіх сьо -
го дні на ба га то про с ті ше слід ку -
ва ти за по ді я ми з до по мо гою Ін -
тер не ту. На сай ті мо ж на знай ти
ці ка ву ін фо р ма цію про всі на -
пря ми ро бо ти Центру, про ак ту -
а ль ні ва ка н сії, за ре є с т ру ва тись
сту де н там та ро бо то да в цям,
ско ри с та тись по ра да ми та пси -
хо ло гі ч ни ми те с та ми. Для сту -
де н тів це дає мо ж ли вість пе ре -
гля ну ти ак ту а ль ні ва ка н сії, які
оно в лю ють ся що ден но, а та кож
отри ма ти ін фо р ма цію про за хо -
ди, які про во дить Центр. Та кож
пі с ля ре єст ра ції на сай ті ав то -
ма ти ч но мо ж на отри му ва ти

роз си л ку на еле к т ро нну по шту
за ле ж но від ру б ри ки, яку об ра -
ли. Ад ре са сай ту: www.perspec-
tiva.kneu.kiev.ua

Зна ч на ува га при ді ля єть ся
спів пра ці з ро бо то да в ця ми, що
дає змо гу сту де н там роз ши ри -
ти свої мо ж ли во с ті пра це вла ш -
ту ван ня. При цьо му ак це н ту єть -
ся ува га на мо ж ли во с ті сту де н -
та ми про хо ди ти пе ре дди п ло м -
ну прак ти ку. До то го ж, ро бо то -
да в ці охо че по го джу ють ся про -
во ди ти спів бе сі ди зі сту де н та ми
на віть без на яв но с ті ди п ло му
про ви щу осві ту, оскі ль ки ба га -
то з них ста ють по в но цін ни ми
пра ців ни ка ми. На сьо го дні в нас
за яв ле на ве ли ка кі ль кість ва ка -
н сій як для еко но мі ч них так і
юри ди ч них спе ці а ль но с тей, що
сві д чить про ба жан ня ро бо то -
да в ців ма ти за пра ців ни ків сту -
де н тів на шо го на вча ль но го за -
кла ду, а від так, про ви со кий їх
рі вень те о ре ти ч ної і прак ти ч ної
під го то в ки. От же, для сту де н тів
ство ре но ба га то мо ж ли во с тей
про фе сій но го роз ви т ку слід ли -
ше цим ско ри с та тись, а уні вер -
си тет бу де тіль ки цьо му спри я -
ти.

Ко ле к тив Центру зв’я з ків з ро -
бо то да в ця ми та спри ян ня пра -
це вла ш ту ван ню сту де н тів «Пе р -
с пе к ти ва» має на ме ті до по мо г -
ти сту де н там зро зу мі ти з пе р -
ших ро ків на вчан ня усі ви кли ки,
які пе ред ни ми по ста вить ри нок
пра ці, а це не го то в ність ро бо то -
да в ця бра ти на ро бо ту ви пу с к -
ни ка ВНЗ без до сві ду ро бо ти і
прак ти ч них на ви ків. За зви чай
та кі сту де н ти як що й пра це вла -
ш то ву ють ся, то не зав жди на по -
са ди з ви со кою опла то ю. Ін шим
при кла дом є не ба жан ня ро бо то -
да в ців пе ре на вча ти ви пу с к ни ків,
то му сту де н там ва р то по ду ма ти
про ста жу ван ня на прак ти ці па -
ра ле ль но з на вчан ням в уні вер -
си те ті. Слід зро зу мі ти, що знан -
ня і до свід це ос но в на умо ва ва -
шої кон ку рен то сп ро мо ж но с ті на
ри н ку пра ці.

До ро гі дру зі, за ві тай те до нас
у пе р ші ж дні на вчан ня, зро бі мо
ва ші пе р ші кро ки у пра це вла ш -
ту ван ні ра зом. Па м’я тай те, пе р -
ша схо ди н ка ус пі ш ної ка р’є ри –
це по шук ро бо ти… Все у ва ших
ру ках — це твоя «Пе р с пе к ти ва»!

Ус пі хів!
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31.08.10 о 10.30 у Центрі куль ту ри і ми с тецтв по
ву ли ці Де г тя рів сь кий, 49 г від бу дуть ся збо ри тру до -
во го ко ле к ти ву Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко но мі ч -
но го уні вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.

01.09.10 о 15.00 на ста ді о ні фі з ку ль ту р но� спо р ти -
в но го ком пле к су «Е ко но міст»  від бу деть ся уро чи с та
по свя та у сту де н ти Ки їв сь ко го на ці о на ль но го еко но -
мі ч но го уні вер си те ту іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.

«ПЕРСПЕКТИВА»
ТВОЯ КАР’ЄРА

Центр «Пе р с пе к ти ва» — орі є н тир
у ви бо рі ва шої май бу т ньої ро бо ти

Сьогодні, виходячи зі світових тенденцій, незмірно зростає значення
формування гармонійно розвинутої, суспільно активної особистості. Усі
ланки системи освіти України ставлять за мету підготувати
високоосвічених, усебічно розвинених спеціалістів. Підготовка
кваліфікованого фахівця передбачає не лише оволодіння студентами
необхідним обсягом теоретичних знань, практичних умінь та навичок, а й
надбання ними професійно значущих особистісних якостей, котрі дають
змогу успішно адаптуватися до майбутньої діяльності, набувати соціальної
та особистісної зрілості, прагнути фахового й особистісного
самовдосконалення. Період навчання у вищому навчальному закладі, під час
якого здійснюється професійна ідентифікація та професійна адаптація
майбутнього спеціаліста, – найбільш важливий для розвитку особистості
фахівця будь�якої спеціальності. Я. В. ІЛЬНІЦЬКИЙ,

директор Центру «Перспектива».
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На кон курс бу ло по да но 30 на у ко -
вих сту де нт сь ких ро біт із 13 уні -

вер си те тів.

Пе ре мо ж ця ми 2010 ро ку ста ли:
Пе р ша пре мія при су дже на не

бу ла. 
2 пре мія — Ста ні с лав Ма с лі хін,

Ки їв сь кий на ці о на ль ний еко но мі -
ч ний уні вер си тет іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на, на у ко вий ке рі в ник �
А.В. Фе до р че н ко. За ро бо ту:
«За га ль ний огляд ри н ку та ви -
вчен ня впо до бань спо жи ва чів з
ме тою ви ве ден ня но вої то р го вої
ма р ки су хих ди тя чих мо ло ч них
су мі шей на ри нок».

Роз мір пре мії — 1000 грн.
3 пре мія — Оль га Ду би ни на, Бі -

ло ру сь кий дер жа в ний еко но мі ч ний
уні вер си тет, на у ко вий ке рі в ник —
В. Ф.Ме д ве дєв. За ро бо ту: «Ко н т -
ро лінг в си с те мі ма р ке ти н гу».

Роз мір пре мії — 500 грн.

За охо чу ва ль ні пре мії:
Оле на Са в че н ко, Сум сь кий дер -

жа в ний уні вер си тет, на у ко вий ке рі -
в ник — Ю.М. Ме ль ник. За ро бо ту:
«Впро ва джен ня су час них ма р ке ти н -
го вих тех но ло гій ви бо ру стра те гій
роз ви т ку на при кла ді під при єм с т ва
«А к ва і зол»».

Роз мір пре мії � 500 грн.
Ан на Ов чин ні ко ва, НТУУ «КПІ»,

на у ко вий ке рі в ник — С.О. Со л н цев.
За ро бо ту:  «А на ліз до ці ль но с ті ви -
ве ден ня то ва ру на но ві ре гі о на ль ні
ри н ки аль те р на ти в них дже рел ене -
р гі ї».

Роз мір пре мії � 500 грн.
Пре мії вру ча ли ся ком па ні єю

«TNS» в Укра ї ні за кра щі до слі д ни -
ць кі на у ко ві сту де нт сь кі ро бо ти. 

Спе ці а ль ні пре мії кон ку р су.
Спе ці а ль на пре мія від ком па нії

«InMind» при су дже на Оле ні Тя бі -
ній,  Хме ль ни ць кий на ці о на ль ний
уні вер си тет, нау ко вий ке рі в ник —
С. В. Ко ва ль чук. За ро бо ту: «Ка м па -
нія по про су ван ню то р го вої ма р ки
“Онікс” на за са дах пар ти зан сь ко го
ма р ке ти н гу».  

Впе р ше бу ло при су дже но спе -
ці а ль ний приз ви кла да чам ка -
фе д ри, сту де нт сь кі ро бо ти якої
від рі з ня лись за га ль ним ви со ким
рі в нем та кре а ти в ні с тю. Та кою ка -
фе д рою бу ла на зва на ка фе д ра
про ми с ло во го ма р ке ти н гу НТУУ
КПІ, за ві ду ю чий ка фе д рою про фе -
сор, до к тор фі зи ко� ма те ма ти ч -
них на ук Сер гій Оле к сі йо вич Со -
л нцев. Приз за сну ва ла ком па нія
«ГФК�ЮК РЕЙН».

Спе ці а ль ні при зи від ком па нії ТД
«Во д на тех ні ка»

Ком па нія «Во д на тех ні ка» є по -
стій ним спо н со ром кон ку р су. Во на
на го ро джує ті ро бо ти, які від рі з ня -
ють ся кре а ти в ни ми ма р ке ти н го ви -
ми рі шен ня ми в сфе рі ма р ке ти н го -
вих тех но ло гій. В цьо му ро ці спе ці а -
ль ні при зи від ТД «Во д на тех ні ка»
отри ма ли 14 сту де н тів. Се ред них:
Оль га Ко р ній че н ко, На ці о на ль ний
ае ро ко с мі ч ний уні вер си тет ХАІ, за
ро бо ту: «У до с ко на лен ня збу то вої
по лі ти ки ме ре жі ма га зи нів «Рrostor»
із за сто су ван ням су час них ка на лів

збу ту»; Юлія Без ру ко ва, НТУУ КПІ,
на у ко вий ке рі в ник — Н.С. Ку би ши -
на, за ро бо ту: «А на ліз до ці ль но с ті
ви ве ден ня но во го то ва ру на це лю -
ло з но� па пе ро вий ри нок»; Ру с ла на
Ра дзе вич, НТУУ КПІ, на у ко вий ке рі -
в ник — С. О. Со л н цев, за робо ту:
«А на ліз асо р ти ме н ту ТОВ «Са ні та р -
ний щит Укра ї ни» з ме тою йо го оп -
ти мі за ці ї»; Ві к то рія Ми лю ті на,
Сум сь кий дер жа в ний уні вер си тет,
на у ко вий ке рі в ник — М.Ю. Ка р пі -
ще н ко, за ро бо ту: «Про су ван ня
осві т ніх по слуг ВНЗ на ос но ві ма р -
ке ти н го во го до слі джен ня ви пу с к ни -
ків шкіл Сум сь кої об ла с ті»; Лю д ми -
ла Мо цьо, Львів сь ка ко ме р цій на
ака де мія, за ро бо ту: «До с лі джен ня
про це су при йн ят тя рі шен ня про ку -
пі в лю го рі л ча них ви ро бів ін ди ві ду а -
ль ни ми по ку п ця ми»; Ді на Кра вець,
КНУТД, на у ко вий ке рі в ник —
О.М. Де ме ніна, за ро бо ту: «Те о рія
се г ме н ту ван ня ри н ку в ма р ке ти н гу і
ін стру ме н та ль ні ме то ди йо го про -
ве ден ня» (за ма те рі а ла ми ри н ку мо -
ло ка та мо ло ч них про ду к тів Укра ї -
ни); Бу ч ке вич Ма рія, Львів сь ка ко -
ме р цій на ака де мія,  за ро бо ту: «Ви -
з на чен ня рі в ня ло я ль но с ті спо жи ва -
чів до чаю то р го вої ма р ки „Lipton»»;
Оль га Мра ч ков сь ка, Ка те ри на
Але к сє є ва, Ка те ри на Зі нд ра,
ДВНЗ КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на,
на у ко вий ке рі в ник — О. Ди ма, за
ро бо ту: «Де на вчи тись ма р ке ти н гу”;
Ан д рій Па в ле н ко, Юлія Ко с т ри -
ца, До не ць кий на ці о на ль ний уні -
вер си тет еко но мі ки та то р гі в лі іме ні
Ми хай ла Ту ган�Ба ра нов сь ко го, на у -
ко вий ке рі в ник — Л. Г Са р кі сян, за
ро бо ту: «А к ти ві за ція про су ван ня
кон ди тер сь ких то ва рів роз дрі б ної
то р гі в лі на при кла ді про ду к ції кон -
ди тер сь кої ком па нії «АВК».

В ра м ках куль ту р ної про гра ми
кон фе ре н ції, спо н со ром якої ви сту -
пи ла ко р по ра ція «Бог дан», сту де н ти
від ві да ли «Дрім Та ун» на Обо ло ні та
Ки їв сь кий між на ро д ний фе с ти валь
ре к ла ми.

Дя ку ю чи ком па нії «Nielsen
Ukraine»,  бу ли на дру ко ва ні те зи
сту де нт сь ких ро біт.

В жу рі кон ку р су вхо дили укра ї н -
сь кі гу ру ма р ке ти н гу: про фе сор
Ми ко ла Чу ри лов (ге не ра ль ний ди -
ре к тор «TNS Ukraine»), про фе сор
Во ло ди мир Па ні от то (пре зи дент
ком па нії «InMind»), Оле к сандр Фе -
до ри шин (ге не ра ль ний ди ре к тор
ком па нії «ГФК�ЮК РЕЙН»), Во ло -
ди мир Сте фа ни шин (ма р ке тинг �
ди ре к тор ТД «Во д на тех ні ка»),
Олег Си на юк (ди ре к тор ком па нії
«Нью Имидж Груп»), Іри на Ли лик
(ге не ра ль ний ди ре к тор Укра ї н сь -
кої Асо ці а ції Ма р ке ти н гу, На ці о на -
ль ний пред ста в ник ESOMAR в
Укра ї ні), Па в ло Ма р ка ре н ко (член
Ра ди УАМ), Сві т ла на Го с ті ло ва
(ма р ке тинг ди ре к тор ком па нії
«Во ло ди мир ЛТД»), Ми хай ло Со -
кол (ди ре к тор по стра те гі ч но му
ма р ке ти н гу ко р по ра ції «Бог дан»),
про фе сор Іри на Ре ше т ні ко ва (ке -
рі в ник укра ї но� ні ме ць кої про гра -
ми по ло гі с ти ці КНЕУ), Іри на Фі р с -
то ва (ге не ра ль ний ди ре к тор ком -
па нії «Nielsen Ukraine»).

Оргкомітет конференції.

Ми щи ро ві та є мо усіх пер -
шо ку р с ни ків з пе ре мо гою

на всту п них зма ган нях і по ча т -
ком но во го пе рі оду жит тя — зо -
ло тим пе рі одом сту де нт с т ва!

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

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

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

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

Що ж да лі?
Ей фо рія не мо же три ва ти ві ч но — у кра що му

ра зі усьо го два� три мі ся ці. Ре а лії жит тя над хо -
дять ра зом із на бли жен ням пе р ших мо ду лів,
по гі р шен ням по го д них умов, на стан ням ек за -
ме на цій ної се сі ї. Обо в’я з ко во бу дуть і тру д но -
щі — не ли ше на вча ль ні, а й ці л ком не спо ді ва -
ні. Цей пе рі од три ває, як пра ви ло, впро довж
усьо го пер шо го ро ку на вчан ня і для аб со лю т -
ної бі ль шо с ті сту де н тів за ве р шу єть ся, зда ва -
ло ся б, ці л ком ус пі ш но � ди с ко м фо р т ні де за да -
п та цій ні ста ни ми на ють і сту де н ти по чи на ють

вчи ти ся бі льш� менш ста бі ль но. Ви ня -
ток ста но в лять ли ше окре мі осо би, які
так і не змо жуть ада п ту ва ти ся. Вва жа -
єть ся, що са ме во ни по тре бу ють до по -
мо ги, мо ж ли во — втру чан ня пси хо ло -
гів.

З пер шою гру пою тру д но щів сти ка -
ють ся май же всі сту де н ти. Ма єть ся на
ува зі від су т ність у пер шо ку р с ни ків ба -
га тьох спе ці а ль них ор га ні за цій но� на в -
ча ль них на ви чок, не об хід них у ву зів сь -
ко му на вчан ні: швид ко го кон с пе к ту -
ван ня ле к цій та об ро б ки пер шо дже -
рел, ко ри с ту ван ня бі б лі о те кою та су -
час ни ми еле к т ро нни ми за со ба ми то -
що. До ці єї ж гру пи слід від не с ти від су -
т ність аде к ва т них ко му ні ка ти в них на -
ви чок, перш за все, го то в но с ті до осо -

б ли во с тей спі л ку ван ня сту де н тів з ви кла да ча -
ми. Ві до мо, що цей про цес ду же від рі з ня єть ся
від вза є мо дії із шкі ль ни ми вчи те ля ми, а спро -
би сту де н тів “пе ре не с ти” шкі ль ний стиль у ву -
зів сь ке жит тя, як пра ви ло, є не ефе к ти в ни м і
до сить кон ф лі к т ни м.

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

Спра в ж ня при чи на цьо го яви ща по в’я за на з
осо би с ті с ни ми яко с тя ми, які сфо р му ва ли ся за
ро ки на вчан ня у шко лі. Тим, ко му най більш ди -
с ко м фо р т но в но вих умо вах, ми ре ко ме н ду є мо
ква лі фі ко ва ну ко ре к цій ну пси хо ло гі ч ну до по -
мо гу, що є од ні єю з ос но в них на пря м ків ро бо -
ти пси хо ло гі ч ної слу ж би в уні вер си те ті. Ця до -
по мо га на да єть ся в ін ди ві ду а ль них фо р мах.

Ла с ка во про си мо до пси хо ло гі ч ної слу ж би
КНЕ У.

Кон фі де н цій ність та про фе сі о на лізм вам за -
без пе че но.

Ко н та к ти:
вул. Же ля бо ва, 4,

гу р то жи ток №3, 1�й по верх.
Пси хо ло гі ч на слу ж ба КНЕ У

і ме ні Ва ди ма Ге ть ма на
тел. 456�49�63.

Оле на БОЙЧУК,
ке рі в ник пси хо ло гі ч ної

слу ж би КНЕУ.

УВАГА!  КОНСУЛЬТУЄ ПСИХОЛОГ

ПП сс ии   хх оо   лл оо   гг іі   чч   нн аа   сс лл уу   жж   бб аа   ——
пп ее рр   шш оо   кк уу   рр   сс   нн ии   кк уу

КОНФЕРЕНЦІЯ

Мо лодь опа но вує
ма р ке тинг

Наприкінці травня в Київському національному
економічному університеті імені Вадима Гетьмана
пройшла міжвузівська студентська конференція
«Молодь опановує маркетинг», присвячена
підведенню підсумків конкурсу наукових
студентських робіт імені Ігоря Ткаченка.



№ 19�22 (1322�1325)

Вересень  2010 5

При від для зу стрі чі ко ле ги пі ді -
бра ли ва го мий, адже ли ше ра -

зом во ни в змо зі об ґру н ту ва ти кон -
це п цію фі нан со во го ко н т ро лі н гу,
яка ха ра к те р на для укра ї н сь ких
умов ве ден ня бі з не су. Більш до сві д -
че ні ко н т ро ле ри — для то го, щоб
під што в х ну ти по ча т кі в ців, а ті, в
свою чер гу, щоб по ді ли тись отри -
ма ним до сві дом під час про хо джен -
ня на вча ль ної прак ти ки.

Від зна чу, не зва жа ю чи на те, що
ма гі с тер сь ка про гра ма «Фі на н со -
вий ко н т ро лінг» на фі нан сах ста р ту -
ва ла ли ше цьо го року, уча с ни ки по -
ка за ли до сить ви со кий про фе сій -
ний рі вень — «стартап» був вда лим,
і вкла де ні на ши ми ви кла да ча ми зу -

сил ля у на вчан ня пе р ших про фе сій -
них фі нан со вих ко н т ро ле рів, які
вий дуть зі стін КНЕУ, є ви пра в да ни -
ми.

Мо де ра то ром за хо ду став про фе -
сор О. О. Те ре ще н ко, він за дав тон
зу стрі чі і ос но в ні на пря м ки дис ку сі ї.
Він за зна чив, що по пит на ко н т ро ле -
рів в Укра ї ні є, од нак га р них фа хі в ців,
як зав жди, бра ку є. І у той час, як бі з -
не со ві ко ла де мон стру ють під ви ще -
ний по пит на фа хі в ців з фі нан со во го
ко н т ро лі н гу, у ві т чи з ня них на у ко вих
ко лах до сі то чать ся су пе ре ч ки на -
вко ло пи тан ня  «І с нує фі нан со вий
ко н т ро лінг чи ні?». В Укра ї ні до по -
слуг фі нан со вих ко н т ро ле рів пе ре -
ва ж но зве р та ють ся ком па нії з іно зе -

м ним ка пі та лом, фі лії і пред ста в ни ц -
т ва між на ро д них ко р по ра цій, а та -
кож ві т чи з ня ні під при єм с т ва, які
пла ну ють ви хід на сві то ві ри н ки ка пі -
та лів. Як що пе ре гля ну ти по са до ві ін -
стру к ції чи ви мо ги до фі нан со вих ко -
н т ро ле рів ві до мих за хі д них («Bosh»,
«Volkswagen», «Daimler») та ві т чи з ня -
них («Не мі ров», «О лімп», «І н те р -
пайп», «Фу р шет») під при ємств, мо -
ж на пе ре ко на ти ся, що на них ус пі ш -
но фу н к ці о ну ють слу ж би ко н т ро лі н -
гу, на які по ряд із бю дже ту ван ням,
бю дже т ним ко н т ро лем, управ лін ням
ри зи ка ми, роз ро б кою стра те гії, ана -
лі ти кою по кла да ють ся і фу н к ції
управ лін сь ко го об лі ку. 

На то мість ві т чи з ня на на у ко ва ду -
м ка йде по за ду ви мог ча су. В укра ї -
н сь ких уні вер си те тах до сі не ство -

ре но жо д ної ка фе д ри, яка б за йма -
лась про бле ма ти кою ко н т ро лі н гу,
то ді як ли ше у ні ме ць ко мо в них кра ї -
нах (Ав с т рія, Ні ме ч чи на, Швей ца рія)
за га лом на лі чу єть ся по над 70 ка -
федр, зо рі є н то ва них на ко н т ро лінг.
Та ку си ту а цію ча с т ко во мо ж на по яс -
ни ти зна ч ним кон се р ва ти з мом та
хи б ни ми ак це н та ми у роз ви т ку фі -
нан со вої на у ки, зо к ре ма, у се к то рі
ко р по ра ти в них фі нан сів.

Д. Ковальов зо се ре див ува гу на
прак ти ч них ас пе к тах фі нан со во го
ко н т ро лі н гу, роз по ві да ю чи про осо -
б ли во с ті, з яки ми він сти ка в ся, пра -
цю ю чи на рі з них під при єм с т вах.
Фа хі вець за зна чив, що ко н т ро лер
«як тех но лог по ме не дж ме н ту» є фа -
хі в цем по ро бо ті з по ми л ка ми
управ лі н ців і фо ку сує свою про фе -

сій ну ді я ль ність на по пе ре джен ні,
ви яв лен ні і ви пра в лен ні управ лін сь -
ких по ми лок. Тож не ди в но, що у ві -
зи ті в ці у ньо го за зна че ний фах «те -
ро ри ст� те х но лог з ме не дж ме н ту».
Ви ступ Ко ва льо ва ви кли кав жва ві
дис ку сії зі сту де н та ми: уча с ни ки за -
хо ду так і не змо г ли об ра ти між ме -
то да ми оці н ки ва р то с ті під при ємств
— тож на ша ль ках те ре зів так і за ли -
ши лись ме то ди му ль ти плі ка то рів та
DCF.

По тім ви сту па ли сту де н ти, роз по -
ві да ли не ли ше про здо бу тий до -
свід, але й про про бле ми, з яки ми
во ни зі тк ну ли ся під час про хо джен -
ня прак ти ки, та до сві д че ні фа хі в ці
до по мо г ли, і те пер на ші пе р ші ма гі -
с т ри з ко н т ро лі н гу, вра н ці йду чи на
ро бо ту, вже го ту ють сво їм ке рі в ни -
кам пла ни на у ко вих ре во лю цій. 

За кі ль ка го дин фа хі в ці ви яви ли
без ліч про блем фі нан со во го ко н т -
ро лі н гу, про те во ни вже го то ві їх ви -
рі шу ва ти.

І на ос та нок, по ра да: як що ви ме -
не джер і на ва шо му під при єм с т ві
без лад, зве р тай тесь до нас — ми
роз ка же мо, скі ль ки ко ш ту ють ва ші
по ми л ки, а по ки ви ва га є тесь, ми
про до в жи мо дискусію: ди с ко н ту -
ван ня чи му ль ти плі ка то ри... 

Оле на КО ЗАК,
сту де н т ка ІV ку р су, ФЕФ.

Остан ня те ма бу ла до сить ак -
ту а ль ною адже в цей день

до нас з ро бо чим ві зи том за ві -
тав Пре зи де н та Ро сій сь кої Фе -
де ра ції Дми т ро Ме д вє дєв. Та
ра курс те ми при пав не на по лі -
ти ку, а на еко но мі ку та бі з нес.
Го ло вним ви сно в ком, що слі ду -
вав з да но го об го во рен ня, бу ла
не об хід ність пе в но го зві ль нен -
ня бі з не су та ри н ко вих від но син
від ти с ку  по лі тич но ї пло щи ни.
Адже ни ні у сві ті най ва ж ли ві ши -
ми є не осо би с ті та іде о ло гі ч ні
прин ци пи, а ци ві лі зо ва ні ді ло ві
сто су н ки.

Ко жен з ви сту па ю чих, на вів
свої ар гу ме н ти, що під три му ва -
ли пра ви ль ність да ної по зи ці ї.
Пі с ля їх ви сту пу ау ди то рія отри -
ма ла змо гу по ста ви ти за пи тан -
ня які ви ни к ли. На пре с� ко н фе -
ре н цію бу ло за про ше но ко ре с -
по н де н тів ЗМІ, ін фо р ма цій них
пор талів,  мо лодь. Го во ря чи про
остан ніх, ва р то за зна чи ти ти, що
най більш по мі т ни ми пред ста в -
ни ка ми мо ло дого по ко лін ня бу -
ли уча с ни ки Гро мад сь кої ор га ні -
за ції «Сту де нт сь кий Па р ла мент
Ки є ва».  

Тож, не обі йш ло ся і без пи -
тань на сту де нт сь ку те ма ти ку.
Зо к ре ма ме не, як сту де н та� еко -

но мі с та, ці ка ви ла по зи ція ви сту -
па ю чих що до по те н цій них мо ж -
ли во с тей ви пу с к ни ків про ві д них
ВНЗ сто ли ці, еко но мі ч но го, бі з -
не со во го та про ми с ло во го про -
фі лю, отри ма ти ба жа ну ро бо ту
не ли ше на ри н ку пра ці в Укра ї ні,
а й по за її ме жа ми. Від по відь на
по ста в ле не пи тан ня я по чув від -
ра зу від двох лю дей, до то го ж
ба га то ве к то р ну.

Так, Пре зи дент мі сь кої ор га ні -
за ції ро бо то да в ців Іван Го ло дів -
сь кий за пе в нив, що пі с ля при -
єд нан ня Укра ї ни до Бо лон сь кої
кон ве н ції ди п ло ми укра ї н сь ких
ВНЗ по ча ли ці ну ва ти за ко р до -
ном. І чим да лі йде час, тим шви -
д ше про цес ви знан ня у сві ті
укра ї н сь кої осві ти пе ре хо дить з
фо р ма ту «на па пе рі» у ре а ль не
жит тя. Та й на да лі, окрім пре -
сти ж но го ди п ло му, ва ж ли вою
пе ре д у мо вою ус пі ш но с ті є знан -
ня, як мі ні мум, двох мов та хо ро -
ші на ви ки у ро бо ті з ком п’ю те -
ром та ін ши ми ін но ва цій ни ми
за со ба ми.

Ще бі ль ше під крі пи ла цей до -
від від по відь Оле к са н д ра Пе т -
ро ви ча Ко ло с ні ци на, який на вів
ба га то при кла дів, ко ли укра ї н -
сь ка мо лодь до ся г ла чи ма лих
про фе сій них ус пі хів і в йо го ком -

па нії з ба га то мі ль йон ним рі ч ним
ка пі та ло обі гом, і у ба га тьох ін -
ших. Так, Оле к сандр Пе т ро вич
за зна чив, що се ред без лі чі ро -
бо чих місць в Ро сій сь кій Фе де -
ра ції зав жди знай деть ся і не од -
не до б ре опла чу ва не мі с це для
на шо го ви пу с к ни ка. Що пра в да
по ряд з ко ме р цій ною спе ці а ль -
ні с тю, до б ре бу ло б ро зу мі ти ся і
у про ми с ло во му го с по дар с т ві.
Адже са ме та кі спе ці а лі с ти змо -
г ли б осво ї ти нео ся ж ні еко но мі -
ч ні про с то ри Укра ї ни і сві ту. 

Що ж, я отри мав ви че р п ну від -
по відь на своє за пи тан ня, а усі
ми – сту де н ти, та ла но ви та мо -
лодь – на дію на те, що нас спра -
в ді ці ну ва ти муть і під три му ва ти -
муть. Але ми й са мі ма є мо при -
кла с ти для цьо го ма к си ма ль них
зу силь.

Пре с� ко н фе ре н ція за кін чи -
лась, та пи тан ня, що на ній ви -
сві т лю ва лись, по тре бу ють по -
да ль шо го осми с лен ня. За д ля
то го, щоб  еко но мі за ція ди п ло -
ма тії, яко мо га кра ще впли ва ла
на еко но мі ч ний роз ви ток на шої
дер жа ви.

Нам є до чо го пра г ну ти!

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

Ста р ту ва ли уча с ни ки бі ля го ло -
вно го ко р пу су КНЕУ, де і від бу -

ло ся же ре б ку ван ня.
Пе р шим за вдан ням бу ло «Де ши -

ф ро в щик», у яко му ко ж на з ко манд
по ви нна бу ла роз га да ти мі с це зна -
хо джен ня на сту п но го пун к ту при -
зна чен ня, де на них вже че кав ку -
р’єр із на сту п ним за вдан ням. Згі д -
но з по слі до в ні с тю ви ко на них за -
вдань уча с ни ка ми, во ни отри ма ли
ка р ту з вка зі в ка ми до на сту п но го
за вдан ня, пі с ля яко го, роз га да в ши
за ши ф ро ва ну за га д ку, ви ру ши ли
до остан ньо го пун к ту, яким ста ла
уні вер си тет сь ка бі б лі о те ка.

От же, прой шо в ши 5 ета пів зма -

ган ня, ма є мо
на сту п ні ре -
зуль та ти:

«Пе р шість»
отри ма ла ко -
ман да ФЕ АПК.

«Срі б ло» ді -
с та ло ся ко -
ман ді ОЕФ.

« Б р о  н  з у »
здо бу ли сту -
де н ти КЕФ.

К о  м а н  д а
ФЕ АПК вже
вко т ре дає нам
змо гу пе ре ко -
на ти ся в то му,
що для пе ре -
мо ги за ма ло
ли ше пра г нен -

ня до пер шо сті, ва ж ли вим є дру ж ня
ат мо с фе ра ко ле к ти ву, ве се ла вда -
ча і, мо ж ли во, те ма ле нь ке, ма гі ч не
за кли нан ня, яке з вуст ко ж но го сту -
де н та їх ве се лої сі м’ї зву чить так
го р до «АПК».

Ви сло в лю є мо вдя ч ність всім уча -
с ни кам та ор га ні за то рам кве с ту за
ве ли че з ну кі ль кість не за бу т ніх вра -
жень, по смі шок та по зи ти в них емо -
цій.

З нетерпінням чекаємо
наступ�ного квесту, запрошуємо
студентів усіх факультетів взяти у
ньому участь. 

Сві т ла на БО РО ВИК,
сту де н т ка III ку р су, ФЕ АПК.

АКТУАЛЬНО NEWS ПРО ВУЗ

НАМ Є ДО ЧО ГО ПРА Г НУ ТИ!
В середині травня в інформаційній агенції УНІАН відбулася прес�конференція
на тему: «Економізація дипломатії: погляд бізнесу», у якій взяли участь
представники ділових кіл нашої держави.  Учасниками прес�конференції були:
Андрій Антонюк – Голова Правління громадської організації «Нова
солідарна Україна»; Олександр Колосніцин – Президент ТОВ «Судоходная
компания Орион» (місто Санкт�Петербург); Іван Голодівський – Президент
Київської міської організації роботодавців. Основною темою, що
обговорювалася на прес�конференції, була тема необхідності економізації
української дипломатії. Говорячи точніше, поглиблення взаємодії між
міністерствами і відомствами, а також представниками бізнесу у досить
важливій на сьогоднішній день сфері зовнішньоекономічних відносин. Певну
увагу було також приділено і  політиці нової української влади, спрямованій
на більш тісні зв’язки з північним сусідом – Росією.

ЦІКАВІ ЗУСТРІЧІ

Фі нан со вий ко н т ро лер, твій час на став!
У червні, в нашому університеті відбувся захід під
назвою «Круглий стіл з питань розвитку
концепції фінансового контролінгу в Україні».
Його ініціатором став Інститут фінансового
контролінгу. Захід зібрав разом провідних
українських вчених, співробітників інституту,
представників бізнесу, аспірантів, а також
студентів, які наразі вивчають контролінг на
відповідній магістерській програмі  та проходять
практику. Зокрема, були присутні такі відомі
фахівці з контролінгу,  як О.О. Терещенко,
Д.В. Ковальов, Н.Д. Бабяк.

Квест:
Ус пі ш ний старт

В одну із тра в не вих субот, впе р ше бу ло про ве де -
но сту де нт сь кий квест, у яко му взя ли участь ко -
ман ди фа ку ль те тів ДВНЗ «КНЕУ іме ні Ва ди ма
Ге ть ма на».
Со ня ч на по го да від дзе р ка лю ва ла по зи ти в ний на -
стрій уча с ни ків кве с ту та їх рі шу чу на ла ш то ва -
ність до пе ре мо ги.
Ко ж на з ко манд від рі з ня лась сво ї ми не по вто р ни -
ми зді б но с тя ми, не ор ди на р ним ми с лен ням та
ве се лим на стро єм.

Склад ко ман ди ФЕ АПК: Дми т ро Бу д няк (ка -
пі тан ко ман ди), Ко с тя н тин Ро ма нов сь кий, Ві к -
тор Бу т ке вич, Со фія Та ра со ва, Ні на Драч,
Оль га Ки я ни ця, Ка рі на Ан д ру ще н ко.
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Ша но в ні ко ле ги!
ПОДІЯ
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010...Так, са ме ко ле ги, адже за раз,

чи та ю чи ці ря д ки, ви, ша но в ні
пер шо ку р с ни ки, а зда єть ся, ще
вчо ра ви пу с к ни ки шкіл, є сту де н -
та ми кра що го еко но мі ч но го уні -
вер си те ту кра ї ни — Дер жа в но го
ви що го на вча ль но го за кла ду «Ки -
їв сь кий на ці о на ль ний еко но мі ч ний
уні вер си тет іме ні Ва ди ма Ге ть ма -
на». Щи ро хо четь ся при ві та ти вас
із по ча т ком но во го, не за бу т ньо го,
са мо стій но го сту де нт сь ко го жит тя
та по ба жа ти, щоб вир по зи ти в них
емо цій, при єм них вра жень та не -
за бу т ніх по дій су про во джу вав вас
впро довж ро ків на вчан ня. 

Здо бут тя знань — це ва ша ос но -
в на ме та, але по руч з від ві ду ван -
ням ле к цій, се мі на рів, на пи сан ням
мо ду лів та іс пи тів від кри ва ти ме те
для се бе зо всім но вий про с тір са -
мо ре а лі за ції та тво р чо го роз ви т ку
— світ проф спі л ко во го жит тя, сту -
де нт сь ко го са мо вря ду ван ня, гро -
мад сь ких ор га ні за цій. 

Пе р вин на проф спі л ко ва орга -
ні за ція сту де н тів та ас пі ра н тів є
най бі ль шою гро мад сь кою ор га ні -
за ці єю в уні вер си те ті, яка з 23 кві -
т ня 2008 ро ку на за га ль них збо рах
сту де н тів ви зна на са мо вря д но ю.
На чо лі сту де нт сь ко го проф ко му
сто їть Оль га Ча ба нюк, її за сту п -
ни ки — Ін на До б ро воль сь ка та
На та лія Ше н д рик. Мі с це роз та -
шу ван ня на шої ор га ні за ції — на -
вча ль ний ко р пус №1, ка бі не ти
414а, 427, 423; ко н та к т ні но ме ри
те ле фо нів — 371�61�97,
371�61�44, 371�62�16.

Ре а лі зу ю чи своє ос но в не за -
вдан ня — со ці а ль ний та еко но мі ч -
ний за хист сту де нт с т ва — ко ман да
од но ду м ців� ак ти ві с тів пра цює за
ба га ть ма на пря м ка ми ді я ль но с ті,
від по ві д но до яких ство ре ні по -
стій но ді ю чі ко мі сії:

ор га ні за цій но� фі на н со ва ко -
мі сія — ви рі шує ор га ні за цій ні пи -
тан ня проф спі л ко вої ро бо ти про ф -
бю ро (по ста но в ка на про фо б лік
сту де н тів, роз ро б ка ка ле н да р но� -
те ма ти ч них пла нів за хо дів, збір ко -
ш тів на про їз ні кви т ки, збір член сь -
ких проф спі л ко вих вне с ків, бе ре
участь у ви рі шен ні пи тань по в’я за -
них зі сти пе н ді я ми).

ко мі сія з пи тань со ці а ль но го
та пра во во го за хи с ту — за без пе -
чує пра во вий та со ці а ль ний за хист
всіх ка те го рій сту де н тів та ас пі ра н -
тів фа ку ль те ту (ве де об лік со ці а ль -
но не за хи ще них ка те го рій сту де нт -
с т ва — си ріт, ін ва лі дів, «чо р но би -
ль ців», сі мей з ді ть ми, офо р м лює
на ле ж ні цим ка те го рі ям піль ги).

оздо ро в ча ко мі сія — пра цює з
ти ми сту де н та ми ко т рі сто ять на
дис па н се р но му об лі ку, ор га ні зо -
вує на дан ня сту де н там  пу ті вок до
са на то рію� про фі ла к то рію КНЕУ,
при на яв но с ті пу ті вок — на лі т ній
та зи мо вий від по чи нок.

жи т ло во� по бу то ва ко мі сія —
спри яє у по се лен ні сту де н тів до
гу р то жи т ків уні вер си те ту, а та кож
ве де ко н т роль за до три ман ням
сту де н та ми пра вил про жи ван ня.

ко мі сія з пи тань куль ту ри —
ор га ні зо вує і про во дить куль ту р -
но ма со ві за хо ди на фа ку ль те ті
(«День фа ку ль те ту», від бі р ко ві
ту ри кон ку р су кра си «Міс КНЕ У»,
«О сін ня ка з ка», «Бе не фіс уні вер си -
тет сь кої мо ло ді» то що).

ко мі сія з пи тань пра це вла ш -
ту ван ня та під при єм ни ц т ва —
спри яє в пра це вла ш ту ван ні сту де -

н тів фа ку ль те ту че рез спів пра цю з
Центром зв’я з ків з ро бо то да в ця ми
«Пе р с пе к ти ва», та офі сом GPS.

ко мі сія з пи тань спо р ту та ту -
ри з му — ор га ні зо вує міжфа ку ль -
тет сь кі та вну т рі шньофа ку ль тет сь -
кі зма ган ня з фу т бо лу, во лей бо лу,
кве с ти, ша хо ві ту р ні ри то що.

ко мі сія з пи тань зв’я з ків з
гро мад сь кі с тю та про фе сій но го
роз ви т ку — ін фо р мує сту де н тів
що до рі з них за хо дів, про во дить
тре ні н ги, се мі на ри, май с тер� кла -
си з ві до ми ми лю дь ми та ком па ні -
я ми.

На ко ж но му з 9 фа ку ль те тів
ство ре ні свої про ф бю ро, ді я ль -
ність яких спря мо ва на на те, щоб
урі з но ма ні т ни ти ва ше сту де нт сь ке
жит тя, зро би ти йо го не за бу т нім, а
в ра зі ви ни к нен ня яко їсь про бле ми
(зви чай но, не хай їх бу де
якнайменше) — до по мо г ти, по ра -
ди ти, під три ма ти.

Зна йо м тесь, ша но в ні пер шо ку р -
с ни ки, ва ші го ло ви про ф бю ро фа -
ку ль те тів:

Фа ку ль тет еко но мі ки та управ -
лін ня — Ар тем Ше в чук
(0636411113);

Фа ку ль тет між на ро д ної еко но мі -
ки  і ме не дж ме н ту —  Ан д рій Да ни -
люк (0935538966);

Юри ди ч ний фа ку ль тет — Дми т -
ро Ок се не н ко (0631453765);

Фа ку ль тет управ лін ня пе р со на -
лом та ма р ке ти н гу — Те тя на Ку зь -
ме н ко (0667685252);

Об лі ко во� еко но мі ч ний фа ку ль -
тет — Ма ри на Жи лін сь ка
(0662131636);

Фа ку ль тет еко но мі ки аг ра р но� -
про ми с ло во го ком пле к су — Юно -
на Сі кор сь ка (0968123591);

Фі нан со во� еко но мі ч ний фа ку ль -
тет — Еве лі на Іва но ва
(0501866844);

Кре ди т но� еко но мі ч ний фа ку ль -
тет — Ма к сим Ще г люк
(0662886811);

Фа ку ль тет ін фо р ма цій них си с -
тем і тех но ло гій — Ми ко ла Ли сов
(0937631364).

Не злі чи ти усіх за хо дів, кон ку р -
сів, фе с ти ва лів, ак цій які іні ці ює та
ор га ні зо вує проф спі л ка — бла го -
дій ні ак ції «У с мі ш ка Свя то го Ми ко -
ла я», «По да руй ка з ку»,  еко ло гі ч ні
ак ції «Зро би Тру ха нів чи с ті шим»,
«При бе ри Зам ко ву го ру!», спор ти -
в ні за хо ди — що рі ч ні че м пі о на ти з
фу т бо лу на ку бок проф ко му, зма -
ган ня з те ні су, во лей бо лу, ту р нір з
бо у лі н гу, свя т ку ван ня Днів на ро -
джен ня фа ку ль те тів, кон курс кра -
си «Міс КНЕ У» і ще ба га то �ба га то
ці ка во го. 

Са ме за вдя ки проф спі л ці, ви
змо же те від по чи ти за піль го вою
пу ті в кою, офо р ми ти між на ро д не
сту де нт сь ке по сві д чен ня, отри -
му ва ти по стій но за про шен ня до
ди с ко� клу бів, те а т рів, кі но те а т -
рів.

На ша проф спі л ка ви зна на кра -
щою в Укра ї ні у що рі ч но му огля ді� -
ко н ку р сі сту де нт сь ких проф спі л -
ко вих ор га ні за цій! Тож як що ви ще
ду ма є те, чи до лу ча ти ся до на шої
ко ман ди, чи ні, то ні в яко му ра зі не
ва гай тесь, адже ми че ка є мо на
вас!

Ще раз зі свя том, на ші до ро гі
ко ле ги! У до б ру путь, до ро гі пер -
шо ку р с ни ки!

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

Про гра ма пе ре бу ван ня го -
с тей бу ла на сті ль ки на си -

че ною, що для змі с то в но го
про ве ден ня до звіл ля бу ли
під клю че ні май же всі проф -
спі л ко ві ак ти ві с ти, а то му на
ву ли цях Ки є ва впро довж
остан ніх трьох днів тра в ня
мо ж на бу ло по ба чи ти чи ма лу
ве се лу ком па нію, яка щось
жва во об го во рю ва ла, по стій -
но фо то гра фу ва лась ра зом
та гу ч но і дзві н ко смі я лась.

Пе р ший день ві зи ту, московській делегації, мабуть,
спо до ба в ся най бі ль ше, адже во ни по тра пи ли на фі нал
кон ку р си кра си «Міс КНЕУ�2010», а це, як всім ві до мо,
не за ли шає бай ду жим ні ко го.

Дру гий день був при свя че ний зна йом с т ву го с тей з
укра ї н сь кою куль ту ро ю. Ко ман да проф ко му в по в но -
му скла ді та на ші ко ле ги від ві да ли На ці о на ль ний те -
атр опе ри і ба ле ту іме ні Та ра са Ше в че н ка, а са ме на -
со ло джу ва лись не пе ре ве р ше ним ми с те ц т вом опе р -
но го спі ву та ак тор сь кої гри, під час пе ре гля ду по -
ста но в ки тво ру укра ї н сь кої кла си ки «На та л ка� По л та -
в ка». По тім ми про с то на со ло джу ва лись кра сою ве чі -
р ньої сто ли ці, не за бу ва ю чи об го во ри ти ро бо чі мо -
ме н ти, на віть дис ку ту ва ли, на ма га ю чись все ж та ки
від най ти ус пі ш ний шлях роз ви т ку проф спі л ко во го
ру ху в уні вер си те ті. 

Остан ній день став днем «ві ль но го пла ван ня». Ко жен
оби рав той ва рі ант про ве ден ня ві ль но го ча су, який по -
до ба єть ся най бі ль ше, але не од мін но та кий, який за па -

м’я то ву єть ся на ба га то �ба га -
то ро ків.

На пе ро ні во к за лу не хо ті -
ло ся про ща ти ся …  Але ско -
ро  зно ву зу стрі не мось і так
ве се ло бу де мо зга ду ва ти
час, про ве де ний ра зом, ді -
ли ти ся вра жен ня ми, до сві -
дом, пе ре жи ван ня ми, адже
проф спі л ко ва дру ж ба – це
на за в ж ди!      

Н. ШЕ Н Д РИК, 
за сту п ник го ло ви

проф ко му.

Травень став традиційно багатим
для студентського профспілкового
комітету на різноманітні події.
Цього року до їх спектру додався
приїзд вже дружньої нам делегації з
Московського державного
технологічного університету
«Московський автомеханічний
інститут». Приємно було бачити
знайомі обличчя, разом дивуватися,
як швидко минув
рік з моменту
останнього візиту.
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До б ро воль сь ку Ін ну – за сту п ни ка го ло ви проф ко му сту -
де н тів та аспірантів; 

Бі лич Ана с та сію – го ло ву оздо ро в чої ко мі сії проф ко му; 
Іва но ву Еве лі ну – го ло ву про ф бю ро ФЕФ;    
Ку зь ме н ко Те тя ну – го ло ву про ф бю ро ФУ П таМ;
Тка чу ка Ан д рія – в.о. го ло ви про ф бю ро ОЕФ;
Бе с c а ра бу Ві к то ра – пер шо го за сту п ни ка го ло ви про ф -

бю ро ФЕ таУ;
Бі ру лю Во ло ди ми ра – го ло ву ко мі сії з пи тань куль ту ри

про ф бю ро ФЕ таУ;
Га р ма ша Яро сла ва – го ло ву ор га ні за цій но� фі на н со вої

ко мі сії про ф бю ро КЕФ;
Єме ль я не н ко Мар га ри ту – ке рі в ни ка 1 по то ку II ку р су

про ф бю ро ФЕФ; 
Ка с ке вич Єв ге на – за сту п ни ка го ло ви з пи тань куль ту ри

про ф бю ро ФЕ таУ;
Ка то ну Ми ро с ла ва – сту де нт сь ко го ке рі в ни ка IV ку р су

про ф бю ро ФЕФ, го ло ву САР ФЕФ; 
Ка ре ту Юлію – го ло ву жи т ло во� по бу то вої ко мі сії про ф -

бю ро ОЕФ;
Ки лі м ни ка Ан то на – го ло ву жи т ло во� по бу то вої ко мі сії

про ф бю ро ФЕ АПК;
Ки ри ле н ко Ган ну – про ф г ру по р га I ку р су про ф бю ро ЮФ;
Ко в за лі на Іва на – го ло ву ко мі сії з пи тань пра це вла ш ту -

ван ня про ф бю ро ОЕФ;

Ко це пуд Ма к си ма – ста ро сту II ку р су про ф бю ро ФЕ таУ:
Ле бе дин сь ку Сві т ла ну – го ло ву ко мі сії з пи тань спо р ту та

ту ри з му про ф бю ро ФЕФ;
Ле в че н ко Оль гу – за сту п ни ка го ло ви ін фо р ма цій ної ко мі -

сії про ф бю ро ФЕ таУ;
Пе т ре н ко Ана с та сію – ста ро сту III ку р су про ф бю ро ФЕ -

таУ;
Си ро вой сь ко го Ан д рія – го ло ву ко мі сії «Шко ла проф спі -

л ко во го ак ти ву» про ф бю ро ФЕФ;
Хо да ків сь ко го Дми т ра – го ло ву ко мі сії куль ту ри сту де нт -

сь ко го де ка на ту ЮФ;
Шо с так Да р’ю – го ло ву ко мі сії з пи тань со ці а ль но� пра -

во во го за хи с ту про ф бю ро ФЕФ;
Шу ми ла Юрія – го ло ву жи т ло во� по бу то вої ко мі сії про ф -

бю ро ФУ П таМ. 

Щоб до ля Вам лиш ща с тя да ру ва ла,
Щоб ли хо до Вас до ро ги не зна ло,
Щоб мрії Ва ші збу ва лись зав жди
І ща с тя своє щоб змо г ли збе ре г ти.

Хай бу де здо ро в’я мі ц не, мов гра ніт.
Хай шлях жит тя всте ляє ясен цвіт.
Хай на ше щи ре при ві тан ня
Зву чить для Вас не ме н ше со т ні літ.

Пе р вин на проф спі л ко ва ор га ні за ція сту де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ іме ні
Ва ди ма Ге ть ма на ві тає лі т ніх іме нин ни ків� ак ти ві с тів проф спі л ко во го ко мі те ту!
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Ор га ні за то ром кон ку р су
ви сту пи ла Пе р вин на

проф спі л ко ва ор га ні за ція сту -
де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ, яка
і за без пе чи ла ос но в ну фі нан -
со ву під три м ку за хо ду. Ор га -
ні за ція від бі р ко вих ту рів на ко -
ж но му з фа ку ль те тів та еко но -
мі ч но му ко ле джі, по шук спо н -
со рів та пар т не рів за хо ду, під -
го то в ка  кон ку р са н ток, пла ну -
ван ня шоу� про г ра ми, що ден ні
ре пе ти ції та сам фі на ль ний
день – все це не мо ж ли во бу ло
б ре а лі зу ва ти без до по мо ги
«не ве ли ч кої ар мі ї» – орг ко мі -
тет кон ку р су кра си та тво р чо -
с ті «Міс КНЕУ�2010», на чо лі
яко го сто я ла го ло ва орг ко мі -
те ту кон ку р су Ін на До б ро -
воль сь ка та її «пра вої ру ки»
�го ло ви куль ту р ної ко мі сії
проф ко му Дми т ра Ок се не н ка.
До орг ко мі те ту  увійш ли: О. Г рень
(ФМЕ іМ), А. До нець (ФЕФ), К.Ра пу та
(ФМЕ іМ), Р.Ку зь ме н ко (ЕК КНЕУ),
А. Ше в чук (ФЕ таУ), Д.Ли т ви нов
(ОЕФ), А. Ме ль ник (ОЕФ), О. Ма мо н -
то ва (КЕФ), А. Ко в ту не н ко (ФЕФ),
Р.Ма н дзюк (ФЕФ), А. Гу рін (ФЕФ),
В.Са мо т кал (ФЕ АПК), Ю. Сі кор сь ка
(ФЕ АПК), А. По по ва (ФЕ АПК), В.Бі -
ру ля (ФЕ таУ), В.Бе са ра ба (ФЕ таУ),
О. Ци м ба люк (ФІ СІТ); Е. І ва но ва
(ФЕФ), Б.О с мо ло вич (КЕФ), М.Шта л -
то в на (ОЕФ), Я. Фі ло не н ко (ЮФ),
А. А ра ке лян (ЮФ), А. Ве ре мі є нко
(ЕК КНЕУ), М.Ко за че н ко (ЕК КНЕУ),
А. Да ні ле н ко  (ЕК КНЕУ), М.Та те н ко

(ЕК КНЕУ), М.Ми с ник (ЕК КНЕУ),
Д.Ку лі ба ба (ЕК КНЕУ), О. Ду бі н -
чук (ЕК КНЕУ), А. Бо л ди рев
(ЕК КНЕУ), М.Ри жук (ЕК КНЕУ),
А. Ки ри ле н ко (ЮФ), О. Ха ре -
вич (ФУ П таМ), Ю. Шу ми ло
(ФУ П таМ), Ю. Мі н че ва (ФМЕ іМ),
К.Па лан сь ка (ФМЕ іМ), А. С т ре -
то вич (ФЕ АПК), Д.Бу д няк
(ФЕ АПК), О. Фо мі че ва (ФЕФ),
О. Фа с то вець (КЕФ) та А. Г ле ба
(КЕФ).

Цим лю дям ви сло в лю єть ся
осо б ли ва по дя ка за до по мо гу в
ор га ні за ції та про ве ден ні та ко -
го фе є ри ч но го свя та.

День за днем, го ди на за го -
ди ною не впин но на бли жа в ся
день кон ку р су. І ось він – той
до в го очі ку ва ний день фі на лу
на став – час, який так до в го че -
ка ли всі: ор га ні за то ри, пар т не -

ри, сту де н ти, за про ше ні го с ті, а
осо б ли во кон ку р са н т ки. І ось 17:00.
На товп пе ред вхо дом до ЦКМ. Че р -
во на до рі ж ка, що ве де до вхо ду.
Свя т ко во при кра ше на за ла, а на
сце ні бі ло сні ж на під ло га. Гля да чі
вже за йня ли свої мі с ця. Ось� ось все
по чнеть ся! В за лі лу на ють пе р ші
ако р ди, а на сце ні на ші ве ду чі – ка пі -
тан збі р ної ко ман ди КВК КНЕУ Ма к -
сим Ви шен сь кий та «Пе р ша ві це� міс
КНЕУ – 2009», те ле ве ду ча ка на лу
«СІ ТІ» та про с то ча рі в на ді в чи на �
Оле на Кі н дзер сь ка! І тут під бу рхливі
опле с ки гля да чів, по до ла в ши все
своє хви лю ван ня, на сце ні з’яв ля -

ють ся во ни – два дця ть кра сунь цьо -
го ро ку, ко ж на з яких вра жає сво єю
ін ди ві ду а ль ні с тю та ха ри з мо ю.

Гра н ді о з на шоу� про г ра ма, яка
три ва ла бі ль ше чо ти рьох го дин, вра -
жа ла всіх сво їм ма с ш та бом та фе є -
рі єю кра си, гра ції, ар ти с ти з му і тво -
р чо с ті! Свя то  про хо ди ло в де кі ль ка

ета пів. Пе р ший з них – пре -
зе н та ція уча с ниць та ви хід
у ді ло вих ко с тю мах, який
по зна йо мив кон ку р са н ток
з гля да ча ми.  Да лі – кон -
курс та ла н тів, де ко ж на з
фі на лі с ток по ка за ли ви щий
клас в тан цях, ак ро ба ти ч -
них етю дах, во ка лі та пан -
то мі мі. В за лі ста ло га ря че
на тре тьо му ета пі кон ку р -
су, ко ли уча с ни ці ви йш ли у
ку па ль ни ках – в цей мо -
мент не ли ши ло ся бай ду -
жим жо д не чо ло ві че се р це.
Ро дзи н кою кон ку р су став
ви хід уча с т ниць у ве чі р ніх
су к нях, який пе ре тво ри в ся
у ка з ко ву фе є рію ко льо рів і
жі но ч но с ті та пе ре дав від -
чут тя свя т ко во го ари с то к -
ра ти ч но го ба лу. Остан нім
за клю ч ним ета пом цьо го
свя та став кон курс за пи -
тань, де ко ж на з уча с ниць
про яви ла весь ен ту зі азм,
ін те лект та кре а тив, щоб гі -
д но від по ві с ти на по ста в -
ле не за пи тан ня. Ста ло зро зу мі ло,
що в КНЕУ на вча ють ся найе ру до ва -
ні ші та най ро зу м ні ші ді в ча та.

Пу б лі ку за па лю ва ли зір ки шоу� бі -
з не су та вла с ні уні вер си тет сь кі та -
ла н ти. Ди ву ва ли за па ль ні тан ці
шоу� ба ле та Ама до ра Ло пе са «Ру м -
бе рос»; вра жа ло при стра с не тан го
двох ра зо вої че м пі о н ки сві ту з ла ти -
но �аме ри кан сь ких тан ців Оле ни
Шо п те н ко та уча с ни ка те ле про е к тів
«Та н ці з зір ка ми» та «Та н цюю для
те бе» Дми т ра Ді ку са ра;  з во ру шу ва -
ли пре кра с ні пі с ні у ви ко нан ні Зо ло -
то го го ло са КНЕУ Іри ни Ар те ме н ко,
уча с ни ка те ле про е к ту «Шанс» Вла -
да Де ни са, ви хо ва н ців во ка ль ної
сту дії Ві к то рії Гри не н ко та Ро ма на
Лу к’я но ва, «Дру гої ві це� міс КНЕУ –
2009» Оль ги Ци ви н ди та ра ду ва ли
ори гі на ль ні тан ці від сту де н тів
ФЕ таУ та ЮФ Ма к си ма Ци ви н ди,
Во ло ди ми ра Бі ру лі, Ві к то ра Бе са ра -

ба, Єв ге на Ка с ке ви ча і Де ни са Су р -
ко ва.  

Про тя гом всьо го ве чо ра най ча рі -
в ні ші сту де н т ки КНЕУ не ли ше де -
мон стру ва ли свою при ро д ну кра су,
не по вто р ну ча рі в ність, на ма га лись
сво ї ми та ла н та ми спра ви ти вра жен -
ня на чле нів жу рі та всіх гля да чів у
за лі, що ви кли ка ло шквал емо цій пі -
с ля ко ж но го ви хо ду на сце ну.

І ось час іс ти ни на став. Ін три га в
за лі зро с тає … і на стає та мить, яку
всі че ка ли весь ве чір – це ре мо нія
на го ро джен ня. От же, 

«Міс та лант — 2010» — Ан ге лі на
Ка р пюк; 

«Міс Еде ль вейс — 2010» — Ан на
Спі вак; 

«Мiс СПК — 2010» — Да рія Бе ре -
зен сь ка; 

«Міс СПА — 2010» — По лі на Во б -
ло ва; 

«Міс Каrin — 2010» — Оль га Гри -
ще н ко; 

«Міс Dec education – 2010» — Лю -
д ми ла Зі нь ко; 

«Міс Ra group – 2010» —  Ана с та -
сія Бу гай; 

«Міс Оriflame — 2010» — Юлія Іва -
ще н ко; 

«Міс OPEN.UA — 2010» — Ка те ри -
на Би с т ря ко ва; 

«Міс Те ле ге ні ч ність — 2010» —
Оль га Гри ще н ко; 

«Міс Hillel – 2010» — Ні ка Про хо р -
чук; 

«Міс Ir’ Len  — 2010» — Оль га Жмі -
нь ко; 

«Міс Forsage — 2010» — Ві к то рія
Ше пі т ко; 

«Міс Sullivan room — 2010» — Да -
рія Бе ре зен сь ка; 

«Міс SKY GROUP — 2010» — Ана -
с та сія Ге н си ць ка; 

«Мiс ГРА ЦІЯ — 2010» — Ка те ри на
Ва р сє є ва; 

«Мiс АР ТИ С ТИЗМ — 2010» — Ві к -
то рія Те ре шо нок; 

«Мiс ЕЛЕ ГАНТНIСТЬ — 2010» —
Те тя на Кра в че н ко;

· «ІІ ві це� міс КНЕУ – 2010» —
Да р’я Ши ман; 

· «І ві це� міс КНЕУ – 2010» —
Оль га Жмі нь ко. 

І на ре ш ті, за рі шен ням жу рі ти тул
ко ро ле ви кра си та зван ня «Міс
КНЕУ – 2010» здо бу ла Ана с та сія
Фа ре нюк. Ко ро ну та стрі ч ку кра су ні
вру чи ла ча рі в на сту де н т ка КНЕУ
Ган на По слав сь ка, яка є во ло да р -
кою ти ту лу «Міс Укра ї на Все світ
2010».

Сльо зи ра до с ті та роз ча ру ван ня…
При ві тан ня та по здо ро в лен ня…
Усмі х не ні та ра ді с ні об лич чя сту де н -
тів, го с тей та ор га ні за то рів.  

Кра су ні отри ма ли цін ні по да ру н ки
та без ліч при єм них сюр при зів від
спо н со рів та пар т не рів: 

ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Ге ть ма на»
(су ве ні р на про ду к ція для уча с ниць);

Сту де нт сь ка проф спі л ко ва
асо ці а ція м. Ки є ва (му зи ч ний
центр для «Міс СПА»);

Го ло вне управ лін ня у спра вах
сі м’ї та мо ло ді (пу ті в ки на від по чи -
нок для Міс фа ку ль те тів);

Сту дент ський Па р ла мент Ки є -
ва (ко с ме ти ка для всіх уча с ниць та
цін ний по да ру нок для «Міс СПК»);

Ту ро пе ра тор «Ко рал Тре вел»
та ту ри с ти ч на аге н ція ко р по ра -
ти в них ту рів “Т У Р Н Е Р А У Н Д”
(пу ті в ка на від по чи нок до ку ро р тів
Ту ре ч чи ни для «Міс КНЕУ � 2010»);

Гру па ком па ній «Е де ль вейс»
(екс клю зи в ні на ру ч ні го дин ни ки з
ка мін ням від Swarovski для «Міс
КНЕУ � 2010» та «Міс Еде ль вейс», а
та кож на стін ні го дин ни ки – від зна ка
ком па нії для двох уча с ниць);

Мо де ль не аге нт с т во «Каrin»
(три сер ти фі ка та на на вчан ня для
«Міс КНЕУ � 2010», «І ві це� міс КНЕ У»
та «Міс Ка рін»);

Ком па нія ОК� ін те р нет (цін ний
по да ру нок для «Міс OPEN.UA –
2010»);

Ком па нія «Оriflame» (по да ру н -
ко ві на бо ри на ту ра ль ної шве ць кої
ко с ме ти ки для кон ку р са н ток); 

Те ле шко ла «Сло бо дя на» (три
сер ти фі ка ти на на вчан ня для «Міс
КНЕУ � 2010», «І ві це� міс КНЕ У» та
«Міс те ле ге ні ч ність»);

Ре к ла м не аген с т во “Advertime
media” (сер ти фі ка ти на ди с ко н т ну
ка р ту «Сту дент» для всіх фі на лі с -
ток);

Про мо гру па «Скай івент груп»
(свя т ко вий торт, цін ний по да ру нок
для «Міс SKY GROUP � 2010», after
party в ні ч но му клу бі  «А ре на»);

ПАРАД КРАСИ

KKNN EE UU   FF AASSHH IIOONN   DDAAYY »»
Чудова погода, гарний настрій, весна повністю
править над природою, даруючи неймовірну красу
киянам. Розквітають не тільки дерева, квіти, а й
жінки, дівчата. Жіноча краса  у повному розквіті
чарує сильну половину світу. Під ці чари
потрапив і Київський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана, який 27
травня о 17.00 в Центрі культури та мистецтв
відсвяткував найяскравішу подію року � сьомий
щорічний конкурс краси та творчості «Міс
КНЕУ � 2010», в якому брали участь двадцять не
тільки найгарніших, але і найталановитіших
студенток університету, кожна з яких має свою
індивідуальність та шарм.

Продовження на стор. 8.
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Осв i т ня аге н ц iя «Dec
Education» (три сер ти фі ка ти на на -
вчан ня за ко р до ном);

“Ки ї в с ка шко ла фо то графii”
(порт фо ліо для уча с ниць);

Са лон ве сі ль но го та ве чі р ньо -
го вбран ні “ Ir’ Len” (ве чі р ні су к ні
для де фі ле та су к ню у по да ру нок
для «Міс Ir’ Len  — 2010»);

Ком па нія «Ra group» (сер ти фі -
ка ти на пар фу ми для кон ку р са н ток);

Ні ч ні клу би
“Forsage” і «Sullivan
room» (за без пе чи ли
про ве ден ня від бі р ко -
вих ту рів на фа ку ль те -
тах). 

А ге не ра ль ним спо -
н со ром кон курсу кра -
си та тво р чо с ті ви сту -
пи ла стра хо ва ком -
па н iя “Ки їв сь кий
стра хо вий дім”.

Ви сло в лю є мо щи ру
по дя ку на шим пар т не -
рам та дру зям без
яких це дій с т во не від -
бу ло ся б. Осо б ли во
хо четь ся по дя ку ва ти
за спри ян ня та під три -
м ку ре к то ру ДВНЗ
«КНЕУ ім. В.Ге ть ма на»
Ана то лію Фе до ро ви -
чу Па в ле н ку, про ре к -
то ру з на у ко во� пе да -
го гі ч ної ро бо ти Те тя ні Єв ге ні в ній
Обо лен сь кій,  про ре к то ру з еко но -
м i ч них та со ц i а ль них пи тань Ва ле н -

ти ну Пе т ро ви чу Шту лю, ди ре к то -
ру кон ку р су кра си «Міс Укра ї на �
Все світ»  Ан ні Фі лі мо но вій, го ло ві
сту де нт сь кої проф спі л ко вої асо ці а -
ції м. Ки є ва Оле к са н д ру Ми хай ло -
ви чу Яцу ню та за сту п ни ку го ло ви
сту де нт сь кої проф спі л ко вої асо ці а ції
м. Ки є ва Оле к са н д ру Ми ко ла йо -
ви чу Тро фі ме н ку, за сту п ни ку на -
ча ль ни ка Го ло вно го управ лін ня у
спра вах сі м’ї та мо ло ді –Па в лу Ми -
ко ла йо ви чу Бі ло но ж ку, за сту п ни -

ку ди ре к то ра Ту ро пе ра то ра Ко рал
Тре вел —па ну Гю нал Алі Ай ди ну
та ди ре к тор Ту ри с ти ч ної аге н ції ко -

р по ра ти в них ту рів “Т У
Р Н Е Р А У Н Д” — Лі ні
Ві к то рі в ній Ку ш ні -
ре н ко, го ло ві на гля -
до вої ра ди стра хо вої
ком па н iї “Ки їв сь кий
стра хо вий дім” – Яро -
с ла ву Ми ко ла йо ви -
чу По до ля н ку, ке рі в -
ни ку пер шо го укра ї н -
сь ко го го дин ни ко во го
за во ду «Ки їв сь ка

Русь» гру пи ком па ній «Е де ль -
вейс», пре зи денту со ю зу під при -
ємств Укра ї н сь кої го дин ни ко вої

про ми с ло во с ті – ви ро б ни ків та по -
ста ча ль ни ків го дин ни ків –Оле ні
Оле к са н д рі в ні Єс кі ній, го ло ві на -

гля до вої ра ди ком па нії ОК� ін те р нет
та за сно в ник сай та «Оpen.ua» —
Оле к са н д ру Ра д че ні, стар шо му
ме не дже ру по ро бо ті з клю чо ви ми
пар т не ра ми ком па нії «О рі ф лейм» —
Єв ге ну Оси п чу ку, ди ре к то ру мо -
де ль но го аге нт с т ва «Ка рін» — Ка те -
ри ні Ба си с тій, пред ста в ни ку про -
мо гру пи «Скай івент груп» — Оле к -
са н д ру Ма к си ме н ку, ди ре к то ру
те ле шко ли «Сло бо дя на» — Оле к са -
н д ру Оме ль я но ву, ко ме р цій но му
ди ре к то ру ре к ла м но го аген с т ва
“Advertime media” — Те тя ні Ди м -
ніч� Мі ро ш ні че н ко, ди ре к то рам са -
ло ну ве сі ль но го та ве чі р ньо го
вбран ня “Ір лєн” — Іри на Лі со вій та
Оле ні Но ві ко вій, ди ре к то ру “Ки ї в с -
кої шко ли фо то гра ф iї” — Ко н с тя н -
тин Пе т ро ви чу Со ве н ку, пiар� ме -
не джер осв i т ньої аге н ц iї «Dec
Education» — Ма р iї Та ра с i в ній Го -
ло вко, го ло ві на гля до вої ра ди СПК
— Да ни лу Ко цу па лу, арт� ди ре к то -
ру ні ч но го клу бу “Фо р саж” — Ро ма -
ну Ту ре ць ко му, вла с ни ку клу бу
«Са лі ван рум» Нью� Йорк — Се р гію
Скля ре н ку та ра д ни ку пре зи де н та
ком па н iї «Ra group» — Оле к са н д ру
До л i ну!

Ось і за кін чи в ся фі нал кон ку р су
кра си та тво р чо с ті «Міс КНЕУ �
2010». З при єм ни ми вра жен ня ми та
по зи ти в ни ми емо ці я ми ми з не те р -
пін ням бу де мо че ка ти на сту п но го
ро ку, щоб зно ву по ри ну ти  в ат мо с -
фе ру кра си, гра ції, тво р чо с ті та жі -
но ч но с ті. 

Квітень був яскравим на
різноманітні події в житті
студентства. Так, на
початку місяця
студентським профспілковим
комітетом КНЕУ імені
Вадима Гетьмана спільно зі
Студентським парламентом
м. Києва було проведено акцію
вшанування пам’яті жертв
теракту в московському
метрополітені. До акції
приєднались всі небайдужі
студенти та викладачі
нашого університету.
Загалом налічувалось близько
сотні учасників.

Вша ну ван ня па м’я ті жертв від бу ло ся бі ля
цен т ра ль но го вхо ду уні вер си те ту. Уча с -

ни ки ак ції за ли ши ли свої спів -
чут тя ро ди чам за ги б лих на си -
м во лі ч но му «Су вої па м’я ті»,
ви кла ли сві ч ки у ви гля ді хре с -
та, а та кож за чи та ли прі зви ща
за ги б лих вна слі док тра гі ч них
по дій. Да лі на сту пи ла хви ли на
мо в чан ня...

Пі с ля вша ну ван ня па м’я ті
жертв те ра к ту, проф спі л ко ві

ак ти ві с ти на чо лі з го ло вою сту де нт сь ко го
проф ко му О.  Ча ба нюк від пра ви лись пе ре да -
ти «Су вій па м’я ті» до по со ль с т ва Ро сії в Укра -
ї ні. До ак ти ві с тів на шо го уні вер си те ту при єд -
на лись сту де н ти з Ки їв сь ко го на ці о на ль но го
уні вер си те ту іме ні Т.Г.Ше в че н ка на чо лі з за -
сту п ни ком го ло ви проф ко му по ро бо ті зі сту -
де н та ми В. Ша м ра єм За зна чи мо, що КНУ
іме ні Т.Г.Ше в че н ка про вів ана ло гі ч ну ак цію
під сво ї ми сті на ми. 

Два най бі ль ші ви щі на вча ль ні за кла ди
Укра ї ни спі ль но з Сту де нт сь ким па р ла ме н -
том м. Ки є ва пе ре да ли «Су вої па м’я ті» по слу
Ро сії в Укра ї ні та за ли ши ли свої спів чут тя в
кни зі «Ско р бо ти».

На сту п ною со ці а ль ною ак ці єю, про ве де -
ною спі ль но з СПК, ста ла ак ція «Кинь па ли ти
сьо го дні!», адже бо ро ть ба з па лін ням є од -
ним з пе р с пе к ти в них на пря м ків ро бо ти оздо -
ро в чої ко мі сії проф спі л ко во го ко мі те ту. Не -
при єм на ста ти с ти ка по від ом ляє, що ко жен
4�ий сту дент на шо го уні вер си те ту па лить, а
це не вра жа ю ча пе р с пе к ти ва для роз ви т ку
тво р чої та здо ро вої мо ло ді. 

Да на ак ція про хо ди ла у ви гля ді гри, під час
якої «Ве ли ка ци га р -
ка» бі га ла за сту де -
н та ми, які па ли ли в
той мо мент, за кли -
ка ю чи їх до здо ро -
во го спо со бу жит тя. 

Сту де н ти, ко т рі
ки ну ли па ли ти в
день про ве ден ня
ак ції, на го ро джу ва -
лись ди п ло ма ми та
па м’я т ни ми су ве ні -
ра ми.

У 2010�2011 на вча ль но му ро ці
також ра ді бу де мо спів пра цю ва ти зі
Сту де нт сь ким па р ла ме н том м.Ки є ва
та про во ди ти ще бі ль ше ці ка вих та
змі с то в них ак цій для на ших сту де н тів!

Ма к сим ЩЕ Г ЛЮК,
го ло ва про ф бю ро КЕФ.

Ко ж но го ве с ня но го ве чо ра
лю би те лі  гри у во лей бол ви -

хо дять на ста ді он, на тя гу ють сі т -
ку та по чи на ють гра ти в улю б ле -
ну гру. Щоб якось за охо ти ти гра -
в ців, Во ло ди мир Ма ка ри чев,
сту дент IV ку р су ФЕ таУ,  та Гри -
горій Ло пух , сту дент V ку р су
ФЕ таУ,  за про по ну ва ли про ве с -
ти ту р нір з во лей бо лу. Цю ідею
під три мав го ло ва ко мі сії з пи -
тань спо р ту та ту ри з му проф ко -
му сту де н тів Оле к сій Стро кач. 

На 1�ий ту р нір з во лей бо лу на
«Ку бок Проф ко му�2010» по да ли
за яв ки 8 ко манд: «Just for fun»
(гу р то жи ток № 3), «Agropower»
(ко ман да від ФЕ АПК), «Фе мі да»,
«Лев» (оби д ві ко ман ди з гу р то -
жи т ку № 2), «Ку ва л да», «Гарт»,
«Ле ту чі бі л ки» (гу р то жи ток № 4) і
«Скіф» (збі р на ко ман да гу р то жи -
т ків №4 і № 1). На же ре б ку ван ні
ко жен ка пі тан  на осліп ви тя г нув
ка р т ку із на звою ко ман ди� су пе р -
ни ці. І так ста ли ві до мі па ри� ко -
манд 1/4  «Ку б ку Проф ко му» :

«Just for fun» — «Ле ту чі бі л ки»
«Скіф» — «Гарт»
«Agropower» — «Ку ва л да»
«Фе мі да» — «Лев»

У пер шо му ма т чі на шо го ту р ні -
ру ко ман да «Ле ту чі бі л ки» без

про блем пе ре гра ла «Just for fun»
2:0. В на сту п но му по єди н ку
«Скіф» був си ль ні шим за «Гарт»,
ра ху нок ма т чу 2:0. Тре тій матч
на шо го ту р ні ру гра ли «Ку ва л да»
та «Agropower», пред ста в ни ки
гу р то жи т ку №4 пе ре мо г ли сту -
де н тів ФЕ АПК 2:0. В остан ньо му
чверть фі на лі  «Лев» здо лав «Фе -
мі ду»  — 2:0.

Ко ман ди� пе ре мо ж ни ці по пе -
ре дньо го ма т чу ви йш ли до пів фі -
на лу, у яко му ро зі гру ва ли пра во
ви й ти у фі нал ту р ні ру. Пе р ший
матч 1/2 фі на лу ро зі гра ли  «Ле ту -
чі бі л ки» та «Скіф». Пе ре мо гу
здо бу ла ко ман да «Ле ту чі бі л ки».

У дру го му по єди н ку  «Лев» пе ре -
грав  «Ку ва л ду». 

За тре тє мі с це на ту р ні рі гра ли
«Скіф» та «Ку ва л да». Матч ви -
йшов ду же ці ка вим та на пру же -
ним, у яко му бі ль ше по ща с ти ло
ко ман ді «Скіф», яка в ре зуль та ті і
ста ла бро н зо вим при зе ром.

У фі на лі зу стрі лись най кра щі
ко ман ди  — «Лев» та «Ле ту чі бі л -
ки», які на своє му ту р ні р но му
шля ху не до пу с ти ли жо д ної по -
ми л ки, що й до зво ли ло їм пе ре -
мо г ти опо не н тів. Фі на ль ний по -
єди нок ви грав «Лев», а «Ле ту чі
бі л ки» по сі ли дру ге мі с це.

При зе ри  бу ли на го -
ро дже ні ме да ля ми та
гра мо та ми від  ко мі сії з
пи тань спо р ту та ту ри -
з му сту де нт сь ко го
проф ко му.

Пе ре мо жець ту р ні ру
— ко ман да «Лев»  —
отри ма ла го ло вний
приз — во лей бо ль ний
м’яч.

P.S. Хо четь ся від зна чи ти чу до -
ву ор га ні за цію про ве ден ня ту р ні -
ру з во лей бо лу!!! За кожним
матчем спостерігала ве ли ка кі ль -
ко с ть вбо лі ва ль ни ків. Осо би с то я
впе р ше ба чив, що до вко ла во лей -
бо ль но го май да н чи ка бу ло так ба -
га то гля да чів, які з мо ро зи вом, чі -
п са ми та  «Фа н то ю» спо сте рі га ли
за во лей бо ль ни ми ма т ча ми  і
опле с ка ми під три му ва ли свої ко -
ман ди. Ще один плюс на шо го ту р -
ні ру — він здру жив усіх уча с ни ків,
які з не те р пін ням че ка ють на на -
сту п ний «Ку бок Проф ко му».

Во ло ди мир МА КА РИ ЧЕВ,
сту дент IV ку р су, ФЕ та У.

Кві тень зі Сту де нт сь ким
па р ла ме н том Ки є ва!

СПОРТИВНІ ПРИСТРАСТІ

ВИ РІ ША ЛЬ НА ПО ДА ЧА

Пе р вин на проф спі л ко ва ор га ні за ція сту де н тів та ас пі ра н тів ДВНЗ
«КНЕУ іме ні Ва ди ма Ге ть ма на» ви сло в лює щи ру по дя ку ди ре к то ру фі -
з ку ль ту р но� спо р ти в но го ком пле к су «Е ко но міст» Ана то лію Ва си льо ви -
чу Зо то ву та ко ор ди на то ру спор ти в но� ма со вої ро бо ти Ві та лію Па в ло -
ви чу Ба цу но ву за по стій ну під три м ку у про ве ден ні спор ти в них за хо дів,
іні ці йо ва них сту де нт сь ким проф спі л ко вим ак ти вом. Спо ді ва є мось на
по да ль шу спів пра цю та ви со кі ре зуль та ти на шої спі ль ної ді я ль но с ті!

Вже стало доброю традицією у
студентів КНЕУ: як тільки зійде сніг і
сонце почне зігрівати землю,  вони
виходять на стадіон спортивного
комплексу «Економіст»  займатись
спортом: чи то грати у футбол та
волейбол, чи просто бігати довкола
стадіону, виконувати вправи  на
турніках.



По ве р не мось
до свя та.

Сце на рій ви вче -
ний… Зал по -
вний… Ат мо с -
фе ра про с то фа -
н та с ти ч на! І ось,
під за па ль ну ме -
ло дію від кри ва -
ють ся ку лі си. На
сце ні — но вий
та нець . Зал ви -
бу хає ап ло ди с -
ме н та ми! ФЕ таУ
в ко т ре до во -
дить, що він –
най більш тан цю -

ю чий фа ку ль тет. Да лі – офі цій на ча -
с ти на, під час якої ве ду чі зро би ли
все, щоб гля да чам бу ло ці ка во. При -
єм ні по здо ро в лен ня, не спо ді ва ні
по да ру н ки та зві с но ж торт. Спра в ж -
ній День на ро джен ня! Зда ва лось, ні -
що не по ру шить ат мо с фе ру свя та…
Ра п том… Ха ле па! Гва р дій ці ка р ди -
на ла кра дуть ко ро ля! Він же – де кан
фа ку ль те ту еко но мі ки та управ лін ня,
Ана то лій Пе т ро вич На ли вай ко. 

Ко ро ле ва не зна хо дить со бі мі с ця.
Всі схви льо ва ні, свя то, зда єть ся,
без на дій но зі псо ва не…

Та є на ФЕ таУ ге рої, що зав жди
при йдуть на до по мо гу! Це Д’а р та нян
та три му ш ке те ри: По ртос, Ара міс
та… А де ж Атос?! Дру зям по трі б на
йо го до по мо га! Під гу ч ні опле с ки на

сце ну пі ді йма єть ся за сту п ник де ка -
на з ви хо в ної ро бо ти – Оле к сандр
Во ло ди ми ро вич Во с т ря ков. Са ме
він гра ти ме роль од но го з хо ро б рих
му ш ке те рів. 

Те пер ге ро їв че т ве ро, са ме час
ви ру ша ти на по шу ки ко ро ля! 

Ка р ко ло м ні при го ди, щи рий гу -
мор, яс к ра ві тан ці, не пе ре ве р ше на
гра ак то рів – ось, що по трі б но для
за хо п лю ю чої іс то рі ї… Прой де бли зь -
ко го ди ни. Ко ро ля не од мін но знай -
дуть. А ко ман да ФЕ таУ, го с ті та гля -
да чі ви ру шать у нічний клуб «Грі н -
віч», щоб продовжити святкування.
Але про це ін шим ра зом.

Хо четь ся ви сло ви ти щи ру по дя ку
Пе р вин ній проф спі л ко вій ор га ні за ції
сту де н тів та ас пі ра н тів КНЕУ за до -
по мо гу та під три м ку у про ве ден ні
Дня фа ку ль те ту.

***

Не ми ну ло й ти ж ня пі с ля свя т ку -
ван ня дня фа ку ль те ту еко но мі ки та
управ лін ня, як ко ман да зно ву в
збо рі! І зно ву вже май же рі д на 16
ау ди то рія 2 ко р пу су, адже, вже
дру гий рік по спіль са ме тут про во -
дять ся ре пе ти ції, роз ро б ля ють ся
та ма лю ють ся де ко ра ції, пи шуть ся
сце на рії (хо ча, ні, сце на рії ми пи -
ше мо в де що ін шо му мі с ці). По пе -
ре ду Бе не фіс уні вер си те ць кої мо -
ло ді! Пі с ля вда ло го ви сту пу в ми ну -
ло му ро ці  фе та у в ці на ла ш то ва ні на
пе ре мо гу, ціль — ку бок! Але спо ча -

т ку по трі б но під го ту ва ти ві зи ті в ку.
Ча су об маль, ви га ду ва ти ве ло си -
пед не хо четь ся, то му ви рі ши ли ро -
би ти ви ступ у сти лі КВК, до по в ни в -
ши йо го ма со вим тан цем та во ка -
лом Ірини Ар те ме н ко…

Ви ступ прой шов вда ло, хо ча не
без мі ну сів. Та не ма бо ч ки ме ду без
ло ж ки дьо г тю: ми ма є мо ви сту па ти
дру ги ми, од ра зу пі с ля Юри ди ч но го
фа ку ль те ту — трі у м фа то рів ми ну ло -
го року! Ма те рі а лу 0, ча су об маль…
Ка та с т ро фа? Аж ні як, про с то до ве -
деть ся пра цю ва ти ду же шви д ко та
про ду к ти в но. До ре чі, те, що ми ви -
сту па ти ме мо у дру гий кон ку р с ний
день ме ні на сни ло ся на пе ре до дні….

І по ле ті ли дні під го то в ки. Де та -
ль но опи су ва ти цей про цес не бу ду
— на це всі єї га зе ти не ви ста чить…
зро би мо як у кі но: «Ми ну ло де кі ль -
ка ти ж нів…». Де ко ра ції зроб ле ні,
сце на рій на пи са ний та ви вче ний,

тан ці від то че ні — час від кри ва ти
ку лі си!

Як од на мить про ле тів кон церт...
фе та у в ці не під ве ли: тан ці на 5+,

сю жет за хо п лює, во кал пре кра с -
ний, гу мор — то н кий, май же ан г -
лій сь кий… Ця су міш ви яви лась на -
сті ль ки зба ла н со ва ною, що не за -
ли ши ла бай ду жим ні ко го у за лі.
Окре мо слід ска за ти про дві не спо -
ді ва н ки: по �пе р ше, це су к ня, ко т ра
бу ла за хо ва на під сте лею та роз го -
р ну ла ся в куль мі на цій ний мо мент.
Роз мі ри її, до ре чі 6 ме т рів на 4,
мо же те со бі уяви ти. По �дру ге, це
лю ди на� де ко ра ція — бо же с т во ФЕ -
таУ, яку я мав честь зі гра ти. Суть у
то му, що весь час ви ста ви я си дів
на за д ньо му пла ні не по во ру х ну в -

шись (ну, май же), тіль ки на фі на ль -
ній сце ні ви йшов з лі ри ч ним мо но -
ло гом. 

По здо ро в лен ня з вда лим ви сту -
пом, об го во рен ня та мі ні� свя т ку -
ван ня по за ду, го ту є мось до га ла� -
ко н це р ту! Зно ву на пи сан ня сце -
на рі ю… Зно ву го ди ни під ряд у
ЦКМ… І, як ре зуль тат, більш ніж го -
ди на драй ву, най кра щі но ме ри фе с -
ти ва лю, най ко ло ри т ні ші та улю б ле ні
пе р со на жі… Ат мо с фе ра в за лі — це
щось осо б ли ве, фе є ри ч не, ма с ш та -
б не, в той же час те п ле та рі д не. Та
лі ри ка за кін чи лась — час для ре -
зуль та тів!  Тут потрібно зро би ти не -
ве ли ч кий від ступ. До ро гий наш
гурт під три м ки! Спа си бі вам ве -
ли че з не! Ви — най го ло с ні ші,
най па л кі ші, най кра щі!!

По ки я від во лі ка в ся, Да на Рос ти -
сла ві в на та Олег Во ло ди ми ро вич
ого ло си ли всі но мі на ці ї. Де які — очі -
ку ва ні, де які — не спо ді ва ні. До� ре чі,
ФЕ таУ отри мав най бі ль шу кі ль кість
ди п ло мів за іс то рію фе с ти ва лю! От -
же, но мі на ції отри ма ні — час для го -
ло вно го! Не р ви на ме жі… 3 мі с це —
ОЕФ! 2 мі с це — ФЕ АПК! Пе р ше мі с -
це — ФЕ таУ! Зал ви бу хає опле с ка -
ми! Я отри мую з рук Оле га Во ло ди -
ми ро ви ча те пер вже НАШ (по ки що
на рік) ку бок! Ось во на! Пе ре мо га!
Ціль, до якої йшли ледь не з ча су на -
шо го зна йом с т ва. Ми ви три ма ли всі
ви про бу ван ня, зро би ли все від нас
за ле ж не, щоб пе ре мо г ти! Пі з ні ше
були «Грі н віч», торт та фе рей верк,
але це вже зо всім ін ша іс то рі я. На
цьо му все, зу стрі не мось на сту п но го
ро ку!

Ар тем ШЕ В ЧУК,
го ло ва про ф бю ро ФЕ та У.
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Всту п не сло во
Ве с ня ні мі ся ці цьо го ро ку ви да лись для фа ку ль те ту еко но мі ки та управ -

лін ня ма к си ма ль но на си че ни ми. Зві с но, на вчан ня, Бе не фіс уні вер си те ць -
кої мо ло ді (пе ре мо ж ний, до ре чі), ін ші за хо ди на вча ль но го та по за на вча -
ль но го фо р ма ту. Але се ред усьо го цьо го ви ді ля єть ся од не свя то. Здо га -
дай те ся яке ж са ме? Зві с но, це 65 рі ч ни ця з дня за сну ван ня ФЕ таУ!!!  Ви -
ни кає пи тан ня: то ді чо му ж стат ті про та кі ва ж ли ві для фа ку ль те ту по дії
дру ку ють ся аж во се ни? Від по вім: на за сі дан ні про ф бю ро фа ку ль те ту бу ло
ви рі ше но роз мі с ти ти їх на вла с ній сто рі н ці га зе ти «Е ко но міст». Тож, зу -
стрі чай те: те пер з ва ми «ФЕ є рія Управ лін ня»!

Ар тем ШЕ В ЧУК,
го ло ва про ф бю ро ФЕ та У.

ФФЕЕєє рріі яя
УУпп ррааввлл іінн нняя

офіційний сайт
профбюро ФЕтаУ:

http: fetau.at.ua

Газета факультету економіки та управління

ЮВІЛЕЙ

65 ро ків ФЕ таУ
Для масштабного святкування були залучені всі
резерви: молодші та старші курси, навіть
викладачі! Кістяк команди факультету
сформувався ще в 2009 році, під час виступу на
Бенефісі університуцької молоді, який можна
вважати вдалим – третє місце та перемога у
номінації «Хореографічна композиція». Та цих
людей було замало, тому потрібно було залучити
перший курс, який, зрештою, став невід’ємною
частиною нашої команди. Ще під час «дебюту» у
нічному клубі «Грінвіч» ми побачили, що цьогорічні
студенти надзвичайно талановиті. Першим
справжнім випробуванням для них мала стати
«Осіння казка», та фестиваль не відбувся. Проте,
майже нескінченні репетиції «Чіполліно»
допомогли знайти саме тих людей, які пліч�о�пліч
створювали феєричне свято факультету та
кували перемогу у БУМі….
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Ули п ні ви по в ни ло ся 75 ро ків від дня
на ро джен ня Ва ди ма Пе т ро ви ча Ге -

ть ма на. Що пра в да про жив він з них ли -
ше не по в ні 63. Але зроб ле ні кон к ре т ні
спра ви й за ли ше ні у спа док тво р чі тру ди
спо ну ка ють знов і знов по ве р та ти ся до
ці єї осо би с то с ті, аби ус ві до ми ти, яким
він був.

З іме нем Ва ди ма Ге ть ма на не роз ри в -
но по в’я за ні здо бут тя Укра ї ною не за ле -
ж но с ті і пе р ші роз ро б ки її еко но мі ч ної
ре фо р ми, ви зна чен ня фі нан со вої, ці но -
вої по лі ти ки. Він один з тво р ців ба н ків -
сь кої си с те ми, іні ці а тор і про ві д ник вве -
ден ня в кра ї ні на ці о на ль ної гро шо вої
оди ни ці, це йо го під пис сто їть на пе р -
ших укра ї н сь ких гри в нях. Лю ди на дер -
жа в но го ши ро ко ма с ш та б но го ми с лен -
ня, що вмі ла без по ми л ко во про гно зу ва -
ти си ту а цію й опе ра ти в но зна хо ди ти
конс тру к ти в ні рі шен ня.

Бе з у мо в но, мо ж на скла с ти в уяві пор -
т рет по спо га дах тих, хто знав В.П.Ге ть -
ма на осо би с то. Всі, хто без по се ре д ньо
спі л ку ва в ся з Ва ди мом Ге ть ма ном (як
фі нан си с ти, так і по лі ти ки) од но стай но
від зна ча ють при та ман ні йо му ри си: за -
взя тість, не ви че р п ну ене р гію, на по ле г -
ли вість, ви со кий про фе сі о на лізм, по ва -
гу до лю дей, ви ва же ність і то ле ра н т -
ність в сто су н ках, на віть з ти ми, хто до -
три му ва в ся від мін них від йо го по гля дів.
Прин ци по ва й че с на в усьо му бла го ро д -
на  лю ди на ве ли кої вну т рі шньої куль ту -
ри і без до ган ної фа хо вої ком пе те н т но с -
ті. В той же час дру зі до да ють, що Ва -
дим Пе т ро вич лю бив спорт, по езію, був
роз ва ж ли вий, до б ро зи ч ли вий, при ві т -
ний, че м ний, жа р ті в ли вий в ком па нії,
спів чу т ли вий до чу жо го го ря, щи рий і
ще д рий.

Ха ра к тер лю ди ни за кла да єть ся з на -
ро джен ня, фо р му єть ся ба ть ків сь ким
ви хо ван ням і впли вом ото чу ю чих, га р ту -
єть ся в об ста ви нах. Яким юна ком по їхав
до Ки є ва, ми ді з на ва лись під час по їз д -
ки  до Сні ти на. Роз мо в ля ли з лі т ні ми
сіль ча на ми, з су сі д кою Те тя ною, мо ло д -
шою ро ків на три, що жи ла че рез три
дво ри, й ча с те нь ко бі га ла до сво єї вчи -
те ль ки, ма ми Аді ма. Са ме так йо го зва -
ли в се лі, це вже ко ли при їхав із За по рі -
ж жя ба н кі ром, ста ли ве ли ча ти Ва ди мом
Пе т ро ви чем. Що ви рі з ня ло йо го з�по -
між од но лі т ків — це жа га до знань і ак ти -

в ність. Ду же ба га то чи тав, охо че по -
яс ню вав не зро зу мі ле, ко ли за пи ту ва -
ли. А ще був ду же би с т рим, все всти -
гав: і по ха зяй с т ву, і уро ки, і ор га ні зу -
ва ти щось ці ка ве — і ста ді он з хло п ця -
ми са мі об ла ш ту ва ли, і ту р ні ри з во -
лей бо лу про во ди ли. Де та ль ні ше про
по їз д ку мо ж на по чи та ти у «Е ко но мі с -
ті» № 1�3 за 2006 рік. Бу ли опу б лі ко -
ва ні й по да ль ші роз ві д ки у № 22�24 за
2006, 22�24 за 2009 рік. 

На жаль не на пи сав В.Ге ть ман кни -
ги спо га дів про своє ди тин с т во,
юність, сту де нт сь кі ро ки. Але за ли ши -
ли ся (в то му чи с лі й еле к т ро нні!) га зе -

т ні ар хі ви з ін тер в’ю, які да вав у рі з ні ро -
ки. І хоч се ред них не так вже й ба га то
спо га дів про осо би с те, але це ж ін фо р -
ма ція з пе р ших вуст. Яс на річ, що нас
на сам пе ред ці ка вить все, що по в’я за но
з на шим ви щим навчальним за кла дом.
Ва дим Пе т ро вич не од но ра зо во роз по ві -
дав і дру зям, і жу р на лі с там, що мрі яв бу -
ти ма н д рі в ни ком і всту пав до уні вер си -
те ту іме ні Т.Ше в че н ка. Отри ма в ши од ну
че т ві р ку, не прой шов по кон ку р су, то ч ні -
ше не прой шов «за роз на ря д ко ю», бо з
та ким же ба лом за ра ху ва ли ді тей ро бі т -
ни ків і кол го с п ни ків, а він був си ном вчи -
те лів, тоб то слу ж бо в ців. Не зми ри в шись
з не вда чею, та й не уяв ля ю чи, як це з по -

ра з кою по ве р неть ся до до му, сіль сь кий
хло пець пі шов до мі ні с т ра й до би в ся
дру го го ша н су на вступ. Вже на сту п но го
дня склав іс пит з ма те ма ти ки 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. 

На ве ду де кі ль ка фра г ме н тів спо га дів
В.Ге ть ма на. 

« На тре тьо му ку р сі ін сти ту ту я по тра -
пив на прак ти ку до За по рі зь ко го об ла с -
но го сіль госп ба н ку. До ве ло ся ро би ти
бу х га л тер сь кий ана ліз лі к ві д но с ті і кре -
ди т но го за без пе чен ня ду же ве ли кої ор -
га ні за ції — Укр во д бу ду, центр якої мі с -

ти в ся у За по рі ж жі і фі нан су ва в ся на шим
ба н ком. Цей Укр во д буд вва жа в ся скла -
до вою ого ло ше ної Ста лі ним “бу до ви ко -
му ні з му” і спо ру джу вав ка нал Укра ї на �
Крим. Ке рі в ник цьо го во до ка на лу був
од ним з не ба га тьох в Укра ї ні, хто про с то
пі ді ймав тру б ку і го во рив зі Ста лі ним. І
от, ко ли я роз клав ба н ків сь кий ба ланс,
то по ба чив, що ве ли че з ний кре дит, який
ви да ли пра ців ни ки ба н ку цій ор га ні за ції,
ви яви в ся не за без пе че ним. А то ді з цим
бу ло ду же су во ро: вся не за без пе че на
за бо р го ва ність тут же по ве р та ла ся на -
зад ба н ку. На с лід ки мо го від крит тя бу ли
ве ли че з ні. По ду ма ти, сту дент при їхав і
знай шов, що кре дит ви да ний не пра ви -

ль но. Це ж йо го тре ба по ве р та ти! Хо ча
цей ви па док то ді у всіх ви кли кав шок,
ме ні все ж вда ло ся до ве с ти свою пра во -
ту. І, га даю, са ме то ді, мо ж ли во, і від бу -
ло ся на ро джен ня ме не як ба н кі ра.

Мо же те со бі уяви ти, що я, ста р ший
ін спе к тор, бі гав по 25 кі ло ме т рів гря зю -
кою, — то ді ж ні чо го не хо ди ло, — і шу -
кав уте к лих ба н ків сь ких по зи ча ль ни ків. І
ні чо го, не жа лі в ся. Адже це був ви ня ток,
ко ли лю ди ну пі с ля ін сти ту ту зра зу зро -
би ли ста р шим ін спе к то ром об ла с но го
ба н ку. Це, як на ті ча си, бу ло ви явом ве -
ли кої до ві ри. І я був від да ний сво їй

спра ві». 
Ці ка вою є від по відь на пи тан ня: а Ва -

дим Ге ть ман на сьо го дні — бі ль ше фі -
нан сист чи по лі тик? 

«Ва ж ко ви зна чи ти. Дій с но, по лі ти ка
увійш ла в моє жит тя за над то гли бо ко.
Але в ду ші я  — не по лі тик. По лі ти ка — це
ви му ше на моя “ро бо та”. Хо ча в той же
час де да лі бі ль ше вва жаю, що па р ла -
мент все ж та ки по ви нен бу ти про фе сій -
ним за сво їм скла дом. По лі тик му сить
спо ча т ку знай ти се бе в якійсь про фе сі ї.
Для ме не бі р жа, фі нан со ва спра ва, ба н -
ки — це моя ла бо ра то рі я. І свій про фе -
сій ний до свід, на бу тий у цій ла бо ра то рії,
я вті люю у па р ла ме нт сь ких за ко нах.
Аб со лю т но не при хо вую, що я ло бі юю
ви рі шен ня всіх про блем, які за ва жа ють
но р ма ль но му роз ви т ку ба н ків сь кої си с -
те ми. І вва жаю це пра ви ль ним. Бо хто ж
ін ший ро би ти ме? Не знаю, скі ль ки у ме -
не ви ста чить для цьо го сил. Це від би рає
си лу� си лен ну ча су, ене р гії, здо ро в’я.
Але це моє жит тя». 

А чим пи ша єть ся Ва дим Ге ть ман? 
«Тим, що у своє му жит ті ча с то був пе -

р шим. Пе р шим по ста вив під пис на
укра ї н сь кій гри в ні, був од ним з пе р ших
го лів На ці о на ль но го ба н ку Укра ї ни. Те -
пер — пе р ший го ло ва бі р жі, яку сам, у
прин ци пі, і ство рю вав. Але ко ли я чо гось
до ся гав, — не ду мав, як оці нять лю ди.
Це бу ло моє са мо ут ве р джен ня. 

Все ж та ки пи ша ю ся й тим, що не раз
був пе р шим і в па р ла ме н ті. Так, пе р шим
за ко ном Вер хо в ної Ра ди не за ле ж ної
Укра ї ни був За кон “Про ці ни і ці но у т во -
рен ня”. Я йо го пи сав, я йо го й ого ло шу -
вав на три бу ні. Од ним з пе р ших був та -

кож і За кон “Про ба н ки і ба н ків сь ку ді я -
ль ність”. Цей за кон — теж ве ли ка ча с ти -
на мо єї ді я ль но с ті, я й ого ло шу вав йо го. 

Ду же ва ж ли во для ме не й те, що я був
пе р шим, ко му на да ли сло во пі с ля при -
йн ят тя Де кла ра ції про дер жа в ний су ве -
ре ні тет Укра ї ни. І то ді я від чув, що не да -
ре м но я — Ге ть ман. Раз ге ть ман, то по -
ви нен щось ска за ти лю дям. Але це не
са мо за до во лен ня. Про с то ко ж на лю ди -
на по ви нна ро би ти для се бе під су м ки. У
ве ли ко му ж ма с ш та бі вва жаю, що мої
за слу ги до сить скро м ні. Я не ба чу їх
над то ве ли ки ми пе ред дер жа во ю. Хо ча

хо тів би, щоб во ни та кі бу -
ли». 

«У ме не ба га то дру зів, з
яки ми спі л ку ю ся, з яки ми
прой шов ве ли кий шлях у
спо р ті. Га н д бол — це бу ло
моє дру ге жит тя. До остан -
ньо го ча су я очо лю вав Фе -
де ра цію ру ч но го м’я ча
Укра ї ни, до по ма гав цьо му
спо р ту фі нан со во. Про їз -
див з на шою ко ман дою
пів сві ту, ви гра ли ми все,
що тіль ки мо ж на бу ло ви -
гра ти. А те пер го ту єть ся
ве ли кий ту р нір, від ро -

джен ня ле ге н да р но го га н д бо ль но го
клу бу “Спа р так”. Вза га лі, жит тя моє рі з -
но ма ні т не. А я йо го й не на ма га ю ся в
якісь ра м ки за гна ти і бу ти за над то фо р -
ма ль ним, су хим. Граю в пре фе ранс, ша -
хи, хо джу на фу т бол». 

Ба га то у Вас осо би с тих во ро гів? 
«Ба га то. По �пе р ше, у ме не ба га то за -

зд рі с ни ків. До то го ж, я лю ди на за над то
емо ційна. Іно ді від ки даю ди п ло ма ти ч -
ність і го во рю, як є. Мо жу ска за ти пра в -
ду, на віть як що во на гір ка».

І що у своє му жит ті Ви хо ті ли б зро би -
ти ще? 

«Ну, ви зна є те, уже не так ба га то і за -
ли ши ло ся...» Це ін тер в’ю Ва дим Пе т ро -
вич да вав за рік до за ги бе лі.

Па м’ять про В.П.Ге ть ма на жи ве у
йо го тво р чій спа д щи ні, до му д ро с ті якої
зве р та ють ся спе ці а лі с ти. За твер дже на
ака де мі ч на сти пе н дія іме ні Ва ди ма Ге -
ть ма на. Діє Ки їв сь кий бла го дій ний
фонд іме ні В.Ге ть ма на, за сно ва на цим
фо н дом га зе та «Ва дим Ге ть ман» ви сві т -
лює бла го дій ну ді я ль ність у су с пі ль с т ві,
по пу ля ри зує фі зи ч них та юри ди ч них
осіб, які за йма ють ся ме це нат с т вом.
Про во дить ся що рі ч ний Ку бок па м’я ті
Ва ди ма Ге ть ма на з га н д бо лу і що рі ч ні
пе ре го ни крей сер сь ких яхт на «Ку бок
В.Ге ть ма на». Вста но в ле но ме мо рі а ль ні
до ш ки на бу ди н ках, де жив у Ки є ві й у
За по рі ж жі, і на бу ди н ку Ва лю т ної бі р жі
по вул.. Ме жи гір сь кий 1, де пра цю вав
до остан ньо го дня.

Лю д ми ла РІ Н ГІС,
го ло ва пра в лін ня клу бу

«До ро га ми до пре кра с но го»,
по мі ч ник ди ре к то ра Му зею

УНІВЕРСИТЕТУ СЛАВНІ ІМЕНА

Вже п’ять років наш університет з честю носить
ім’я людини, якій за визначні особисті заслуги
перед Українською державою у створенні
національної фінансової системи, становленні та
розвитку банківської справи і
валютно�фінансового ринку, плідну
громадсько�політичну діяльність присвоєно
звання Героя України з удостоєнням ордена
Держави.

Випуск�2010
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За сно ва ні Ми т ро фа ном До в нар� -
За поль сь ким  з до зво лу Мі ні с -

тер с т ва То р гі в лі й Про ми с ло во с ті
Ви щі ко ме р цій ні ку р си (у кі ль ко с ті
229 слу ха чів) по ча ли свої за нят тя у
ве ре с ні 1906 р. в оре н до ва но му
при мі щен ні за ад ре сою Бу ль ва р -
но� Ку д ряв сь ка, 24. 

Це бу ло на той час три по ве р хо ве
по ме ш кан ня ді ю чо го 1�го ко ме р цій -
но го учи ли ща.  Тро хи ра ні ше в цій
бу ді в лі, оре н до ва ній так са мо у ві ль -
ні від учи ли щ них за нять ве чі р ні ча -
си, чи та лись ле к ції Ки їв сь ко го по лі -
те х ні ч но го ін сти ту ту іме ні ім пе ра то -
ра Оле к са н д ра II, до по ки (із фі нан -
со вою до по мо гою спо н со рів) бу ли
зве де ні на Шу ля в ці їх ні вла с ні уч бо -
ві ко р пу си.

Оскі ль ки по пу ля р ність на вча ль но -
го за кла ду «но во го ти пу», як на зи ва -
ли ні м ці ви щі ко ме р цій ні шко ли, не -
ухи ль но зро с та ла, а при йом слу ха чів від бу -
ва в ся по се ме с т ро во дві чі на рік, то по тре ба
у бі ль шо му по ме ш кан ні (і, ба жа но, вла с но -
му) ви ни к ла шви д ко.

За ру чи в шись під три м кою Ку пе ць ко го зі -
бран ня, М.До в нар� За поль сь кий отри мує
від мі сь кої Ду ми до звіл на зе ме ль ну ді ля н ку
по вул. Го го лів сь кій. Але по бу ду ва ти шви д -
ко при мі щен ня, до то го ж об ла д на не спе ці -
а ль ни ми ла бо ра то рі я ми для
на дан ня прак ти ч них на ви чок,
як ви ма га ла про гра ма шко ли
«но во го ти пу», бу ло не ре а ль но.
То му ку пи ли го то ве, про е к то -
ва не під на вча ль ний за клад,
це г ля не, три по ве р хо ве, за га -
ль ною пло щею 430 кв.саж.,
зру ч но роз та шо ва не в центрі
мі с та та ще й з при ле г лою са -
ди бою, що до зво ля ла при по -
тре бі роз ши ри ти ся. Вже во се -
ни 1908 р. ма ли ад ре су Бі бі ков -
сь кий бу ль вар, 24. 

На цей час ви щі 4�рі ч ні ку р си
з на вча ль ною про гра мою, що
по де яких по зи ці ях пе ре ви щу -
ва ла уні вер си тет сь ку (і ви кла -
да лись ди с ци п лі ни кра щи ми
про фе со ра ми Ки є ва), згі д но
рі шен ня мі ні с тер с т ва, під егі дою яко го во ни
ді я ли, бу ли ре о р га ні зо ва ні у Ки їв сь кий ко -
ме р цій ний ін сти тут. Що пра в да, за клад  де -
який час про до в жу вав за ли ша ти ся при ва т -
ним, бо у за ко но да в чо му по ряд ку (тоб то
всі ма ви щи ми ін ста н ці я ми) ще не був за -
твер дже ний Ста тут ін сти ту ту. Але те пер вже
хоч де які з чи с лен них пи тань, що бу ли у ве -
ден ні за сно в ни ка (під по вну йо го від по ві да -
ль ність) мо ж на бу ло пе ре да ти Ра ді ін сти ту -
ту. І на сам пе ред, — по ряд ку ван ня ма те рі а -
ль ни ми за со ба ми.

В ін сти тут сь кій ка сі, що по пов ню ва лась
спла та ми слу ха чів за на вчан ня та бла го дій -
ни ми вне с ка ми за мо ж них ба ть ків і ме це на -
тів, на ко пи чу ва лась су ма, не об хід на для
роз бу до ви. Тож зве ден ня 4�го по ве р ху роз -
по ча ли вже че рез рік пі с ля при дбан ня уч бо -
во го ко р пу су. Але не ста ча при мі щень, як
ле к цій них, так і уч бо во� до по мі ж них, від чу -
ва ла ся все го с т рі ше. Кі ль кість слу ха чів зро -
с та ла, на по ча ток 1908�1909 на вча ль но го
ро ку їх бу ло вже 991, а во се ни 1909 р. з по -
да них 1400 за яв ба жа ю чих  всту пи ти  за до -
во ль ни ли ли ше 920, ри зи ку ю чи пра цю ва ти
в пе ре по в не них ау ди то рі ях (їх бу ло 7). До
то го ж про ве ден ня за нять стар шо ку р с ни ків
із ди с ци п лі на ми спе ці а лі за цій ви ма га ло но -
вих ла бо ра то рій і ка бі не тів. І мав роз ши -
рюва тись му зей то ва ро знав с т ва з від ді ла -
ми, екс по на та ми які бу ли не об хід ні для
прак ти ч но го осво єн ня осна щен ня. І бі б лі о -
те ка по пов ню ва лась, і до да т ко ві чи та ль ні
за ли тре ба бу ло від кри ва ти. Тож над бу до ва

по ве р ху — це кри х та, по трі б не бу ло до да т -
ко ве ве ли ке при мі щен ня. 

Але без за ко но да в чо за твер дже но го Ста -
ту ту  ін сти тут не мав прав юри ди ч ної осо би,
від по ві д но, — пра ва при дба ти не ру хо мість.
Ви хід із та кої си ту а ції був у під по ряд ку ван ні
ін сти ту ту су с пі ль ній ор га ні за ції, яка б, по -
�пе р ше, ма ла та кі юри ди ч ні пра ва, а по -
�дру ге, за при кла дом ні ме ць ких ви щих ко -
ме р цій них шкіл, об’ єд ну ва ла ви кла да ць кий

пе р со нал із ді я ча ми то р го во го
й про ми с ло во го сві ту у спра ві
по ши рен ня еко но мі ч них знань
і під го то в ки не об хід них для го -
с по дар с т ва спе ці а лі с тів. 12
кві т ня 1909 р. і бу ло за сно ва не
«То ва ри с т во опі ки над ви щою
ко ме р цій ною осві тою м.Ки є -
ва». До йо го скла ду увійш ли
при ва т ні осо би й уста но ви, що
ба жа ли й мо г ли зро би ти ва го -
мий вне сок у роз ви ток ви щої
ко ме р цій ної осві ти. За роз мі -
ром вне с ків у То ва ри с т ві бу ли
не змін ні, ді ю чі, по че с ні та чле -
ни� со ре в но ва те лі. 

Не змін ни ми чле на ми бу ли
всі чле ни Ра ди Ки їв сь ко го
ко ме р цій но го ін сти ту ту  (во -
ни бу ли зві ль не ні від член сь -
ких вне с ків): та є м ний ра д ник
В.І . Ко ва лев сь кий, що ме ш кав
у Пе тер бур зі, та є м ний ра д ник К.Нє мє ша єв,
про фе со ри —  М.До в нар� За поль сь кий,
В.Ба жа єв, М.Де ло не, І. Є го ров, П.Є р че н ко,
А. Мі тю ков, П.Сльо з кін, П.Че хо вич,  О. Ей хе -
ль ман, при ват� до це н ти: К.Во б лий, М.Са мо -
фа лов, ін же нер� гі д ро те х нік Й.Ко бе ць кий,
ви кла дач О. Ру сов. Очо лив  То ва ри с т во Ми -
т ро фан Ві к то ро вич До в нар� За поль сь кий. 

До по че с них чле нів від но си лись осо би,
що зро би ли од но ра зо вий вне сок у су мі
5 000 крб. або ж спла чу ва ли що рі ч но по
1 000 крб., ді ю чі чле ни спла чу ва ли од но ра -

зо во 1000 крб. або що рі ч но по 100, «чле ни� -
со ре в но ва те лі» зо бо в’я зу ва лись вне с ти ра -
зо во 100 крб. або що рі ч но по 25 ка р бо ва н -
ців. До чле нів То ва ри с т ва увійш ли уста но ви
— від ді лен ня Мо с ков сь ко го ку пе ць ко го, Пе -
тер бур зь ко го об лі ко во го, Пе тер бур зь ко го
між на ро д но го ба н ків, Ки їв сь ке мі сь ке гро -
мад сь ке управ лін ня, Ки їв сь ке ку пе ць ке то -
ва ри с т во та пред ста в ни ки ді ло вої елі ти то -
ді ш ньої Ро сії: Л.Брод сь кий, Д.Ма р го лін,

Б.Ха не н ко.
Сві до мо зроб лю не ве ли -

ч кий від ступ. Щоб уяви ти
по ва ж ність (і ма те рі а ль ні
мо ж ли во с ті) ви ще зга да -
них осіб, ва р то на зва ти всі
їх ні ре га лі ї. 

Лев Із ра ї ле вич Брод сь -
кий — по том с т ве ний по че -
с ний гро ма дя нин,  ко ме р -
ції� ра д ник, То ва риш го ло -
ви Все ро сій сь ко го то ва ри -
с т ва цу к ро за во д чи ків, член
С.Пе те р бу р зь ко го між на -
ро д но го і член ра ди Ро сій -
сь ко го для зо в ні ш ньої то р -
гі в лі ба н ків. Го ло ва пра в -

лінь: Оле к са н д рій сь ко го то ва ри с т ва
цу к ро вих за во дів, Ко р к жов сь ко го цу к -
ро ра фі на д но го і Су п ру нів сь ко го бу ря -
ко цу к ро во го за во дів, ди ре к тор:Та ма ш -
поль сь ко го, Но во �Би ков сь ко го, Кра с -
но се ль ков сь ко го бу ря ко за во дів і То ва -
ри с т ва Ки їв сь кої па ро вої му ко ме ль ні.
Член пра в лін ня то ва ри с т ва Ка р ви це� -
Озе рян сь ко го ра фі на д но го за во ду; 

Да вид Се ме но вич Ма р го лін — по -

том с т ве ний по че с ний гро ма дя нин, ко ме р -
ції� ра д ник, Го ло ва пра в лін ня Ки їв сь ко го
при ва т но го ба н ку, Го ло ва пра в лінь: Ки їв сь -
ко го га зо во го то ва ри с т ва, Ки їв сь ко го то ва -
ри с т ва во до по ста чан ня, То ва ри с т ва ки їв сь -
кої за лі з ни ці. Ди ре к тор� ро з по ря д ник То ва -
ри с т ва Но во �Би ков сь ко го бу ря ко цу к ро во го
за во ду і член пра в лінь: Пер шо го і Дру го го
па ро пла в них то ва риств по Дніп ру, Пе рм сь -
ко го лі со про ми с ло во го й то р го во го то ва ри -
с т ва; 

Бо рис Іва но вич  Ха не н ко — дво ря нин,
стат сь кий ра д ник, по че с ний член Ака де мії
ми с тецтв, член Все ро сій сь ко го то ва ри с т ва
цу к ро за во д чи ків, Ки їв сь ко го бі р жо во го ко -
мі те ту. Го ло ва Ки їв сь ко го ко мі те ту то р гі в лі
й ма ну фа к ту ри. Член ра ди Ро сій сь ко го то р -
го во� про ми с ло во го ба н ку. Ви бо р ний член
Дер жа в ної Ра ди від про ми с ло в ців. 

Крім ре га лій цих мі ль йо не рів, ва р то на га -
да ти про їх ню ще д ру ме це нат сь ку ді я ль -
ність. І не тіль ки по від но шен ню до ККІ, ке рі -
в ни ц т во яко го бу ло вдя ч не за ще д ре да ру -
ван ня книг для ін сти тут сь кої бі б лі о те ки та
спри ян ня роз ви т ку Му зею то ва ро знав с т ва
да ру ван ням вла с них ко ле к цій та ін ших цін -
них екс по на тів, а й про гі д ний вне сок у роз -
ви ток мі с та. Бра ти Брод сь кі зво ди ли при ту -
л ки й лі ка р ні, за їх ньо го спо н сор с т ва по бу -
до ва ні при мі щен ня Ко ме р цій но го учи ли ща і
ко р пус Ки їв сь кої по лі те х ні ки.  Д.Ма р го лін,
крім шкіл, бу ду вав і хра ми, опі ку ва в ся мі сь -
ким транс по р том і осві т лен ням. А ху до ж ня
ко ле к ція Б.Ха не н ка, по да ро ва на мі с ту, й до
сьо го дні ми лує око від ві ду ва чів Му зею ми с -
тецтв іме ні Бо ри са й Ва р ва ри Ха не н ків. 

Ду маю, ва р то до да ти ці ка вин і про чле на
То ва ри с т ва опі ки Клав дія Се ме но ви ча Не -

мє ша є ва, ко ли ш ньо го мі -
ні с т ра шля хів спо лу чен ня,
чле на Дер жа в ної Ра ди, на -
ча ль ни ка Пі в ден но �За хі д -
ної за лі з ни ці. Це на йо го
честь на зва ні ста н ції Клав -
ді є ве й Не мі ша є ве. Лю ди -
на бли с ку чо го ро зу му й
над зви чай них ор га ні за -
тор сь ких зді б но с тей, іні ці -
а тор тех но ло гі ч ної мо де р -
ні за ції в за лі з ни ч но му го с -
по дар с т ві, про е к ту вав і бу -
ду вав за лі з ни ці, зо к ре ма
ді ля н ку Ки їв� Ко вель. Знав
ці ну ви щій осві ті, се ред чи -
с лен них від знак мав «Ви -
со чай шу по дя ку за тру ди
по спо ру джен ню Ки ївсько -
го по лі те х ні ч но го ін сти ту -
ту». Йо го ува га до Ко ме р -
цій но го зро зу мі ла — ін сти -

тут по ста в ляв спе ці а лі с тів для йо го ві дом -
ства, а ще са ме тут зна хо див фа хі в ців� ви к -
ла да чів, щоб  на ор га ні зо ва них ним спе ці а -
лі зо ва них 2�х рі ч них ку р сах для за лі з ни ч ни -
ків чи та ли ди с ци п лі ни: ко ме р цій ну гео гра -
фію, бу х га л те рію, по літ еко но мію, за лі з ни ч -
не пра во, тех ні ч ну екс плу а та цію за лі з ни ці.

По ве р не мо ся знов до роз по ві ді про «То -
ва ри с т во опі ки ви щою ко ме р цій ною осві тою
м.Ки є ва». Го ло вне управ лін ня То ва ри с т ва
по кла да ло ся на За га ль ні збо ри, що від бу ва -
ли ся дві чі на рік. По то ч ни ми спра ва ми ке ру -
вав Ко мі тет, до скла ду яко го вхо див го ло ва,
се к ре тар, ка з на чей і три пред ста в ни ка, об -
ра них збо ра ми.  Під по ряд ко ву ва лось То ва -
ри с т во Мі ні с тер с т ву вну т рі шніх справ. То ва -
ри с т во че рез сво го пред ста в ни ка бра ло
участь у за сі дан нях Ра ди ККІ,  вла ш то ву ва ло
окре мі ле к ції, се мі на ри та ре фе ра ти з пред -
ме тів, що по в’я за ні з то р гі ве ль ною спра вою,
за йма ло ся за сну ван ням бі б лі о тек і му зе їв
зра з ків то ва рів. Для то го, щоб при мно жу ва -
ти ко ш ти То ва ри с т ва, ко мі тет мав пра во по -
ру шу ва ти кло по тан ня та зве р та ти ся з про -
хан ня ми до рі з них уста нов дер жа в но го і
при ва т но го се к то ра, вла ш то ву ва ти пу б лі ч ні
ле к ції, ви ста в ки та за лу ча ти ме це на тів із чи -
с ла при ва т них осіб. Ко мі тет мав зби ра ти ся
не рі д ше од но го ра зу на місць.  Го ло вним
за вдан ням То ва ри с т ва бу ло ве ден ня ма те -
рі а ль них справ ко ме р цій но го ін сти ту ту і, на -
сам пе ред, при дбан ня не ру хо мо с ті. 

Оскі ль ки при мі щен ня на ро зі вул. Пи ро -
гов сь кої й Бі бі ків сь ко го бу ль ва ру вже не мо -
г ло вмі с ти ти всіх сту де н тів ККІ, на збо рах
від 30 ли с то па да 1910 р. бу ло ви рі ше но
при дба ти су мі ж ну бу ді в лю. 4 гру д ня 1910 р.
про фе со ри П.Є р че н ко, М.Ка т ков (які ви сту -
па ли від іме ні То ва ри с т ва на під ста ві до ру -
чен ня, ви да но го М.До в нар� За поль сь ким)
та ви кла дач О. Ру сов і про фе сор В.Ба жа єв,
із до три ман ням но та рі а ль них ви мог, здій с -
ни ли ку пі в лю не ру хо мо го май на в м.Ки є ві
на ро зі Бі бі ків сь ко го бу ль ва ру та Не сте ров -
сь кої ву ли ці №22/46 у вла с ни ка Во ло ди ми -
ра Ми хай ло ви ча Бі ло го род сь ко го.

ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ

ІС ТО РІЯ УНІ ВЕР СИ ТЕ ТУ В...  БУ ДІ В ЛЯХ
Ми зви к ли, що іс то рія — це на сам пе ред по ді ї. Ви зна ч ні, ге ро ї ч ні
й тра гі ч ні, яс к ра ві й зна ко ві, що мо жуть змі ню ва ти плин ча су. І
осо би с то с ті — ви да т ні, ха ри з ма ти ч ні, по чи їх біо гра фі ях мо ж -
на уяви ти су ціль ну ка р ти ну жит тя ко ле к ти ву, ор га ні за ції, кра -
ї ни. Але чи ма ло для ці ка вих мо жуть по від ати на віть бу ди н ки.
Спро бу є мо по ба чи ти це на при кла ді на шо го еко но мі ч но го уні -
вер си те ту впро довж йо го по над сто лі т ньо го іс ну ван ня.

Продовження на стор. 12.
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То ва ри с т во не ма ло до ста т ньо ко ш тів для
здій с нен ня та кої по ку п ки, то ча с ти ну гро -
шей, за пік лу ван ня То ва ри с т ва, на дав Пол -
та в сь кий Зе ме ль ний Банк під за ста ву при -
дба ної бу ді в лі. Згі д но ві до мо с ті про не ру хо -
ме май но, ку п ле ний бу ди нок  був три по ве р -
хо вим, це г ля ним і кри тим оци н ко ва ним за -
лі зо м. Од ра зу ж по при дбан ні йо го бу ло пе -
ре да но для на вча ль них по треб Ки їв сь ко му
ко ме р цій но му ін сти ту ту. На пер шо му по ве -
р сі роз мі с ти ла ся ка н це ля рія ін сти ту ту, на
дру го му та тре тьо му — бу ли ве ли че з ні
ау ди то рії на 500�600 слу ха чів.

У кві т ні 1911 р. То ва ри с т во ви рі ши ло роз -
по ча ти ще зве ден ня двох при мі щень, які б
з’єд на ли два бу ди н ки в один, чо ти ри по ве р -
хо вий. За кла ден ня цих до бу дов від бу ло ся 7
че р в ня 1911 р. в при су т но с ті на ча ль ни ка Пі -
в ден но �За хі д но го краю Ф.Тре по ва, ки їв сь -
ко го гу бе р на то ра А. Ги р са та пред ста в ни ка
на вча ль но го від ді лу Мі ні с тер с т ва То р гі в лі і
Про ми с ло во с ті — Б.А г ла ї мо ва. 

У ра зі при пи нен ня ді я ль но с ті То ва ри с т ва
з будь� яких при чин, згі д но По ло жен ня, йо го
май но по ви нно бу ло у по в но му об ся зі пе ре -
йти на ко ристь Ки їв сь ко го ко ме -
р цій но го ін сти ту ту. Це й від бу ло -
ся 15.02.1913 р., на цей час, на -
ре ш ті, був за твер дже ний Ста тут
ККІ, ін сти тут на був ста ту су дер -
жа в но го ви що го на вча ль но го за -
кла ду з усі ма пра ва ми юри ди ч -
ної осо би. А до то го ж із та ки ми
не об хід ни ми піль га ми: для сту -
де н тів —  зві ль нен ню від вій сь -
ко вої слу ж би, мо ж ли ві с тю про -
хо ди ти прак ти ку не тіль ки на під -
при єм с т вах та уста но вах Ро сії, а
й за ко р до ном (Ні ме ч чи ні, ін ших
єв ро пей сь ких, вклю ча ю чи Пор -
ту га лію, а ще у США, Япо нії, Ту -
ре ч чи ні, Пе р сії, Си рії, Па ле с ти ні,
Мо н го лії, Ки таї). Для ви пу с к ни -
ків —  пра вом пра це вла ш ту ван -
ня на дер жа в ну слу ж бу.

Чо му ж та ким до в го три ва лим
бу ло уз го джен ня й за ко но да в че
за твер джен ня Ста ту ту, укла де -
но го ще на ве с ні 1907 ро ку? За клад у Ки є ві,
мі ні с тер с т во й ви щі ке рі в ні уста но ви — у Пе -
тер бур зі. Від стань. Транс порт. Зв’я зок. Еле -
к т ро нної то ді не бу ло, а зви чай ною по штою
від пра в лен ня йшли до в го, і «з на ро ч ним» теж
не швидше. Та й бю ро к ра ти ч ні жо р на, яки ми
зав жди сла ви ла ся Ро сія, «пе ре ти ра ли» іно ді
до ку ме н ти вщент. А всі ля кі пе ре ро б ки, за мі -
ни, пра в ки, уто ч нен ня й до по в нен ня тя г ли ся
ро ка ми. А ще, зга да в ши роз по всю дже ний
ви слів: «У всьо му вин ні єв ре ї...», — мо ж на
ска за ти, що тут� та ки без них не обі йш ло ся.

Річ у тім, що для єв ре їв зда вен іс ну ва ла «ві -
д со т ко ва» но р ма, що об ме жу ва ла їх ню чи се -
ль ність у на вча ль них за кла дах. В ме жах осі ло -
с ті во на бу ла тро хи ви щою, а чим бі ль шим бу -
ло мі с то, тим ме н шою но р ма, в сто ли ч них
Мо с к ві й Пе тер бур зі до хо ди ла до трьох від со -
т ків. Що пра в да, в 1903 р. Все ро сій сь кий з’їзд
про фе со рів за су див та ке ста но ви ще й по ста -
но вив до пу с ка ти в уні вер си те ти й до скла ду
про фе су ри всіх — без об ме жен ня ста ті, на ці -
о на ль но с ті й ві ро спо ві дан ня. Але ке рі в ні ін -
ста н ції аж ні як не до три му ва лись та кої про по -
зи ції, тим па че у дер жа в них ви щих за кла дах.
Ви со чай ше за твер дже ним По ло жен ням Ра ди
мі ні с т рів від 16 ве ре с ня 1908 р. про по ну ва -
лось не пе ре ви щу ва ти 15 від со т ків.

Ки їв сь кі ви щі ко ме р цій ні ку р си, від кри ті
за фі нан со во го спри ян ня Ку пе ць ко го зі -
бран ня (де ба га ті єв реї скла да ли ва го му ча -
с ти ну), не об ме жу ва ли при йо му єв рей сь ких
ді тей, і ні якої но р ми на віть не за кла да ли й у
Ста ту ті. Слід ска за ти, що в ККІ вчи ли ся не
тіль ки ді ти ки їв сь ких ку п ців. При їз ди ли з рі -
з них міст Ро сії, в то му чи с лі — Іса ак Бо бель
із Оде си (май бу т ній ві до мий пись мен ник
І. Ба бель), Шло мо Во в сі з Ри ги (май бу т ній
ві до мий ар тист і ре жи сер, за сно в ник єв -
рей сь ко го те а т ру Со ло мон Мі хо елс), Вольф
Ви со ць кий із Бре с та (рі д ний дід ві до мо го
Во ло ди ми ра Ви со ць ко го), Да вид Го ф ш тейн
із Ко ро с ти ше ва (ви да т ний єв рей сь кий по -
ет, ре да к тор, пе ре кла дач), Со ло мон Ка це н -
бо ген із Мін сь ка (пра цю вав ре к то ром Са ра -
тов сь ко го уні вер си те ту), Іса ак Тьо м кін (був
ди ре к то ром Мо с ков сь ко го гео де зи ч но го
ін сти ту ту), Лев Мінц (за між на ро д ним рей -
ти н гом увійшов до спи с ку «Сто ви да т них
вче них, які ви зна чи ли су час не об лич чя ві т -
чи з ня ної й за ру бі ж ної еко но мі ч ної на у ки»).
Сло вом, кі ль кість слу ха чів іу дей ської ві ри
ста ном на по ча ток 1911�1912 на вча ль но го
ро ку ста но ви ла 1014 (при за га ль но му чи с лі
1931 осіб), тоб то 55 від со т ків. І яс на річ, що
Ста тут ко ме р цій но го ін сти ту ту на ле ж ні ін -
ста н ції не за твер джу ва ли, до по ки в 1912 р.
не бу ла вне се на но р ма що до сту де н тів єв -

ре їв. До б ре, що не при му си ли за бо ро ни ти
їм пе ре хід з іу дей ської у ін шу ві ру або у ста -
тус ві ль но го слу ха ча. До сло ва, від со т ко ву
но р му для єв ре їв офі цій но від мі ни ли пі с ля
Лю т не вої бу р жу а з ної ре во лю ції, але не гла -
с но бу ло «ре гу лю ван ня»  на віть у ра дян сь кі
ча си.

Про до в жи мо про бу ді в лі те пер вже дер -
жа в но го ви що го на вча ль но го за кла ду. Від -
то ді  ад ре сою ККІ вка зу єть ся Бі бі ков сь кий
бу ль вар, 22�24. Слід ска за ти, що бу ль вар в
цей час був ві зи ті в кою Ки є ва —  за са -
дже ний пі ра мі да ль ни ми то по ля ми, бу -
ді в лі ве ли кі, осо б ня ки� па ла ци про ми с -
ло вих ма г на тів і цу к ро за во д чи ків. Злі -
ва по руч із ін сти тут сь ким ко р пу сом
зна хо ди в ся Во ло ди мир сь кий со бор,
май же на впро ти — уні вер си тет Св.Во -
ло ди ми ра з Ми ко ла їв сь ким па р ком і
бо та ні ч ним са дом. 

Про Му зей то ва ро знав с т ва ККІ, що
роз мі щу ва в ся у 17 кі м на тах пер шо го
по ве р ху, зна ли не тіль ки сту де н ти. По
не ді лях він був до сту п ним для від ві ду -
ван ня ки ян, а під час Все ро сій сь кої

про ми с ло вої ви ста в ки 1913 р.
вхо див до пе ре лі ку ва ж ли вих
об’ єк тів для від ві ду ван ня  де -
ле га ці я ми. До ре чі, вчи ло ся в
той рік май же чо ти ри ти ся чі
(3942) сту де н тів. Крім ле к цій -
них та прак ти ч них за нять, ді я -
ли гу р т ки (ста ти с ти ки, фі ло со -
фії, ту ри с ти, ес пе ра н ти с ти),
об’ єд нан ня за ін те ре са ми (ве -
ли кий хор, дра ма ти ч ний ко ле -
к тив, лю би те лі на ці о на ль них
куль тур), а та кож сту де нт сь кі
зе м ля ц т ва, яких на лі чу ва лось
до со ро ка.

У пе рі оди ч них ви дан нях тих
ча сів зу стрі ча єть ся ча с те нь ко ін фо р ма ція
про гро мад сь кі за хо ди, що від бу ва лись у
при мі щен нях ККІ, і це бу ли за хо ди рі в ня мі -
с та, іно ді  дер жа в но го і на віть між на ро д но го
зна чен ня. Ось при кла ди: 

У ве ли кій ак то вій за лі Ко ме р цій но го ін -
сти ту ту 6 тра в ня 1917 ро ку від бу ло ся уро -
чи с те від крит тя 3�го з’їз ду Со ю зу че хо с ло -
ва ць ких то ва риств Ро сі ї. 

За іні ці а ти ви про фе со ра К.Г.Во б ло го (що
на цей час змі нив М.До в нар� За поль сь ко го
на по са ді ди ре к то ра ін сти ту ту) 13 жо в т ня
1918 р. у за лі ККІ від бу в ся пе р ший Все ук ра -
їн сь кий з’їзд еко но мі с тів і ста ти с ти ків. 

По да ль ший пе ре біг іс то ри ч них по дій в
кра ї ні від би ва в ся так чи ін ак ше на істо рії за -
кла ду. У 1919 р. ад ре са ін сти ту ту змі ни лась,
бо пе ре йме ну ва ли бу ль вар. Це бу ло не пе р -
ше пе ре йме ну ван ня в йо го іс то рії — ви ник у
30�ті ро ки ХІХ ст. як ву ли ця Бу ль ва р на, да лі
Шо сей ний бу ль вар, по тім Уні вер си тет сь кий
бу ль вар. 50 ро ків на зи ва в ся на честь ки їв сь -
ко го, по діль сь ко го та во лин сь ко го ге не рал� -
гу бе р на то ра 1837�1852 р.р. — Дми т ра Га в -
ри ло ви ча Бі бі ко ва (1792�1870), уча с ни ка
Бо ро дін сь кої би т ви, жо р с т ко го й по слі до в -
но го по лі ти ка, що до слу жи в ся до по са ди мі -
ні с т ра вну т рі шніх справ. Один з роз гро м ни -
ків Ки ри ло� Ме фо ді їв сь ко го брат с т ва (Т.Ше -
в че н ко у по емі «Ю ро ди вий» сха ра к те ри зу -
вав йо го як  «п’я но го са т ра па� ка п ра ла»). Те -
пер бу ль вар став іме ні Та ра са Ше в че н ка,
від то ді й до те пер но сить це до ро ге ім’я. 

У 1920 р. під час ре фо р ми ви щої шко ли
рі шен ням На р ко мо с ві ти Укра ї ни змі нив на -
зву сам ін сти тут, від те пер це Ки їв сь кий Ін -
сти тут На род ньо го Го с по дар с т ва, зго дом
до ці єї на зви до да ло ся — іме ні Єв ге нії Бог -
да ні в ни Бош (ви да т ної ре во лю ці о не р ки, Го -
ло ви пер шо го уря ду  Ра дян сь кої Укра ї ни).

Ви дан ня Все ук ра їн сь кої Ака де мії на ук за
1930 р. «Ки їв Про ві д ник за ре да к ці єю Фе до -

ра Ер н с та» на дає ві до мо с ті, що Ки їв сь кий
ін сти тут на род ньо го го с по дар с т ва іме ні
Є. Бош ре о р га ні зо ва но, і те пер у при мі щен -
ні Бу ль вар Ше в че н ка, 22�24 ді ють, ство ре ні
на йо го ба зі, од но ча с но три ви щі на вча ль ні
за кла ди: «І н с ти тут об мі ну та роз по ді лу»,
«Про ми с ло во� еко но мі ч ний ін сти тут» і
«Фі на н со во� ба н ко вий ін сти тут».

А з 1934 р. май же на де ся ти літ тя вза га лі в
ад ре сі на шо го ВНЗ від су т нє сло во Ки їв, та й
вла с но го при мі щен ня по зба в ле ні на до в го.

Це вже но ві ре фо р ми й ре о р га ні за ці ї. Са ме
той рік, ко ли сто ли цю Ра дян сь кої Укра ї ни
пе ре во дять із Ха р ко ва до Ки є ва, з обі ця н кою
П.По с ти ше ва — «Ство ри ти в іс то ри ч но му мі -
с ті зра з ко ву со ці а лі с ти ч ну сто ли цю... а все,
що не гі д не іс ну ва ти в та ко му мі с ті, або зни -
щи ти, або ви не с ти за ме жі». На вча ль ний за -
клад, який за пля му вав се бе при че т ни ми до
«спра ви ста ти с ти ків», і де «не б ла го на дій них»
ре к то рів за чо ти ри ро ки змі ни ло ся 5 чи 6,
пе ре во дять до Ха р ко ва у по ме ш кан ня по
Пле т ньов сь ко му про ву л ку, 7. Від те пер за -
клад (то ч ні ше ча с т ка йо го), об’ єд на ний із

Ха р ків сь ким фі нан со вим ін сти ту том, отри -
мує на зву Укра ї н сь кий фі нан со во� еко но мі ч -
ний ін сти тут. 

На вча ль ний рік 1941�42 так і не роз по ча в -
ся. До б ро во ль ці ста ли до лав за хи с ни ків Ві -
т чи з ни, а за гін із 400 ви кла да чів і сту де н тів,
під ке рі в ни ц т вом В.Ф.Га р бу зо ва, на той час
до це н та, при сту пив до зве ден ня обо рон них
спо руд навколо Ха р ко ва.

У ро ки Ве ли кої ві т чи з ня ної вій ни на вча ль -
ний за клад ева ку йо ва ний, пра цює під да -
хом Та ш ке нт сь ко го ін сти ту ту на род но го го -
с по дар с т ва. Вчи лись сту де н ти, що не під -
ля га ли при зо ву, й ті, яких пі с ля по ра нень і
го с пі та лів не мо г ли від пра ви ти на фронт.

Пі с ля зві ль нен ня Ха р ко ва від фа ши с тів по -
ве р та тись не бу ло ку ди, бо й навчальний ко -
р пус, і ла бо ра то р ний, і біб ліо те ч ний, і гу р то -
жи т ки бу ло роз бо м б ле но вщент. В.Є. Вла се -
н ко, що був ре к то ром, здо був до звіл по ве р -
ну ти за клад до сто ли ці як Ки їв сь кий фі нан со -
во� еко но мі ч ний ін сти тут. У кі ль ко с ті 103 сту -
де н ти роз по ча в ся 1944�45 на вча ль ний рік.

Ось як зга ду ва ла Оле на Дми т рі в на Ма лі -
ні на, що пра цю ва ла на ча ль ни ком
навчальної ча с ти ни і в Ха р ко ві, й у Та ш ке н ті,
й у Ки є ві до 1971 ро ку: «На ша ко му на л ка на
По до лі, по Ан д рі їв сь кій 2, (там у при мі щен ні
ко ли ш ньо го фі нан со во го тех ні ку му роз мі -
щу ва в ся і гу р то жи ток і бі б лі о те ка й слу ж бо -
ві при мі щен ня) бу ла ба га то чи се ль но ю. І
сам Ва силь Єв ти хі йо вич, ре к тор, і мо ло ді
ви кла да чі — всі ра зом. Для сі мей них при -
му д ря лись ши р ма ми від го ро ди ти щось на
зра зок кі м нат, ін шим до ста т ньо бу ло то п ча -
н чи ка й ту м бо ч ки, та цвя ха для оде жи ни в
ко ри до рі. Спі ль на ку х ня з при му са ми й од -
ною піч чю, у якій якось на Но вий рік на віть
спе к ли гу с ку... Пра в да, Вла се н ка не вдо в зі
при зна чи ли мі ні с т ром фі нан сів УРСР,  мі с це
ре к то ра по сів по мі ч ник Га р бу зов, наш ви пу -
с к ник і ас пі рант, і ви кла дач ча сів пе ре бу -

ван ня у Ха р ко ві... Йо го по тім теж при зна чи -
ли мі ні с т ром фі нан сів всьо го Со ю зу...»

За нят тя про хо ди ли в на пів ві д но в ле них
при мі щен нях двох шкіл у дві, а то й три змі -
ни. Кі ль кість сту де н тів по сту по во зро с та ла,
у 1955 р. вчи ло ся 1082 на ден ній і 2092 за -
оч ни ки. 

Та ли ше з 1.01.1959 на ба ла н сі КФЕІ був
1�й вла с ний навчальний ко р пус із над бу до -
вою за ад ре сою Бре ст� Ли тов сь ке шо се,
116, те пер наш го ло вний ко р пус. Про те, як

ре к то ру Па в лу Ва си льо ви чу
Кри в ню вда ло ся до би ти ся до -
зво лу на зве ден ня в та кі скла д ні
по во єн ні ча си ве ли ч ної спо ру ди
за ін ди ві ду а ль ним про е к том. І
про те, як по над шість ро ків ви -
кла да чі ра зом зі сту де н та ми у ві -
ль ний від за нять час пра цю ва ли
на бу ді в ни ц т ві,  а по тім бла го ус -
т рої й озе ле нен ні при ле г лої те -
ри то рії, не тре ба та й не ва р то
ви шу ку ва ти в ар хі вах, до по ки ще
є жи ві й пра цю ю чі сві д ки та уча -
с ни ки цих сто рі нок іс то рії на шо -
го за кла ду. Ду же хо четь ся по -
слу ха ти їх ні роз по ві ді. А я мо жу
про до в жи ти, при га ду ю чи, що
від бу ва ло ся вже в ро ки мо єї ро -

бо ти. На той час  знов на зи ва ли ся ін сти ту -
том на род но го го с по дар с т ва, КІ Н Гом.

З 1970 ро ку з ла бо ра то рії ЕЦОМ «Дні п -
ро�21», на пер шо му по ве р сі над бу до ви го -
ло вно го ко р пу су, по чав свою іс то рію об чи с -
лю ва ль ний центр, по пе ре дник те пе рі ш ньо -
го ГЦІС із ком п’ю то р ни ми кла са ми у всіх ко -
р пу сах.

У 1971 р. по чав ді я ти спорт ко м п лекс із ба -
сей ном, ве ли ким спорт за лом і тре ну ва ль ни -
ми при мі щен ня ми. І сла ва про кі н гів сь ких
сту де н тів� спо р т с ме нів не об ме жу ва лась
тіль ки ра м ка ми Ки є ва й на віть Укра ї ни.

1984 р. зве ли 2�й уч бо вий ко р пус по
вул. Оле к са н д ра Па р хо ме н ка. У 1992 р. ву -
ли ці іме ні ра дян сь ко го вій сь ко во го ді я ча
по ве р ну ли  ста ру на зву, на честь Ми хай ла
Пар фе н ті йо ви ча Де г тє рє ва — ку п ця, під -
при єм ця, ме це на та, по че с но го гро ма дя ни -
на м.Ки є ва, ко ш том яко го бу ла зве де на і
утри му ва лась, згі д но за по ві ту, бо го ді ль ня
на 500 ста рих і хво рих та при ту лок на 160
си ріт, бу ду ва лись ве ли кий вдо ви ний дім,
лі ка р ні й до мо ві це р к ви при них, на да ва -
лась до по мо га шко лам і учи ли щам, і на віть
по же р т ва у 30 тис. на сти пе н дії сту де н тів
по лі те х ні ч но го і ко ме р цій но го ін сти ту тів.

Не за до в го до пе ре йме ну ван ня  ву ли ці
від кри ли, по бу до ва ний впри тул до дру го го,
3�й уч бо вий ко р пус із кра си вим і мі с т ким
ак то вим за лом, де од ра зу ж по ча ли про во -
ди ти зу стрі чі з ві до ми ми ак то ра ми, кон це р -
ти з ви сту па ми усла в ле но го ан са м б лю
«Е КО», не за бу т ні ві ль ні пре с� ко н фе ре н ції,
огля ди са мо ді я ль но с ті фа ку ль те тів, за сі -
дан ня КВК і без ліч ін ших за хо дів ве се ло го
сту де нт сь ко го жит тя. На цей час за клад
став Ки їв сь ким дер жа в ний еко но мі ч ним
уні вер си те том, а пе р шим об ра ним ре к то -
ром — наш Ана то лій Фе до ро вич Па в ле н ко.

Щой но уні вер си тет на був ста ту су На ці о на -
ль но го, по пов ни лась і кі ль кість при мі щень. У
1999 р. — ма ли 5�й ко р пус на Ме ль ни ко ва
(ко ли ш нє при мі щен ня КВІ Р ТУ), де ста ли на -
вча тись пер шо ку р с ни ки, а на сту п но го ро ку —
по ряд із ним і 6�й ко р пус для ма гі с т рів, ста ро -
вин не при мі щен ня на тій же са мій Ве ли кій
До ро го жи ць кій, яка пі с ля ре во лю ції ста ла но -
си ти ім’я Юве на лія Ме ль ни ко ва, од но го з пе -
р ших со ці ал� де мо к ра тів ко ли ш ньої Ро сі ї.

При дбан ня  у 2003 р. 7�го ко р пу су на
Львів сь кій пло щі до зво ли ло пе ре ве с ти ту ди
фа ку ль тет ін фо р ма цій них тех но ло гій і си с -
тем, а та кож зру ч ні ше роз мі с ти ти вла с не
по ту ж не ви да в ни ц т во. Це при мі щен ня теж
па м’я т ка ар хі те к ту ри по ча т ку ХХ сто літ тя, зі
сво єю ду же ці ка вою іс то рі є ю.

У 2006 р. (на цей час вже ма ли сьо го дні ш -
ню на зву) був зве де ний біб ліо те ч ний ко р пус.

Ни ні за га ль на пло ща при мі щень уні вер -
си те ту (ау ди то рій, ка бі не тів, ак то вих за лів і
спорт за лів, гу р то жи т ків, їда лень і всіх не об -
хід них слу ж бо вих по ме ш кань) ви мі рю єть ся
вже не со т ня ми кв.саж., а ти ся ча ми ква д ра -
т них ме т рів.

І знов у при мі щен нях най ста рі шо го (й
най пре с ти ж ні шо го) з ви щих еко но мі ч них
за кла дів те пер вже не за ле ж ної Укра ї ни про -
во дять ся за хо ди з між на ро д ним ви знан ням.
Але це вже сьо го ден ня, що не спин но спли -
ває у но ву й но ві т ню іс то рі ю.

Лю д ми ла РІ Н ГІС,
го ло ва пра в лін ня клу бу

«До ро га ми до пре кра с но го»,
член На ці о на ль ної спі л ки жу р на лі с тів

Укра ї ни.
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Прекрасне не потребує доказів.
ВОЛЬТЕР.

Поточний 2010 рік проходить під
знаком 150�річного ювілею
видатного російського
письменника і Великого Українця
— Антона Павловича Чехова.
Газета «Економіст» у № 15�18
подала  цінні літературні
розвідки про його творчість. Мені
щиро хочеться доповнити їх
свідомо чи несвідомо
призабутими духовними
мотивами у його прозі.

Але спо ча т ку — про ро до від Че хо ва. «Ма лая Со -
ве т с кая эн ци к ло пе ди я» (М.,1931) так го во рить

про йо го ді да по ба ть ків сь кій лі нії:
«Дід Че хо ва з про зви щем Чех був крі па ком по мі -

щи ка Че р т ко ва». Сам Ан тон Па в ло вич не раз про це
зга ду вав. Ба га то тво рів пись мен ни ка бу ло ви да но
в Че хії, там йо го теж ма буть сприй ма ли за сво го по
на ці о на ль но с ті. До од но го з пе ре кла да чів на че сь -
ку Че хов пи сав:

«Дід мій був ма ло рос, крі пак. Пе ред ви з во лен -
ням се лян із крі па ц т ва він ви ку пив на во лю всю
свою сі м’ю, в то му чи с лі і мо го ба ть ка».  Мо ва йде
про ді да пись мен ни ка — Яго ра Ми хай ло ви ча Че ха,
ма ло ро са, або ще про с ті ше — «хо х ла». Так то ді
нас, укра ї н ців, на зи ва ли. У ли с ті до ав то ра  спо га -
дів про Че хо ва І. Ще г ло ва (Ле о н ть є ва) 20 гру д ня
1888 ро ку Ан тон Па в ло вич на пи сав: «В мо їх жи лах
те че хо х ла ць ка кров». Ві до мий ро сій сь кий ви да -
вець А. С . Су во рін та кож про чи тав у ли с ті до ньо го
від 31 бе ре з ня 1892 ро ку сло ва� ба жан ня Че хо ва:
«Як би я хо тів ма ти па сі ку! У ме не все та ки го во рить
хо х ла ць ка кров».

Пе ре бу ва ю чи на Са ха лі ні, ку ди Че хов ви ї хав у
1890 ро ці, у ли с тах до сво їх рі д них він зве р та в ся
зо всім про с то: «До ро гі мої Че хи!» Здо га д ки де ко го,
чи не був він че хом за на ці о на ль ні с тю, без під с та в -
ні, бо по оби д ві лі нії ро до во ду ді дів і ба бів бу ли
укра ї н ці.

А те пер про йо го щи ру лю бов до не нь ки Укра ї ни.
Мі с це на ро джен ня Че хо ва бу ло — пі в ден но �ук ра їн -
сь ке мі с те ч ко Та га н рог, (пе ре да ли йо го до РСФСР
ли ше в 1924 ро ці). У по рі в нян ні з Мо с к вою, де ба га -
то ро ків про жив Че хов, Та га н рог, зви чай но, ви гля -
дав глу хою про ві н ці єю, але він йо го щи ро лю бив і ні -
ко ли не за бу вав. Це він під тве р див у ли с ті до П.Йо р -
да но ва від 15 кві т ня 1897 ро ку: «Для ме не, як уро -
дже н ця Та га н ро га, бу ло б най кра ще жи ти в Та га н ро -
зі, бо дим ба ть кі в щи ни нам со ло д кий і при єм ний».
Ко ли ж рі д ний дя де ч ко пе ре дав Че хо ву про хан ня
ме ра Та га н ро га пе ре да ти йо го кни ги до мі сь кої бі б -
лі о те ки, то від по відь Ан то на Па в ло ви ча бу ла та кою:
«Я ща с ли вий, що мо жу хоч будь� чим бу ти ко ри с ним
рі д но му мі с то ві, яко му я сті ль ки ви нен і до яко го
про до в жую ма ти те п ле по чут тя». І він по стій но по -
пов ню вав мі сь ку бі б лі о те ку Та га н ро га сво ї ми тво ра -
ми. Про жи ва ю чи у Мо с к ві та Пе тер бур зі, але без ме -
ж но лю б ля чи Укра ї ну, він ду же хо тів ту ди по ве р ну ти -
ся, ку пи ти ху то рець десь на Пол та в щи ні та й за жи ти
в рі д но му кра ю. На віть спе ці а ль но для цьо го від ря -
джав ту ди свою се с т ру Ма рі ю. Та не су ди ло ся...

Тож, по ве р ну в шись із Укра ї ни в чер го вий раз до
Мо с к ви, Че хов на пи ше: «Ми ла Хо х ла н дія зі сво ї ми
ка ш та на ми, ви но г ра дом та то по ля ми вже по сту пи -
ла ся мі с цем га мі р ній і не вга мо в ній Мо с к ві, лі то вже
за кін чи лось і на ста ла осінь...» У ли с ті від  11 тра в ня
1888 ро ку до М.Лей кі на (ре да к то ра жу р на лу «О с ко -
л ки») про до в жить свої вра жен ня про ми лу йо му
Укра ї ну: «Те п ло, про с то ро, си ла во ди й зе ле ні, і
пре до б рі лю ди. На род все си тий та ве се лий, ба ла -
ку чий, до те п ний. Же б ра ків не ма. П’я них я ще не
ба чив, а ма тє р щи ну чу ти рі д ко, та й то у фо р мі бі -
льш� менш ху до ж ній».

Те пер же зу пи ни мо ся на ду хо в ній про зі ви да т но -
го пись мен ни ка. 24 опо ві дан ня, що від но сять ся до
неї і ви да ні окре мою кни гою під на звою Ан тон Че -
хов «Свя тая про с то та». Спра в ж ні ці ни те лі ду хо в ної
про зи мо жуть ку пи ти цю кни гу, ви да ну в Стрі тен сь -
ко му мо на с ти рі Мо с к ви, у кни га р нях Ки є во� Пе чер -
сь кої Ла в ри.

На жаль, є ще лю ди, що ва га ють ся на зва ти
Че хо ва ду хо в ним про за ї ком, є й та кі, що сум -
ні ва єть ся у йо го ві рі. Нам же до ста т ньо про чи -
та ти йо го ви слів: «Лю ди на по ви нна бу ти ві ру -
ю чою, або має шу ка ти ві ру. Ін ак ше жит тя її пу -
с те». А. Че хов на ро ди в ся й жив у ре лі гій ній сі -
м’ї. До хра му в Та га н ро зі хо ди ли всі, п’я те ро
си нів спі ва ли в це р ко в но му хо рі, а ба ть ко, Па -
в ло Яго ро вич, на віть був йо го ре ге н том. По -
ве р ну в шись до до му пі с ля вра ні ш ньої слу ж би,
всі обо в’я з ко во спі ва ли ака фіст.

А те пер для при кла ду ко ро те нь ко ли ше про
два тво ри Ан то на Па в ло ви ча Че хо ва:

Пе р ше — «О по ві дан ня стар шо го са ді в ни ка». 
У не ве ли ч ко му мі с те ч ку осе ли в ся лі т ній чо -

ло вік із бла го ро д ною про фе сі єю — лі кар. Бу -
ду чи зав жди по хму рим і мо в ча з ним, він го во -
рив ли ше то ді, ко ли цьо го ви ма га ла про фе сі я.
Був уче ним, дні і но чі про во див за чи тан ням
ме ди ч них книг та лі ку ван ням хво рих. Мі с це ві
жи те лі бу ли ра ді й ща с ли ві, що на ре ш ті� то їм
Бог по слав спра в ж ньо го лі ка ря, і пи ша ли ся
тим, що ра зом з ни ми жи ве та ка чу до ва лю ди -
на. Про ньо го ка за ли, що він знає все, а ще, що
він лю бить усіх як ді тей, хоч во ни бу ли чу жі,
тоб то не рі д ні. Сам був хво рий на су хо ти, але,
отри ма в ши ви клик, за бу вав про свою хво ро бу.
Ко ли ж по ми рав йо го па ці єнт, то не од мін но
про во джав йо го в остан ню путь, пла чу чи ра -
зом із ро ди ча ми. Вдя ч ність йо му жи те лів мі с -
те ч ка не ма ла меж. І ось ця лю ди на, що вва жа -
ла ся за хи ще ною від уся ко го зла сво єю свя ті с -
тю, од но го ра н ку бу ла знай де на вби то ю. Ні хто

в це по ві ри ти не міг. Слі д чі  і су д ді дій ш ли ви сно в ку:
«Ма є мо всі озна ки вбив с т ва, але, оскі ль ки не має в
сві ті та кої лю ди ни, щоб мо г ла вби ти на шо го лі ка ря,
то, оче ви д но, вбив с т ва тут не ма». З та кою ду м кою
по го ди ло ся все мі с те ч ко. Та не вдо в зі зна хо дить ся
вби в ця з ці лим «бу ке том» ре чо вих до ка зів. Суд три -

вав зран ня до но чі. Го ло вний су д дя по чав за чи ту ва -
ти ви рок: «Суд ви знав те бе вин ним у вбив с т ві лі ка -
ря і при су див те бе...» Тре ба бу ло про чи та ти — «до
сме р т ної ка ри». Але ви па дає ли с ток із рук  і лу нає
крик: «Ні! Як що я су джу не пра ви ль но, не хай ме не
по ка рає Бог, але кля нусь, що він не ви нен!» Під су д -
но го від пу с ти ли, а Бог за та ку ві ру в Йо го тво рін ня
від пу с тив грі хи всім жи те лям мі с те ч ка.

Дру ге — «Ко зак»
У цьо му опо ві дан ні мо ва йде про по ве р нен ня бе -

р дян сь ко го мі ща ни на Ма к си ма То р ча ко ва з мо ло -
дою дру жи ною з Па с ха ль ної слу ж би. У сте пу їм зу -
стрі в ся хво рий ко зак� ве р ш ник. Він не міг про до в жу -
ва ти свою путь і по про сив свя че ної па с ки, щоб роз -
го ві ти ся. По ча ли ся по шу ки но жа та в спра ву втру ти -
ла ся мо ло да дру жи на: «Не дам я па с ку кро м сать! Це
не бу л ка, і тре ба по ря док зна ти!» «Не гні вай ся, ко за -
че, ба чиш дру жи на не до зво ля є... » — бу ла від по відь
Ма к си ма. Та за кра ла ся в йо го ду шу три во га, як би
не по мер ко зак. Спра в ж ня сва р ка роз го рі ла ся вдо -
ма. Роз три во же ний Ма к сим спо ча т ку по слав у степ
ро бі т ни ка шу ка ти то го ко за ка, а по тім і сам ту ди по -
їхав, та по шу ки бу ли ма р ни ми. «Скри в ди ли лю ди ну,
об ра зи ли...» бі д ка в ся весь ве чір Ма к сим та й з ту ги
на пи в ся, а ра н ком до б ря че по хме ли в ся. І пі ш ло...
Ко ні, ко ро ви, ві в ці, ву ли ки ма ло �по ма лу ста ли зни -
ка ти з дво ру, бо р ги по ча ли ро с ти. П’я ний Ма к сим у
всьо му зви ну ва чу вав дру жи ну, а тве ре зий ви хо див у
степ і все че кав чи не зу стрі неть ся йо му ко зак...

Хо четь ся за ве р ши ти цю опо відь сло ва ми апо с -
то ла Па в ла із Свя то го пись ма: «О т же, до ки є час,
бу де мо ро би ти до б ро всім, а най бі ль ше сво їм за
ві ро ю» (Гал.6.10)

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

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

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

В че ло ве ке до л ж но быть все пре кра с но: и ли цо, и оде -
ж да, и ду ша, и мы с ли.

Чем вы ше че ло век по умс т вен но му и нрав с т вен но му ра з ви -
тию, тем он сво бо д нее, тем бо ль шее удо во ль с т вие до ста в ля ет

ему жизнь.

Че ло век до л жен тру дить ся, ра бо тать в по те ли ца, кто бы он ни
был, и в этом од ном за клю ча е т ся смысл и цель его жи з ни, его сча -

с тье, его во с то р ги.

Хо ро шее во с пи та ние не в том, что ты не про ль ешь со у са на ска -
терть, а в том, что ты не за ме тишь, ес ли это сде ла ет кто� ни будь дру -
гой.

Же ла ние слу жить об ще му бла гу до л ж но не пре мен но быть по тре -
б но с тью ду ши, усло ви ем ли ч но го сча с ть я.

Кто ис пы тал на сла ж де ние тво р че с т ва, для то го все дру гие на -
сла ж де ния уже не су ще с т ву ют.

На до быть яс ным умс т вен но, чи с тым нрав с т вен но и опря т -
ным фи зи че с ки.

Че ло век лю бит по го во рить о сво их бо ле з нях, а ме ж ду
тем, это са мое не и н те ре с ное в его жи з ни. 

То, что мы ис пы ты ва ем, ко г да бы ва ем влю б ле -

ны, быть мо жет, есть но р ма ль ное со с то я ни е. Влю б лен -
ность ука зы ва ет че ло ве ку, ка ким он до л жен быть.

В се мей ной жи з ни гла в ное – те р пе ни е.  Лю бовь про -
до л жать ся до л го не мо жет.

Не так свя зы ва ют лю бовь и дру ж ба, как об щая не на -
висть к че му� ни будь.

Ко г да кри ти ку ешь чу жое, то чув с т ву ешь се бя ге не ра -
лом.

Кто не мо жет взять ла с кой, тот не во зь мет и стро го с -
ть ю.

У бе д ных про сить ле г че, чем у бо га тых.

Бе ре гись изы с кан но го язы ка.  Язык до л жен быть
прост и изя щен.

На до пи сать так, что бы сло вам бы ло те с но, а мы с ли –
про с то р но.

Ес ли хо чешь, что бы у те бя бы ло ма ло вре ме ни, ни че -
го не де лай.

Не уста вай те де лать до б ро. 
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Віс то рії сві то вої куль ту ри Фри де рік Шо пен по сі -
дає осо б ли ве мі с це. І це по яс ню єть ся з од но го

бо ку тим, що він ся г нув і уза галь нив на ці о на ль ну
від мін ність куль ту ри поль сь ко го на ро ду (хо ча по ло -
ви ну жит тя ме ш кав у Па ри жі) і зро бив її за га ль но -
люд сь ким на бу т ком, а з дру го го бо ку — уні ка ль ні с -
тю сво єї му зи ч ної тво р чо с ті. Ф.Шо пен не пи сав
опер і ора то рій, сим фо ній і уве р тюр. Він за ли шив
не ба га то во ка ль них мі ні а тюр. Міць йо го ге нія роз -
кри лась у тво рах, на пи са них для од но го ін стру ме н -
та — фо р те пі а но. Са ме Шо пен від най шов не ві до мі
до ньо го ви ра з ні мо ж ли во с ті цьо го ін стру ме н та,
роз ши рив ра м ки пі а ні с ти ч ної тех ні ки, зба га ти в ши
фо р те пі ан ну му зи ку но ви ми му зи ч ни ми жа н ра ми,
но ви ми му зи ч ни ми об ра за ми. Ко лись у му зи ч них
са ло нах Па ри жу ці об ра зи по рі в ню ва ли зі зву чан -
ням ео ло вих арф, го ло са ми ун дин і за ко ха них пе рі.

Клод Де бю с сі від мі чав: «Шо пен є най бі ль шим із
нас, оскі ль ки ли ше че рез єди не фо р те пі а но зу мів
по ка за ти все ».  Не менш ве ли кий Фе ренц Ліст пи -
сав про Шо пе на як про пре кра с ну кві т ку на над зви -
чай но тон ко му сте б лі. А Бо рис Па с те р нак вва жав,
що «йо го тво ри ско рі ше на вча ють іс то рії, уст рою
Все сві ту й ще будь� чо му більш да ле ко му й за га ль -
но му, ніж гра на ро я лі. Зна чен ня Шо пе на ши р ше
му зи ки». Ан тон Ру бі н ш тейн на зи вав Ф.Шо пе на «ду -
шею фо р те пі а но», до да ю чи: «це бард, ра п сод, дух
цьо го ін стру ме н ту». Про Шо пе на є чи ма ло спо га дів
ви да т них осіб:  Ге н ріх Гей не, Ро берт Шу ман, Жорж
Санд, Ежен Де ла к руа, Ге к тор Бе р лі оз. Та й сам ком -
по зи тор за ли шив чи ма лу епі сто ля р ну спа д щи ну,
що на дає мо ж ли вість до ста т ньо де та ль но про сте -
жи ти йо го жит тє вий шлях. 

Фри де рік Фра н ци шек Шо пен на ро ди в ся 1 бе ре -
з ня 1810 ро ку в мі с те ч ку Же ля зо ва Во ля по бли зу
Ва р ша ви. Де кі ль ка слів про йо го ба ть ків.

Ба ть ко — Ні ко ля Шо пен, фра н цуз, при їхав до
Поль щі 16�рі ч ним па ру б ком, пра цю вав на тю тю но -
вій фа б ри ці, за від по ві да ль ним до ру чен ням вла с ни -
ка вів об лі ко ві кни ги. По ча в ши са мо стій не жит тя в
не зна йо мій для ньо го кра ї ні, юнак ак ти в но ці ка ви в -
ся куль ту р ним і по лі тич ним жит тям йо го но вої Ба ть -
кі в щи ни. А це жит тя бу ло до во лі бу р х ли вим.
Увійшов до лав по вс та н ців, що на чо лі з Та де у шем
Ко с тю ш ком ви бо рю ва ли не за ле ж ність сво єї кра ї ни.
Ко ли по вс тан ня бу ло при ду ше не, Ні ко ля ледь уник
уча с ті ба га тьох сво їх со ра т ни ків. Те пер став за ро б -
ля ти на про жит тя уро ка ми фра н цу зь кої, до ре чі, не -
по га но знав і ні ме ць ку. В за мо ж но му до мі йо го уче -
ни ця ми бу ли дві па ня н ки, од на з яких ви рі з ня лась
ди во ви ж ною кра со ю. Зго дом це ві до ма гра фи ня
Ма рі Ва лєв сь ка, ко ха н ка На по ле о на. 

У 1802 р. М.Шо пен при ймає про по зи цію вла с ни -

ці ма є т ку в Же ля зо вій Во лі на вча ти її си -
нів. Са ме тут і від бу ло ся йо го зна йом с т -
во з бі д ною ро ди ч кою ха зяй ки, си ро тою
Юс ти ною Кжи жа нів сь кою, яка в 1806 р.
ста ла йо го дру жи но ю. Юс ти на ко ри с ту -
ва ла ся по ва гою та лю бо в’ю зна йо мих і
бли зь ких. Це бу ла ні ж на, ро зу м на й бла -
го ро д на жі н ка, ду же на бо ж на, тур бо тли -
ва ма ти, що да ла ді тям від мін не ви хо ван -
ня. Во на чу до во спі ва ла й гра ла на ро я лі.

Фри де рік був дру гою ди ти ною в сі м’ї,
крім ста р шої мав ще двох мо ло д ших се -
с тер. У 1810 р. сі м’я пе ре їз дить до Ва р -
ша ви. Ба ть ко отри мав мі с це ви кла да ча
спо ча т ку в  лі цеї, а по тім у вій сь ко во му

учи ли щі. Ми ко ла Шо пен мав ре пу та цію від мін но го
ви хо ва те ля, що до зво ли ло йо му від кри ти до ма ш ній
па н сі он для уч нів лі це ю. От в та кій лі цей сь кій ква р -
ти рі й прой ш ли ди тин с т во та юність ви да т но го ком -
по зи то ра.

Рі д кі с на му зи ч на об да ро ва ність Фри де рі ка ви -
яви лась ду же ра но. Вже з п’я ти ро ків йо му да ва ли
уро ки му зи ки, хло п чик ро бив вра з ли во шви д кі ус пі -
хи, став ві до мим у Ва р ша ві як ди во� ди ти на. Пе р ший
пу б лі ч ний ви ступ у бла го дій но му кон це р ті від бу в ся,
ко ли ще не ви по в ни ло ся  де в’я ти ро ків. Ча с ті від ві -
ди ни до мів ва р шав сь ких ари с то к ра тів  ма ли ве ли -
кий вплив на роз ви ток ха ра к те ру. Умін ня спі л ку ва -
ти ся з лю дь ми, фо р му ван ня жит тє во го та к ту й ви -
шу ка них ма нер, зда т ність на да ва ти зна чен ня зо в ні -
ш нім фо р мам і зне ва ж ли во ста ви тись до всьо го рі -
з ко го й гру бо го.

Ма ле нь кий Фри де рік був сла б кою, хво ро б ли вою
ди ти ною, то му був по зба в ле ний при та ман них йо го
ві ко ві роз ваг та фі зи ч них вправ. Ви хо ву ю чись із се -
с т ра ми, він пе ре ва ж но бу вав у жі но чо му ото чен ні,
чим теж по яс ню єть ся м’я кість йо го ха ра к те ру.

Тво ри ти му зи ч ні ком по зи ції  по чав май же з пе р -
ши ми уро ка ми гри на фо р те пі а но, ра ні ше ніж ви -
вчи в ся пи са ти. То на йо го про хан ня вчи тель за пи су -
вав ме ло дії, що при хо ди ли до го ло ви хло п чи ка. Пе -
ре ва ж но це бу ли ма зу р ки, ва ль си й по ло не зи.

До п’ят на д ця ти ро ків Шо пен на вча в ся вдо ма ра -
зом з ба ть ко ви ми па н сі о не ра ми, а по тім всту пив до
стар шо го кла су ва р шав сь ко го лі це ю. Вчи в ся до б ре,
з кла су в клас пе ре хо див з на го ро да ми, на вчан ня
да ва ло ся лег ко, він пра г нув знань.

Над зви чай но шви д кі ус пі хи юна ка, ле г кість із
якою до ла ють ся всі ля кі тех ні ч ні скла д но щі при ве р -
та ють ува гу ва р шав сь ко го му зи ч но го сві ту, йо му
пе ред рі ка ють ве ли ке май бу т нє. За йма єть ся му зи -
кою з не ухи ль но зро с та ю чим за хо п лен ням і по чут -
тям від по ві да ль но с ті. Йо го вчи те лем був до сить по -
пу ля р ний в той час Вой тех Жи в ний, чех, вва жа в ший
се бе «му зи ка н том шко ли Ба ха». Са ме він при ще пив
уч не ві пре кра с ний му зи ч ний смак і до по міг роз ви -
ну ти ди во ви ж ний ім про ві за тор сь кий дар. Жа га тво -
ри ти на сті ль ки по ло ни ла юна ка, що він міг сі да ти за
ін стру мент вно чі, ко ли всі спа ли, чим ду же ди ву вав
слу жок в до мі.

Шо пен во ло дів і да ром ри су ва ль ни ка. Ва р шав сь -
ким дру зям за па м’я та ли ся ве се лі й ку ме д ні ка ри ка -
ту ри. В ро ки на вчан ня в лі цеї він ро бив їх най ча с ті -
ше на уро ках ма те ма ти ки. До то го ж за хо п лю вав і
на віть вра жав ото чу ю чих сво їм ак тор сь ким та ла н -
том. Мав ди во ви ж ну зда т ність ко мі ч но імі ту ва ти же -
с ти, хо ду, го лос і ін то на ції тих, ко го спо сте рі гав. Не -
рі д ко, при йма ю чи участь у до ма ш ніх спе к та к лях,

ви ру чав дру зів, що за бу ли текст, ім про ві зу ю чи за
них.

У 18 ро ків Шо пен за кін чив лі цей і всту пив до Ви -
щої шко ли му зи ки. Йо го за нят тя ми ке ру вав до сві д -
че ний пе да гог і ком по зи тор Юзеф Ель с нер, який
ду же шви д ко зро зу мів, що йо го учень не про с то та -
ла но ви тий. Се ред йо го но та ток збе ре г ла ся ко ро те -
нь ка ха ра к те ри с ти ка, яку дав юно му му зи ка н то ві:
«... ди во ви ж ні зді б но с ті. Му зи ч ний ге ній». На цей
час Шо пен вже був най кра щим пі а ні с том Поль щі.
На ря ду з кон це р т ною ді я ль ні с тю він ба га то тво рить.

У 1829 р. мо ло дий му зи кант не на до в го їде до
Відня, де дає де кі ль ка кон це р тів, що прой ш ли з ве -
ли ким ус пі хом. І сам Шо пен,  йо го дру зі й бли зь кі
ро зу мі ють, що йо му не об хід но се р йо з но за йня ти ся
кон це р т ною ді я ль ні с тю, від пра ви тись у три ва ле ту -
р не. Але Шо пен до в го не мо же зва жи тись на та ке.
Йо го му чи ли три во ж ні пе ред чут тя, вва жа ло ся, що
на за в ж ди по ки не Ба ть кі в щи ну. Во се ни 1830 р. у пе -
ред мі с ті Ва р ша ви — Же ля зо вій Во лі він з дру зя ми
ви ко нує про ща ль ну ка н та ту, скла де ну йо го вчи те -
лем. На сам кі нець Ю. Е ль с нер ви го ло шує на пу т ню
про мо ву, яку за ве р шує сло ва ми: «Ні ко ли не за бу -
вай те сво єї Ба ть кі в щи ни, ні ко ли не пе ре ста вай те
лю би ти її, де б ви не жи ли. Па м’я тай те Поль щу, па -
м’я тай те сво їх дру зів, які з го р ді с тю вва жа ють вас
спів ві т чи з ни ком і че ка ють ва ших ве ли ких справ і чиї
мо ли т ви й спо ді ван ня всю ди бу дуть су про во джу ва -
ти вас». Май бу т нє по ка за ло, на скі ль ки Шо пен ви -
пра в дав ці на ді ї. Йо му бу ло 20 ро ків, ко ли роз лу чи -
в ся з Ба ть кі в щи ною та ки на за в ж ди.

Пе р шим у ту р не був Ві де нь. По над рік то му Шо пен
ви сту пав тут із трі у м фа ль ним ус пі хом і то му спо ді ва -
в ся на те п лий при йом, але му зи ка н та че ка ла не вда -
ча. У са мий роз пал се зо ну сю ди на ї ха ло чи ма ло му -
зи ка н тів і да ти ав то рсь кий кон церт бу ло не ле г ко. До
то го ж в цей час у Поль щі спа ла х ну ло по вс тан ня про -
ти ро сій сь ко го са мо де р ж ця. Шо пен хо че по ве р ну ти -
ся, та дру зі ра дять не ро би ти цьо го, а кра ще при слу -
жи ти ся ві т чи з ні сво їм ми с те ц т во м. Шо пе на гні тить
те,  що він про до в жує жи ти на ко ш ти ба ть ка, який і
так чи ма ло ви тра тив на йо го му зи ч ну осві ту. 

У по шу ках тво р чих вра жень і за ро бі т ку він при їз -
дить до Па ри жу і за во йо вує йо го спо ча т ку як пі а ніст,
од ра зу вра зи в ши слу ха чів ори гі на ль ним не зви ч ним
ви ко нан ням. Про пе р ший кон церт  збе ре г ли ся спо га -
ди усла в ле но го угор сь ко го му зи ка н та Фе ре н ца Лі с та,
у яких від мі ча лась емо цій ність і по ети ч ність йо го ви -
ко нан ня. В 1832 р. Шо пен вже був най по пу ля р ні шим
із па ри зь ких ви ко нав ців му зи ки. На кон це р тах ви ко -
ну вав пе ре ва ж но свої тво ри: кон це р ти для фо р те пі а -
но з ор ке с т ром, ро н до, ма зу р ки, етю ди, но к тю р ни,
де які ва рі а ції на те му опе ри Мо ца р та «Дон Жу ан». Са -
ме про ці ва рі а ції пи сав ні ме ць кий ком по зи тор Р.Шу -
ман: «Ка пе лю хи до лі, па но ве! Пе ред ва ми ге ній...»

Зна ч но укріп лює ма те рі а ль не ста но ви ще ком по -
зи то ра про по зи ція да ва ти уро ки му зи ки в ари с то к -
ра ти ч них до мах, що він і ро бив із ве ли ким за до во -
лен ням. Ра зом із ро с том по пу ля р но с ті роз ши рю -
єть ся ко ло йо го зна йо мих, се ред яких вже й ви да т -
ні осо би с то с ті: Ліст, Бе р лі оз, Гей не, Мі ц ке вич, Дю -
ма, Мю с се. При бли з но в цей час йо го ім’я по в’я зу -
ють із іме нем гра фи ні Дель фі ни По то ць кої
(1805�1877), що ви рі з ня ла ся вра з ли вою кра сою,
му зи ка ль ні с тю, умін ням під ко ря ти слу ха чів ви ко -
нан ням опе р них арій, ро ма н сів і пі сень. Шо пе на ча -
с то ба чи ли з По то ць кою, її се с т ри бу ли йо го уче ни -
ця ми. Він був за хо п ле ний кра су нею� гра фи нею,

при свя тив їй свій фа� мі но р ний кон церт, на пи са ний
у 1836 р. Во ни за ли ши ли ся дру зя ми.

Вза га лі Шо пе ну з жі н ка ми не ду же ве з ло. Йо го
не смі ли ві спро би знай ти осо би с те ща с тя за ли ша ли
в ду ші гір кий осад. Не вда ло за кін чи ло ся йо го сва -
тан ня до Ма рії Ло дзин сь кої (її брат Фе лікс був уч -
нем ба ть ка Шо пе на). Її ба ть ки, ба га ті поль сь кі ве ль -
мо жі, не по го ди ли ся на зя тя, що за ро б ляє тру дом
(хоч і ві до мо го му зи ка н та), до то го ж він у цей час
за сту ди в ся і по га но ви гля дав. 16�ти рі ч на Ма рія (ді -
в чи на ве се ла, з го с т рим ро зум і при ваб ли вою зо в -
ні ш ні с тю) не мо г ла пі ти про ти во лі ба ть ків.

Осо б ли ве мі с це в жит ті Шо пе на по сі дає Жорж
Санд. По зна йо мив їх Ліст на при кі н ці 1836 р. на од -
но му з му зи ч них ве чо рів. На цей час Жорж Санд ма -
ла ска н да ль ну ре пу та цію, і Шо пен не міг цьо го не
зна ти. Під чо ло ві чим псе в до ні мом пи са ла Ав ро ра
Дю де ван. Во на де бю ту ва ла в лі те ра ту рі в 1831 р.
ро ма ном «Ро за і Бланш», на пи са ним спі ль но із у той
час теж де бю та н том, а зго дом  до во лі ві до мим
пись мен ни ком Жю лем Са н до. По да ль ша са мо стій -
на тво р чість Жорж Санд ма ла ці л ком ща с ли ву до лю
і при не с ла їй гу ч ну сла ву. Во на вмі ла по бу ду ва ти
за хо п лю ю чий сю жет, ча сом дра ма ти ч но на си че ний
(хоч іно ді де що зло вжи ва ла на ду ма ни ми си ту а ці я -
ми), чу до во зна ла по бут фра н цу зь ких по мі щи ків і
се лян, пре кра с но опи су ва ла при ро ду, її кра су й по -
езі ю. Скі ль ки чи та чів за хо п лю ва лись її ро ма на ми
«І н ді а на» й «Ко н су е ло» ...

Ось як пи сав про неї Гей не: «Лоб не ви со кий й чу -
до ве ка ш та но ве во лос ся, роз ді ле не про бо ром, спа -
дає до пле чей. Очі тро хи тьмя ні, не бли с ку чі, й мо ж -
ли во, во гонь їх ній згас від сліз або ж пе ре йшов у її
тво ри, що по лу м’я но ви про мі ню ють на весь світ».
Го во ря чи про сльо зи, на пе в не, на тя кає на не вда ле
осо би с те жит тя Ав ро ри. Її ви да ли за між 16�ти рі ч -
ною за гру бо го, ма ло ку ль ту р но го чо ло ві ка, з яким
не бу ло жо д них спі ль них ін те ре сів. Не ща с ли ва жі н -
ка по ки ну ла чо ло ві ка, й ба га то ро ків три вав про цес
шлю б но го роз лу чен ня.

Спо ча т ку Шо пе на Жорж Санд  не вра зи ла.  Він пи -
сав ба ть кам: «Я по зна йо ми в ся з бли с ку чою зна ме -
ни ті с тю. Об лич чя у неї не сим па ти ч не, во на ме ні не
спо до ба лась. В ній є де що від што в ху ю че...» А Шо -
пен на впа ки ду же спо до ба в ся пись мен ни ці, й во на
шу ка ла зу стрі чей. За про шує ра зом із Лі с том до сво -
го ма є т ку в Но ан. До ля зве ла на де який час зо всім
рі з них лю дей. Як спра ве д ли во за ува жив один із дру -
зів Шо пе на, в іс то рії їх ньо го ко хан ня Шо пен був жі н -
кою — не р во вою, при на д ли вою, сла б кою й ча рі в -
ною, а Жорж Санд — си ль ним, ене р гій ним чо ло ві -
ком. Во ни бу ли в усьо му про ти ле ж ні. Во на ді є ва, ак -
ти в на на ту ра, лю би ла жит тя й рух, лю би ла ма я ч ню й
го мін люд сь ко го на тов пу, хо ди ла в чо ло ві чо му
вбран ні, ку ри ла ци га р ки й спо ві ду ва ла в сво їх ро ма -
нах, вті лю ю чи в жит ті, ідеї ві ль но го ко хан ня. Тоб то
ро би ла те, що вва жа ло ся не до зво ле ним для по ря д -
ної жі н ки. Крім то го, Жорж Санд бу ла ве ли ким пси -
хо ло гом й умі ла за гля да ти в ду ші лю дей. Шо пен же
на впа ки жив у фа н та с ти ч но му сві ті по езії й му зи ки,
ви зна вав лю дей гі д но ви хо ва них й не опу с ка в ся до
ре а лій дій с но с ті. Си ль на на ту ра Жорж Санд ім по ну -
ва ла Шо пе ну, він шу кав у неї до по мо ги й під три м ки
в го ди ни су му, що ча с те нь ко опа но ву вав йо го ду шу.
Во на вмі ла під ба дьо ри ти й за спо ко ї ти. Їй по до ба ло -
ся, що цей ве ли кий ар тист був пе ред нею ди ти ною й
ці л ком під ко ря в ся. Пись мен ни ця ча с то вда ва ла з
се бе ан ге ла� хра ни те ля, роз по ві да ла дру зям про
свої са мо по же р т ви й ма те рин сь кі тур бо ти. На спра -
в ді ж не все бу ло гла д ко в їх ніх стосунках. 

Ф.Ліст у кни зі, ви да ній ще за жит тя Жорж Санд,
не дво зна ч но на тя кає, що са ме во на бу ла при чи ною
йо го пе ред ча с ної сме р ті. Один із най бли ж чих дру -
зів Шо пе на вва жав, що Жорж Санд от ру ї ла все йо го
іс ну ван ня. А учень Шо пе на   Віль ге льм Ленц на зи -
вав Жорж Санд от руй ною ро с ли ною й до гли би ни
ду ші обу рю ва в ся тим, як на ха б но й зне ва ж ли во мо -
г ла се бе по во ди ти з Шо пе ном, на віть у при су т но с ті
сто рон ніх. Спра ве д ли во с ті за ра ди слід за зна чи ти,
що й Шо пен мав не ле г кий для спі л ку ван ня ха ра к -
тер: над зви чай но не р во вий, вкрай дратів ли вий і ка -
п ри з ний. По стій но по тре бу вав опі ки.

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

(Продовження в наступному номері).

ІСТОРИЧНІ РОЗВІДКИ

2010 — Ð² Ê ØÎ ÏÅ ÍÀ
Світова спільнота відзначає 200�річчя від дня
народження Фридеріка Шопена (1810�1849). Має
відбутися 1200 концертів у Європі, Японії й Мексиці. В
Іспанії влітку запланований фестиваль у Вальдемосі, а
навесні пройшов  міжнародний фестиваль у Більбао. У
Франції стартував гігантський світовий проект «Шопен
і його вплив». У Польщі крім циклу концертів впродовж
року має відбутися міжнародний шопенологічний конгрес
та відкриття оновленого музею композитора.

Ф. Шопен. Портрет роботи Ежена  Делакруа.
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По ді ль сь кі То м в т ри, — це ске ля с ті
ва п ня ко ві па с ма. Це уні ка ль не

гео ло гі ч не утво рен ня з не по вто р ни ми
ланд ша ф та ми. За ба гат с т во ме до но с -
них ро с лин на род на звав цю мі с це -
вість Ме до бо ра ми.

У да ле ко му гео ло гі ч но му ми ну ло му
Ме до бо ри бу ли мор сь ким ри фом, що
про стя га в ся уз довж схі д но го уз бе -
реж жя те п ло го Са р мат сь ко го мо ря,
яке за йма ло те ри то рію су час ної По -
діль сь кої ви со чи ни. Риф утво ри в ся з
від кла дів ске ле тів да в ніх мо лю с ків, ко -
ра лів, рі з но ма ні т них во до ро с тей та ін -
ших ор га ні з мів.

Ці ка ві во д ні ре сур си Ме до бо рів. Тут
бе руть по ча ток кі ль ка рі чок, є ка р с то ві

озе ра. На бе ре зі рі ки Збруч б’ють
дже ре ла, во да яких за хі мі ч ним скла -
дом по ді б на до тру с ка ве ць кої «На ф ту -
сі». Ба га то лі ку ва ль них дже рел по бли -
зу сіл Кру ти лів та Са та нів. Че рез це не
в ди ви ну на тк ну ти ся се ред лі сів на
один з са на то рі їв чи оздо ро в чих
центрів.

Мі с це ва фло ра ба га та на ме до но с -
ні, лі кар сь кі та ві та мін ні ро с ли ни. По -
де ку ди спо сте рі га єть ся рі д кі с не яви -
ще: се ред лі сів зна хо ди мо га ля ви ни з
по вні с тю сте по вою ро с лин ні с тю. Ді ля -
н ки сте по вої, лу ч но� сте по вої та на ске -
ль но� сте по вої ро с лин но с ті з рі д кі с ни -
ми фо р ма ці я ми осо ки та ко ви ли ста -
но в лять осо б ли ву цін ність. 

З Ме до бо ра ми по в’я за но ба га то
ле генд та пе ре ка зів. У сво їй мі фо� по е -
ти ці на род опи сав рі з ні ва рі а н ти ви ни -
к нен ня хре б та, а та кож від тво рив іс то -
ри ч ні по дії, по в’я за ні із ци ми те ри то рі -
я ми. На род на куль ту ра за се ли ла на -
вко ли ш ні лі си фа н та с ти ч ни ми іс то та -
ми: ня в ка ми, ру са л ка ми, лі со ви ч ка ми,
зли ми й до б ри ми
ду ха ми то що.
Отож, за бо бон ний
ту ри с те, сте ре -
жись! 

Іс то рія Ме до бо -
рів ті с но по в’я за на
із язи ч ни ц т вом. У
То в т рах був один
із най бі ль ших язи -
ч ни ць ких ре лі гій -
н о �  к у  л ь  т у  р  н и х

ком пле к сів � Збру чан сь кий куль то вий
центр, який був ство ре ний за Ки їв сь -
кої Ру сі. Ос но в ний осе ре док зна хо ди -
в ся на го рі Бо гит, од ній з най ви щих в
То в т рах. Най бі ль ший роз квіт ді я ль но -
с ті куль то во� ре лі гій но го центру, за
при пу щен ня ми, при па дає на ІХ� ХІ ІІ
сто літ тя но во го лі то чи с лен ня.

Бу ді в ни ц т во Збру ць ко го центру
роз по ча ло ся на те ри то рії з ці лю щи ми
дже ре ла ми, де збе рі га ли ся ще ста ро -

да в ні ші куль то ві па м’я т ки: го ро ди -
ща� схо ви ща Три піль ської куль ту ри
(с. Кру ти лів), Ви со ць кої куль ту ри (уро -
чи ще За м чи ще), зе м ля ні ва ли Скіф сь -
кої куль ту ри (уро чи ща Бо гит та Зве ни -
го род) та ін ших куль тур.

На у ко вці при пу с ка ють, що Збру чан -

сь кі свя ти ли ща взя ли на се бе фу н к ції
го ло вно го центру язи ч ни ц т ва Ру сі пі с -
ля лі к ві да ції Во ло ди ми ром сто ли ч них
хра мів. 

В го ро ди щі на го рі Бо гит сто яв ко -
лись Збру ць кий ідол Сві то вид, ви яв -
ле ні ці лий ряд не ве ли ких на пів зе м ля -
нок, до в ге на зе м не жи т ло. По де ку ди
мо ж на від най ти ке ра мі ч ні ула м ки по -
су ду про с то по ко па в шись у зе м лі де -
ре вя ною па ли ч ко ю. Бі ля під ні ж жя цьо -
го го ро ди ща� свя ти ли ща зна хо ди в ся
ку р ган ний мо ги ль ник, а на вко ло — кі -
ль ка ран ньо с ло в’ян сь ких се лищ. Са ме

ме ш ка н ці цих се лищ бли зь ких і да ле -
ких, під ні ма ли ся на свя щен ну го ру Бо -
гит, щоб вкло ни ти ся вста но в ле но му
тут об ра зу пя тьох Бо гів і при не с ти
йо му же р т ви.

На су сі д ній го рі Зве ни го род ви яв ле -
ні за ли ш ки ще од но го да в ньо сло в’ян -

сь ко го свя ти -
ли ща з трьо ма
ка пи ща ми і
ж е  р  т о  в  н и  м и
яма ми на вк -
ру ги. На ка -
м’я них п’є де с -
та лах го рі ли
во г ні, тут при -
но си лись да -
ри Бо гам.
Вва жа єть ся,
що ра ні ше
вхід до свя ти -
ли ща був від -
кри тим ли ше

ча ро ді ям� во л х вам, і по вні с тю за кри -
тим для зви чай но го лю ду.

Цей центр міг но р ма ль но фу н к ці о -
ну ва ти за умо ви, що ре лі гій не жит тя
гро ма ди бу де об слу го ву ва ти ся про -
фе сій ни ми во л х ва ми і же р ця ми. На
ду м ку ар хе о ло гів, свя ти ня Сві то ви да
на го рі Бо гит за не па ла в ХІ ІІ сто літ ті,
од нак ряд фа к тів, вста но в ле них при
роз ко п ках ін ших свя тинь Ме до бо рів
(го ра Ро жа ни ця, уз гі р’я Ба ба, Три ніг,
Ста рий Кут, го ра Ви со кий Ка мінь) да -
ють змо гу да ту ва ти остан ні язи ч ни ць кі
бо го слу жін ня в Ме до бо рах ще на віть у
XVII сто літ ті, що ці л ком імо ві р но, вра -
хо ву ю чи від да ле ність хра му Сві то ви да
та й ці ло го ком пле к су ін ших га ли ць -
ко� по діль сь ких ка пищ від ос но в них
центрів хри с ти я ні за ції сло в’ян сь ко го
сві ту.

І на віть сьо го дні вже су час ні язи ч ни -
ки від ві ду ють свя ти ли ще на Бо ги ті.
Про це сві д чать знай де ні ла м па д ки,
мі с ця роз па лу во г ни ща та ін ші за ли -
ше ні куль то ві ре чі.

У То в т рах не ли ше язи ч ни ць кі куль -
то ві центри ва р ті ува ги. По до ро жу ю чи,
слід від ві да ти грот мо на ха� ві д лю д ни -
ка, спу с ти ти ся у ве р ти ка ль ну пе че ру
на го рі Зве ни го род, зро би ти екс ку р -
сію по се ли щу Са та нів, за йти в се ло
Кру ти лів і по слу ха ти іс то рії ста ре нь кої
ба бу сі про вій ну, та обо в’я з ко во від ві -
да ти су сі д ні се ла, ба га ті на іс то ри ч ні
па м’я т ки. І не за бу вай те про тя гом
всі єї ма н д рі в ки  пи ти дже ре ль ні й мі -
не ра ль ні во ди!

Ок са на БЛИ Н ДЮК,
сту де н т ка ІІ ку р су, ФМЕ іМ.

Се ред
не схо дже них
до ріг од на —

моя

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

ДОЗВІЛЛЯ

ТТ оо  вв   тт   ррии..   ППоо   дд оо  рроо жж   уу  ццее нн ттрр
яязз ии  чч   нн ии  ццьь   ккиихх  вв іі   рруу  вв аа нньь

Так тихо�тихо тече річка Збруч. По обидва береги
якої, розкинулися ліси неймовірної краси та сили.
Це заповідник «Медобори». Мало де в Україні
побачиш настільки «справжню» природу.
Багатьох туристів приваблюють подільські
Товтри. Вони сповнені надзвичайною красою та
енергією. Їх історія сягає сивої давнини… 
Покидаємо місто й опиняємось серед височенних
дерев, стоїмо на барвистому килимі з квітів. Ми в
Товтрах.
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Ма ри на Іго рі в на пра цює в на шо му уні -
вер си те ті з 1986 ро ку.

У 1978 ро ці во на з від зна кою за кін чи -
ла Ки їв сь кий на ці о на ль ний уні вер си тет
ім. Т.Г. Ше в че н ка (фі ло ло гі ч ний фа ку ль -
тет).

З 1986 ро ку пра цю ва ла на ка фе д рі укра -
ї н сь кої та ро сій сь кої мо ви КНЕУ (ко ли ш ній
КІНГ), а з 1994 ро ку — на ка фе д рі пе да го -
гі ки та пси хо ло гі ї.

У 2006 ро ці ус пі ш но за хи с ти ла ка н ди -
дат сь ку ди се р та ці ю. З  ве ре с ня 2006 ро ку
— до цент, за сту п ник за ві ду ва ча ка фе д ри з
на вча ль но� ме то ди ч ної ро бо ти.

Ко ло на у ко вих ін те ре сів — ор га ні за ція
зво ро т ньо го зв’я з ку у на вча ль но му про це -
сі; осо б ли во с ті са мо ре гу ля ції осо би с то с ті
в кри зо вих (кри ти ч них, ек с т ре ма ль них)
си ту а ці ях. Ви кла дає на вча ль ні ди с ци п лі ни:
«Пси хо ло гія та пе да го гі ка», «Пси хо ло гія ді -
я ль но с ті та на вча ль ний ме не дж мент».

Бе ре участь у про ве ден ні тре ні нг� ку р сів
для ви кла да чів КНЕУ «Су час ні ме то ди на -
вчан ня», «Впро ва джен ня тре нінг тех но ло -
гій в на вча ль ний про цес в КНЕУ», «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».

М.І. Рад чен ко є спів ав то ром на вча ль них
по сі б ни ків, ро бо чих про грам, на вча ль но� -
ме то ди ч них ма те рі а лів з ви ко ри с тан ня ди -
с та н цій них тех но ло гій у про це сі ви вчен ня
ба зо вих ди с ци п лін ка фе д ри. У спи с ку її на -
у ко вих та на вча ль но� ме то ди ч них праць бі -
ль ше 40 дру ко ва них ро біт.

Про фе сі о на лізм Ма ри ни Іго рі в ни, ба га -
то рі ч на по слі до в на та на по ле г ли ва пра ця
зро би ли ва го мий вне сок у роз ви ток на шої
ка фе д ри та за без пе чи ли по ва гу се ред ко -
лег.

Крім плі д ної на у ко вої та на вча ль но� -

ме то ди ч ної ро бо ти Ма ри на Іго рі в на ве де
ак ти в ну гро мад сь ку ді я ль ність що до
пси хо ло гі ч ної до по мо ги ді тям� ін ва лі дам
та чле нам їх ро дин. У 2006 ро ці во на
отри ма ла по дя ку від Ки їв сь ко го мі сь ко го
го ло ви за ва го мий осо би с тий вне сок у
ви рі шен ня про блем со ці а ль но го за хи с ту
ді тей� ін ва лі дів, ак ти в ну жит тє ву по зи ці -
ю.

Во на — спра в ж ній пси хо лог і пе да гог.
Сту де н ти про неї го во рять: «Зо ло той че ло -
век!.. Не ве ро я т но при ят но ве дет ле к ци и.
На прак ти че с ких за ня ти ях с ней очень ин -
те ре с но. Зна ет осо бен но с ти всех сту де н -
тов и то, что они хо тят. Это не уди ви те ль но,
все �та ки она про фес си о на ль ный пси хо -
лог. Име ет пре кра с ный по дход к пре по да -
ва нию сво е го пред ме та, уме ет за и н те ре -
со вать че ло ве ка в нем. Ни ко г да не кри чит,
все гда очень спо кой на. Ес ли те бе не об хо -
ди ма пси хо ло ги че с кая по мощь в жи з ни, к
ней все гда мо ж но по до йти в опре де лен -
ное вре мя и она со ве р шен но бе с п ла т но
по мо жет те бе ра зо б рать ся с жи з нен ны ми
про бле ма ми». (із фо ру му сту де н тів КНЕУ)

Ма ри на Іго рі в на має осо б ли вий дар ду -
ше в но го те п ла й се р де ч ної щи ро с ті, який
обі грі ває та при тя гує лю дей. А по ети ч ну
об да ро ва ність за сві д чує її ав то рс т во у чи -
с лен них пу б лі ка ці ях в га зе ті «Пра во знав с т -

во», по ети ч них збі р ни ках та ін ших пу б лі ка -
ці ях КНЕ У.

Ця кра си ва жі н ка, з яс ни ми очи ма, бла -
ки т ни ми як два озе р ця, зав жди ви три ма на
і по мі р ко ва на, му д ра, те н ді т на, го р да та
вро д ли ва, з ко ле га ми зав жди ува ж на, щи -
ра, від кри та та до б ро зи ч ли ва.

ЇЇ ім ’я най кра ще по ка зує її осо би с ті с ну
сут ність. «Ма ри на» — це та, що ви йш ла із
гли бин мор сь ких,  ко жен день пла ван ня в
без край ньо му жит тє во му мо рі від кри ває
для неї но ві ос т ро ви до ся г нень, зве р шень
та здо бу т ків.

Ба жа є мо, щоб зав жди по ряд з Ва ми бу -
ли ми,— пра цьо ви та, від да на, ви про бу ва -
на в што р мах ко ман да.

Ве ли ко му ко ра б ле ві — ве ли ко го пла -
ван ня!

Ша но в на Ма ри на Іго рі в на! Ми пи ша є -
мось тим, що нам ви па ла мо ж ли вість пра -
цю ва ти з Ва ми і до ся га ти ра зом про фе сій -
них ви сот.

Ми ві ри мо, що у май бу т ньо му Вас че кає
ще ба га то на по в не них ко ри с ни ми спра ва -
ми і зе м ни ми ра до ща ми ро ків. Бу дь те зав -
жди го р ді с тю на шої ка фе д ри, щоб вда ча
до по ма га ла йти до на мі че них ці лей.

Хай Вас під три му ють, на ди ха ють та до -
по ма га ють рі д ні лю ди, ми на ють не га ра з ди
та не по ро зу мін ня.

Хай до ля зба га чує Вас і на да лі жит тє -
вою му д рі с тю, ене р гі єю, на тхнен ням та
ра ді с тю сьо го ден ня. Хай здій с ню ють ся
най за по ві т ні ші мрії!

Юві лей — то свя то ди во ви ж не,
Що зав жди спо в не не ві тань й те п ла.
До ро га юві ля ра у цей день спо дви ж на.
І зав жди ве де у Кра ї ну До б ра.

Хай Вас в цій Кра ї ні че кає лиш ща с тя.
Бла го по луч чя, здо ро в’я і ус піх ша ле ний!
А на вко ло хай зни к не не на с тя
Хай за ду ма не ста не здій с нен ним!
Нам про вас ві до мо ба га то, —
Ви — най кра ща у сві ті ма ти!
Для сту де н тів ла с ка ва, при ві т на,
Хай та лант цей й на да лі кві т не.
Ва ші ро ки — то ваш скарб,
їм ці ни не має
Ко жен рік ба га то варт
Всі про це ми зна єм.
Ва шу му д рість зна єм ми
ці ни мо Ваш до свід
Ви три м ки по між лю дь ми
І по ва ги до сить.
Тож при йміть уклін від нас
Щи рі сло ва ша ни
Вся кий день й уся кий час
пи ша є мось ми Ва ми!
Тож бу дь те зав жди на хви лі жит тя,
Ла н цю ж ком хай на тхнен ня в’єть ся!
І без хма р ним бу де май бут тя,
Оп ти мізм хай стру мо ч ком ллєть ся!!!

Ко ле к тив ка фе д ри пе да го гі ки
та пси хо ло гії.

Юві ля ри че р в ня:
БА Р КОВ СЬ КА Ні на Во ло ди ми рі в на,

до цент ка фе д ри ви щої ма те ма ти ки ФІ СіТ;
БІЛО ЦЕ Р КО ВЕЦЬ На дія Оле к са н д рі в -

на, при би ра ль ни ця ФСК «Е ко но міст»;
ГУ ПА ЛО Юрій Та ра со вич, за ві ду ю чий ла -

бо ра то рі єю від ді лу ТЗНП на вча ль но го центру;
ДВО РЕ ЦЬ КА Га ли на Вла сі в на, до цент

ка фе д ри по лі то ло гії та со ці о ло гії;
КА ЛЕН СЬ КА Ка те ри на Сте па ні в на,

при би ра ль ни ця го с по дар сь ко го від ді лу ко р -
пу су № 1;

МА К СИ М ЧУК Ан на Сте па ні в на, ста р -
ший ви кла дач ка фе д ри іно зе м них мов ФЕФ;

МА НЯ КА Лю д ми ла Ва си лі в на, при би -
ра ль ни ця сту д мі с те ч ка гу р то жи т ку № 4;

НА КО НЕ ЧНА Ма рія Іва ні в на, ін же нер
1�ої ка те го рії ка фе д ри еко но мі ки аг ро про -
ми с ло вих фо р му вань;

НІКО ЛЕ Н КО Ана то лій Гри го ро вич, до -
цент ка фе д ри ін фо р ма ти ки;

ОСИ ПЕ Н КО Вла ди с лав Ми ко ла йо вич,
ро бі т ник слу ж би го ло вно го ене р ге ти ка;

ОХО Т НІКО ВА Оле на Ми ко ла ї в на, до -
цент ка фе д ри кон сти ту цій но го та ад мі ні с т -
ра ти в но го пра ва;

ПА Р ХО МЕ Н КО Пе т ро Пи ли по вич, охо -
ро нець слу ж би охо ро ни;

ПА ХО МОВ Сер гій Юрі йо вич, до цент ка -
фе д ри між на ро д но го ме не дж ме н ту;

ПО ДО ЛЬ СЬ КИЙ Оле к сандр Ва ле н ти -
но вич, ди ре к тор ко те ль ні;

РІН ГІС Лю д ми ла Йо си пі в на, про ві д ний
ін же нер ГЦІС фі лії №1;

СО БО ЛЄ ВА Ва ле н ти на Ми ко ла ї в на,
ста р ший ви кла дач ка фе д ри по лі тич ної еко -
но мії ОЕФ;

ФЕ ДЕ Н КО Оль га Оле к са н д рі в на, ста р -
ший ви кла дач ка фе д ри іно зе м них мов ФЕФ;

ХО МЕ Н КО Оле к сандр Пи ли по вич,
слю сар� са н те х нік слу ж би го ло вно го ме ха ні -
ка;

ЧЕ Р НО ГОР СЬ КА Га ли на Єв ге ні в на, ін -
же нер 2�ої ка те го рії ко р пу су по про спе к ту
Пе ре мо ги, 10;

ЯНИ Ш ПІЛЬ СЬ КИЙ Ми ко ла Ми ко ла йо -
вич, ро бі т ник ви со кої ква лі фі ка ції слу ж би
го ло вно го ме ха ні ка.

Юві ля ри ли п ня:
БА ЛА КІН Оле к сандр Ми ко ла йо вич,

ста р ший ви кла дач ка фе д ри фі зи ч но го ви хо -
ван ня;

ВІН НИК Лю д ми ла Ми хай лі в на, швей -
цар са на то рію� про фі ла к то рію;

ГУ ЛАК Ама лія Аль ф ре ді в на, га р де ро б -
ни ця го с по дар сь ко го від ді лу ко р пу су № 8 бі -
б лі о те ки;

ДЕ НИ СЕ Н КО Пе т ро Іва но вич, охо ро -
нець слу ж би охо ро ни;

ЖЕ Р ДЕ ЦЬ КА Ан то ні на Пе т рі в на, при -
би ра ль ни ця го с по дар сь ко го від ді лу ко р пу су
№ 3;

ІВА ЩЕ Н КО На дія Тро хи мі в на, до цент
ка фе д ри ста ти с ти ки;

КО ВА ЛЕ Н КО Те тя на Ва си лі в на, бу х га л -
тер 1�ої ка те го рії Центру між на ро д них зв’я -
з ків;

ОЛЬ ХО ВА На та лія Оле к са н д рі в на, ін -
спе к тор від ді лу ОЗНП на вча ль но го центру;

ПА В ЛО ВА Га ли на Па в лі в на, бі б лі о те кар
1�ої ка те го рії бі б лі о те ки;

РАД ЧЕН КО Ма ри на Іго рі в на, до цент
ка фе д ри пе да го гі ки та пси хо ло гії;

РА С Т РО ГІНА Те тя на Ва си лі в на, ін же -
нер� про г ра міст 1�ої ка те го рії ГЦІС фі лії № 4;

ШКУТЬ Зі на ї да Ми хай лі в на, за ві ду вач
ка бі не том ГЦІС фі лії № 2.

Лірикою виткане життя
40 ро ків пра цює в на шо му уні вер си те ті Лю д ми ла Йо си пі в на Рі н гіс, ус пі ш -

но по єд нує про фе сій ну ді я ль ність і участь у гро мад сь ко му жит ті КНЕУ:  з
1973  ро ку член пра в лін ня куль ту ро ло гі ч но го клу бу «До ро га ми до пре кра с но -
го», а з 1989 ро ку очо ли ла йо го. Го ту ю чи по їз д ки та те ма ти ку за сі дань, ор -
га ні зу ва ла ро бо ту по трьох на пря мах: Сві то ва ска р б ни ця, Ви да т ні укра ї н -
ці, Іс то рія аlma mater. Чле ни клу бу вва жа ють її лі то пи с цем  іс то рії за кла -
ду, про що сві д чать по над 40 ста тей,   на дру ко ва них в га зе ті «Е ко но міст» .  

До вко ла тво р чої осо би с то с ті згу р ту ва лась та ла но ви та мо лодь уні вер -
си те ту, яка своє ба чен ня сві ту ви сло в лює у вір шо ва ній фо р мі. Тво р чі зві ти
юних по етів від бу ли ся  у Ко се ні в ці (2001 р.), Ка в раї (2003 р.), Чо р ну хах
(2005 р), а та кож ча с те нь ко про хо дять у «Скі фів сь кій» сві т ли ці. 

Крім сту де н тів сво ї ми тво р чи ми зна хі д ка ми з Лю д ми лою Йо си пі в ною ді -
лять ся ви кла да чі. Так на ро ди лось дві ко ле к ти в ні збі р ки по езій ви кла да чів і
сту де н тів «Ба га то ба р в не Лі то» (2001 р.), де вмі ще но по езії бли зь ко 60 ав -
то рів і «Ві т ри ла на тхнен ня» (2006 р.)., що об’ єд на ла 99 ав то рів впро довж

сто лі т ньої іс то рії на шо го ВНЗ. 
Крім га зе ти «Е ко но міст» ці ка ві ма те рі а ли Л.Рі н гіс (чле на На ці о на ль ної Спі л ки жу р на лі с тів Укра ї ни)

мо ж на по чи та ти у центра ль них га зе тах «Де мо к ра ти ч на Укра ї на», «Ро бі т ни ча га зе та»,  «У ря до вий ку -
р’єр». Її ві р ші по кла де но на му зи ку ком по зи то ра ми Ю. Бе ре го вим, Л.Бу ту ха но вою, І. Я ку бов сь ким. Пі с ні
ча с то зву чать по ра діо на ка на лі  «Ку ль ту ра».

Ша но в на Лю д ми ло Йо си пі в но! Щи ро ві та є мо з на го ди юві ле ю. Від усьо го се р ця ба жа є мо мі ц но го здо ро -
в’я, не ви че р п ної ене р гії, ус пі ш ної ре а лі за ції тво р чих за ду мів, яс к ра вих жит тє вих вра жень, плі д ної спів -
пра ці зі сту де н та ми та ви кла да ча ми уні вер си те ту!

З по ва гою та лю бо в’ю чле ни клу бу «До ро га ми до пре кра с но го»
від іме ні клу бу Л.Ме д відь, ка н д . пе д . на ук, доц. ка фе д ри пе да го гі ки та пси хо ло гі ї.

Щи ро ві та є мо
з пре кра с ним юві ле єм!

Се р де ч но ві та є мо Ва ле н ти ну Пе т рі в ну Іва но ву, ве те ра на пра ці, ве те ра на уні -
вер си те ту, до це н та ка фе д ри по лі тич ної еко но мії зі сла в ним юві ле єм!

На всіх ді ля н ках пе да го гі ч ної та гро мад сь кої ді я ль но с ті Ви від да ва ли всі свої
си ли і знан ня на вчан ню і ви хо ван ню сту де н тів, під го то в ці ка д рів ви со кої ква лі -
фі ка ції для на род но го го с по дар с т ва на шої дер жа ви.

Ми ша ну є мо Вас, як чуй ну та щи ру лю ди ну, яка пра цю ва ла в на шо му уні вер -
си те ті май же 45 ро ків.

Ба жа є мо ща с тя, мі ц но го здо ро в’я, до б ро бу ту і бла го по луч чя Вам та Ва шій
ро ди ні! 

З по ва гою Ра да ве те ра нів КНЕУ
іме ні Ва ди ма Ге ть ма на.

Тро я н ди для Лю д ми ли
За пи туй те в ме не ку ди я іду,
По чуй те, ска жіть, по смі х ні тесь…
Я жі н ці ча рі в ній тро я н ди не су
З якою ща с ли вий зу стрі тись.

Бу ває да рує Бог зу стріч в жит ті
Яку ро зу мі єш не зра зу,
Бу ває да рує Бог жі н ці цві с ти
Всі ма ко льо ра ми ча су!

Про то п та на сте ж ка в за об рій ча су,
Не нам на ми ну ле ка р та ти.
Я в се р ці своє му тро я н ди не су
Да ро ва ній в до лі ко ха ти.

По гля нь те їй в очі і ба ч те кра су.
По чуй те, ска жіть, по смі х ні тесь…
Я жі н ці ча рі в ній тро я н ди не су
З якою ща с ли вий зу стрі тись.

Пе т ро  Іл лє н ко,
старший викладач кафедри обліку

підприємницької діяльності.

На вітрилах літа
ВІТАЄМО

Ша но в ну Ма ри ну Іго рі в ну Рад чен ко,
до це н та ка фе д ри пе да го гі ки та пси хо ло гії

ві та є мо з юві ле єм!


